
شركة ذيب لتأجير السيارات )ويشار إليها فيما بعد بـ »الشركة« أو »المصدر«( هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست بموجب القرار 
الوزاري رقم 305/ق وتاريخ 1431/10/11هـ )الموافق 2010/9/20م( ومقيدة بالسجل التجاري رقم 1010150661 وتاريخ 1419/4/12هـ 
)الموافق 1998/8/6م( بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية )»المملكة«(، ويبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعمائة وثالثين مليون 
)430,000,000( ريـال سعودي، مقسم إلى ثالثة وأربعين مليون )43,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة 

)10( رياالت سعودية للسهم الواحد )»األسهم«(. 

بدأت الشركة نشاطها كجزء من األنشطة التشغيلية لمؤسسة ذيب للمقاوالت لصاحبها حمود عبدالله الذييب )ويشار إليها فيما بعد بـ 
»المؤسسة«( بموجب ترخيص ممارسة أنشطة تأجير السيارات الصادر من وزارة النقل برقم )244( وتاريخ 1412/12/26ه )الموافق 
1991/11/4م(. وبتاريخ 1414/4/27هـ )الموافق 1993/10/24م( قامت المؤسسة بافتتاح فرع لها باسم »ذيب لتأجير السيارات« مقّيد 
بالسجل التجاري رقم 1010116528 وتاريخ 1414/4/27هـ )الموافق 1993/10/24م( لمزاولة أنشطة تأجير السيارات تحت هذا الفرع. 
وبتاريخ 1417/8/19هـ )الموافق 1996/12/30م( تم تحويل الفرع بما له من حقوق وما عليه من التزامات إلى شركة ذات مسؤولية محدودة 
باسم »شركة ذيب لتأجير السيارات« مقّيدة بالسجل التجاري رقم 1010150661 وتاريخ 1419/4/12ه )الموافق 1998/8/6م( وبرأس 
مال قدره خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسمائة )500( حصة )أربعمائة )400( حصة عينية ومائة )100( حصة 
نقدية( بقيمة اسمية قدرها ألف )1,000( ريال سعودي للحصة الواحدة، حيث قدرت موجودات الفرع المذكور بقيمة قدرها أربعمائة ألف 
)400,000( ريال سعودي، وتم توزيع الحصص على كل من حمود عبدالله ابراهيم الذييب ومحمد أحمد عبدالله الذييب بنسبة ملكية 
قدرها 40% لكل منهما، وعلي محمد سليمان الذييب بنسبة ملكية قدرها 20% من رأس مال الشركة، حيث قام حمود عبدالله ابراهيم 
الذييب ببيع مائتين )200( حصة بقيمة مائتين ألف )200,000( ريال سعودي لمحمد أحمد عبدالله الذييب ومائة )100( حصة بقيمة 
مائة ألف )100,000( ريال سعودي لعلي محمد سليمان الذييب. وبموجب قرار الشركاء بتاريخ 1419/6/14ه )الموافق 1998/10/4م( قام 
علي محمد سليمان الذييب بالتنازل عن كامل حصته في الشركة البالغة نسبتها 20% من رأس المال لحمود عبدالله ابراهيم الذييب ومحمد 
أحمد عبدالله الذييب بالتساوي، بحيث أصبح كل من حمود عبدالله ابراهيم الذييب ومحمد أحمد عبدالله الذييب يملكون ما نسبته 
50% من رأس مال الشركة لكل منهما. وبموجب قرار الشركاء بتاريخ 1431/8/12ه )الموافق 2010/7/24م( تمت زيادة رأس مال الشركة 
من خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسمائة )500( حصة بقيمة اسمية قدرها ألف )1,000( ريال سعودي للحصة 
الواحدة إلى مائة وثالثة وخمسين مليون وتسعمائة وألفين )153,902,000( ريـال سعودي مقسم إلى خمسة عشر مليون وثالثمائة وتسعون 
 ومئتان )15,390,200( سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد وذلك من خالل رسملة مبلغ قدره ثالثة 

ً
ألفا

وتسعين مليون وثمانون ألف )93,080,000( ريال سعودي من جاري الشركاء ومبلغ ستين مليون واثنان وسبعون ألف )60,072,000( ريال 
سعودي من رصيد األرباح المبقاة ومبلغ مائتان وخمسون ألف )250,000( ريال سعودي من االحتياطي النظامي للشركة، كما قام حمود 
عبدالله ابراهيم الذييب بنقل ما نسبته 1% من رأس مال الشركة إلى محمد حمود الذييب وما نسبته 2% مقسمة بالتساوي إلى كل من أحمد 
حمود الذييب وعبدالله حمود الذييب وسلمان حمود الذييب وساري حمود الذييب، وقام محمد أحمد عبدالله الذييب بنقل ما نسبته %3 
من رأس مال الشركة مقسمة بالتساوي إلى كل من نايف محمد الذييب ونواف محمد الذييب وأحمد محمد الذييب، وكذلك بموجب نفس 
 قرر الشركاء الحاليون والجدد باإلجماع تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة 

ً
قرار الشركاء المذكور آنفا

مقفلة باسم »شركة ذيب لتأجير السيارات«. وبتاريخ 1434/8/2هـ )الموافق 2013/6/11م( قام كل شريك ببيع ما نسبته 30% من ملكيته 
في رأس مال الشركة إلى شركة الفرص التنموية للتجارة بحيث أصبحت األخيرة مالكة لما نسبته 30% من رأس مال الشركة. وبموجب قرار 
الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 1441/7/24ه )الموافق 2020/3/19م( تمت زيادة رأس مال الشركة من مائة وثالثة وخمسين 
 ومئتان )15,390,200( سهم 

ً
مليون وتسعمائة وألفين )153,902,000( ريـال سعودي مقسم إلى خمسة عشر مليون وثالثمائة وتسعون ألفا

عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد إلى أربعمائة وثالثين مليون )430,000,000( ريـال سعودي مقسم إلى 
ثالثة وأربعين مليون )43,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وذلك من 
خالل رسملة مبلغ قدره مائتان وعشرين مليون وسبعمائة وتسعة وخمسون ألف وتسعمائة وثالثة وعشرون )220,759,923( ريال سعودي 
من رصيد األرباح المبقاة ومبلغ خمسة وخمسون مليون وثالثمائة وثمانية وثالثون ألف وسبعة وسبعون )55,338,077( ريال سعودي من 
االحتياطي النظامي للشركة )وللمزيد من التفاصيل حول تاريخ الشركة، الرجاء مراجعة القسم )4-2( )»تاريخ الشركة وتطور رأس مالها«((.

يبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعمائة وثالثين مليون )430,000,000( ريـال سعودي، مقسم إلى ثالثة وأربعين مليون )43,000,000( سهم 
عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.

 وتسعمائة ألف )12,900,000( سهم عادي )يشار 
ً
تتمثل عملية الطرح العام األولي )ويشار إليها فيما يلي بـ »الطرح«( بطرح اثنا عشر مليونا

إليهم بـ »أسهم الطرح«، ولكل منها بـ »سهم طرح«( بسعر طرح يبلغ ]•[)]•[( ريال سعودي للسهم الواحد )»سعر الطرح«( وتتضمن أسهم الطرح 
قيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. وتمثل أسهم الطرح ما نسبته ثالثين بالمائة )%30( 
من رأس المال المصدر للشركة، ويقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين )ويشار إليهم فيما بعد بـ »المستثمرين«( 

وهما:

الشريحة )أ( الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر ومن ضمنها صناديق االستثمار 
»الفئات  بـ  مجتمعة  إليها  )ويشار  االعتبارية  الشخصية  ذوي  من  الخليجيين  والمستثمرين  المؤهلين  األجانب  والمستثمرين  والشركات 
 لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية )ويشار لها بـ 

ً
المشاركة« ويشار لكل منها بـ »الفئة المشاركة«( وفقا

»تعليمات بناء سجل األوامر«( الصادرة عن هيئة السوق المالية )»الهيئة«( )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )1( )»التعريفات 
 في عملية بناء سجل األوامر )ويشار إليها 

ً
 للفئات المشاركة فعليا

ً
والمصطلحات«((. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيا

 وتسعمائة ألف )12,900,000( سهم عادي تمثل ما 
ً
مجتمعة بـ »الجهات المشاركة« ويشار لكل منها بـ »الجهة المشاركة«( اثنا عشر مليونا

نسبته مائة بالمائة )100%( من إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد إنتهاء فترة اكتتاب األفراد، حيث يحق لمدير سجل 

اكتتاب المؤسسات )المعرف في القسم )1( )»التعريفات والمصطلحات«(( في حال وجود طلب كاٍف من قبل المكتتبين األفراد، تخفيض 
 وستمائة وعشرة آالف )11,610,000( سهم عادي لتمثل ما نسبته 

ً
عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى إحدى عشر مليونا

تسعون بالمائة )90%( من إجمالي أسهم الطرح.

الشريحة )ب( المكتتبين األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة 
التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت 
أمومتها لألوالد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى 
إحدى الجهات المستلمة ويحق له فتح حساب استثماري )ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ »المكتتبين األفراد« ومنفردين بـ »المكتتب 
 اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا 

ً
الفرد« ويشار إليهم مع الجهات المشاركة بـ »المكتتبين«(. ويعد الغيا

 ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار 
ً
النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغيا

فقط. وسوف ُيخصص للمكتتبين األفراد بحد أق�صى مليون ومائتان وتسعين ألف )1,290,000( سهم من أسهم الطرح، والتي تمثل نسبة 
عشرة بالمائة )10%( من إجمالي أسهم الطرح، على أن تكتتب الجهات المشاركة بكامل أسهم الطرح المخصصة لها. وفي حال عدم اكتتاب 
المكتتبين األفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد األسهم المخصصة لهم 

لتتناسب مع عدد األسهم المكتتب بها من قبلهم. 

في الصفحة )ح( جميع  الواردة أسماؤهم  »المساهمين الحاليين«(  بـ  إليهم مجتمعين  في الشركة )ويشار  يمتلك المساهمون الحاليون 
أسهم الشركة قبل الطرح. وسيتم بيع أسهم الطرح من قبل كل المساهمين الحاليين )ويشار إليهم مجتمعين بـ »المساهمين البائعين«( 
 للجدول رقم )5-1( )»هيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده«(. وبعد استكمال عملية الطرح، سيمتلك المساهمون 

ً
وفقا

الحاليون مجتمعين ما نسبته سبعون بالمائة )70%( من األسهم وبالتالي سيحتفظون بحصة مسيطرة في الشركة. وسوف يتم توزيع 
 لنسبة ملكية كل منهم في 

ً
متحصالت الطرح – بعد خصم مصاريف الطرح – )»صافي متحصالت الطرح«( على المساهمين البائعين وفقا

أسهم الطرح، ولن تحصل الشركة على أي جزء من صافي متحصالت الطرح )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )8( )»استخدام 
متحصالت الطرح«((. وقد تم التعهد بتغطية الطرح بالكامل من قبل متعهد التغطية )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )13( 
 بأنه يحظر على كبار المساهمين في الشركة والذين يملكون 5% أو أكثر من أسهمها كما في تاريخ هذه 

ً
)»التعهد بتغطية االكتتاب«((، علما

النشرة )ويشار إليهم مجتمعين بـ»كبار المساهمين«( التصرف في أسهمهم لفترة ستة )6( أشهر )»فترة الحظر«( من تاريخ بدء تداول أسهم 
 بأن كبار المساهمين هم حمود عبد الله 

ً
الشركة في السوق المالية السعودية )»تداول« أو »السوق«( كما هو موضح في الصفحة )ح(. علما

إبراهيم الذييب ومحمد أحمد عبد الله الذييب وشركة الفرص التنموية للتجارة، ويوضح الجدول )4-8( )"تفاصيل المساهمين الذين 
يمتلكون 5% أو أكثر من األسهم ملكية مباشرة"( من هذه النشرة نسب ملكيتهم في رأس مال الشركة.

تكون فترة الطرح في يوم 1442/08/08هـ )الموافق 2021/03/21م( وتستمر لمدة يوم واحد )1( )»فترة الطرح«(. ويمكن تقديم طلبات 
االكتتاب في أسهم الطرح من قبل المكتتبين األفراد لدى أي من فروع الجهات المستلمة )»الجهات المستلمة«( المدرجة في الصفحة 
)و( خالل فترة الطرح أو عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمات 
لعمالئها )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )17( )»شروط وأحكام االكتتاب«(. ويمكن للفئات المشاركة تسجيل طلباتهم في 
أسهم الطرح عن طريق مدير سجل اكتتاب المؤسسات خالل فترة عملية بناء سجل األوامر التي تتم قبل طرح األسهم على المكتتبين األفراد.

يجب على كل من المكتتبين األفراد الذين يكتتبون في أسهم الطرح، التقدم بطلب االكتتاب بعدد عشرة )10( أسهم كحد أدنى، ومائتان 
 بأن الحد األدنى للتخصيص هو عشرة )10( أسهم لكل مكتتب فرد، وسيتم تخصيص 

ً
وخمسون ألف )250,000( سهم كحد األق�صى، علما

ما يتبقى من أسهم الطرح )إن وجدت(، على أساس تناسبي بناًء على نسبة طلب كل مكتتب فرد إلى إجمالي عدد األسهم التي تم االكتتاب 
فيها. وفي حال تجاوز عدد المكتتبين األفراد مائة وتسعة وعشرون ألف )129,000( مكتتب فرد، ال تضمن الشركة الحد األدنى للتخصيص، 
 لما تحدده الشركة والمستشار المالي. وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين األفراد دون أي 

ً
وسيتم التخصيص وفقا

عموالت أو استقطاعات من الجهات المستلمة ذات العالقة. وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي في يوم 1442/08/16هـ 
)الموافق 2021/03/29م( ورد فائض االكتتاب )إن وجد( في موعد أقصاه يوم 1442/08/16هـ )الموافق 2021/03/29م( )للمزيد من 

التفاصيل، الرجاء مراجعة »التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب« في الصفحة )ك( والقسم )17( )»شروط وأحكام االكتتاب«((.

للشركة فئة واحدة من األسهم العادية، ويعطي كل سهم حامله الحق في صوت واحد، ويحق لكل مساهم في الشركة )»المساهم«( حضور 
اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين )»الجمعية العامة«( والتصويت فيها، ولن يتمتع أي مساهم بأي حقوق تصويت تفضيلية. ويستحق 
 من تاريخ 18 ديسمبر 2020م )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة والقسم 

ً
حاملو أسهم الطرح نصيبهم من أي أرباح تعلنها الشركة إعتبارا

)7( )»سياسة توزيع األرباح«((. 

لم يسبق إدراج أو تداول أسهم الشركة في أي سوق سواء داخل المملكة أو خارجها قبل الطرح. وقد تقدمت الشركة بطلب للهيئة لقبول 
تسجيل األسهم وطرحها، كما تقدمت بطلب إلى السوق لقبول إدراج أسهمها. وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه )»النشرة«( وتم تقديم 
جميع المستندات المطلوبة إلى الجهات ذات العالقة وتم االستيفاء بالمتطلبات كافة وتم الحصول على جميع الموافقات المتعلقة بعملية 
الطرح. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق بعد اإلنتهاء من عملية تخصيص األسهم واستيفاء جميع المتطلبات النظامية ذات 
العالقة )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة »التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب« في الصفحة )ك(. وسوف يسمح لمواطني المملكة 
والمقيمين فيها الذين يحملون إقامة نظامية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وللشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية 
والخليجية بالتداول في األسهم بعد بدء تداولها في السوق. وسيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل التداول في األسهم حسب القواعد 
المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األسهم المدرجة )المعرفة في القسم )1( )»التعريفات والمصطلحات«(، كما 
يحق لألفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج المملكة )ويشار إليهم مجتمعين بـ »المستثمرين األجانب« 
ومنفردين بـ »المستثمر األجنبي«( القيام باالستثمار بشكل غير مباشر للحصول على المنافع االقتصادية لألسهم عن طريق الدخول في 
اتفاقيات المبادلة )SWAP Agreement( من خالل أشخاص مرخص لهم من قبل الهيئة )ويشار إليهم بـ »األشخاص المرخص لهم«( لشراء 
األسهم المدرجة في السوق والتداول فيها لصالح المستثمرين األجانب. وبموجب اتفاقيات المبادلة، سوف يتم تسجيل األشخاص المرخص 

لهم كمالكين نظاميين لتلك األسهم.

ينطوي االكتتاب في أسهم الطرح على مخاطر وأمور غير مؤكدة، لغرض المناقشة حول بعض العوامل التي ينبغي دراستها بعناية قبل اتخاذ 
قرار فيما يخص االكتتاب في أسهم الطرح، يجب مراجعة قسم »إشعار هام« في الصفحة )أ( والقسم )2( )»عوامل المخاطرة«( من هذه 

النشرة.

إن نشرة اإلصدار األولية هذه هي بغرض عرضها على المستثمرين من المؤسسات في عملية بناء سجل أوامر االكتتاب، وال تحتوي على سعر 
الطرح. وسيتم نشر نشرة اإلصدار النهائية المتضمنة سعر الطرح بعد اإلنتهاء من عملية بناء سجل أوامر االكتتاب وتحديد سعر الطرح.

نشرة إصدار 
شركة ذيب لتأجير السيارات

دمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة 
ُ
تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ق

العربية السعودية )المشار إليها بـ »الهيئة«( وطلب إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على 
الصفحة )ج( مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال 
توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق أّي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو 

اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أّي جزء منها.

صدرت هذه النشرة بتاريخ 13 صفر 1442هـ )الموافق 30 سبتمبر 2020م(.

فترة الطرح: يوم واحد )1(، بتاريخ 1442/08/08هـ )الموافق 2021/03/21م(.

شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم 305/ق وتاريخ 1431/10/11هـ )الموافق 2010/9/20م( والسجل التجاري رقم 1010150661 وتاريخ 1419/4/12هـ )الموافق 1998/8/6م(.

 وتسعمائة ألف )12,900,000( سهم عادي، تمثل 30% من رأس مال شركة ذيب لتأجير السيارات لالكتتاب العام بسعر طرح يبلغ ]•[ ريال سعودي للسهم الواحد.
ً
طرح إثنا عشر مليونا

المستشار المالي ومدير االكتتاب والمدير الرئيسي
لسجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية

مدير سجل اكتتاب المؤسسات

الجهات المستلمة



A



أ

إشعار هام
تحتوي هذه النشرة على معلومات مفصلة تتعلق بالشركة وأسهم الطرح، وعند التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الطرح، سيتم معاملة المستثمرين من الجهات 
المشاركة والمستثمرين األفراد على أساس أن طلباتهم تستند إلى المعلومات الواردة في هذه النشرة والتي يمكن الحصول على نسخ منها من خالل زيارة الموقع 

.)www.sfc.sa( أو الموقع اإللكتروني للمستشار المالي )www.cma.org.sa( أو الموقع اإللكتروني للهيئة )www.theebonline.com( اإللكتروني للشركة

وقد قامت الشركة بتعيين شركة السعودي الفرن�سي كابيتال كمستشار مالي لها )ويشار إليها فيما بعد بـ »المستشار المالي«( وكمدير لالكتتاب )»مدير االكتتاب«( 
وكمتعهد لتغطية الطرح )»متعهد التغطية«( )لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة القسم رقم )13( )»التعهد بتغطية االكتتاب«(( وذلك فيما يتعلق بعملية طرح أسهم 
الشركة لالكتتاب العام. قامت الشركة بتعيين شركة السعودي الفرن�سي كابيتال وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية كمديري سجل اكتتاب المؤسسات 

)ويشار إليهما فيما بعد بـ»مدير سجل اكتتاب المؤسسات«(.

تحتوي هذه النشرة على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية واإللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة، ويتحمل أعضاء مجلس إدارة 
الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة )ج(، مجتمعين ومنفردين، كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم 

وبعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول أنه ال توجد أية وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أية إفادة واردة فيها مضللة.

 من 
ً
 كبيرا

ً
وعلى الرغم من قيام الشركة بإجراء كافة الدراسات المعقولة للتحري عن دقة المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها، إال أن جزءا

المعلومات الواردة في هذه النشرة المتعلقة بالقطاع والسوق التي تعمل فيها الشركة تم الحصول عليها من مصادر خارجية، ومع أنه ال يوجد لدى الشركة أو المستشار 
 مع المستشار المالي بـ »المستشارون«( أي 

ً
المالي أو أي من مستشاري الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحات )هـ( و)و( من هذه النشرة )ويشار إليهم جميعا

سبب لالعتقاد بأن المعلومات المتعلقة باألسواق والقطاع غير دقيقة في جوهرها، إال أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل من قبل الشركة أو 
المستشارين، وبالتالي ال يمكن تقديم أي تأكيد أو ضمان بشأن دقة أو اكتمال أي من هذه المعلومات.

إن المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغير، وبالتحديد فإن الوضع المالي للشركة وقيمة أسهم الطرح يمكن أن تتأثر بشكل سلبي نتيجة 
للتطورات المستقبلية مثل عوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو غيرها من العوامل االقتصادية والسياسية أو العوامل الخارجة عن نطاق سيطرة الشركة 
)للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )2( )»عوامل المخاطرة«((. وال يجوز اعتبار تقديم هذه النشرة أو أية معلومات شفهية أو خطية متعلقة بأسهم الطرح 

أو تفسيرها أو االعتماد عليها بأي شكل من األشكال، على أنه وعد أو تأكيد أو إقرار بشأن تحقيق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

ال يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من جانب الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو المساهمين البائعين أو الجهات المستلمة أو أي من المستشارين، للمشاركة 
عتبر المعلومات الواردة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة تم إعدادها دون األخذ في االعتبار أهداف االستثمار الفردية أو الوضع المالي أو 

ُ
باالكتتاب في أسهم الطرح. وت

االحتياجات االستثمارية الخاصة لألشخاص الراغبين في االستثمار بأسهم الطرح. ويتحمل كل مستلم لهذه النشرة قبل اتخاذ قراره باالستثمار مسؤولية الحصول على 
استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له من الهيئة بخصوص الطرح لتقييم مدى مالئمة فرصة االستثمار والمعلومات الواردة في هذه النشرة لألهداف 
 لبعض المستثمرين 

ً
واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به، بما في ذلك مزايا ومخاطر االستثمار في أسهم الطرح. إن االستثمار في أسهم الطرح قد يكون مناسبا

 للبعض اآلخر. ويجب على المستثمرين المحتملين عدم االعتماد على قرار ورؤية طرف آخر في االستثمار من عدمه كأساس لفحصهم للفرصة االستثمارية 
ً
وغير مناسبا

والظروف الخاصة لمثل هذا المستثمر.

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

 لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص 
ً
الشريحة )أ(: الفئات المشاركة، وتشمل هذه الشريحة مجموعة من الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقا

األسهم في االكتتابات األولية الصادرة عن الهيئة ومن ضمنها صناديق االستثمار والشركات والمستثمرين األجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين من ذوي 
الشخصية االعتبارية )لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )1( )»التعريفات والمصطلحات«((.

الشريحة )ب(: المكتتبين األفراد، وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر من 
زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، وأي شخص طبيعي غير 
 
ً
سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق له فتح حساب استثماري، ويعد الغيا
 
ً
اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق هذا الشخص. وفي حال تم االكتتاب مرتين يعتبر االكتتاب الثاني الغيا

ويتم أخذ االكتتاب األول فقط باالعتبار.

 توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح في أي دولة أخرى غير المملكة باستثناء فئة المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة و/ أو المستثمرين األجانب من 
ً
وُيحظر صراحة

خالل إبرام اتفاقيات مبادلةعلى أن يتم مراعاة األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. ويتعين على جميع مستلمي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي 
تتعلق باالكتتاب وبيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها.

معلومات عن السوق والقطاع
تم الحصول على المعلومات والبيانات الواردة في القسم )3( )»لمحة عامة على السوق«( من تقرير دراسة السوق المعد بشهر مارس 2020م من قبل شركة 
يورومونيتور انترناشيونال ليمتد )»مستشار دراسة السوق«( لصالح الشركة. ويقع المقر الرئي�سي لمستشار دراسة السوق في مدينة لندن بالمملكة المتحدة، ولمزيد 

 .www.euromonitor.com من المعلومات حول مستشار دراسة السوق، يرجى زيارة موقعه اإللكتروني

وتجدر اإلشارة إلى أن مستشار دراسة السوق ال يملك وال أي من شركاته التابعة أو شركاته الشقيقة أو الشركاء فيه أو مساهميه أو أعضاء مجلس إدارته أو مدراءه أو أي 
من أقاربهم أية أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة، وقد أعطى مستشار دراسة السوق موافقته الخطية على استعمال اسمه وشعاره ومعلومات السوق والبيانات 

المزودة من قبله للشركة بالشكل الوارد في هذه النشرة ولم يتم سحب تلك الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة.



ب

ويعتقد أعضاء مجلس اإلدارة بأن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها من مصادر أخرى، بما في ذلك المعلومات التي تم الحصول عليها 
من مستشار دراسة السوق، هي معلومات وبيانات يمكن االعتماد عليها. إال أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل من قبل الشركة وال من قبل أعضاء 

مجلس إدارتها أو مستشاريها أو المساهمين البائعين، وبالتالي ال يتحمل أي من هذه األطراف أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال أي من هذه المعلومات.

المعلومات المالية واإلحصائية
 للمعايير المحاسبية الصادرة عن 

ً
أعدت القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017م، واإليضاحات المرفقة بها، وفقا

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين )SOCPA(، وتم مراجعتها من قبل شركة الدار لتدقيق الحسابات )عبدالله البصري وشركاه(. جميع البيانات المالية لعام 
2017م في هذه النشرة مستخرجة أو مستمدة من البيانات المالية المقارنة لعام 2017م والمدرجة في القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2018م، حيث طبقت الشركة خالل العام 2017م المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في فترة المقارنة في القوائم المالية للسنة 

المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

 للمعايير الدولية للتقرير 
ً
وأعدت القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م، واإليضاحات المرفقة بها، وفقا

المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية )IFRS( وغيرها من المعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتم مراجعتها من قبل شركة الدار 
 
ً
لتدقيق الحسابات )عبدالله البصري وشركاه(، وأعدت المعلومات المالية األولية الموجزة المفحوصة للشركة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م وفقا

للمعيار المحاسبي الدولي رقم 34 المعتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وغيرها من المعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

وتقوم الشركة بإصدار قوائمها المالية بالريال السعودي. 

إن المعلومات المالية واإلحصائية التي تحتوي عليها هذه النشرة عرضة للتقريب من خالل جبرها ألقرب عدد صحيح، وعليه فإنه في حال تم جمع األرقام الواردة في 
الجداول، قد يظهر اختالف بسيط في األرقام المذكورة في القوائم المالية المراجعة والمفحوصة مقارنة بتلك المذكورة في هذه النشرة. وفي الحاالت التي يتم فيها 

تحويل المبالغ في هذه النشرة من الدوالر األمريكي إلى الريال السعودي، فإن سعر الصرف المستخدم هو 0.27 دوالر أمريكي مقابل كل ريال سعودي واحد.

ما لم ينص على خالف ذلك صراحة في هذه النشرة، تشمل أي إشارة إلى »السنة« أو »السنوات«إلى سنوات ميالدية.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
لقد تم إعداد التوقعات الواردة في هذه النشرة بناًء على افتراضات مبنية على معلومات الشركة حسب خبرتها في السوق باإلضافة إلى معلومات السوق المتاحة للعامة. 
وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات وتؤكد 

الشركة إلى حد علمها المعقول بأن اإلفادات الواردة في هذه النشرة تمت بناًء على العناية المهنية الالزمة.

تشكل بعض التوقعات واإلفادات الواردة في هذه النشرة أنها تشكل »إفادات مستقبلية«. ومن الممكن أن يستدل على هذه اإلفادات المستقبلية من خالل استخدام 
بعض الكلمات المستقبلية مثل »تعتزم« أو »تخطط« أو »تقدر« أو »تعتقد« أو »تتوقع« أو »يتوقع« أو »يمكن« أو »من الممكن« أو »سيكون« أو »يفترض« أو »ُمتوقع« 
 فيما يتعلق 

ً
أو الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. وتعكس هذه اإلفادات المستقبلية وجهة نظر الشركة حاليا

 لألداء المستقبلي. وهناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى اختالف كبير بين النتائج الفعلية أو األداء الفعلي أو 
ً
باألحداث المستقبلية، ولكنها ال تشكل ضمانا

 لبعض المخاطر والعوامل 
ً
. وتحتوي أقسام أخرى من هذه النشرة على وصف أكثر تفصيال

ً
 أو ضمنا

ً
 صراحة

ً
اإلنجازات الفعلية التي تحققها الشركة وما كان متوقعا

التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )2( )»عوامل المخاطرة«(. وإذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور 
غير المؤكدة أو إذا ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات، فإن النتائج الفعلية للشركة قد تختلف بصورة جوهرية عن تلك الموصوفة أو المتوقعة أو المقدرة 

أو المخطط لها في هذه النشرة.

ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية واإللتزامات المستمرة، تلتزم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة 
اإلصدار وقبل اكتمال الطرح، إذا تبين لها ما يلي: )أ( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة، أو أي مستند مطلوب بموجب قواعد طرح األوراق المالية 
واإللتزامات المستمرة؛ أو )ب( ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار. وفيما عدا الحالتين المذكورتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل 
أي معلومات متعلقة بالقطاع أو السوق أو اإلفادات المستقبلية التي تتضمنها هذه النشرة، سواًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو خالف 
ذلك. ونتيجة لما تقدم وللمخاطر واالفتراضات واألمور غير المؤكدة األخرى، فإن توقعات األحداث والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على 
. وعليه فيجب على المستثمرين المحتملين فحص جميع اإلفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات مع عدم 

ً
النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث إطالقا

االعتماد على تلك اإلفادات بشكل أسا�سي.

التعريفات والمصطلحات
لإلطالع على تفسير بعض العبارات والمصطلحات الواردة في هذه النشرة، الرجاء مراجعة القسم )1( )»التعريفات والمصطلحات«(.
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دليل الشركة

مجلس إدارة الشركة
 لنظام الشركة األساس، كما هو مبين في الجدول اآلتي:

ً
يدار المجلس من قبل مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء وفقا

جدول 1: مجلس إدارة الشركة

نسب الملكية المباشرة2
نسب الملكية غير 

المباشرة
تاريخ التعيين3

الجنسيةالمنصباالسم1
صفة 

العضوية
بعد الطرحقبل الطرحبعد الطرحقبل الطرح

8 مارس 2018م--23.03%32.9%غير تنفيذيسعوديرئيس مجلس اإلدارة محمد أحمد عبدالله الذييب

26 سبتمبر 2018م----غير تنفيذيبحرينينائب رئيس مجلس اإلدارةحسن سمير عبدالله الشويخ

9 فبراير 2015م--0.49%0.7%تنفيذيسعوديعضو مجلس اإلدارةمحمد حمود عبدالله الذييب

19 مارس 2020م----غير تنفيذيسويسريعضو مجلس اإلدارةسليم شدياق

16 يناير 2020م----مستقلسعوديعضو مجلس اإلدارةصالح عبدالرحمن صالح الفضل 

21 اكتوبر 2020م----مستقلسعوديعضو مجلس اإلدارةرياض صالح حمد المالك

المصدر: الشركة

إن أمين سر مجلس إدارة الشركة الحالي هو صادق علي العلي والذي تم تعيينه كأمين سر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1441/3/13هـ )الموافق 2019/11/10م(، وال يمتلك أي أسهم في الشركة. )1(

نسب الملكية تقريبية. )2(

التواريخ الواردة في هذا الجدول هي تواريخ التعيين في المناصب الحالية بمجلس اإلدارة. وتوضح السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة الواردة في القسم )5-2-4( )»السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس«(  )3(
تواريخ تعيين كل منهم في مجلس اإلدارة أو في أي منصب أخر.

عنوان الشركة وممثلوها

العنوان

شركة ذيب لتأجير السيارات

طريق الدائري الشرقي، بين مخرج 12 و13، حي الروضة

ص.ب. 9551

الرياض 11423

المملكة العربية السعودية

هاتف: 9222 493 )11( 966 +

فاكس: 0171 492 )11( 966 +

www.theebonline.com :الموقع اإللكتروني

info@theeb.sa :البريد اإللكتروني

ممثلو الشركة

حسن سمير عبدالله الشويخ

نائب رئيس مجلس اإلدارة

شركة ذيب لتأجير السيارات

طريق الدائري الشرقي، بين مخرج 12 و13، حي الروضة

ص.ب. 9551

الرياض 11423

المملكة العربية السعودية

هاتف: 311 527 17 973+ تحويلة: 7311

فاكس: 816 530 17 973+

www.theebonline.com :الموقع اإللكتروني

halshuwaikh@Investcorp.com :البريد اإللكتروني

نايف محمد أحمد الذييب

الرئيس التنفيذي

شركة ذيب لتأجير السيارات

طريق الدائري الشرقي، بين مخرج 12 و13، حي الروضة

ص.ب. 9551

الرياض 11423

المملكة العربية السعودية

هاتف: 4301 290 )11( 966+

فاكس: 0171 492 )11( 966+

www.theebonline.com :الموقع اإللكتروني

naif@theeb.sa :البريد اإللكتروني
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أمين سر مجلس اإلدارة

صادق علي العلي

أمين سر مجلس اإلدارة

شركة ذيب لتأجير السيارات

طريق الدائري الشرقي، بين مخرج 12 و13، حي الروضة

ص.ب. 9551

الرياض 11423

المملكة العربية السعودية

هاتف: 4398 290 )11( 966 تحويلة: 4339

فاكس: 0171 492 )11( 966+

www.theebonline.com :الموقع اإللكتروني

sadiq.alali@theeb.sa :البريد اإللكتروني

سوق األسهم

شركة السوق المالية السعودية )تداول(

أبراج التعاونية، البرج الشمالي

طريق الملك فهد – العليا 6897

وحدة رقم 15، ص.ب. 60612

الرياض 12211 - 3388

المملكة العربية السعودية 

هاتف: 920001919 )11( 966+

فاكس: 9133 218 )11( 966+

www.tadawul.com.sa :الموقع اإللكتروني

webinfo@tadawul.com.sa:البريد اإللكتروني

مسجل األسهم

شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع(

أبراج التعاونية

طريق الملك فهد – العليا 6897

وحدة رقم 11

الرياض 3388-12211

المملكة العربية السعودية

هاتف: 6000 002 92 966+

www.edaa.com.sa :الموقع اإللكتروني

cc@edaa.com.sa :البريد اإللكتروني
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المستشارون

المستشار المالي ومدير االكتتاب والمدير الرئي�سي لسجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية

شركة السعودي الفرن�سي كابيتال

طريق الملك فهد 8092

ص.ب 23454، الرياض 12313-3735

المملكة العربية السعودية

+966 )11( 282 هاتف: 6666

+966 )11( 282 فاكس: 6823

www.sfc.sa :الموقع اإللكتروني

info@fransicapital.com.sa :البريد اإللكتروني

مدير سجل اكتتاب المؤسسات

شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية

الدور الثالث، البرج الشمالي

برج سكاي، طريق الملك فهد

العليا، الرياض، المملكة العربية السعودية

+966 )11( 293 هاتف: 8048

+966 )11( 293 فاكس: 8032

www.efghermes.com :الموقع اإللكتروني

EFG_Hermes_IPO@efg-hermes.com :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني

شركة زياد يوسف السلوم ويزيد عبدالرحمن الطعيمي للمحاماة واالستشارات القانونية

سكاي تاورز 

الدور الثاني، البرج الشمالي

8899 طريق الملك فهد، العليا

الرياض 2419-12214

المملكة العربية السعودية

202 )11( 966+ تحويلة: 103 هاتف: 0344

+966 )11( 229 فاكس: 2069

www.statlawksa.com :الموقع اإللكتروني

capitalmarkets@statlawksa.com : البريد اإللكتروني

مستشار العناية المهنية الالزمة المالي

برايس وتر هاوس كوبرز )PwC( – محاسبون قانونيون

برج المملكة، الدور الحادي والعشرين، طريق الملك فهد

ص.ب. 8282، الرياض 11482

المملكة العربية السعودية

+966 )11( 211 هاتف: 0400

+966 )11( 211 فاكس: 0250

www.pwc.com :الموقع اإللكتروني

mer_projectpace@pwc.com :البريد اإللكتروني

مستشار دراسة السوق

شركة يورومونيتور انترناشيونال ليمتد

60-61 بريتون ستريت

إي �سي 1 إم 5 يو إكس

لندن، المملكة المتحدة

+44 )20( 7251 هاتف: 8024

+44 )20( 7108 فاكس: 3149

www.euromonitor.com :الموقع اإللكتروني

info-mena@euromonitor.com :البريد اإللكتروني
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المحاسبون القانونيون
للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م

شركة الدار لتدقيق الحسابات )عبدالله البصري وشركاه(

شارع العليا العام – مجمع المو�سى التجاري

البرج الرابع – الدور السابع

ص.ب. 2159، الرياض 11451، المملكة العربية السعودية

هاتف: 0680 463 )11( 966+

فاكس: 5939 464 )11( 966+

 www.grantthornton.sa :الموقع اإللكتروني

 infor@sa.gt.com :البريد اإللكتروني

المحاسبون القانونيون
 من فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م  

ً
للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020م اعتبارا

شركة إرنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون معتمدين(

برج الفيصلية – الدور الرابع عشر

طريق الملك فهد

ص.ب. 2732، الرياض 11461، المملكة العربية السعودية

هاتف: 9898 215 )11( 966+

فاكس: 4740 273 )11( 966+

www.ey.com/mena  :الموقع اإللكتروني

ey.ksa@sa.ey.com  :البريد اإللكتروني

مالحظة: قدم كل من المستشارين والمحاسبين القانونيين المذكورين أعاله موافقتهم الكتابية على اإلشارة إلى أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وعلى نشر إفاداتهم في 
هذه النشرة بالشكل الوارد فيها ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة، كما أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها – من ضمن فريق العمل القائم 
على تقديم خدمات للشركة – أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم في الشركة وليس ألي منهم مصلحة مهما كان نوعها في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر على 

استقاللهم.

الجهات المستلمة

البنك السعودي الفرن�سي

طريق الملك سعود

ص ب 56006، الرياض 11554

المملكة العربية السعودية

هاتف: 920000576 966+

فاكس: 7261 402 )11( 966+

www.alfransi.com.sa :الموقع اإللكتروني

Fransiplusadmin@alfransi.com.sa :البريد اإللكتروني

البنك األهلي التجاري

طريق الملك عبدالعزيز

ص ب 3555، جدة 21481

المملكة العربية السعودية

هاتف: 920001000 966+

فاكس: 4466 646 )12( 966+

www.alahli.com :الموقع اإللكتروني

contactus@alahli.com :البريد اإللكتروني

بنك الرياض

طريق الدائري الشرقي

ص ب 22622، الرياض 11614

المملكة العربية السعودية

هاتف: 3030 401 )11( 966+

فاكس: 0016 403 )11( 966+

 www.riyadbank.com :الموقع اإللكتروني

 customercare@riyadbank.com :البريد اإللكتروني
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ملخص الطرح
يهدف ملخص الطرح هذا إلى تقديم نبذة مختصرة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة. وعليه فإن هذا الملخص ال يحتوي على كافة المعلومات التي قد تكون مهمة 
بالنسبة للمستثمرين المحتملين. لذلك، فإنه يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذه النشرة وينبغي على المستثمرين المحتملين قراءة ومراجعة هذه النشرة بالكامل 

قبل إتخاذ قرار االستثمار في أسهم الطرح.

وعلى وجه الخصوص، فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم »إشعار هام« في الصفحة )أ( والقسم )2( )»عوامل المخاطرة«( قبل اتخاذ أي قرار استثماري في 
أسهم الطرح.

اسم الشركة ووصفها وتأسيسها

شركة ذيب لتأجير السيارات هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست بموجب القرار الوزاري رقم 305/ق وتاريخ 1431/10/11هـ )الموافق 
2010/9/20م( بموجب السجل التجاري رقم 1010150661 وتاريخ 1419/4/12هـ )الموافق 1998/8/6م( بمدينة الرياض في المملكة العربية 
السعودية، ويبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعمائة وثالثين مليون )430,000,000( ريـال سعودي، مقسم إلى ثالثة وأربعين مليون )43,000,000( سهم 

عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.

بدأت الشركة نشاطها كجزء من األنشطة التشغيلية لمؤسسة ذيب للمقاوالت لصاحبها حمود عبدالله الذييب )ويشار إليها فيما بعد بـ »المؤسسة«( 
بموجب ترخيص ممارسة أنشطة تأجير السيارات الصادر من وزارة النقل برقم )244( وتاريخ 1412/12/26ه )الموافق 1991/11/4م(. وبتاريخ 
1414/4/27هـ )الموافق 1993/10/24م( قامت المؤسسة بافتتاح فرع لها باسم »ذيب لتأجير السيارات« مقّيد بالسجل التجاري رقم 1010116528 
وتاريخ 1414/4/27هـ )الموافق 1993/10/24م( لمزاولة أنشطة تأجير السيارات تحت هذا الفرع. وبتاريخ 1417/8/19هـ )الموافق 1996/12/30م( 
تم تحويل الفرع بما له من حقوق وما عليه من إلتزامات إلى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم »شركة ذيب لتأجير السيارات« مقّيدة بالسجل التجاري 
رقم 1010150661 وتاريخ 1419/4/12ه )الموافق 1998/8/6م( وبرأس مال قدره خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسمائة 
)500( حصة )أربعمائة )400( حصة عينية ومائة )100( حصة نقدية( بقيمة اسمية قدرها ألف )1,000( ريال سعودي للحصة الواحدة، حيث قدرت 
موجودات الفرع المذكور بقيمة قدرها أربعمائة ألف )400,000( ريال سعودي، وتم توزيع الحصص على كل من حمود عبدالله ابراهيم الذييب ومحمد 
أحمد عبدالله الذييب بنسبة ملكية قدرها 40% لكل منهما، وعلي محمد سليمان الذييب بنسبة ملكية قدرها 20% من رأس مال الشركة، حيث قام 
حمود عبدالله ابراهيم الذييب ببيع مائتين )200( حصة بقيمة مائتين ألف )200,000( ريال سعودي لمحمد أحمد عبدالله الذييب ومائة )100( حصة 
بقيمة مائة ألف )100,000( ريال سعودي لعلي محمد سليمان الذييب. وبموجب قرار الشركاء بتاريخ 1419/6/14ه )الموافق 1998/10/4م( قام علي 
محمد سليمان الذييب بالتنازل عن كامل حصته في الشركة البالغة نسبتها 20% من رأس المال لحمود عبدالله ابراهيم الذييب ومحمد أحمد عبدالله 
الذييب بالتساوي، بحيث أصبح كل من حمود عبدالله ابراهيم الذييب ومحمد أحمد عبدالله الذييب يملكون ما نسبته 50% من رأس مال الشركة 
لكل منهما. وبموجب قرار الشركاء بتاريخ 1431/8/12ه )الموافق 2010/7/24م( تمت زيادة رأس مال الشركة من خمسمائة ألف )500,000( ريال 
سعودي مقسم إلى خمسمائة )500( حصة بقيمة اسمية قدرها ألف )1,000( ريال سعودي للحصة الواحدة إلى مائة وثالثة وخمسين مليون وتسعمائة 
 ومئتان )15,390,200( سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة 

ً
وألفين )153,902,000( ريـال سعودي مقسم إلى خمسة عشر مليون وثالثمائة وتسعون ألفا

)10( رياالت سعودية للسهم الواحد وذلك من خالل رسملة مبلغ قدره ثالثة وتسعين مليون وثمانون ألف )93,080,000( ريال سعودي من جاري 
الشركاء ومبلغ ستين مليون واثنان وسبعون ألف )60,072,000( ريال سعودي من رصيد األرباح المبقاة ومبلغ مائتان وخمسون ألف )250,000( ريال 
سعودي من االحتياطي النظامي للشركة، كما قام حمود عبدالله ابراهيم الذييب بنقل ما نسبته 1% من رأس مال الشركة إلى محمد حمود الذييب وما 
نسبته 2% مقسمة بالتساوي إلى كل من أحمد حمود الذييب وعبدالله حمود الذييب وسلمان حمود الذييب وساري حمود الذييب، وقام محمد أحمد 
عبدالله الذييب بنقل ما نسبته 3% من رأس مال الشركة مقسمة بالتساوي إلى كل من نايف محمد الذييب ونواف محمد الذييب وأحمد محمد الذييب، 
 قرر الشركاء الحاليون والجدد باإلجماع تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 

ً
وكذلك بموجب نفس قرار الشركاء المذكور آنفا

مساهمة مقفلة باسم »شركة ذيب لتأجير السيارات«. وبتاريخ 1434/8/2هـ )الموافق 2013/6/11م( قام كل شريك ببيع ما نسبته 30% من ملكيته 
في رأس مال الشركة إلى شركة الفرص التنموية للتجارة بحيث أصبحت األخيرة مالكة لما نسبته 30% من رأس مال الشركة. وبموجب قرار الجمعية 
العامة غير العادية للشركة بتاريخ 1441/7/24ه )الموافق 2020/3/19م( تمت زيادة رأس مال الشركة من مائة وثالثة وخمسين مليون وتسعمائة 
 ومئتان )15,390,200( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 

ً
وألفين )153,902,000( ريـال سعودي مقسم إلى خمسة عشر مليون وثالثمائة وتسعون ألفا

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد إلى أربعمائة وثالثين مليون )430,000,000( ريـال سعودي مقسم إلى ثالثة وأربعين مليون )43,000,000( 
سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وذلك من خالل رسملة مبلغ قدره مائتان وعشرين 
مليون وسبعمائة وتسعة وخمسون ألف وتسعمائة وثالثة وعشرون )220,759,923( ريال سعودي من رصيد األرباح المبقاة ومبلغ خمسة وخمسون 
مليون وثالثمائة وثمانية وثالثون ألف وسبعة وسبعون )55,338,077( ريال سعودي من االحتياطي النظامي للشركة )وللمزيد من التفاصيل حول تاريخ 

الشركة، الرجاء مراجعة القسم )4-2( )»تاريخ الشركة وتطور رأس مالها«((.

أنشطة الشركة

 لنظامها األساس باآلتي: 
ً
تتمثل أنشطة الشركة وفقا

تأجير السيارات الصغيرة والمتوسطة والشاحنات، واألجرة.- 1

 أو على أقساط لصالح - 2
ً
ملكية العقارات واألرا�سي وصيانتها وتطوريها، وإنشاء المباني، وإعادة االستثمار من خالل اإليجار أو البيع نقدا

الشركة، إنشاء الفنادق والشقق الفندقية أو وحدات سكنية مختلفة، أو أبراج تجارية أو سكنية أو إدارية أو صناعية، الستثمارها أو 
إدارتها أو بيعها لصالح الشركة بإستثناء مدينتي مكة والمدينة المنورة.

تجارة الجملة والتجزئة في السيارات الجديدة والمستخدمة، واألدوات والمعدات واآلالت وقطع الغيار والوقود والمعدات الصناعية.- 3

الخدمات التجارية.- 4

توفير خدمات السفر والسياحة وحجز الفنادق.- 5

تأجير المعدات الثقيلة.- 6

نقل البضائع والمعدات ونقلها برسوم، ونقل الركاب والسيارات والمعدات والوقود داخل المملكة وخارجها. - 7

إدارة وامتالك وتشغيل وصيانة وإدارة محطات الوقود ومراكز صيانة السيارات والمعدات وخدمات التلميع والورش الميكانيكية - 8
والكهربائية للسيارات والمعدات وأعمال صيانة اإلطارات.

وتتمثل األنشطة الحالية للشركة بالخدمات التالية:

خدمات التأجير قصير األجل والخدمات األخرى ذات الصلة.- 1

خدمات التأجير طويل األجل والخدمات األخرى ذات الصلة، باإلضافة إلى توفير حلول مخصصة للعمالء.- 2

بيع المركبات المستعملة المملوكة للشركة والتي تم استخدامها من خالل عمليات قطاعي األعمال أعاله.- 3
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كبار المساهمين، وعدد أسهمهم، ونسب 
ملكيتهم قبل الطرح وبعده

يوضح الجدول اآلتي أسماء كبار المساهمين ونسب ملكيتهم في الشركة قبل وبعد الطرح:

جدول ٢: كبار المساهمين ونسب ملكيتهم في الشركة

المساهم

بعد الطرحقبل الطرح

عدد 
األسهم

نسبة 
الملكية )%(1

قيمة األسهم
)ريال سعودي(

عدد 
األسهم

نسبة 
الملكية )%(1

قيمة األسهم
)ريال سعودي(

23.099,029,000%32.9141,470,0009,902,900%14,147,000حمود عبد الله إبراهيم الذييب 

23.099,029,000%32.9141,470,0009,902,900%14,147,000محمد أحمد عبد الله الذييب

21.090,300,000%30.0129,000,0009,030,000%12,900,000شركة الفرص التنموية للتجارة

67.1288,358,000%95.8411,940,00028,835,800%41,194,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

)1( إن نسب الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية

المساهمون البائعون

يوضح الجدول اآلتي تفاصيل المساهمين البائعين وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم في الشركة قبل الطرح وبعده:

جدول ٣: المساهمون البائعون ونسب ملكيتهم في الشركة

المساهم

بعد الطرحقبل الطرح

عدد 
األسهم

نسبة 
الملكية 

1)%(

قيمة األسهم
)ريال سعودي(

عدد 
األسهم

نسبة 
الملكية 

1)%(

قيمة األسهم
)ريال سعودي(

حمود عبد الله إبراهيم 
الذييب

14,147,000%32.9141,470,0009,902,900%23.099,029,000

محمد أحمد عبد الله 
الذييب

14,147,000%32.9141,470,0009,902,900%23.099,029,000

شركة الفرص التنموية 
للتجارة

12,900,000%30.0129,000,0009,030,000%21.090,300,000

محمد حمود عبد الله 
إبراهيم الذييب

301,000%0.73,010,000210,700%0.52,107,000

نايف محمد أحمد عبد الله 
الذييب

301,000%0.73,010,000210,700%0.52,107,000

نواف محمد أحمد عبد الله 
الذييب

301,000%0.73,010,000210,700%0.52,107,000

أحمد محمد أحمد عبد 
الله الذييب

301,000%0.73,010,000210,700%0.52,107,000

أحمد حمود عبد الله 
إبراهيم الذييب

150,500%0.351,505,000105,350%0.21,053,500

عبد الله حمود عبد الله 
إبراهيم الذييب

150,500%0.351,505,000105,350%0.21,053,500

سلمان حمود عبد الله 
إبراهيم الذييب

150,500%0.351,505,000105,350%0.21,053,500

ساري حمود عبد الله 
إبراهيم الذييب

150,500%0.351,505,000105,350%0.21,053,500

30.0129,000,000%00012,900,000الجمهور

100.0430,000,000%100.0430,000,00043,000,000%43,000,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

)1( إن نسب الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية.

رأس مال الشركة قبل الطرح أربعمائة وثالثين مليون )430,000,000( ريـال سعودي مدفوعة بالكامل وسيبقى كذلك بعد الطرح.رأس مال الشركة قبل وبعد الطرح

إجمالي عدد األسهم المصدرة قبل وبعد 
الطرح

عدد أسهم الشركة قبل الطرح ثالثة وأربعين مليون )43,000,000( سهم عادي مدفوع القيمة بالكامل وسيبقى كذلك بعد الطرح.

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.القيمة االسمية للسهم

الطرح
 وتسعمائة ألف )12,900,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( 

ً
سيكون الطرح لالكتتاب العام في أسهم الشركة لعدد اثنا عشر مليونا

رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل، بما يمثل 30% من رأس مال الشركة، بسعر طرح يبلغ ]•[ ريال سعودي للسهم الواحد.

 مدفوع القيمة بالكامل.إجمالي عدد أسهم الطرح
ً
 عاديا

ً
 وتسعمائة ألف )12,900,000( سهما

ً
اثنا عشر مليونا



ط

نسبة أسهم الطرح من إجمالي عدد 
األسهم المصدرة

تمثل أسهم الطرح 30% من رأس مال الشركة.

]•[ ريال سعودي لكل سهم من أسهم الطرح.سعر الطرح

]•[ ريال سعودي.إجمالي قيمة أسهم الطرح

استخدام متحصالت الطرح
سوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح البالغة ]•[ ريال سعودي )بعد خصم مصاريف الطرح المقدرة بحوالي ]•[( على المساهمين البائعين على 
أساس تناسبي بحسب عدد األسهم التي يمتلكها كل مساهم بائع من أسهم الطرح. ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصالت الطرح )للمزيد من 

التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )8( )»استخدام متحصالت الطرح«((.

 وتسعمائة ألف )12,900,000( سهم عادي.إجمالي عدد األسهم المتعهد بتغطيتها
ً
اثنا عشر مليونا

]•[ ريال سعودي.إجمالي المبلغ المتعهد بتغطيته

فئات المستثمرين المستهدفين

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما: الشريحة )أ( الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها 
 لتعليمات بناء سجل األوامر ومن ضمنها صناديق االستثمار والشركات والمستثمرين األجانب المؤهلين 

ً
المشاركة في عملية بناء سجل األوامر وفقا

والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية االعتبارية )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )1( )»التعريفات والمصطلحات«((. الشريحة 
)ب( المكتتبين األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر 
من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، وأي 
شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح 
 اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق هذا الشخص. وفي حال 

ً
حساب استثماري. ويعد الغيا

 ويتم أخذ االكتتاب األول فقط باالعتبار.
ً
تم االكتتاب مرتين يعتبر االكتتاب الثاني الغيا

إجمالي عدد األسهم المطروحة لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

عدد األسهم المطروحة للفئات المشاركة
 بأنه في حال وجود طلب كاٍف من قبل 

ً
 وتسعمائة ألف )12,900,000( سهم عادي تمثل )100%( من إجمالي أسهم الطرح، علما

ً
اثنا عشر مليونا

المكتتبين األفراد، وقيام الجهات المشاركة باالكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم. يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد األسهم 
 وستمائة وعشرة آالف )11,610,000( سهم عادي لتمثل ما نسبته )90%( من إجمالي أسهم الطرح.

ً
المخصصة للجهات المشاركة إلى إحدى عشر مليونا

مليون ومائتان وتسعين ألف )1,290,000( سهم عادي كحد أق�سى، تمثل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح.عدد األسهم المطروحة للمكتتبين األفراد

طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

طريقة االكتتاب للفئات المشاركة

يحق للفئات المشاركة، كما هي معرفة في القسم )1( )»التعريفات والمصطلحات«(، التقدم بطلب المشاركة في عملية بناء سجل األوامر وذلك 
عن طريق تعبئة استمارة الطلب التي سيوفرها مدير سجل اكتتاب المؤسسات للمستثمرين من الفئات المشاركة أثناء عملية سجل األوامر. وبعد 
 للتعليمات المبينة في 

ً
التخصيص المبدئي سيقوم مدير سجل اكتتاب المؤسسات بتوفير نماذج االكتتاب للجهات المشاركة والتي عليها تعبئتها وفقا

القسم )17( )»شروط وأحكام االكتتاب«(.

طريقة االكتتاب للمكتتبين األفراد

 للتعليمات المبينة في 
ً
سيتم توفير نماذج االكتتاب خالل فترة الطرح لدى مدير االكتتاب وفروع الجهات المستلمة. ويجب تعبئة طلب االكتتاب وفقا

 االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو الهاتف 
ً
القسم )17( )»شروط وأحكام االكتتاب«(. وبإمكان المكتتبين األفراد الذين اشتركوا في إحدى االكتتابات سابقا

المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقّدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها شريطة أن )أ( يكون لدى المكتتب حساب 
لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات، و)ب( ال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في 

.
ً
طرح جرى حديثا

الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين:

مائة ألف )100,000( سهم.الحد األدنى لالكتتاب للجهات المشاركة

عشرة )10( أسهم.الحد األدنى لالكتتاب للمكتتبين األفراد

قيمة الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين:

قيمة الحد األدنى لالكتتاب للجهات 
المشاركة

]•[ ريال سعودي.

قيمة الحد األدنى لالكتتاب للمكتتبين 
األفراد

]•[ ريال سعودي.

الحد األق�سى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين:

الحد األق�سى لالكتتاب للجهات 
المشاركة

مليونان ومائة وتسعة وأربعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون )2,149,999( سهم طرح، وفيما يتعلق بالصناديق العامة فقط، بما ال يتجاوز الحد 
 لتعليمات بناء سجل األوامر.

ً
األق�سى لكل صندوق عام مشارك والذي يتم تحديده وفقا

مائتان وخمسون ألف )250,000( سهم طرح.الحد األق�سى لالكتتاب للمكتتبين األفراد

قيمة الحد األق�سى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين:

قيمة الحد األق�سى لالكتتاب للمكتتبين 
األفراد 

]•[ ريال سعودي.

قيمة الحد األق�سى لالكتتاب للجهات 
المشاركة

]•[ ريال سعودي.
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طريقة التخصيص ورد الفائض لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين:

تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين لألفراد

 بأن الحد 
ً
يتوقع أن يتم اإلنتهاء من تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد في موعد أقصاه 1442/08/16هـ )الموافق 2021/03/29م(. علما

األدنى للتخصيص لكل مكتتب فرد هو عشرة )10( أسهم، كما أن الحد األق�سى لكل مكتتب فرد هو مائتان وخمسون ألف )250,000( سهم، وسيتم 
تخصيص ما يتبقى من أسهم الطرح، إن وجدت، على أساس تناسبي بناًء على نسبة ما طلبه كل مكتتب فرد إلى إجمالي األسهم المطلوب االكتتاب فيها. 
في حال تجاوز عدد المكتتبين األفراد مائة وتسعة وعشرون ألف )129,000( مكتتب فرد فإن الشركة ال تضمن الحد األدنى للتخصيص والبالغة عشرة 

 لما تقترحه الشركة والمستشار المالي.
ً
)10( أسهم لكل مكتتب فرد، وفي هذه الحالة سيتم التخصيص وفقا

تخصيص أسهم الطرح للجهات 
المشاركة

 لما يراه 
ً
سيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للجهات المشاركة عن طريق مدير سجل اكتتاب المؤسسات بعد إتمام عملية اكتتاب األفراد وفقا

 وتسعمائة ألف 
ً
 للجهات المشاركة اثنا عشر مليونا

ً
 بالتنسيق مع المصدر. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيا

ً
المستشار المالي مناسبا

 بأنه في حال وجود طلب كاٍف من قبل المكتتبين األفراد على اكتتاب في 
ً
)12,900,000( سهم تمثل نسبة )100%( من إجمالي عدد أسهم الطرح، علما

 وستمائة وعشرة 
ً
أسهم الطرح، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى إحدى عشر مليونا

آالف )11,610,000( سهم كحد أدنى لتمثل ما نسبته )90%( من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب األفراد.

رد فائض أموال االكتتاب

سوف يتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين دون خصم أي عموالت أو استقطاعات من مدير سجل اكتتاب المؤسسات أو الجهات 
المستلمة )حسب الحال(. وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي في يوم 1442/08/16هـ )الموافق 2021/03/29م( ورد فائض االكتتاب في 
موعد أقصاه 1442/08/16هـ )الموافق 2021/03/29م(. )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة »التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب« في الصفحة 

)ك( والقسم )17( )»شروط وأحكام االكتتاب«((.

فترة الطرح لألفراد
يكون الطرح في يوم 1442/08/08هـ )الموافق 2021/03/21م( ويستمر لمدة يوم واحد )1( )لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة »التواريخ المهمة 

وإجراءات االكتتاب« صفحة )ك((.

األحقية في األرباح
 من تاريخ 18 ديسمبر 2020م )لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة القسم 

ً
يستحق حاملو أسهم الطرح نصيبهم من أي أرباح تعلن عنها الشركة اعتبارا

)  7( )»سياسة توزيع األرباح«((.

حقوق التصويت
جميع أسهم الشركة هي أسهم عادية من فئة واحدة، وال تخول األسهم ممارسة أي حقوق تصويت تفضيلية، حيث يعطي كل سهم حامله صوت واحد 
ويحق لكل مساهم حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت فيها، ويجوز للمساهم تفويض مساهم آخر، من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة 

أو موظفي الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )12-14( )»وصف األسهم«((.

القيود المفروضة على األسهم )فترة 
الحظر(

يخضع كبار المساهمين لفترة حظر مدتها ستة )6( أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق، بحيث ال يجوز لهم التصرف في أسهمهم خالل 
هذه الفترة. وبعد إنتهاء فترة الحظر، يحق لكبار المساهمين التصرف في أسهمهم وال يستلزم الحصول على موافقة الهيئة المسبقة للتصرف في أسهمهم.

إدراج األسهم 

 
ً
لم يسبق إدراج أسهم الشركة سواء داخل المملكة أو خارجها قبل الطرح. وقد تقدمت الشركة إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراقها المالية وطرحها وفقا

 لقواعد اإلدراج. وقد تم الحصول على كافة 
ً
لقواعد طرح األوراق المالية واإللتزامات المستمرة، وتقدمت إلى السوق )تداول( بطلب إلدراج أسهمها وفقا

الموافقات ذات العالقة والالزمة للقيام بعملية الطرح. وقد تم استيفاء كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم 
في السوق بعد اإلنتهاء من عملية تخصيص األسهم )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة »التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب« في الصفحة )ك((.

عوامل المخاطرة 
هناك مخاطر معينة تتعلق باالستثمار في أسهم الطرح، ويمكن تصنيف تلك المخاطر كالتالي: )أ( المخاطر المرتبطة بعمليات الشركة، و)ب( المخاطر 
المرتبطة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية، و)ج( المخاطر المرتبطة باألسهم، وقد تم استعراض هذه المخاطر في القسم )2( )»عوامل المخاطرة«(، 

ويجب دراستها بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري فيما يتعلق بأسهم الطرح.

مصاريف الطرح

 بمبلغ ]•[ ريال سعودي، وسوف يتم خصم هذه 
ً
سوف يتحمل المساهمون البائعون جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح والتي تقدر تقريبا

التكاليف من متحصالت الطرح، وتشمل أتعاب المستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات وأتعاب متعهد التغطية والمستشارين 
 إلى أتعاب الجهات المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع 

ً
القانونيين ومستشار العناية المهنية الالزمة المالي ومستشار دراسة السوق، إضافة

وغيرها من المصاريف ذات العالقة.

متعهد التغطية

شركة السعودي الفرن�سي كابيتال

طريق الملك فهد 8092

ص.ب 23454

الرياض 12313-3735

هاتف: 6666 282 )11( 966+

فاكس: 6823 282 )11( 966+

www.sfc.sa :الموقع اإللكتروني

info@fransicapital.com.sa :البريد اإللكتروني

مالحظة: يجب دراسة قسم »إشعار هام« في الصفحة )أ( والقسم )2( )»عوامل المخاطرة«( بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح بموجب 
هذه النشرة.
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التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب

جدول ٤: الجدول الزمني المتوقع للطرح

التاريخالجدول الزمني المتوقع للطرح

فترة االكتتاب للجهات المشاركة وعملية بناء سجل األوامر
تبدأ من يوم األحد بتاريخ 1442/07/23هـ )الموافق 2021/03/07م(إلى نهاية يوم اإلثنين بتاريخ 

1442/08/02هـ )الموافق 2021/03/15م(

آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب للجهات المشاركة بناًء على عدد األسهم التي تم تخصيصها 
 لكل منهم

ً
مبدئيا

يوم الخميس 1442/08/5هـ )الموافق 2021/03/18م(

يوم واحد )1( األحد بتاريخ 1442/08/08هـ )الموافق 2021/03/21م(فترة االكتتاب لألفراد

آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب للجهات المشاركة بناًء على عدد األسهم التي تم تخصيصها 
 لكل منهم

ً
مبدئيا

يوم الجمعة 1442/08/06هـ )الموافق 2021/03/19م(

يوم األحد 1442/08/08هـ )الموافق 2021/03/21م(آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب وسداد قيمة االكتتاب للمكتتبين األفراد

يوم اإلثنين 1442/08/16هـ )الموافق 2021/03/29م(اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح

يوم اإلثنين 1442/08/16هـ )الموافق 2021/03/29م(إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة )إن وجدت(

التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم في السوق
يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات واإلنتهاء من جميع 

اإلجراءات النظامية ذات العالقة. وسيتم االعالن عن بدء تداول األسهم في الصحف المحلية 
.)www.tadawul.com.sa( وموقع تداول اإللكتروني

مالحظة: الجدول الزمني والتواريخ المذكورة أعاله تقريبية، وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل إعالنات في الصحف المحلية اليومية في المملكة ومن 
.)www.theebonline.com( والموقع اإللكتروني للشركة )www.sfc.sa( والموقع اإللكتروني للمستشار المالي )www.tadawul.com.sa( خالل موقع تداول اإللكتروني

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقتصر االكتتاب على شريحتين من المستثمرين هما:

 لتعليمات بناء سجل األوامر ومن ضمنها صناديق االستثمار  	
ً
الشريحة )أ(: الفئات المشاركة، وتشمل الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقا

والشركات والمستثمرين األجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية االعتبارية )لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )1( 
)»التعريفات والمصطلحات«((. 

الشريحة )ب(: المكتتبين األفراد، وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد  	
قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، وأي 
شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح 
 اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق هذا الشخص. وفي حال تم 

ً
حساب استثماري. ويعد الغيا

 ويتم أخذ االكتتاب األول فقط باالعتبار.
ً
االكتتاب مرتين، يعتبر االكتتاب الثاني الغيا

الفئات المشاركة)أ( 

يمكن للفئات المشاركة تقديم طلبات المشاركة في بناء سجل األوامر أثناء مدة بناء سجل األوامر بالوسيلة التي يحددها المستشار المالي، والحصول على نماذج 
االكتتاب من مدير سجل اكتتاب المؤسسات بعد التخصيص المبدئي. ويقوم مدير سجل اكتتاب المؤسسات – بعد الحصول على موافقة الهيئة – بعرض أسهم 
الطرح على الجهات المشاركة وذلك خالل مدة بناء سجل األوامر فقط. وتبدأ عملية اكتتاب الجهات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين األفراد 
ع ومختوم إلى مدير سجل اكتتاب المؤسسات، بحيث 

ّ
 للشروط والتعليمات المفصلة في نماذج طلبات االكتتاب. ويجب تسليم نموذج طلب اكتتاب موق

ً
وذلك وفقا

 بين الشركة والجهة المشاركة مقدمة الطلب.
ً
 ملزما

ً
يمثل نموذج طلب االكتتاب اتفاقا

المكتتبون األفراد)ب( 

 عن طريق اإلنترنت والهاتف 
ً
سيتم توفير نماذج االكتتاب للمكتتبين األفراد خالل فترة الطرح لدى فروع الجهات المستلمة، ويمكن للمكتتبين األفراد االكتتاب أيضا

المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم إحدى أو كل هذه الخدمات للمكتتبين األفراد الذين سبق أن اشتركوا في االكتتابات التي جرت 
 شريطة:

ً
مؤخرا

أن يكون للمكتتب الفرد حساب بنكي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمات. 	

	 .
ً
أال يكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد )بحذف أو إضافة أحد أفراد عائلته( منذ اكتتابه في اكتتاب جرى حديثا



ل

 للتعليمات الواردة في القسم )17( )»شروط وأحكام االكتتاب«(، وعلى كل مقدم طلب أن يكمل جميع بنود نموذج طلب االكتتاب 
ً
يجب تعبئة نماذج االكتتاب وفقا

ذات الصلة. وتحتفظ الشركة بالحق في رفض أي نموذج اكتتاب بصورة جزئية أو كلية في حال عدم استيفائه ألي من شروط وأحكام االكتتاب. وال يسمح بإجراء أي 
 بين المكتتب ذي العالقة والمساهمين البائعين )لمزيد 

ً
 ملزما

ً
تعديالت على طلب االكتتاب أو سحبه بعد أن يتم تقديمه. ويعتبر طلب االكتتاب في حال تسليمه اتفاقا

من المعلومات، الرجاء مراجعة القسم )17( )»شروط وأحكام االكتتاب«((.

سوف يتم إعادة فائض االكتتاب، إن وجد، لحساب المكتتب الرئي�سي لدى الجهة المستلمة التي خصمت قيمة االكتتاب منه ابتداًء، ودون أي عموالت أو استقطاعات 
 أو إلى حسابات طرف ثالث.

ً
من مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة، ولن يسمح برد قيمة االكتتاب نقدا

للمزيد من المعلومات حول اكتتاب المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة، الرجاء مراجعة القسم )17( )»شروط وأحكام االكتتاب«(.

ملخص المعلومات األساسية
يهدف ملخص المعلومات األساسية هذا إلى توفير لمحة عامة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة، إال أن هذا الملخص ال يشتمل على كافة المعلومات التي قد 
تهم المستثمرين المحتملين. ولذلك، يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذه النشرة، وينبغي على الراغبين باالكتتاب بأسهم الطرح قراءة هذه النشرة بالكامل حيث 
ينبغي أن يستند أي قرار باالستثمار في أسهم الطرح من قبل المستثمرين المحتملين على دراسة هذه النشرة بالكامل بما في ذلك على وجه خاص قسم )إشعار هام( 
في الصفحة )أ( والقسم )2( )»عوامل المخاطرة«( قبل اتخاذ قرار باالستثمار في أسهم الطرح. ويكون للتعريفات واالختصارات الواردة في هذه النشرة نفس المعاني 

المحددة لها في القسم )1( )»التعريفات والمصطلحات«( من هذه النشرة وفي أماكن أخرى فيها.

نظرة عامة على الشركة
تاريخ الشركة

شركة ذيب لتأجير السيارات هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست بموجب القرار الوزاري رقم 305/ق وتاريخ 1431/10/11هـ )الموافق 2010/9/20م( ومقّيدة 
السجل التجاري رقم 1010150661 وتاريخ 1419/4/12هـ )الموافق 1998/8/6م( بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، ويبلغ رأس مال الشركة الحالي 
أربعمائة وثالثين مليون )430,000,000( ريـال سعودي مقسم إلى ثالثة وأربعين مليون )43,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( 

رياالت سعودية للسهم الواحد.

بدأت الشركة نشاطها كجزء من األنشطة التشغيلية لمؤسسة ذيب للمقاوالت لصاحبها حمود عبدالله الذييب )ويشار إليها فيما بعد بـ »المؤسسة«( بموجب 
ترخيص ممارسة أنشطة تأجير السيارات الصادر من وزارة النقل برقم )244( وتاريخ 1412/12/26ه )الموافق 1991/11/4م(. وبتاريخ 1414/4/27هـ )الموافق 
1993/10/24م( قامت المؤسسة بافتتاح فرع لها باسم »ذيب لتأجير السيارات« مقّيد بالسجل التجاري رقم 1010116528 وتاريخ 1414/4/27هـ )الموافق 

1993/10/24م( لمزاولة أنشطة تأجير السيارات تحت هذا الفرع. 

وبتاريخ 1417/8/19هـ )الموافق 1996/12/30م( تم تحويل الفرع بما له من حقوق وما عليه من إلتزامات إلى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم »شركة ذيب لتأجير 
السيارات« مقّيدة بالسجل التجاري رقم 1010150661 وتاريخ 1419/4/12ه )الموافق 1998/8/6م( وبرأس مال قدره خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي 
مقسم إلى خمسمائة )500( حصة )أربعمائة )400( حصة عينية ومائة )100( حصة نقدية( بقيمة اسمية قدرها ألف )1,000( ريال سعودي للحصة الواحدة، حيث 
قدرت موجودات الفرع المذكور بقيمة قدرها أربعمائة ألف )400,000( ريال سعودي، وتم توزيع الحصص على كل من حمود عبدالله ابراهيم الذييب ومحمد أحمد 
عبدالله الذييب بنسبة ملكية قدرها 40% لكل منهما، وعلي محمد سليمان الذييب بنسبة ملكية قدرها 20% من رأس مال الشركة، حيث قام حمود عبدالله ابراهيم 
الذييب ببيع مائتين )200( حصة بقيمة مائتين ألف )200,000( ريال سعودي لمحمد أحمد عبدالله الذييب ومائة )100( حصة بقيمة مائة ألف )100,000( ريال 

سعودي لعلي محمد سليمان الذييب. 

وبموجب قرار الشركاء بتاريخ 1419/6/14ه )الموافق 1998/10/4م( قام علي محمد سليمان الذييب بالتنازل عن كامل حصته في الشركة البالغة نسبتها 20% من 
رأس المال لحمود عبدالله ابراهيم الذييب ومحمد أحمد عبدالله الذييب بالتساوي، بحيث أصبح كل من حمود عبدالله ابراهيم الذييب ومحمد أحمد عبدالله 

الذييب يملكون ما نسبته 50% من رأس مال الشركة لكل منهما. 

وبموجب قرار الشركاء بتاريخ 1431/8/12ه )الموافق 2010/7/24م( تمت زيادة رأس مال الشركة من خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسمائة 
)500( حصة بقيمة اسمية قدرها ألف )1,000( ريال سعودي للحصة الواحدة إلى مائة وثالثة وخمسين مليون وتسعمائة وألفين )153,902,000( ريـال سعودي 
 ومئتان )15,390,200( سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد وذلك من خالل 

ً
مقسم إلى خمسة عشر مليون وثالثمائة وتسعون ألفا

رسملة مبلغ قدره ثالثة وتسعين مليون وثمانون ألف )93,080,000( ريال سعودي من جاري الشركاء ومبلغ ستين مليون واثنان وسبعون ألف )60,072,000( ريال 
سعودي من رصيد األرباح المبقاة ومبلغ مائتان وخمسون ألف )250,000( ريال سعودي من االحتياطي النظامي للشركة، كما قام حمود عبدالله ابراهيم الذييب 
بنقل ما نسبته 1% من رأس مال الشركة إلى محمد حمود الذييب وما نسبته 2% مقسمة بالتساوي إلى كل من أحمد حمود الذييب وعبدالله حمود الذييب وسلمان 
حمود الذييب وساري حمود الذييب، وقام محمد أحمد عبدالله الذييب بنقل ما نسبته 3% من رأس مال الشركة مقسمة بالتساوي إلى كل من نايف محمد الذييب 
 قرر الشركاء الحاليون والجدد باإلجماع تحويل الشركة من شركة ذات 

ً
ونواف محمد الذييب وأحمد محمد الذييب، وكذلك بموجب نفس قرار الشركاء المذكور آنفا

مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة باسم »شركة ذيب لتأجير السيارات«. 



م

وبتاريخ 1434/8/2هـ )الموافق 2013/6/11م( قام كل شريك ببيع ما نسبته 30% من ملكيته في رأس مال الشركة إلى شركة الفرص التنموية للتجارة بحيث أصبحت 
األخيرة مالكة لما نسبته 30% من رأس مال الشركة. 

وبموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 1441/7/24ه )الموافق 2020/3/19م( تمت زيادة رأس مال الشركة من مائة وثالثة وخمسين مليون 
 ومئتان )15,390,200( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة 

ً
وتسعمائة وألفين )153,902,000( ريـال سعودي مقسم إلى خمسة عشر مليون وثالثمائة وتسعون ألفا

)10( رياالت سعودية للسهم الواحد إلى أربعمائة وثالثين مليون )430,000,000( ريـال سعودي مقسم إلى ثالثة وأربعين مليون )43,000,000( سهم عادي بقيمة 
اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وذلك من خالل رسملة مبلغ قدره مائتان وعشرين مليون وسبعمائة وتسعة وخمسون ألف 
وتسعمائة وثالثة وعشرون )220,759,923( ريال سعودي من رصيد األرباح المبقاة ومبلغ خمسة وخمسون مليون وثالثمائة وثمانية وثالثون ألف وسبعة وسبعون 
)55,338,077( ريال سعودي من االحتياطي النظامي للشركة )وللمزيد من التفاصيل حول تاريخ الشركة، الرجاء مراجعة القسم )4-2( )»تاريخ الشركة وتطور رأس 

مالها«((.

نظرة عامة على أعمال الشركة
 
ً
 كونت خاللها قاعدة عمالء متنوعة وأسطوال

ً
تعتبر شركة ذيب لتأجير السيارات من ضمن رواد قطاع تأجير السيارات في المملكة حيث تمتلك خبرة تقارب 30 عاما

يتكون من حوالي 19,000 سيارة كما في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م، وبذلك تحتل الشركة مكانة ريادية بين شركات تأجير السيارات في المملكة، 
 لتأجير السيارات، و10 مراكز لصيانة المركبات، وفرعين لبيع 

ً
حيث تقدم خدماتها في المناطق الوسطى والغربية والشرقية والشمالية والجنوبية من خالل 48 فرعا

السيارات. وتتألف األنشطة األساسية للشركة من قطاعات األعمال الرئيسية التالية )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )4-6( )»نظرة عامة على أعمال 
الشركة«((:

التأجير قصير األجل وتقديم الخدمات األخرى ذات الصلة. أ. 

التأجير طويل األجل وتقديم الخدمات األخرى ذات الصلة، باإلضافة إلى توفير حلول مخصصة للعمالء على المدى الطويل.ب. 

بيع المركبات المستعملة المملوكة للشركة والتي تم استخدامها من خالل عمليات قطاعي األعمال أعاله.ج. 

 في جميع أنحاء المملكة )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )5-8( )»الموظفون«((.
ً
وكما في 31 مارس 2020م، بلغ عدد موظفي الشركة 1,320 موظفا

حققت الشركة إيرادات بقيمة 197.6 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م، مقارنة بإيراداتها البالغة 141.6 مليون ريال سعودي 
والتي حققتها في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م و631.1 مليون ريال سعودي والتي حققتها في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و532.6 
مليون ريال سعودي والتي حققتها في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. وبلغ صافي الدخل لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م 34 مليون ريال 
سعودي، مقارنة بمبلغ 18.1 مليون ريال سعودي لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م و118.8 مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2019م ومبلغ 60.1 مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. وكما في 31 مارس 2020م، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 467.4 مليون ريال 
سعودي )برأس مال قدره 430 مليون ريال سعودي، واحتياطي نظامي قدره 3.4 مليون ريال سعودي، وأرباح مبقاة قدرها 34 مليون ريال سعودي(، مقارنة بمبلغ 
451.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م )برأس مال قدره 153.9 مليون ريال سعودي، واحتياطي نظامي قدره 55.3 مليون ريال سعودي، وأرباح مبقاة 
قدرها 242.1 مليون ريال سعودي(، ومبلغ 383.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م، وإجمالي أصول قدره 1,294.6 مليون ريال سعودي كما في 31 

مارس 2020م، مقارنة بمبلغ 1,271.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م ومبلغ 892.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م.



ن

هيكل الشركة
ال يوجد لدى الشركة أي ملكية سواء مباشرة أو غير مباشرة في أي شركة تابعة، بينما يوجد لديها العديد من الفروع. يوضح الجدول اآلتي تفاصيل فروع الشركة.

جدول ٥: تفاصيل الفروع التابعة للشركة كما في ٣1 مارس ٢0٢0م

الموقعالمدينةاسم الفرع 

فرع التعاون

الرياض

حي التعاون 

حي السويدي فرع السويدي

حي نمار فرع الشفا

حي الياسمين فرع الياسمين

حي الروضة معرض الرياض – فرع الروضة

حي الملز فرع الملز

حي أم الحمام الشرقي فرع أم الحمام

صالة الطيران الداخلي في مطار الملك خالد فرع مطار الملك خالد الدولي )صالة الطيران الداخلي(

حي أم الحمام الغربيفرع العروبة

حي اليرموك فرع اليرموك

صالة الطيران الدولي مطار الملك خالد فرع مطار الملك خالد الدولي )صالة الطيران الدولي(

ضاحية لبنفرع ضاحية لبن

فرع بريدة
بريدة

حي النور

مطار األمير نايف بن عبدالعزيز الدوليفرع مطار األمير نايف بن عبدالعزيز الدولي

مطار حائلحائلفرع مطار حائل

فرع الدمام
الدمام

حي االتصاالت

مطار الملك فهد الدوليفرع مطار الملك فهد الدولي

فرع شمال الخبر
الخبر

حي الخبر الشمالية

حي العزيزيةفرع جنوب الخبر

المنطقة الصناعية المساندة األولىالجبيلفرع الجبيل

فرع الخالدية - األحساء
األحساء

حي الخالدية

حي المبرزفرع المبرز - األحساء

حي الشوقيةمكة المكرمةفرع مكة المكرمة

فرع شارع قريش

جدة

حي البوادي

حي العزيزيةفرع التحلية )شارع األمير محمد بن عبدالعزيز(

حي البغداديةفرع البغدادية

حي السالمةفرع طريق المدينة

حي الفيحاءفرع الفيحاء

حي السامر فرع السامر

حي النزهةفرع األمل

فرع الطائف
الطائف

حي الردف

مطار الطائف الدوليفرع مطار الطائف الدولي

فرع مطار األمير محمد بن عبدالعزيز
المدينة المنورة

مطار األمير محمد بن عبدالعزيز 

حي اإلسكانفرع المدينة المنورة

فرع ينبع
ينبع

حي اليمامة

مطار األمير عبدالمحسن بن عبدالعزيزفرع مطار األمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز



س

الموقعالمدينةاسم الفرع 

طريق المدينة المنورةالعالفرع العال

فرع تبوك
تبوك

حي سلطانة

مطار األمير سلطان بن عبدالعزيزفرع مطار األمير سلطان بن عبدالعزيز

مطار خليج نيومنيومفرع مطار خليج نيوم

فرع أبها
أبها

طريق المطار

مطار أبها الدوليفرع مطار أبها الدولي

حي الوقواقخميس مشيطفرع المدينة العسكرية

فرع مطار الملك سعود المحلي
الباحة

مطار الملك سعود المحلي

حي النزهةفرع الباحة

مطار جازان اإلقليميجازانفرع مطار جازان اإلقليمي

فرع نجران
نجران

حي العريسة

مطار نجران اإلقليميفرع مطار نجران اإلقليمي

المصدر: الشركة

يوضح الجدول اآلتي هيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده:

جدول ٦: هيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده

المساهم

بعد الطرحقبل الطرح

نسبة الملكية)%(1عدد األسهم
قيمة األسهم

)ريال سعودي(
نسبة الملكية )%(1عدد األسهم

قيمة األسهم
)ريال سعودي(

23.099,029,000%32.9141,470,0009,902,900%14,147,000حمود عبد الله إبراهيم الذييب

23.099,029,000%32.9141,470,0009,902,900%14,147,000محمد أحمد عبد الله الذييب

21.090,300,000%30.0129,000,0009,030,000%12,900,000شركة الفرص التنموية للتجارة

0.52,107,000%0.73,010,000210,700%301,000محمد حمود عبد الله إبراهيم الذييب

0.52,107,000%0.73,010,000210,700%301,000نايف محمد أحمد عبد الله الذييب

0.52,107,000%0.73,010,000210,700%301,000نواف محمد أحمد عبد الله الذييب

0.52,107,000%0.73,010,000210,700%301,000أحمد محمد أحمد عبد الله الذييب

0.21,053,500%0.351,505,000105,350%150,500أحمد حمود عبد الله إبراهيم الذييب

0.21,053,500%0.351,505,000105,350%150,500عبد الله حمود عبد الله إبراهيم الذييب

0.21,053,500%0.351,505,000105,350%150,500سلمان حمود عبد الله إبراهيم الذييب

0.21,053,500%0.351,505,000105,350%150,500ساري حمود عبد الله إبراهيم الذييب 

30.0129,000,000%00012,900,000الجمهور

100.0430,000,000%100.0430,000,00043,000,000%43,000,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

)1( إن نسب الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية.



ع

رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها

الرؤية
تهدف الشركة إلى الريادة والتميز في جميع خدمات تأجير المركبات في المملكة العربية السعودية.

الرسالة
تسعى الشركة إلى اكتساب رضاء وثقة العمالء والتطوير المستمر لخدمات تأجير المركبات بتوفير باقات متنوعة ومتميزة تخدم كافة احتياجات عمالئها. 

االستراتيجية
تسعى الشركة إلى مواصلة النمو في خدمات التأجير قصير األجل من خالل التوسع في افتتاح فروع جديدة سواًء في المطارات أو داخل المدن أو في المشاريع الضخمة 
الجديدة التي يحتمل أن تزيد فيها الحاجة إلى تأجير السيارات، واالستمرار في تنمية قاعدة عمالئها وتوسيع نطاق الخدمات الخاصة بها، وتطوير خدمة العمالء من 
خالل تقديم مبادرات متنوعة تشمل تعزيز الخدمات االلكترونية التي تقدمها الشركة واالستفادة من جانب النمو في قطاع التجارة اإللكترونية والخدمات اللوجستية. 
وتهدف الشركة كذلك إلى االستمرار في تطوير تركيبة أسطولها وفئات السيارات لتوفير الفئات المرغوبة من السيارات بما يلبي احتياجات العمالء. كذلك تسعى الشركة 
إلى دفع عجلة النمو فيما يتعلق بتأجير المركبات التجارية بنظام التأجير طويل األجل، واالستفادة من خبرتها في تقديم المركبات التجارية وكسب المزيد من العمالء 
في قطاعات معينة مثل شركات خدمات نقل الموظفين. باإلضافة إلى ذلك، تعتزم الشركة تطوير عمليات بيع المركبات المستعملة في أنشطتها التأجيرية بما في ذلك 

توسيع نطاق قنوات البيع عبر اإلنترنت.

المزايا التنافسية للشركة
ن  ِ

ّ
مك

ُ
 في المملكة. هناك العديد من العوامل التي ت

ً
تعتبر شركة ذيب لتأجير السيارات من ضمن رواد قطاع تأجير السيارات في المملكة حيث تمتلك خبرة تقارب 30 عاما

الشركة من التنافس مع منافسيها الحاليين والمحتملين وتمنحها سمات وخصائص قوية لتحقيق النمو، من ذلك تنوع نموذج العمل والذي يستند على قاعدة إيرادات 
متوازنة ومتكاملة عبر قطاع التأجير قصير األجل للسيارات والتأجير طويل األجل للمركبات، باإلضافة إلى شبكة عريضة من الفروع في مواقع استراتيجية عبر أنحاء 
المملكة بما فيها المطارات الدولية واإلقليمية، وكذلك تحظى الشركة بعالمة تجارية رائدة في المملكة وعالقات راسخة وقوية مع الموردين والجهات التمويلية وشبكة 
مقدمي الخدمات ووكاالت السيارات في المملكة بما يساهم في دعم التجديد المستمر ألسطول الشركة إلى جانب أولوية الشركة )مقارنة بمنافسيها( في الحصول على 

بعض الطرازات الجديدة للسيارات. كذلك تعتمد الشركة على فريق إداري طموح ومتمرس يحظى بسجل حافل من النجاح التشغيلي والمعرفة العميقة بالقطاع.

معلومات عن السوق
إن مصدر البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع التأجير قصير األجل للسيارات وقطاع التأجير طويل األجل للمركبات وسوق بيع المركبات الجديدة والمستعملة في 
المملكة والواردة في هذه النشرة هو التقرير الذي أعده مستشار دراسة السوق ومع ذلك، ليس هناك من سبب يدعو بأن هذه المعلومات غير دقيقة أو غير صحيحة. 

وعلى ذلك، فإن مجلس اإلدارة والمساهمين والمستشارين لم يتحققوا بصورة مستقلة من دقة هذه البيانات والمعلومات. وال يوجد ما يضمن دقتها أو اكتمالها.

نظرة على االقتصاد السعودي
تمتلك المملكة أكبر اقتصاد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من حيث الحجم االقتصادي، إذ يبلغ الناتج المحلي اإلجمالي نحو 2.973 مليار ريال سعودي كما 

في عام 2019م. وتتمتع المملكة باقتصاد يضم قطاًعا نفطًيا كبيًرا يمثل 31.2% من الناتج المحلي اإلجمالي وقطاًعا غير نفطي يمثل 68.1% منه.

 لتوسع القطاع غير 
ً
عقب تراجع أسعار النفط منذ عام 2014م، واجه اقتصاد المملكة تحديات سلبية. ومع ذلك، فقد عادت المملكة إلى النمو االقتصادي نتيجة

 إلى جنب مع تحسن أسواق النفط. وقد تجاوزت مستويات الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2018م عتبة 2014م. وبوجٍه عام، يواصل الناتج المحلي 
ً
النفطي جنبا

اإلجمالي للمملكة النمو بمعدل نمو سنوي مركب )ُيشار إليه فيما يلي باسم »معدل النمو السنوي المركب«( بنسبة 0.9% في الفترة بين عامي 2014م و2019م.

يكمن الدافع وراء هذا النمو في الناتج المحلي اإلجمالي في التوسع في قطاعات االقتصاد غير النفطية والحكومية. وُيعد ذلك من نتائج اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية 
عّدت هذه التغييرات التي يشهدها الهيكل االقتصادي واالجتماعي المحلي، 

ُ
الجارية في المملكة في الوقت الراهن مثل خطة التحول الوطني ومبادرة رؤية 2030. وقد أ

 إلى جنب مع واإلصالحات االقتصادية مثل تيسير إجراءات بدء أعمال تجارية جديدة وفتح سوق للمستثمرين األجانب 
ً
مثل السماح للمرأة بقيادة السيارة، جنبا

وتشجيع الخصخصة عن طريق بيع األسهم في المرافق، وأصول البنية التحتية، بهدف دمج المملكة في االقتصاد العالمي. ويتمثل أحد األهداف الرئيسية للمملكة في 
جذب االستثمار األجنبي المباشر الذي قد يساهم في تعزيز سيعّزز النمو في قطاع االقتصاد غير النفطي في نهاية المطاف.



ف

نظرة على قطاع تأجير السيارت قصير األجل
 .

ً
يتكون قطاع تأجير السيارت قصير األجل من خدمات تأجير السيارات المجراة على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري، وفي العادة ال تتجاوز فترة اإلستئجار عن 12 شهرا

ويشمل سوق تأجير السيارات قصير األجل عمالء أفراد يستأجرون السيارات ألغراض شخصية وشركات تستأجر السيارات ألغراض العمل. كما تشكل السيارات 
 من سوق تاجير السيارات قصير األجل. 

ً
المستأجرة لغرض توفير سيارة بديلة من جهات التأمين للعمالء المتضررين )في حين يتم إصالح السيارة المملوكة( جزءا

بلغ إجمالي قيمة سوق التأجير قصير األجل للسيارات في المملكة العربية السعودية 3,986,2 مليون ريال سعودي في عام 2019م. وارتفعت قيمة السوق بمعدل نمو 
سنوي مركب بلغت نسبته 1.2% خالل الفترة 2014م-2019م. 

يوضح الجدول التالي سوق التأجير قصير األجل للسيارات في المملكة 2014م-2019م.

جدول ٧: سوق التأجير قصير األجل للسيارات في المملكة ٢01٤م-٢019م

2019م2018م2017م2016م2015م2014م
معدل النمو

السنوي المركب
)2014م-2019م(

4.7%157.9162.0169.4184.7191.1199.0التأجير قصير األجل للسيارات )باأللف سيارة(

1.2%3,750.03,834.63,816.23,818.93,799.53,986.2التأجير قصير األجل للسيارات )مليون ريال سعودي(

المصدر: يورومونيتور إنترناشيونال.

نظرة على قطاع تأجير المركبات طويل األجل
يتكون قطاع تأجير المركبات طويل األجل من خدمات تأجير المركبات المجراة على أساس عقدي، يمتد من سنتين إلى خمسة سنوات. ويشمل سوق تأجير المركبات 
طويل األجل شريحة عمالء متنوعة مثل الشركاتالمتوسطة والشركات الربحية وغير الربحية والجهات الحكومية )مثل الوزارات والهيئات(. جميع أنواع العمالء لديهم 

 لذلك. 
ً
احتياجات مختلفة من حيث حجم األسطول، والمزيج، والعالمة التجارية، وما إلى ذلك، ويتم تطبيق نهج مبيعات مختلف معهم وفقا

بلغ إجمالي قيمة سوق التأجير طويل األجل للسيارات في المملكة العربية السعودية 2,953.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م. نمت قيمة السوق بمعدل نمو سنوي 
مركب بلغ 8.2% خالل الفترة بين عامي 2014م و2019م.

يوضح الجدول التالي سوق التأجير طويل االجل للسيارات في المملكة 2014م-2019م:

جدول ٨: سوق التأجير طويل االجل للسيارات في المملكة ٢01٤م-٢019م

2019م2018م2017م2016م2015م2014م
معدل النمو

السنوي المركب
)2014م-2019م(

6.9%105.9105.6106.5108.4122.0147.5التأجير طويل األجل للسيارات )باأللف سيارة(

8.2%1,988.02,009.32,052.02,116.02,412.22,953.8التأجير طويل األجل للسيارات )بالمليون ريال سعودي(

المصدر: يورومونيتور إنترناشيونال

نظرة على قطاع بيع المركبات المستعملة
 لعدم وجود قائمة أسعار رسمية، 

ً
 وتسجيلها مرة واحدة على األقل. ونظرا

ً
يشير مصطلح سوق المركبات المستعملة إلى عملية بيع المركبات التي جرى بيعها مسبقا

 على عدة عوامل تشمل على سبيل المثال ال الحصر عمر 
ً
 ما يتفق بائعو ومشترو المركبات المستعملة على قيمة سوقية خاصة بحالة المركبة والتي تعتمد عادة

ً
فعادة

المركبة وعدد األميال والمعدات االختيارية والحالة الفنية.

يوضح الجدول التالي سوق المركبات الجديدة والمستعملة في المملكة 2014م-2019م:

جدول 9: سوق المركبات الجديدة والمستعملة في المملكة ٢01٤م-٢019م 

2019م2018م2017م2016م2015م2014مألف مركبة
معدل النمو

السنوي المركب
)2014م-2019م(

)11.9%(863.2852.3666.4513.2415.7459.1مبيعات المركبات الجديدة

19.9%478.5573.6826.91,031.91,171.11,184.8مبيعات المركبات المستخدمة

المصدر: يورومونيتور انترناشونال



ص

ملخص المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية
 إلى جنب مع القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 31 

ً
ينبغي أن تقرأ المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية المبينة أدناه جنبا

ديسمبر 2017م و2018م و2019م والقوائم المالية األولية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م بما في ذلك، كافة اإليضاحات المتعلقة بها، 
والتي تم إدراجها في القسم )19( )»القوائم المالية وتقرير المحاسبين القانونيين حولها«(.

جدول 10: ملخص المعلومات المالية

الربع األول من السنة 
المالية 2020م

 2019م
المراجعة

 2018م
المراجعة

 2017م
المراجعة

ألف ريال سعودي

قائمة الربح أو الخسارة

197,597 631,140 532,598 535,506 اإليرادات

)137,380( )410,446( )389,983( )425,004( تكلفة اإليرادات

60,217 220,694 142,615 110,502 إجمالي الربح

)8,464( )33,513( )27,280( )26,930( مصاريف بيعية وتسويقية

)7,369( )30,625( )23,518( )24,303( مصاريف عمومية وإدارية

)3,566( )8,004( )8,425( )16,061( الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

296 2,879 2,109 2,337 إيرادات أخرى

41,114 151,432 85,501 45,543 الدخل من العمليات الرئيسية

)7,494( )24,518( )16,495( )15,804( تكاليف تمويل

33,620 126,914 69,005 29,739 الدخل قبل الزكاة

440 )4,114( )2,023( )1,015( الزكاة

- )4,014( )6,888( - فروقات زكاة لسنوات سابقة

34,060 118,786 60,095 28,724 صافي دخل الفترة

- )1,777( 921 1,409
البنود التي لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة: )خسائر(/أرباح اكتوارية عن إلتزامات منافع 

الموظفين

34,060 117,608 61,016 30,133 الدخل الشامل للفترة

قائمة المركز المالي

1,025,048 1,074,456 750,853 608,654 إجمالي الموجودات غير المتداولة

269,514 197,141 141,413 131,666 إجمالي الموجودات المتداولة

1,294,562 1,271,598 892,265 740,320 إجمالي الموجودات

350,426 368,040 149,502 114,225 إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

476,703 452,184 358,977 275,096 إجمالي المطلوبات المتداولة 

827,129 820,224 508,500 389,321 إجمالي المطلوبات

467,434 451,374 383,765 351,000 إجمالي حقوق المساهمين

1,294,562 1,271,598 892,265 740,320 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

قائمة التدفقات النقدية

46,800 )128,853( )21,155( 120,322 صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية

)852( )3,966( )18,599( )4,071( صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

)39,525( 158,665 41,376 )116,920( صافي النقدية من األنشطة التمويلية

6,423 25,847 1,622 )669( صافي التغير في النقد وما في حكمه خالل الفترة

58,970 33,124 31,502 32,171 النقد وما في حكمه في بداية الفترة

65,393 58,970 33,124 31,502 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م والقوائم المالية األولية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م



ق

جدول 11: مؤشرات األداء الرئيسية

الربع األول من السنة 
المالية 2020م

 2019م
المراجعة

 2018م
المراجعة

 2017م
المراجعة

ألف ريال سعودي

مؤشرات األداء الرئيسية

كنسبة مئوية من اإليرادات 

%30.5 %35.0 %26.8 %20.6 هامش إجمالي الربح

%4.3 %5.3 %5.1 %5.0 مصاريف بيعية وتسويقية

%3.7 %4.9 %4.4 %4.5 مصاريف عمومية وإدارية

%17.2 %18.8 %11.3 %5.4 صافي الدخل

نشاط التأجير قصير األجل

10,335 10,670 8,430 8,210 أسطول التأجير قصير األجل في نهاية العام )عدد المركبات(

9,797 8,963 7,473 9,093 متوسط األسطول اليومي )عدد المركبات(

9,035 38,982 38,061 34,772 متوسط اإليراد السنوي للسيارة )ريال سعودي(

%70.5 %73.5 %72.4 %69.4 نسبة تشغيل أسطول التأجير قصير األجل 

نشاط التأجير طويل األجل

8,541 8,431 5,735 4,075 عدد المركبات المستأجرة في نهاية الفترة

7,902 6,464 4,702 3,156 المتوسط المرجح لعدد المركبات المستأجرة )باإلعتماد على عدد أيام التشغيل بالنسبة لعدد أيام السنة(

7,558 29,573 29,006 26,295 متوسط اإليراد السنوي للمركبة المستأجرة )ريال سعودي(

نشاط مبيعات المركبات المستعملة

1,585 3,173 4,180 5,552 عدد المركبات المستعملة المباعة

31,138 28,551 26,745 24,557 متوسط اإليرادات للمركبة المستعملة المباعة )ريال سعودي(

المصدر: معلومات اإلدارة
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ملخص عوامل المخاطر
ينبغي على المستثمرين المحتملين دراسة كافة المعلومات الواردة في هذه النشرة بعناية قبل االستثمار في أسهم الطرح بما في ذلك على وجه الخصوص عوامل 

المخاطرة الواردة أدناه، والموضحة بشكل مفصل في القسم )2( )»عوامل المخاطرة«(.

المخاطر المرتبطة بعمليات الشركة
المخاطر المرتبطة بتزايد أهمية الحجوزات اإللكترونية للتأجير قصير األجل 	

المخاطر المرتبطة بالتغيرات الهيكلية في قطاع النقل 	

المخاطر المرتبطة بتركز اإليرادات في أكبر خمسة فروع 	

المخاطر المرتبطة بعدم قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجية النمو في المستقبل 	

المخاطر المرتبطة بالعوامل الموسمية 	

المخاطر المرتبطة باألوبئة 	

المخاطر المرتبطة بسمعة الشركة وجودة الخدمات المقدمة  	

المخاطر المرتبطة بإغالق بعض فروع الشركة 	

المخاطر المرتبطة بعدم دقة تقدير التكاليف وتسعير خدمات التأجير قصير األجل وطويل األجل 	

المخاطر المرتبطة بعدم دقة تقديرات حجم الطلب السوقي للتأجير قصير األجل 	

المخاطر المرتبطة بشراء المركبات 	

المخاطر المرتبطة بقدرة الشركة على بيع المركبات عند إنتهاء العمر التشغيلي 	

المخاطر المرتبطة بافتتاح فروع جديدة لتأجير السيارات 	

المخاطر المرتبطة باستئجار العقارات 	

المخاطر المرتبطة بعقود إيجار فروع المطارات 	

المخاطر المرتبطة بالمعامالت واالتفاقيات مع األطراف ذات العالقة 	

المخاطر المتعلقة بمشاركة بعض أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بأعمال منافسة ألعمال الشركة 	

المخاطر المرتبطة بفقدان عمالء رئيسيين لخدمات التأجير طويل األجل  	

عدم القدرة على الحفاظ بالشكل المالئم على سرية وسالمة بيانات العمالء والموظفين 	

المخاطر المرتبطة بعمليات الدفع ببطاقات االئتمان وبطاقات مدى 	

مخاطر االئتمان المرتبطة بتحصيل الديون المستحقة من عمالء الشركة  	

المخاطر المرتبطة بالتمويل  	

المخاطر المرتبطة بالضمانات الشخصية المقدمة من المساهمين 	

المخاطر المرتبطة بالتغييرات السلبية في أسعار الفائدة 	

المخاطر المرتبطة باالعتماد على اإلدارة العليا والموظفين الرئيسيين 	

المخاطر المرتبطة بعدم القدرة على استقطاب الموظفين المؤهلين واالحتفاظ بهم 	

المخاطر المرتبطة بسوء سلوك الموظفين و/أو أخطائهم 	

المخاطر المرتبطة باالعتماد على البنية التحتية لتقنية المعلومات 	

المخاطر المرتبطة بعدم توفير التغطية التأمينية الكافية 	

المخاطر المرتبطة بالمنازعات القضائية 	

المخاطر المرتبطة بانتشار العالمة التجارية والحفاظ على انتشارها 	

المخاطر المرتبطة باألنشطة التسويقية 	

المخاطر المرتبطة بحماية حقوق الملكية الفكرية 	

المخاطر المرتبطة باستحقاقات الضرائب والزكاة المحتملة 	

المخاطر المرتبطة بحداثة تطبيق قواعد حوكمة الشركات 	

المخاطر المرتبطة بعدم أداء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت لمهامهما على النحو المطلوب 	

المخاطر المرتبطة بقصور الخبرة في إدارة شركة مدرجة عامة 	



ش

المخاطر المرتبطة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية
المخاطر المرتبطة بإنفاق المستهلك بسبب سوء األوضاع االقتصادية 	

المخاطر المرتبطة بعدم االستقرار السيا�سي والمخاوف األمنية في منطقة الشرق األوسط 	

المخاطر المرتبطة بالقوة القاهرة وحدوث الكوارث الطبيعية 	

المخاطر المرتبطة بالمنافسة والحصة السوقية للشركة 	

المخاطر المرتبطة بالتغيرات في البيئة التنظيمية 	

المخاطر المرتبطة بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة 	

المخاطر المرتبطة بتغيير أسعار الطاقة 	

المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف 	

المخاطر المرتبطة بالتراخيص والموافقات 	

المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل 	

المخاطر المرتبطة بالزيادة في الرسوم الحكومية المطبقة على العاملين غير السعوديين 	

المخاطر المرتبطة بعدم االلتزام بمتطلبات التوطين 	

المخاطر المرتبطة بأسهم الطرح 
المخاطر المرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد الطرح 	

المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق سابق ألسهم الطرح 	

المخاطر المرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق 	

المخاطر المرتبطة بإصدار أسهم جديدة بعد الطرح 	

المخاطر المرتبطة بتذبذب أسعار األسهم في السوق 	

المخاطر المرتبطة بتوزيع األرباح والقيود المفروضة على توزيع األرباح من قبل الجهات الممولة 	



ت

جدول المحتويات
1 التعريفات والمصطلحات   -1

5 عوامل المخاطرة   -2
٥ المخاطر المرتبطة بعمليات الشركة   1-٢

٥ المخاطر المرتبطة بتزايد أهمية الحجوزات اإللكترونية للتأجير قصير األجل   1-1-٢

٥ المخاطر المرتبطة بالتغيرات الهيكلية في قطاع النقل   ٢-1-٢

٥ المخاطر المرتبطة بتركز اإليرادات في أكبر خمسة فروع   ٣-1-٢

٦ المخاطر المرتبطة بعدم قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجية النمو في المستقبل   ٤-1-٢

٦ المخاطر المرتبطة بالعوامل الموسمية   ٥-1-٢

٦ المخاطر المرتبطة باألوبئة   ٦-1-٢

٦ المخاطر المرتبطة بسمعة الشركة وجودة الخدمات المقدمة   ٧-1-٢

٧ المخاطر المرتبطة بإغالق بعض فروع الشركة   ٨-1-٢

٧ المخاطر المرتبطة بعدم دقة تقدير التكاليف وتسعير خدمات التأجير قصير األجل وطويل األجل   9-1-٢

٧ المخاطر المرتبطة بعدم دقة تقديرات حجم الطلب السوقي للتأجير قصير األجل   10-1-٢

٧ المخاطر المرتبطة بشراء المركبات   11-1-٢

٧ المخاطر المرتبطة بقدرة الشركة على بيع المركبات عند إنتهاء العمر التشغيلي   1٢-1-٢

٨ المخاطر المرتبطة بافتتاح فروع جديدة لتأجير السيارات   1٣-1-٢

٨ المخاطر المرتبطة باستئجار العقارات   1٤-1-٢

٨ المخاطر المرتبطة بعقود إيجار فروع المطارات   1٥-1-٢

٨ المخاطر المرتبطة بالمعامالت واالتفاقيات مع األطراف ذات العالقة   1٦-1-٢

9 المخاطر المتعلقة بمشاركة بعض أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في أعمال منافسة ألعمال الشركة   1٧-1-٢

9 المخاطر المرتبطة بفقدان عمالء رئيسيين لخدمات التأجير طويل األجل    1٨-1-٢

9 عدم القدرة على الحفاظ بالشكل المالئم على سرية وسالمة بيانات العمالء والموظفين   19-1-٢

10 المخاطر المرتبطة بعمليات الدفع ببطاقات االئتمان وبطاقات مدى   ٢0-1-٢

10 مخاطر االئتمان المرتبطة بتحصيل الديون المستحقة من عمالء الشركة    ٢1-1-٢

10 المخاطر المرتبطة بالتمويل   ٢٢-1-٢

11 المخاطر المرتبطة بالضمانات الشخصية المقدمة من المساهمين   ٢٣-1-٢

11 المخاطر المرتبطة بالتغييرات السلبية في أسعار الفائدة   ٢٤-1-٢

11 المخاطر المرتبطة باالعتماد على اإلدارة العليا والموظفين الرئيسيين   ٢٥-1-٢

11 المخاطر المرتبطة بعدم القدرة على استقطاب الموظفين المؤهلين واالحتفاظ بهم   ٢٦-1-٢

11 المخاطر المرتبطة بسوء سلوك الموظفين و/أو أخطائهم   ٢٧-1-٢

1٢ المخاطر المرتبطة باالعتماد على البنية التحتية لتقنية المعلومات   ٢٨-1-٢

1٢ المخاطر المرتبطة بعدم توفير التغطية التأمينية الكافية   ٢9-1-٢

1٢ المخاطر المرتبطة بالمنازعات القضائية   ٣0-1-٢

1٢ المخاطر المرتبطة بانتشار العالمة التجارية والحفاظ على انتشارها   ٣1-1-٢

1٢ المخاطر المرتبطة باألنشطة التسويقية   ٣٢-1-٢

1٣ المخاطر المرتبطة بحماية حقوق الملكية الفكرية   ٣٣-1-٢

1٣ المخاطر المرتبطة باستحقاقات الضرائب والزكاة المحتملة   ٣٤-1-٢

1٣ المخاطر المرتبطة بحداثة تطبيق قواعد حوكمة الشركات   ٣٥-1-٢

1٤ المخاطر المرتبطة بعدم أداء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت لمهامهما على النحو المطلوب   ٣٦-1-٢

1٤ المخاطر المرتبطة بقصور الخبرة في إدارة شركة مدرجة عامة   ٣٧-1-٢

1٤ المخاطر المرتبطة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية   ٢-٢

1٤ المخاطر المرتبطة بإنفاق المستهلك بسبب سوء األوضاع االقتصادية   1-٢-٢

1٤ المخاطر المرتبطة بعدم االستقرار السياسي والمخاوف األمنية في منطقة الشرق األوسط   ٢-٢-٢

1٤ المخاطر المرتبطة بالقوة القاهرة وحدوث الكوارث الطبيعية   ٢-٢-٣

1٥ المخاطر المرتبطة بالمنافسة والحصة السوقية للشركة   ٢-٢-٤

1٥ المخاطر المرتبطة بالتغيرات في البيئة التنظيمية   ٢-٢-٥



ث

1٥ المخاطر المرتبطة بضريبة القيمة المضافة   ٢-٢-٦

1٥ المخاطر المرتبطة بتغيير أسعار الطاقة   ٢-٢-٧

1٥ المخاطر المرتبطة بأسعار الصرف   ٢-٢-٨

1٦ المخاطر المرتبطة بالتراخيص والموافقات   9-٢-٢

1٦ المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل   10-٢-٢

1٦ المخاطر المرتبطة بالزيادة في الرسوم الحكومية المطبقة على العاملين غير السعوديين   11-٢-٢

1٦ المخاطر المرتبطة بعدم االلتزام بمتطلبات التوطين   1٢-٢-٢

1٧ المخاطر المرتبطة بأسهم الطرح   ٢-٣

1٧ المخاطر المرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد الطرح   1-٢-٣

1٧ المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق سابق ألسهم الطرح   ٢-٣-٢

1٧ المخاطر المرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق   ٢-٣-٣

1٧ المخاطر المرتبطة بإصدار أسهم جديدة بعد الطرح   ٢-٣-٤

1٧ المخاطر المرتبطة بتذبذب أسعار األسهم في السوق   ٢-٣-٥

1٨ المخاطر المرتبطة بتوزيع األرباح والقيود المفروضة على توزيع األرباح من قبل الجهات الممولة   ٢-٣-٦

19 لمحة عامة على السوق   -3
19 نظرة عامة على االقتصاد الكلي   1-٣

19 الجوانب االقتصادية   1-1-٣

٢1 العوامل الديموغرافية   ٢-1-٣

٢٢ سوق العمل   ٣-1-٣

٢٣ دخل اأُلسر   ٤-1-٣

٢٣ قطاع النقل في المملكة   ٥-1-٣

٢٣ »رؤية ٢0٣0« والبرامج الداعمة   ٦-1-٣

٢٤ التغييرات التنظيمية األخيرة   ٧-1-٣

٢٤ نظرة عامة على القطاع   ٣-٢

٢٤ سلسلة قيمة الصناعة   1-٣-٢

٢٥ سوق التأجير قصير األجل للسيارات   ٣-٣

٢٥ قطاعات السوق   1-٣-٣

٢٥ خصائص السوق   ٣-٣-٢

٢٦ حجم السوق المقّدر   ٣-٣-٣

٢٦ التطورات السابقة   ٣-٣-٤

٢٧ سوق التأجير طويل األجل للمركبات   ٣-٤

٢٨ خصائص السوق   1-٣-٤

٢٨ حجم السوق المقّدر   ٣-٤-٢

٢٨ االتجاهات السابقة   ٣-٤-٣

٢9 سوق المركبات المستعملة   ٣-٥

٢9 قطاعات السوق   1-٣-٥

٣0 خصائص السوق   ٣-٥-٢

٣0 تطورات السوق   ٣-٥-٣

٣0 المشهد التنافسي   ٣-٦

32 وصف األعمال   -4
٣٢ نظرة عامة   1-٤

٣٢ تاريخ الشركة وتطور رأس مالها   ٤-٢

٣٥ هيكل المساهمة الحالي   ٤-٣

٣٥ نبذة عن الشركة   1-٤-٣
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٣٧ نظرة عامة على كبار المساهمين الحاليين   ٤-٣-٢

٣٨ الوصف التنظيمي للشركة وشركاتها التابعة   ٤-٣-٣

٣٨ الرؤية والرسالة واالستراتيجية   ٤-٤

٣٨ الرؤية   1-٤-٤

٣٨ الرسالة   ٤-٤-٢

٣٨ االستراتيجية   ٤-٤-٣

٣9 المزايا التنافسية   ٤-٥

٤0 نظرة عامة على أعمال الشركة   ٤-٦

٤0 قطاعات األعمال   1-٤-٦

٤٦ األسطول   ٤-٦-٢

٤٨ التسويق والترويج   ٤-٦-٣

٤9 التأمين وإدارة المخاطر   ٤-٦-٤

٤9 أنظمة تكنولوجيا المعلومات   ٤-٦-٥

٥0 الموردون   ٤-٦-٦

٥1 المواقع الجغرافية والعمليات   ٤-٦-٧

٥1 الجوائز   ٤-٦-٨

٥٢ الخطط والمبادرات المستقبلية   ٤-٧

٥٢ افتتاح فروع جديدة   1-٤-٧

٥٢ تجديد الفروع   ٤-٧-٢

٥٢ مراكز صيانة ومكاتب إدارية جديدة   ٤-٧-٣

٥٢ تكامل نظام تكنولوجيا المعلومات مع المنصات الحكومية:   ٤-٧-٤

٥٢ نظرة عامة على إدارات الشركة   ٤-٨

٥٢ إدارة العمليات   1-٤-٨

٥٣ إدارة قطاع األعمال   ٤-٨-٢

٥٣ إدارة التسويق والعالقات العامة   ٤-٨-٣

٥٣ إدارة خدمة العمالء   ٤-٨-٤

٥٣ إدارة مبيعات المركبات المستعملة   ٤-٨-٥

٥٤ إدارة تطوير األعمال والتحول الرقمي   ٤-٨-٦

٥٤ إدارة تقنية المعلومات   ٤-٨-٧

٥٤ إدارة المشتريات والمستودعات   ٤-٨-٨

٥٥ اإلدارة المالية   9-٤-٨

٥٥ إدارة االلتزام   10-٤-٨

٥٥ إدارة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية   11-٤-٨

٥٦ إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية   1٤-٨-٢

٥٦ المسؤولية االجتماعية للشركة   9-٤

٥٦ استمرارية األعمال   10-٤

57 الهيكل التنظيمي للشركة وحوكمتها   -5
٥٧ الهيكل التنظيمي   1-٥

٥٨ أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس   ٥-٢

٥٨ تشكيل مجلس اإلدارة   1-٥-٢

٥٨ مسؤوليات مجلس اإلدارة   ٥-٢-٢

٦0 عقود الخدمة وعقود العمل مع أعضاء مجلس اإلدارة   ٥-٢-٣

٦0 السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس   ٥-٢-٤

٦٣ لجان مجلس اإلدارة   ٥-٣

٦٣ لجنة المراجعة   1-٥-٣



ذ

٦٥ السير الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة   ٥-٣-٢

٦٥ لجنة المكافآت والترشيحات   ٥-٣-٣

٦٧ السير الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت   ٥-٣-٤

٦٨ اإلدارة العليا   ٥-٤

٦٨ نظرة عامة على اإلدارة العليا   1-٥-٤

٦9 السير الذاتية لكبار المسؤولين التنفيذيين   ٥-٤-٢

٧1 عقود العمل مع كبار التنفيذيين   ٥-٤-٣

٧٢ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين   ٥-٥

٧٣ حوكمة الشركات   ٥-٦

٧٤ تعارض المصالح   ٥-٧

٧٤ الموظفون    ٥-٨

٧٤ عدد الموظفين   1-٥-٨

٧٥ التوطين   ٥-٨-٢

76 مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات   -6
٧٦ مقدمة   1-٦

٧٦ إقرار أعضاء مجلس اإلدارة حول القوائم المالية   ٦-٢

٧٧ العوامل الرئيسية التي تؤثر على عمليات الشركة   ٦-٣

٧٧ الظروف االقتصادية    1-٦-٣

٧٧ انتشار األوبئة   ٦-٣-٢

٧٧ إدارة وتشغيل أسطول المركبات   ٦-٣-٣

٧٧ التأجير طويل األجل    ٦-٣-٤

٧٧ المنافسة   ٦-٣-٥

٧٧ العوامل الموسمية   ٦-٣-٦

٧٨ ضريبة القيمة المضافة   ٦-٣-٧

٧٨ المخاطر المرتبطة بعدم االلتزام بمتطلبات التوطين   ٦-٣-٨

٧٨ التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة   ٦-٤

٧٨ أسس اإلعداد    1-٦-٤

٧٨ بيان اإللتزام   ٦-٤-٢

٧9 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة   ٦-٤-٣

٨0 التغيرات في السياسات المحاسبية للشركة   ٦-٤-٤

٨1 ملخص الهم السياسات المحاسبية   ٦-٤-٥

٨٦ نتائج العمليات للسنة المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م   ٦-٥

٨٦ قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر   1-٦-٥

90 اإليرادات حسب قطاع األعمال   ٦-٥-٢

9٢ إيرادات التأجير قصير األجل حسب المنطقة   ٦-٥-٣

9٤ إيرادات التأجير قصير األجل حسب الفروع   ٦-٥-٤

9٥ قطاع التأجير طويل األجل   ٦-٥-٥

9٥ إيرادات التأجير طويل األجل حسب نوع المركبات   ٦-٥-٦

9٦ مبيعات المركبات   ٦-٥-٧

9٧ تكلفة اإليرادات   ٦-٥-٨

101 الربح حسب القطاع   9-٦-٥

10٢ مصاريف بيعية وتسويقية   10-٦-٥

10٣ مصاريف عمومية وإدارية   11-٦-٥

10٥ خسائر اإلئتمان المتوقعة   1٦-٥-٢

10٦ إيرادات أخرى   1٦-٥-٣
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10٧ تكاليف التمويل    1٦-٥-٤

10٧ الزكاة   1٦-٥-٥

10٨ صافي الدخل   1٦-٥-٦

10٨ الدخل الشامل األخر   1٦-٥-٧

10٨ قائمة المركز المالي   1٦-٥-٨

109 الموجودات غير المتداولة   19-٦-٥

11٢ الموجودات المتداولة   ٢0-٦-٥

11٧ المطلوبات غير المتداولة   ٢1-٦-٥

1٢0 المطلوبات المتداولة   ٦-٥-٢٢

1٢٣ حقوق المساهمين   ٦-٥-٢٣

1٢٤ قائمة التدفقات النقدية   ٦-٥-٢٤

1٢٦ رسملة الشركة ومديونيتها    ٦-٥-٢٥

1٢٦ التحول إلى المعايير الدولية للقرير المالي ألول مرة   ٦-٥-٢٦

1٢٨ نتائج العمليات لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣1 مارس ٢019م و٢0٢0م   ٦-٦

1٢٨ قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر   1-٦-٦

1٣1 اإليرادات حسب قطاع األعمال   ٦-٦-٢

1٣٣ إيرادات التأجير قصير األجل حسب المنطقة   ٦-٦-٣

1٣٥ إيرادات التأجير قصير األجل حسب الفروع   ٦-٦-٤

1٣٦ قطاع التأجير طويل األجل   ٦-٦-٥

1٣٦ إيرادات التأجير طويل األجل حسب نوع المركبات   ٦-٦-٦

1٣٧ مبيعات المركبات   ٦-٦-٧

1٣٧ تكلفة اإليرادات   ٦-٦-٨

1٤0 الربح حسب القطاع   9-٦-٦

1٤1 مصاريف بيعية وتسويقية   10-٦-٦

1٤٢ مصاريف عمومية وإدارية   11-٦-٦

1٤٣ خسائر اإلئتمان المتوقعة   1٦-٦-٢

1٤٤ إيرادات أخرى   1٦-٦-٣

1٤٤ تكاليف التمويل    1٦-٦-٤

1٤٤ الزكاة   1٦-٦-٥

1٤٥ صافي الدخل   1٦-٦-٦

1٤٥ الدخل الشامل األخر   1٦-٦-٧

1٤٥ قائمة المركز المالي   1٦-٦-٨

1٤٦ الموجودات غير المتداولة   19-٦-٦

1٤٨ الموجودات المتداولة   ٢0-٦-٦

1٥٣ المطلوبات غير المتداولة   ٢1-٦-٦

1٥٧ المطلوبات المتداولة   ٦-٦-٢٢

1٥٨ حقوق المساهمين   ٦-٦-٢٣

1٥9 قائمة التدفقات النقدية   ٦-٦-٢٤
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٢0٣ اإللغاء االختياري لإلدراج   ٥-٢-1٧

٢0٣ التعليق المؤقت للتداول   ٥-٣-1٧

٢0٤ تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء طلب إدراجها   ٥-٤-1٧

٢0٤ الموافقات والقرارات التي سيتم بموجبها طرح األسهم وإدراجها   ٦-1٧

٢0٤ فترة الحظر    ٧-1٧

٢0٤ اإلقرارات والتعهدات الخاصة بالمكتتبين   ٨-1٧
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326 الملحق )أ( 

٣٢٧ شركة جلف جروث القابضة 1 ذ.م.م  م أ-1 
٣٢٧ نظرة عامة عن هيكل الملكية لشركة جلف جروث القابضة 1 ذ.م.م  م أ-1-1 

٣٣1 نظرة عامة على صناديق االستثمار في هيكل الملكية لشركة جلف جروث القابضة 1 ذ.م.م  م أ - 1-٢ 

٣٣٤ شركة الخليج للفرص القابضة 1 ذ.م.م  م أ - ٢ 
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جدول ٤-1٦: إجمالي المشتريات من أكبر خمس موردين لمشتريات األسطول كنسبة مئوية من إجمالي المشتريات للفترة الممتدة من ٢01٧م إلى فترة الثالثة 
٥0 أشهر المنتهية في ٣1 مارس ٢0٢0م 

٥1 جدول ٤-1٧: تفاصيل التواجد الجغرافي للشركة كما في ٣1 مارس ٢0٢0م 

٥٧ جدول ٥-1: هيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده 

٥٨ جدول ٥-٢: مجلس إدارة الشركة 

٦٥ جدول ٥-٣: أعضاء لجنة المراجعة 

٦٧ جدول ٥-٤: أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت 

٦٨ جدول ٥-٥: تفاصيل كبار التنفيذيين 

٧٢ جدول ٥-٦: مكافآت مجلس اإلدارة وأعلى خمسة من كبار التنفيذيين 

جدول ٥-٧: أعضاء مجلس اإلدارة الذين يشاركون في شركات تمارس أعمااًل شبيهة أو منافسة ألعمال الشركة عن طريق عضويتهم في مجلس اإلدارة أو 
٧٤ المساهمة في رأس المال 



جج

٧٤ جدول ٥-٨: عدد الموظفين في الشركة حسب قطاع العمل كما في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م و٣1 مارس ٢0٢0م: 
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التعريفات والمصطلحات-  1

(SWAPs) اتفاقيات المبادلة

 للقواعد 
ً
قيام األفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج المملكة باستثناء المستثمرين االعتباريين األجانب وفقا

لتعليمات تملك   
ً
المدرجة والمستثمرين االستراتيجيين األجانب وفقا المالية  في األوراق  المؤهلة  المالية األجنبية  المؤسسات  المنظمة الستثمار 

 استراتيجية في الشركات المدرجة باالستحواذ على المنافع االقتصادية لألسهم عن طريق الدخول 
ً
المستثمرين االستراتيجيين األجانب حصصا

في اتفاقيات المبادلة )SWAP( مع أشخاص مرخص لهم من قبل الهيئة لشراء األسهم المدرجة في السوق المالية وامتالكها والتداول فيها لصالح 
المستثمرين األجانب. وبموجب اتفاقيات المبادلة، سوف يتم تسجيل األشخاص المرخص لهم كمالكين نظاميين لتلك األسهم.

اتفاقية التعهد بتغطية الطرح التي تم إبرامها بين الشركة والمساهمين البائعين ومتعهد التغطية فيما يتعلق بالطرح.اتفاقية التعهد بالتغطية

كبار التنفيذيين بالشركة.اإلدارة

إجمالي الناتج المحلي 
إجمالي الناتج المحلي )وهو أشمل مقياس كمي إلجمالي النشاط االقتصادي في الدولة، ويمثل القيمة النقدية لجميع البضائع والخدمات المنتجة داخل 

الحدود الجغرافية للدولة على مدى فترة زمنية معينة(.

إجمالي الناتج المحلي للفرد
 لمتوسط دخل الفرد في دولة ما )ويتم حسابه بقسمة إجمالي الناتج المحلي على عدد 

ً
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يمثل مقياسا

السكان(.

اإلدراج
 لقواعد اإلدراج، وحيث يسمح السياق بذلك، تقديم طلب إلى السوق إلدراج 

ً
قبول إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية )تداول( وفقا

األوراق المالية.

استمارة الطلب
استمارة الطلب التي تستخدم من قبل الجهات المشاركة لتسجيل طلباتهم في أسهم الطرح خالل فترة بناء سجل األوامر، ويشمل هذا المصطلح )حسب 

الحال( استمارة الطلب اإللحاقي عند تغيير النطاق السعري.

طلب المشاركة في عملية بناء سجل 
األوامر

الطلب المقدم لمدير سجل اكتتاب المؤسسات من قبل الجهات المشاركة لتسجيل طلباتهم في أسهم الطرح خالل فترة بناء سجل األوامر، ويقدم 
لمدير سجل اكتتاب المؤسسات في موعد أقصاه آخر يوم من مدة بناء سجل األوامر. ويشمل هذا المصطلح )حسب الحال( الطلبات اإللحاقية عند 

تغيير النطاق السعري. 

ثالثة وأربعون مليون )43,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.األسهم

اثنا عشر مليون وتسعمائة ألف )12,900,000( سهم عادي، تمثل 30% من رأس مال الشركة.أسهم الطرح

أعضاء المجلس
أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تم تعيينهم من قبل الجمعية العامة للشركة والذين تظهر أسماؤهم في القسم )5( )»الهيكل التنظيمي للشركة 

وحوكمتها«(.

الزوج والزوجة واألوالد القّصر.األقارب

أمين سر مجلس اإلدارة.أمين السر

برنامج نطاقات

( بموجب قرار وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )وزير 
ً
هو برنامج أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )وزارة العمل سابقا

( رقم 4040 بتاريخ 1432/10/12ه )الموافق 2011/9/10م( المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 50 بتاريخ 1415/5/21ه )الموافق 
ً
العمل سابقا

1994/10/27م( لتقديم حوافز للمنشآت كي تقوم بتوظيف المواطنين السعوديين. ويقوم هذا البرنامج بتقييم أداء أي منشأة على أساس نطاقات 
ف  محددة، وهي البالتيني واألخضر )المنقسم إلى ثالث فئات: األخضر المنخفض والمتوسط والمرتفع( واألصفر واألحمر. وتعتبر المنشآت التي تصنَّ
ضمن النطاقين البالتيني واألخضر ملتزمة بمتطلبات التوطين مما يؤهلها للحصول على بعض االمتيازات المحددة، مثل تمكينهم من الحصول على 
تأشيرات العمل للموظفين األجانب وتجديدها أو تمكينهم من تغيير مهنة الموظفين األجانب )باستثناء المهن المقصورة على المواطنين السعوديين(، أما 
 على مدى عدم التزام هذه المنشآت(، فتعتبر غير ملتزمة بمتطلبات التوطين ومعرَّضة 

ً
ف ضمن النطاقين األصفر أو األحمر )اعتمادا المنشآت التي تصنَّ

 من الحصول على 
ً
لفرض بعض اإلجراءات العقابية ضدها، مثل الحد من قدرتها على تجديد تأشيرات العمل للموظفين األجانب أو عدم تمكينها تماما

تأشيرات العمل للموظفين األجانب أو تجديدها.

هو أحد قطاعات األعمال الرئيسية للشركة والذي تقوم من خالله بتأجير سيارات الركاب والمركبات التجارية على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري. التأجير قصير األجل

هو أحد قطاعات األعمال الرئيسية للشركة والذي تقوم من خالله بتأجير سيارات الركاب والمركبات التجارية على أساس سنوي. التأجير طويل األجل

هي عملية إحالل مواطن محل مقيم غير سعودي في وظيفة معينة، على أن تتوافر في المواطن القدرات والمؤهالت والكفاءة التي يحتاجها العمل نفسه.التوطين

الجمعية العامة غير العادية أو الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة.الجمعية العامة

 للنظام األساس.الجمعية العامة العادية
ً
عقد وفقا

ُ
الجمعية العامة العادية للمساهمي الشركة التي ت

 للنظام األساس.الجمعية العامة غير العادية
ً
الجمعية العامة غير العادية للمساهمين التي تعقد وفقا

الجمهور

األشخاص غير المذكورين أدناه:

تابعي المصدر.- 1

المساهمين الكبار في المصدر.- 2

أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.- 3

أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.- 4

أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.- 5

أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4 أو 5( أعاله.- 6

أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4، 5، أو 6( أعاله.- 7

 ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.- 8
ً
األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معا

الجهات المستلمة المذكورة أسماؤهم في الصفحة )و( من هذه النشرة.الجهات المستلمة

الجهات المشاركة في عملية بناء سجل األوامر من ضمن الفئات المشاركة.الجهات المشاركة
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 لذلك.الحكومة
ً
حكومة المملكة العربية السعودية، وتفسر كلمة »حكومية« وفقا

تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص 
األسهم في االكتتابات األولية 

تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادرة بناء على قرار مجلس الهيئة رقم 2-94-2016 بتاريخ 1437/10/15ه 
الموافق 2016/07/20م المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3-102-2019 وتاريخ 1441/01/18هـ )الموافق 2019/09/17م(.

الرئيس التنفيذي للشركة.الرئيس التنفيذي

رئيس مجلس إدارة الشركة.رئيس المجلس

رؤية 2030
البرنامج االقتصادي االستراتيجي الوطني والذي يهدف إلى تقليل االعتماد على النفط وصناعة البتروكيماويات وتنويع االقتصاد السعودي وتطوير 

الخدمات العامة.

الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.ريال سعودي

مؤسسة النقد العربي السعودي.مؤسة النقد أو ساما

]•[ ريال سعودي لكل سهم.سعر الطرح

هي السنة المالية للشركة والتي تبدأ من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة ميالدية.السنة المالية

السوق المالية السعودية )تداول( أو السوق المالية السعودية.السوق أو تداول

تداول فيها األسهم المسجلة والمطروحة بموجب الباب الرابع من قواعد طرح األوراق المالية واإللتزامات المستمرة.السوق الرئيسية
ُ
السوق التي ت

السيطرة
 مع قريب أو تابع، من خالل 

ً
 أو مجتمعا

ً
يقصد بـ »السيطرة« القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردا

أي من اآلتي: )أ( امتالك نسبة تساوي 30% أو أكثر من حقوق التصويت في شركة. )ب( حق تعيين 30% أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري، وتفسر كلمة 
 لذلك.

ً
»المسيطر« وفقا

هي المركبات التي تستخدم لغرض نقل الركاب فقط.السيارات

الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي تقر له أنظمة المملكة العربية السعودية بهذه الصفة.الشخص

شخص مرخص له من قبل الهيئة للقيام بأعمال األوراق المالية.شخص مرخص له

شركة ذيب لتأجير السيارات.الشركة أو المصدر

الطرح 
 وتسعمائة ألف )12,900,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشر )10( رياالت سعودية للسهم الواحد 

ً
الطرح العام األولي لعدد اثنا عشر مليونا

مدفوعة القيمة بالكامل، بما يمثل )30%( من رأس مال الشركة، وبسعر طرح يبلغ ]•[ ريال سعودي للسهم الواحد.

طرف ذو عالقة

يشمل مصطلح »طرف ذو عالقة« أو »أطراف ذوي عالقة« في هذه النشرة وبموجب قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية 
وقواعدها الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم 4-11-2004 وتاريخ 1425/8/20ه )الموافق 2004/10/4م( والمعدلة بقرار مجلس هيئة 

السوق المالية رقم 2-86-2020 وتاريخ 1442/1/19ه )الموافق 2020/9/7م(، على ما يلي:

تابعي المصدر. أ-

المساهمين الكبار في المصدر. ب-

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في المصدر. ج-

أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر. د-

أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر. ه-

أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )أ( أو )ب( أو )ج( أو )د( أو )ه( أعاله.  و-

أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في )أ( أو )ب( أو )ج( أو )د( أو )ه( أو )و( أعاله. ز-

يشمل أعضاء مجلس إدارة الشركة.عضو مجلس اإلدارة

الفئات المشاركة

 لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية، فإن الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل األوامر هي:
ً
وفقا

الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في األوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق  أ-
تتيح لها بذلك، مع االلتزام باألحكام والقيود المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار وتعليمات بناء سجل األوامر.

األشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة بالتعامل في األوراق المالية بصفة أصيل، مع االلتزام باألحكام المنصوص عليها في قواعد  ب-
الكفاية المالية عند تقديم طلب المشاركة.

 لألحكام والقيود المنصوص عليها في تعليمات بناء سجل 
ً
عمالء شخص مرخص له من قبل الهيئة في ممارسة أعمال اإلدارة وفقا ج-

األوامر.

األشخاص االعتباريين الذين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويشمل ذلك األشخاص  د-
االعتباريين األجانب الذين يجوز لهم االستثمار في السوق التي ستدرج فيها أسهم المصدر، مع مراعاة ضوابط استثمار الشركات 
المدرجة في األوراق المالية المدرجة في السوق المنصوص عليها في تعميم الهيئة رقم )05158/6( وتاريخ 1435/8/11هـ )الموافق 

2014/6/9م( الصادر بناء على قرار مجلس الهيئة رقم )9-28-2014( وتاريخ 1435/7/20هـ )الموافق 2014/5/19م(.

الجهات الحكومية، وأي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، أو سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز اإليداع. ه-

 أو عن طريق مدير محفظة خاصة.
ً
الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة و-

الشركات الخليجية والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك. ز-

فترة الحظر
الفترة التي يخضع كبار المساهمين خاللها لفترة حظر مدتها ستة )6( أشهر، تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق، بحيث ال يجوز لهم 

التصرف في أسهمهم خالل هذه الفترة.

يوم األحد 1442/08/08هـ )الموافق 2021/03/21م( وتستمر لمدة يوم واحد )1(.فترة الطرح
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شركة الفرص التنموية للتجارة وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وهي أحد كبار المساهمين في الشركة.الفرص التنمو ية

القوائم المالية

 للمعايير 
ً
القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017م، واإليضاحات المرفقة بها، والتي أعدت وفقا

المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين )SOCPA(، وتم مراجعتها من قبل شركة الدار لتدقيق الحسابات )عبدالله البصري 
وشركاه(. والقوائم المالية المراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
 ،)IFRS( لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

ً
2020م، واإليضاحات المرفقة بها، والتي أعدت وفقا

وتم مراجعتها من قبل شركة الدار لتدقيق الحسابات )عبدالله البصري وشركاه(. 

قواعد اإلدراج
قواعد اإلدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )3-123-2017( بتاريخ 1439/4/9هـ )الموافق 2017/12/27م( والمعدلة بموجب 

قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-104-2019 وتاريخ 1441/2/1هـ )الموافق 2019/9/30م(.

قواعد طرح األوراق المالية واإللتزامات 
المستمرة 

قواعد طرح األوراق المالية واإللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-123-2017 وتاريخ 1439/4/9هـ 
)الموافق 2017/12/27م( بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2هـ، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق 

المالية رقم 1-104-2019 وتاريخ 1441/2/1هـ )الموافق 2019/9/30م(.

قواعد الكفاية المالية
قواعد الكفاية المالية الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم 1-40-2012 وتاريخ 1434/2/17هـ )الموافق 2012/12/30م( وما يطرأ عليها من 

تعديالت.

القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات 
المالية األجنبية المؤهلة في األوراق 

المالية المدرجة

القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب 
القرار رقم 1-42-2015 وتاريخ 1436/7/15هـ )الموافق 2015/5/4م( والمعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3-65-2019 وتاريخ 

1440/10/14هـ )الموافق 2019/6/17م(.

أعضاء اإلدارة العليا للشركة والتي ترد أسماؤهم في الجدول )5-5( )»تفاصيل كبار التنفيذيين«(.كبار التنفيذيين

الئحة حوكمة الشركات
الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم 8-16-2017 بتاريخ 1438/5/16هـ )الموافق 2017/2/13م( والمعدلة بقرار 

مجلس الهيئة رقم 3-57-2019 وتاريخ 1440/9/15هـ )الموافق 2019/5/20م( وما يرد عليها من تعديالت.

الئحة صناديق االستثمار
الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1-219-2006 وتاريخ 1427/12/3هـ )الموافق 2006/12/24م( بناًء على 
نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2هـ، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-61-2016 وتاريخ 

1437/8/16هـ )الموافق 2016/5/23م(.

لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت.اللجان

لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة.لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة المراجعة للشركة. لجنة المراجعة 

ميالدي.م

مبيعات المركبات المستعملة
هو أحد قطاعات األعمال الرئيسية للشركة والذي تقوم من خالله ببيع المركبات المستعملة من أسطولها الخاص بعد إنتهاء دورتها التشغيلية التي 

تتراوح بين عامين إلى خمسة أعوام.

شركة السعودي الفرن�سي كابيتال.متعهد التغطية

المحاسبون القانونيون

ُيقصد بها:

شركة الدار لتدقيق الحسابات )عبدالله البصري وشركاه( للقوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م  1-
و2018م و2019م والمعلومات المالية األولية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م.

 من المعلومات المالية األولية 
ً
إرنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون( للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020م اعتبارا 2-

الموجزة غير المراجعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م.

مجلس إدارة الشركة.مجلس اإلدارة أو المجلس

مجلس التعاون 
مجلس التعاون لدول الخليج العربي والذي يتألف من: مملكة البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية 

المتحدة.

شركة السعودي الفرن�سي كابيتال.مدير االكتتاب 

شركة السعودي الفرن�سي كابيتال وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية.مدير سجل اكتتاب المؤسسات 

هي أي وسيلة نقل للركاب أو البضائع سواء كانت السيارات أو الشاحنات وبغض النظر عن حجمها أو سعة حمولتها. المركبات

أي مالك ألسهم في الشركة.المساهم

أي األشخاص الذين يمتلكون )5%( أو أكثر من أسهم المصدر.كبار المساهمين

المساهمون البائعون
المساهمون في الشركة والذين ترد أسماؤهم ونسب ملكيتهم في الجدول رقم )6( )»هيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده«( والذين 

 من أسهمهم في الطرح.
ً
سيبيعون جزءا

المساهمون في الشركة والتي ترد أسماؤهم ونسب ملكيتهم في الجدول رقم )5-1( )»هيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده«(.المساهمون الحاليون

تشمل الفئات المشاركة والمكتتبين األفراد.المستثمرين

 للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة.المستثمر األجنبي المؤهل
ً
مستثمر أجنبي مؤهل وفقا

المستثمرين األجانب 
األفراد غير الخليجيين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات الغير خليجية المسجلة خارج المملكة والذين لديهم حق االستثمار بشكل غير مباشر 

لالستحواذ على المنافع االقتصادية لألسهم المدرجة في السوق المالية عن طريق الدخول في اتفاقيات المبادلة )SWAP( مع أشخاص مرخص لهم.

شركة يورومونيتور انترناشيونال ليمتد.مستشار دراسة السوق
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شركة السعودي الفرن�سي كابيتال.المستشار المالي

مستشارو الشركة فيما يتعلق بالطرح، والذين تظهر أسماؤهم في الصفحات )هـ( و)و( من هذه النشرة.المستشارون

شركة زياد يوسف السلوم ويزيد عبدالرحمن الطعيمي للمحاماة واالستشارات القانونية.المستشار القانوني 

برايس وتر هاوس كوبرز )PwC( – محاسبون قانونيون.مستشار العناية المهنية الالزمة المالي

(SOCPA).)SOCPA( الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين

(IFRS) معايير المحاسبة الدولية

معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية )IFRS(، والمعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين،باإلضافة 
إلى بعض المتطلبات واإلفصاحات التي تم إضافتها إلى بعض المعايير من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين والمعايير واإلصدارات األخرى. 
وتتضمن هذه المعايير واإلصدارات المعايير واإلصدارات الفنية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين فيما يتعلق بالمسائل غير 

المشمولة في معايير المحاسبة الدولية، كالمسائل المتعلقة بالزكاة.

المكتتبون األفراد
األشخاص السعوديين الطبيعيين بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي التي يحق لها أن تكتتب 
بأسمائهم، شريطة أن تقدم ما يثبت أمومتها لألوالد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن 

لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري.

تشمل الجهات المشاركة والمكتتبين األفراد.المكتتبين

الملكية النفعية
 على الملكية النفعية الحقيقية النهائية أو السيطرة على األسهم من خالل عدد من الشركات المتسلسلة 

ً
 لألسهم إذا كان حائزا

ً
 نفعيا

ً
ُيعّد الشخص مالكا

أو غير ذلك.

المملكة العربية السعودية.المملكة

البنوك وشركات الخدمات المالية.المؤسسات المالية

المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة
 للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في 

ً
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة للتداول في أسهم الشركات السعودية وفقا

األوراق المالية المدرجة الصادرة عن الهيئة.

المستثمرين الخليجيين من ذوي 
الشخصية االعتبارية

 للتعريف 
ً
يعني أي شركة مملوك غالبية رأس مالها لمواطنين من دول مجلس التعاون أو حكوماتها ويتمتع بجنسية إحدى دول مجلس التعاون وفقا

الوارد في قرار المجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بدورته الخامسة عشر الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم )16( وتاريخ 
1418/01/20هـ، باإلضافة إلى الصناديق الخليجية والمملوك غالبية رأس مالها لمواطنين من دول مجلس التعاون أو حكوماتها.

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المملكة العربية السعودية.المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

هو السعر المرجعي لتكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي.مؤشر سايبور

قة بالطرح.نشرة اإلصدار أو النشرة
ّ
هذه النشرة المعّدة من قبل الشركة والمتعل

النظام األساس للشركة والوارد ملخصه في القسم )12-13( )»ملخص النظام األساس«(.النظام األساس

نظام االستثمار األجنبي
نظام االستثمار األجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1421/1/5هـ )الموافق 2000/4/10م( وقرار مجلس الوزراء رقم 1 وتاريخ 1421/1/5هـ 

)الموافق 2000/4/10م(.

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2هـ )الموافق 2003/7/31م(، وما يطرأ عليه من تعديالت.نظام السوق المالية أو النظام

نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/3( وتاريخ 1437/1/28هـ )الموافق 2015/11/10م(، وما قد يرد عليه من تعديالت.نظام الشركات

نظام العمل السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1426/8/23هـ )الموافق 2005/9/27م(، وما ورد عليه من تعديالت.نظام العمل

نموذج طلب االكتتاب الذي يجب على المكتتبين األفراد والفئات المشاركة )حسب مقت�سى الحال( تعبئته لالكتتاب في أسهم الطرح.نموذج طلب االكتتاب

تقويم هجري.هـ

هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.الهيئة

وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.وزارة التجارة 

وزارة الموارد البشرية والتنمية 
االجتماعية

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة العربية السعودية .

أي يوم تكون فيها الجهات المستلمة مفتوحة للعمل في المملكة العربية السعودية )باستثناء يومي الجمعة والسبت وأي إجازات رسمية(.يوم عمل

هي مجموعة من المؤثرات المحتملة التي تجب اإللمام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار االكتتاب في أسهم الطرح.عوامل المخاطرة

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.القيمة االسمية

القيمة اإلجمالية لألسهم المكتتب بها.متحصالت الطرح

صافي متحصالت الطرح بعد خصم مصاريف الطرح.صافي المتحصالت

)VAT( ضريبة القيمة المضافة

قرر مجلس الوزراء بتاريخ 1438/11/2هـ الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي 
بدأ العمل بها ابتداء من 1 يناير 2018م، كضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات محددة في 
المملكة العربية السعودية، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مقدار هذه الضريبة هي 5%، وتم استثناء عدد من المنتجات منها )كاألغذية 
 زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% ابتداًء من 

ً
األساسية، والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم(. كما أعلنت وزارة المالية مؤخرا

1 يوليو 2020م.
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عوامل المخاطرة-  2
ينبغي على المستثمرين المحتملين دراسة عوامل المخاطرة المبينة أدناه والمعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري فيما يتعلق 
 أنها قد تؤثر عليها أو على أي استثمار في أسهم الطرح، وقد ال تشتمل على 

ً
 بأن المخاطر والشكوك المبينة أدناه هي تلك التي تعتقد الشركة حاليا

ً
بأسهم الطرح. علما

كافة المخاطر التي قد تؤثر على الشركة أو المرتبطة باالستثمار في أسهم الطرح، بل من الممكن أن تكون هناك مخاطر وشكوك أخرى غير معروفة للشركة في الوقت 
 وبشكل جوهري على أعمال الشركة 

ً
 سلبيا

ً
، وقد يكون من شأن حدوث أو تحقق أي من هذه المخاطر والشكوك تأثيرا

ً
الحالي، أو تعتقد الشركة أنها غير جوهرية حاليا

ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وقد يؤدي إلى انخفاض في سعر األسهم، وإضعاف قدرة الشركة على توزيع أرباح على المساهمين، وقد يؤدي إلى 
 منها.

ً
خسارة المستثمرين كامل استثماراتهم في األسهم أو جزءا

ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة – على حد علمهم واعتقادهم – أنه ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذه النشرة – بخالف ما تم ذكره في هذا القسم 
– يمكنها أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح. وعلى كافة المستثمرين المحتملين الراغبين باالستثمار في أسهم الطرح تقييم المخاطر المرتبطة 

بها وبعملية الطرح بشكل عام والبيئة االقتصادية والتنظيمية التي تعمل الشركة فيها.

 سوى للمستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا هذا االستثمار، ومن لديهم موارد كافية لتحمل أي خسارة ناشئة عنه. 
ً
ال يعتبر االستثمار في أسهم الطرح مالئما

وينبغي للمستثمرين المحتملين الذين لديهم شكوك حول اإلجراءات التي يتعين عليهم اتخاذها طلب المشورة من مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة بشأن 
االستثمار في أسهم الطرح.

 لترتيب يعكس أهميتها وتأثيرها المتوقع على الشركة. كما قد تحدث مخاطر أخرى للشركة غير معلومة أو تلك التي تعتبرها 
ً
إن المخاطر المبينة أدناه غير مرتبة وفقا

الشركة غير جوهرية في الوقت الراهن ويكون لها نفس اآلثار أو العواقب الواردة في هذه النشرة. وعليه، فإن المخاطر المبينة في هذا القسم أو في أي قسم آخر من هذه 
النشرة قد: )أ( ال تشمل جميع المخاطر التي قد تؤثر على الشركة أو على عملياتها أو أنشطتها أو أصولها أو األسواق التي تعمل فيها؛ و/أو )ب( ال تشمل جميع المخاطر 

التي ينطوي عليها االستثمار في أسهم الطرح.

المخاطر المرتبطة بعمليات الشركة  1-٢

المخاطر المرتبطة بتزايد أهمية الحجوزات اإللكترونية للتأجير قصير األجل 1-1-٢
تعتبر الحجوزات اإللكترونية لتأجير السيارات إحدى أهم قنوات تقديم الخدمات حيث تساعد على تطوير خدمة العمالء وتزيد من المنافسة في األسعار في قطاع 
 لتعزيزها الشفافية في التنافس. تم إجراء 11% و12% و16% و15% من حجوزات تأجير السيارات الخاصة بالشركة عبر اإلنترنت خالل 

ً
التأجير قصير األجل نظرا

السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م على التوالي. وتعود أهمية اإلنترنت إلى عدة أمور 
منها سهولة استخدامه )بما في ذلك حجوزات اللحظة األخيرة( وقدرته على توفير مقارنة األسعار والخدمات مما يساهم في ازدياد المنافسة بشكل مستمر. وتشكل قدرة 
 من قدرتها على النجاح وتوفير خدمات للعمالء ترقى لتطلعاتهم وبأسعار مناسبة. وفي حال لم تستجب الشركة 

ً
الشركة على االستفادة من القنوات اإللكترونية جزءا

في الوقت المناسب لألهمية المتزايدة للحجوزات اإللكترونية لتأجير السيارات أو التغيرات التقنية المتعلقة بها ولم تتخذ إجراءات مالئمة بناًء على ذلك، فقد تواجه 
 على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

ً
 وجوهريا

ً
 في الطلبات واألسعار المتعلقة بمركباتها وخدماتها، مما سيؤثر سلبا

ً
انخفاضا

المخاطر المرتبطة بالتغيرات الهيكلية في قطاع النقل ٢-1-٢
إن قطاع النقل بشكل عام في تطور مستمر ويتعرض إلى تغيرات هيكلية جوهرية، حيث أن مشاريع النقل العام مثل قطار الرياض وقطار الحرمين السريع والشركات التي 
تقدم نماذج خدمات نقل جديدة بما في ذلك خدمات توجيه المركبات عن طريق التطبيقات االلكترونية مثل شركة »أوبر« و»كريم« قد تؤثر على الطلب على سيارات 
التأجير قصير األجل وقد تؤدي إلى تغير في تفضيالت واستخدامات العمالء. وقد تتمتع بعض هذه الشركات بقدرتها على توفير رؤوس أموال كبيرة أو تقنيات مبتكرة أو 
. وبالتالي، تواجه الشركة مخاطر ازدياد المنافسة وفقدان عمالئها في حال تمكن مزودي خدمات النقل من تحسين 

ً
إطالق خدمات جديدة بتكلفة منخفضة نسبيا

كفاءة النقل أو تغيير أنماط قيادة العمالء أو تقديم خدماتهم بأسعار أكثر تنافسية أو االستفادة بشكل أكثر فعالية من منصات الهواتف المحمولة أو القيام بحمالت 
 للتغيرات الهيكلية في قطاع النقل بشكل عام وكذلك التغيرات 

ً
تسويقية مكثفة. عليه فإن قدرة الشركة على تحسين عملياتها وعروضها الحالية بشكل مستمر استجابة

 للحفاظ على مركزها التناف�سي وثقة ورضا العمالء. وفي المقابل فقد يؤدي غياب المنهجية الواضحة والشاملة للتعامل مع مثل هذه 
ً
 جوهريا

ً
عد أمرا

ُ
التكنولوجية ت

 وبشكل جوهري 
ً
 على ربحية الشركة وحصتها السوقية وقدرتها على النمو، األمر الذي من شأنه التأثير سلبا

ً
التغييرات إلى فقدان الميزة التنافسية وبالتالي التأثير سلبا

على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بتركز اإليرادات في أكبر خمسة فروع ٣-1-٢
بلغت اإليرادات المتأتية من خدمات التأجير قصير األجل في السنوات المالية المنتهية ما نسبته 59.0% و53.4% و55.4% و44.8%، على التوالي،كما في السنوات 
المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م من إيرادات الشركة، وقد بلغت اإليرادات المتحققة من أكبر 
خمسة فروع للشركة )وهي فرع الصالة 5 في مطار الرياض والفرع الرئي�سي - المعرض ومطار الدمام وطريق المدينة النازل - جدة ومطار أبها( للسنوات المالية المنتهية 
 قدره 130.5 مليون ريال سعودي و127.9مليون ريال سعودي 

ً
في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م مبلغا

و153.7 مليون ريال سعودي و35.7 مليون ريال سعودي على التوالي، بما يمثل 40.1% و43.9% و42.8% و17.9% من إجمالي إيرادات الشركة خالل الفترات نفسها. 
وتمتلك الشركة العقارات الخاصة بفرع واحد من هذه الفروع فيما أن األربعة فروع األخرى مستأجرة. وال يوجد ما يضمن قدرة الشركة على تجديد عقود اإليجار عند 
 مراجعة القسم )2-1-14( )»المخاطر المرتبطة باستئجار العقارات«((. كما قد تضطر 

ً
انتهائها بشروط مقبولة أو حتى قدرتها على تجديدها من األساس )ُيرجى أيضا

 مراجعة القسم 
ً
الشركة إلغالق فرع أو أكثر من هذه الفروع ألسباب تنظيمية منها فقدان التصاريح والتراخيص المطلوبة أو عدم القدرة على تجديدها )ُيرجى أيضا

)2-2-9( )»المخاطر المرتبطة بالتراخيص والموافقات«((. وسيؤدي فقدان أي فرع من الفروع الخمسة الرئيسية لتأجير المركبات إلى تأثير سلبي جوهري على أعمال 
الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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باإلضافة إلى ذلك، فقد بلغت اإليرادات الخاصة بخدمات التأجير قصير األجل في المنطقة الوسطى ما نسبته 47.6% و48.8% و49.7% و50.7% من إجمالي إيرادات 
التأجير قصير األجل للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م على التوالي، بينما بلغت 
اإليرادات المتأتية من خدمات التأجير قصير األجل في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ما نسبته 25.2% و18.5% و19.8% و19.9% من إجمالي إيرادات التأجير 
قصير األجل لنفس الفترة، وبلغت في المنطقة الشرقية ما نسبته 12.8% و14.0% و15.0% و13.8% من إجمالي إيرادات التأجير قصير األجل لنفس الفترة، وفي المنطقة 
الجنوبية ما نسبته 3.7% و4.0% و3.3% و15.3% من إجمالي إيرادات التأجير قصير األجل لنفس الفترة. وال يوجد ما يضمن قدرة الشركة على الحفاظ على نمو إيراداتها 
المتأتية من تلك المناطق الجغرافية أو تنويع إيراداتها لتشمل مناطق جغرافية أخرى، وفي حال انخفضت اإليرادات المتأتية من هذه المناطق بشكل جوهري 

فسيكون لذلك تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بعدم قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجية النمو في المستقبل ٤-1-٢
 بأن هذا التوسع يترتب عليه مخاطر بما في ذلك على 

ً
 تقوم الشركة بصفة منتظمة بتقييم خططها التوسعية كافتتاح فروع جديدة وتوسيع حجم األسطول، علما

سبيل المثال ال الحصر مدى إمكانية الشركة في الحصول على عقود تمويل إضافية وما قد ينتج عنها من آثار على الوضع المالي للشركة، ومدى قدرة الشركة على دمج 
المركبات الجديدة في العمليات التشغيلية للشركة، وكذلك مدى قدرتها على إدارة عملية التوسع بكفاءة، واالستجابة التجاهات السوق في قطاعي التأجير قصير األجل 
والتأجير طويل األجل على نحو فعال من حيث التكاليف واألوقات المناسبة، واستقطاب المديرين والعاملين الرئيسيين للشركة وتدريبهم إلدارة أسطول الشركة. وفي 
 على أعمالها 

ً
 وجوهريا

ً
 سلبيا

ً
حال تعذر على الشركة التوسع وتنفيذ استراتيجية النمو أو لم تتمكن من إدارة عملية التوسع بالشكل المطلوب، فسوف يكون لذلك تأثيرا

ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالعوامل الموسمية ٥-1-٢
 ما يتزامن ارتفاع الطلب على تأجير السيارات مع أيام العطالت الرسمية كأيام إجازة األعياد، وذلك بسبب 

ً
 بمواسم معينة خالل العام، فعادة

ً
يتأثر نشاط الشركة نسبيا

زيادة حركة السفر داخل المملكة وكذلك خالل فعاليات معينة مثل موسم الرياض. وفي حالة وقوع أي أحداث تحد من نشاط التأجير خالل فترات ارتفاع الطلب 
على التأجير مثل سوء األحوال الجوية أو انتشار األوبئة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض إيرادات وربحية الشركة مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة باألوبئة ٦-1-٢
 على أعمال الشركة.

ً
 جوهريا

ً
 سلبيا

ً
يؤثر تف�سي األمراض المعدية أو أي مخاطر تهدد الصحة العامة تأثيرأ

تم اكتشاف ساللة جديدة من مرض فيروس كورونا )كوفيد-19( في مدينة ووهان بمقاطعة هوبى في الصين في ديسمبر 2019م. وقد انتشر هذا المرض في أغلب دول 
خاذ تدابير متعددة للحد من انتشار فيروس كورونا والتي تضمنت فرض قيود مؤقتة مثل 

ّ
العالم، األمر الذي أَدى إلى إقدام العديد من الدول، بما فيها المملكة، إلى ات

منع السفر وفرض حظر التجول ومنع التنقل بين المدن داخل المملكة ومنع النشاطات التي ال تحقق التباعد الجسدي وإلزام األشخاص القادمين من دول أخرى 
بالحجر الصحي لمدة زمنية محددة. وعليه فقد نتج عن ذلك تأثر الطلب على خدمات التأجير قصير األجل حيث انخفضت نسبة إشغال األسطول من 74.4% و%74.9 
لشهري يناير وفبراير من العام 2020م إلى 61.6% في شهر مارس من العام نفسه، وقد تنخفض هذه النسبة أكثر في المستقبل بسبب انخفاض الطلب على خدمات 
التأجير قصير األجل في حال تف�سي الفيروس واستمرار القيود المفروضة للحد من انتشاره. وباإلضافة إلى انخفاض الطلب على خدمات التأجير قصير األجل، فقد تتأثر 
قدرة الشركة على بيع مركباتها المستعملة بسبب الجائحة، أو تضطر لبيعها بأسعار أقل من سعرها العادل في السوق مما يؤدي إلى انخفاض اإليرادات المتوقعة من 
 من 

ً
 قدره 7.4 مليون ريال سعودي خالل آخر 19 يوما

ً
بيع المركبات المستعملة. وحسب تقديرات الشركة فقد بلغ تأثير فيروس كورونا على إيرادات الشركة مبلغا

شهر مارس 2020م. كما قد فرضت قيود تحد من تحركات موظفي الشركة والذي نتج عنه اإلغالق المؤقت لفروع الشركة لتأجير السيارات ومراكز الصيانة التابعة 
لها، األمر الذي أدى إلى انخفاض عدد السيارات المؤجرة. كما أن سلسلة التوريد الخاصة بالشركة قد تأثرت بسبب تأثير فيروس كورونا على وكاالت السيارات في 
المملكة وعلى الشركات الخارجية المصنعة لمركبات األسطول وقطع الغيار. كما توجد مخاطر مرتبطة بإصابة موظفي الشركة بالفيروس مما قد يؤدي إلى فرض قيود 
 في تبوك لمدة ثمانية أيام بسبب إصابة مجموعة 

ً
على تحركاتهم وعملهم وبالتالي التأثير على عمليات الشركة اليومية، ومن الجدير بالذكر أن الشركة قد أغلقت فرعا

من موظفي الفرع بالفيروس. كذلك توجد مخاطر متعلقة بتحصيل الديون المستحقة من عمالئها بسبب الجائحة أو بطلب عمالء التأجير طويل األجل على وجه 
الخصوص تخفيض الرسوم خالل فترة الجائحة بسبب عدم استفادتهم الكاملة من المركبات المؤجرة، وكذلك طلب الشركة تخفيض القيمة اإليجارية التي تدفعها 
للمؤجرين وأصحاب العقارات التي تستأجرها الشركة أو إعادة التفاوض معهم إلنهاء تلك العقود بسبب تأثر الطلب خالل فترة الجائحة. ويعتمد حجم تأثير فيروس 
كورونا على أعمال الشركة على تطور األحداث الحالية والمعلومات الجديدة التي قد تظهر فيما يتعلق بالموجة الثانية للفيروس واإلجراءات الالزمة الحتوائه أو تدارك 
تأثيره، من ذلك حدوث تغييرات تنظيمية أو متعلقة بالرسوم الحكومية التي قد تضطر الشركة لدفعها. وفي حال ازدياد تف�سي الفيروس واستمرار القيود المفروضة 

للحد من انتشاره، فسيكون لذلك تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها ونموها المستقبلي.

المخاطر المرتبطة بسمعة الشركة وجودة الخدمات المقدمة ٧-1-٢
سعت الشركة منذ تأسيسها لبناء سمعة حسنة ارتبطت بعالمتها التجارية، وتسعى الشركة للحفاظ على سمعتها وعالمتها التجارية في المستقبل من خالل تعزيز جودة 
الخدمات التي تقدمها لعمالئها، ويعتمد ذلك على عدة عوامل منها سهولة حجز المركبات من خالل الوسائل االلكترونية وتوفر أنواع متعددة من المركبات والمحافظة 
على المركبات بحالة جيدة وتقديم خدمات جّيدة لما بعد التأجير كالمساعدة على الطرق والتعامل مع الحوادث واستبدال المركبات عند الضرورة. وعليه، فإنَّ عدم 

تمكن الشركة من توفير أو الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة لعمالئها سيكون له تأثير سلبي وجوهري على عالمتها التجارية وسمعتها.

كما أن عدم قدرة الشركة على تقديم خدمات عالية الجودة قد يعرضها للدعاية السلبية والتي قد تضر بسمعتها مما يؤدي إلى انخفاض نسبة إقبال العمالء على 
مركباتها أو عزوفهم عنها، أو قد يعرضها في بعض الحاالت للدعاوى القضائية. وقد تتأثر سمعة الشركة في حال عدم تمكنها من الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة 

لعمالئها، األمر الذي من شأنه التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المرتبطة بإغالق بعض فروع الشركة ٨-1-٢
لم يتم إغالق فروع للشركة في فترة الثالثة أشهر المنتهية 31 مارس 2020م، بينما قامت الشركة بإغالق 11 فرع في األعوام 2017م و2018م و2019م )5 فروع 
 بازدياد أعداد المقيمين الذين غادروا 

ً
أغلقت خالل عام 2017م و5 فروع خالل عام 2018م وفرع خالل عام 2019م( بعد انخفاض اإليرادات من تلك الفروع تأثرا

المملكة العربية السعودية عند ارتفاع تكاليف المعيشة وتطبيق الرسوم اإلضافية التي فرضت على المقيمين بين عامي 2017م و2018م، وكذلك نتيجة اإلنخفاض 
في اإليرادات من الجهات الحكومية بسبب انخفاض الطلب في تلك الفترة. وفي حال اضطرت الشركة إلغالق عدد من الفروع في المستقبل فسيكون لذلك تأثير سلبي 

جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها ونموها المستقبلي.

المخاطر المرتبطة بعدم دقة تقدير التكاليف وتسعير خدمات التأجير قصير األجل وطويل األجل 1-9-٢
تقوم الشركة بتسعير عروض التأجير قصير األجل وطويل األجل بناًء على عدة أمور من بينها تقدير بعض التكاليف المستقبلية مثل تكاليف صيانة المركبات. في حال 
كانت هذه التقييمات والتقديرات غير دقيقة، وكانت التكاليف الفعلية أعلى من التقييمات والتقديرات المتوقعة، فقد يترتب على ذلك انخفاض أرباح الشركة مما 
 في قطاع التأجير طويل األجل حيث يبلغ متوسط مدة 

ً
سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، خصوصا

، األمر الذي ال تستطيع الشركة فيه زيادة مبلغ التأجير في حال ارتفاع التكاليف عن التقييمات التقديرية.
ً
العقود ثالث سنوات تقريبا

المخاطر المرتبطة بعدم دقة تقديرات حجم الطلب السوقي للتأجير قصير األجل 1-10-٢
 ما تتم عمليات شراء السيارات قبل أسابيع من االستخدام المتوقع للسيارة في أنشطة التأجير قصير 

ً
يمثل شراء السيارات أكبر مصروفات الشركة الرأسمالية، وعادة

األجل. وبناًء على ذلك، فإن التقدير الدقيق من قبل إدارة الشركة لمستويات الطلب المستقبلية لنشاط التأجير قصير األجل، وتفضيالت العمالء لنوع السيارات 
 لنجاح أعمال الشركة. على سبيل المثال، قد تفقد الشركة إيراداتها أو حصتها في السوق لصالح منافسيها في حال 

ً
 جوهريا

ً
المستخدمة في عمليات التأجير، يعتبر أمرا

عدم شراء العدد الكافي أو األنواع المناسبة من السيارات لتلبية طلب العمالء. وفي المقابل في حال قامت الشركة بشراء عدد يفوق حاجتها من السيارات فقد تتأثر 
 وقد ال تتمكن الشركة من التصرف في السيارات غير المستخدمة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة. وقد يؤدي فشل 

ً
نسبة تشغيل السيارات سلبا

الشركة في التقدير الدقيق لمستويات الطلب المستقبلية لنشاط التأجير قصير األجل وتحديد العدد والنوع المناسب للسيارات المستخدمة إلى تقادم أسطولها وعدم 
تحديثه وعدم القدرة على بيعه بأسعار مناسبة وعدم كفاءة استخدامه وزيادة تكاليفه وانخفاض رضا العمالء وغير ذلك من النتائج السلبية التي سيكون لها تأثير سلبي 

جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بشراء المركبات 1-11-٢
يتكون أسطول الشركة من مركبات تم شراؤها من وكاالت السيارات في المملكة. وخالل السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفترة 
الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م، اشترت الشركة ما مجموعه 81.7% و80.6% و80.8% و88.6% على التوالي من أسطولها من وكالء شركات هيونداي 
 بقنوات البيع األخرى بسبب 

ً
وتويوتا ونيسان وجنرال موتورز وإسوزو. تعتبر األرباح المتحصلة لوكالء السيارات من المبيعات لقطاع تأجير السيارات منخفضة مقارنة

حوافز المبيعات وبرامج الخصم األخرى. وقد يقرر أي من وكالء السيارات المذكورين أعاله خفض نسبة مبيعاته إلى شركات تأجير السيارات بشكل كبير نتيجة لعدة 
عوامل منها انخفاض الربحية أو عدم تما�سي مبيعات السيارات لشركات التأجير مع استراتيجية التسويق الخاصة بوكالء السيارات. عليه، قد تواجه الشركة صعوبة 
بشراء مركبات األسطول أو تزداد التكاليف المتعلقة بها إذا طبق وكالء السيارات توجهات تهدف للحد من المبيعات إلى شركات تأجير السيارات أو تحسين ربحية 
هذه المبيعات )من خالل تقليل الخصومات المعروضة على سبيل المثال(، وال يوجد ما يضمن قدرة الشركة على تحميل المستأجرين تلك التكاليف الزائدة أو 
عدم استمرار انتفاع بعض منافسيها من حوافز المبيعات وبرامج الخصم األخرى. فإذا لم تكن الشركة قادرة على الحصول على أسعار وشروط مناسبة عند شرائها 

 على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
ً
المركبات ولم تكن قادرة على تحميل العمالء التكاليف الزائدة، فسيؤثر ذلك سلبيا

المخاطر المرتبطة بقدرة الشركة على بيع المركبات عند إنتهاء العمر التشغيلي 1-1٢-٢
ال يخضع أسطول مركبات الشركة ألي التزام بإعادة الشراء من جانب وكالء أو مصنعي السيارات، وبالتالي فإن بيع مركبات الشركة عند إنتهاء دورتها التشغيلية )والتي 
 من عدم وضوح من ناحية األسعار. كما قد يكون سعر بيع 

ً
 لظروف سوق المركبات المستعملة وما يعتريه عادة

ً
تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات( يكون خاضعا

. في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م، كان اإليراد من المركبات المستعملة المباعة أقل 
ً
المركبات أقل من القيمة المتبقية المقدرة مسبقا

بنسبة 11.2% و1% على التوالي من صافي قيمتها الدفترية، أما في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، فقد كان اإليراد من المركبات المستعملة المباعة 
للمركبات أعلى بنسبة 6.8% من صافي قيمتها الدفترية، كما كان اإليراد من المركبات المباعة أعلى بنسبة 12.2% من صافي قيمتها الدفترية في فترة الثالثة أشهر المنتهية 
في 31 مارس 2020م. عالوة على ذلك، قد تصبح قدرة الشركة على بيع سياراتها في سوق المركبات المستعملة محدودة للغاية نتيجة لعدد من العوامل منها البيئة 
االقتصادية وتغير طراز المركبات والمتطلبات النظامية )على سبيل المثال، تغير األنظمة واللوائح التي تنظم بيع السيارات أو الضرائب المفروضة على المركبات( 
ومستويات المخزون وأسعار السيارات الجديدة وتكاليف الوقود والرسوم الجمركية. إن انخفاض أسعار المركبات المستعملة أو نقص السيولة في سوق المركبات 
 على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

ً
المستعملة قد يحد من قدرة الشركة على إعادة بيع سياراتها دون تكبد خسائر مالية، مما سيؤثر سلبا

المستقبلية.
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المخاطر المرتبطة بافتتاح فروع جديدة لتأجير السيارات 1-1٣-٢
تقوم الشركة بفتح فروع جديدة في مرافق جاهزة لالستخدام أو استئجار قطعة أرض فارغة وبناء مرافق لتأجير السيارات عليها. ويخضع افتتاح فروع جديدة لعدد 
من المخاطر منها الحصول على عدد من الموافقات والتصاريح ألي مرافق تقوم الشركة بإنشائها، وال تضمن الشركة إنهاء الخطوات الالزمة الفتتاح الفروع الجديدة 

بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:

إجراء تقدير دقيق لحجم السوق وإمكاناته ومستوى المنافسة والظروف االقتصادية والتجارية العامة. 	

الحصول على التصاريح والموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية ذات اإلختصاص. على سبيل المثال، استأجرت الشركة مرافق جاهزة في الخبر في عام  	
2017م ألحد فروع تأجير السيارات التابعة لها، لكنها لم تتمكن من الحصول على جميع التصاريح والتراخيص الالزمة لبدء العمليات التجارية هناك ونتيجة 
 مراجعة القسم )2-2-9( )»المخاطر المرتبطة بالتراخيص 

ً
لذلك أنهت الشركة عقد اإليجار دون الشروع في مزاولة األعمال في تلك المرافق )ُيرجى أيضا

والموافقات«(.

 مراجعة القسم )2-1-22( )»المخاطر المرتبطة بالتمويل«((. 	
ً
توفير التمويل الالزم ألي فرع جديد تقوم الشركة بإنشائه )ُيرجى أيضا

إبرام عقود التشييد وإدارتها بكفاءة ألي فرع جديد تقوم الشركة بإنشائه. 	

النجاح في دمج فرع تأجير السيارات الجديد ضمن شبكتها. 	

تعيين وتدريب واستبقاء موظفين مؤهلين للعمل في جميع الفروع الجديدة. 	

وفي حال عجز الشركة عن فتح فروع جديدة لتأجير السيارات في المواعيد المحددة أو استقطاب العمالء للفروع الجديدة أو إدارتها بكفاءة أو تحقيق الفوائد المتوقعة 
 على 

ً
 وجوهريا

ً
منها أو تجديد الفروع القديمة في الوقت المناسب، فسيكون لذلك تأثير سلبي على قدرة الشركة على زيادة إيراداتها ودخل عملياتها، مما سيؤثر سلبا

أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة باستئجار العقارات 1-1٤-٢
كما في 31 مارس 2020م، يوجد لدى الشركة 48 فرع لتأجير السيارات، 44 فرع منها مقامة على أراٍض وعقارات مستأجرة )أي ما نسبته 92% من إجمالي عدد الفروع(. 
 بين خمس إلى عشر سنوات، مع خيار التجديد لمدد مماثلة بناًء على اتفاق الطرفين على بنود التجديد ومنها القيمة اإليجارية، 

ً
وتتراوح الُمدد األولية لعقود اإليجار عادة

 بأن إحدى اتفاقيات اإليجار قيد التوقيع )لمزيد من التفاصيل حول عقود اإليجار الرجاء مراجعة الملحق )ب( جدول )م ب - 1( )»تفاصيل اتفاقيات اإليجار 
ً
علما

التي أبرمتها الشركة«((. وقد ال تنجح الشركة في التفاوض بشأن تجديد أي من عقود اإليجار تلك مما يؤدي إلى تجديدها بشروط غير مرضية من الناحية التجارية، أو 
إغالقها وفقدان المرافق التي شيدتها على نفقتها الخاصة على تلك األرا�سي المستأجرة. 

 لتأجير السيارات، فستكون ملزمة 
ً
 إنهاء عقود اإليجار قبل نهاية مدة اإليجار األولية. وبالتالي، إذا أغلقت الشركة فرعا

ً
باإلضافة إلى ذلك، ال تستطيع الشركة عموما

بأداء إلتزاماتها التعاقدية والتي قد تتضمن دفع القيمة اإليجارية عن المدة المتبقية من العقد باإلضافة إلى التكاليف الرأسمالية األخرى.

عالوة على ذلك، بلغ إجمالي مصروفات اإليجار 27.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و28.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
 فوائد حق االنتفاع( 29.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 

ً
المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وبلغ استهالك موجودات حق االستخدام ومصاريف اإليجار )شامال

المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و7.9 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م، بما يمثل ما نسبته 6.4% و7.1% و7.2% و7.3% على التوالي 
من إجمالي تكاليف اإليرادات خالل الفترة ذاتها. وإذا لم تتمكن الشركة من توفير أموال كافية من التدفقات النقدية التشغيلية أو من االقتراض بموجب اتفاقيات 
التمويل أو غيرها من المصادر، فإن الشركة لن تستطع القيام بإلتزاماتها المقررة بموجب عقود اإليجار، وسيؤدي وقوع أي عامل من العوامل السابق ذكرها إلى تأثير 

سلبي جوهري على أعمال الشركة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بعقود إيجار فروع المطارات 1-1٥-٢
 في مطارات المملكة، تغطي بشكل استراتيجي المطارات الدولية )الرياض )فرعين( والدمام وأبها والمدينة المنورة 

ً
كما في 31 مارس 2020م، تمتلك الشركة 14 فرعا

 في مطارات المملكة كما 
ً
والطائف والقصيم(، باإلضافة إلى المطارات الداخلية )الباحة وحائل وجازان ونجران وينبع وتبوك ونيوم(، مقارنة بعدد 13 و11 و13 فرعا

في السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م. وتعتبر فروع المطارات بالغة األهمية للشركة حيث شكلت إيرادات الشركة من فروع المطارات حوالي 
42.1% و43.0% و42.5% و38.8% من إيرادات التأجير قصير األجل في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفترة الثالثة أشهر المنتهية 
في 31 مارس 2020م، على التوالي، و24.8% و23.0% و23.6% و17.4% من إجمالي إيرادات الشركة، على التوالي، خالل الفترات نفسها. كما تخضع فروع الشركة في 
المطارات لمنافسات وبالتالي فإن مخاطر عدم تجديدها عند إنتهاء المدة األصلية لعقد اإليجار يعتبر أكبر من اتفاقيات اإليجار األخرى. على سبيل المثال، فقد خسرت 
الشركة منافسة مطار الملك عبدالعزيز بجدة في عام 2017م حيث لم يتم تجديد العقد. إن فقدان الشركة ألي من فروعها في المطارات، ال سّيما فروع المطارات 
 وبشكل جوهري 

ً
الرئيسية كفرع الصالة 5 في مطار الرياض ومطار الدمام ومطار أبها، سيؤدي إلى انخفاض إيرادات الشركة وتدفقاتها النقدية مما من شأنه التأثير سلبا

على أعمال الشركة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المرتبطة بالمعامالت واالتفاقيات مع األطراف ذات العالقة 1-1٦-٢
تتعامل الشركة في سياق أعمالها المعتاد مع عدد من األطراف ذوي العالقة، بما في ذلك الشركات المملوكة بشكل كامل أو جزئي ألعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم )ُيرجى 
مراجعة القسم )12-9( )»المعامالت والعقود مع األطراف ذوي العالقة«((. وتتم معظم هذه التعامالت دون وجود اتفاقيات إطارية تحكم العالقة التعاقدية بين 
األطراف، باستثناء ثالثة تعامالت متفق عليها ضمن عقود مكتوبة )وهي العقود المبرمة مع كل من شركة األتوز البترولية ومحمد بن أحمد الذييب وشركة انفستكورب 
السعودية لالستثمارات المالية(. كما أن هناك تعامالت لبعض أعضاء مجلس اإلدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. وتقوم جميع تعامالت الشركة واتفاقياتها مع 
األطراف ذوي العالقة على أسس تجارية بحتة، وقد تم الحصول على موافقة الجمعية العامة على جميع تلك المعامالت واالتفاقيات السارية في اجتماعها المنعقد 

بتاريخ 1441/7/24ه )الموافق 2020/3/19م(.
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وقد بلغ إجمالي المبالغ المطلوبة من األطراف ذوي العالقة 0.08 مليون ريال سعودي و0.10 مليون ريال سعودي و0.03 مليون ريال سعودي و0.4 مليون ريال 
سعودي خالل السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م على التوالي وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م، بما يمثل %0.14 
و0.15% و0.04% و0.4% على التوالي من إجمالي األرصدة المدينة خالل نفس الفترة. بلغ إجمالي اإليرادات الناتجة من المعامالت مع األطراف ذوي العالقة 0.7 مليون 
ريال سعودي و3.2 مليون ريال سعودي و11.9 مليون ريال سعودي و2.2 مليون ريال سعودي خالل السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م 
و2019م على التوالي وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م، بما يمثل 0.1% و0.6% و1.9% و1.1% على التوالي من إجمالي مبيعات الشركة خالل نفس الفترة. 

وفي حال عدم توثيق العقود والمعامالت مع األطراف ذوي العالقة بموجب اتفاقيات إطارية أو في حال عدم إبرامها على أسس تجارية أو عدم حصولها على ترخيص 
 على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

ً
الجمعية العامة، فمن شأن ذلك أن يؤثر سلبا

ألعمال  1-1٧-٢ منافسة  أعمال  في  التنفيذيين  وكبار  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بعض  بمشاركة  المتعلقة  المخاطر 
الشركة

يقوم بعض أعضاء مجلس إدارتها وكبار تنفيذييها بمنافسة الشركة، إما عن طريق عضويتهم في مجالس إدارات أو من خالل التملك في أعمال تدخل في إطار أعمال 
الشركة وتكون هذه األعمال مماثلة ألعمال الشركة أو منافسة ألعمالها بشكل مباشر أو غير مباشر. وعلى وجه الخصوص، فإن عضو مجلس اإلدارة محمد أحمد 
 فيها سواء بشكل مباشر أو غير 

ً
كون أسهما

ّ
عبدالله الذييب والرئيس التنفيذي نايف محمد أحمد الذييب يشغلون عضويات مجلس إدارة شركة أبناء الذييب أو يتمل

 في المصالح بين أعمال الشركة 
ً
 للشركة وهو بيع المركبات الجديدة والمستعملة، األمر الذي ُيحدث تعارضا

ً
 منافسا

ً
 بأن شركة أبناء الذييب تزاول نشاطا

ً
مباشر. علما

من جهة وأعمال هؤالء التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة من جهة أخرى وتمت الموافقة على هذه األنشطة من قبل الجمعية العامة للشركة بتاريخ 1442/05/02ه 
)الموافق 2020/12/17م( )للمزيد من المعلومات حول أعمال أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين المنافسة ألعمال الشركة، ُيرجى مراجعة القسم )7-5( 

)»تعارض المصالح«((1.

هذا ويمكن لبعض التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة االطالع على المعلومات الداخلية للشركة، وقد يستخدمون تلك المعلومات لمصالحهم الخاصة أو بما يتعارض 
مع مصالح الشركة وأهدافها. وإذا كان للتنفيذيين أو ألعضاء مجلس اإلدارة الذين لهم مصالح متعارضة مع مصلحة الشركة تأثير سلبي على قرارات الشركة، أو اذا 
استخدموا المعلومات المتاحة لهم عن الشركة على نحو يضر بمصالحها، فسيترتب على ذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية.

 في أي اتفاق أو ترتيب أو تفاهم يخضع بموجبه ألي التزام يمنعه من منافسة 
ً
وكما في تاريخ هذه النشرة، لم يكن أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين طرفا

الشركة أو أي التزام مماثل فيما يتعلق بأعمال الشركة، ومع ذلك تخضع مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة للشركة، للحصول على موافقة الجمعية 
العامة بموجب المادة 46 من الئحة حوكمة الشركات والمادة 72 من نظام الشركات.

المخاطر المرتبطة بفقدان عمالء رئيسيين لخدمات التأجير طويل األجل  1-1٨-٢
 من إجمالي اإليرادات في السنوات 

ً
يمثل مجموع اإليرادات الناتجة عن أكبر خمسة عمالء للتأجير طويل األجل في الشركة ما نسبته 5.3% و8.0% و7.6% و7.5% تقريبا

المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م على التوالي، بينما كانت اإليرادات المحققة من خدمات 
مثل ما نسبته 15.5% و25.6% و30.3% و30.2%، على التوالي، من إجمالي إيرادات الشركة لنفس الفترة )للمزيد من المعلومات حول عمالء 

ُ
التأجير طويل األجل ت

الشركة الرئيسيين، ُيرجى مراجعة القسم )4-6-1-2)ب(( )»عمالء التأجير طويل األجل«((. وقد تتأثر إيرادات الشركة بشكل سلبي في حال فقدان عمالء رئيسيين 
للتأجير طويل األجل أو حدوث تراجع في حجم األعمال التجارية معهم. وليس هناك ما يضمن ثبات أو استدامة حجم المبيعات الناتجة عن عمالء الشركة الرئيسيين 
في ظل العالقات التعاقدية التي قد تتغير في أي وقت، حيث تبلغ مدة معظم عقود الشركة مع عمالئها الرئيسيين في مجال التأجير طويل األجل ما مدته ثالث سنوات 
في المتوسط وقابلة للتجديد باتفاق الطرفين. وعالوة على ذلك، فقد ال تتمكن الشركة من الحفاظ على عمالئها من الشركات بوجه عام، أو أي من عمالئها الرئيسيين 
 وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها 

ً
بوجه خاص، مما قد ينتج عنه فقدان الشركة لجزء من إيراداتها دون تعويض من العمالء اآلخرين وهو ما سيؤثر سلبا

المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

عدم القدرة على الحفاظ بالشكل المالئم على سرية وسالمة بيانات العمالء والموظفين 1-19-٢
تجمع الشركة بيانات العمالء والموظفين وتنقلها وتعالجها في سياق عملها المعتاد من خالل أنظمة المعلومات، وتشمل هذه المعلومات تلك التي تحتفظ بها 
الشركة أو األطراف األخرى التي تتعاقد معها الشركة للحصول على خدماتها بيانات خاصة بالعمالء والموظفين وأرقام بطاقات الهوية وتواريخ الميالد وغيرها من 
 لبعض األطراف الخارجية كالمجرمين األفراد والجماعات اإلجرامية المنظمة و«القراصنة 

ً
البيانات الخاصة. تتسم بعض هذه البيانات بالخصوصية وقد تكون هدفا

اإللكترونيين« والموظفين الغاضبين سواًء الحاليين أو السابقين وغيرهم. ومن شأن عدم قدرة الشركة على الحفاظ على سرية وسالمة بيانات العمالء والموظفين أن 
 وبشكل جوهري 

ً
يؤدي إلى تغير في سلوك العمالء الحاليين أو المحتملين على نحو يؤثر على قدرة الشركة في االحتفاظ بعمالئها الحاليين وجذب عمالء جدد مما يؤثر سلبا

على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

كما قد يؤدي االلتزام بأنظمة الخصوصية واألمن المتغيرة إلى زيادة التكلفة بسبب ما يلزم من تغييرات في األنظمة وبسبب فرض قيود أو ضوابط جديدة على نماذج 
 من القيود على عملية جمع الشركة لبيانات الهوية في قاعدة أو 

ً
أعمال الشركة وتطوير عمليات إدارية جديدة، كما قد تفرض هذه األنظمة والشروط واللوائح مزيدا

أكثر من قواعد بيانات الشركة واإلفصاح عنها واستخدامها. كما أن عدم االلتزام بأنظمة الخصوصية أو المتطلبات العامة للقطاع أو أي اختراق أمني يتضمن اختالس 
بيانات شخصية أو حساسة أو سرية أو فقدانها أو اإلفصاح عنها دون تصريح قد ُيكبد الشركة غرامات وعقوبات ودعاوى قضائية، ومن شأن حدوث أي من ذلك التأثير 

 وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
ً
سلبا

1 مالحظة صياغة: سيتم مراجعة المعلومات بناًء على محضر اجتماع الجمعية العامة.
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المخاطر المرتبطة بعمليات الدفع ببطاقات االئتمان وبطاقات مدى ٢0-1-٢
تقبل الشركة عمليات الدفع داخل فروعها أو من خالل الوسائل االلكترونية عن طريق بطاقات االئتمان أو بطاقات مدى التي تتم من خالل أنظمة نقاط البيع. 
 محددة للمؤسسات المالية المعنية وهذه الرسوم قد ترتفع من حين آلخر. إذا واجهت 

ً
وبالنسبة للدفع ببطاقات االئتمان وبطاقات مدى، فإن الشركة تدفع رسوما

الشركة مشاكل في أجهزة نقاط البيع وبرمجياتها أو في قدرتها على معالجة عمليات الدفع من خالل أي نظام دفع ببطاقات االئتمان أو بطاقات مدى، فإن ذلك سيعطل 
 وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج 

ً
قدرة الشركة على جمع اإليرادات من عمليات التأجير. ومن شأن وقوع أي من هذه العوامل التأثير سلبا

عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر االئتمان المرتبطة بتحصيل الديون المستحقة من عمالء الشركة  ٢1-1-٢
قد تواجه الشركة صعوبات في قدرتها على تحصيل المبالغ المستحقة بشكل فعال. كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 
مارس 2020م، بلغت الديون المستحقة للشركة التي تجاوز تاريخ استحقاقها 90 يوم ما نسبته 34.9% و46% و50% و50.5% من إجمالي الديون المستحقة للشركة 
على التوالي، أي ما ُيقدر بواقع 28 مليون ريال سعودي و39.7 مليون ريال سعودي و59.2 مليون ريال سعودي و69 مليون ريال سعودي على التوالي. بينما بلغت الديون 
المستحقة للشركة التي مّر على موعد استحقاقها ما يزيد عن العام ما نسبته 43.6% و30.9% و29.1% و15.9% من الديون المستحقة للشركة كما في 31 ديسمبر 
2017م و2018م و2019م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م على التوالي. ورغم أن مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بلغت 21.7 مليون ريال 
سعودي و21.6 مليون ريال سعودي و28.1 مليون ريال سعودي و31 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 في ظل وجود دين للشركة يبلغ حوالي 13.7 مليون ريال سعودي و15.2 مليون ريال 

ً
31 مارس 2020م على التوالي، فليس هناك ما يضمن كفاية هذه المبالغ، خصوصا

سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م على التوالي، مّر على موعد استحقاقه ما يزيد عن العام ولم تقم الشركة بإنشاء 
مخصص له في قوائمها المالية. وفي حال واجه مدينو الشركة صعوبات في عملياتهم وأوضاعهم المالية فسيؤدي ذلك إلى تعثرهم في سداد ديونهم المستحقة للشركة، 
 عمالءها الرئيسيين – 

ً
وقد يؤدي كذلك إلى إعسار هؤالء المدينين أو إعالن إفالسهم. إن أي تعثر في سداد تلك الديون أو إفالس أو إعسار عمالء الشركة – وخصوصا

سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالتمويل ٢٢-1-٢
تعتمد الشركة في تمويل أعمالها على تسهيالت تمويلية تحصل عليها من عدة بنوك تجارية. وقد بلغ إجمالي مديونية الشركة ما مقداره 274 مليون ريال سعودي و359 
مليون ريال سعودي و605 مليون ريال سعودي و604.6 بما نسبته 36.7% و40.2% و47.6% و47% من إجمالي أصولها في السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2017م 
و2018م و2019م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م على التوالي. تحد شروط التسهيالت التمويلية القائمة من قدرة الشركة على القيام بأنواع معينة 
من اإلجراءات مثل تحمل مديونية إضافية أو توزيع أرباح تزيد عن معدالت معينة. على سبيل المثال، تتضمن اتفاقيات التمويل المبرمة مع كل من البنك السعودي 
 على الشركة بعدم توزيع أرباح تفوق ما نسبته %50 

ً
البريطاني ومجموعة سامبا المالية وبنك الجزيرة ومصرف الراجحي والبنك األهلي التجاري وبنك الرياض قيودا

من صافي أرباح الشركة إال بعد الحصول على موافقة البنوك. كذلك فقد نصت جميع اتفاقيات التسهيالت الموقعة مع البنوك على عدم إجراء الشركة أي تغيير على 
 على تجديدها.

ً
 بأن اتفاقية التمويل مع البنك األهلي التجاري قد انتهى تاريخها وتعمل الشركة حاليا

ً
هيكل ملكيتها إال بموافقة البنوك المسبقة. علما

وقد يؤدي اإلخالل بأي من تلك التعهدات إلى تعجيل سداد ديون الشركة األخرى. وفي حال وقوع أي حالة إخالل بموجب اتفاقيات التمويل الخاصة بالشركة، فقد 
يقرر الدائنون إنهاء اإللتزامات الخاصة باالقراض واالعالن على أن جميع القروض الحالية بجانب العموالت المتراكمة والتي لم تسدد بعد وأي رسوم وغيرها من 
اإللتزامات أصبحت مستحقة وواجبة الدفع. وإذا قرر الدائنون تعجيل موعد سداد المديونية المستحقة لهم، فقد ال تمتلك الشركة ما يكفي من األصول لتسديد 
تلك المديونية مما قد يدفع الشركة نحو إعالن اإلفالس أو التصفية. كما أن اتفاقيات التمويل مع البنك األهلي التجاري ومصرف الراجحي والبنك السعودي البريطاني 
تمنح الدائنين الحق بإنهاء االتفاقيات ومطالبة الشركة بالسداد الفوري للمديونية دون الحاجة إلبداء األسباب. باإلضافة إلى ذلك، قد تمارس البنوك حقوقها 
بالتنفيذ على الضمانات المقدمة فيما يتعلق بالتسهيالت المالية المقدمة للشركة )ولمزيد من التفاصيل حول هذه الضمانات والتعهدات والشروط الجوهرية 
الخاصة باتفاقيات التمويل المبرمة من الشركة، يرجى مراجعة القسم )12-6( )»اتفاقيات التمويل«((. ومن شأن حدوث أي من العوامل السابق ذكرها تأثير سلبي 

جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

كذلك فقد قامت الشركة بإصدار سندات ألمر لصالح وكاالت السيارات في إطار اتفاقيات بيع المركبات بين الشركة وتلك الوكاالت. وكما في تاريخ هذه النشرة، تبلغ 
القيمة اإلجمالية للسندات ألمر السارية 104.4 مليون ريال سعودي. وقد يؤدي اإلخالل بأي من تلك االتفاقيات إلى قيام وكاالت السيارات بممارسة حقوقها بالتنفيذ 
 وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها 

ً
على السندات ألمر المقدمة من الشركة، وقد ال تمتلك الشركة ما يكفي من األصول لتسديدها، األمر الذي يؤثر سلبا

المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

كما أن الشركة تعتمد في توسيع أعمالها على عدة عوامل من أهمها قدرتها على تأمين مصادر تمويل من خالل موارد نقدية داخلية وخارجية. وقد استفادت الشركة 
في الما�سي من القروض الممنوحة لها بشروط مواتية من قبل البنوك السعودية وذلك لغرض افتتاح فروع وشراء مركبات جديدة لتوسيع حجم أسطولها. وفي حال 
عدم توفر أو استمرار هذه القروض أو عدم منحها بنفس الشروط من قبل البنوك، أو في حال تحمل الشركة تكلفة أعلى للتمويل أو عدم قدرتها على تأمين مصادر 
تمويل بديلة كافية في الوقت المناسب وبشروط مواتية، فقد ال تتمكن الشركة من التوسع في أعمالها، مما سيكون له أثر سلبي وجوهري على استراتيجيتها المستقبلية 

وأعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

 على ذلك، قد تكون هناك عواقب سلبية مهمة أخرى لمديونية الشركة وإلتزاماتها المالية والتعاقدية سواًء الحالية أو المستقبلية ومنها ما يلي:
ً
وعالوة

تخصيص الشركة لجزء كبير من السيولة التي تحصل عليها من العمليات لسداد ديونها وبالتالي انخفاض األموال المتاحة لرأس المال العامل والنفقات  	
الرأسمالية وأعمال البيع والتسويق وغير ذلك )لدى الشركة إلتزامات بموجب خطابات االعتماد بقيمة 34.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م 
وذلك فيما يتعلق بالضمانات االبتدائية وضمانات حسن التنفيذ المتعلقة بالعقود الجديدة. ولمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )21-5-6( 

)»المطلوبات غير المتداولة«((.

 عن  	
ً
زيادة تأثر الشركة باألوضاع االقتصادية والتجارية مما قد يضعها في ظروف تنافسية ليست في صالحها أمام منافسيها الذين تقل مديونيتهم نسبيا

مديونية الشركة.
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الحد من قدرة الشركة على اإلستعداد للتغيرات التي قد تطرأ على أعمالها أو على قطاعي التأجير طويل األجل أو قصير األجل واالستجابة المالئمة لها. 	

الحد من قدرة الشركة على دعم عملياتها أو تحقيق معدل النمو المخطط له بما في ذلك الحد من قدرتها على االستثمار في مناطق جديدة في المملكة أو شراء  	
مركبات جديدة لدعم نمو أعمالها.

 على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
ً
 وجوهريا

ً
 سلبيا

ً
وسيكون ألي عامل من العوامل السابق ذكرها تأثيرا

المخاطر المرتبطة بالضمانات الشخصية المقدمة من المساهمين ٢٣-1-٢
قام كٌل من حمود عبد الله الذييب )مساهم( ومحمد أحمد الذييب )مساهم ورئيس مجلس اإلدارة( ونايف محمد الذييب )مساهم والرئيس التنفيذي( ومحمد حمود 
الذييب )مساهم وعضو في مجلس اإلدارة( بتقديم ضمانات شخصية بمبلغ 1,733 مليون ريال سعودي لضمان إلتزامات الشركة بموجب اتفاقيات التمويل المبرمة مع 
مصرف الراجحي ومصرف اإلنماء وبنك الجزيرة وبنك الرياض ومجموعة سامبا المالية والبنك السعودي البريطاني والبنك األهلي التجاري وكذلك لوكاالت السيارات. 
ولم تحصل الشركة حتى اآلن على موافقة خطية من تلك البنوك والموزعين بالتنازل عن تلك الضمانات الشخصية. وفي حال عدم موافقة البنوك والموزعين على 
التنازل عن هذه الضمانات عند اكتمال عملية الطرح، وعدم تنازلهم عن متطلب تقديم تلك الضمانات عند تجديد اتفاقيات التمويل ذات العالقة أو المتعلقة 
بشراء مركبات جديدة، وعدم موافقة كٌل من حمود عبد الله الذييب ومحمد أحمد الذييب ونايف محمد الذييب ومحمد حمود الذييب على االستمرار في تقديم تلك 
الضمانات في المستقبل، فقد يطلب البنوك والموزعين تقديم ضمانات إضافية، وقد ال تتمكن الشركة من تقديمها دون تكبد زيادة في تكلفة التمويل أو قد ال تتمكن 
 
ً
من تقديمها على اإلطالق، وقد يرفض البنوك والموزعين تقديم تمويل بشروط مناسبة أو يرفض تقديم أي تمويل على اإلطالق، األمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا

وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية )وللمزيد من المعلومات حول هذه الضمانات، يرجى مراجعة القسم )6-12( 
)»اتفاقيات التمويل«((.

المخاطر المرتبطة بالتغييرات السلبية في أسعار الفائدة ٢٤-1-٢
عد بدورها 

ُ
تعتمد الشركة في أعمالها على التسهيالت التمويلية التي تحصل عليها من البنوك التجارية. لذلك، تتأثر تكلفة التمويل بمعدالت الفائدة بصورة كبيرة والتي ت

على قدٍر عاٍل من الحساسية تجاه عدد من العوامل الخارجة عن سيطرة الشركة، بما في ذلك السياسات الحكومية والنقدية والضريبية، والظروف االقتصادية 
والسياسية المحلية والعالمية. وقد تؤدي إلى زيادة في معدالت الفائدة وتكاليف التمويل ذات الصلة، مما قد يؤدي إلى انخفاض ربحية الشركة وتدفقاتها النقدية. كما 
أن اتفاقيات التحوط التي أبرمتها الشركة بشأن تقلبات أسعار الفائدة ال تغطي سوى 24.8% تقريبا من المبالغ المستحقة بموجب تسهيالت التمويل المختلفة التي 
أبرمتها الشركة كما في 31 مارس 2020م، وبالتالي فإن هذه االتفاقيات غير كافية لحماية الشركة من التعرض لمخاطر تقلبات أسعار الفائدة. وعليه، سيكون للتقلبات 

في معدالت الفائدة أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة باالعتماد على اإلدارة العليا والموظفين الرئيسيين ٢٥-1-٢
 لخبرتهم الواسعة في القطاع وإلسهاماتهم في تطوير عملياتها. وتعتمد 

ً
يعتمد نجاح الشركة على األداء والخدمة المستمرة إلدارتها العليا وموظفيها الرئيسيين اآلخرين نظرا

الشركة على وجه الخصوص على بعض األفراد الرئيسيين الذين يحظون بخبرة واسعة بقطاعي تأجير السيارات قصير األجل وطويل األجل والذين قدموا إسهامات كبيرة 
 بأن منصبي المدير 

ً
على مستوى تطوير عملياتها. وقد ال تتمكن الشركة من االحتفاظ بموظفيها الرئيسيين الذين يتمتعون بالمهارات والمعرفة التقنية الالزمة. علما

التنفيذي للعمليات ومدير إدارة تطوير األعمال والتحول الرقمي ال يزاالن شاغرين حيث لم تقم الشركة بتعيين أي منهما حتى تاريخ هذه النشرة. ومن شأن فقدان 
أي من أعضاء اإلدارة العليا أو الموظفين الرئيسيين لدى الشركة إعاقة أو تأخير تنفيذ وتحقيق أهدافها االستراتيجية، وتحويل اهتمام اإلدارة إلى البحث عن بديل 
 على قدرة الشركة على إدارة أعمالها بفعالية وكفاءة. باإلضافة، يمكن ألي عضو من أعضاء اإلدارة العليا أو الموظفين الرئيسيين أن 

ً
مؤهل، ومن شأن ذلك التأثير سلبا

يستقيل عن العمل في أي وقت. وفي حال لم تتمكن الشركة من توظيف والحفاظ على التنفيذيين الرئيسيين والموظفين الذين يتمتعون بمستويات عالية من المهارات 
في المجاالت المناسبة، فسيكون لذلك تأثير سلبي على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بعدم القدرة على استقطاب الموظفين المؤهلين واالحتفاظ بهم ٢٦-1-٢
 موظفي المبيعات الذين يتمتعون بالمهارات 

ً
هناك حّدة في المنافسة الستقطاب الموظفين المؤهلين في قطاعي تأجير السيارات قصير األجل وطويل األجل خاصة

والمعرفة التقنية التي تطلبها الشركة. وقد تحتاج الشركة الستثمار موارد مالية وبشرية الستقطاب موظفين جدد واالحتفاظ بهم وقد ال تجني عائدات من هذه 
 على قدرة الشركة على إدارة أعمالها بفعالية 

ً
االستثمارات. ومن شأن عدم قدرة الشركة على استقطاب الموظفين المؤهلين في المستقبل واالحتفاظ بهم التأثير سلبا

وكفاءة مما من شأنه التأثير وبصورة سلبية على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بسوء سلوك الموظفين و/أو أخطائهم ٢٧-1-٢
يمكن أن يؤدي سوء سلوك الموظف أو خطأه إلى إخالل الشركة بالنظام، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على الشركة من قبل الجهات المختصة حيث تختلف هذه 
العقوبات باختالف سوء السلوك أو الخطأ وقد تؤدي إلى دفع غرامات مالية قد تصل إلى خمسة آالف ريال سعودي لكل حالة أو اإلضرار بسمعة الشركة بشكل كبير. 
فرض هذه الغرامات نتيجة عدم وضع الشروط العامة لعقد التأجير في مكان بارز للعميل )أي في مكان يسهل للعميل قراءتها(، أو المطالبة بإبراز 

ُ
على سبيل المثال، قد ت

ثبوتيات خالف اثبات الهوية ورخصة القيادة، أو عدم كفاية المواقف المخصصة للسيارات المستخدمة في النشاط وتكديس المركبات في مكان غير مخصص، أو 
تشغيل سيارة دون تغطية تأمينية. وقد يتمثل سوء سلوك الموظفين أو أخطائهم في عدم االلتزام باألنظمة أو الضوابط واإلجراءات الداخلية المعمول بها، بما في ذلك 
 للوثائق والعمليات الموحدة لدى الشركة )أو عدم أخذ المشورة القانونية المناسبة فيما يتعلق بالوثائق غير الموحدة، 

ً
عدم توثيق المعامالت بشكل صحيح وفقا

حسبما تقتضيه السياسات الداخلية للشركة( أو عدم الحصول على اإلذن أو التصريح الداخلي الالزم.والذي قد يؤدي إلى تحمل الشركة للقيمة الكاملة للمعامالت 
 على أعمال الشركة ووضعها المالي 

ً
 وجوهريا

ً
 سلبيا

ً
ذات الصلة وعند حدوث حاالت سوء السلوك من قبل الموظفين أو صدور أخطاء منهم، فسيكون لذلك تأثيرا

ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المرتبطة باالعتماد على البنية التحتية لتقنية المعلومات ٢٨-1-٢
تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات في فروع تأجير السيارات إلصدار الفواتير والتقارير المالية وإدارة أسطول المركبات وصيانته والتسويق الرقمي والحصول 

على المعلومات العامة. كما تعتمد الشركة في إدارة أعمالها بفعالية على كفاءة وقدرة هذه األنظمة.

قد تتعرض أنظمة تقنية المعلومات بالشركة لضعف أو إخفاق أو ألضرار ناتجة عن فيروسات الحاسوب والكوارث الطبيعية وهجمات المتسللين أو القراصنة وتعطل 
 أن يؤدي خرق تدابير األمن السيبراني 

ً
األجهزة أو البرامج وتذبذب التيار الكهربائي واإلرهاب اإللكتروني وغير ذلك من األمور المماثلة. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أيضا

للشركة إلى فقدان البيانات السرية أو إتالفها أو سرقتها، مما قد يعرض الشركة للمسؤولية أو لتكبد خسائر مادية تجاه العمالء أو الموردين أو المتعاملين مع الشركة. 

تحدث الهجمات السيبرانية وغيرها من الحوادث اإللكترونية بوتيرة أكبر، وتتطور باستمرار من حيث طبيعتها وأدواتها المتطورة. وعجز الشركة على الحفاظ على تدابير 
األمن السيبراني المناسبة ومواكبة التهديدات الجديدة والمتطورة قد يجعل أنظمتها عرضة للخطر، كما أن ضعف أنظمة الشركة وفشلها في اكتشاف الحوادث 
 على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. وتوجد مخاطر 

ً
 وجوهريا

ً
 سلبيا

ً
السيبرانية أو التصدي لها في الوقت المناسب سيكون له تأثيرا

مماثلة فيما يتعلق باألطراف الخارجية التي قد تمتلك بيانات سرية خاصة بالشركة، مثل مقدمي خدمات دعم تقنية المعلومات لديها، ومستشاري الشركة المهنيين 
والبنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل معها الشركة، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بعدم توفير التغطية التأمينية الكافية ٢9-1-٢
تحتفظ الشركة بأنواع مختلفة من وثائق التأمين لتغطية عملياتها، بما في ذلك التأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها أسطول سياراتها مثل الحوادث المرورية، 
 بأنه لدى الشركة 14 وثيقة 

ً
 في جميع الحاالت أو يغطي جميع المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، علما

ً
االحتراق، السرقة، السطو. وقد ال يكون الغطاء التأميني كافيا

ن عليها أو تتجاوز تكلفتها التغطية التأمينية، كما تشتمل وثائق  تأمين مختلفة، وجميعها سارية حتى تاريخ هذه النشرة. فمن الممكن أن تتعرض الشركة لخسائر غير مؤمَّ
 من الخسائر والتلف والمسؤولية من التغطية التأمينية، على سبيل المثال، 

ً
 معينة

ً
التأمين الخاصة بالشركة على استثناءات أو حدود للتغطية يستثنى بموجبها أنواعا

 على أعمالها ونتائج عملياتها. باإلضافة 
ً
 من شأنها التأثير سلبا

ً
الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية والحروب وخالفه. وفي هذه الحاالت، ستتكبد الشركة خسائرا

، أو عدم تجديد تلك الوثائق على اإلطالق، أو في حال حدوث تغيرات 
ً
إلى ذلك، فإن عدم تجديد وثائق التأمين بنطاق التغطية التأمينية الحالي بشروط مقبولة تجاريا

في أسعار التأمين أو نقص أو عدم توفر تأمين كاف للمجاالت المختلفة من أعمال الشركة، سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج 
 بتقديم منتجات إضافية لعمالئها مثل تأمين ذيب اإلضافي، وهو تأمين ضد التلف والسرقة بدون خصم مبالغ 

ً
عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. كما تقوم الشركة عادة

من العمالء، وبموجبه تتنازل الشركة أو تحد من حقها في تحميل عمالئها مسؤولية مالية عن األضرار التي قد تلحق بالسيارة. ويكون شراء هذا النوع من المنتجات 
 منها إلى الشركة، األمر الذي سيعرض الشركة لخسائر في حال عدم كفاية تلك الرسوم 

ً
مقابل رسوم أو أقساط إضافية، وعليه تنتقل جميع إلتزامات العميل أو جزءا

اإلضافية المحصلة من العمالء للتعويض عن قيمة المركبات التالفة )وللمزيد من التفاصيل حول وثائق التأمين، ُيرجى مراجعة القسم )12-7( )»وثائق التأمين«((.

المخاطر المرتبطة بالمنازعات القضائية ٣0-1-٢
إن الشركة معرضة لمخاطر إقامة دعاوى قضائية أو إجراءات قانونية ضدها من العديد من األطراف، بما في ذلك الموردين أو العمالء أو العاملين أو الجهات 
 
ً
 في تلك الدعاوى أو اإلجراءات القانونية. ومن شأن أي نتيجة في غير صالح الشركة من هذه الدعاوى أو اإلجراءات التأثير سلبا

ً
 مدعيا

ً
التنظيمية. كما أنها قد تصبح طرفا

وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. باإلضافة إلى ذلك، وبغض النظر عن نتائج تلك الدعاوى أو اإلجراءات، فقد 
يترتب على هذه الدعاوى أو اإلجراءات تكبد الشركة لتكاليف عالية، وقد تتطلب تخصيص الشركة لموارد كبيرة للدفاع عنها، مما سيكون لها تأثير سلبي جوهري على 

أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

هناك عدة دعاوى قضائية قائمة بين الشركة )بصفتها مدعي أو مدعى عليه( وعدد من األطراف )جميعها أطراف خاصة(، ولم يتم تجنيب أي مخصصات كما في تاريخ 
هذه النشرة للمبالغ المتنازع عليها في الدعاوى المرفوعة ضد الشركة )وهي أربعة دعاوى عمالية مقامة من موظفين سابقين في الشركة( والمقدرة بإجمالي 165 ألف 
ريال سعودي، كما ال يوجد لدى الشركة غطاء تأميني لهذا المبلغ. )وللمزيد من التفاصيل حول المنازعات القضائية الخاصة بالشركة، الرجاء مراجعة القسم )12-

12( )»التقا�سي«((.

المخاطر المرتبطة بانتشار العالمة التجارية والحفاظ على انتشارها ٣1-1-٢
 على انتشار عالمتها التجارية »ذيب« في المملكة. وبالتالي تستثمر الشركة في عالمتها التجارية »ذيب« وتتكبد مصاريف لتوسيع 

ً
 كبيرا

ً
تعتمد أعمال الشركة اعتمادا

 ما تكون العوامل التي تؤثر على انتشار العالمة التجارية خارجة عن نطاق سيطرة الشركة، وقد ال 
ً
انتشارها، ومن ذلك إقامة الشراكات والحمالت الدعائية. وغالبا

 إلى ذلك، إن الدعاية السلبية المتعلقة بالعالمة 
ً
تحقق األهداف المرجوة من جهودها الرامية إلى الحفاظ على انتشار العالمة التجارية أو توسيع انتشارها. إضافة

التجارية »ذيب« على وجه الخصوص أو قطاع تأجير السيارات بشكل عام، سواء على اإلنترنت أو وسائل التواصل االجتماعي أو غير ذلك، قد تضر بالعالمة التجارية 
وبالتالي يكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة باألنشطة التسويقية ٣٢-1-٢
 من المصروفات التشغيلية( لبرامج التسويق والعالقات العامة 

ً
 )ما يعادل 1% تقريبا

ً
تخطط الشركة لتخصيص موارد تتراوح بين مليونين إلى ثالثة ماليين ريال سنويا

 لكي تحقق أهدافها 
ً
 بأن خطط التسويق تستغرق في األغلب مدة طويلة نسبيا

ً
لتعريف المستهلكين بالمعلومات عن المركبات والخدمات التي تقدمها الشركة. علما

المرجوة مما قد يدفع الشركة لزيادة إنفاقها في هذا المجال. ومع ذلك ال يوجد ما يضمن نجاح أو كفاية برامج التسويق والعالقات العامة هذه، وعليه قد تلجأ الشركة 
إلى تكثيف هذه البرامج أو استبدالها بأخرى وبالتالي تكبدها لتكاليف مالية إضافية. كما يجب على الشركة مواكبة البيئة اإلعالمية وقنوات اإلعالن والتسويق المتغيرة 
بشكل متسارع. وفي حال لم تكن التكاليف المرصودة لبرامج التسويق كافية لتحقيق األهداف المنشودة، أو في حال لم تكن الجهود التسويقية والعالقات العامة 
للشركة فعالة ومواكبة للبيئة اإلعالمية الحالية، فقد يتأثر وضع الشركة التناف�سي وسمعتها وحصتها السوقية، وهذا بدوره قد يؤدي إلى انخفاض في المبيعات واألرباح 

 على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
ً
 جوهريا

ً
 سلبيا

ً
مما سيكون له تأثيرا
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المخاطر المرتبطة بحماية حقوق الملكية الفكرية ٣٣-1-٢
كما في تاريخ هذه النشرة، تم تسجيل العالمة التجارية »ذيب« )لمزيد من التفاصيل، ُيرجى مراجعة القسم )12-11-1( )»العالمات التجارية«((. غير أنه من الصعب 
مراقبة االستخدامات غير المصرح بها واالنتهاكات األخرى لحقوق الملكية الفكرية للشركة. وفي حالة عدم قدرة الشركة على حماية حقوق ملكيتها الفكرية ألي سبب، 
 على قيمة العالمة التجارية للشركة، ومن شأن اإلضرار بسمعة الشركة أن يؤدي 

ً
أو في حالة إساءة استخدام الغير للملكية الفكرية للشركة، فإن ذلك قد يشكل خطرا

 على أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
ً
إلى انخفاض الطلب على خدماتها، مما سيؤثر سلبا

قد يتعين على الشركة من حيٍن آلخر تجديد تسجيل تلك العالمات التجارية أو إقامة دعوى إلنفاذ حقوقها على عالماتها التجارية وحقوق الملكية الفكرية األخرى 
 الشركة بأنها قد انتهكت حقوق الملكية الفكرية العائدة لهم أو أن الشركة أساءت استخدام تلك الحقوق، وقد يترتب على ذلك 

ً
العائدة لها، وقد يتهم الغير أيضا

 في تشتت اهتمام 
ً
إجراءات قضائية ضد الشركة. وتجدر اإلشارة إلى أن إقامة الدعاوى لتأكيد حقوق الشركة فيما يخص ملكيتها الفكرية هو أمر وارد وقد يكون سببا

 على دخل الشركة وأرباحها بغض النظر ما إذا كانت الشركة قادرة على تأكيد حقوق 
ً
اإلدارة، أو ينجم عنه تكبد الشركة تكاليف كبيرة وتحويل للموارد، مما سيؤثر سلبا

ملكيتها الفكرية أو الدفاع عنها بنجاح. وسيكون ألي عامل من العوامل السابق ذكرها تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 
المستقبلية.

المخاطر المرتبطة باستحقاقات الضرائب والزكاة المحتملة ٣٤-1-٢
قدمت الشركة إقرارات الزكاة وقامت بدفع الزكاة المستحقة في المواعيد المحددة وحصلت على شهادات من الهيئة العامة للزكاة والدخل لجميع السنوات حتى 
2019م. كما حصلت الشركة على الربوط الزكوية النهائية لجميع السنوات حتى عام 2011م وقامت الشركة بتسديد جميع المطلوبات الزكوية حتى العام 2011م. 
وفي 4 أغسطس 2019م، إستلمت الشركة من الهيئة العامة للزكاة والدخل التقييم النهائي للسنوات المالية الممتدة من 2012م إلى 2017م وذلك بقيمة إجمالية 
قدرها 21.0 مليون ريال سعودي دفعت الشركة منها 7.8 مليون ريال سعودي وتبقى 13.9 مليون ريال سعودي. وقد قامت الشركة باالعتراض على هذا التقييم لدى 
الهيئة العامة للزكاة والدخل بتاريخ 2019/9/26م وذلك في المدة النظامية المقررة له وتم رفض معظم االعتراضات من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، وعليه 
تم إحالة الموضوع إلى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية. وبحسب تقييم إدارة الشركة، فقد تم تخصيص مبلغ 11.74 مليون ريال سعودي فقط 
 للهيئة العامة للزكاة والدخل لتسوية االعتراضات الخاصة بالفترة 

ً
 بأن الشركة قد قدمت طلبا

ً
كمخصص زكاة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. علما

من 2012م إلى 2017م وذلك بدفع مبلغ قدره 4.20 مليون ريال سعودي، ولم تقم الهيئة العامة للزكاة والدخل بالرد على هذا الطلب حتى تاريخ هذه النشرة. وعليه، 
يبقى المبلغ النهائي للمطلوبات الزكوية المحتملة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2012م حتى عام 2017م غير مؤكد )يرجى اإلطالع على القسم رقم 
)11( )»اإلقرارات« من هذه النشرة((. وبتاريخ 2020/3/5م قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بإصدار تقييم أولي يتعلق باإلقرار الزكوي للسنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م والذي أظهر فروقات زكاة إضافية بقيمة 4.0 مليون ريال سعودي، فأضافت الشركة مبلغ 4 مليون ريال سعودي ضمن مخصص الزكاة للعام 2019م. 
 للزكاة الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والذي أظهر فروقات زكوية بلغت 2.2 مليون ريال فقط، 

ً
وفي 2020/4/10م تلقت الشركة تقييما نهائيا

وقامت الشركة بتقديم إعتراضها على هذا التقييم بتاريخ 2020/6/6م. وعلى ضوء االعتراض المقدم، قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بتعديل تقييمها النهائي عن 
العام 2018م إلى فروقات زكاة إضافية بمبلغ 1.8 مليون. وقد قامت الشركة بإيداع اعتراض لدى األمانة العامة للجان الضريبية فيما يخص هذا المبلغ وذلك بتاريخ 

2020/7/23م.

كذلك لم تقدم الهيئة العامة للزكاة والدخل أي طلبات إضافية أو تعديالت فيما يتعلق بتقييم المطلوبات الزكوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م حيث 
لم تحصل الشركة على الربط الزكوي لتلك الفترة. وفي حال قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بفرض ربوط زكوية على الشركة ومطالبتها بدفع مبالغ الزكاة اإلضافية 
التي لم تحصل الشركة على الربط الزكوي النهائي بشأنها، فسيكون لذلك تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 
 بحسب حصته، أي مطالبات إضافية قد تنشأ من الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات السابقة حتى إدراج الشركة في السوق 

ً
وسيتحمل المساهمون البائعون، كال

المالية السعودية وتم الحصول على تعهدات من قبل المساهمين البائعين بموجب ذلك.

 
ً
كما تلقت الشركة عدة مراسالت من الهيئة العامة للزكاة والدخل في تاريخ 20 يناير 2021م بخصوص ملكية شركة الفرص التنموية للتجارة في الشركة، وخصوصا

 لضريبة الدخل بناًء على افتراضات معينة تضمنت 
ً
فيما يتعلق بالضرائب المحتمل فرضها على الشركة، حيث ترى الهيئة العامة للزكاة والدخل خضوع الشركة جزئيا

أن شركة الفرص التنموية للتجارة مملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل أفراد من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وعليه، فإن إجمالي مبلغ 
 لما تراه الهيئة العامة للزكاة والدخل هو 29.67 مليون ريال سعودي لضريبة الدخل ومبلغ 3.94 مليون ريال سعودي لضريبة االستقطاع، غير شاملة 

ً
التعرض وفقا

لغرامات التأخير أو أي غرامات أخرى ذات صلة، وذلك للسنوات من 2013م إلى 2018م. وكما في تاريخ موافقة مجلس إدارة الشركة على القوائم المالية األولية 
الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م )أي في تاريخ 2021/2/15م(، لم تتلق الشركة أي ربط رسمي من الهيئة العامة للزكاة والدخل بهذا 
الخصوص. ومن المحتمل تعرض الشركة لمبلغ إضافي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م إذا ما قامت 
 بأن النقاشات والمخاطبات بين الشركة والهيئة العامة للزكاة والدخل مستمرة بهذا 

ً
الهيئة العامة للزكاة والدخل بفرض ضريبة الدخل لجميع سنوات الفحص. علما

 وبشكل 
ً
الخصوص وال تزال في مراحل مبكرة. وفي حال فرضت الهيئة العامة للزكاة والدخل أي مطالبات إضافية جوهرية على الشركة فإّن من شأن ذلك التأثير سلبا

 بأن شركة الفرص التنموية للتجارة ستتحمل أي مطالبات إضافية ناتجة عن 
ً
جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. علما

حصتها في رأس مال الشركة والتي قد تنشأ من الهيئة العامة للزكاة والدخل عن السنوات السابقة إلدراج أسهم الشركة، وعليه فقد تم الحصول على تعهد من قبل 
شركة الفرص التنموية للتجارة بموجب ذلك )للمزيد من التفاصيل حول هيكل ملكية شركة الفرص التنموية للتجارة، يرجى مراجعة الملحق )أ( من هذه النشرة(.

المخاطر المرتبطة بحداثة تطبيق قواعد حوكمة الشركات ٣٥-1-٢
 من 1441/7/21هـ )الموافق 2020/3/16م(. وتحتوي هذه الالئحة، من بين أموٍر أخرى، 

ً
اعتمد مجلس اإلدارة الئحة حوكمة الشركة الداخلية على أن تسري اعتبارا

على قواعد وإجراءات متعلقة بحوكمة الشركات مستمدة من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة. وسيعتمد نجاح الشركة في ممارسة الحوكمة على مدى 
 فيما يتعلق بتدريب مجلس اإلدارة ولجانه واشتراطات 

ً
إدراك وفهم مجلس اإلدارة ولجانه وكبار التنفيذيين لهذه القواعد والتطبيق الفعلي والصحيح لها، وخاصة

االستقاللية والقواعد المتعلقة بتعارض المصالح والتعامالت مع األطراف ذوي العالقة. ومن شأن عدم التزام الشركة بقواعد الحوكمة – وخاصة تلك القواعد 
 وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي 

ً
اإللزامية المستمدة من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة – تعريضها للجزاءات النظامية مما سيؤثر سلبا

ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المرتبطة بعدم أداء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت لمهامهما على النحو المطلوب ٣٦-1-٢
كلت لجنة الترشيحات والمكافآت بقرار 

ُ
كلت لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة بتاريخ 1441/7/24ه )الموافق 2020/3/19م( بينما ش

ُ
خالل العام 2020م، ش

 لالئحة الحوكمة الداخلية للشركة 
ً
من مجلس اإلدارة بتاريخ 1441/7/21ه )الموافق 2020/3/16م(، وتم اعتماد لوائح عمل هذه اللجان في قرارات تشكيلها وفقا

)لمزيٍد من التفاصيل، ُيرجى االطالع على القسم )5-3( )»لجان مجلس اإلدارة«((. ومن شأن عدم أداء أعضاء هذه اللجان لواجباتهم واتباع منهجية عمل تكفل حماية 
مصالح الشركة ومساهميها التأثير على مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة ومتطلبات اإلفصاح المستمر الصادرة عن الهيئة، وفعالية مجلس اإلدارة في اإلشراف على 
أعمال الشركة من خالل هذه اللجان، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 
 لحداثة تكوين هذه اللجان ونظام الحوكمة الداخلي للشركة، وعدم انعقاد اجتماعات اللجان المذكورة أعاله منذ تشكيلها، فإن عدم مقدرة أعضاء هذه 

ً
ونظرا

اللجان واألعضاء المستقلين على القيام بالمهام المحددة لهم واتباع منهجية عمل تكفل حماية مصالح الشركة ومساهميها قد يؤثر على تطبيق نظام الحوكمة وكفاءة 
رقابة مجلس إدارة الشركة على إدارة أعمالها من خالل هذه اللجان بصورة فعالة. وهو األمر الذي قد يعرض الشركة إلى احتمالية عدم التزامها بمتطلبات اإلفصاح 
المستمر بعد اإلدراج من جهة، وإلى مخاطر تشغيلية وإدارية ومالية من جهة أخرى. وبالتالي، فإن ذلك سيترتب عليه تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بقصور الخبرة في إدارة شركة مدرجة عامة ٣٧-1-٢
يتمتع كبار التنفيذيين في الشركة بخبرة محدودة أو ال تتوفر لديهم أي خبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة والتقّيد باألنظمة واللوائح التي تخضع لها، وسيتوجب ذلك 
حصول كبار التنفيذيين على وجه الخصوص على التدريب الداخلي أو الخارجي في إدارة شركة مساهمة مدرجة، إلى جانب التزام الشركة باألنظمة واللوائح ومتطلبات 
اإلفصاح ذات العالقة مما قد يقلل من الوقت الذي يخصصه كبار التنفيذيين إلدارة األعمال اليومية للشركة. وفي حال عدم التزام الشركة باألنظمة واللوائح 
 على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

ً
ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة، فسوف يعرضها ذلك لعقوبات وغرامات نظامية من شأنها التأثير سلبا

المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية  ٢-٢

المخاطر المرتبطة بإنفاق المستهلك بسبب سوء األوضاع االقتصادية 1-٢-٢
 بأي انخفاض في األوضاع االقتصادية العامة أو في األجور أو في توفر االئتمان االستهالكي أو في إنفاق المستهلك أو زيادة أسعار الوقود 

ً
قد يتأثر قطاع تأجير السيارات سلبا

أو انخفاض معدالت السفر أو زيادة أسعار الفائدة ومعدالت الضريبة، بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة أو لألحداث السياسية التي من الممكن أن تقلل من 
 على إيرادات الشركة. باإلضافة إلى ذلك، قد يلجأ بعض المنافسين في مثل هذه الظروف إلى خفض األسعار 

ً
إنفاق المستهلك أو من مستوى ثقته، وبالتالي تؤثر سلبا

والترويج لها، مما يزيد بدوره من الضغط على الشركة، األمر الذي من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 
المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بعدم االستقرار السياسي والمخاوف األمنية في منطقة الشرق األوسط ٢-٢-٢
تتمثل أصول الشركة وعملياتها وعمالؤها المستهدفين في المملكة. وتتعرض منطقة الشرق األوسط لعدٍد من المخاطر الجيوسياسية واألمنية التي قد تؤثر على دول 

مجلس التعاون الخليجي، بما فيها المملكة.

 غير مستقر، وقد يكون ألي تغيرات 
ً
باإلضافة إلى ذلك، يعتبر االستثمار في منطقة الشرق األوسط والذي يعاني من تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية مستمرة أمرا

 على 
ً
غير متوقعة في األوضاع السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية أو غيرها في الشرق األوسط تأثير سلبي جوهري على األسواق التي تزاول فيها الشركة أعمالها وأيضا

قدرة الشركة على جذب عمالء واالحتفاظ بهم في تلك المناطق وكذلك على االستثمارات التي نفذتها الشركة أو قد تنفذها في المستقبل، وهو ما سيكون له تأثير جوهري 
سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالقوة القاهرة وحدوث الكوارث الطبيعية ٣-٢-٢
يمكن أن تؤثر الظروف المناخية في المملكة العربية السعودية، ال سيما في المناطق التي تزاول فيها الشركة أعمالها، مثل البرد الشديد أو الحرارة العالية أو الفيضانات 
أو العواصف أو الكوارث الطبيعية األخرى على أسطول الشركة. باإلضافة إلى ذلك، يمكن لتغير المناخ أن يزيد من شدة الظواهر المناخية السيئة. ويمكن أن تؤثر 

الظروف الجوية القاسية، بغض النظر عن سببها، على أعمال الشركة من خالل:

األضرار التي تلحق بالبنية التحتية للشركة أو مرافقها. 	

 المركبات. 	
ً
إلحاق الضرر بأصول الشركة وخصوصا

تعطل قنوات تأجير السيارات. 	

انعدام كفاءة الممارسات التشغيلية أو خروجها عن المسار االعتيادي جراء أحداث وظروف سلبية غير متوقعة. 	

وسيكون ألي من هذه العوامل تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المرتبطة بالمنافسة والحصة السوقية للشركة ٤-٢-٢
تتنافس الشركة في المملكة العربية السعودية مع الشركات التي تعمل في مجال تأجير السيارات، قصير األجل وطويل األجل، حيث تشمل العوامل التنافسية السعر 
وجودة المركبات وانتشار العالمة التجارية والتواجد الجغرافي واالبتكار وخدمة العمالء. باإلضافة إلى ذلك، مكنت التكنولوجيا العمالء من مقارنة األسعار المتاحة 
من شركات تأجير السيارات بقدر أكبر من السهولة واليسر. ومن ثم إذا حاولت الشركة زيادة أسعارها، فقد يسعى منافسوها إلى زيادة حدة المنافسة على األسعار. 
 لتمتع بعض مناف�سي الشركة بموارد 

ً
قد ال تتمكن الشركة من الحفاظ على مكانتها في السوق أو حصتها اإلجمالية من سوق تأجير السيارات أو تعزيز أي منهما نظرا

مالية وتسويقية تفوق موارد الشركة. باإلضافة إلى ذلك، قد تؤدي المنافسة العالية إلى تخفيض األسعار وزيادة العروض والحوافز في المبيعات وانخفاض هوامش 
الربح اإلجمالية وزيادة مصروفات المبيعات وبرامج التسويق والنفقات المخصصة لتوسيع قنوات التسويق. كذلك قد يقوم منافسو الشركة بما في ذلك الشركات 
الجديدة بتخفيض األسعار للحصول على – من بين أمور أخرى – ميزة تنافسية وحصة سوقية أكبر أو كتعويض عن ركود نشاط تأجير السيارات، وكذلك قد يقومو 
بتقديم سيارات تتفوق على منتجات الشركة من حيث الجودة والقبول في السوق. عليه فقد ال تتمكن الشركة من الحفاظ على مكانتها في السوق أو حصتها اإلجمالية 
في أسواق التأجير قصير األجل وطويل األجل أو تعزيز أي منهما. وإذا لم تتمكن الشركة من مواجهة هذه التحديات التنافسية، فسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على 

أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالتغيرات في البيئة التنظيمية ٥-٢-٢
يخضع قطاع تأجير السيارات قصير األجل وطويل األجل للعديد من األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة والتي قد تؤثر بشكل جوهري على أعمال الشركة وعملياتها 
أو قد تزيد من تكاليفها في المستقبل. ويمكن أن تتعرض الشركة لغرامات وعقوبات قد تصل إلى خمسين ألف ريال سعودي لكل حالة )على سبيل المثال، عدم حفظ 
الفواتير الضريبية والدفاتر والسجالت والمستندات المحاسبية خالل المدة النظامية وتقديمها للهيئة العامة للزكاة والدخل خالل المدة المحددة( في حال عدم 
التزامها بما جاء في تلك األنظمة واللوائح أو في حالة عدم تطبيقها لمتطلبات الترخيص والتي قد تتغير من حين آلخر مما قد يزيد من تكاليف الشركة أو يضر بسمعتها، 
وبالتالي قد يقلل من الوضع التناف�سي والطلب على منتجات الشركة. على سبيل المثال، قد يؤدي وضع أي شروط جديدة بشأن الحد األدنى من مساحة وعدد مواقف 
السيارات لفروع الشركة المخصصة لتأجير السيارات إلى اضطرار الشركة إلى تحمل نفقات إضافية أو إغالق بعض فروعها. عالوة على ذلك، فقد يؤدي فقدان 
الشركة أو عجزها عن استصدار التصاريح الالزمة إلى تأخر تلبية طلبات العمالء أو تقديم منتجات جديدة أو تنفيذ خطة النمو المعتمدة لديها أو إلى عدم القدرة على 

تنفيذها. وسيكون لذلك تأثير سلبي أو جوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

 لوائح تنظيمية تشرف على تنفيذها الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة، والمتربطة بعدة أمور منها تأثير المواد المستخدمة على البيئة 
ً
تحكم عمليات الشركة أيضا

والتعامل مع النفايات والتخلص منها. وقد يترتب على عدم االلتزام بما جاء في هذه اللوائح عواقب سلبية متمثلة بغرامات قد تزيد عن مائة ألف ريال سعودي أو بالتأثير 
 قد يؤدي إلى تكبد الشركة نفقات إضافية، وسيكون لذلك تأثير سلبي 

ً
على سمعة الشركة، كما أن اكتشاف حاالت تلوث في ممتلكات الشركة أو بالقرب منها مستقبال

أو جوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

باإلضافة إلى ذلك، تعتبر المتطلبات النظامية متغيرة وقد تحتاج إلى تفسير وتوضيح مما قد يكبد الشركة نفقات كبيرة أو يؤدى إلى تعديل ممارساتها التجارية لتصبح 
متوافقة مع ما تنص عليه األنظمة واللوائح الحالية أو المستقبلية أو قد يقيد من قدرتها على مزاولة أعمالها، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بضريبة القيمة المضافة ٦-٢-٢
قامت المملكة بإصدار نظام ضريبة القيمة المضافة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1 يناير 2018م. ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة 5% على عدد من 
المنتجات والخدمات وذلك حسب ما هو وارد في النظام. وقد أعلنت وزارة المالية في 11 مايو 2020م عن زيادة إضافية في ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى %15 
 من 1 يوليو 2020م. ولحداثة تطبيق هذا النظام والزيادة الُمعلن عنها في معدل ضريبة القيمة المضافة، فإن أي انتهاك أو تطبيق خاطئ له من قبل إدارة 

ً
اعتبارا

الشركة أو موظفيها قد يزيد من التكاليف والمصاريف التشغيلية التي سوف تتحملها الشركة أو ُيعّرض الشركة لغراماٍت قد تصل إلى خمسين ألف ريال سعودي أو 
عقوبات أو يؤدي إلى اإلضرار بسمعتها. باإلضافة إلى ذلك، فإن هذه الزيادة وأي زيادة محتملة في ضريبة القيمة المضافة قد تقلل من مستوى الطلب على خدمات 
ومنتجات الشركة أو تؤثر على ربحيتها في حال لم تتمكن الشركة من استيفاء هذه الضريبة من عمالئها، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمالها ووضعها المالي 

ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بتغيير أسعار الطاقة ٧-٢-٢
 بتاريخ 1439/3/24هـ )الموافق 

ً
تتأثر الشركة بارتفاع أسعار الديزل والبنزين والتي تعمل به المركبات التي يستخدمها العمالء. وقد أصدرت وزارة الطاقة بيانا

2017/12/12م( بشأن خطة برنامج تحقيق التوازن المالي لتحسين أسعار منتجات الطاقة، ونتج عن ذلك زيادة أسعار بنزين 91 وبنزين 95 والديزل »للصناعة 
 إلجراءات 

ً
 بأن أسعار منتجات الطاقة يجري تعديلها شهريا وفقا

ً
 من 1439/4/14هـ )الموافق 2018/1/1م(، علما

ً
والمرافق« والديزل »للنقل« والكيروسين اعتبارا

حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه. وعليه سيكون ألي زيادات أخرى في أسعار الديزل والبنزين تأثير على سلوك عمالء الشركة الذين قد يبحثوا عن بدائل 
النقل األخرى للتأجير قصير األجل وطويل األجل، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على عمليات الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بأسعار الصرف ٨-٢-٢
تتعامل الشركة في مشترياتها مع العديد من الشركات السعودية التي تشتري مخزونها المباع للشركة بعمالت أخرى من ضمنها الدوالر األمريكي )مثل الموزعين 
السعوديين الذين يبيعون المركبات للشركة(. وكجزء من سياسة المملكة، فإن الريال السعودي، حتى تاريخ هذه النشرة، مربوط بالدوالر األمريكي بسعر صرف يبلغ 
3.75 ريال سعودي مقابل 1 دوالر أمريكي، إال أنه ال يوجد أي ضمانات على ثبات سعر صرف الريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي. ومع استمرار الشركة في توسيع 
أسطولها من السيارات، قد يزداد تعرضها للتقلبات في أسعار الصرف. وعليه، فقد تتعرض الشركة لزيادة كبيرة في تكاليف عملياتها. وقد يكون لذلك االرتفاع تأثير سلبي 

جوهري على أعمال الشركة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المرتبطة بالتراخيص والموافقات 9-٢-٢
يتوجب على الشركة من أجل تنفيذ وتوسيع أعمالها الحصول على عدد من التراخيص والشهادات والتصاريح والموافقات من الجهات والهيئات الحكومية التنظيمية 
والقانونية واإلدارية والضريبية وغيرها من الجهات والهيئات في المملكة، وعلى وجه الخصوص رخصة البلدية لمزاولة األنشطة التجارية ورخصة الدفاع المدني 
 ما تتطلب عمليات الحصول على هذه التراخيص والشهادات والتصاريح 

ً
لكل من مرافقها في المملكة ورخص وزارة النقل لمزاولة أنشطة تأجير السيارات. وغالبا

 
ً
، وقد يتم إنهاؤها أو إيقافها في حال عدم التزام المرخص له بمتطلبات معينة. وكما في تاريخ 1 سبتمبر 2020م، يوجد لدى الشركة 20 ترخيصا

ً
 طويال

ً
والموافقات وقتا

 من التراخيص المطلوبة لتشغيل منشآتها في المملكة، من بينها ترخيص واحد من وزارة الشؤون 
ً
منتهي الصالحية أو لم يتم الحصول عليه من أصل 118 ترخيصا

البلدية والقروية، و18 شهادة من المديرية العامة للدفاع المدني، وترخيص واحد من وزارة النقل المتعلقة بممارسة نشاط تأجير السيارات )لمزيد من المعلومات 
حول التراخيص الحكومية والشهادات والتصاريح والموافقات، الرجاء مراجعة القسم )12-4( )»الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية«((. وقد تتعرض 
الشركة لعقوبات وغرامات في حال استمرت في ممارسة أنشطتها دون تجديد التراخيص أعاله. وباإلضافة إلى ذلك، عند التجديد أو التعديل في نطاق الترخيص أو 
 على أداء الشركة في حال موافقتها على 

ً
 من شأنها التأثير سلبا

ً
الشهادة أو التصريح، فإن الجهة المختصة قد ال توافق على ذلك التجديد أو التعديل، وقد تفرض شروطا

تجديد أو تعديل تلك الوثائق. وفي حال كانت الشركة غير قادرة على الحفاظ على التراخيص والتصاريح والموافقات ذات الصلة أو الحصول عليها ابتداًء أو تجديدها، 
فإن قدرتها على تحقيق أهدافها االستراتيجية قد تضعف، وقد تضطر إلى إغالق منشأتها ومرافقها التي تفتقد للتراخيص التشغيلية أو تخضع لغرامات مالية قد تصل 
إلى خمسة آالف ريال سعودي لكل حالة )على سبيل المثال، ممارسة نشاط تأجير السيارات من خالل فرع غير مرخص له بذلك من الهيئة العامة للنقل(، مما سيكون 

له تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل 10-٢-٢
أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل التعميم رقم 1438/16/6768 بتاريخ 1438/4/5ه )الموافق 2016/12/4م( الذي ُيلزم الشركات السعودية المدرجة في السوق 
المالية بحساب الدخل والزكاة على أساس جنسية المساهمين والملكية الفعلية بين المواطنين السعوديين والخليجيين وغيرهم على النحو الوارد في »نظام تداوالتي« 
 
ً
في نهاية العام. وقبل إصدار هذا التعميم، كانت الشركات المدرجة في السوق المالية خاضعة بوجه عام لدفع الزكاة أو الضريبة على أساس ملكية مؤسسيها وفقا
لنظامها األساس، ولم يتم األخذ باالعتبار أثر األسهم المدرجة في تحديد وعاء الزكاة. وكان من المقرر تطبيق هذا التعميم في السنة المنتهية في 2016/12/31م 
والسنوات الالحقة لذلك. ولكن أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل خطابها رقم 1438/16/12097 بتاريخ 1438/4/19ه )الموافق 2017/1/17م( الذي يقت�سي 
تأجيل تنفيذ التعميم للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والسنوات المقبلة. وإلى أن تصدر الهيئة العامة للزكاة والدخل توجيهاتها فيما يتعلق بآليات وإجراءات 
تنفيذ هذا التعميم، فإن تنفيذ هذا التعميم بما في ذلك المتطلبات النهائية التي يجب الوفاء بها ال يزال قيد النظر، وكذلك القواعد التي تفرض ضريبة الدخل على 
جميع المقيمين غير الخليجيين المساهمين في الشركات السعودية المدرجة والتي تطبق ضريبة االستقطاع على توزيعات األرباح الخاصة بالمساهمين غير المقيمين 
بغض النظر عن جنسياتهم. ولم تقم الشركة بتقييم األثر المالي لهذا التعميم واتخاذ الخطوات الكافية لضمان االلتزام به، وفي حال كان األثر المالي لهذا التعميم حال 
 على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي 

ً
 أو في حال تكبدت الشركة تكاليف إضافية التخاذ الخطوات الالزمة لضمان االلتزام به فسيؤثر ذلك سلبا

ً
تطبيقه كبيرا

وتوقعاتها المستقبلية. )للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )2-1-34( )»المخاطر المرتبطة باستحقاقات الضرائب والزكاة المحتملة«((.

المخاطر المرتبطة بالزيادة في الرسوم الحكومية المطبقة على العاملين غير السعوديين 11-٢-٢
وافقت الحكومة على عدد من القرارات التي تهدف إلى تنفيذ إصالحات شاملة في سوق العمل في المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع فرض رسوم إضافية على 
 من 1439/4/14ه )الموافق 2018/1/1م(، باإلضافة إلى زيادة رسوم إصدار تصاريح اإلقامة 

ً
كل عامل غير سعودي يعمل لدى الجهات والشركات السعودية اعتبارا

 من 4,800 ريال 
ً
 من 1438/10/7ه الموافق 2017/7/1م(، مع العلم إنها ستزداد تدريجيا

ً
ورسوم التجديد لألسر غير السعودية )والتي دخلت حّيز التنفيذ اعتبارا

 لكل موظف خالل العام الجاري 2020م وكنتيجة لتلك الزيادات المعلنة، ستزداد الرسوم الحكومية التي تدفعها 
ً
سعودي إلى ما يصل إلى 9,600 ريال سعودي سنويا

الشركة عن عامليها غير السعوديين بشكل عام. وقد بلغت تكاليف رسوم الموظفين غير السعوديين 8.7 مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
 بمبلغ 5.3 مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، ومن المتوقع أن تصل إلى 10.5 مليون ريال سعودي للسنة المالية 

ً
2019م مقارنة

المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. وباإلضافة إلى ذلك، قد يترتب على زيادة رسوم إصدار تصاريح اإلقامة وتجديدها زيادة تكاليف المعيشة، مما قد يؤدي إلى قيام العامل 
األجنبي إلى البحث عن فرصة عمل في بلدان أخرى بتكلفة معيشة أقل. وفي هذه الحالة، سيكون من الصعب على الشركة االحتفاظ بعمالها غير السعوديين وقد تضطر 
الشركة إلى تحمل رسوم حكومية إضافية تتعلق بإصدار وتجديد تصاريح اإلقامة للموظفين غير السعوديين وأفراد أسرتهم، مما ينتج عنه أثر سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بعدم االلتزام بمتطلبات التوطين 1٢-٢-٢
 بالمملكة بحيث تلتزم بموجبه جميع الشركات العاملة في المملكة، بما في ذلك الشركة، بتوظيف نسبة معينة من 

ً
 نظاميا

ً
يعتبر االلتزام بمتطلبات التوطين مطلبا

 بمتطلبات 
ً
 بأن الشركة ملتزمة حاليا

ً
الموظفين السعوديين بين مجموع موظفيها والمحافظة على تلك النسبة. وتتفاوت نسبة التوطين باختالف أنشطة الشركات. علما

التوطين ومصنفة كما في تاريخ هذه النشرة في برنامج نطاقات ضمن نطاق »األخضر المرتفع«. 

قد تواجه الشركة في حال عدم االلتزام بمتطلبات التوطين – كتوظيف موظف غير سعودي كموظف استقبال أو مدير الموارد البشرية – غرامات قد تصل إلى عشرين 
ألف ريال سعودي ومضاعفاتها، أو عقوبات تفرضها الجهات الحكومية كتعليق طلبات تأشيرات العمل ونقل الكفالة للعاملين غير السعوديين، والحرمان من تقديم 
المناقصات والحصول على القروض الحكومية، وقد ال تستطيع الشركة مواصلة توظيف النسبة المطلوبة من السعوديين والمحافظة عليها. وباإلضافة إلى ذلك، 
فقد ال تتمكن الشركة من توظيف العدد المطلوب من الموظفين السعوديين أو األجانب دون تكبد تكاليف إضافية. وبالتحديد تعتمد الشركة في إدارة عملياتها على 
عدد من الموظفين المؤهلين غير السعوديين ممن لهم خبرة في مجاالت ذات عالقة مثل المدير المالي ومدير قطاع األعمال ومدير تقنية المعلومات ومدير تطوير األعمال 
 على الموظفين غير السعوديين في المملكة أن يؤدي إلى خلل في العمليات التشغيلية 

ً
ومدير المراجعة الداخلية. ومن شأن أي تغيير في األنظمة المحلية أن يؤثر سلبا

للشركة. كما تتأثر الشركة بتكاليف الرواتب وما يتعلق بها من استحقاقات، والتي بلغت في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م مبلغ 79.2 مليون ريال سعودي )أي 
ما يمثل حوالي 18.6%من تكاليف اإليرادات لتلك الفترة(، و83.3 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م )أي ما يمثل حوالي 21.4% من تكاليف 
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اإليرادات لتلك الفترة(، و98.0 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )أي ما يمثل حوالي 23.9% من تكاليف اإليرادات لتلك الفترة(( و26.0 مليون 
ريال سعودي لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م )أي ما يمثل حوالي 18.9% من تكاليف اإليرادات لتلك الفترة(. وقد يكون هناك زيادة في تكاليف الرواتب 
 على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها 

ً
بشكل كبير في حالة قيام الشركة بتوظيف عدد أكبر من العاملين السعوديين. وحدوث أي مما سبق سيوثر سلبا

وتوقعاتها المستقبلية )لمزيد من التفاصيل، ُيرجى مراجعة القسم )5-8-2( )»التوطين«((.

المخاطر المرتبطة بأسهم الطرح  ٣-٢

المخاطر المرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد الطرح 1-٣-٢
بعد إنتهاء عملية الطرح، سوف يمتلك المساهمون البائعون ما نسبته 70% من أسهم الشركة المصدرة. ونتيجة لذلك، سوف يتمكن المساهمون البائعون من التأثير 
بشكل كبير على أعمال الشركة من خالل قدرتها على السيطرة على القرارات والتصرفات التي تتطلب موافقة المساهمين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، 
القرارات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ومعامالت الشركة المهمة وتوزيعات األرباح وتعديل رأس المال. وفي حال نشأت ظروف تضارب فيها مصالح 
المساهمين الحاليين مع مصالح مساهمي األقلية )بما في ذلك المكتتبين(، فقد يتضرر من ذلك مساهمو األقلية، وقد يمارس المساهمون البائعون سيطرتهم على 

 وبشكل جوهري على أعمال الشركة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.
ً
الشركة بصورة تؤثر سلبا

المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق سابق ألسهم الطرح ٢-٣-٢
 سوق لتداول أسهم الشركة، كما أنه ال يمكن ضمان وجود واستمرار سوق نشط وذو 

ً
 في سوق عام لألسهم، ال يوجد حاليا

ً
لم يتم طرح أو تداول أسهم الشركة سابقا

 على سعر تداول أسهم الشركة، أو قد يؤدي إلى خسارة كامل 
ً
سيولة لتداول األسهم بعد الطرح. وفي حال عدم وجود سوق نشط وذو سيولة عالية، فسيؤثر ذلك سلبا

أو جزء من استثمارات المكتتبين في الشركة، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على العائدات المتوقعة للمكتتبين.

المخاطر المرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق ٣-٣-٢
إن بيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد استكمال عملية الطرح أو وجود تصور بحدوث مثل ذلك البيع يؤثر بشكل سلبي على سعر األسهم في السوق. وسيخضع 
حمود عبدالله الذييب ومحمد أحمد الذييب وشركة الفرص التنموية للتجارة )والذين سيمتلكون ما نسبته 23.0% و23.0% و21.0%، على التوالي، من أسهم الشركة 
بعد الطرح( عند إتمام عملية االكتتاب بنجاح لفترة حظر مدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول األسهم في السوق، حيث يحظر عليهم خالل هذه الفترة التصرف 
في أي من األسهم المملوكة لهم. ومع ذلك، في حال قيام أي منهم ببيع عدد كبير من األسهم بعد إنتهاء فترة الحظر أو وجود تصور بحدوث مثل ذلك البيع، فسيؤثر ذلك 

 على سعر أسهم الشركة في السوق.
ً
سلبا

المخاطر المرتبطة بإصدار أسهم جديدة بعد الطرح ٤-٣-٢
ال تعتزم الشركة في الوقت الراهن إصدار أسهم إضافية بعد نهاية الطرح. وفي حال قررت الشركة جمع رأس مال إضافي عن طريق إصدار أسهم جديدة، فسيؤثر ذلك 

 على سعر السهم في السوق وسيؤدي إلى انخفاض نسبة ملكية المساهمين في الشركة في حال عدم اكتتابهم في األسهم الجديدة في ذلك الحين.
ً
سلبا

المخاطر المرتبطة بتذبذب أسعار األسهم في السوق ٥-٣-٢
 إلى عوامل متعددة، منها أداء الشركة في الفترة السابقة والتوقعات المستقبلية ألعمالها والقطاع الذي تعمل به واألسواق التي تتواجد 

ً
تم تحديد سعر الطرح استنادا

بها وتقييم الشركة إلدارتها وعملياتها ونتائجها المالية. قد ال يتمكن المكتتبون من بيع أسهمهم بسعر الطرح أو بسعر أعلى منه، أو قد ال يتمكنوا من بيعها على اإلطالق. 
 نتيجة لعوامل عديدة منها ما يلي:

ً
وقد يتعرض سعر سهم الشركة لدرجة كبيرة من التذبذب، وقد ال يكون مستقرا

تقلبات السوق وتذبذب أسعار المركبات وتكاليف شراء أو إعادة بيع أسطول السيارات. 	

التغيرات السلبية في األداء التشغيلي للشركة وتحسن أداء منافسيها. 	

التقلبات الفعلية أو المتوقعة في النتائج التشغيلية ربع السنوية أو السنوية. 	

نشر التقارير البحثية السلبية من قبل محللي األوراق المالية عن الشركة أو عن منافسيها أو عن قطاعي تأجير السيارات قصير األجل وطويل األجل. 	

ردة فعل الجمهور السلبية على بيانات الشركة الصحفية، واإلعالنات العامة األخرى. 	

استقالة أو تقاعد الموظفين الرئيسيين. 	

القرارات المهمة واالستراتيجية التي تتخذها الشركة أو منافسيها، والتغييرات في استراتيجية األعمال، في حال كانت تلك القرارات والتغييرات سلبية. 	

التقارير الصحفية عن الشركة أو قطاعي تأجير السيارات قصير األجل وطويل األجل في المملكة، سواء كانت واقعية أم غير واقعية. 	

التغييرات في البيئة التنظيمية التي تؤثر على الشركة أو قطاعي تأجير السيارات قصير األجل وطويل األجل. 	

التغييرات في القواعد والسياسات المحاسبية المتبعة. 	

وقوع أعمال إرهابية أو عدائية أو اضطرابات مدنية مؤثرة بشكل كبير. 	

وقوع كوارث طبيعية وانتشار لألوبئة وغيرها من الكوارث. 	

التغيرات التي تطرأ على سياسة ربط سعر صرف الريال السعودي بالدوالر األمريكي. 	

التغيرات في الظروف العامة للسوق واالقتصاد. 	
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ومن شأن حدوث أي من هذه المخاطر أو غيرها من العوامل أن يؤدي إلى انخفاض سعر األسهم في السوق بشكل ملحوظ.

تشهد أسواق األسهم من حين آلخر طفرة في األسعار وزيادة في حجم التقلبات. ويمكن أن تؤدي تقلبات السوق الدورية و/أو المستمرة إلى التقلب الشديد في أسعار 
 في قيمة األسهم، مع زيادة التقلب في األسعار في حال انخفض حجم تداول األسهم، مما سيكون له تأثير سلبي على استثمارات 

ً
األسهم، والذي يمكن أن يسبب إنخفاضا

المكتتبين في أسهم الشركة، أو قد ينتج عن ذلك خسارة كامل أو جزء من استثماراتهم في الشركة.

المخاطر المرتبطة بتوزيع األرباح والقيود المفروضة على توزيع األرباح من قبل الجهات الممولة ٦-٣-٢
يعتمد توزيع األرباح في المستقبل على عدة عوامل من بينها األرباح المستقبلية والوضع المالي والتدفقات النقدية ومتطلبات رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية 
واحتياطيات الشركة القابلة للتوزيع وباإلضافة لعوامل أخرى. وقد ال تتمكن الشركة من توزيع أرباح على المساهمين وقد ال يو�سي مجلس اإلدارة أو ال يوافق 
المساهمين على توزيع تلك األرباح. باإلضافة إلى ذلك، يخضع توزيع األرباح للقيود المنصوص عليها في اتفاقيات التمويل المبرمة مع الممولين. فعلى سبيل المثال، 
 ال يجوز 

ً
تتضمن اتفاقية التمويل المبرمة مع كل من البنك السعودي البريطاني ومجموعة سامبا المالية وبنك الجزيرة ومصرف الراجحي والبنك األهلي التجاري قيودا

للشركة بموجبها توزيع أرباح تتجاوز ما نسبته 50% من صافي الربح إال إذا حصلت على الموافقة للقيام بذلك من قبل البنك. )لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة 
 فيما يخص توزيع 

ً
القسم )12-6( )»اتفاقيات التمويل«((. كما قد تخضع الشركة لقيود تنص عليها اتفاقيات التمويل والتسهيالت االئتمانية التي قد تبرمها مستقبال

األرباح. ويمكن أن تتكبد الشركة مصاريف أو يترتب عليها إلتزامات من شأنها أن تقلل من النقد المتاح لتوزيع األرباح أو تؤدي النعدامه. وفي حال عدم قيام الشركة 
بتوزيع أرباح على المساهمين، فقد ال يحصل المساهمون على أي عائد على االستثمار في األسهم إال من خالل بيع األسهم بسعر أعلى من السعر المحدد وقت الشراء، 
األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على العائدات المتوقعة للمكتتبين. لمزيد من التفاصيل بشأن سياسة توزيع األرباح لدى الشركة، يرجى االطالع على القسم 

) 7( )»سياسة توزيع األرباح«(.
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لمحة عامة على السوق-  3
تستند المعلومات الموضحة أدناه إلى دراسة سوقية مستقلة أعدها مستشار دراسة السوق )شركة يورومونيتور إنتورناشيونال لمتد( بصورة حصرية للشركة 
في مارس 2020م. وقد تعاقدت الشركة مع مستشار دراسة السوق لوضع دراسة سوقية تغطي قطاع التأجير قصير األجل للسيارات وقطاع التأجير طويل األجل 
للمركبات وسوق بيع المركبات الجديدة والمستعملة في المملكة العربية السعودية. وشركة يورومونيتور إنترناشيونال لمتد هي شركة مستقلة يقع مقرها في 
المملكة المتحدة، وتقدم أبحاث سوق استراتيجية مستقلة. وقد جرى تأسيسها في 1972م )لمزيد من المعلومات عن مستشار دراسة السوق، يرجى زيارة الموقع 

.)www.euromonitor.com اإللكتروني

تجدر اإلشارة إلى عدم امتالك مستشار دراسة السوق وال أٍي من الشركات التابعة له أو الشركات الشقيقة أو الشركاء أو المساهمين أو أعضاء مجلس إداراتها أو مديريها 
أو أقاربهم أي نوع من األسهم أو المصالح في الشركة. وقد قدم استشاري دراسة السوق موافقته الخطية على استخدام اسمه ومعلومات السوق والبيانات التي قدمها 

للشركة على النحو الموضح في هذه النشرة، ولم يسحب هذه الموافقة حتى اآلن.

تستند جميع البيانات، والتحليالت والتقديرات البحثّية الواردة في هذا القسم إلى العمل الذي جرى بين شهري يناير ومارس من عام 2020م بما فيها: )أ( البحث المكتبي 
انّية واالستهالك واإلنتاج الصادرة عن 

ّ
ي، واإلحصاءات السك

ّ
ل

ُ
رات االقتصاد الك

ّ
قة بمؤش

ّ
لجمع مصادر البيانات الثانوّية الُمتاحة للعموم بما فيها اإلحصاءات المتعل

هيئات مثل الهيئة العاّمة لإلحصاء، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وقاعدة بيانات يورومونيتور الداخلية، والمقاالت التجارّية، والشركات وتقارير األطراف األخرى؛ 
عات عّينة من أهّم الشركات في قطاع تأجير السيارات وبيع المركبات المستعملة في المملكة العربّية السعودّية. 

ّ
و)ب( تحليالت االستطالعات التجارّية عن آراء وتوق

وقد تم التحليل والتحقق من جميع المصادر للوصول إلى رؤية موّحدة حول حجم السوق والتوّجهات السابقة. وال بّد من التنويه إلى أّن شركة ذيب لتأجير السيارات 
قد قّدمت البيانات المدققة الخاّصة بحسابات المبيعات لعام 2019م في المملكة العربّية السعودّية، وقد اسُتخدَمت هذه البيانات لحساب حّصة الشركة من 

إجمالي السوق.

تعتقد الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة أن المعلومات والبيانات الموضحة في هذه النشرة والمستلمة من مصادر أخرى، بما في ذلك تلك التي قدمها مستشار دراسة 
السوق، هي بيانات يمكن االعتماد عليها. ولكن لم تقم الشركة أو أعضاء مجلس اإلدارة أو مديروها أو غيرهم من االستشاريون بفحص أو التحقق من دقة المعلومات 
الموضحة في هذا القسم أو اكتمالها، ولن يتحمل أٌي منهم أي مسؤولية فيما يتعلق بهذه المعلومات. بعض البيانات الواردة في هذا القسم تعود إلى 2018م وال تتوفر 

 من تاريخ هذه النشرة فيما يتعلق بها.
ً
أي بيانات محدثة اعتبارا

نظرة عامة على االقتصاد الكلي  1-٣

الجوانب االقتصادية 1-1-٣
تمتلك المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من حيث الحجم االقتصادي، إذ يبلغ الناتج المحلي اإلجمالي نحو 2,973 
 غير نفطي يمثل 68.1% منه.

ً
 يمثل 31.2% من الناتج المحلي اإلجمالي وقطاعا

ً
 كبيرا

ً
 نفطيا

ً
مليار ريال سعودي كما في عام 2019م. وتتمتع المملكة باقتصاد يضم قطاعا

 لتوسع القطاع غير 
ً
عقب تراجع أسعار النفط منذ عام 2014م، واجه اقتصاد المملكة تحديات سلبية. ومع ذلك، فقد عادت المملكة إلى النمو االقتصادي نتيجة

 إلى جنب مع تحسن أسواق النفط. وقد تجاوزت مستويات الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2018م عتبة 2014م. وبوجٍه عام، يواصل الناتج المحلي 
ً
النفطي جنبا

اإلجمالي للمملكة النمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 0.9% في الفترة بين عامي 2014م و2019م.

يكمن الدافع وراء هذا النمو في الناتج المحلي اإلجمالي في التوسع في قطاعات االقتصاد غير النفطية والحكومية. وُيعد ذلك من نتائج اإلصالحات االجتماعية 
عّدت هذه التغييرات التي يشهدها الهيكل االقتصادي 

ُ
واالقتصادية الجارية في المملكة في الوقت الراهن مثل خطة التحول الوطني ومبادرة رؤية 2030. وقد أ

واالجتماعي، مثل السماح للمرأة بقيادة السيارة، واإلصالحات االقتصادية مثل تيسير إجراءات بدء أعمال تجارية جديدة وفتح سوق للمستثمرين األجانب وتشجيع 
الخصخصة عن طريق بيع األسهم في المرافق، وأصول البنية التحتية، بهدف دمج المملكة في االقتصاد العالمي. ويتمثل أحد األهداف الرئيسية للمملكة في جذب 

االستثمار األجنبي المباشر الذي قد يساهم في تعزيز النمو في قطاع االقتصاد غير النفطي.

يوضح الجدول التالي مؤشرات االقتصاد الكلي للمملكة للفترة الممتدة من 2014م إلى 2019م:

مؤشرات االقتصاد الكلي للمملكة )٢01٤م-٢019م( : 1-٣جدول 

2019م20181م2017م2016م2015م2014ممليار ريال سعودي
 معدل النمو السنوي المركب

)2014م-2019م(

0.9%2,836.32,453.52,418.52,582.22,949.52,973.6الناتج المحلي اإلجمالي

)5.0%(1,197.4659.7595.5735.3985.9926.3الناتج المحلي اإلجمالي من القطاع النفطي

4.6%1,615.41,767.81,797.21,823.51,944.22,026.1الناتج المحلي اإلجمالي من القطاع غير النفطي

3.3%1,149.61,213.51,227.51,247.51,300.91,354.3الناتج المحلي اإلجمالي من القطاع الخاص

7.6%465.7554.3569.6576.1643.3671.7الناتج المحلي اإلجمالي من القطاع الحكومي

)2.0%(23.526.025.923.419.421.2رسوم االستيراد

المصدر: يورومونيتور إنترناشيونال، اإلحصاءات الوطنية )الهيئة العامة لإلحصاء(

)1( بيانات رسمية أولية
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 للتراجع بنسبة 51.1% في عائدات النفط في الفترة بين عامي 2014م و2015م، اتسع عجز الموازنة الحكومية بين ذات العامين من )3.5%( إلى )15.8%( من الناتج 
ً
نظرا

المحلي اإلجمالي على التوالي. وفي عام 2016م، أدت زيادة التراجع في أسعار النفط العالمية إلى استمرار التراجع في إجمالي اإليرادات الحكومية. ومع ذلك، فقد أعلنت 
 من اعتمادها على النفط عن طريق 

ً
حكومة المملكة في عام 2016م عن تنفيذ تدابير لمراقبة الميزانية بقصد الحد من العجز، وكذلك تنويع اقتصاد المملكة بدال

إطالق مبادرات مثل خطة التحول الوطني ورؤية 2030.

يوضح الجدول التالي اإليرادات والمصروفات الحكومية في المملكة 2014م-2019م.

اإليرادات والمصروفات الحكومية في المملكة )٢01٤م-٢019م(: ٢-٣جدول 

2019م20181م2017م2016م2015م2014ممليار ريال سعودي
 معدل النمو السنوي المركب

)2014م-2019م(

)7.8%(96.349.540.852.569.864.1متوسط سعر نفط سلة أوبك )بالدوالر األمريكي(

-)8.2%(33.0%28.7%)17.6%()48.6%(-التغّير على أساس سنوي )%(

)6.2%(913.3446.4333.7435.9611.2661.9إيرادات النفط

-8.3%40.2%30.6%)25.3%()51.1%(-التغير السنوي )نسبة مئوية(

19.8%126.8166.3185.8255.6294.4313.4اإليرادات غير النفطية

-6.5%15.2%37.6%11.7%31.1%-التغير السنوي )نسبة مئوية(

)1.3%(1,040.1612.7519.5691.5905.6975.3إجمالي اإليرادات

)0.6%(1,140.61,001.3830.5930.01,079.51,106.0النفقات الحكومية1

7.0%)131.0()173.9()238.5()311.1()388.6()100.5(فائض/عجز الميزانية الحكومية

النسبة المئوية لعجز الميزانية الحكومية من 
الناتج المحلي اإلجمالي

)%3.5()%15.8()%12.9()%9.2()%5.9()%4.4(%4.4

المصدر: وزارة المالية السعودية، أوبك )منظمة الدول المصدرة للبترول(

)1( بيانات رسمية أولية

بدأ سوق النفط في تحقيق االستقرار بعد تراجعه إلى أدنى نقطة له في عام 2016م، مع انتعاش متوسط سعر نفط سلة أوبك من 40.8 دوالر للبرميل في عام 2016م 
 زاد من سرعة انتعاش الناتج 

ً
 إيجابيا

ً
 اقتصاديا

ً
ل حافزا

ّ
إلى 64.1 في 2019م. وفي الفترة ما بين عامي 2016م و2019م، زادت حكومة المملكة من إنفاقها، األمر الذي مث

 عن إعادة تنشيط القطاع الخاص.
ً
المحلي اإلجمالي فضال

 النتعاش 
ً
 قد أدت إلى انخفاض العجز من )15.8%( في عام 2015م إلى )4.4%( في عام 2019م. ونظرا

ً
 من عام 2016م فصاعدا

ً
إن تدابير التقشف في المملكة بداية

إيرادات النفط بصورة تدريجية، فقد انخفض عجز الموازنة بدرجة أكبر في عام 2019م. وقد سمح هذا االنتعاش للحكومة بزيادة اإلنفاق الحكومي في سبيل تمويل 
المبادرات الرامية إلى تسريع تحّول المملكة من اعتمادها على النفط. وقد زادت اإليرادات غير النفطية بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 19.8% في الفترة بين 

عامي 2014م و2019م.

 من المبادرات تهدف لفتح أبواب االقتصاد أمام المستثمرين األجانب. 
ً
 إلى تنويع االقتصاد من مجرد اعتماده على إيرادات النفط، أطلقت حكومة المملكة عددا

ً
سعيا

وفي ضوء ذلك، ألغت الهيئة العامة لالستثمار في المملكة العربية السعودية القيود المفروضة على الملكية األجنبية في قطاعات مثل خدمات التوظيف، والوساطة 
العقارية، والخدمات اإلعالمية، والنقل البري. ومن حيث تدفقات ومخزون االستثمار األجنبي المباشر في الفترة بين عامي 2016م و2018م، فإّن اقتصادات المملكة 
العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة تهيمنا على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية قد عانت من تراجع 
بنسبة )81%( في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في الفترة بين عامي 2016م و2017م، إال أن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في المملكة قد أظهرت عالمات 

انتعاش في عام 2018م لتصل إلى 12.0 مليار ريال سعودي.
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يبين الجدول التالي االستثمار األجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة بين عامي 2016م 
-2018م:

الخليجي : ٣-٣جدول  التعاون  مجلس  دول  وبقية  المتحدة  العربية  واإلمارات  السعودية  العربية  المملكة  في  المباشر  األجنبي  االستثمار 
)٢01٦م-٢01٨م(

2018م2017م2016ممليار ريال سعودي

المملكة العربية السعودية

27.95.312.0تدفق االستثمار األجنبي المباشر الوارد 

126.4%)81.0%(التغّير على أساس سنوي )%(

868.1853.3865.4مخزون االستثمار األجنبي المباشر 

اإلمارات العربية المتحدة

36.038.838.9تدفق االستثمار األجنبي المباشر الوارد 

0.3%7.8%التغّير على أساس سنوي )%(

448.4487.3526.2مخزون االستثمار األجنبي المباشر 

بقية دول مجلس التعاون الخليجي

13.921.314.5تدفق االستثمار األجنبي المباشر الوارد 

)31.9%(53.2%التغّير على أساس سنوي )%(

360.2381.1396.6مخزون االستثمار األجنبي المباشر 

المصدر: يورومونيتور إنترناشيونال )2019م(، من مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(

 لبيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. وتعَرف مستويات 
ً
تصنف مستويات مخزون االستثمار األجنبي المباشر في المملكة ضمن أفضل 20 دولة في العالم وفقا

مخزون االستثمار األجنبي المباشر بإجمالي مستوى االستثمار المباشر في االقتصاد خالل فترة زمنية محددة )المصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، التعريف 
المعياري لالستثمار األجنبي المباشر – اإلصدار الرابع(. وقد حافظت المملكة على مستويات مخزونها من االستثمار األجنبي المباشر في الفترة بين عامي 2016م 
و2018م، في حين سجلت اإلمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي زيادات في مستويات مخزون االستثمار األجنبي المباشر بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 

8.3% و4.9% على التوالي خالل الفترة نفسها.

العوامل الديموغرافية ٢-1-٣
 للسكان؛ إذ تصل مساحة أراضيها 2.2 مليون كيلومتر مربع ويبلغ تعداد سكانها 34.3 مليون 

ً
المملكة هي أكبر دول منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأكثرها تعدادا

 لفوارق التعداد السكاني وأنظمة تحفيز التوطين 
ً
نسمة في عام 2019م لتشتمل بذلك على أكبر عدد من السكان بين نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي. ونظرا
 ببقية دول مجلس التعاون الخليجي.

ً
مثل برنامج نطاقات، فإن نسبة دخول الوافدين للسوق في المملكة أقل مقارنة

 31.2% باإلضافة إلى 36.2% من السكان الذين تتراوح 
ً
تشتمل المملكة على عدد سكان متناٍم من الشباب إذ تبلغ نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما

 
ً
 في تحول المشهد االجتماعي واالقتصادي للمملكة. ونظرا

ً
 رئيسيا

ً
 كما في عام 2019م. ويعني ذلك بدوره أن معظم السكان سيلعبون دورا

ً
أعمارهم بين 20 و39 عاما

 من سن العمل، فإّن سكان الريف يغادرون بلداتهم وقراهم وينتقلون إلى المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام 
ً
القتراب شرائح السكان من الشباب األصغر سنا

 عن الفرص. وسيؤدي ذلك بدوره إلى تسريع تحضر هذه المدن وغيرها من المناطق الحضرية في المملكة.
ً
بحثا

يبين الجدول التالي تعداد السكان في المملكة حسب العمر والجنس 2017م-2019م:

بيان تعداد السكان في المملكة حسب العمر والجنس )٢01٧م-٢019م(: ٤-٣جدول 

السّن

2019م2018م2017م

إناثذكور
اإلجمالي

)بالمليون(

النسبة 
المئوية من 
تعداد السكان

إناثذكور
اإلجمالي

)بالمليون(

النسبة 
المئوية من 
تعداد السكان

إناثذكور
اإلجمالي

)بالمليون(

النسبة 
المئوية من 
تعداد السكان

19-05.45.210.6%32.05.45.210.6%31.55.45.310.7%31.2

39-207.15.212.3%37.27.15.212.3%36.57.15.212.4%36.2

59-405.52.98.5%25.75.83.08.9%26.46.13.29.2%26.8

+601.00.81.8%5.41.10.81.9%5.61.10.81.9%5.5

100%10019.814.534.3%10019.414.333.7%19.014.133.1اإلجمالي

المصدر: يورومونيتور إنترناشيونال، قاعدة بيانات جوازات السفر
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 في الفترة بين عامي 2014م و2019م. وتشكل فئة من هم بين عمر 20 و39 سنة الفئة الكبرى في المملكة وبنسبة 
ً
لقد تزايد تعداد سكان المملكة بمعدل 2.1% سنويا

36.2% )2019م(. وتشكل حصة من هم دون 40 سنة 67.4% من إجمالي سكان المملكة، مما بدوره يقدم فرص نمو كبيرة لقطاعات عدة، خاصة تلك المتعلقة 
المنتجات والخدمات االستهالكية.

يبين الجدول التالي تعداد السكان في المملكة حسب الجنسية والجنس 2014م-2019م:

بيان تعداد السكان في المملكة حسب الجنسية والجنس)٢01٤م-٢019م(: ٥-٣جدول 

2019م2018م2017م2016م2015م2014ممليون شخص

17.518.018.519.019.419.8ذكور

ال ينطبق54.9%55.6%56.0%56.5%60.1%سعوديون

ال ينطبق45.1%44.4%44.0%43.5%39.9%غير سعوديين

13.413.713.914.114.314.5إناث

ال ينطبق71.8%72.5%72.8%73.5%76.3%سعوديات

ال ينطبق28.2%27.5%27.2%26.5%23.7%غير سعوديات

30.931.732.433.133.734.3اإلجمالي

المصدر: يورومونيتور إنترناشيونال، قاعدة بيانات جوازات السفر. اإلحصاءات الوطنية )الهيئة العامة لإلحصاء( / األمم المتحدة

سوق العمل ٣-1-٣
ن النمو السكاني واالقتصاد المستقر سوق العمل السعودي من النمو ليشمل السعوديين واألجانب على السواء مع الحفاظ على معدالت البطالة عند معدالت 

ّ
لقد مك

 لإلصالحات االجتماعية التي 
ً
. وقد انخفض معدل بطالة اإلناث السعوديات من 34.5% في عام 2016م إلى 32.5% فيم عام 2018م، وذلك نتيجة

ً
منخفضة نسبيا

أطلقتها الحكومة لمنح فرص مهنية أكثر للمرأة في المملكة العربية السعودية. ومن المرّجح أن يؤدي ارتفاع معدل توظيف النساء في المملكة إلى ارتفاع مستويات دخل 
األسر وزيادة طلب المستهلكين على المنتجات والخدمات. 

يوضح الجدول التالي إحصاءات العمالة في المملكة حسب الجنسية 2016م-2019م:

إحصاءات العمالة في المملكة حسب الجنسية )٢01٦م-٢019م(: ٦-٣جدول 

2019م2018م2017م2016ممليون شخص

ال ينطبق3.13.23.1عدد المواطنين السعوديين العاملين1

ال ينطبق10.810.49.4عدد المواطنين غير السعوديين العاملين1

ال ينطبق12.7%12.8%12.3%معدل بطالة المواطنين السعوديين

ال ينطبق6.6%7.5%5.9%ذكور

ال ينطبق32.5%31.0%34.5%إناث

5.7%6.0%5.9%5.6%معدل البطالة العام في السعودية

2.7%3.0%2.9%2.7%ذكور

21.1%22.4%21.1%20.1%إناث

المصدر: يورومونيتور إنترناشيونال، عدد المواطنين السعوديين العاملين، وعدد المواطنين غير السعوديين العاملين، ومعدل بطالة المواطنين السعوديين مصدره من اإلحصاءات الوطنية )الهيئة العامة لإلحصاء السعودية(

)1( ال تشمل البيانات الموظفين العاملين في القطاعين األمني والعسكري وغير المسجلين في سجالت المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ووزارة الخدمة المدنية.
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دخل اأُلسر ٤-1-٣
ارتفع عدد األسر السعودية ذات الدخل المرتفع والمتوسط بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 7.6% و2.5% على التوالي، بينما انخفض عدد األسر ذات الدخل 
المنخفض بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 1.2% في الفترة بين عامي 2014م و2019م. وترجع هذه التغيرات في تكوين األسر السعودية إلى اندماج المرأة في القوى 

العاملة، مما أدى إلى تحول األسر ذات الدخل الفردي إلى أسر ذات دخل مزدوج أو متعدد.

سر المملكة مقّسمة إلى شرائح حسب فئات الدخل 2014م-2019م:
ُ
يوضح الجدول التالي أ

ُأسر المملكة مقّسمة إلى شرائح حسب فئات الدخل )٢01٤م-٢019م(: ٧-٣جدول 

2019م2018م2017م2016م2015م2014مألف أسرة
معدل النمو

السنوي المركب
)2014م-2019م(

 )
ً
)1.2%(1,704.91,606.61,595.71,623.21,580.81,607.7األسر منخفضة الدخل )دخل األسرة أقل من 94 ألف ريال سعودي سنويا

-26.0%26.1%27.3%27.4%28.2%30.8%نسبة من إجالي األسر

 )
ً
2.5%3,108.23,237.03,319.63,384.73,455.93,509.3األسر متوسطة الدخل )يتراوح من 94 ألف إلى 281 ألف ريال سعودي سنويا

-56.9%57.0%56.9%56.9%56.9%56.1%نسبة من إجالي األسر

)
ً
7.6%730.5849.7913.9944.91,029.51,055.9األسر مرتفعة الدخل )أكثر من 281 ألف ريال سعودي سنويا

-17.1%17.0%15.9%15.7%14.9%13.2%نسبة من إجالي األسر

سر
ُ
2.2%5,543.65,693.25,829.25,952.86,066.26,172.9إجمالي عدد األ

المصدر: يورومونيتور إنترناشيونال، الهيئة العامة لإلحصاء

قطاع النقل في المملكة ٥-1-٣
يقدم قطاع النقل في المملكة العربية السعودية طرق سفر مختلفة لكل من السكان المحليين )أي المقيمين في المملكة( والزائرين الوافدين )أي غير المقيمين( للقيام 

بجولة داخل المملكة، وذلك عن طريق البر والجو والسكك الحديدية بصورة رئيسية:

النقل البري: من خالل أكثر من 66.1 ألف كيلومتر من إجمالي طول الطرق المتوفرة في المملكة العربية السعودية )المصدر: وزارة النقل، المنشور في - 1
.
ً
الكتاب اإلحصائي السنوي لعام 2018م الصادر عن الهيئة العامة لإلحصاء(، وتعد الطرق هي أكثر وسائل النقل استخداما

 للهيئة العامة للطيران المدني )نشرة النقل - 2
ً
. ووفقا

ً
 شبكة من 35 مطارا

ً
النقل الجوي: تمتلك المملكة العربية السعودية مطارات دولية ومحلية مكونة

الجوي لعام 2014م في المملكة، ونشرة النقل الجوي لعام 2018م في المملكة(، زادت الحركة الجوية بنسبة 7.0% )من حيث الرحالت( من عام 2016م 
إلى عام 2018م.

النقل بالسكك الحديدية: يبلغ عدد ركاب القطارات 134.7 مليون راكب )2018م(. وتعد خطوط السكك الحديدية التشغيلية الرئيسية في المملكة هي - 3
خط الرياض - الدمام، وخط الحرمين الذي يربط بين المدن المقدسة. ونقل خط الرياض - الدمام ما يقرب من 1.8 مليون مسافر في عام 2018م )المصدر: 
عرب نيوز، المقال المعنون »كيف يتم تحسين خطوط السكك الحديدة في المملكة العربية السعودية« تم نشره في 4 مارس 2019م(، بينما نقل خط 
شر بالجريدة الدولية للسكك الحديدية: 

ُ
الحرمين 250 ألف راكب في األشهر األربعة األولى من التشغيل في الربع الثالث من عام 2018م )المصدر: مقال ن

 عن مشاريع واسعة النطاق في البنية التحتية 
ً
»ينقل خط الحرمين 250 راكب في األشهر األربعة األولى، تم نشره في 27 فبراير 2019م(. أعلنت المملكة مؤخرا

للنقل تهدف إلى ربط المدن الكبرى مثل الجسر البري بين الدمام وجدة وكذلك مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، وبسبب 
 هي طريقة السفر السائدة في النقل البري في جميع أنحاء المملكة.

ً
نقص خيارات التنقل في جميع أنحاء المملكة، ال تزال السيارات حاليا

»رؤية ٢0٣0« والبرامج الداعمة ٦-1-٣
بهدف تعزيز االقتصاد الوطني، أصدرت المملكة مخططها االقتصادي طويل األمد »رؤية 2030«. ومن المتوقع تحقيق أهداف مختلفة، مع التأثير المباشر وغير 

المباشر على سوق التأجير قصير األجل للسيارات والتأجير طويل األجل للمركبات، على النحو التالي:

أن يكون هناك ثالث مدن في المملكة العربية السعودية معترف بها ضمن أفضل 100 مدينة في العالم. 	

تحسين إنفاق األسرة على األنشطة الثقافية والترفيهية في المملكة العربية السعودية من 2.9% إلى %6.0. 	

زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 22.0% إلى %30.0. 	

االرتقاء بمركز المملكة العربية السعودية من المركز 49 إلى المركز 25 في مؤشر األداء اللوجستي. 	

 من برامج تحقيق الرؤية بهدف تحقيق أهدافها االستراتيجية. تحدد هذه البرامج، على أساس سنوي، المبادرات المختلفة المطلوبة 
ً
وضعت الحكومة 13 برنامجا

وتضع خطط التنفيذ وفق مقاييس قابلة للقياس لتتبع األداء.
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التغييرات التنظيمية األخيرة ٧-1-٣
، مما أثر على سوق النقل. وتحد القواعد األكثر صرامة بشكل عام من مرونة سير أعمال التأجير قصير األجل 

ً
جرى إدخال العديد من األنظمة في المملكة مؤخرا

للسيارات كما أدت إلى إغالق المنافذ الصغيرة:

برنامج نطاقات: قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بتقديم برنامج »نطاقات« لزيادة نسبة التوطين من خالل قصر العمل في منافذ التأجير  	
قصير األجل للسيارات على السعوديين فقط )ينطبق فقط على موظفي مكتب االستقبال(. وجرى تعزيز المبادرة بإعالن رؤية 2030 في عام 2016م، مع 

 من مارس 2018م.
ً
تحديد الموعد النهائي الفعلي المتثال منافذ التأجير قصير األجل للسيارات اعتبارا

متطلبات الحد األدنى لحجم األسطول: قامت الهيئة العامة للنقل بوضع فئات لشركات تأجير السيارات وسن أنظمة تحدد المستوات المتطلبة ألسطول  	
السيارات حسب كل فئة

 تنطبق على فروع التأجير قصير  	
ً
 في عام 2019م لتحديد متطلبات أوسع نطاقا

ً
 جديدا

ً
إدارة مرافق الفروع: قدمت وزارة الشؤون البلدية والقروية مقترحا

األجل للسيارات تتمحور حول إدارة مرافقها وهيكلتها، والمراقبة األمنية والحفاظ على السالمة.

التأجير طويل األجل للشاحنات: أعلنت الهيئة العامة للنقل وضع شروط على نشاط تأجير الشاحنات تستوجب أال يزيد العمر التشغيلي للشاحنة عن  	
خمس سنوات )من سنة الصنع( عند دخولها نشاط النقل، وأال يزيد عمر أي شاحنة في نشاط النقل عن عشرين سنة )من سنة الصنع(.

نظرة عامة على القطاع  ٢-٣
 للعمالء وهي استخدام مركبات مملوكة ألطراف أخرى ودفع مبلغ 

ً
 مشابهة

ً
على الرغم من أن التأجير قصير األجل للسيارات والتأجير طويل األجل للمركبات يوفران خدمة

 في نطاق استخدامها الزمني؛ إذ يتميز التأجير قصير األجل للسيارات بقصر مدته الزمنية )التي ال تتجاوز في العادة 12 
ً
 كبيرا

ً
مالي مقابل ذلك، إال أنهما يختلفان اختالفا

 طويل األجل إلى نهاية فترة 
ً
(. وبمجرد وصول المركبات المؤجرة تأجيرا

ً
(، في حين يتميز التأجير طويل األجل للمركبات بطول مدته الزمنية )التي تزيد عن 12 شهرا

ً
شهرا

التأجير )من عامين إلى خمسة أعوام(، يجري بيعها في سوق المركبات المستعملة.

تعمل العديد من كبرى شركات تأجير المركبات في كال القطاعين، أي التأجير قصير األجل للسيارات والتأجير طويل األجل للمركبات. حيث إنهما ينطويان على درجة 
 الختالف ديناميكيات أسواقهما، فبعد إجراء نظرة عامة أولية على سلسلة 

ً
متشابهة من سلسلة القيمة والتي تتطلب قدرات وكفاءات وموارد متشابهة. ومع ذلك، نظرا

قيمة الصناعة )3-2-1(، سيتم معاملة كل قطاع بصورة منفصلة وفق األقسام الثالثة التالية: )3-3( »سوق التأجير قصير األجل للسيارات«، و)3-4( »سوق التأجير 
طويل األجل للمركبات«، و)3-5( »سوق المركبات المستعملة«.

سلسلة قيمة الصناعة 1-٢-٣
تتضمن سلسلة القيمة للتأجير قصير األجل للسيارات والتأجير طويل األجل للمركبات في المملكة خمس خطوات:

تصنيع السيارات: تتضمن شركات تصنيع وبيع المركبات كتيوتا في اليابان وفورد في الواليات المتحدة، ويشار إليهم بشركات تصنيع المعدات األصلية.  	
 للحاجة المستمرة لتجديد 

ً
وتمثل شركات التأجير قصير األجل وشركات التأجير طويل األجل قناة بيع حيوية لشركات تصنيع المعدات األصلية ووكالئها نظرا

أسطول المركبات.

شراء المركبات: تقوم شركات التأجير قصير األجل وطويل األجل عادة بشراء المركبات عن طريق الوكالء/تجار التجزئة المحليين كمجموعة عبد اللطيف  	
جميل للسيارات التي تقدم العالمات التجارية تويوتا ولكزس، وفي بعض الحاالت يتم شراء المركبات من شركة تصنيع المعدات األصلية مباشرة. 

 ما يتطلب شراء المركبات رأس مال ضخم. ويتم تمويل شراء المركبات عبر النقد من العمليات أو أقساط الوكيل أو القروض  	
ً
تمويل المركبات: عادة

 في ربحية األعمال. وبشكل عام، تقترض شركات التأجير قصير األجل وشركات التمويل طويل األجل األموال الالزمة لشراء 
ً
 حيويا

ً
البنكية. ويلعب االقتراض دورا

 ما تكون هذه القروض على صورة تسهيالت طويلة األجل. وقد 
ً
المركبات من المؤسسات المالية مثل البنوك على أساس فعال من حيث التكلفة، وغالبا

 على االستخدام )على سبيل المثال قد تقتصر على قطاع من أعمال التأجير طويل األجل(.
ً
تختلف التسهيالت التمويلية من حيث الشروط والمدة اعتمادا

عمليات التأجير قصير األجل وطويل األجل للمركبات: توفر شركات التأجير قصير األجل وطويل األجل خدمات وحلول نقل متنوعة، توافي احتياجات العمالء  	
سواًء كانوا أفراد أو شركات. ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من تشابه الخدمات المقدمة من قطاعي التأجير قصير وطويل األجل، إال أنه يوجد اختالف 

كبير في نهج المبيعات والعمليات بين القطاعين.

بيع المركبات المستعملة: بيع المركبات المستعملة من المكونات الرئيسية لسلسة القيمة بالنسبة لقطاعي تأجير السيارات قصير األجل وطويل األجل  	
إذ يمثل بيع المركبات المستعملة المحطة األخيرة من دورة حياة المركبة. ويشكل عمر المركبة واألميال المقطوعة والحالة العامة للمركبة، باإلضافة 
إلى أحوال سوق بيع المركبات المستعملة عناصر أساسية لتحديد سعر المركبة عند البيع )للمزيد من التفاصيل، ُيرجى مراجعة القسم )3-5( )»سوق 

المركبات المستعملة«((.
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سوق التأجير قصير األجل للسيارات  ٣-٣
. وتقدم خدمة 

ً
التأجير قصير األجل للسيارات هو استئجار أحد العمالء سيارة على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري، وفي العادة ال تتجاوز مدة االستئجار عن 12 شهرا

التأجير قصير األجل للعمالء ميزة التنقل لعدة محطات خالل فترة زمنية محددة دون اللجوء لعدة مقدمي خدمات نقل مختلفين كمقدمي خدمات سيارات األجرة أو 
خدمات النقل حسب الطلب في المسافات القصيرة. وتوفر شركات تأجير السيارات بشكل عام مجموعة كبيرة من أساطيل التأجير قصير األجل من طرازات مختلفة.

 ما يكون لدى معظم شركات تأجير السيارات العديد من الفروع 
ً
يمكن إعادة السيارات المستأجرة في نفس الموقع الذي تم به اسالم السيارة أو في مكان آخر. وعادة

 من خالل قنوات 
ً
والمكاتب المسؤولة عن المبيعات، لمساعدة العمالء في الحجز واالستالم وتقديم خدمة ما بعد البيع. ويتم الحجز إما مباشرة في الفرع أو مسبقا

اإلنترنت أو الهاتف. وتركز العمليات التجارية في المقام األول على تقديم أسطول مركبات جذابة والحفاظ على توزيع متوازن لألساطيل عبر شبكة الفروع لضمان 
معدل تشغيل مرتفع.

قطاعات السوق 1-٣-٣
عادة ما تخدم شركات التأجير قصير األجل للسيارات في المملكة ثالثة قطاعات مختلفة، لكل منها خصائصها ومحركات النمو فريدة: )1( التأجير قصير األجل للسيارات 

ألغراض الترفيه )2( التأجير قصير األجل للسيارات ألغراض العمل و)3( التأجير قصير األجل للسيارات كوسائل بديلة للتأمين.

التأجير قصير األجل للسيارات لألفراد: يشمل خدمات التأجير قصير األجل للسيارات للرحالت الشخصية أو العطالت أو زيارة األصدقاء/العائلة أو أي نشاط  	
آخر غير متعلق بالعمل.

التأجير قصير األجل للسيارات للشركات: يشمل خدمات التأجير قصير األجل للسيارات ألغراض العمل، مرتبة من قبل السائقين أنفسهم أو أماكن عملهم 	

التأجير قصير األجل لتوفير سيارات بديلة - التأمين: يشمل اإليجارات التي تدفعها شركة التأمين لتقديم سيارات كوسيلة بديلة للمستهلكين أو الشركات،  	
بينما يتم إصالح سيارتهم الخاصة بعد وقوع حادث..

خصائص السوق ٢-٣-٣
يتميز سوق التأجير قصير األجل للسيارات في المملكة بالسمات الرئيسية التالية:

 لألسواق األخرى المتقدمة على مستوى العالم )مثل أوروبا والواليات المتحدة وما إلى ذلك(، فإن  	
ً
قاعدة العمالء المحلية يهيمن عليها األفراد: خالفا

 
ً
ل في أنها تخضع في المقام األول لهيمنة األفراد، وليس الشركات، والمسافرين المحليين بدال

ّ
الخصائص المميزة لقطاع التأجير قصير األجل في المملكة تتمث

من المسافرين الدوليين الوافدين. ولذلك، فإّن شركات التأجير قصير األجل تتمتع بقاعدة عمالء كبيرة متنوعة، تخدم السوق المحلية في األساس.

 من خالل قنوات متعددة كزيارة الفروع  	
ً
ل سهولة الوصول والتوافر عاملين أساسيين: يمكن لعمالء التأجير قصير األجل للسيارات حجز سيارة عادة

ّ
تمث

 
ً
أو الحجز عبر اإلنترنت. وال تزال خدمات التأجير قصير األجل في المملكة راسخة في الوقت الراهن في تجربة زيارة الفرع. ولكن يقدر المستهلكون األصغر سنا

بصفة كبيرة الراحة التي يوفرها الحجز عبر اإلنترنت. وفي ظل ارتقاء خدمات النقل حسب الطلب مثل أوبر وكريم، تستثمر شركات تأجير السيارات في اإلمكانات 
المتوفرة عبر اإلنترنت لتلبية توقعات العمالء المتغيرة إزاء تجربة التأجير قصير األجل. يمثل توافر السيارات وسهولة الوصول إليها عاملين مهمين لجذب 

العمالء.

الحساسية لألسعار: يتسم عمالء التأجير قصير األجل للسيارات بحساسيتهم النسبية لألسعار. ولذلك، تقوم شركات التأجير قصير األجل بمراقبة أسعارها  	
وتعديلها بناًء على الطلب والمواسم والفعاليات والظروف العامة للسوق.

الموسمية واألحداث: يعتمد الطلب على التأجير قصير األجل للسيارات على العطالت الرسمية كإجازتي عيد الفطر وعيد األضحى المباركين واألحداث  	
األخرى، مثل مواسم المملكة )كموسم الرياض( التي تشمل عروض الفنية، واألحداث الرياضية وترفيهية متنوعة، والمؤتمرات والفعاليات العامة والخاصة 
وما إلى ذلك. وتتغير هذه األحداث في غضون فترة زمنية معينة من سنة إلى أخرى، ومن ثم فإّنها تتطلب من شركات التأجير قصير األجل موازنة توافر السيارات 
 ما يوفر ارتفاع الطلب على التأجير قصير األجل في الذروات الموسمية فرصة متكررة لشركات 

ً
ومعدالت االستخدام المناسبة الستيعاب الموسمية. وعادة

تأجير السيارات لرفع أسعارها.

الخدمات ذات القيمة المضافة: عند حجز السيارة، يمكن للعميل االختيار من بين مجموعة متنوعة من الخدمات ذات القيمة المضافة باإلضافة إلى  	
 من مصادر اإليرادات اإلضافية الرئيسية لشركات تأجير السيارات. وباإلضافة إلى ذلك، 

ً
التأمين التكميلي )مثل التنازل عن تلف التصادم(، التي تعد واحدة

فإن العوامل المساعدة األخرى مثل عدد الكيلومترات غير المحدود و/أو السائقين، وما إلى ذلك كخدمة اختيارية بتكلفة إضافية تعمل على تحسين عرض 
قيمة العميل وتوفير اإليرادات ذات الصلة وفرص الربح لشركات تأجير السيارات.

معوقات الدخول: يتسم سوق التأجير قصير األجل للسيارات في المملكة العربية السعودية عدة معوقات في سبيل دخول الشركات المحلية والدولية: 	

 ما يتم تخصيصها لشركات تأجير السيارات من  	
ً
 ألن المطارات تقدم فروًعا محدودة للتأجير قصير األجل للسيارات، فعادة

ً
فروع المطارات المقّيدة: نظرا

 ما تسّدد شركات تأجير السيارات تكاليف أعلى لتشغيل فرع في موقع مطار، متمثلة بإيجارات أعلى 
ً
فة. وعادة

ّ
خالل عملية طرح مزايدة، مما يجعلها مكل

من اإليجارات المتوسطة، وعقود إيجار تمتد لمدة تتراوح من سنتين إلى خمس سنوات، تشمل ترتيبات عقدية لتقاسم اإليرادات مع المطارات. لذلك، 
يمكن لشركات التأجير قصير األجل ذات النطاق الالزم فقط تحمل تكاليف العمل في مواقع المطارات.

العالقة مع الوكالء: تعتمد شركات تأجير السيارات بدرجة كبيرة على وكالء السيارات في توفير السيارات في حينها بأسعار تنافسية وفي الوقت المناسب. 	

التمويل: يتطلب العمل في قطاع تأجير السيارات تجديد دوري ألسطول السيارات مما يستوجب تمويل مستمر من مصادر مختلفة كالنقد الناتج من  	
العمليات أو القروض البنكية أو أقساط الوكيل.
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برامج والء العمالء: باإلضافة إلى جودة السيارات ودعم ما بعد البيع، تقدم شركات تأجير السيارات القائمة برامج والء )من المحتمل أن تكون بالشراكة  	
مع شركات الطيران أو مقدمي خدمات آخرين( و/أو ترقيات دورية )على سبيل المثال، خصومات على باقات السفر( لالحتفاظ بعمالئها.

اللوائح: على شركات تأجير السيارات االمتثال ألحدث اللوائح والتنظيمات المفروضة من الجهات الحكومية المعنية )للمزيد من التفاصيل، يرجى  	
مراجعة القسم )3-1-7( )»التغييرات التنظيمية األخيرة«((.

حجم السوق المقّدر ٣-٣-٣
بلغ إجمالي قيمة سوق التأجير قصير األجل للسيارات في المملكة العربية السعودية 3,986.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م. وارتفعت قيمة السوق بمعدل نمو 

سنوي مركب بلغت نسبته 1.2% خالل الفترة 2014م-2019م. 

يوضح الجدول التالي سوق التأجير قصير األجل للسيارات في المملكة 2014م-2019م:

سوق التأجير قصير األجل للسيارات في المملكة )٢01٤م-٢019م(: ٨-٣جدول 

2019م2018م2017م2016م2015م2014م
معدل النمو

السنوي المركب
)2014م-2019م(

4.7%157.9162.0169.4184.7191.1199.0التأجير قصير األجل للسيارات )باأللف سيارة(

1.2%3,750.03,834.63,816.23,818.93,799.53,986.2التأجير قصير األجل للسيارات )مليون ريال سعودي(

1.6%2,052.12,105.52,102.32,147.02,125.62,219.1األفراد

0.8%1,654.31,684.21,668.91,625.61,627.81,718.1للشركات

2.3%43.644.945.046.346.148.9التأمين

المصدر: يورومونيتور إنترناشيونال.

التطورات السابقة ٤-٣-٣
لقد تأثر سوق التأجير قصير األجل للسيارات في المملكة على مدار السنوات األخيرة بالتوّجهات التالية:

السياحة: على الرغم من التطور البطيء الذي تشهده حركة السفر المحلي الذي انخفض من 18.0 مليون رحلة في عام 2016م إلى 15.6 مليون رحلة في عام 2019م، 
فقد ارتفع اإلنفاق السياحي المحلي بمعدل نمو مركب نسبته 19.0% خالل الفترة نفسها انعكس بشكل إيجابي على أداء سوق تأجير السيارات قصير األجل. ومن 

ا مهًما للسوق، تدعمه مبادرات الحكومة لتفعيل السياحة والترفيه.
ً
المتوقع أن يظل قطاع السياحة محرك

يوضح الجدول التالي الرحاالت السياحية للمملكة حسب النوع 2014م-2019م:

الرحالت السياحية للمملكة حسب النوع 1 )٢01٤م-٢019م(: 9-٣جدول 

2019م2018م2017م2016م2015م2014م
معدل النمو

 السنوي المركب
)2014م-2019م(

4.5%31.633.635.743.737.939.3عدد الرحالت المحلية )بالمليون(

-3.7%)13.3%(22.4%6.3%6.3%-التغّير على أساس سنوي )%(

)3.1%(18.318.018.016.115.315.6عدد الرحالت الداخلية )بالمليون(

-2.0%)5.0%()10.6%(0.0%)1.6%(-التغّير على أساس سنوي )%(

2.0%49.851.653.859.853.254.9إجمالي عدد الرحالت )بالمليون(

-3.2%)11.0%(11.2%4.3%3.6%-التغّير على أساس سنوي )%(

المصدر: يورومونيتور إنترناشيونال، قاعدة بيانات جوازات السفر الصادرة عن منظمة السياحة العالمية )منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة، الهيئة العامة لإلحصاء والمصادر التجارية(.
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يوضح الجدول التالي اإلنفاق السياحي في المملكة حسب النوع 2014م-2019م:

اإلنفاق السياحي في المملكة حسب النوع 1 )٢01٤م-٢019م(: 10-٣جدول 

2019م2018م2017م2016م2015م2014ممليون ريال سعودي
معدل النمو

 السنوي المركب
)2014م-2019م(

4.1%40.441.841.646.147.349.5نفقات السياحة المحلية

-4.7%2.6%10.8%)0.5%(3.5%-التغّير على أساس سنوي )%(

13.0%54.382.593.497.595.1100.2نفقات السياحة الداخلية

-5.4%)2.5%(4.4%13.2%51.9%-التغّير على أساس سنوي )%(

9.6%94.8124.3135.1143.6142.4149.7محلي وداخلي

-5.1%)0.8%(6.3%8.7%31.1%-التغّير على أساس سنوي )%(

المصدر: يورومونيتور إنترناشيونال، قاعدة بيانات جوازات السفر الصادرة عن المصادر التجارية / اإلحصاءات الوطنية )الهيئة العامة لإلحصاء(

اإلصالحات في مجال الترفيه: وفق برنامج رؤية السعودية 2030 )المصدر: رؤية المملكة العربية السعودية 2030(، بدأت الحكومة العمل على تطوير  	
القطاع الترفيهي. وفي هذا الصدد قدمت الهيئة العامة للترفيه أكثر من 5,000 فعالية في البالد في عام 2018م )المصدر: رؤية المملكة العربية السعودية 

 .)2030

ا وثيًقا بالتطورات الجديدة الداخلة على البنية التحتية ووسائل النقل. تم  	
ً
تطوير البنية التحتية: يرتبط الطلب على التأجير قصير األجل للسيارات ارتباط

تطوير مطارات ومحطات جديدة بهدف دعم العدد المتزايد من الركاب، مثل الصالة الخامسة في مطار الملك خالد في الرياض، وافتتاح مطار الملك عبد 
العزيز الدولي.

قيادة النساء: تم رفع الحظر المفروض على قيادة النساء بموجب مرسوم ملكي صادر في سبتمبر 2017م، وتم إصدار أول رخصة قيادة في يونيو 2018م بهدف  	
 الستصدار تراخيص دولية صالحة. 

ً
زيادة مشاركة المرأة في مجال العمل، كما تم افتتاح سبع مدارس لتعليم النساء قيادة السيارات و22 مركزا

سوق التأجير طويل األجل للمركبات  ٤-٣
يوفر التأجير طويل األجل للمركبات للعمالء الحق في استخدام المركبة لفترة زمنية محددة نظير رسوم متفق عليها. ويجب بعد إنتهاء المدة األساسية للتأجير )والتي 

تتراوح عادة بين سنتين إلى خمس سنوات(، إعادة المركبة إلى شركة التأجير طويل األجل أو شراؤها نظير القيمة المتبقية.

يوجد نوعان من التأجير طويل األجل: )1( تأجير تشغيلي، )2( تأجير تمويلي.

 ما يكون شركة تأجير مركبات أو وكيل مستقل( مركبة إلى المستأجر بموجب اتفاقية. ويتلقى المؤجر نظير ذلك دفعات  	
ً
التأجير التشغيلي: ينقل المؤجر )غالبا

شهرية تتأثر بعوامل مثل القيمة األولية للمركبة، ومبلغ اإليداع األول، وسعر الفائدة والقيمة المتبقية في نهاية فترة اإليجار. ويلتزم المستأجر بتسليم المركبة 
للمؤجر حال إنتهاء مدة االتفاقية.

 أو شركة تابعة للشركات المصنعة للمعدات األصلية( مركبة إلى المستأجر بموجب اتفاقية تنص  	
ً
 مستقال

ً
 ما يكون بنكا

ً
التأجير التمويلي: ينقل المؤجر )غالبا

 للمركبة حال إنتهاء مدة االتفاقية. ويتحمل المستأجر المخاطر 
ً
أن يدفع العميل القيمة الكاملة للمركبة خالل فترة محددة. وبذلك يصبح المستأجر مالكا

قصر ساما أعمال التأجير التمويلي على الشركات المرخصة فقط.
ُ
المالية اإلجمالية للسيارة. على غرار منتجات الخدمات المالية األخرى، ت

تتميز خصائص التأجير التشغيلي بالعديد من المزايا على التأجير التمويلي والشراء المباشر للعميل:

دفع شهري أقل في حالة دفعات اإليجار التشغيلي مقارنة بنظيرها في التأجير التمويلي. 	

يتم تجديد أسطول المركبات بشكل متكرر. يتيح استخدام المركبات الجديدة الحصول على الضمان المقدم من الشركة المصنعة خالل معظم فترة  	
االستخدام.

عدم التعرض لمخاطر القيمة المتبقية وال يحتاج المستأجر إلى بيع المركبة المستأجرة. 	

 مفيًدا بشأن ضريبة القيمة المضافة مقارنة بالشراء حيث ال يلزم دفع مبلغ ضريبة القيمة المضافة بالكامل مقدًما. 	
ً

يقدم حال

ضمن هذا اإلطار، يتم تضمين التكاليف المتعلقة بتشغيل المركبات في مدفوعات إيجار شهرية، يشمل ذلك على سبيل المثال الصيانة السنوية إلجراء الفحص الفني 
واإلصالحات وشراء اإلطارات الجديدة وقطع الغيار والتأمين. وذلك من شأنه توفير شفافية عالية بشأن تكاليف أسطول المركبات.

تتم عملية التأجير طويل األجل من خالل المناقصات العامة )أي العطاءات المفتوحة بين مقدمي خدمات التأجير طويل األجل، على سبيل المثال في حالة الكيانات 
العامة أو الشركات الكبيرة( أو الطلبات المباشرة من الكيانات الخاصة. ويقوم منسقي المبيعات بعمل على توفير متطلبات العمالء، من حيث عدد ونوع المركبة 
وكذلك المظهر الخارجي )مثل اللون( والمظهر الداخلي وعدد المركبات االحتياطية الجاهزة لالستبدال في حالة األعطال، وما إلى ذلك. كما يلزم في بعض الحاالت أن 

يكون لدى شركات التأجير طويل األجل مرافق ورشة عمل في الموقع لدعم العميل بالخدمة والصيانة وإجراء اإلصالحاتبشكل سريع.

تخدم شركات التأجير طويل األجل للمركبات شريحة من العمالء تشمل شركات صغيرة ومتوسطة وشركات ربحية وغير ربحية وجهات حكومية )مثل الوزارات والهيئات 
واللجان الملكية(. جميع أنواع العمالء لديهم احتياجات مختلفة من حيث حجم األسطول، والمزيج، والعالمة التجارية، وما إلى ذلك، ويتم تطبيق نهج مبيعات 

 لذلك.
ً
مختلف معهم وفقا
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خصائص السوق 1-٤-٣
يتميز سوق التأجير طويل األجل للمركبات في المملكة بالسمات الرئيسية التالية:

رؤية عالية نسبيا لإليرادات بسبب مدة العقود الطويلة: عادة ما يلتزم عمالء التأجير طويل األجل للمركبات بعقد تأجير طويل األجل بمبلغ ثابت ولفترة  	
زمنية ثابتة، والتي عادة ما تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات. وبناًء على ذلك، يمكن التنبؤ باإليرادات والتدفقات النقدية إلى حد كبير.

دعم العمالء بشكل سريع أمر رئي�سي: عمالء التأجير طويل األجل للمركبات حساسون بشكل خاص تجاه قدرة شركة التأجير طويل األجل على توفير الصيانة  	
في الوقت المحدد وبجودة مرتفعة )مثل ورش العمل المتنقلة( باإلضافة إلى استبدال المركبة إذا لزم األمر.

التخصيص: يقدر عمالء التأجير طويل األجل إعداد وتوفير المركبات في الوقت مناسب حسب رغبتهم بما يتالءم مع المتطلبات المحددة ألعمالهم. 	

عالقة العميل: عادة ما يطلب عمالء التأجير طويل األجل نقطة اتصال واحدة، وعادة ما يتم تقديم منسق أسطول للعمالء الذين يستأجرون مائة مركبة  	
أو أكثر.

حساسية األسعار: األسعار التنافسية لكل من المركبة ورسوم الخدمة تمثل عرض بيع أسا�سي لعمالء التأجير طويل األجل. لذلك، يقوم مقدمي الخدمات  	
بمراقبة وتعديل أسعارها لتالئم المناقصات الفردية.

حواجز الدخول: يضع سوق التأجير طويل األجل للمركبات في المملكة عدة معوقات في سبيل دخول الشركات المحلية والدولية: 	

المبيعات والتوزيع: تعتمد شركات التأجير طويل األجل إلى حد كبير على سعة نطاق شبكة المبيعات، التي بدورها تساهم في جذب عمالء جدد. 	

شبكة الصيانة/ الموردين: تعتمد شركات التأجير طويل األجل بشكل كبير على وفرة وجودة منافذ الشركاء المختصون بتقديم خدمات مساندة كإصالح  	
المركبات وتوفير قطع الغيار.

اقتصادات الحجم: كلما ازداد حجم أسطول مركبات شركة التأجير طويل األجل كلما ازدادت إمكانيتها بالتفاوض على أسعار شراء المركبات من  	
الموردين.

 لكسب عمالء جدد. 	
ً
الوعي بالعالمات التجارية: تشكل سمعة مقدم خدمات التأجير طويل األجل من حيث كونه شريك موثوق به وصريح عامل مهما

 الستوجاب الخدمة توفير األسطول المطلوب للعميل فور بدء العقد. 	
ً
 في عمليات التأجير طويل األجل، نظرا

ً
 رئيسيا

ً
تمويل المركبات: يعد التمويل عامال

حجم السوق المقّدر ٢-٤-٣
بلغ إجمالي قيمة سوق التأجير طويل األجل للسيارات في المملكة العربية السعودية 2,953.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م. نمت قيمة السوق بمعدل نمو سنوي 

مركب بلغ 8.2% خالل الفترة بين عامي 2014م و2019م.

يوضح الجدول التالي سوق التأجير طويل االجل للسيارات في المملكة 2014م-2019م:

سوق التأجير طويل االجل للسيارات في المملكة )من ٢01٤م إلى ٢019م(: 11-٣جدول 

2019م2018م2017م2016م2015م2014م
معدل النمو

السنوي المركب
)2014م-2019م(

6.9%105.9105.6106.5108.4122.0147.5التأجير طويل األجل للسيارات )باأللف سيارة(

8.2%1,988.02,009.32,052.02,116.02,412.22,953.8التأجير طويل األجل للسيارات )بالمليون ريال سعودي(

المصدر: يورومونيتور إنترناشيونال من اإلحصائيات الرسمية واالتحادات التجارية والصحافة التجارية وبحوث الشركات والمقابالت التجارية والمصادر التجارية.

االتجاهات السابقة ٣-٤-٣
تأثر سوق التأجير طويل األجل للسيارات في المملكة خالل السنوات األخيرة باالتجاهات التالية:

إدخال ضريبة القيمة المضافة: أدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مبيعات المركبات الجديدة في يناير 2018م إلى زيادة التكاليف لمشتري المركبات  	
، عند شراء المركبة، بمثابة حافز إضافي لتبني التأجير طويل األجل 

ً
بنسبة 5%. يمكن اعتبار دفع مبلغ ضريبة القيمة المضافة المعتدل إلى الكبير مقدما

للمركبات.

استبدال الشراء باإليجار التشغيلي طويل األجل: شهدت المملكة زيادة في معدل التحويل من الشراء المباشر والتأجير التمويلي طويل األجل إلى التأجير  	
التشغيلي طويل األجل، ال سيما الحكومة السعودية، )مثل الوزارات أو الهيئات( والكيانات شبه الحكومية. يهدف انتقال هذه الجهات من عملية الشراء 
 غرض تحقيق أهداف رؤية 2030 لتحسين فعالية التخطيط المالي 

ً
إلى عملية التأجير التشغيلي طويل األجل إلى تحسين ميزانيتها. يخدم هذا االتجاه أيضا

واإلنفاق الحكومي.

 مجموعة كبيرة ومتنوعة من المشاريع التنموية المعروفة باسم »المشاريع العمالقة«. تخلق هذه  	
ً
تأثير المشاريع العمالقة/الضخمة: تشهد المملكة حاليا

 جديدة لفرص عمل أخرى في جميع أنحاء البالد، مما يزيد بدوره من الطلب على مرونة الشركات 
ً
المشاريع وظائف جديدة وتعزز أنشطة البناء وتفتح آفاقا

وحلول النقل.
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سوق المركبات المستعملة  ٥-٣
 لعدم وجود قائمة أسعار 

ً
 وتسجيلها مرة واحدة على األقل. ونظرا

ً
يشير مصطلح سوق المركبات المستعملة إلى عملية بيع المركبات المستعملة التي جرى بيعها مسبقا

 على عدة عوامل تشمل على سبيل المثال ال 
ً
 ما يتفق بائعو ومشترو المركبات المستعملة على قيمة سوقية خاصة بحالة المركبة والتي تعتمد عادة

ً
رسمية، فعادة

الحصر عمر المركبة وعدد األميال.

تعتمد أسعار المركبات المستعملة على مجموعة من العوامل تشمل مبيعات المركبات الجديدة والجودة الكلية للمركبة المستعملة المراد بيعها وعمر المركبة 
وخدمة ما بعد البيع. وعلى الرغم من أن شركات تأجير السيارات وشركات التأجير طويل األجل األخرى الموجودة في أسواق أخرى )مثل: كسوق أوروبا( يعقدون في 
الغالب اتفاقيات إعادة شراء مع الشركات المصنعة للمعدات األصلية أو الوكالء، لكن يعد هذا اإلجراء غير شائع في المملكة حيث تستطيع معظم شركات التأجير 

قصير وطويل األجل في المملكة بيع المركبات المستعملة بهوامش أعلى من اتفاقيات إعادة الشراء..

يوضح الجدول التالي سوق المركبات الجديدة والمستعملة في المملكة:

سوق المركبات الجديدة والمستعملة في المملكة )٢01٤م-٢019م(: 1٢-٣جدول 

2019م2018م2017م2016م2015م2014ممليون ريال سعودي
معدل النمو السنوي المركب

)2014م-2019م(

)11.9%(863.2852.3666.4513.2415.7459.1مبيعات المركبات الجديدة

19.9%478.5573.6826.91,031.91,171.11,184.8مبيعات المركبات المستعملة

المصدر: يورومونيتور انترناشونال

قطاعات السوق 1-٥-٣
يمكن أن تكون قنوات البيع المستخدمة غير متصلة باإلنترنت ومتصلة باإلنترنت.

قنوات تقليدية: تشمل صاالت العرض ومنصات المزاد المملوكة أو الخاصة بأطراف ثالثة. 	

قنوات اإلنترنت: تشمل مواقع اإلنترنت الخاصة أو األسواق أو المزادات عبر اإلنترنت. وعادة ما تحتاج المركبات التجارية متوسطة الحمولة إلى طريقة تسويق  	
مختلفة حيث أنها تستهدف شريحة مختلفة من المشترين عن المركبات التجارية خفيفة الحمولة.

يمكن أن يكون العمالء والمستخدمون النهائيون للمركبات أفراد أو شركات )شركات كبيرة أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة(.

 ما تتبع مبيعات المركبات المستعملة في المملكة إحدى الطرق الخمسة الرئيسية للسوق:
ً
وعادة

منصة المزادات الخاصة بأطراف ثالثة: يتم بيع المركبات من خالل حدث ينظمه طرف ثالث حيث يقوم المشترون المحتملون بتقديم عرض تناف�سي  	
بصيغة مفتوحة أو مغلقة لشراء المركبة. ومع ذلك، فإن هذا النهج غير شائع في المملكة حتى تاريخ هذه النشرة.

منصة المزادات ذات الملكية الخاصة: يتم بيع المركبات من خالل حدث تنظمه مباشرة شركة تأجير مركبات أو شركة أخرى للتأجير طويل األجل حيث  	
يقوم المشترون المحتملون بتقديم عرض تناف�سي بصيغة مفتوحة أو مغلقة لشراء المركبة. 

اإلدراج في األسواق عبر اإلنترنت: يتم بيع المركبات من خالل منصة عبر اإلنترنت حيث يمكن للمشترين المحتملين مراجعة قائمة المركبات وتقديم عرض  	
تناف�سي لشراء المركبة. تقدم العديد من المواقع اإللكترونية في المملكة هذه الخدمة مثل Haraj.com وSaudisale.com وغيرها من المواقع حيث يستطيع 

المشترون الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالمركبة عبر اإلنترنت )مثل نوع المركبة، سنة الطراز، صورة المركبة، إلخ( قبل تقديم عرًضا.

مبيعات مباشرة إلى المستهلكين: يتم بيع المركبات مباشرة إلى المستهلك أو الشركات من خالل صاالت عرض مخصصة لبيع السيارات. وهذا قد يتيح  	
لشركات تأجير السيارات قصير األجل وشركات تأجير المركبات طويل األجل بزيادة صافي هامش ربحها من خالل تجاوز منصات المزادات الخاصة بأطراف 

ثالثة.

المبيعات ألسواق خارج المملكة: يمكن بيع المركبات مباشرة أو من خالل وكالء السيارات إلى البلدان المجاورة مما يساعد على تحسين عائدات مبيعات  	
المركبات المستعملة الخاصة بطرازات المركبات ذات الصلة.
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خصائص السوق ٢-٥-٣
يتسم سوق المركبات المستعملة في المملكة بالخصائص األساسية التالية:

	  
ً
الخبرة األساسية في بيع المركبات المستعملة المحلية وإعادة تسويقها: يمكن بيع المركبات المستعملة من خالل قنوات إعادة التسويق المختلفة. نظرا

ألن السوق يتمركز مع مجموعات الوكالء، فال يتم إجراء عمليات إعادة شراء مع الشركات المصنعة للمعدات األصلية أو إعداد أدلة تسعير مستقلة من 
أطراف ثالثة، تتطلب شركات تأجير السيارات قصير األجل وشركات تأجير المركبات طويل األجل خبرة محلية لبيع مركباتها المستعملة. وقد يمثل عدم وجود 

 أمام دخول الشركات العالمية.
ً
 إضافيا

ً
هيكلية إعادة التسويق خاصة بإعادة بيع المركبات المستعملة في المملكة عائقا

صاالت عرض إعادة البيع والعالقة مع الوكالء: تمثل الخبرة المحلية والعالقة مع الوكالء قيمة إضافية قوية بسبب الضعف الحالي في هيكلية إعادة  	
 بالتفاوض بصورة أفضل حول الشروط التعاقدية وتحسين عائدات المبيعات.

ً
التسويق. باإلضافة إلى ذلك، قد يتيح وجود صاالت عرض خاصة أيضا

تطورات السوق ٣-٥-٣
لقد تأثر سوق المركبات المستعملة في المملكة على مدار السنين باالتجاهات التالية:

التحول من شراء السيارات الجديدة إلى شراء المركبات المستعملة: كان هناك تحول تدريجي من مبيعات السيارات الجديدة إلى مشتريات المركبات  	
المستعملة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية في ضوء التباطؤ االقتصادي العام الناتج عن انخفاض أسعار النفط في األسواق الدولية خالل عام 
2016م )للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )3-1( )»نظرة عامة على االقتصاد الكلي«(. باإلضافة إلى ذلك، أدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة 
رضت في يناير 2018م( إلى عدم ميل المستهلك إلى اإلنفاق على السيارات الجديدة وبالتالي ارتفع الطلب على المركبات المستعملة.

ُ
)ضريبة بقيمة 5% التي ف

نمو قطاع التأجير طويل األجل: أدى نمو قطاع التأجير طويل األجل إلى زيادة حجم المركبات المستعملة في قطاع المركبات المستعملة لمدة 3 إلى 5 سنوات. 	

الرقمنة: القبول واالستخدام المتزايد لألسواق عبر اإلنترنت ومنصات المركبات المستعملة. 	

المشهد التنافسي  ٦-٣
يتألف سوق التأجير قصير األجل للسيارات والتأجير طويل األجل للمركبات في المملكة إلى:

 لتواجدها القوي وتركيزها المحلي. 	
ً
الشركات المحلية: مثل ذيب والوفاق وشري، التي تتمتع عادة بوعي عاٍل بالعالمة التجارية داخل المملكة نظرا

الشركات العالمية: مثل بدجت وأفيس وهرتز، التي تحمل اسم تجاري عالمي. وعادة ما تدخل الشركات الدولية في اتفاقيات حق االمتياز مع الشركات  	
المحلية.

، حيث يشمل الشركات الصغيرة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، في حين أن قطاع التأجير طويل األجل يتمركز 
ً
يعتبر قطاع التأجير قصير األجل أكثر تجزئة

أكثر حول الشركات الرئيسية:

سوق التأجير قصير األجل: يشارك معظم مشغلي تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية في أنشطة تأجير السيارات القصير األجل والطويل األجل،  	
 بين الشركات المحلية والدولية. عادة 

ً
بما في ذلك شركات مثل شركة ذيب لتأجير السيارات والشركة المتحدة الدولية للمواصالت. ينقسم السوق نسبيا

 لتركيزهم المحلي. 
ً
ما يكون لدى الشركة المحلية وعي عالي بالعالمة التجارية في المملكة نظرا

يوضح الجدول التالي الحصص السوقية الخاصة بسوق التأجير قصير األجل للسيارات في المملكة بناء على قيمة الخدمات:

الحصص السوقية الخاصة بسوق التأجير قصير األجل للسيارات في المملكة بناء على قيمة الخدمات )٢019م(: 1٣-٣جدول 

الحصة السوقيةاسم الشركةالتصنيف

8.8%شركة ذيب لتأجير السيارات )شركة ذيب(1

6.9%شركة الوفاق لتأجير السيارات2

6.9%الشركة المتحدة الدولية للمواصالت )بدجت لتأجير السيارات(3

4.6%شركة هال العربية المحدودة )أيفس(5

3.5%شركة المفتاح لتأجير السيارات المحدودة )شركة المفتاح لتأجير السيارات(6

3.2%مجموعة سيرا )لومي(7

2.1%هانكو لتأجير السيارات المحدودة )هانكو لتأجير السيارات(8

64.1%أخرى

المصدر: يورومونيتور انترناشونال

سوق التأجير طويل األجل: تحظى أكبر خمس شركات بحصة سوقية مجتمعة قدرها 48.8%، لشركة المتحدة الدولية للمواصالت النصيب األكبر منها  	
بحصة سوقية قدرها 17.3%. وتتوزع باقي الحصة السوقية بين مؤجرين ووكالء آخرون مثل شركة شري لتأجير السيارات مجموعة سيرا. ويشهد السوق 
 بالمقارنة بسوق تأجير السيارات قصير األجل حيث تستحوذ الشركات الكبرى )أي الشركات ذات حصة سوقية تفوق 2%( على 70.9% من 

ً
 نسبيا

ً
تركيزا

السوق.
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يوضح الجدول التالي الحصص السوقية الخاصة بسوق تأجير السيارات طويل األجل في المملكة بناًء على قيمة الخدمات في عام 2019م:

الحصص السوقية الخاصة بسوق التأجير طويل األجل للسيارات في المملكة بناًء على قيمة الخدمات )٢019م(: 1٤-٣جدول 

الحصة السوقيةاسم الشركةالتصنيف

17.3%الشركة المتحدة الدولية للمواصالت )بدجت لتأجير السيارات(1

8.6%شركة توكيالت الجزيرة للسيارات المحدودة )وكيل فورد(2

8.2%هانكو لتأجير السيارات المحدودة )هانكو لتأجير السيارات(3

8.2%شركة معدات الجزيرة المحدودة )أوتو ورلد(4

6.5%شركة ذيب لتأجير السيارات )ذيب(5

6.2%شركة شري لتأجير السيارات )شري(6

5.1%مجموعة سيرا )لومي(7

4.7%شركة مجموعة عبد اللطيف العي�سى القابضة )شركة األفضل لتأجير السيارات(8

3.9%شركة هيرتز في المملكة العربية السعودية )شركة الوسيلة لتأجير السيارات(9

2.3%شركة هال العربية المحدودة )أيفس(10

29.1%أخرى

المصدر: يورومونيتور إنترناشونال.
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وصف األعمال-  4

نظرة عامة  1-٤
شركة ذيب لتأجير السيارات هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست بموجب القرار الوزاري رقم 305/ق وتاريخ 1431/10/11هـ )الموافق 2010/9/20م( 
ومقّيدة بالسجل التجاري رقم 1010150661 وتاريخ 1419/4/12هـ )الموافق 1998/8/6م(، ويبلغ رأس مالها الحالي )430,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى 
)43,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها 10 رياالت سعودية للسهم الواحد. ويقع المقر الرئي�سي للشركة ومكتبها المسجل في حي الروضة، 

طريق الدائري الشرقي، بين مخرج 12 و13، صندوق بريد رقم 9551 الرياض 11423، المملكة العربية السعودية.

 لنظامها األساس تأجير السيارات والمركبات التجارية، وتجارة الجملة والتجزئة في المركبات الجديدة والمستعملة وقطع غيار 
ً
تشمل األنشطة الرئيسية للشركة وفقا

المركبات والمعدات الصناعية، وامتالك العقارات وتشييد المباني عليها بقصد اإليجار أو البيع، وامتالك محطات الوقود ومراكز صيانة المركبات وإدارتها وتشغيلها، 
وتقديم الخدمات التجارية وخدمات السفر والسياحة وحجز الفنادق، وتأجير المعدات الثقيلة، ونقل وترحيل البضائع والمهمات بأجر ونقل الركاب والسيارات 

والمعدات والمحروقات على الطرق البرية.

 
ً
 كونت خاللها قاعدة عمالء متنوعة وأسطوال

ً
تعتبر شركة ذيب لتأجير السيارات من ضمن رواد قطاع تأجير السيارات في المملكة حيث تمتلك خبرة تقارب 30 عاما

يتكون من حوالي 19,000 سيارة كما في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، وبذلك تحتل الشركة مكانة ريادية بين شركات تأجير السيارات في المملكة، 
 لتأجير السيارات، و10 مراكز لصيانة المركبات، وفرعين لبيع 

ً
حيث تقدم خدماتها في المناطق الوسطى والغربية والشرقية والشمالية والجنوبية من خالل 48 فرعا

المركبات المستعملة، كما في 31 مارس 2020م وتتألف األنشطة األساسية للشركة من قطاعات األعمال الرئيسية التالية )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة 
القسم )4-6( )»نظرة عامة على أعمال الشركة«((:

التأجير قصير األجل وتقديم الخدمات األخرى ذات الصلة.أ. 

التأجير طويل األجل وتقديم الخدمات األخرى ذات الصلة، باإلضافة إلى توفير حلول مخصصة للعمالء على المدى الطويل.ب. 

بيع المركبات المستعملة المملوكة للشركة والتي تم استخدامها في عمليات القطاعين أعاله.ج. 

 في جميع أنحاء المملكة )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )5-8( )»الموظفون«((.
ً
وكما في 31 مارس 2020م، بلغ عدد موظفي الشركة 1,320 موظفا

حققت الشركة إيرادات بقيمة 197.6 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م، و631.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2019م مقارنة بإيراداتها البالغة 532.6 مليون ريال سعودي والتي حققتها في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. وبلغ صافي الدخل لفترة 
الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م 34 مليون ريال سعودي، و118.8 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مقارنة بمبلغ 60.1 مليون ريال سعودي 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. وكما في 31 مارس 2020م، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 467.4 مليون ريال سعودي )برأس مال قدره 430 مليون ريال 
سعودي، واحتياطي نظامي قدره 3.4 مليون ريال سعودي، وأرباح مبقاة قدرها 34 مليون ريال سعودي(، مقارنة بمبلغ 451.4 مليون ريال سعودي )برأس مال قدره 
153.9 مليون ريال سعودي، واحتياطي نظامي قدره 55.3 مليون ريال سعودي، وأرباح مبقاة قدرها 242.1 مليون ريال سعودي( كما في 31 ديسمبر 2019م ومبلغ 
383.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م، وإجمالي أصول قدره 1,294.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م، مقارنة بمبلغ 1,271.6 مليون 

ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م ومبلغ 892.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م.

تاريخ الشركة وتطور رأس مالها  ٢-٤
بدأت الشركة نشاطها كجزء من األنشطة التشغيلية لمؤسسة ذيب للمقاوالت لصاحبها حمود عبدالله الذييب )ويشار إليها فيما بعد بـ »المؤسسة«( بموجب 
ترخيص ممارسة أنشطة تأجير السيارات الصادر من وزارة النقل برقم )244( وتاريخ 1412/12/26ه )الموافق 1991/11/4م(. وبتاريخ 1414/4/27هـ )الموافق 
1993/10/24م( قامت المؤسسة بافتتاح فرع لها باسم »ذيب لتأجير السيارات« مقّيد بالسجل التجاري رقم 1010116528 وتاريخ 1414/4/27هـ )الموافق 

1993/10/24م( لمزاولة أنشطة تأجير السيارات تحت هذا الفرع.

وبتاريخ 1417/8/19هـ )الموافق 1996/12/30م( تم تحويل الفرع بما له من حقوق وما عليه من إلتزامات إلى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم »شركة ذيب لتأجير 
السيارات« مقّيدة بالسجل التجاري رقم 1010150661 وتاريخ 1419/4/12ه )الموافق 1998/8/6م( وبرأس مال قدره خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي 
مقسم إلى خمسمائة )500( حصة )أربعمائة )400( حصة عينية ومائة )100( حصة نقدية( بقيمة اسمية قدرها ألف )1,000( ريال سعودي للحصة الواحدة، حيث 

قدرت موجودات الفرع المذكور بقيمة أربعمائة ألف )400,000( ريال سعودي، وتم توزيع حصص الشركة عند تأسيسها على النحو التالي:

الشركاء في الشركة كما في 1٤1٦/9/٢٣هـ )الموافق 199٦/٢/1٢م(: 1-٤جدول 

الشريك
عدد الحصص

نسبة الملكيةالقيمة االسمية للحصص
عينيةنقدية

40%100100200,000حمود عبدالله ابراهيم الذييب

40%200200,000-محمد أحمد عبدالله الذييب

20%100100,000-علي محمد سليمان الذييب

100%100400500,000اإلجمالي

المصدر: الشركة
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وبموجب قرار الشركاء بتاريخ 1419/6/14ه )الموافق 1998/10/4م( قام علي محمد سليمان الذييب بالتنازل عن كامل حصته في الشركة البالغة نسبتها 20% من 
رأس المال لحمود عبدالله الذييب ومحمد أحمد الذييب بالتساوي، بحيث أصبح هيكل الملكية بعد نقل الحصص على النحو التالي:

الشركاء في الشركة كما في 1٤19/٦/1٤هـ )الموافق 199٨/10/٤م(: ٢-٤جدول 

نسبة الملكيةالقيمة االسمية للحصةعدد الحصصالشريك

50%250250,000حمود عبدالله ابراهيم الذييب

50%250250,000محمد أحمد عبدالله الذييب

100%500500,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

وبموجب قرار الشركاء بتاريخ 1431/8/12ه )الموافق 2010/7/24م( تمت زيادة رأس مال الشركة من خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسمائة 
)500( حصة بقيمة اسمية قدرها ألف )1,000( ريال سعودي للحصة الواحدة إلى مائة وثالثة وخمسين مليون وتسعمائة وألفين )153,902,000( ريـال سعودي 
 ومئتان )15,390,200( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد وذلك من 

ً
مقسم إلى خمسة عشر مليون وثالثمائة وتسعون ألفا

خالل رسملة مبلغ قدره ثالثة وتسعين مليون وثمانون ألف )93,080,000( ريال سعودي من جاري الشركاء ومبلغ ستين مليون واثنان وسبعون ألف )60,072,000( 
ريال سعودي من رصيد األرباح المبقاة ومبلغ مائتان وخمسون ألف )250,000( ريال سعودي من االحتياطي النظامي للشركة، كما قام حمود عبدالله ابراهيم الذييب 
، قرر الشركاء باإلجماع 

ً
ومحمد أحمد عبدالله الذييب بالتنازل عن جزء من حصصهم إلى مساهمين جدد آخرين، وكذلك بموجب نفس قرار الشركاء المذكور آنفا

تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة باسم »شركة ذيب لتأجير السيارات«، وتم توزيع أسهم الشركة بعد التحويل ونقل األسهم 
وزيادة رأس المال على النحو التالي:

مساهمو الشركة كما في 1٤٣1/٨/1٢هـ )الموافق ٢010/٧/٢٤م(: ٣-٤جدول 

نسبة الملكيةالقيمة االسمية لألسهمعدد األسهمالمساهم

47%7,233,39472,333,940حمود عبدالله ابراهيم الذييب

47%7,233,39472,333,940محمد أحمد عبدالله الذييب

1%153,9021,539,020نايف محمد أحمد الذييب1

1%153,9021,539,020نواف محمد أحمد الذييب1

1%153,9021,539,020محمد حمود عبدالله الذييب1

1%153,9021,539,020أحمد محمد أحمد الذييب1

0.5%76,951769,510أحمد حمود عبدالله الذييب1

0.5%76,951769,510عبد الله حمود عبدالله الذييب1

0.5%76,951769,510سلمان حمود عبدالله الذييب1

0.5%76,951769,510ساري حمود عبدالله الذييب1

100%15,390,200153,902,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

)1( مساهم جديد.
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 )أي ما يمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة( إلى شركة الفرص التنموية 
ً
وبتاريخ 1434/8/2هـ )الموافق 2013/6/11م(، باع المساهمون عدد 4,617,060 سهما

للتجارة والمملوكة لشركة جلف جروث القابضة 1 ذ.م.م بنسبة 95% وشركة الخليج للفرص القابضة 1 ذ.م.م بنسبة 5%. باإلضافة إلى ذلك، أبرم مساهمو الشركة 
اتفاقية ليتسنى لهم إدارة الشؤون المتعلقة بالمساهمين بطريقة منظمة وبما يتوافق ومصالح الشركة، باإلضافة لتنسيق عملية الطرح العام األولي ألسهم الشركة 
 بأن االتفاقية المبرمة ستنتهي ويتوقف العمل بها بعد استكمال عملية الطرح. وتم توزيع أسهم الشركة بعد نقل األسهم على النحو 

ً
بعد فترة معينة من الوقت. علما

التالي:

مساهمو الشركة كما في تاريخ 1٤٣٤/٨/٢هـ )الموافق ٢01٣/٦/11م(: ٤-٤جدول 

نسبة الملكيةالقيمة االسمية لألسهمعدد األسهمالمساهم

32.9%5,063,37650,633,760حمود عبدالله ابراهيم الذييب

32.9%5,063,37650,633,760محمد أحمد عبدالله الذييب

30.0%4,617,06046,170,600شركة الفرص التنموية للتجارة

0.7%107,7311,077,310نايف محمد أحمد الذييب

0.7%107,7311,077,310نواف محمد أحمد الذييب

0.7%107,7311,077,310محمد حمود عبدالله الذييب

0.7%107,7311,077,310أحمد محمد أحمد الذييب

0.4%53,866538,660أحمد حمود عبدالله الذييب

0.4%53,866538,660عبد الله حمود عبدالله الذييب

0.4%53,866538,660سلمان حمود عبدالله الذييب

0.4%53,866538,660ساري حمود عبدالله الذييب

100%15,390,200153,902,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

وبموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 1441/7/24ه )الموافق 2020/3/19م( تمت زيادة رأس مال الشركة من مائة وثالثة وخمسين مليون 
 ومئتان )15,390,200( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة 

ً
وتسعمائة وألفين )153,902,000( ريـال سعودي مقسم إلى خمسة عشر مليون وثالثمائة وتسعون ألفا

)10( رياالت سعودية للسهم الواحد إلى أربعمائة وثالثين مليون )430,000,000( ريـال سعودي مقسم إلى ثالثة وأربعين مليون )43,000,000( سهم عادي بقيمة 
اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وذلك من خالل رسملة مبلغ قدره مائتان وعشرين مليون وسبعمائة وتسعة وخمسون ألف وتسعمائة وثالثة 
وعشرون )220,759,923( ريال سعودي من رصيد األرباح المبقاة ومبلغ خمسة وخمسون مليون وثالثمائة وثمانية وثالثون ألف وسبعة وسبعون )55,338,077( 

 كما يلي:
ً
ريال سعودي من االحتياطي النظامي للشركة. وبالتالي أصبح هيكل ملكية الشركة بعد زيادة رأس المال وكما في تاريخ هذه النشرة موزعا

مساهمو الشركة كما في تاريخ هذه النشرة: ٥-٤جدول 

نسبة الملكيةالقيمة االسمية لألسهمعدد األسهمالمساهم

32.9%14,147,000141,470,000حمود عبدالله ابراهيم الذييب

32.9%14,147,000141,470,000محمد أحمد عبدالله الذييب

30.0%12,900,000129,000,000شركة الفرص التنموية للتجارة

0.7%301,0003,010,000نايف محمد أحمد الذييب

0.7%301,0003,010,000نواف محمد أحمد الذييب

0.7%301,0003,010,000محمد حمود عبدالله الذييب

0.7%301,0003,010,000أحمد محمد أحمد الذييب

0.35%150,5001,505,000أحمد حمود عبدالله الذييب

0.35%150,5001,505,000عبد الله حمود عبدالله الذييب

0.35%150,5001,505,000سلمان حمود عبدالله الذييب

0.35%150,5001,505,000ساري حمود عبدالله الذييب

100%43,000,000430,000,000اإلجمالي

المصدر: الشركة
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فيما يلي ملخص بالتغيرات واألحداث التاريخية الرئيسية:

التغيرات واألحداث التاريخية الرئيسية: ٦-٤جدول 

التغييرالتاريخ

افتتاح فرع تأجير سيارات تحت مسمى »شركة ذيب لتأجير السيارات« من قبل مؤسسة ذيب للمقاوالت لصاحبها حمود عبدالله الذييب 	1993م

تحويل الفرع إلى شركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم »شركة ذيب لتأجير السيارات« في الرياض برأس مال قدره 500,000 ريال سعودي؛ تم افتتاح أول موقع خارج  	1996م
الرياض )في مدينة جدة( 

1998م
افتتاح المقر الرئي�سي وصالة العرض الرئيسية في الرياض وصالة عرض مبيعات المركبات المستعملة 	

افتتاح أول موقع بمطار )مطار الدمام( 	

افتتاح أول مركز صيانة رئي�سي في الرياض على مساحة 5,000 متر مربع 	1999م

2010م
زيادة رأس مال الشركة من 500,000 ريال سعودي إلى 153,902,000 ريال سعودي، من خالل رسملة جاري الشركاء واألرباح المبقاة للشركة واالحتياطي النظامي  	

تم تحويل الشركة إلى »شركة مساهمة مقفلة« 	

تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسة )ERP( وتوحيد الفروع واألسطول من خالل نظام متكامل واحد 	2012م

استحواذ شركة الفرص التنموية للتجارة على ما نسبته 30% من إجمالي األسهم في الشركة 	2013م

بدء عمليات التأجير طويل األجل للمركبات 	2014م

2017م
توقيع اتفاقية التأجير األولى للمركبات التجارية الثقيلة 	

تطوير شعار الشركة 	

الحصول على شهادة أيزو 9001: 2015 	2018م

زيادة رأس مال الشركة من 153,902,000 ريال سعودي إلى 430,000,000 ريال سعودي، من خالل رسملة األرباح المبقاة للشركة واالحتياطي النظامي 	2020م

المصدر: الشركة

هيكل المساهمة الحالي  ٣-٤

نبذة عن الشركة 1-٣-٤
يبلغ رأس المال الحالي للشركة 430,000,000 ريال سعودي، مقسم إلى 43,000,000 سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها 10 رياالت سعودية للسهم 

الواحد.

يوضح الجدول التالي هيكل الملكية في الشركة ورأس مالها قبل الطرح وبعده:

هيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده: ٧-٤جدول 

المساهم

الملكية )بعد الطرح(1الملكية )قبل الطرح(1

عدد األسهم
نسبة الملكية 

2)%(
القيمة االسمية 
)ريال سعودي(

عدد األسهم
نسبة الملكية 

2)%(
القيمة االسمية 
)ريال سعودي(

23.0399,029,000%32.90141,470,0009,902,900%14,147,000حمود عبدالله ابراهيم الذييب

23.0399,029,000%32.90141,470,0009,902,900%14,147,000محمد أحمد عبدالله الذييب

21.0090,300,000%30.00129,000,0009,030,000%12,900,000شركة الفرص التنموية للتجارة

0.492,107,000%0.703,010,000210,700%301,000نايف محمد أحمد الذييب

0.492,107,000%0.703,010,000210,700%301,000نواف محمد أحمد الذييب

0.492,107,000%0.703,010,000210,700%301,000محمد حمود عبدالله الذييب

0.492,107,000%0.703,010,000210,700%301,000أحمد محمد أحمد الذييب

0.251,053,500%0.351,505,000105,350%150,500أحمد حمود عبدالله الذييب

0.251,053,500%0.351,505,000105,350%150,500عبد الله حمود عبدالله الذييب

0.251,053,500%0.351,505,000105,350%150,500سلمان حمود عبدالله الذييب

0.251,053,500%0.351,505,000105,350%150,500ساري حمود عبدالله الذييب

30.0129,000,000%00012,900,000الجمهور

100.0430,000,000%100.0430,000,00043,000,000%43,000,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

)1( الملكية المذكورة في الجدول هي الملكية المباشرة، وال يملك أي من المساهمين ملكية غير مباشرة في الشركة. 

)2( نسب الملكية تقريبية.
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يوضح الرسم البياني التالي هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ هذه النشرة:

الشكل ٤-1: يوضح الرسم البياني التالي هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ هذه النشرة

شركة�ذيب�لتأج���السيارات

نايف
محمد�الذي�ب

نواف
محمد�الذي�ب

محمد
حمود�الذي�ب

أحمد�
محمد�الذي�ب

أحمد
حمود�الذي�ب

عبد�هللا
حمود�الذي�ب

حمود
عبدهللا�الذي�ب

محمد
أحمد�الذي�ب

شركة�الفرص
التنمو�ة�للتجارة

سلمان
حمود�الذي�ب

ساري
حمود�الذي�ب

٪٣٠٪٣٢٫٩٪٣٢٫٩

٪٠٫٣٥ ٪٠٫٣٥ ٪٠٫٣٥ ٪٠٫٣٥ ٪٠٫٧ ٪٠٫٧ ٪٠٫٧ ٪٠٫٧

مالحظة: هيكل الملكية أعاله معروض بطريقة مبسطة. لمزيد من المعلومات حول هيكل ملكية شركة الفرص التنموية للتجارة، يرجى االطالع على الملحق »أ« من 
هذه النشرة.

توضح الجداول التالية تفاصيل المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من األسهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة:

تفاصيل المساهمين الذين يمتلكون ٥% أو أكثر من األسهم ملكية مباشرة: ٨-٤جدول 

المساهم

بعد الطرحقبل الطرح

عدد األسهم
نسبة

الملكية )%(1
قيمة األسهم 
)ريال سعودي(

عدد األسهم
نسبة

الملكية )%(1
قيمة األسهم 
)ريال سعودي(

23.0399,029,000%32.90141,470,0009,902,900%14,147,000حمود عبدالله ابراهيم الذييب

23.0399,029,000%32.90141,470,0009,902,900%14,147,000محمد أحمد عبدالله الذييب

21.0090,300,000%30.00129,000,0009,030,000%12,900,000شركة الفرص التنموية للتجارة

67.1288,358,000%95.8411,940,00028,835,800%41,194,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

)1( نسب الملكية تقريبية.

تفاصيل المساهمين الذين يملكون ما نسبته ٥% أو أكثر من أسهم الشركة بشكل غير مباشر: 9-٤جدول 

المساهم

بعد الطرحقبل الطرح

عدد األسهم
نسبة

الملكية )%(1
قيمة األسهم 
)ريال سعودي(

عدد األسهم
نسبة

الملكية )%(1
قيمة األسهم 
)ريال سعودي(

19.9585,785,000%28.5122,550,0008,578,500%12,255,000شركة جلف جروث القابضة 1 ذ.م.م.2

19.9585,785,000%28.5122,550,0008,578,500%12,255,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

نسب الملكية تقريبية )1(

شركة جلف جروث القابضة 1 ذ.م.م، التي تملك ما نسبته 95% من شركة الفرص التنموية للتجارة، هي شركة ذات غرض خاص استخدمت في الهيكل القانوني لكل من صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 وصندوق  )2(
 للنظام السعودي المعمول به يملكون مصالح اقتصادية في الشركة. وال 

ً
انفستكورب اإلسالمي الخليجي للفرص 1. ومن خالل الهيكل القانوني لهذين الصندوقين التابعين لشركة انفستكورب، فإن مالكي الوحدات وفقا

يوجد مالكي وحدات في صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 وصندوق انفستكورب اإلسالمي الخليجي للفرص 1 يمتلكون مصالح اقتصادية نسبتها 5% أو أكثر في الشركة. ُيرجى مراجعة القسم )4-3-2-3( في الملحق )أ( 
لمزيد من التفاصيل.
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نظرة عامة على كبار المساهمين الحاليين ٢-٣-٤
يحدد هذا القسم )4-3-2( )»نظرة عامة على كبار المساهمين الحاليين«( تفاصيل المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من األسهم ملكية مباشرة في الشركة كما 

في تاريخ هذه النشرة:

حمود عبدالله الذييب 1-٢-٣-٤
ولد حمود عبد الله الذييب في 1376/7/1هـ )الموافق 1957/1/31م(. حاصل على دبلوم المساحة من معهد اإلدارة العامة في الرياض بالمملكة العربية السعودية 

في عام 1976م.

 رئيس 
ً
يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة حمود الذييب القابضة، وهي شركة مساهمة مقفلة متخصصة في المقاوالت العامة منذ عام 2014م. شغل أيضا

مجلس إدارة فندق مداريم كراون، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة متخصصة في الضيافة، منذ عام 2006م.

محمد أحمد الذييب ٢-٢-٣-٤
ولد محمد أحمد الذييب في 1374/7/1هـ )الموافق 1955/2/23م(، وقد حصل على شهادة الثانوية العامة من مدرسة الفتح، عمان، األردن، في عام 1970م.

يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة محمد أحمد الذييب للمقاوالت، وهي شركة مساهمة مقفلة متخصصة في المقاوالت، منذ عام 2018م. كما شغل منصب 
رئيس مجلس إدارة شركة أبناء الذييب إلدارة العقارات، وهي شركة مساهمة متخصصة في العقارات، منذ عام 2018م.

شركة الفرص التنموية للتجارة ٣-٢-٣-٤
شركة الفرص التنموية للتجارة )»يشار إليها فيما يلي »شركة الفرص التنموية للتجارة«( هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بموجب السجل التجاري 
رقم 1010378325، بتاريخ 1434/7/30هـ )الموافق 2013/6/8م(. يقع المقر الرئي�سي لشركة الفرص التنموية للتجارة في برج الفيصلية، ص.ب. 61992، الرياض 
ا قدره 100,000 ريال سعودي، مقسم إلى 1,000 حصة بقيمة 

ً
11575، المملكة العربية السعودية. يبلغ رأس المال الحالي لشركة الفرص التنموية للتجارة مبلغ

اسمية قدرها 100 ريال سعودي لكل حصة.

تعتبر األنشطة الرئيسية لشركة الفرص التنموية للتجارة هي تنفيذ عقود اإلنشاءات العامة والصيانة وخدمات االستيراد والتصدير والتسويق. كما في تاريخ هذه 
النشرة تعد شركة الفرص التنموية للتجارة في المقام األول شركة قابضة وتمتلك 12,900,000 سهم في الشركة )تمثل 30% من رأس مال الشركة(. وال توجد إيرادات 

تشغيلية أو أنشطة تشغيلية منسوبة إلى شركة الفرص التنموية للتجارة.

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة الفرص التنموية للتجارة كما في تاريخ هذه النشرة:

هيكل ملكية شركة الفرص التنموية للتجارة كما في تاريخ هذه النشرة: 10-٤جدول 

عدد الحصصالمساهم
القيمة االسمية 
)ريال سعودي(

قيمة الحصص 
)ريال سعودي(

نسبة الملكية

95%95010095,000شركة جلف جروث القابضة 1 ذ.م.م.

5%501005,000شركة الخليج للفرص القابضة 1 ذ.م.م.

100%1,000100100,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

فيما يلي بيان مساهمي شركة الفرص التنموية للتجارة:

شركة جلف جروث القابضة 1 ذ.م.م.

شركة جلف جروث القابضة 1 ذ.م.م. هي شركة بحرينية ذات مسؤولية محدودة تحمل السجل التجاري رقم 1-85191، بتاريخ 2013/4/21م. ويقع مقرها الرئي�سي في 
شقة 32، مبنى 499، شارع 1706، المنطقة الدبلوماسية 317، مملكة البحرين. يبلغ رأس مالها الحالي 250,000 دينار بحريني )ما يعادل 2,500,000 ريال سعودي( 
مقسم إلى 5,000 سهم بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل تبلغ 50 دينار بحريني )ما يعادل 500 ريال سعودي( لكل سهم. وتمتلك شركة جلف جروث القابضة 1 ذ.م.م. 

حصة نسبتها 95% في أسهم شركة الفرص التنموية للتجارة.

شركة الخليج للفرص القابضة 1 ذ.م.م

شركة الخليج للفرص القابضة 1 ذ.م.م هي شركة بحرينية ذات مسؤولية محدودة تحمل السجل التجاري رقم 1-85193، بتاريخ 2013/4/21م. يقع مقرها الرئي�سي 
في شقة 31، مبنى 499، شارع 1706، المنطقة الدبلوماسية 317، مملكة البحرين. يبلغ رأس مالها الحالي 250,000 دينار بحريني )ما يعادل 2,500,000 ريال سعودي( 
مقسم إلى 5,000 سهم بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل تبلغ 50 دينار بحريني )ما يعادل 500 ريال سعودي( لكل سهم. وتملك شركة الخليج للفرص القابضة 1 ذ.م.م 

حصة نسبتها 5% في أسهم شركة الفرص التنموية للتجارة.
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يوضح الشكل التالي هيكل الملكية لشركة الفرص التنموية للتجارة كما في تاريخ هذه النشرة:

الشكل ٤-٢: هيكل الملكية لشركة الفرص التنموية للتجارة كما في تاريخ هذه النشرة

٪٩١

٪١

٪٩٨٫٧٦

٪٤٩٫٥

٪٥٪٩٥

٪٩

٪١٫٢٤

٪١٫٢٤

شركة�الفرص�التنمو�ة�للتجارة
(اململكة�العر�ية�السعودية)

ملكية�نفعية

صندوق

ملكية�مباشرة

�عن�صندوق�انفست�ورب�االسالمي�ا��ليج�للفرص�١
ً
صندوق�انفست�ورب�ا��ليج�للفرص�١نيابة

شركة�جلف�جروث�القابضة
١�ذ.م.م.�(البحر�ن)

شركة�صندوق�انفست�ورب
اإلسالمي�ا��ليج�للفرص�١�ش.م.ب.�(م)

شركة�صندوق�انفست�ورب
ا��ليج�للفرص�١�ش.م.ب.�(م)

شركة�انفست�ورب
ا��ليج�لإلس�ثمارات�ش.م.ب.�(م)

ا��هة�الراعية�للصندوق

بيورلن�تالو�و�الفو�سو�فيل
(البحر�ن)

إبراهيم�حس�ن�إبراهيم�محمد
(البحر�ن)

شركة�انفست�ورب
جو�٢�ذ.م.م.

شركة�انفست�ورب
جو�١�ذ.م.م.

مال�و�الوحداتمال�و�الوحدات

شركة�ا��ليج�للفرص�القابضة
١�ذ.م.م.�(البحر�ن)

٪٥٠٫٥

٪٩٨٫٧٦

٪١

٪٤٩٫٥

٪٥٠٫٥

٪٩٩٪٩٩

يرجى مراجعة القسم )1( من الملحق )أ( لمزيد من التفاصيل عن ملكية شركة جلف جروث القابضة 1 ذ.م.م. والقسم )2( من الملحق )أ( لمزيد من التفاصيل عن 
ملكية شركة الخليج للفرص القابضة 1 ذ.م.م. وهما الشركتان المساهمتان في شركة الفرص التنموية للتجارة.

الوصف التنظيمي للشركة وشركاتها التابعة ٣-٣-٤
ال يوجد لدى الشركة أي شركات تابعة سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر.

الرؤية والرسالة واالستراتيجية  ٤-٤

الرؤية 1-٤-٤
تهدف الشركة إلى الريادة والتميز في جميع خدمات تأجير المركبات في المملكة العربية السعودية.

الرسالة ٢-٤-٤
تسعى الشركة إلى اكتساب رضاء وثقة العمالء والتطوير المستمر لخدمات تأجير المركبات بتوفير باقات متنوعة ومتميزة تخدم كافة احتياجات عمالئها.

االستراتيجية ٣-٤-٤
مواصلة نمو خدمات التأجير قصير األجل 1-٣-٤-٤

تعتزم الشركة بالقيام باآلتي:

التوسع من خالل افتتاح فروع جديدة سواء داخل المدن أو في المطارات أو في مناطق مشاريع البناء والتطوير الضخمة في جميع أنحاء المملكة والتي يحتمل  	
أن تزيد فيها الحاجة إلى تأجير السيارات. وتقوم الشركة بتقييم مدى مالءمة افتتاح أي فرع جديد من الناحية االستراتيجية واالقتصادية.

التركيز على تحسين تجربة العمالء من خالل إتاحة منصة الكترونية لتقديم الخدمات اآللية، وتطوير األنشطة التسويقية. وتشمل هذه األنشطة التركيز على  	
تقديم عروض مميزة لتحسين فرصة الوصول إلى العمالء الحاليين والمحتملين وزيادة الوعي واالهتمام بالعالمة التجارية. كما تستهدف الشركة عدة شرائح 
في قاعدة العمالء من األفراد والشركات، مثل العمالء األفراد النساء، والمسافرين في المطارات المحلية والدولية بهدف االستحواذ على حصة سوقية أكبر 

مقارنة بالمنافسين اآلخرين.

االستمرار في إعادة تقييم تركيبة أسطول الشركة وفئات السيارات المعروضة لتوفير الفئات المرغوبة من السيارات بما يلبي احتياجات العمالء في السوق،  	
باإلضافة إلى مراعاة المواسم المختلفة.
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مواصلة نمو خدمات التأجير طويل األجل ٢-٣-٤-٤
تهدف الشركة إلى:

استمرار نمو قاعدة عمالئها في مناطق المملكة الثالث الوسطى والغربية والشرقية، وتوسيع نطاق الخدمات الخاصة بها لتشمل مناطق المملكة الشمالية  	
 ألن أعمال التأجير طويل األجل تعتمد على 

ً
والجنوبية، بما في ذلك المشاريع الضخمة الجديدة التي ُيحتمل أن تزيد فيها الحاجة إلى استئجار المركبات. ونظرا

 
ً
 مخصصا

ً
 في نيوم، وُيعد هذا جزءا

ً
الخبرة الطويلة في إدارة أسطول المركبات وعالقات العمالء، فقد بدأت الشركة في تطوير فرعها الذي تم افتتاحه مؤخرا

من نشاطها لتطوير األعمال من أجل تحقيق الريادة في المنطقة الشمالية.

التركيز على تحسين تجربة العمالء من خالل المشاركة في تقديم العديد من المبادرات التي تشمل تحسين المنصة االلكترونية الخاصة بالشركة لتقديم  	
الخدمات اآللية وتطوير أنشطة المبيعات من خالل التركيز على عرض المنتجات التي تالئم احتياجات كل عميل. ومن أجل دعم هذه المبادرات، تقوم 
الشركة بدراسة وتقييم إمكانية تقديم خدمات إضافية جديدة بشكل مستمر. باإلضافة إلى ذلك، تستهدف الشركة العمالء الذين يطابقون المواصفات 
المطلوبة من حيث حجم األسطول والقطاع، مثل أعمال النقل والتوزيع وكذلك المؤسسات الحكومية، حيث تهدف الشركة إلى تنمية أعمالها في تلك 

القطاعات.

التركيز على نمو قطاع تأجير المركبات التجارية )المركبات التي تستخدم في األساس في نقل البضائع( بنظام التأجير طويل األجل. وتعتزم الشركة االستفادة  	
من خبرتها في تأجير المركبات التجارية وكسب المزيد من العمالء في قطاعات معينة تم فيها التوجه نحو االستعانة بمصادر خارجية للنقل والتوصيل وتحولها 
من تملك المركبات إلى استئجارها مثل قطاع الخدمات اللوجستية وقطاع التجارة اإللكترونية وقطاع نقل الموظفين والنقل المدر�سي والسلع االستهالكية. 

استخدام التكنولوجيا لتحسين تجربة العمالء ٣-٣-٤-٤
تعتقد الشركة أن التكنولوجيا عنصر أسا�سي في تحسين تجربة العمالء وبالتالي تسعى الشركة إلى االستثمار في تحسين األنظمة االلكترونية والبنية التحتية الخاصة 
بها بشكل مستمر. وتعتزم الشركة االستفادة من أحدث التقنيات لتحسين استراتيجيتها الرقمية من أجل تقديم الخدمات بشكل أسرع وأبسط للعمالء من األفراد 
والشركات. كما تراقب الشركة باستمرار تطورات األسواق اإلقليمية والعالمية في الخدمات االلكترونية المتعلقة بقطاع تأجير المركبات. )يرجى مراجعة القسم )4-

6-5( )»أنظمة تكنولوجيا المعلومات«((.

سعي الشركة لتطوير عملياتها التشغيلية ٤-٣-٤-٤
تعمل الشركة على تطوير جميع الجوانب الرئيسية ألعمالها التشغيلية بشكل مستمر بهدف تحسين خدمة العمالء وتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة من خالل ما يلي:

إدارة أسطول المركبات والحفاظ على التوازن بين توافر المركبات واستخدامها. لذلك، تختار الشركة أسطول المركبات المرغوب من قبل العمالء والذي  	
يتميز بتكاليف صيانة اقتصادية.

ركز الشركة على التحسين المستمر ألداء جميع الفروع من خالل تبني عدة مبادرات مثل توحيد السياسات  	
ُ
مواءمة العمليات وتحسينها بين الفروع حيث ت

واالجراءات لتخصيص المركبات ومراقبة مستويات األسطول ورفع نسبة التشغيل. كما تراقب اإلدارة األداء المالي والتشغيلي لجميع الفروع بانتظام من 
خالل التقارير اليومية حيث تقيم ساعات التشغيل ومستويات التوظيف واستخدام األسطول حسب فئة السيارة وتقوم بإجراء التعديالت الالزمة.

مواصلة تحسين الكفاءة التنظيمية وحوكمة الشركات من خالل وضع وتقييم السياسات واإلجراءات الرقابية. كما تقوم الشركة بتنظيم برامج التطوير  	
المنهي لموظفيها لتحقيق االستفادة المثلى من مواردها البشرية، وتطوير ثقافة التركيز على تعزيز األداء بشكل مستمر وغرس قيم الشركة.

تحسين عمليات بيع المركبات المستعملة وتحقيق أرباح منها، حيث تخطط الشركة على وجه الخصوص توسيع نطاق قنوات البيع عبر اإلنترنت من خالل  	
 باستكشاف 

ً
عرض المركبات في منصات المزادات. على الرغم من أن الشركة تركز على بيع المركبات المستعملة على تجار الجملة، فقد تقوم الشركة أيضا

قنوات بيع جديدة وتشجيع بيع المركبات المستعملة للمستخدمين النهائيين لدى عمالئها من الشركات لزيادة هوامش ربحها من عمليات بيع المركبات 
المستعملة.

المزايا التنافسية  ٥-٤
ن الشركة من التنافس مع منافسيها الحاليين والمحتملين وتمنحها سمات وخصائص قوية لتحقيق النمو المستدام. تشمل هذه  ِ

ّ
مك

ُ
هناك العديد من العوامل التي ت

العوامل:

تنوع إيرادات الشركة: يستند نموذج عمل الشركة على قاعدة إيرادات متوازنة ومتكاملة عبر قطاع التأجير قصير األجل وطويل األجل للسيارات والمركبات.  	
ل التأجير طويل األجل نحو 30.2% من إيراداتها 

ّ
ومنذ بدء قطاع التأجير طويل األجل في عام 2014م، حظيت الشركة بقاعدة عريضة من العمالء، حيث مث

التشغيلية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م مقابل 44.8% من التأجير قصير األجل لنفس الفترة و25% من بيع المركبات المستعملة لنفس 
الفترة )للمزيد من التفاصيل، ُيرجى مراجعة القسم )4-6-1( )»قطاعات األعمال«((.

	  
ً
 عبر أنحاء المملكة كما في 31 مارس 2020م، تغطي مناطق كبرى فضال

ً
شبكة الفروع والمواقع االستراتيجية: تمتلك الشركة شبكة عريضة تضم 48 فرعا

عن المطارات الدولية واإلقليمية، مما يتيح تغطية السوق وسهولة الوصول للعمالء. تقع سبعة فروع في المطارات الدولية بالمملكة )الرياض )فرعين( 
والدمام وأبها والمدينة المنورة والطائف والقصيم(، بينما تقع سبعة فروع في المطارات الداخلية )الباحة وحائل وجازان ونجران وينبع وتبوك ونيوم(. 
عد 

ُ
 عن ذلك ت

ً
توفر شبكة مواقع التأجير الواسعة للشركة ميزة تنافسية من خالل تغطية الشركة للمناطق الحضرية الرئيسية والقريبة من العمالء، وفضال

مواقع المطارات ذات أهمية للمسافرين حيث إن عدد مكاتب التأجير محدود عادة ويخضع للعروض التنافسية )يرجى مراجعة القسم )4-6-1-1( )»خدمات 
التأجير قصير األجل«((.

برنامج عضوية ذيب: طرحت الشركة برنامجها للعضوية في مطلع العام 2000م. ومنذ ذلك الحين وقاعدة األعضاء تشهد نمًوا متسًقا حيث تجاوز عدد  	
عمالء الشركة المنتسبين لبرنامج العضوية 245 ألف عميل من األفراد كما من 31 مارس 2020م. بل إن البرنامج تحسن على مدار السنوات من أجل 
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التكيف مع البيئة التنافسية المتغيرة واالحتياجات الفردية للعمالء. يوفر البرنامج مجموعة من المزايا اإلضافية الجذابة للعمالء )لمزيد من التفاصيل، 
الرجاء مراجعة القسم )4-6-1-1)ج()1(( )»العمالء األفراد«((.

عالمة تجارية محلية معروفة: رسخت الشركة مكانتها كعالمة تجارية رائدة في المملكة، حيث حصلت الشركة على عدد من الجوائز واإلشادات، من بينها  	
جائزة أجيلتي ألفضل رائد أعمال لعام 2018م كأفضل شركة لتأجير السيارات في المملكة، مما يعكس مدى التقدير الذي تحظى به الشركة في المملكة 

)للمزيد من التفاصيل، ُيرجى مراجعة القسم )4-6-8( )»الجوائز«((.

العالقات القوية مع وكاالت السيارات في المملكة: تدعم العالقات الراسخة مع وكاالت السيارات ضمان التجديد المستمر ألسطول الشركة من المركبات  	
 عن طرح فئات جديدة من السيارات في كل عام إلى جانب أولوية الشركة )مقارنة بمنافسيها( في الحصول على بعض الطرازات الجديدة للسيارات. 

ً
فضال

وعالوة على ذلك، تضمن تلك الوكاالت توفر عدد مناسب من السيارات وتخفيض السعر حسب الكمية المشتراة، مما يساهم في زيادة هامش الربح للشركة.

 بمجاالت  	
ً
 واسعا

ً
العالقات الراسخة مع الموردين وشبكة مقدمي الخدمات: تعتمد الشركة على خبرتها التي تمتد على مدار ثالثة عقود، وامتالكها فهما

أعمال الموردين )مقدمي خدمات التأمين وموردي قطع الغيار وغيرهم( ونجحت في بناء عالقات راسخة مع مورديها مما ساعد الشركة على خفض تكاليفها 
التشغيلية.

العالقات مع الجهات التمويلية: تعتمد الشركة على عالقاتها المتينة مع البنوك التجارية في المملكة للحصول على تسهيالت تمويلية لتمويل أعمالها. 	

فريق إداري متمرس: يتكون فريق اإلدارة العليا للشركة من مدراء تنفيذيين متمرسين يحظون بسجل حافل من النجاحات والخبرات في مجاالتهم الوظيفية.  	
وفي سبيل تعزيز الخبرات المحلية والمتخصصة، وّسعت الشركة فريقها القيادي في عامي 2018م و2019م فيما يعمل بعض أفراد فريق اإلدارة العليا 

بالشركة ألكثر من خمس سنوات.

نظرة عامة على أعمال الشركة  ٦-٤
عد العالمة التجارية للشركة »ذيب« واحدة من أكثر العالمات التجارية شهرة في أسواق تأجير السيارات 

ُ
عد الشركة واحدة من أكبر شركات التأجير في المملكة حيث ت

ُ
ت

بنظامي التأجير قصير األجل وطويل األجل في المملكة مما يدل على ريادتها في مجال الخدمات والمنتجات عالية الجودة منذ عام 1991م بالنسبة ألنشطتها في مجال 
تأجير السيارات قصير األجل ومنذ عام 2014م بالنسبة ألنشطتها المتعلقة بالتأجير طويل األجل. وتمتلك الشركة شبكة واسعة من الفروع في مطارات ومدن المملكة، 

 المركبات المستعملة عند إنتهاء العمر التشغيلي االفترا�سي لها.
ً
كما تبيع الشركة أيضا

قطاعات األعمال 1-٦-٤
تتكون أعمال الشركة من ثالثة قطاعات رئيسية، وهي:

خدمات التأجير قصير األجل والخدمات األخرى ذات الصلة. 	

خدمات التأجير طويل األجل والخدمات األخرى ذات الصلة، باإلضافة إلى توفير حلول مخصصة للعمالء. 	

بيع المركبات المستعملة المملوكة للشركة والتي تم استخدامها من خالل عمليات قطاعي األعمال أعاله. 	

في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م، كانت اإليرادات المحققة من خدمات التأجير 
قصير األجل 59.0% و53.4% و55.4% و44.8%، على التوالي، من إجمالي إيرادات الشركة لنفس الفترة، بينما كانت اإليرادات المحققة من خدمات التأجير طويل األجل 
15.5% و25.6% و30.3% و30.2%، على التوالي، من إجمالي إيرادات الشركة لنفس الفترة، وكانت اإليرادات المحققة من بيع المركبات المستعملة 25.5% و%21.0 

و14.4% و25%، على التوالي، من إجمالي إيرادات الشركة لنفس الفترة.

خدمات التأجير قصير األجل 1-1-٦-٤
تقدم الشركة خدمات التأجير قصير األجل )يومي، أسبوعي، شهري( لعمالئها من األفراد والشركات منذ تأسيس الشركة.

الخدمات المقدمة)أ( 

الخدمات األساسية- 1

تقدم الشركة، تحت عالمة »ذيب« التجارية، مجموعة واسعة من الفئات الحديثة لسيارات الركاب والمركبات التجارية من أجل استخدامهم في التأجير 
قصير األجل، على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري.

تشتمل باقات التأجير قصير األجل على خدمات صيانة السيارات والتأمين عليها، وتقديم المساعدة على الطريق في حال حدوث عطل أو حادث لسيارة 
العميل، باإلضافة إلى منح عدد محدود من الكيلومترات المجانية اليومية.
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الخدمات اإلضافية- 2

 الخدمات اإلضافية التالية:
ً
قدم الشركة أيضا

ُ
إلى جانب الخدمات األساسية المذكورة أعاله التي تقدمها الشركة، ت

قدم الشركة لعمالئها تأمين اختياري يغطي حصة العمالء من المطالبات مستحقة الدفع في حالة وقوع حوادث سير؛ 	
ُ
تأمين ذيب اإلضافي: ت

عدد غير محدود من الكيلومترات: تقدم الشركة عدد غير محدود من الكيلومترات لفئات مختارة من السيارات؛ 	

تأجير المركبات في اتجاه واحد: توفر الشركة إمكانية التأجير قصير األجل أحادي االتجاه الذي يتيح للعمالء استالم سيارة من مدينة وتسليمها في مدينة  	
أخرى مقابل رسوم إضافية؛

الخدمات عبر الحدود: تسمح الشركة، مقابل رسوم إضافية، باستخدام السيارات المؤجرة للسفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول  	
العربية المجاورة األخرى من خالل توسيع نطاق التغطية الجغرافية لوثيقة التأمين وإصدار خطابات التفويض وإعداد الصيغة النهائية الستكمال 

 داخل المملكة وخارجها؛
ً
إجراءات المرور ذات العالقة، أثناء تسليم السيارات للعمالء من أجل ضمان سالمتهم وتغطيتهم تأمينيا

خدمة ليموزين: توفر الشركة للعمالء إمكانية استئجار سيارات مزودة بسائقين محترفين وموثوقين يتحدثون العربية واإلنجليزية وذلك مقابل رسوم  	
خدمة إضافية؛

 عن معدات أخرى حسب باقة التأجير والموقع والتوافر. 	
ً
 مقاعد لألطفال، وكاميرا تسجيل فيديو أثناء القيادة، فضال

ً
وفر الشركة أيضا

ُ
معدات إضافية: ت

الفروع)ب( 

كما في 31 مارس 2020م، لدى الشركة 48 فرع في المملكة لتأجير السيارات بنظام التأجير قصير األجل. تقوم الشركة بإدارة وتشغيل فروع في المطارات والمدن حيث 
تستخدم نفس أسطول السيارات لجميع الفروع تحت إشراف فرق إدارية إقليمية وباالستعانة بأنظمة الكترونية شاملة مع االعتماد على مراكز صيانة ومراكز إدارية 
 
ً
 من فروع المطارات والمدن يمثالن جزءا

ً
مشتركة. باإلضافة إلى ذلك، تشمل األنشطة التسويقية كامل الفروع سواًء كانت في المطارات أو المدن. تعتبر الشركة أن كال

 من مكونات أعمال التأجير قصير األجل. 
ً
موحدا

توضح الخريطة التالية الموقع الجغرافي لفروع التأجير التابعة للشركة كما في 31 مارس 2020م:

الشكل ٤-٣: الموقع الجغرافي لفروع التأجير التابعة للشركة كما في ٣1 مارس ٢0٢0م

٢ فرع
نجران

٢ فرع
القصيم

١ فرع
حائل

١ فرع
الجبيل

٢ فرع
اإلحساء

٢ فرع
الدمام

٢ فرع
الخبر

١ فرع
جيزان

٢ فرع
الباحة

٣ فرع
أبها

٧ فرع
جدة

١ فرع
العال

٢ فرع
ينبع

٢ فرع
تبوك

١ فرع
نيوم

٢ فرع
الطائف

١٢ فرع
الرياض

٢ فرع
المدينة المنورة

١ فرع
مكة المكرمة

المصدر: الشركة
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فروع املطارات- 1

 في مطارات المملكة، تغطي بشكل استراتيجي المطارات الدولية )الرياض )فرعين( والدمام وأبها والمدينة 
ً
كما في 31 مارس 2020م، تمتلك الشركة 14 فرعا

المنورة والطائف والقصيم(، باإلضافة إلى المطارات الداخلية )الباحة وحائل وجازان ونجران وينبع وتبوك ونيوم(. 

أبرمت الشركة عقود إيجار مع مشغلي المطارات، مما منحها الحق في إدارة أعمال التأجير قصير األجل في المطار المعني. حيث يتم إبرام عقود اإليجار إما 
بعد التفاوض أو تقديم العروض )المالية والفنية( للحصول على الحق في تأجير مساحة )صالة التأجير باإلضافة إلى أماكن لوقوف السيارات( لمزاولة أعمال 
التأجير قصير األجل. عادة ما تتطلب شروط عقود اإليجار دفع رسوم تأجير ثابتة أو متغيره )أو كالهما( لمشغلي المطارات، وتكون رسوم التأجير المتغيرة بناًء 
على نسبة مئوية محددة من اإليرادات التي تحققها الشركة في المطار المعني مع ضمان حد أدنى من اإليجار السنوي. بموجب معظم عقود اإليجار، يجب 
 دفع إيجار ثابت للمرافق المؤجرة األخرى. معظم عقود اإليجار تكون لفترة زمنية محددة، والبعض اآلخر قابل لإلنهاء بإرادة أحد الطرفين 

ً
على الشركة أيضا

في أي وقت. يرجى مراجعة القسم )12-8-2( )»عقود اإليجار«( لإلطالع على ملخص لعقود اإليجار.

 من المطارات الكبيرة يقوم ببناء مرافق موحدة للتأجير قصير األجل لتخفيف االزدحام 
ً
 متزايدا

ً
 ألهمية عمليات التأجير بالنسبة للمطارات، فإن عددا

ً
ونظرا

في المطار، مما يسمح بتحسين تجربة العمالء وجودة الخدمات التي تقدمها. وتسعى الشركة للحفاظ على تواجدها في المطارات الرئيسية باالستفادة من 
خبرتها في إدارات عمليات التأجير قصر األجل في المطارات لما يزيد عن عقدين من الزمن. 

شكلت إيرادات الشركة من فروع المطارات حوالي 38.8% من إيرادات التأجير قصير األجل في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م، في حين شكلت 
فروعها في المطارات 29.1% فقط من إجمالي عدد فروع التأجير قصير األجل في في الفترة ذاتها.

فروع املدن- 2

 غير رئي�سي، وتمتلك الشركة ثالثة 
ً
 )تضم مواقف مخصصة ومراكز خدمة سريعة( و19 فرعا

ً
 رئيسيا

ً
 حول المملكة، منها 15 فرعا

ً
يوجد لدى الشركة 34 فرعا

من تلك الفروع الرئيسية، بينما تستأجر باقي الفروع في المدن بموجب اتفاقيات إيجار طويلة األجل بعضها ذات فترات ُملزمة على مالك العقارات، تتراوح 
من ثالث إلى عشر سنوات أو أكثر )لمزيد من التفاصيل حول عقود اإليجار، الرجاء مراجعة القسم )12-8-2( )»عقود اإليجار«((.

 ال يتجزأ من إستراتيجية أعمال الشركة لألسباب التالية:
ً
ل فروع المدن جزءا

ّ
تمث

 وانتشاًرا من الناحية الجغرافية، 	
ً
تزويد العمالء بشبكة فروع تأجير أكثر راحة

 وذلك  	
ً
 أو جوا

ً
توفير المرونة الالزمة الستالم وتسليم السيارة من موقع إلى آخر، ومن ثم خلق فرص لتحقيق إيرادات من المستأجرين الذين يسافرون برا

عبر فروع المدن أو فروع المطارات لتلبية كافة االحتياجات التأجيرية للعمالء.

التنوع في اإليرادات عن طريق تقليل اعتماد الشركة على المسافرين بالمطارات وبالتالي الحد من تأثير مخاطر تعرضها لألحداث الخارجية التي قد تؤثر  	
 على السفر الجوي .

ً
سلبا

 بفترات التأجير  	
ً
المساهمة بشكل عام في زيادة تشغيل السيارات نتيجة فترات التأجير المتوسطة والمرتبطة بنوعية رغبات عمالء فروع المدن، مقارنة

 في فروع المطارات.
ً
القصيرة عادة

جذب العمالء من خالل الترويج للتأجير في فروع المدن بين المستأجرين المتكررين في المطارات، وفي المقابل الترويج للتأجير في المطارات بين  	
مستأجري فروع المدن، حيث يتعرف العمالء على العالمة التجارية للشركة »ذيب«.

لت إيرادات الشركة من فروع المدن ما نسبته 61.2% من إيرادات التأجير قصير األجل في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م، في حين 
ّ
شك

يمثل عدد فروع الشركة في المدن ما نسبته 81% من إجمالي فروع الشركة للتأجير قصير األجل في الفترة ذاتها.

اختيار املواقع وعملية تطوير الفروع- 3

تتمثل إستراتيجية الشركة فيما يخص تطوير الفروع الرئيسية الجديدة في استئجار أراٍض غير مطورة )بموجب اتفاقيات إيجار طويلة األجل( وبناء الفرع 
ومركز الخدمة السريعة. وبالنسبة لفروعها األخرى، فإّن إستراتيجية الشركة تتمثل في تأجير صاالت العرض الجاهزة.

عملية اختيار المواقع

تسير عملية اختيار موقع الشركة على النحو التالي:

تحديد المنطقة – تتولى إدارة الشركة تحديد المواقع المحتملة بناًء على دراسة شبكة الفروع مع تقييم المعلومات الديموغرافية وتوزيع المشروعات  	
الحكومية داخل المدن. 

تحديد المواقع والمسح األولي – يتم تحديد المواقع في المنطقة الُمختارة بناًء على عدة معايير تشمل سهولة الوصول إلى الموقع ومساحته ومساحة  	
مواقف السيارات والمسافة مابين الموقع المحتمل ومواقع المنافسين والفروع الحالية. 

مراجعة اإلدارة وتحليل الربحية – تتم مراجعة القائمة النهائية للمواقع المحتملة بالتفصيل من قبل أعضاء اإلدارة العليا مع إجراء تحليل مفصل  	
للربحية المتوقعة. 

اعتماد مجلس اإلدارة – يراجع مجلس اإلدارة الدراسة المرفوعة من اإلدارة بعد المراجعة وتحليل الربحية ويقّدم مالحظاته بشأنها. وبمجرد اإلنتهاء  	
 للدراسة المعتمدة وعقد مناقشات مع مالكي المواقع بهدف التفاوض 

ً
منها والموافقة عليها، تبدأ الشركة في تنفيذ عملية تطوير الفرع المحدد وفقا

وتوقيع اتفاقية اإليجار.
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 إلى إبرام عقود إيجار بمدد تتراوح من ثالث إلى عشر سنوات فأكثر حسبما يقت�سي األمر.
ً
تسعى الشركة عادة

تطوير الفروع

لدى الشركة فريق مشاريع داخلي يعمل مع المقاولين الرئيسيين لإلشراف على مشاريع الفروع الجديدة ومشاريع تجديد الفروع الحالية بهدف ضمان 
استمرارية تحسين تجربة العمالء. وقد وضعت الشركة مجموعة من الخطط والمواصفات األولية المرنة لتلك المشاريع حيث يمكن تغييرها بسهولة 

بحسب الموقع المحدد مما يتيح للشركة زيادة مرونة عملية التصميم، والسيطرة على تكاليف المشاريع وتوقيتها.

عمالء التأجير قصير األجل)ج( 

ف عمالء التأجير قصير األجل إلى أفراد وشركات يستأجرون سيارات ألغراض الترفيه واألعمال وغيرها. وقد استحوذ األفراد على نسبة 91.8% من إيرادات التأجير  ُيصنَّ
قصير األجل في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، في حين استحوذت الشركات على نسبة 8.2% من إيرادات التأجير قصير األجل في الفترة ذاتها. 

تلتزم الشركة بتحسين تجربة العمالء بصفة مستمرة. وتتابع الشركة مستويات رضا العمالء من خالل إجراء االستطالعات عن طريق اجراء مكالمات مع العمالء 
الحاليين، كما تستخدم تقارير مفصلة لتقييم وتحديد الطرق التي يمكن من خاللها تحسين تجربة العمالء بشكل عام. وتطلب تلك االستطالعات من العمالء تقييم 

مدى رضاهم بصورة عامة عن تجربتهم للخدمة المقدمة. ويتم تحليل النتائج بشكل إجمالي وحسب الموقع بهدف تطوير وضمان استمرارية جودة خدمة العمالء.

العمالء األفراد- 1

العمالء األفراد هم العمالء الذين يستأجرون السيارات ألغراض العمل أو الترفيه أو السفر أو تلبية االحتياجات الشخصية األخرى. 

ينقسم العمالء األفراد إلى عمالء أعضاء وغير أعضاء على النحو التالي:

 من إستراتيجية األعمال.  	
ً
ل جزءا

ّ
العمالء األعضاء هم أولئك الذين انضموا إلى برنامج العضوية المقدم من الشركة ويدعى »عضوية ذيب« والذي يمث

ويمكن للعمالء الُمستوفين لشروط معينة االنضمام إلى برنامج العضوية الُمعّد لتوفير فرصة للعمالء لالستفادة من الخدمات اإلضافية، مثل تأجير 
السيارات بطريقة سريعة، وبسعر مخّفض، وعدد أكبر من الكيلومترات المجانية، وساعات إضافية مجانية، وكسب نقاط والء لشركة ذيب التي يمكن 
استردادها لتسوية الفواتير أو تحويلها إلى جوائز برامج والء خاصة بشركات أخرى، مثل برنامج الفرسان التابع للخطوط الجوية العربية السعودية. 

كمايقدم برنامج عضوية الشركة خصومات ومميزات مختلفة.

	  
ً
العمالء غير األعضاء هم األفراد الذين يزورون مواقع الشركة لتلبية احتياجاتهم من تأجير السيارات. وهم يختارون الشركة بصفة عامة إما نتيجة

 ألبحاثهم عن موّرد مثالي يلبي احتياجاتهم بدقة.
ً
للتسويق المستهدف أو نتيجة

خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م، شكل التأجير قصير األجل للعمالء األعضاء نحو 61% من إجمالي إيرادات العمالء األفراد في التأجير قصير األجل 
لدى الشركة، مما يوفر ميزة تنافسية كبيرة للشركة، ال سيما بين العمالء الدائمين.

يوضح الجدول التالي نظرة عامة على خصائص العمالء األفراد كما في 31 مارس 2020م:

نظرة عامة على خصائص العمالء األفراد للفترة ما بين ٣1 ديسمبر ٢01٥م - و٣1 مارس ٢0٢0م: 11-٤جدول 

عدد العمالء األعضاء

31 مارس 2020م31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2015م

138,739155,046197,140223,420256,560264,131األعضاء )عميل(

2.95%14.80%13.30%27.10%11.80%12%معدل النمو

الفئات العمرية للعمالء األفراد كما في 31 مارس 2020م

60 فأكثر29-2039-3049-4059-50

%20%35%35%6%4

المصدر: الشركة

يوضح الجدول أعاله النمو المستمر لقاعدة العمالء األعضاء خالل الخمس سنوات السابقة حيث يسلط الضوء على جاذبية برنامج العضوية لدى العمالء الجدد. 
 تركيبة أسطول 

ً
 ألن غالبية سكان المملكة من الشباب، فإن الجدول الثاني أعاله يعكس متوسط عمر مماثل لعمالء الشركة، مما يدعم أيضا

ً
وباإلضافة إلى ذلك، نظرا

سيارات التأجير قصير األجل الموضح في الجدول )4-13( )»تركيبة أسطول التأجير قصير األجل حسب العالمة التجارية من عام 2017م إلى فترة الثالثة أشهر 
 من الفئة ذات الدخل المنخفض والمتوسط ولتلبية احتياجات تنقالتهم، فإّنهم يبحثون 

ً
المنتهية في 31 مارس 2020م«( حيث يمثل الشباب، بصفة عامة، جزءا

عن السيارات الصغيرة إذ يرغبون في تحمل أدنى حد من النفقات الممكنة. كما يوضح الجدول أن الشركة لديها قاعدة عمالء مستقرة ومتكررة مما يدل على قدرتها 
 بعد صدور قرار السماح للنساء باستخراج رخص 

ً
على تلبية احتياجات عمالئها بفعالية. عالوة على ذلك فقد توسعت قاعدة عمالء الشركة لتشمل فئة النساء أيضا

القيادة. ومن الجدير بالذكر أن الشركة تعمل حاليا على توجيه أنشطتها التسويقية إلى هذه الشريحة الجديدة من العميالت.



44

العمالء من الشركات- 2

يشمل العمالء الذين يستأجرون السيارات ألغراض األعمال، سواء من القطاع الخاص أو الحكومي، على حساب أصحاب عملهم ولفترة محددة تطابق 
 فترة رحلة عملهم. وقد قدمت الشركة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م خدماتها ألكثر من 500 كيان من مختلف القطاعات بما في ذلك 

ً
عادة

الهيئات الحكومية المختلفة.

لدى الشركة فريق مبيعات متخصص للشركات يغطي جميع مناطق المملكة في ثالثة مواقع رئيسية في الرياض، وجدة، والدمام. ويقوم فريق مبيعات 
الشركة بالوصول إلى العمالء عبر أساليب متعددة، تشمل أبحاث السوق وتتبع األخبار وشراء قواعد بيانات العمالء وتوصيات العمالء الحاليين.

تمثل اإليرادات المحققة من القطاع الخاص والقطاع الحكومي لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م ما نسبته 83% و17% من إيرادات التأجير 
قصير األجل للشركات، على التوالي. وتتم تلبية قدر متزايد من متطلبات الجهات الحكومية لتأجير السيارات من خالل برنامج »اعتماد« الحكومي، وهو عبارة 
تيح للجهات الحكومية ومقاولي القطاع الخاص االستفادة الكاملة من الخدمات اإللكترونية للمشتريات التابعة 

ُ
عن منصة موّحدة للخدمات الرقمية ت

لوزارة المالية.

أسعار التأجير قصير األجل)د( 

تتيح الشركة تأجير مجموعة كبيرة من أنواع وفئات السيارات بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري، مع احتساب رسوم إضافية على أساس معدالت كيلومترات محدودة 
أو غير محدودة. 

وتختلف أسعار التأجير حسب فئات السيارات بناًء على ما يلي:

سنة صنع السيارة: توفر الشركة أسطول حديث بأسعار تنافسية. 	

المواسم: تقدم الشركة باقات ترويجية مختلفة بحسب الموسم. 	

ظروف السوق المحلية وغيرها من العوامل التنافسية وعوامل التكلفة: تؤثر األحداث المحلية، مثل المهرجانات المحلية، وغيرها من العوامل التنافسية  	
وعوامل التكلفة في أسعار التأجير.

كما تقدم الشركة أسعاًرا محددة للعمالء من الشركات بناًء على فئات السيارات مع مستوى مختلف من الخصومات على أساس حجم المعامالت المتوقع.

الحجوزات)ه( 

 للتعامل مع الحجوزات واستفسارات العمالء. وتتم الحجوزات عبر قنوات متعددة، تشمل ما يلي:
ً
لدى الشركة فريق متخصص لخدمة العمالء يتكون من 20 موظفا

الحجوزات المباشرة عبر اإلنترنت من خالل الموقع اإللكتروني www.theebonline.com أو تطبيق TheebApp، اللذان يحتويان عل إصدارين باللغتين  	
العربية واإلنجليزية. ويقدمان مجموعة من المنتجات واألسعار والخدمات اإلضافية، باإلضافة إلى برنامج العضوية الذي تقدم الشركة من خالله مجموعة 
. وتوفر منصة الحجز للعمالء طريقة مثالية وسهلة لتحديد واختيار الخدمات المرغوبة دون الحاجة إلى زيارة الفروع. 

ً
من المكافآت والمميزات المذكورة سابقا

ويمكن للعمالء القيام -على سبيل المثال- بالتسجيل الذاتي وتقديم جميع المعلومات المطلوبة قبل استئجار السيارات، مما يقلل الوقت المستغرق في 
 
ً
 معلومات مفيدة، مثل تسعير السيارات وساعات العمل المحددة للفروع وموقعها وتفاصيل جهات االتصال من خالل المنصة. وعالوة

ً
الفروع. وتتوفر أيضا

 إلى جميع بيانات المعامالت، السابقة أو الحالية، بما في ذلك الفواتير واإليصاالت ونقاط الوالء والحجوزات بعد 
ً
على ذلك، يمكن للعمالء الوصول مباشرة

تسجيل الدخول.

صين خارجيين يستخدمون تطبيقات الهاتف المحمول والموقع اإللكتروني. 	
ّ
وكالء تأجير مرخ

المكالمات الهاتفية المجانية إلى مركز حجوزات الشركة في الرياض. 	

رسائل البريد اإللكتروني الُمرسلة إلى عنوان البريد اإللكتروني الرئي�سي أو إلى فريق حجوزات الشركات. 	

 في الفروع، التي تظل القناة الرئيسية لحجوزات السيارات لدى الشركة. 	
ً
بصفة شخصية مباشرة

خدمات التأجير طويل األجل ٢-1-٦-٤
خدمات التأجير طويل األجل للمركبات هو قطاع بدأت فيه الشركة في عام 2014م للعمالء من الشركات في القطاعين الخاص والحكومي.

الخدمات المقدمة)أ( 

تختار الشركات والجهات الحكومية من بين ثالثة خيارات عندما ترغب في توفير وسائل النقل لموظفيها، وهي: )1( تقديم بدل نقل؛ أو)2( شراء سيارة وتقديمها 
للموظف؛ أو)3( استئجار سيارة وتقديمها إلى موظفيها. تسعى الشركة إلى تلبيه طلبات الجهات التي تتبنى الخيار الثالث لتوفير وسائل النقل لموظفيها.

 التأجير طويل األجل يشبه التأجير قصير األجل مع وجود اختالف رئي�سي واحد، وهو طول فترة التأجير. ويكون الحد األدنى لمدة عقد التأجير طويل األجل سنة واحدة 
ت قيمة اإليجار الشهري.

ّ
 ما يستأجر العمالء المركبات لمدة ثالث إلى أربع سنوات. وكلما طالت فترة التأجير، قل

ً
وقد تصل إلى خمس سنوات. وعادة

 عن الصيانة الشاملة للمركبة المستأَجرة خالل فترة 
ً
رة مسؤولة مها إلى العميل. وعندئذ تكون الشركة المؤّجِ

ّ
رة مركبة جديدة وتسل  ما تشتري الشركة المؤّجِ

ً
عادة

رة مركبة بديلة مؤقتة معاِدلة لفئة المركبة المستأجرة حتى يتم إصالحها  ل المركبة ألي سبب من األسباب، توفر الشركة المؤّجِ
ّ
 على ذلك، في حال تعط

ً
التأجير. عالوة

رة بعد ذلك ببيع تلك المركبات عن طريق  رة. وتقوم الشركة المؤّجِ وإعادتها إلى العميل. وفي نهاية فترة التأجير، ُيعيد العميل المركبات المستأجرة إلى الشركة المؤّجِ
قسم مبيعات المركبات المستعملة.
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الجدير بالذكر أّن الشركة تقدم أسعار تأجير تنافسية لتناسب احتياجات العمالء المختلفة. وتشمل الخدمة إجراء صيانة كاملة دورية، وتأمين المركبات المؤجرة، 
وتوفير سيارات بديلة مجانية عند الحاجة، وأميال غير محدودة. ويتم تخصيص كل عقد تأجير طويل األجل لتحقيق أق�سى قدر من المزايا وتوفير التكاليف باإلضافة 

إلى المتطلبات الفنية للعمالء، مثل اإلضافات والملحقات المحددة للسيارة )تخصيص العالمات التجارية، وأنظمة التبريد، وما إلى ذلك(.

وتشمل المزايا الرئيسية للتأجير طويل األجل التي يرغب بها العميل ما يلي:

 )بناًء على التصنيف  	
ً
الرسوم الشهرية الثابتة: يتم دفع الرسوم الشهرية الثابتة على مدار مدة العقد، وال توجد أي دفعة مقدمة أولية أو تكون ضئيلة

االئتماني للعمالء(. بوجود هذه الرسوم الشهرية الثابتة لفترة العقد، يكون إعداد الموازنة للعميل أسهل بكثير، وتجعل المخاطر تحت السيطرة ومحدودة.

	  
ً
الحفاظ على رأس المال: عند استئجار مركبات من الشركة، يحافظ العمالء على رأس المال حيث ال يدفع العمالء سوى مبلغ شهري خالل مدة التأجير بدال

من دفع سعر شراء المركبات بالكامل، مما ُيوفر مزيد من رأس المال لالستثمار في الفرص المدّرة للدخل.

عدم وجود مخاوف بشأن التصرف في المركبات: يقوم العمالء بإعادة المركبات إلى الشركة عند إنتهاء مدة العقد، مما ينفي حاجة العمالء إلى العثور على  	
مشترين للمركبات الُمراد بيعها.

التأمين المناسب والتناف�سي: توفر الشركة النوع المناسب من التغطية التأمينية دون زيادة مكلفة. ويتعامل موظفو الشركة المتخصصين مع جميع  	
المطالبات واإلصالحات مما يوفر الوقت والجهد على العمالء.

ل والخدمة والمساعدة على مدار الساعة: يمكن للعمالء االستفادة من مرافق الصيانة الوقائية في موقع محدد من قبلهم، حيث  	
ّ
فريق الصيانة المتنق

يقدم فريق الشركة خدمات الصيانة لمركبات موظفي العمالء أثناء عملهم، مما يؤدي ذلك إلى تقليل عدد الرحالت التي يتعين على المركبة القيام بها إلى 
ورشة الصيانة، ويؤدي إلى توفير وقت موظفي العمالء الثمين.

 مالك أساطيل المركبات الكبيرة مراكز صيانة خاصة بهم، مما يتطلب استثمارات  	
ً
توفير رأس المال فيما يتعلق بالبنية التحتية للصيانة: ُيشغل ويدير عادة

 للتنوع الجغرافي المرتبط بعمليات مالك أساطيل 
ً
 على ذلك، نظرا

ً
كبيرة من جانبهم على شكل أرا�سي ومباني ومعدات وقوى عاملة وما إلى ذلك. عالوة

 تشغيل ورش إصالح متعددة. لذلك، ُيتيح تأجير المركبات من الشركة للعمالء تحويل هذه األموال إلى فرص استثمارية أخرى 
ً
المركبات، يجب عليهم عادة

مدّرة للدخل.

توفير المركبات البديلة: توفر الشركة مركبات بديلة مؤقتة في حالة وقوع حادث أو عطل مما يحافظ على استمرارية أنشطة العمالء األساسية. 	

عمالء التأجير طويل األجل)ب( 

 ألهمية النقل بالنسبة للشركات، فإن التأجير طويل األجل مناسب لجميع قطاعات السوق بغض النظر عن نوعية وحجم الشركات.
ً
نظرا

 من كفاءتها التشغيلية. ففي فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 
ً
تحتفظ الشركة بقاعدة متنوعة من العمالء، مّما يقلل من المخاطر التي قد تتعرض لها ويعزز أيضا

مارس 2020م، لم يشكل أي عميل مستأجر أكثر من 2.2% من إجمالي إيرادات الشركة وقد شكل أكبر عشرة عمالء للتأجير طويل األجل مجتمعين ما نسبته 10.6% من 
إجمالي إيرادات الشركة في الفترة نفسها.

نت الشركة من تبني نموذج أعمال ناجح يلبي احتياجات عمالء التأجير طويل األجل ويضمن رضا العمالء المستمر مما ساهم في زيادة عدد أسطول التأجير 
ّ
لقد تمك

ل المتطلبات الرئيسية لعمالء التأجير طويل األجل فيما يلي:
ّ
طويل األجل. وتتمث

التسعير: تتبع الشركة إستراتيجية تسعير مدروسة تتيح لها استمرار القدرة على المنافسة والربحية. 	

 لطبيعة التأجير طويل األجل من حيث طول مدة العقود وانتشار العمالء في معظم مناطق المملكة، وحيث يتطلب ذلك توفير  	
ً
خدمة ما بعد البيع: نظرا

خدمات ما بعد البيع على نحٍو منتظم، فمن الضروري أن يكون لدى شركات التأجير البنية التحتية الالزمة من ورش ومراكز صيانة باإلضافة إلى فريق 
عمل قوي وفعال لتقديم خدمات ما بعد البيع. وقد أدركت الشركة ذلك عند بدء خدمة التأجير طويل األجل واستمرت في التطوير لمواكبة حجم أسطولها 

المتزايد.

مبيعات المركبات المستعملة ٣-1-٦-٤
تبيع الشركة المركبات المستعملة فقط من أسطولها الخاص وال تبيع أي مركبات مستعملة تابعة للغير. وبصفة عامة، تباع المركبات بعد إنتهاء دورة حياتها 
التشغيليةالتي تتراوح بين عامين إلى خمسة أعوام، وبعد إجراء صيانة شاملة للحفاظ على جاذبيتها بالنسبة للمشترين المحتملين. ويتمثل الجانب الرئي�سي في نجاح 

الشركة فيما يتعلق بمبيعات المركبات المستعملة في قدرتها على تزويد العمالء بأسعار تنافسية للمركبات ذات الجودة المتوسطة إلى العالية.

الجودة واألسعار التنافسية للمركبات المعروضة للبيع)أ( 

ا مباشًرا بفئة المركبة وحالتها وعمرها والمسافة التي قطعتها، باإلضافة إلى 
ً
يمثل السعر العامل الرئي�سي فيما يتعلق بشراء المركبات المستعملة، فهو يرتبط ارتباط

معدل الطلب عليها في السوق. 

 عن األسعار التنافسية؛ إذ تخضع كل مركبة تبيعها الشركة لفحص جودة شامل، من خالل 
ً
 ومع ذلك، فجودة المركبات المستعملة التي تبيعها الشركة ال تقل أهمية

اختبار ما يقرب من 20 معياًرا باإلضافة إلى تغطية جميع األنظمة الميكانيكية الرئيسية وجميع وظائف السالمة، مثل المحرك ونظام التبريد والوقود ومحور التشغيل 
وناقل الحركة واألنظمة اإللكترونية والتعليق ونظام المكابح والتوجيه وتكييف الهواء باإلضافة إلى معايير معينة تتعلق بالمظهر. وبناًء على نتائج الفحص، قد تقرر 
الشركة إصالح المركبة إذا كان اإلصالح سُيحقق قيمة مضافة أعلى. وإال، فُيكشف عن العيوب للعمالء الذين سيتمكنون بعد ذلك من شراء المركبة بسعر أقل 

وإصالحها بأنفسهم. 
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يقدم الجدول التالي نظرة عامة على المركبات المباعة حسب العالمة التجارية من عام 2017م إلى فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م:

نظرة عامة على المركبات المباعة حسب العالمة التجارية من عام ٢01٧م إلى فترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣1 مارس ٢0٢0م: 1٢-٤جدول 

المركبات المباعة حسب العالمة التجارية من عام 2017م إلى فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م

النطاق )% من المركبات االمباعة(العالمة التجارية للسيارة

36.9% – 65.7%هيونداي

10.7% – 27.8%نيسان

6.8% – 10.15%تويوتا

3.6% –6.25%شيفروليه 

0.2% – 3.15%أخرى

المصدر: الشركة

قنوات البيع)ب( 

تبيع الشركة المركبات المستعملة من أسطولها عبر القنوات التالية:

	  
ً
 للفئات واألسعار وتكون متاحة للبيع يوميا

ً
عرض السيارات فيها وفقا

ُ
صاالت بيع المركبات التي تديرها الشركة: لدى الشركة صالتا عرض في الرياض وجدة ت

خالل ساعات العمل الرسمي لتلك الصاالت. ويعتبر وجود مثل صاالت البيع هذه أحد العوامل المهمة لضمان بيع المركبات.

المزادات العامة: تنظم الشركة مزادات عامة في أوقات محددة، حيث يقدم فيها المشترون المحتملون عرًضا تنافسًيا في جلسات مغلقة لشراء المركبات،  	
التي غالًبا ما تكون في صورة مجموعات تتضمن مركبات متعددة. وتكون مزادات الشركة عبارة عن »مزاد صامت« حيث يقوم المشترون بملء ورقة العطاء 

)بما في ذلك تفاصيل المركبة ومبلغ العطاء(. وبمجرد اكتمال فترة تقديم العطاءات، ويتم ترسية العطاء على مقدم العطاء األعلى ويدفع مبلغ العطاء.

اإلنترنت: عبر مواقع إلكترونية متخصصة تابعة لجهات خارجية حيث يمكن للمشترين المحتملين فيها مراجعة قائمة بالمركبات المتوفرة وتقديم عرض  	
تناف�سي لشرائها.

خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م، باعت الشركة 1,585 مركبة، وقد باعت ما يقرب من 53.4% منها من خالل صاالت بيع المركبات و0.9% من 
خالل المبيعات عبر اإلنترنت و45.7% عبر المزادات العامة.

هذا وتحتفظ الشركة بقاعدة بيانات للمشترين المنتظمين وتعمل بنشاط على تعزيز مبيعات المركبات الستهداف عمالء جدد عبر وسائل التواصل االجتماعي والقنوات 
األخرى.

األسطول ٢-٦-٤
تركيبة األسطول 1-٢-٦-٤

يتألف أسطول الشركة من سيارات التأجير قصير األجل ومركبات التأجير طويل األجل وسيارات الخدمة.

أسطول سيارات التأجير قصير األجل)أ( 

 من سيارات »ذات قيمة جيدة مقابل 
ً
ُيعد تنوع أسطول التأجير قصير األجل إحدى مزايا الشركة بالمقارنة مع منافسيها، إذ تقدم مجموعة كاملة من الخيارات، بداية

 إلى الخيارات الفاخرة. ويتم تجديد أسطول التأجير بصفة سنوية، بناًء على خطة شهرية الستبدال السيارات تأخذ في االعتبار موسمية السوق وتقلبات 
ً
المال« وصوال

 على ذلك، يسعى فريق عمليات الشركة إلى تحسين وتخصيص تركيبة أسطول متوازنة عبر الفروع 
ً
الطلب وإتاحة فئة العام الجديد من طرف وكاالت السيارات. عالوة

والمناطق اعتماًدا على الطلب والموسمية. وتقدم الشركة أكثر من 50 نوًعا من السيارات مقّسمة إلى فئات ومستويات أسعار مختلفة.

وكما في 31 مارس 2020م، بلغ أق�سى مستوى ألسطول الشركة للتأجير قصير األجل ما يقرب 10,800 سيارة. يقدم الجدول التالي نظرة عامة على تركيبة أسطول 
التأجير قصير األجل حسب العالمة التجارية للسيارات من عام 2017م إلى فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م:

تركيبة أسطول التأجير قصير األجل حسب العالمة التجارية من عام ٢01٧م إلى فترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣1 مارس ٢0٢0م: 1٣-٤جدول 

النطاق )% من عدد مركبات األسطول(العالمة التجارية للسيارة

42.4% - 55.8%هيونداي

20.4% - 29.8%نيسان

3.2% - 11.4%شيفروليه

5.2% - 6.6%تويوتا

4.8% - 14.8%أخرى

المصدر: الشركة
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مثل 
ُ
رغم أن 84.2% من أسطول سيارات التأجير قصير األجل يتكون في المتوسط من سيارات سيدان صغيرة ومتوسطة )معظمها سيارات هيونداي ونيسان(، إال أنها ت

ما نسبته 71.5% تقريًبا من إيرادات تأجير السيارات، وذلك ألن السيارات األصغر حجًما تدّر متوسط إيرادات أقل لكل سيارة مقارنة بالسيارات متوسطة الحجم أو 
السيارات الفاخرة. وتجدر اإلشارة إلى أّن الطلب بالسوق هو الذي يحدد تركيبة األسطول، وعلى هذا النحو فإّن الشركة تعمل على تطوير أسطولها بصفة مستمرة في 
ضوء الطلب السائد. وكما هو مذكور في القسم )4-6-1-1)ج(( )»عمالء التأجير قصير األجل«(، ُيشكل جيل الشباب الجزء األكبر من فئات سكان المملكة ويتسمون، 
بوجٍه عام، بأنهم ذوي مصادر دخل منخفضة إلى متوسطة. ولتلبية احتياجات تنقالتهم، فإّنهم يبحثون عن السيارات الصغيرة إذ يرغبون في تحمل أدنى حد من 
النفقات الممكنة. ولذلك، فإن الجزء األكبر من الطلب على تأجير السيارات في المملكة مخصص للسيارات الصغيرة. ويتما�سى تكوين أسطول سيارات الشركة مع 

 لذلك.
ً
متطلبات السوق وتراقب الشركة باستمرار تقلبات الطلب وتعّدل أسطولها وفقا

وتوفر سيارات السيدان الصغيرة والمتوسطة التوازن األمثل للشركة بين كٍل من: )1( طلب العمالء وتفضيلهم؛ و)2( تكلفة شراء السيارة؛ و)3( تكلفة تشغيل السيارات 
، حيث ال تتعرض إال 

ً
)بما فيها الصيانة والتأمين(؛ و)4( سعر بيع السيارة، ومن ثم زيادة هامش الربح التشغيلي للشركة. وتقل المشاكل التقنية في هذه السيارات عادة

لفترات توقف يسيرة كل عام.

أسطول مركبات التأجير طويل األجل)ب( 

فيما يتعلق بأسطول التأجير طويل األجل، تقوم الشركة بشراء المركبات بناًء على طلبات العمالء. وتتبع الشركة معايير اختيار محددة للمركبات، مثل نسبة إعادة 
البيع، وتوافر قطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع والضمانات، وسالمة المركبة وقوتها.

 على أكثر من 350 عميل، ويتنوع من سيارات الركاب إلى 
ً
هذا وقد وصل أسطول التأجير طويل األجل لدى الشركة إلى 8,541 مركبة كما في 31 مارس 2020م، موزعا

السيارات التجارية والشاحنات الخفيفة. يقدم الجدول التالي نظرة عامة على تركيبة أسطول التأجير طويل األجل حسب العالمة التجارية للسيارات من عام 2017م 
إلى فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م:

تركيبة أسطول التأجير طويل األجل حسب العالمة التجارية من عام ٢01٧م إلى عام ٢019م: 1٤-٤جدول 

النطاق )% من مركبات األسطول(العالمة التجارية للسيارة

23.40% – 28.90%هيونداي

16.40% – 32.50%تويوتا

12.70% – 18.20%نيسان

5.80% – 17%إيسوزو

8.10% – 10.30%ميتسوبي�سي

7.5% – 9.3%أخرى

المصدر: الشركة

 لطبيعة 
ً
يقوم عمالء الشركة باختيار مركباتهم بما يتما�سى مع احتياجات النقل لموظفيهم أو بضائعهم أو خدماتهم، وتختلف فئات المركبات من عميل إلى آخر وفقا

عمله. ويتراوح ما يقرب من 90% من متطلبات الشركات بين سيارات سيدان الصغيرة والمتوسطة، والمركبات الرياضية متعددة األغراض )SUV(، وعربات الشحن، 
ومركبات نقل البضائع.

تحظى شركتا هيونداي وتويوتا بأكبر حصة من أسطول التأجير طويل األجل تليهما شركتي نيسان وإيسوزو، تتألف غالبية مركبات هيونداي في األسطول من سيارات 
سيدان الصغيرة والمتوسطة والمركبات الرياضية متعددة األغراض متوسطة الحجم )هيونداي أكسنت، وإلنترا، وتوسان(، بينما تتألف غالبية مركبات تويوتا 
المدرجة ضمن أسطول التأجير طويل األجل من عربات الشحن المتوسطة ومركبات نقل البضائع )عربات شحن تويوتا هايس وعربات تويوتا هايلوكس(. وتشكل هذه 
المركبات النوع المفضل لدى العمالء في هذه الفئات باإلضافة إلى مركبات إيسوزو التي تحظى بأكبر حصة ضمن فئتي مركبات نقل البضائع وشاحنات النقل الكبيرة.

أسطول الخدمات بالشركة)ج( 

يمثل أسطول الخدمات 2.6% من إجمالي أسطول الشركة كما في 31 مارس 2020م، ويستخدم األسطول لتقديم خدمة المساعدة على الطريق، والغسيل والصيانة 
خصص بعض المركبات المحددة لالستخدام في تقديم الخدمات 

ُ
المتنقلة، وقطر المركبات األخرى وخدمة الموظفين. عند إنتهاء العمر التشغيلي للمركبة التأجيرية، ت

 لسياسة استخدام سيارات الشركة من قبل الموظفين.
ً
أو كمنفعة للموظفين وفقا

شراء مركبات األسطول ٢-٢-٦-٤
خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م، إستلمت الشركة حوالي 1,435 مركبة وقامت بتشغيل أسطول بمتوسط حجم يتكون من 19,193 مركبة. 
وتشتري الشركة مركباتها من مجموعة من وكاالت السيارات والوسطاء من ضمنهم وكاالت سيارات هيونداي، ونيسان، وتويوتا، وجنرال موتورز، وفورد، وإيسوزو، 
وكيا الذين تربطهم بها عالقات طويلة األمد نتج عنها حصول الشركة على خصومات على أسعار السيارات، كما تعمل الشركة على ضبط مستويات أسطولها بانتظام 

لتستطيع الوفاء بمتطلبات السوق.

 من خالل النقد من التشغيل وعمليات 
ً
مول الشركة مشترياتها من المركبات من خالل التمويل المصرفي )يرجى مراجعة القسم )12-6( )»اتفاقيات التمويل«(( وأيضا

ُ
ت

بيع السيارات.
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يوضح الجدول التالي قيم إجمالي مشتريات األسطول في الفترة من 2017م إلى فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م لخدمات عقود التأجير قصير األجل 
وطويل األجل.

مشتريات األسطول في الفترة من ٢01٧م إلى فترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣1 مارس ٢0٢0م: 1٥-٤جدول 

قيمة المشتريات
)بالريال السعودي( 2017م

قيمة المشتريات
)بالريال السعودي( 2018م

قيمة المشتريات
)بالريال السعودي( 2019م

فترة الثالثة أشهر المنتهية
في 31 مارس 2020م

111,435,592209,990,981222,418,85240,243,970سيارات التأجير قصير األجل

117,490,513183,363,410319,509,80257,851,213مركبات التأجير طويل األجل

228,926,105393,354,391541,928,65498,095,183اإلجمالي

المصدر: الشركة

يرجى مراجعة القسم )4-6-6( )»الموردون«( لإلطالع على مناقشة ألكبر خمسة موردين من حيث النسبة المئوية من إجمالي مشتريات األسطول في الفترة من 2017م 
إلى 2019م.

إدارة األسطول ٣-٢-٦-٤
ترى الشركة أن إدارة األسطول هي المكون األسا�سي لخبرتها، ويراجع فريق التشغيل بالشركة بشكل دوري الكفاءات المحققة من التركيبة األمثل بين مختلف 
 على رصد معدل استخدام أسطول التأجير 

ً
 لالحتياجات الفعلية واقتصاديات المركبات ومدى توفرها. ويعمل الفريق أيضا

ً
المركبات، إلى جانب تعديل التركيبة وفقا

قصير األجل بصورة يومية وذلك من خالل االستعانة بالتقارير الدورية الفّعالة والتخطيط وإعداد التوقعات بشكل دوري.

صيانة مركبات األسطول ٤-٢-٦-٤
كما في 31 مارس 2020م، تشغل الشركة وتدير عشرة مراكز صيانة للمركبات في جميع أنحاء المملكة )متكونة من ورش رئيسية ومراكز الخدمة السريعة( لتقديم 

أعمال الصيانة ألسطولها، وتتضمن العديد من هذه المرافق معدات متطورة لفحص المركبات وإصالحها.

 ما تجرى االصالحات الخاصة بالحوادث واإلصالحات الكبرى في مراكز الصيانة الرئيسية للشركة. وتقدم مراكز الخدمة السريعة خدمات الصيانة الوقائية 
ً
وعادة

والتصحيحية المرتبطة بالمساعدة على الطريق، وخدمات اإلصالحات السريعة، واإلصالحات البسيطة مثل استبدال اإلطارات والبطاريات. وتقع بعض مراكز الخدمة 
السريعة في أماكن مستقلة وبعضها داخل الفروع ومن خالل مراكز الخدمة المتنقلة.

 عن 
ً
 ألهمية اإلصالحات السريعة والتصحيحية في استخدام األسطول، فضال

ً
 بجودة صيانة مركباتها لضمان سالمة ورضا العمالء، ونظرا

ً
 كبيرا

ً
تولي الشركة اهتماما

 لتحقيق هذه الغاية، تتأكد الشركة من خضوع المركبة بعد كل عملية تأجير للفحص والتنظيف والصيانة 
ً
زيادة القيمة المتبقية للمركبات إلى أق�سى حد. وسعيا

الجيدة، وتتبع الشركة إرشادات الصيانة الخاصة بالجهات المصنعة المعنية للحفاظ على سريان الضمان.

وتعمل الشركة على توسيع نطاق تغطية شبكة مراكز الصيانة لديها وقدراتها )التقنية والجغرافية( من خالل إبرام عقود خدمات الصيانة واإلصالح للمركبات مع 
مراكز الخدمة الخارجية وورش اإلصالح المعتمدة .

بيع مركبات األسطول ٥-٢-٦-٤
يرجى مراجعة القسم )4-6-1-3( )»مبيعات المركبات المستعملة«( للمزيد حول كيفية إدارة الشركة لعمليات بيع مركبات األسطول.

التسويق والترويج ٣-٦-٤
 لتأجير سيارات ذات جودة عالية وذلك لخدمة العمالء من 

ً
تدير الشركة أعمال تأجير السيارات والمركبات منذ إنشائها من خالل عالمتها التجارية »ذيب« وتقدم حلوال

األفراد والشركات. يرجى مراجعة القسم )12-11( )»الملكية الفكرية«( للحصول على مزيد من التفاصيل حول تسجيل العالمة التجارية »ذيب«. 

تتميز الشركة بعرضها من خالل شبكة فروعها لمجموعة كاملة من السيارات المصانة جيًدا بأسعار مختلفة، وتواصل الشركة الحفاظ على مكانتها كمقدم رئي�سي 
لخدمات تأجير السيارات من خالل التركيز على جودة الخدمة المقدمة للعمالء وموقع الفرع ومظهره. 

 لزيادة المنافسة بين العاملين في قطاع تأجير السيارات وألن الشركة تعتمد بشكل أسا�سي على السعر وجودة السيارة ومدى توفرها، تهدف الشركة إلى تحقيق 
ً
نظرا

التميز من خالل اإلعالنات والعروض الترويجية المستهدفة لفئات خاصة من العمالء للحفاظ على قاعدة عمالئها الحالية وتوسيعها على نحو أكبر بجذب العمالء 
المحتملين.

تتضمن قنوات وحمالت التسويق التي تقوم بها الشركة وسائل اإلعالم التقليدية، مثل اإلعالنات الصحفية والخارجية، باإلضافة إلى التسويق عبر اإلنترنت والبريد 
اإللكتروني والرسائل القصيرة ووسائل التواصل االجتماعي وتطبيقات األجهزة المحمولة.

تستخدم الشركة وسائل التواصل االجتماعي للترويج لعالمتها التجارية والتفاعل مع عمالئها، كما تستخدم أنشطة ومنصات التسويق الرقمي إلدارة الحجوزات عبر 
اإلنترنت ومتابعة أنشطة المنافسين.
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في سبيل تقوية الروابط مع األعضاء الحاليين واستقطاب عمالء جدد، تستعين الشركة بأدوات تسويقية أخرى في المعامالت التجارية بين الشركات والمعامالت 
األخرى بين الشركات والعمالء، منها على سبيل المثال:

إقامة شراكات مع الجهات الوطنية الرئيسية، مثل برنامج قطاف المقدم من قبل شركة االتصاالت السعودية وبرنامج الفرسان المقدم من الخطوط  	
الجوية العربية السعودية.

تقديم خصومات موسمية، مثل يوم المعلم واليوم الوطني والمواسم الخاصة بالمدن، إلخ. 	

رعاية األحداث الطالبية المختلفة. 	

المشاركة في المعارض والمؤتمرات لزيادة الوعي بالعالمة التجارية. 	

رعاية األحداث الرياضية. 	

التأمين وإدارة المخاطر ٤-٦-٤
يوجد أربعة أنواع من المخاطر التي يمكن التأمين عليها بشكل عام والتي قد تنشأ خالل أنشطة الشركة:

المسؤولية القانونية الناشئة عن تشغيل مركبات الشركة )أي مسؤولية المركبات(. 	

المسؤولية القانونية لألعضاء من العامة والموظفين الناتجة عن أسباب أخرى )مثل المسؤولية العامة / تعويضات العمال(. 	

خطر تلف الممتلكات و/أو تعطل األعمال و/أو زيادة تكلفة التشغيل نتيجة لتلف الممتلكات. 	

المخاطر المتعلقة باألموال المنقولة وغير المنقولة.  	

تقلل الشركة من احتمالية تعرضها لخسائر كبيرة ناتجة عن مسؤولياتها وإلتزاماتها وذلك من خالل الحفاظ على تغطية تأمينية كافية من خالل شركات تأمين غير تابعة 
)لمزيد من المعلومات، ُيرجى مراجعة القسم )12-7( )»وثائق التأمين«((.

تتحمل الشركة مسؤولية ما يلحق بممتلكاتها من أضرار، ما لم يتم نقل مسؤولية هذه المخاطر بموجب ترتيبات تأمينية أو تعاقدية، وللتخفيف من مخاطر الخسائر 
الناجمة عن ما يلحق بالممتلكات المتمركزة في موقع واحد، تحتفظ الشركة بتأمين على الممتلكات مع شركات تأمين غير تابعة لها بمبالغ تراها الشركة كافية في ضوء 

.
ً
المخاطر ذات الصلة، حيث يتم هذا التأمين بشروط معقولة تجاريا

عادة ما تنص عقود التأجير قصير األجل وطويل األجل الخاصة بالشركة على أن يتحمل العميل مسؤولية الضرر أو الخسارة وذلك في حدود مبلغ متفق عليه )قسط 
تحمل( حسب فئة السيارة.

توفر الشركة خيار »التنازل عن الضرر الناجم عن االصطدام« وهو خيار تتنازل بموجبه الشركة مقابل رسوم إضافية عن حقها في المطالبة بقسط التحمل المتعلق 
بهذا الضرر أو الخسارة.

أنظمة تكنولوجيا المعلومات ٥-٦-٤
 من إدارة الشركة لشبكتها في مواقع تأجير السيارات وحجوزات العمالء عبر قنوات التوزيع المتعددة، وتقوم 

ً
 حيويا

ً
تعد أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت جزءا

إدارة تكنولوجيا المعلومات المركزية بالشركة بتصميم حلول تكنولوجيا المعلومات إلى جانب تطويرها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها، وقد حصلت اإلدارة على شهادة 
.ISO 9001 الجودة

تستخدم الشركة تطبيق CarPro كواجهة أمامية وتطبيق Microsoft D365 كنظام تخطيط موارد المؤسسة )ERP( الداعم.

ويمثل تطبيق CarPro النظام المعالج للحجوزات والتأجير طويل األجل وقصير األجل وإدارة األسطول ومعالجة البيانات وإدارة المعلومات الخاصة باالسطول على 
ن هذا النظام الشركة من معالجة استفسارات العمالء الواردة، وتزويدهم بمعلومات دقيقة وفي الوقت المناسب حول مواقعها ومعدالت 

ّ
مستوى المملكة. يمك

التأجير ومدى توفر السيارات، باإلضافة إلى القدرة على إجراء الحجوزات أو تعديلها. 

وتستخدم الشركة البيانات التي يتم توفيرها من خالل تطبيق CarPro للحفاظ على التحكم المركزي في العمليات التجارية الرئيسية، مثل الشراء والخدمات 
اللوجستية والمبيعات المربتطة باألسطول، والتعامل لحساب الشركات وتحديد األسعار. تشمل المكونات الرئيسية لتطبيق CarPro الذي تستخدمه الشركة ما يلي:

إدارة األسطول: أداة التخاذ قرارات شاملة بشأن إعداد خطط وجداول زمنية فيما يتعلق بعمليات شراء أسطول الشركة وصيانته والتصرف فيه باإلضافة  	
إلى تقارير حول عمر األسطول والتركيبة األمثل والمسافات المقطوعة والتكلفة، مما يتيح إلدارة الشركة رصد أوقات استخدام األسطول وتغيرها على أساس 
 لمستويات العمل الُمقدرة. وُيستخدم النظام في إدارة جميع العمليات المطلوبة 

ً
يومي أو أسبوعي أو شهري إلى جانب تحسين خطة أسطول الشركة وفقا

إلجراء الصيانة الوقائية واإلصالحية للمركبات من خالل الورش الداخلية أو الخارجية.

نظام إدارة اإليرادات: يوفر نظاًما إلدارة اإليرادات وقد جرى تصميمه خصيًصا لتحسين الربحية من خالل توفير إمكانية تحكم أكبر في مدى توفر المركبات  	
ونقل وتسعير األسطول في مواقع التأجير التابعة للشركة، مما يسهل من عملية مراقبة سياسة عرض المركبات وطلب العمالء وذلك لدعم استراتيجية 
الشركة بهدف تحسين حجم ومعدل المبيعات في كل موقع. وتراعي وحدة توزيع األسطول المتكاملة التكاليف والمزايا المرتبطة بتوزيع المركبات على مواقع 

التأجير المختلفة داخل المنطقة الجغرافية لتلبية الطلب، كما تقدم توصيات محددة بشأن حركة المركبات بين المواقع.

الحجوزات: أداة توفر لعمالء الشركة تجربة أبسط وأكثر انسيابية من خالل السماح لهم بإجراء حجوزات فورية عن طريق الموقع اإللكتروني وتطبيقات  	
األجهزة المحمولة للشركة.
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برنامج عضوية ذيب: أداة لتزويد الشركة بالمعلومات الكاملة حول العمالء الحاصلين على العضوية الفضية أو الذهبية أو الماسية، كما تتيح إدارة  	
استحقاقاتهم )مثل الخصومات والمكاسب ونقاط االستبدال(.

ا وذات  	
ً
دعم المبيعات والتسويق: أداة تساعد الشركة في تحديد شرائح العمالء بما يتما�سى مع إمكانات العمل، باإلضافة إلى تقديم عروض أكثر استهداف

صلة لعمالئها عبر القنوات اإللكترونية وغير اإللكترونية، مما يتيح لعمالئها االستفادة من خالل خدمة التسويق األفضل واألكثر مالءمة وبرامج التسليم 
والوالء التي تكافئ المستأجرين الدائمين بأيام إيجار مجانية وترقيات لفئة السيارات. على سبيل المثال، يمكن لفريق المبيعات في الشركة تحليل معلومات 
الحساب الرئيسية لعمالئها من الشركات، بما في ذلك نشاط التأجير السابق والحالي، ومصادر اإليرادات والحجز، ومواقع التأجير األكثر استخداًما، وفئات 

األسعار المختارة وبيانات رضا العمالء. ومن ثم يستعين فريق المبيعات بهذه المعلومات لتقييم فرص زيادة نمو اإليرادات والربحية.

إدارة بيانات العمالء: أداة تسمح للشركة باستخراج معلومات العمالء ذات الصلة بسهولة وإجراء التعديالت الالزمة على معامالت التأجير المكتملة لخدمة  	
العمالء المتميزين.

تستثمر الشركة باستمرار في تحسين أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديها لتعزيز قدرتها على تقديم خدمات مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة، وتخضع جميع مشاريع 
 الحتياجات األعمال. ويجرى تطبيق تدابير السالمة لضمان أمن أنظمة الشركة وتطبيقاتها وبياناتها )وأمن 

ً
تكنولوجيا المعلومات للتقييم بشكل مركزي ومنتظم وفقا

 بأنظمة األمان وحماية البيانات الخاصة من التلف أو السرقة أو االحتيال أو إساءة االستخدام. وتضمن أنظمة التشغيل الحماية 
ً
 كبيرا

ً
عمالئها(، وتولي الشركة اهتماما

على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع من فيروسات تكنولوجيا المعلومات واإلزعاج اإللكتروني والتصّيد وهجمات الحرمان من الخدمات. وتقوم الشركة بشكل دوري 
ولى الشركة عناية خاصة بالمشاريع التقنية التي تستهدف 

ُ
باختبار خطة اإلنعاش لديها وتنفيذ أي تحسينات محددة بعد إجراء عمليات محاكاة األحداث الرئيسية، وت

إنشاء الخدمات وضمان استمراريتها.

 ألن الشركة تدير محفظة كبيرة من بيانات العمالء، تعتبر حماية البيانات أولوية قصوى. وتسعى الشركة إلى ضمان حماية جميع بيانات األعضاء بدرجة كافية من 
ً
ونظرا

مخاطر القرصنة، وتعمل بصفة منتظمة في االستثمار في مجال تطوير األنظمة والبنية التحتية والموظفين لدعم قاعدة العضوية المتنامية، وتتوفر جميع الخدمات 
في مركز البيانات اآلمن متعدد المستويات الخاص بالشركة.

الموردون ٦-٦-٤
الموردون الرئيسيون للشركة هم وكالء السيارات المسؤولون عن تزويد أسطول الشركة بالمركبات، ويعرض الجدول التالي إجمالي المشتريات من أكبر خمس 

موردين لمشتريات األسطول كنسبة مئوية من إجمالي المشتريات للفترة الممتدة من 2017م إلى فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م.

إجمالي المشتريات من أكبر خمس موردين لمشتريات األسطول كنسبة مئوية من إجمالي المشتريات للفترة الممتدة من ٢01٧م : 1٦-٤جدول 
إلى فترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣1 مارس ٢0٢0م

النسبة المئويةاسم المورد

23.1%شركة الوعالن للتجارة )هيونداي( 

18.8%شركة عبد اللطيف جميل )تويوتا( 

8.0%شركة الجميح للسيارات )جنرال موتورز( 

6.9%شركة العي�سى العالمية للسيارات )إيسوزو( 

8.2%شركة عبد اللطيف العي�سى للسيارات )نيسان(

65%اإلجمالي

المصدر: الشركة

فيما يتعلق بفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م، فقد بلغت تكلفة مشتريات الشركة )باستثناء مشتريات األسطول والشحن وضريبة القيمة المضافة( ما 
نسبته نحو 15% من إجمالي إيرادات الفترة للشركة، موزعة على النحو التالي: 4.8% لتأمين األسطول، و2.4% لصيانة األسطول، و7.8% للمشتريات غير المباشرة األخرى 

أو تكاليف الهياكل وإيجارات المستودعات والفروع، والمبيعات والتسويق، والمراسالت واإلعالنات، واللوازم المكتبية، والزي الرسمي، واالستشارات والخدمات.

تتمثل استراتيجية الشركة في العمل مع الموردين الذين يقدمون أفضل األسعار والخدمات والجودة ويستوفون متطلباتها بشروط تنافسية. وتحتفظ الشركة بقائمة 
بالموردين المؤهلين في جميع المجاالت الرئيسية ألعمالها بهدف تقليل االعتماد على أي مورد بعينه. وتراجع الشركة ترتيبات التوريد الخاصة بها من أطراف خارجية 

بشكل سنوي لجميع الفئات.

 أي مورد )باستثناء مشتريات 
َ
وكما في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م، فإن أكبر عشرة موردين )باستثناء مشتريات األسطول( مثلوا 18%. ولم يحظ

األسطول( بأكثر من 30% من احتياجات الشركة من التوريد في الفترة ذاتها.
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المواقع الجغرافية والعمليات ٧-٦-٤
يقع المكتب الرئي�سي للشركة في الرياض، كما أن جميع فروعها تقع في الممملكة وال يوجد للشركة أي نشاط تجاري أو أصول خارج المملكة. يوضح الجدول التالي 

المواقع التي توجد بها فروع الشركة كما في 31 مارس 2020م.

تفاصيل التواجد الجغرافي للشركة كما في ٣1 مارس ٢0٢0م: 1٧-٤جدول 

مركز صيانةصالة عرض مبيعات المركبات المستعملةفرع تأجير السياراتالمدينةالدولة

المملكة العربية السعودية

1213الرياض

1-2القصيم

--1حائل

711جدة

1-2المدينة المنورة

--2الطائف

--2ينبع

--1العال

--1مكة المكرمة

-- 2األحساء

1-1الجبيل

--2الخبر

1-2الدمام

1-3أبها

--2نجران

--2الباحة

--1جازان

1-2تبوك

--1نيوم

48210اإلجمالي

المصدر: الشركة

الجوائز ٨-٦-٤
حصلت الشركة على تكريمات وجوائز من العديد من وكاالت السيارات العالمية، من ضمنها:

جائزة جنرال موتورز العالمية ألفضل شركة تأجير سيارات لعام 2006م المقدمة من شركة الجميح للسيارات وشركة جنرال موتورز األمريكية. 	

جائزة هيونداي العالمية لعام 2008م المقدمة من شركة الوعالن للسيارات وشركة هيونداي الكورية. 	

تكريميات خالل األعوام 2008م، و2009م، و2010م، و2011م، و2012م المقدمة من شركة العي�سى العالمية للسيارات، وكيل شركة جنرال موتورز في  	
المملكة.

جائزة التميز للعمالء لعام 2009م المقدمة من شركة عبد اللطيف جميل المحدودة، وكيل تويوتا الرسمي في المملكة. 	

جائزة شركاء النجاح لعام 2012م المقدمة من شركة »توكيالت الجزيرة للسيارات«، وكيل فورد الرسمي في المملكة. 	

جائزة شركة كرايسلر في الشرق األوسط لعام 2012م. 	

في عام 2013م، تم التصويت لصالح الشركة من قبل مجلس سوبر براندز الرائدة في المملكة بصفتها أحد العالمات التجارية الرائدة. 	

جائزة التميز السياحي السعودي لعام 2016م المقدمة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. 	

في عام 2017م حصلت الشركة على جائزة أفضل العمالء الرئيسين لنيسان في المملكة. 	

شهادة »مواءمة« )الفئة البرونزية( لعام 2018م الممنوحة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية. 	

	 .ISO Certificate 9001: 2015 شهادة األيزو لعام 2018م

جائزة أجيلتي ألفضل رائد أعمال لعام 2018م )أفضل شركة لتأجير السيارات في المملكة(. 	

	 .)Great Place to Work®( جائزة أفضل بيئة عمل على مستوى المملكة لعام 2018م و2020م المقدمة من
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الخطط والمبادرات المستقبلية  ٧-٤
 المقبلة:

ً
فيما يلي المبادرات الرئيسية الجاري تنفيذها داخل الشركة و/أو المخطط إطالقها خالل فترة االثني عشر شهرا

افتتاح فروع جديدة 1-٧-٤
من منطلق سعيها المتواصل لتوسيع أنشطتها، تعتزم الشركة فتح ثالثة فروع جديدة للتأجير قصير األجل في الرياض وفرعين آخرين أحدهما في جازان واآلخر في الدمام.

تجديد الفروع ٢-٧-٤
ا لسياستها الهادفة إلى تحسين تجربة العمالء، تعتزم الشركة تجديد فرعين لتأجير السيارات قصير األجل في الرياض وفرع في القصيم وخمسة فروع في جدة وفرع 

ً
تنفيذ

في كٍل من الدمام والجبيل والباحة ونجران. وتتمثل أعمال التجديد بشكل أسا�سي في أعمال تركيب لوحات وتجديد الوجهات واستبدال األثاث والمعدات.

مراكز صيانة ومكاتب إدارية جديدة ٣-٧-٤
من منطلق سعيها المتواصل لزيادة األسطول، تعتزم الشركة فتح مراكز صيانة ومواقع خدمات سريعة جديدة في ينبع وجدة والخبر وتقوم حالًيا بتجديد المكتب 

اإلداري الرئي�سي في الرياض.

تكامل نظام تكنولوجيا المعلومات مع المنصات الحكومية: ٤-٧-٤
تعتزم الشركة ربط نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بها مع المنصات الخارجية من أجل تقليل وقت معالجة معامالت التأجير. ترتبط مشاريع التكامل المستمرة 

بما يلي:

منصة إيصال: وهي منصة دفع الفواتير التجارية اإللكترونية من خالل نظام سداد للشركات والجهات الحكومية. 	

منصة تم - العلم: يهدف الربط مع هذه الخدمة إلى أتمتة إجراءات استخراج تفويض السائقين من خالل خدمة »تم«.  	

منصة النفاذ الوطني الموحد: هذه المنصة ترتكز على نظام الهوية الرقمية الوطني وهو نظام آمن للغاية وموثوق به يهدف لتحديد هوية العمالء. 	

نظرة عامة على إدارات الشركة  ٨-٤
لدى الشركة عدد من اإلدارات المعنية بالشؤون اإلدارية التي تدعم أنشطة أعمالها المختلفة، وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يوجد لدى الشركة إدارة قانونية وإنما تستعين 

بمستشارين قانونيين خارجيين عند الحاجة ألي خدمات قانونية. وفيما يلي وصف موجز ألنشطة أقسام الشركة:

إدارة العمليات 1-٨-٤
تتولى إدارة العمليات مسؤولية اإلشراف على عمليات الشركة في المملكة، وتحتل مكانة ذات أهمية كبيرة ضمن اإلدارات في الشركة. ويشمل ذلك على وجه الخصوص 

ما يلي:

إدارة ومراقبة فروع التأجير والمكاتب اإلقليمية، واالتصال بالعمالء من األفراد والشركات. 	

تنفيذ وتحديث ومراقبة تركيبة األسطول السنوي وخطة وتوقعات وتقارير اإليرادات بانتظام. 	

إدارة العالقات مع العمالء الحاليين والسابقين، مع التركيز على تحسين فهم احتياجات العمالء، وتلبية أهداف اإليرادات، وزيادة معدالت استخدام  	
األسطول.

تحديد الفرص والصفقات المتاحة مع العمالء الرئيسيين. 	

تخطيط الموارد واإلشراف على فرق مكاتب اإلدارة األمامية داخل الفروع. 	

مراقبة العمليات التشغيلية اليومية لكل فرع وتنظيمها وتنسيق عمليات توريد السيارات وصيانتها ونظافتها وسالمتها، وضمان تنفيذ سياسات السالمة  	
واألنظمة األخرى ذات الصلة بشكل صحيح والتأكد من استخدام السيارات وصيانتها بشكل صحيح.

ضمان توزيع أسطول السيارات في مختلف المناطق من أجل الحفاظ على المستوى األمثل من االستخدام. 	

التنسيق مع العمالء مباشرة وضمان صيانة السيارات واستبدالها عند اللزوم. 	

متابعة تاريخ وسجالت الصيانة وإعداد برامج الصيانة اآللية واليدوية وتقديم إرشادات ولوائح حول الصيانة. 	

إدارة العالقات مع مقدمي خدمات الصيانة الخارجيين وضمان تقديم خدماتهم وإلتزامات دعم الضمان في الوقت المناسب وبطريقة مرضية. 	

تقديم المساعدة فيما يتعلق بشراء سيارات جديدة وبيع المركبات المستعملة بمجرد إنتهاء دورة حياتها. 	
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إدارة قطاع األعمال ٢-٨-٤
تتولى إدارة قطاع األعمال المسؤولية عن جميع المبيعات وعمليات التحصيل الخاصة بعمالئها من الشركات والجهات الحكومية. وتختص إدارة قطاع األعمال بخدمة 
ما بعد البيع بالنسبة ألسطول السيارات للتأجير قصير األجل وطويل األجل والمتعلق بعمالئها من الشركات والجهات الحكومية. ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما 

يلي:

إسداء المشورة للعمالء فيما يتعلق بنوع وكفاءة السيارة األكثر مالءمة الحتياجاتهم وتوضيح مزايا التأجير طويل األجل. 	

تقديم عروض أسعار لخدمات التأجير قصير األجل والتأجير طويل األجل وإعداد االتفاقيات المناسبة. 	

تقديم عروض أسعار لخدمات سائق السيارة الخاص. 	

توفير خدمات النقل للمؤتمرات والندوات عبر أحدث أنواع السيارات مع إمكانية توفير سائقين بالزي الرسمي. 	

تجهيز عملية حجز السيارة. 	

اإلشراف على عمليات خدمة ما بعد البيع. 	

اإلشراف على عمليات التحصيل. 	

إدارة عقود التأجير طويل األجل واتفاقيات التأجير للشركات. 	

إدارة التسويق والعالقات العامة ٣-٨-٤
تتولى إدارة التسويق والعالقات العامة مسؤولية تطوير استراتيجيات التسويق الخاصة بالشركة بهدف تعزيز العالمة التجارية للشركة وسمعتها وزيادة أعداد العمالء. 

ويشمل هذا على وجه الخصوص:

إجراء األبحاث حول األسواق وتحديد اتجاهاتها والتنبؤ باألوضاع فيها وإجراء األبحاث عن األسواق المستهدفة، بما في ذلك من خالل رصد وسائل التواصل  	
االجتماعي وتحليل سلوك المستهلك وتواتر استخدام السيارات المستأجرة.

إدارة الموقع اإللكتروني للشركة بما في ذلك النشرات الصحفية وتغطية الفعاليات ومواقع خدمة العمالء. 	

تخطيط الحمالت التسويقية وتنفيذها من خالل العروض الترويجية والمشاركة في الندوات والفعاليات وتقييم أوجه النجاحات واإلخفاقات للحمالت  	
التسويقية السابقة.

تعيين وكاالت تسويق تابعة لجهة خارجية بهدف ضمان التكلفة والجودة وتحقيق عائد مناسب على االستثمار. 	

إدارة العالمات التجارية والمواد الترويجية للشركة وضمان وحماية االستخدام الصحيح لهوية الشركة وتصميماتها وملكيتها الفكرية، وترتيب عملية تحقيق  	
اإليرادات من خالل استخدام ممتلكات الشركة لعرض اإلعالنات أو األنشطة الترويجية األخرى.

إدارة خدمة العمالء ٤-٨-٤
تتولى إدارة خدمة العمالء مسؤولية الحفاظ على العالقات مع عمالء الشركة. ويشمل هذا على وجه الخصوص:

التعامل مع العمالء الحاليين والسابقين لحل الشكاوي أو الرد على االستفسارات والطالعهم على آخر المستجدات )على سبيل المثال: األمور المتعلقة  	
باإلغالق المؤقت للفروع والتغييرات التي تطرأ على ساعات العمل والفعاليات التسويقية والعروض الترويجية( إلى جانب تحليل بيانات العمالء ألغراض 

تحسين الخدمة.

إجراء استبيانات للعمالء عبر الهاتف والبريد االلكتروني لمتابعة اتجاهات السوق وتحديد الفرص وأوجه القصور وجمع مقترحات العمالء ومراقبة مستويات  	
رضاهم.

إدارة مبيعات المركبات المستعملة ٥-٨-٤
تتولى إدارة مبيعات المركبات المستعملة مسؤولية إدارة عمليات بيع المركبات المستعملة ومتابعتها من خالل فروع الشركة للمركبات المستعملة. ويشمل هذا على 

وجه الخصوص:

ضمان توافق عمليات البيع مع األنظمة واللوائح المعمول بها وأي لوائح قطاعية ذات صلة. 	

إدارة إجراءات المزادات والمبيعات. 	

التأكد من عمل فريق المبيعات على البحث المستمر عن فرص جديدة قد تزيد من المبيعات والحصة السوقية إما عن طريق االتصال المباشر بالعمالء أو  	
عن طريق أي قنوات مبيعات محتملة أخرى متاحة.

اإلبقاء على اتصال بالعمالء والهيئات الحكومية وغيرهما من الشركات. 	

التنسيق مع إدارة التسويق إلطالق الحمالت. 	

التأكد من إيجابية الصورة التي يعرضها موظفو المبيعات عن الشركة.  	
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إدارة تطوير األعمال والتحول الرقمي ٦-٨-٤
تتولى إدارة تطوير األعمال والتحول الرقمي مسؤولية تطوير أعمال الشركة من خالل مواكبة التطور التكنولوجي وثورة التواصل الرقمي في عالم األعمال، وابتكار العديد 
من الحلول والبرامج والنظم التي تدعم آلية عمل جميع إدارات وقنوات العمل في الشركة على نطاق واسع، وتمثيل الشركةفي الخارج وإدارة العالقات االستراتيجية 
 لطبيعة عملها. ويشمل هذا 

ً
الحالية والجديدة للشركة إضافة إلى دعم تنفيذ المنتجات والخدمات الجديدة، وال تمتلك الشركة استراتيجية ثابتة حول البحث نظرا

على وجه الخصوص:

تحديد فرص األعمال الجديدة وتقييمها وتطويرها ودعم هذه األعمال من المراحل األولى وحتى االكتمال وكذلك النتائج المستقبلية المحتملة في القطاعات. 	

تمثيل الشركة في الفعاليات الخارجية المهمة وتطوير العالقات االستراتيجية الخارجية وإدارتها. 	

اإلشراف على الدراسات السوقية واالستبيانات ومتابعة التوصيات المتعلقة بافتتاح فروع جديدة. 	

تطوير الخدمات التقنية وتحديثها. 	

الربط مع البرامج الحكومية ومتابعتها. 	

اإلشراف على مشاريع أتمتة إجراءات األعمال. 	

إعداد منتجات وخدمات جديدة ودعمها لزيادة ر�سى المستفيدين. 	

المشاركة في الجوائز لرفع معايير التميز. 	

إدارة تقنية المعلومات ٧-٨-٤
تتولى إدارة تقنية المعلومات مسؤولية إدارة وتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحالية والمستقبلية للشركة بما يتوافق مع الرؤية العامة. ويشمل هذا على وجه 

الخصوص:

توسيع القدرات التكنولوجية لتعزيز جاذبية الشركة لعمالئها. 	

إعداد استراتيجية طويلة األجل تستند إلى أهداف الشركة الحالية والمستقبلية.  	

الحفاظ على إنشاء المرافق بأحدث التقنيات التكنولوجية الستضافة خدمات داخلية متعددة تتعلق بتكنولوجيا المعلومات. 	

إدارة »الشبكة الخاصة االفتراضية« الخاصة بالشركة لتوفير اتصال آمن وموثوق به لجميع نقاط البيع وورش العمل والمكاتب اإلقليمية في جميع أنحاء  	
المملكة.

أتمتة العمليات التجارية اليدوية باستخدام نظام تخطيط موارد المؤسسة المطبق لتقليل التكلفة وزيادة كفاءة المستخدم وإنتاجيته. 	

دمج األنظمة لتحقيق شمولية المعلومات بهدف إجراء تحليل البيانات التفصيلي وإعداد تقارير إدارية دقيقة وتجنب المخاطر. 	

توفير خدمات الدعم للمستخدمين فيما يتعلق بالتطبيقات والبنية التحتية والشبكات وإصالح األجهزة وتحديثها. 	

إدارة أمن األنظمة والضوابط وإعداد وتنفيذ خطة استمرارية العمل وخطة التعافي بعد الكوارث لتوفير بدائل في حالة توقف العمل في مرفق رئي�سي. 	

 لمتطلبات أعمال الشركة في إطار الجدول الزمني والميزانية المحددين. 	
ً
ضمان تنفيذ مشاريع تكنولوجيا المعلومات وفقا

إعداد نماذج وتقارير داخلية للتعامل مع متطلبات تحليل البيانات المخصصة أو العرضية للمستخدمين 	

إدارة المشتريات والمستودعات ٨-٨-٤
تتولى إدارة المشتريات والمستودعات مسؤولية شراء السلع والخدمات ذات الجودة المناسبة، والتي تقدم أفضل قيمة مقابل السعر، خالل الفترات الزمنية 

المطلوبة، بطريقة أخالقية وقانونية ومنهجية. ويشمل هذا على وجه الخصوص:

شراء السيارات وقطع الغيار والسلع والخدمات. 	

التسجيل / التأهيل المسبق للمورد. 	

إصدار طلب عرض األسعار / كراسات الشروط والمواصفات. 	

تقييم المورد واختياره. 	

إصدار العقود / أوامر الشراء. 	

تنسيق وإدارة ومراقبة الخدمات والبضائع المستلمة. 	

إدارة المخزون والمستودعات. 	
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اإلدارة المالية 9-٨-٤
تتولى اإلدارة المالية مسؤولية حفظ الحسابات وإصدار التقارير والبيانات المالية باإلضافة إلى تطبيق أنظمة قوية للرقابة المالية الداخلية في جميع إدارات الشركة، 

وحماية األصول المالية للشركة، وتوفير معلومات مالية دقيقة في الوقت المناسب. ويشمل هذا على وجه الخصوص:

إعداد السياسات واإلجراءات المحاسبية، وضمان االلتزام بالمتطلبات التنظيمية ذات الصلة. 	

إدارة عملية إعداد التقارير المالية، وضمان تسجيل المعلومات المالية وتحليلها واإلبالغ عنها بطريقة دقيقة وفي الوقت المناسب. 	

إدارة عمليات التخطيط المالي، ودعم اإلدارة العليا للشركة في إعداد االستراتيجيات المالية، باإلضافة إلى ترجمة االستراتيجيات الُمتفق عليها إلى خطط  	
تمويلية، ومراجعة خطط إدارات الشركة لضمان كفاءتها ودقتها ومواءمتها مع االستراتيجيات المتفق عليها.

ضمان توفر ما يكفي من األموال والسيولة وإدارة وتحسين متطلبات رأس المال العامل للوفاء بالخطط واإللتزامات الحالية والمستقبلية للشركة، بما في  	
ذلك إعداد وقياس مؤشرات األداء الرئيسية ألنشطة الشركة، وتقديم توصيات بهذا الشأن.

إعداد أنظمة مراقبة وسياسات وإجراءات داخلية للشركة والعمل على تحسينها لحماية أصول الشركة وضمان كفاءة سير العمل وااللتزام بمتطلبات حوكمة  	
الشركة.

إدارة المدفوعات للموردين والعالقات مع البنوك والتفاوض بشأن أسعار الفائدة وشروط التمويل وإعداد وتقديم اإلقرارات الضريبية والزكوية. 	

إدارة إلتزامات الشركة تجاه الموظفين والجهات الخارجية والمؤسسات الحكومية. 	

تقديم الشكاوى إلى السلطات الحكومية المعنية ورفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم. 	

التنسيق مع المستشارين الخارجيين المختصين بالشؤون القانونية وجمع البيانات. 	

تحديد المخاطر التي تتعرض لها الشركة والعمل على تخفيفها من خالل ضمان التأمين على أصول الشركة كما ينبغي، والحد من المخاطر المقترنة بأسعار  	
العملة والفائدة وكذلك الرقابة الدقيقة على مخاطر االئتمان.

التعاون والتنسيق مع المراجعين الداخليين والخارجيين إلجراء عمليات المراجعة للبيانات المالية والعمليات الرئيسية للشركة. 	

إدارة االلتزام 10-٨-٤
تتولى إدارة االلتزام مسؤولية ضمان حسن إدارة الشركة. ويشمل هذا على وجه الخصوص:

تقديم المشورة بشأن تفسير القوانين واللوائح المعمول بها. 	

فهم ومراقبة التغييرات التي تطرأ على القوانين واللوائح والتعاميم والتوجيهات ذات الصلة بأعمال الشركة. 	

اإلشراف على عقد اجتماعات الجمعية العامة والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة. 	

إعداد دليل حوكمة الشركات وضمان االلتزام به، وااللتزام بالتطبيق الصحيح لجميع األدلة واإلجراءات والسياسات والتعليمات الصادرة عن الجهات  	
التنظيمية.

إعداد وصياغة التقرير السنوي للمجلس ومعالجة حاالت تضارب المصالح. 	

إدارة عالقة الشركة مع الجهات التنظيمية والمساهمين. 	

إدارة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية 11-٨-٤
تتولى إدارة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية بإيجاز مسؤولية تعيين الموظفين وتطويرهم والحفاظ عليهم لمساعدة الشركة في تحقيق أهدافها، وكذلك تحديد 

استحقاقات الموظفين وتنظيم العالقات معهم. ويشمل هذا على وجه الخصوص:

الحفاظ على حالة المكاتب والفروع وترتيب اإلصالحات والتجديدات الالزمة تمشًيا مع االتجاهات الجديدة. 	

الرد على استفسارات الموظفين المتعلقة بشؤون إدارة الموظفين، مثل الزي الرسمي واألجهزة واألدوات المكتبية وترتيبات السفر. 	

المساعدة في عملية االستقدام للموظفين الجدد وترتيب اإلقامة واالنتقال إلى مكان العمل. 	

التنسيق مع إدارة تكنولوجيا المعلومات بشأن جميع المعدات المكتبية. 	

مراقبة مخزون اللوازم المكتبية وشراء مواد جديدة مع األخذ في االعتبار قيود الميزانية، وكذلك مراقبة التكاليف والنفقات للمساعدة في إعداد الميزانية. 	

إدارة مفاوضات العقود واألسعار مع الموردين ومقدمي الخدمات. 	

جدولة االجتماعات والمواعيد ألحداث معينة، مثل تجمعات الشركة واحتفاالتها ومؤتمراتها. 	

تنظيم أنشطة فروع الشركة واإلشراف عليها، مثل عمليات التنظيف اليومي وقضايا الكهرباء والخدمات األمنية. 	

تقديم الدعم العام للزائرين. 	

مراقبة اتفاقيات اإليجار بين الشركة والمالك. 	

إدارة جميع الشؤون والخدمات الحكومية مع الجهات الحكومية ذات الصلة، مثل وزارة النقل ووزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية. 	

إدارة الوثائق المتعلقة بالتراخيص والكهرباء وإمدادات المياه واالتصال باإلنترنت وغيرها من اإلدارات للمباني الفرعية الجديدة وممتلكات الشركة األخرى  	
في الوقت المحدد.
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إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية 1٢-٨-٤
تقوم إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية في الشركة بتقديم مراجعات مستقلة وموضوعية وتقديم استشارات تهدف إلى إضافة قيمة وتحسين عمليات الشركة، كما 

تساعد الشركة في تحقيق أهدافها من خالل تقديم نهج منظم ومنضبط لتقييم وتحسين فعالية إجراءات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة.

تتبع إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية إلى لجنة المراجعة من الناحية التنظيمية والمدير التنفيذي من الناحية اإلدارية، وتتمتع اإلدارة بإمكانية وصول غير مقيدة إلى 
مجلس اإلدارة والتواصل والتفاعل معهما بشكل مباشر، بما في ذلك االجتماعات الخاصة دون حضور اإلدارة.

ويرد في الئحة المراجعة التي أقرتها الجمعية العامة للمساهمين الهدف من إدارة المراجعة الداخلية وسلطاتها ومسؤولياتها. تحتوي الالئحة على الخطوط العريضة 
لوظائف المراجعة الداخلية في الشركة. تلتزم إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية بكل من الئحة المراجعة ومعايير المراجعة الداخلية التي ينشرها معهد المراجعين 

الداخليين.

تشمل مسؤوليات إدارة المراجعة الداخلية على وجه الخصوص:

إعداد سياسات لنشاط المراجعة الداخلية وتوجيه مهامها الفنية واإلدارية. 	

إعداد وتقديم خطط عمل مفصلة بشأن نشاط المراجعة الداخلية وتقديمها إلى لجنة المراجعة على أساس سنوي. 	

فحص وتقييم مدى كفاية وفعالية وأداء الضوابط الداخلية. 	

مراجعة كفاءة وفعالية إجراءات الشركة وتحديد الفرص لتحسين األداء التشغيلي. 	

مراجعة موثوقية وسالمة البيانات المالية والتشغيلية. 	

مراجعة اإلجراءات والسجالت للتحقق من مدى كفايتها لتحقيق األهداف المقصودة، وتقييم السياسات والخطط المتعلقة بالنشاط أو الوظيفة قيد  	
المراجعة.

التوصية بإدخال تحسينات على الضوابط اإلدارية المصممة لحماية أصول الشركة ولتحقيق األهداف العامة للشركة، إلى جانب ضمان االلتزام باألنظمة  	
واللوائح.

إصدار تقارير دورية إلى لجنة المراجعة وتلخيص نتائج األنشطة المراجعة أو المدققة. 	

تقييم مدى كفاية اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة لتصحيح أوجه القصور المبلغ عنها، والمراجعات المستمرة مع موظفي اإلدارة المناسبين بشأن اإلجراءات  	
التي يعتبرها مدير المراجعة الداخلية غير كافية حتى يتم التوصل إلى حل ُمرِض.

تنسيق األنشطة مع المحاسبين القانونيين المستقلين في الشركة لتجنب ازدواجية الجهود، وتعظيم الفوائد اإلجمالية من أنشطة التدقيق، وتزويد الشركة  	
بخدمات مراجعة كافية.

التوعية بالمخاطر والتحكم في الوعي لتعزيز ثقافة المخاطر والسيطرة القوية. 	

إجراء تحريات خاصة تطلبها اإلدارة عند الضرورة. 	

المسؤولية االجتماعية للشركة  9-٤
تضطلع الشركة بمسؤولياتها كشركة وطنية بكل جدية، وتدرك أن تصرفاتها يمكن أن تفيد المجتمع أو تؤثر على احتياجات البيئة وعمالئها وموظفيها. كما تدرك 
الشركة بأن نجاحها في الدور المؤس�سي يعني تقدمها من الناحية االقتصادية ومن النواحي األخرى التي تؤثر بها على المجتمع. ولذلك قامت الشركة بتطبيق برنامج 
ذيب الخير، والذي يتألف من المشاركة في األنشطة والفعاليات االجتماعية )حفالت الترحيب واالحتفاالت الدينية(، ورعاية جمعيات كفالة األيتام ورعاية الجمعيات 

الخيرية.

ومن منطلق إيمان الشركة بأهمية خدمة المجتمع بشكل عام، وإحساسها بالمسؤولية تجاه ذوي االحتياجات الخاصة وكبار السن على وجه الخصوص، تعمل 
 على تقديم خدمات »راحتي« - حيث تقدم مركبات مخصصة للمسنين وذوي االحتياجات الخاصة ومنها السيارات العائلية المجهزة بالكرا�سي المتحركة 

ً
الشركة أيضا

بدون أي رسوم خدمات إضافية، وتحتل الشركة مكانة رائدة فيما يتعلق بتقديم هذه الخدمة في المملكة.

استمرارية األعمال  10-٤
 السابقة لتاريخ هذه النشرة قد أثرت أو تؤثر بشكل كبير على الوضع المالي، كما لم 

ً
لم يكن هناك أي تعليقات أو انقطاعات ألعمال الشركة خالل فترة االثني عشر شهرا

تحدث أي تغييرات جوهرية في طبيعة أعمال الشركة.
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الهيكل التنظيمي للشركة وحوكمتها-  5

الهيكل التنظيمي  1-٥
 
ً
يعهد المساهمون بالشركة إلى مجلس اإلدارة مسؤولية التوجيه العام للشركة واإلشراف عليها ومراقبتها. كما يعهد مجلس اإلدارة إلى اإلدارة العليا للشركة وخاصة

الرئيس التنفيذي مسؤولية إدارة األعمال اليومية العامة للشركة.

يوضح المخطط التالي الهيكل التنظيمي للشركة:

الشكل  ٥-1: الهيكل التنظيمي للشركة

��ان�املجلس

��نة�ال��شيحات
وامل�افآت

��نة�املراجعة

مدير
إدارة
اإلل��ام

مدير
إدارة
تطو�ر
األعمال
والتحول
الرق��

مدير
إدارة

ال�سو�ق
والعالقات
العامة

مدير
إدارة

املش��يات
واملستودعات

ا��معية�العامة

مجلس�اإلدارة

الرئ�س�التنفيذي

اإلدارة�التنفيذية

املدير
الف��
لتقنية

املعلومات

املدير
التنفيذي
لإلدارة
املالية

املدير
التنفيذي
للعمليات

املدير
التنفيذي
لقطاع
األعمال

مدير
إدارة
املوارد
ال�شر�ة
والشؤون
اإلدار�ة

مشرف
قسم
مبيعات
املركبات
املستعملة

المصدر: الشركة

يوضح الجدول اآلتي هيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده:

هيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده: 1-٥جدول 

المساهم

بعد الطرحقبل الطرح

نسبة الملكية )%(1عدد األسهم
قيمة األسهم 
)ريال سعودي(

نسبة الملكية )%(1عدد األسهم
قيمة األسهم 
)ريال سعودي(

23.0399,029,000%32.90141,470,0009,902,900%14,147,000حمود عبدالله ابراهيم الذييب

23.0399,029,000%32.90141,470,0009,902,900%14,147,000محمد أحمد عبدالله الذييب

21.0090,300,000%30129,000,0009,030,000%12,900,000شركة الفرص التنموية للتجارة

0.492,107,000%0.703,010,000210,700%301,000نايف محمد أحمد الذييب

0.492,107,000%0.703,010,000210,700%301,000نواف محمد أحمد الذييب

0.492,107,000%0.703,010,000210,700%301,000محمد حمود عبدالله الذييب

0.492,107,000%0.703,010,000210,700%301,000أحمد محمد أحمد الذييب

1,053,500 0.25%0.351,505,000105,350%150,500أحمد حمود عبدالله الذييب

1,053,500 0.25%0.351,505,000105,350%150,500عبد الله حمود عبدالله الذييب

1,053,500 0.25%0.351,505,000105,350%150,500سلمان حمود عبدالله الذييب

1,053,500 0.25%0.351,505,000105,350%150,500ساري حمود عبدالله الذييب

30129,000,000%12,900,000الجمهور

100430,000,000%100430,000,00043,000,000%43,000,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

)1( إن نسب الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية.
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أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس  ٢-٥

تشكيل مجلس اإلدارة 1-٢-٥
يتألف مجلس اإلدارة من ستة )6( أعضاء تعينهم الجمعية العامة عن طريق التصويت التراكمي. ويحدد نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات والنظام األساس 
ولوائح الحوكمة الداخلية للشركة مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة. وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس اإلدارة بما فيهم رئيس المجلس ثالث سنوات كحد أق�سى لكل 

دورة ويجوز إعادة انتخابهم.

يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة الذين تم تعيينهم بموجب قرارات الجمعية العامة بالتواريخ الموضحة في الجدول )5-2( )»مجلس إدارة الشركة«( أدناه، 
وأمين سر المجلس كما في تاريخ هذه النشرة: 

مجلس إدارة الشركة: ٢-٥جدول 

صفة العضويةالجنسيةالمنصباالسم
نسب الملكية غير المباشرة 1نسب الملكية المباشرة 1

تاريخ التعيين2
بعد الطرحقبل الطرحبعد الطرحقبل الطرح

8 مارس 2018م--23.03%32.90%غير تنفيذيسعوديرئيس مجلس اإلدارةمحمد أحمد عبدالله الذييب

حسن سمير عبدالله الشويخ
نائب رئيس مجلس 

اإلدارة
26 سبتمبر 2018م----غير تنفيذيبحريني

9 فبراير 2015م --0.49%0.7%تنفيذيسعوديعضو مجلس اإلدارةمحمد حمود عبدالله الذييب

صالح عبدالرحمن صالح 
الفضل

16 يناير 2020م----مستقلسعوديعضو مجلس اإلدارة

19 مارس 2020م----غير تنفيذيسويسريعضو مجلس اإلدارةسليم شدياق

21 اكتوبر 2020م----مستقلسعوديعضو مجلس اإلدارةرياض صالح حمد المالك

10 نوفمبر 2019م-----سعوديأمين سر المجلسصادق علي العلي

المصدر: الشركة

نسب الملكية تقريبية. )1(

التواريخ الواردة في هذا الجدول هي تواريخ التعيين في المناصب الحالية بمجلس اإلدارة. وتوضح السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة الواردة في القسم )5-2-4( )»السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس«(  )2(
تواريخ تعيين كل منهم في مجلس اإلدارة أو في أي منصب آخر.

مسؤوليات مجلس اإلدارة ٢-٢-٥
 محترفين من أصحاب الخبرات المتنوعة. ولمجلس اإلدارة كافة الصالحيات إلدارة أعمال الشركة 

ً
يتولى مهام اإلشراف على الشركة مجلس إدارة يضم أشخاصا

واإلشراف على شؤونها. يعهد مجلس اإلدارة إلى اإلدارة العليا مسؤولية إدارة أعمال الشركة اليومية العامة.

يعهد ببعض الصالحيات للجان الشركة وهم لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات )وُيشار إليهم مجتمعين باسم »اللجان«( وباإلضافة إلى ذلك، يحتفظ مجلس 
اإلدارة بصالحية تشكيل أي عدد من اللجان يراها ضرورية للقيام بأعمال الحوكمة واإلشراف وإدارة عمليات الشركة بفاعلية، أو تفويض بعض صالحياته إلى مدير 

واحد أو أكثر أو إلى أطراف أخرى. وتقع المسؤولية النهائية عن الشركة على عاتق مجلس اإلدارة بغض النظر عن أي تفويضات من جانبه.

يمكن تلخيص مسؤوليات مجلس اإلدارة ورئيس وأمين سر المجلس على النحو التالي:

مجلس اإلدارة 1-٢-٢-٥
مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوسع الصالحيات في إدارة الشركة وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها بما يحقق 

أغراضها، وله على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

وضع االستراتيجية الشاملة للشركة، وخطط العمل الرئيسة، وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها. 	

تحديد هيكل رأس المال األمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية. 	

اإلشراف على النفقات الرأسمالية للشركة، وتملك األصول والتصرف فيها والتوسعات داخل المملكة وخارجها. 	

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم. 	

وضع آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقررها األنظمة وتحميها العقود. 	

وضع آليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح. 	

وضع آليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم. 	

وضع قواعد السلوك المنهي للمديرين والعاملين في الشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية واألخالقية السليمة وتنظم العالقة بينهم وبين أصحاب  	
المصالح، ووضع آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد وااللتزام بها.

وضع سياسات تتعلق بمساهمات الشركة االجتماعية. 	
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الموافقة على تعيين الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لإلدارة المالية ومدير المراجعة الداخلية بالشركة. 	

وضع استراتيجية شاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية والسياسة المتعلقة بإدارة المخاطر. 	

تحديد هيكل رأس المال المناسب للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية واعتماد ميزانياتها السنوية. 	

اإلشراف على المصروفات الرأسمالية األساسية للشركة واالستحواذ على األصول والتصرف فيها. 	

تحديد أهداف األداء المنشودة واإلشراف على تنفيذها. 	

مراقبة أداء الشركة بشكل عام. 	

استعراض الهياكل التنظيمية والوظيفية بالشركة واعتمادها. 	

وضع السياسات واإلجراءات لضمان التزام الشركة باألنظمة واللوائح المعمول بها وكذلك التزام الشركة المستمر باإلفصاح عن المعلومات المهمة  	
للمساهمين واألطراف األخرين ذوي العالقة. 

وضع السياسات والمعايير واإلجراءات التي تتعلق بعضوية أعضاء مجلس اإلدارة وتطبيقها. 	

ضمان مواءمة االستراتيجية والخطة الموضوعة مع موارد الشركة الحالية ومستوى المخاطر واألوضاع االقتصادية والسوقية والنمو. 	

ضمان سالمة اإلجراءات المالية والمحاسبية بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة بإعداد التقارير المالية. 	

ضمان تنفيذ إجراءات المراقبة المناسبة إلدارة المخاطر من خالل التنبؤ بالمخاطر التي قد تواجهها الشركة واإلفصاح عنها بشفافية. 	

عقد اجتماع في الربع األخير من كل عام إلقرار الموازنة للعام التالي. 	

تشكيل لجان تابعة لمجلس اإلدارة لها اختصاصات محددة وإقرار لوائح العمل الخاصة بها وتعيين أعضاءها باستثناء لجنة المراجعة. 	

تقييم أداء أعضاء اإلدارة العليا للشركة فيما يتعلق بتحقيق االستراتيجية. 	

استعراض فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة. 	

ضمان االلتزام بالئحة عمل الحوكمة الخاصة بالشركة إضافة إلى االلتزام بسياسات الشركة وإجراءاتها. 	

إقرار منظومة التفويض بالصالحيات والموازنات والقوائم المالية. 	

تحديد الصالحيات التي سيتم تفويضها إلى أعضاء اإلدارة العليا بالشركة. 	

إقرار مبادرات األعمال الجديدة وإغالق األعمال القائمة. 	

استعراض أداء اللجان التي شكلها مجلس اإلدارة. 	

ضمان اإلفصاح عن المعامالت التجارية الرئيسية ومعامالت األطراف ذات العالقة في تقرير مجلس اإلدارة السنوي. 	

الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة مرة واحدة في العام على األقل خالل الستة أشهر التالية لنهاية العام المالي للشركة. 	

مراجعة الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة بشكل دوري، وتقدير إذا ما كان هناك حاجة إلى أية تغييرات الزمة في ضوء اللوائح المحدثة وأي تغييرات في  	
الممارسات وإعالم أمين سر المجلس بمثل هذه التغييرات.

التوصية للمساهمين بخصوص توزيع األرباح وفق سياسة توزيع األرباح بالشركة. 	

رئيس مجلس اإلدارة ٢-٢-٢-٥
تتضمن مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة ما يلي:

تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساس. 	

تعزيز العالقات البناءة بين مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وبين المدراء التنفيذيين وغير التنفيذيين. 	

التحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب. 	

ضمان تركيز جدول أعمال مجلس اإلدارة على استراتيجية الشركة وأدائها وتقديم قيمة للمساهمين إضافة إلى المساءلة على كافة المستويات. 	

اء واآلراء البديلة أثناء االجتماعات فيما يتعلق بالموضوعات المطروحة باإلضافة إلى الحث على إجراء نقاشات بخصوص  	 تعزيز وجود ثقافة داعمة للنقد البنَّ
هذه المسائل والتصويت عليها.

ضمان حصول أعضاء المجلس والمساهمين على المعلومات الكافية في الوقت المناسب. 	

تفويض المهام إلى أعضاء المجلس ومتابعة سير عملهم. 	

ضمان إفصاح أعضاء المجلس عن أعمالهم وعن أي تعارض مصالح بخصوص أي مسألة تمت مناقشتها في اجتماعات مجلس اإلدارة. 	

نائب رئيس مجلس اإلدارة ٣-٢-٢-٥
يتولى نائب رئيس مجلس اإلدارة القيام بتوجيه اإلدارة ومراجعة القرارات الهامة قبل تمريرها لهيئات مجلس اإلدارة. ويكون لنائب رئيس مجلس اإلدارة أوسع الصالحيات 

لتمثيل الشركة أمام مختلف الجهات الحكومية. كما يرأس نائب رئيس مجلس اإلدارة اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة.
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أمين سر مجلس اإلدارة ٤-٢-٢-٥
تشمل مسؤوليات أمين سر مجلس اإلدارة ما يلي:

حضور اجتماعات مجلس اإلدارة. 	

إدارة جميع الشؤون اإلدارية والفنية واللوجستية المتعلقة باجتماعات مجلس اإلدارة واجتماعات الجمعية العامة. 	

إدارة جداول اجتماعات مجلس اإلدارة واجتماعات اللجان وتنسيقها. 	

إعداد العروض التقديمية المرئية وإعداد محاضر االجتماعات وتوزيعها وأرشفة جميع البيانات والمعلومات والتسجيالت المتعلقة بمجلس اإلدارة واللجان  	
ومراقبة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة واللجان.

إعداد سجل بإجراءات وقرارات مجلس اإلدارة واللجان واالحتفاظ به إضافة إلى الحفاظ على سجالت الشركة الرسمية. 	

العمل كمسؤول اتصال مع هيئة السوق المالية والجهات الرسمية األخرى وضمان االلتزام بالئحة حوكمة الشركات واللوائح األخرى ذات الصلة. 	

المساعدة في تحديث وتطبيق حوكمة الشركة. 	

التأكد من التزام أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات والقواعد واللوائح التي تنطبق على مجلس اإلدارة. 	

 لتعليمات مجلس اإلدارة. 	
ً
 وفقا

ً
الحفاظ على الئحة عمل الحوكمة الخاصة بالشركة وتحديثها سنويا

أداء أية مهام أخرى بناًء على توجيهات مجلس اإلدارة. 	

تنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. 	

عقود الخدمة وعقود العمل مع أعضاء مجلس اإلدارة ٣-٢-٥
لم يتم إبرام أي عقود عمل بين الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة، ويتقا�سى أعضاء المجلس مكافآت حسب نظام الشركة بما ال يتعارض مع الضوابط النظامية الصادرة 
بهذا الشأن وتم تعيينهم بموجب قرارات الجمعية العامة بالتواريخ الموضحة في القسم )5-2-4( )»السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس«( )ولمزيد 

من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى القسم )5-5( )»مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين«( من هذا القسم(. 

السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس ٤-٢-٥
فيما يلي بيان بخبرات كل عضو في مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس ومؤهالت كل منهم ومناصبهم الحالية والسابقة:

محمد أحمد عبدالله الذييب، رئيس مجلس اإلدارة 1-٤-٢-٥

سعودية.الجنسية:

64 سنة.العمر:

ثانوية عامة، ثانوية الفتح، عّمان، األردن، في عام 1970م.  	المؤهالت األكاديمية والمهنية:

20/ 1439/6هـ )الموافق 2018/3/8م(. 	تاريخ التعيين:

المناصب الحالية:

رئيس مجلس إدارة الشركة منذ عام 2018م.  	

رئيس مجلس إدارة، شركة أبناء الذييب، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال إدارة العقارات، منذ عام 2018م. 	

رئيس مجلس إدارة، شركة محمد أحمد الذييب للمقاوالت، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال المقاوالت، منذ عام 2018م.  	

الخبرة المهنية السابقة:

الرئيس التنفيذي للشركة من عام 1991م حتى عام 2017م.  	

عضو مجلس إدارة الشركة من عام 1991م حتى عام 2017م. 	

مدير عام، شركة أبناء الذييب إلدارة العقارات، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال إدارة العقارات، من عام 2007م حتى عام 2017م.  	

مدير عام، مؤسسة محمد أحمد الذييب للمقاوالت، مؤسسة فردية، تعمل في مجال المقاوالت، من عام 1991م حتى عام 2017م.  	

مسؤول استمارات ولوحات السيارات، شركة الجميح للسيارات، شركة تضامن، تعمل في مجال بيع السيارات وخدماتها، من عام 1976م حتى  	
عام 1986م.
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حسن سمير عبدالله الشويخ، نائب رئيس مجلس اإلدارة ٢-٤-٢-٥

بحرينية.الجنسية:

30 سنة.العمر:

المؤهالت األكاديمية والمهنية:
محلل مالي معتمد )CFA(، معهد المحللين الماليين المعتمدين، فيرجينيا، الواليات المتحدة االمريكية، في عام 2018م.  	

بكالوريوس في إدارة األعمال – مالية، جامعة سان دييغو ستيت، كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية، في عام 2011م. 	

1440/1/16هـ )الموافق )2018/9/26م(. 	تاريخ التعيين:

المناصب الحالية:

عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 2018م. 	

نائب رئيس قسم الملكية الخاصة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، شركة انفستكورب القابضة للخدمات المالية، شركة مساهمة  	
بحرينية، تعمل في مجال الخدمات المالية، منذ عام 2019م.

مدير ادارة األصول، شركة انفستكورب السعودية لالستثمارات المالية، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال الخدمات المالية، منذ عام  	
2016م. 

الخبرة المهنية السابقة:

مشارك، قسم الملكية الخاصة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، شركة انفستكورب القابضة للخدمات المالية، شركة مساهمة  	
بحرينية، تعمل في مجال الخدمات المالية، من عام 2016م حتى عام 2019م.

عضو قسم االندماجات واالستحواذات، بنك ستاندرد تشارترد، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال الخدمات المالية، من عام 2013م حتى  	
عام 2016م 

عضو، برايس واترهاوس كوبر، شركة مهنية، تعمل في مجال االستشارات الضريبية والمحاسبة، من عام 2012م حتى عام 2013م. 	

 باي اكاونتنق، شركة مهنية، تعمل في مجال المحاسبة، من عام 2011م حتى عام 2012م. 	
ً
محاسب، كو-ايفيشنت سيرفسز والمعروفة سابقا

متدرب خدمات التجارة، مركز التجارة العالمي بسان دييغو، منظمة عالمية، تعمل في مجال تعزيز النشاطات التجارية العالمية، من عام 2010م  	
حتى عام 2011م.

محمد حمود عبدالله الذييب، عضو مجلس اإلدارة ٣-٤-٢-٥

سعودية.الجنسية:

25 سنة.العمر:

ثانوية عامة، مدارس دار العلوم، الرياض، المملكة العربية السعودية، في عام 2013م. 	المؤهالت األكاديمية والمهنية:

1436/4/20ه )الموافق 2015/2/9م(. 	تاريخ التعيين:

المناصب الحالية:

عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 2015م.  	

مدير تطوير أعمال في شركة ذيب لتأجير السيارات، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال تأجير السيارات منذ عام 2018م. 	

عضو مجلس المديرين، شركة فندق مداريم كرون، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال إدارة وتشغيل وصيانة الفنادق والوحدات  	
السكنية والشقق المفروشة، منذ عام 2011م.

الخبرة المهنية السابقة:
مدير حسابات العمالء الخاصة في قطاع االعمال في الشركة من عام 2017م حتى عام 2018م. 	

مدير العمليات، شركة األتوز، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في نقل البضائع على الطرق البرية وبيع الجملة والتجزئة وخدمات بيع الوقود،  	
من عام 2013م حتى عام 2017م.

صالح عبدالرحمن صالح الفضل، عضو مجلس اإلدارة ٤-٤-٢-٥

سعودية.الجنسية:

35 سنة.العمر:

المؤهالت األكاديمية والمهنية:

بكالوريوس في إدارة األعمال، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، في عام 2006م.  	

ماجستير في العلوم المالية، جامعة الينوي، الينوي، الواليات المتحدة األمريكية، في عام 2009م.  	

ماجستير في العلوم المحاسبية، جامعة الينوي، الينوي، الواليات المتحدة األمريكية، في عام 2010م.  	

1441/5/21هـ )الموافق 2020/1/16م(. 	تاريخ التعيين:

المناصب الحالية:
عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 2020م.  	

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، شركة هرفي للخدمات الغذائية، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال األغذية والسلع االستهالكية الكمالية،  	
منذ عام 2015م.

الخبرة المهنية السابقة:

عضو مجلس إدارة، شركة األفضل لتأجير السيارات، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال تأجير السيارات، من عام 2017م حتى عام 2020م. 	

عضو مجلس إدارة، شركة مستشفى الملك فيصل التخص�سي الدولية القابضة، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال تقديم خدمات الدعم  	
الصحي، من عام 2019م حتى عام 2020م.

عضو مجلس إدارة، الشركة السعودية للنقل الجماعي )سابتكو(، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال النقل العام، من عام 2016م حتى عام  	
2018م. 
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سليم شدياق، عضو مجلس اإلدارة ٥-٤-٢-٥

سويسرية.الجنسية:

49 سنة.العمر:

بكالوريوس في الهندسة، المدرسة العليا للكيمياء والفيزياء واإللكترونيات، ليون، فرنسا، في عام 1995م.  	المؤهالت األكاديمية والمهنية:

1441/7/24هـ )الموافق 2020/3/19م(. 	تاريخ التعيين:

المناصب الحالية:
عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 2020م.  	

رئيس تنفيذي، شركة الزوردي للمجوهرات، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال انتاج وتصنيع المشغوالت الذهبية والمجوهرات واألحجار  	
الكريمة، منذ عام 2010م. 

الخبرة المهنية السابقة:

عضو مجلس إدارة شركة الزوردي للمجوهرات، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال انتاج وتصنيع المشغوالت الذهبية والمجوهرات واألحجار  	
الكريمة، من عام 2018م حتى عام 2020م.

رئيس تنفيذي، شركة ريد ُبل نورث أمريكا، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال التجزئة ومتخصصة في السلع االستهالكية، من عام  	
2007م حتى عام 2010م.

رئيس تنفيذي ورئيس إقليمي )آسيا والمحيط الهادئ والشرق األوسط وأفريقيا(، شركة ريد ُبل اليابان كي كي، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في  	
مجال السلع االستهالكية، من عام 2006م حتى عام 2007م. 

رئيس إقليمي )آسيا والمحيط الهادئ والشرق األوسط وأفريقيا(، شركة ريد ُبل أف زي إي، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال التجزئة  	
ومتخصصة في السلع االستهالكية، من عام 2004م حتى عام 2005م.

مدير منطقة )الشرق األوسط وشمال أفريقيا واليونان(، شركة ريد ُبل جي أم بي أتش، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال التجزئة  	
ومتخصصة في السلع االستهالكية، من عام 1999م حتى عام 2002م.

مدير التسويق، شركة بروكتر آند جامبل آي جي، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال التجزئة ومتخصصة في السلع االستهالكية، من عام 1997م  	
حتى عام 1999م.

مدير عالمة تجارية، شركة بروكتر آند جامبل آي جي، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال التجزئة ومتخصصة في السلع االستهالكية، من عام  	
1995م حتى عام 1997م. 

رياض صالح حمد المالك، عضو مجلس اإلدارة ٦-٤-٢-٥

سعودية.الجنسية:

54 سنة.العمر:

بكالوريوس في إدارة األعمال، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية، في عام 1998م. 	المؤهالت األكاديمية والمهنية:

1442/3/4هـ )الموافق 2020/10/21م(. 	تاريخ التعيين:

المناصب الحالية:

عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 2020م.  	

الرئيس تنفيذي، الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال خدمة السيارات والمعدات  	
وإدارة المحطات واالستراحات والموتيالت ومراكز الخدمة السريعة، منذ عام 2009م. 

عضو مجلس إدارة، الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال خدمة السيارات والمعدات  	
وإدارة المحطات واالستراحات والموتيالت ومراكز الخدمة السريعة، منذ عام 2015م. 

بالسيارات  	 الخاصة  المنظمات  تعنى برعاية مصالح  للسيارات، منظمة دولية عالمية غير ربحية،  الدولي  الجمركي، االتحاد  المجلس  عضو 
ومستخدمى السيارات وتشجيع أفضل الممارسات والممارسات المستدامة، منذ عام 2009م. 

عضو، المجلس العربي ألندية السيارات والسياحة، منظمة عالمية، تهدف إلى توحيد أندية السيارات األعضاء باالتحاد الدولي للسيارات  	
والناطقة باللغة العربية، منذ عام 2011م.

 وتيسير خطوط التجارة العالمية، منذ  	
ً
عضو، االتحاد الدولي للنقل البري، منظمة دولية عالمية مستقلة، تعنى بتيسير نقل األفراد والبضائع برا

عام 2012م.

عضو، االتحاد العربي للنقل البري، هيئة عربية مشتركة، تختص في شؤون تنمية وتطوير وتنظيم وتكامل قطاع النقل البري في الوطن العربي،  	
منذ عام 2009م.

الخبرة المهنية السابقة:

رئيس المجلس الجمركي، االتحاد الدولي للسيارات، منظمة عالمية غير ربحية، تعنى برعاية مصالح المنظمات الخاصة بالسيارات ومستخدمي  	
السيارات وتشجيع أفضل الممارسات والممارسات المستدامة، من عام 2011م حتى عام 2017م.

مدير عام الشركة، شركة التسهيالت للتسويق المحدودة )سهل(، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال إدارة سلسلة منافذ بيع الوقود  	
بالتجزئة ومراكز خدمة السيارات داخل المحطات في جميع أنحاء المملكة، من عام 2005م حتى عام 2009م. 

نائب المدير العام للتسويق، شركة الرياض للتعمير، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال إدارة وتطوير العقارات، من عام 2000م حتى عام  	
2005م.

مدير إدارة التسويق، الشركة العقارية السعودية، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال استثمار وإدارة وتطوير العقارات، من عام 1998م حتى  	
عام 2000م.

مدير مبيعات فندق إنتركونتيننتال الرياض، إنتركونتيننتال هوتيلز جروب، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال الفندقة والضيافة العالمية،  	
من عام 1997م حتى عام 1998م.

(، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال إنشاء وتملك  	
ً
مدير مبيعات، شركة دور للضيافة )الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية سابقا

وإدارة وشراء الفنادق وإدارة وتطوير العقارات، من عام 1995م حتى عام 1997م.
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صادق علي العلي، أمين سر المجلس ٧-٤-٢-٥

سعودية.الجنسية:

37 سنة.العمر:

المؤهالت األكاديمية والمهنية:
بكالوريوس إدارة عامة في المحاسبة، جامعة اإلمام محمد بن سعود، األحساء، المملكة العربية السعودية، في عام 2006م.  	

دبلوم في التأمين ،المعهد البحريني المصرفي، المنامة، مملكة البحرين، في عام 2009م.  	

1441/3/13هـ )الموافق 2019/11/10م(. 	تاريخ التعيين:

مدير التزام وأمين سر مجلس إدارة الشركة منذ عام 2019م.  	المناصب الحالية:

الخبرة المهنية السابقة:

 مدير التزام وأمين سر مجلس اإلدارة، شركة رافعات الخليج لإليجار التمويلي، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال التمويل، من عام 2017م  	
حتى عام 2019م.

مدير التزام وشؤون الشركات، شركة اكسا للتأمين التعاوني، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال التأمين، عامة من عام 2012م حتى عام  	
2017م.

مساعد مبيعات، شركة اكسا للتأمين التعاوني، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال التأمين، من عام 2011م حتى عام 2012م. 	

مساعد محاسب، شركة اكسا للتأمين التعاوني، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال التأمين، من عام 2007م حتى عام 2008م.  	

لجان مجلس اإلدارة  ٣-٥
شكل مجلس اإلدارة اللجان من أجل تحسين إدارة الشركة ومن أجل الوفاء بالمتطلبات النظامية ذات العالقة. ويتعين على كل لجنة إقرار قواعد واضحة لتعريف 

دورها وصالحياتها والمسؤوليات المنوطة بها، ويجب إعداد محاضر لكافة اجتماعات كل لجنة )يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة تلك المحاضر واعتمادها(.

وفيما يلي ملخص لهيكل كل لجنة دائمة ومسؤولياتها واألعضاء الحاليين:

لجنة المراجعة 1-٣-٥
يتمثل الدور الرئي�سي للجنة في مراقبة أعمال الشركة وشؤونها ومساعدة مجلس اإلدارة في اإلشراف على عمليات المراجعة ونظم الرقابة الداخلية للشركة، والقوائم 

المالية للشركة والمعلومات المالية األخرى، والتزام الشركة بالمتطلبات القانونية والنظامية. وتشمل مهام ومسؤوليات اللجنة ما يلي:

القوائم والتقارير المالية: 	

مراجعة المسائل المهمة التي ترتبط بالشؤون المحاسبية وإعداد التقارير، ويشمل ذلك المعامالت المعقدة أو غير المألوفة والمجاالت التقديرية بالغة  	
األهمية، واإلعالنات المهنية والتنظيمية المستجدة، وتقييم مدى أثرها على القوائم المالية.

دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة وجميع اإلعالنات المتعلقة باألداء المالي للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية  	
بشأنها لمجلس اإلدارة، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

إبداء الرأي الفني – بناًء على طلب مجلس اإلدارة – فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن  	
المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.

مراجعة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها القوائم والتقارير المالية للشركة، ومراجعة أي مسائل يثيرها الرئيس التنفيذي )أو من ينوبه( أو المدير  	
التنفيذي لإلدارة المالية )أو من ينوبه( أو مدير االلتزام أو المراجع الداخلي أو مراجع الحسابات والبحث فيها بدقة.

 التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في القوائم والتقارير المالية للشركة. 	

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها. 	

مراجعة نتائج المراجعة مع اإلدارة ومراجع الحسابات الخارجي، ويشمل ذلك أية صعوبات تتم مواجهتها. 	

مراجعة األقسام األخرى من التقرير السنوي والملفات التنظيمية ذات الصلة قبل إصدارها والنظر في دقة المعلومات واكتمالها. 	

مراجعة جميع المسائل المطلوب إحالتها إلى اللجنة في ضوء معايير المراجعة المعترف بها وذلك بالتعاون مع اإلدارة ومراجع الحسابات الخارجي. 	

فهم كيفية قيام اإلدارة بتطوير المعلومات المالية األولية، وطبيعة ومدى مشاركة المراجع الداخلي ومراجع الحسابات. 	

الرقابة والمراجعة الداخلية: 	

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر لدى الشركة ومدى فعاليتها. 	

فهم نطاق المراجعة الداخلية للتقارير المالية من قبل المراجع الداخلي والحصول على التقارير التي تشتمل على النتائج والتوصيات المهمة ومالحظات  	
وتعقيبات اإلدارة.

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها. 	

الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية بالشركة للتحقق من توافر الموارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال  	
والمهام المنوطة بها.

اعتماد الئحة المراجعة الداخلية للشركة ومراجعة إجراءات المراجعة الداخلية للشركة. 	



64

الموافقة على خطة المراجعة السنوية وجميع التغييرات على الخطة، ومراجعة أداء وأنشطة المراجعة الداخلي مقارنة بالخطة الموضوعة لها. 	

العمل مع المراجع الداخلي لمراجعة ميزانية المراجعة الداخلية وخطة الموارد واألنشطة والهيكل التنظيمي لمهام المراجعة الداخلية. 	

عقد اجتماعات مستقلة مع المراجع الداخلي بصفة دورية لمناقشة أي مسائل ترى اللجنة أو مسؤولي المراجعة الداخلية ضرورة مناقشتها في جلسات  	
خاصة.

التوصية لمجلس اإلدارة بشأن تعيين وعزل ومكافأة المراجع الداخلي للشركة. 	

مراجعة أداء وأنشطة المراجع الداخلي بشكل سنوي والتوصية إلى مجلس اإلدارة بشأن مكافآته وأي تعديالت عليها. 	

المراجعة الخارجية: 	

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجع الحسابات وعزله وتحديد أتعابه، بعد التحقق من استقالليته ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه. 	

مراجعة المؤهالت المهنية لمراجع الحسابات والموظفين الذين سيعملون معه في الشركة. 	

مراجعة أداء مراجع الحسابات واإلشراف على أنشطته والتوصية لمجلس اإلدارة فيما يخص ذلك. 	

التحقق من استقاللية مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع األخذ في االعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة،  	
والتوصية لمجلس اإلدارة فيما يخص ذلك.

مراجعة النطاق المقترح ألعمال المراجعة ومنهج وخطة مراجع الحسابات المقترحة وإبداء مرئياتها حيالها. 	

 فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة خالف ما هو مجاز من قبل الجهات  	
ً
مراجعة أعمال مراجع الحسابات والتحقق من عدم تقديمه أعماال

التشريعية، والتوصية لمجلس اإلدارة فيما يخص ذلك.

اإلجابة عن استفسارات مراجع الحسابات. 	

دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته وتحفظاته على القوائم المالية للشركة ومتابعة اإلجراءات المتخذة بشأنها. 	

تسوية أية خالفات تقع بين اإلدارة ومراجع الحسابات فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية. 	

االلتزام: 	

التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة ومراقبة ذلك. 	

مراجعة مدى فعالية نظام المراقبة وضمان االلتزام باألنظمة واللوائح ونتائج التحقيقات التي تجريها اإلدارة ومتابعة أي حاالت عدم التزام )بما في ذلك  	
اتخاذ اإلجراءات التأديبية(.

مراجعة نتائج تقارير وتحقيقات الجهات الرقابية أو التنظيمية، والتحقق من اتخاذ الشركة لإلجراءات الالزمة بشأنها. 	

مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها وتوصياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة. 	

التأكد من وضع وتنفيذ اآللية والترتيبات المناسبة التي تتيح لعاملي الشركة تقديم ملحوظاتهم ومخاوفهم بشكل سري فيما يتعلق بأي تجاوز أو إخالل في  	
أي أمور مالية )بما في ذلك التقارير المالية( أو محاسبية أو أعمال مراجعة أو أي من حاالت عدم االلتزام.

الرفع لمجلس اإلدارة بأي أمور أو مسائل تتطلب لفت انتباه مجلس اإلدارة إليها والتوصية لمجلس اإلدارة فيما يخص ذلك. 	

الحصول على المستجدات بشكل منتظم من إدارة الشركة ومستشارها القانوني فيما يتعلق بمسائل االلتزام. 	

التقارير: 	

إبالغ مجلس اإلدارة بشأن إجراءات اجتماعات اللجنة وما تتوصل إليه من توصيات وما تتخذه من قرارات بعد كل اجتماع للجنة. 	

توفير سبل مفتوحة للتواصل بين المراجع الداخلي ومراجع الحسابات ومجلس اإلدارة. 	

 لما تقتضيه القواعد المعمول بها، بما  	
ً
تقديم تقرير سنوي إلى المساهمين يصف تشكيل اللجنة ومهامها وأدائها لتلك المهام، وأي معلومات أخرى وفقا

في ذلك الموافقة على الخدمات الخارجة عن نطاق المراجعة.

مراجعة أي تقارير أخرى تصدرها الشركة تتعلق بمسؤوليات اللجنة. 	

إعداد تقرير سنوي مكتوب عن رأيها في شأن مدى كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر لدى الشركة وتوصياتها في هذا الشأن،  	
باإلضافة إلى ما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وتودع نسخ كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس لتزويد كل من رغب من 
المساهمين بنسخة منه، وينشر في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق عند نشر الدعوة النعقاد اجتماع الجمعية العامة السنوي ذو 

العالقة، على أن يكون ذلك قبل عشرة أيام على األقل من الموعد المحدد لالجتماع. ويتلى التقرير أثناء انعقاد االجتماع.

إعداد تقرير مكتوب إلى مجلس اإلدارة بشأن إجراءات المراجعة الداخلية للشركة وتوصيات اللجنة فيما يتعلق بذلك. 	
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مهام أخرى: 	

بدء تحقيقات خاصة واإلشراف عليها، حسب الحاجة. 	

القيام باألعمال األخرى ذات العالقة بناًء على طلب مجلس اإلدارة. 	

 وتقديم التوصيات إلى المجلس بهذا الشأن، والتأكد من القيام باإلفصاحات  	
ً
مراجعة وتقييم مدى كفاية ومالئمة مسؤوليات لجنة المراجعة سنويا

الالزمة وفق ما تقتضيه األنظمة واللوائح ذات العالقة.

التأكيد بشكل سنوي بأنه قد تم تنفيذ جميع مسؤوليات اللجنة. 	

تقييم أداء اللجنة وأداء كل عضو فيها بشكل منتظم. 	

تشكل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية ويكون أعضائها من المساهمين أو غيرهم، على أن يكون من بينهم عضو مجلس إدارة مستقل على األقل، 
 من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين، وأال يقل أعضائها عن ثالثة أعضاء وال يزيد عن خمسة أعضاء، وأن يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية 

ً
وأال تضم أيا

 تقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خالل السنة المالية للشركة. للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات 
ّ

والمحاسبية. تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على أال
طلب االجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 

تم تشكيل لجنة المراجعة وتعيين أعضائها بموجب قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ 1441/8/26ه )الموافق 2020/4/19م( على أن تنتهي عضويتهم بإنتهاء 
الدورة الحالية لمجلس اإلدارة بتاريخ 1442/7/22ه )الموافق 2021/3/6م(، وتتألف لجنة المراجعة من األعضاء التاليين كما في تاريخ هذه النشرة: 

أعضاء لجنة المراجعة: ٣-٥جدول 

الدوراالسم

رئيسصالح عبدالرحمن صالح الفضل 

عضوحسن سمير عبدالله الشويخ

عضوسليم شدياق

المصدر: الشركة

السير الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة ٢-٣-٥
وفيما يلي بيان بخبرات كل عضو في لجنة المراجعة ومؤهالت كل منهم ومناصبه الحالية والسابقة:

صالح عبدالرحمن صالح الفضل، رئيس لجنة المراجعة 1-٢-٣-٥
ُيرجى الرجوع إلى القسم )5-2-4-4( )»صالح عبدالرحمن صالح الفضل، عضو مجلس إدارة«( للمزيد من التفاصيل حول خبرات صالح عبدالرحمن صالح الفضل 

ومؤهالته ومناصبه الحالية والسابقة.

حسن سمير عبدالله الشويخ، عضو لجنة المراجعة  ٢-٢-٣-٥
ُيرجى الرجوع إلى القسم )5-2-4-2( )»حسن سمير عبدالله الشويخ، نائب رئيس مجلس اإلدارة«( للمزيد من التفاصيل حول خبرات حسن سمير عبدالله الشويخ 

ومؤهالته ومناصبه الحالية والسابقة.

سليم شدياق، عضو لجنة المراجعة ٣-٢-٣-٥
ُيرجى الرجوع إلى القسم )5-2-4-5( )»سليم شدياق، عضو مجلس إدارة«( للمزيد من التفاصيل حول خبرات سليم شدياق ومؤهالته ومناصبه الحالية والسابقة.

لجنة المكافآت والترشيحات ٣-٣-٥
تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مهام ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة ووضع سياسة المكافآت ألعضاء المجلس وأعضاء اإلدارة العليا بالشركة. تشمل مهام 

ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي:

الترشيحات: 	

إعداد سياسات ومعايير فيما يتعلق بترشيح وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة، واقتراحها لمجلس اإلدارة واإلشراف على  	
تنفيذها.

مقابلة جميع مرشحي مجلس اإلدارة والقيام باالستفسارات الالزمة والمناسبة في شأنهم باإلضافة إلى مراجعة مؤهالتهم قبل تقديم توصية بشأن  	
ترشيحهم لمجلس اإلدارة.

 لألنظمة واللوائح والقواعد المعمول بها والسياسات والمعايير المعتمدة. 	
ً
التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء في مجلس اإلدارة وإعادة ترشيحهم وفقا

مراجعة وتقييم وتقديم التوصيات لمجلس اإلدارة بشأن القدرات والمؤهالت والخبرات الالزمة والمناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة  	
التنفيذية للشركة بصورة سنوية على األقل. ويشمل ذلك تحديد الوقت الذي يتعين على عضو مجلس اإلدارة تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة وإعداد 

وصف وظيفي ووصف وللقدرات والمؤهالت المطلوبة ألعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين واإلدارة التنفيذية للشركة.
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 لألنظمة واللوائح والقواعد المعمول بها، وعدم وجود أي تعارض في المصالح  	
ً
التحقق بشكل سنوي من استقالل أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين وفقا

إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

المراجعة الدورية لخطط تعاقب أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة، مع األخذ في االعتبار التحديات  	
والفرص التي تواجه الشركة إلى جانب واالحتياجات الالزمة من القدرات والمهارات والخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.

تقييم المرشحين المحتملين لشغل مناصب اإلدارة التنفيذية بالشركة وتقديم توصيات بشأنهم لمجلس اإلدارة، وعلى وجه الخصوص مساعدة مجلس  	
اإلدارة في اختيار وتطوير وتقييم المرشحين المحتملين لشغل منصب الرئيس التنفيذي.

وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ومرجعتها بشكل دوري، والتوصية لمجلس اإلدارة بخصوص  	
اختيار واعتماد المرشحين لشغل تلك المراكز. 

المراجعة والتقييم: 	

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة وحجمهما وتشكيلهما وجوانب قوتهما وضعفهما بصفة دورية )بما في ذلك المهارات والمعرفة  	
والخبرات( وتقديم التوصيات واقتراح الحلول المناسبة لمجلس اإلدارة بما يتفق مع مصلحة الشركة.

وضع برنامج تعريفي ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد، وبرنامج تعليم مستمر ألعضاء مجلس اإلدارة الحاليين واإلشراف على تلك البرامج ومراجعتها وتحديثها  	
بشكل دوري حسب االقتضاء.

تطوير عملية سنوية للتقييم الذاتي ألعضاء مجلس اإلدارة وبعض كبار التنفيذيين بالشركة وتقديم التوصيات لمجلس اإلدارة بشأنها واإلشراف على  	
تلك العملية.

المكافآت: 	

إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في الشركة )»سياسة المكافآت«(، ورفعها  	
 العتمادها من الجمعية العامة، واإلفصاح عنها واإلشراف والتحقق من تنفيذها.

ً
إلى مجلس اإلدارة تمهيدا

إعداد تقرير سنوي عن المكافآت والمدفوعات األخرى )النقدية أو العينية( الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة  	
واإلدارة التنفيذية، مع توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت )بما في ذلك بيان أي انحراف جوهري عن تلك السياسة( )»التقرير 

السنوي عن المكافآت«(، وذلك لعرضه على مجلس اإلدارة للنظر فيه.

المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى مالءمتها وفعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها والتوصية لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بذلك. 	

التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية )بما في ذلك طبيعة ومقدار المكافأة(  	
 لسياسة المكافآت المعتمدة.

ً
وفقا

مراجعة خطط الشركة الخاصة بتحفيز أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين في الشركة والتوصية بشأنها لمجلس اإلدارة، بما في ذلك فيما يتعلق باعتماد  	
هذه الخطط وتعديلها وإنهاؤها.

إعداد اإلفصاحات المطلوبة بموجب سياسات الشركة وأي أنظمة أو لوائح أو قواعد تخضع لها الشركة، بما في ذلك كحد أدنى، اإلفصاحات المتعلقة  	
بسياسة المكافآت والتقرير السنوي عن المكافآت، واإلفصاحات المتعلقة بالمكافآت في التقرير السنوي لمجلس اإلدارة.

حوكمة الشركة: 	

اإلشراف على سياسات وقواعد وممارسات وإجراءات حوكمة الشركة ومراجعتها وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة، وتحديد أفضل الممارسات  	
واقتراح أي تعديالت عليها لمجلس اإلدارة، بما في ذلك النظام األساس للشركة والئحة الحوكمة الداخلية للشركة، وذلك بصفة سنوية على أقل تقدير.

التحقق من التزام الشركة بالئحة وسياسات الحوكمة الداخلية، ومتطلبات الحوكمة المعمول بها بموجب األنظمة واللوائح والقواعد ذات الصلة. 	

تطوير ومراجعة قواعد السلوك المنهي التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات واإلجراءات الداخلية بما يلبي حاجة الشركة ويتفق مع المتطلبات  	
النظامية وأفضل الممارسات، والتوصية لمجلس اإلدارة في هذا الشأن.

إطالع أعضاء مجلس اإلدارة بانتظام على التغييرات الجوهرية في متطلبات الحوكمة المعمول بها وما يطرأ من تطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل  	
الممارسات.

مهام أخرى: 	

القيام باألعمال األخرى ذات العالقة بناًء على طلب مجلس اإلدارة. 	

تشكل اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل وال تزيد عن خمسة أعضاء من غير أعضاء المجلس التنفيذيين، على أن يتم تعيين عضو واحد على األقل 
من بين أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين ويكون رئيس اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين. تجتمع اللجنة مرتين على األقل كل سنة مالية. 

وباإلضافة إلى ذلك، يجوز عقد اجتماعات إضافية من وقت آلخر بناًء على طلب مجلس اإلدارة أو أي من األعضاء.

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1441/7/13ه )الموافق 2020/3/8م( وتم تعيين أعضائها بموجب قرارات 
مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/2/11ه )الموافق 2020/9/28م( وتاريخ 1442/4/22ه )الموافق 2020/12/7م( على أن تنتهي عضويتهم بإنتهاء الدورة 
الحالية لمجلس اإلدارة بتاريخ 1442/7/22ه )الموافق 2021/3/6م(، وتتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من األعضاء التاليين كما في تاريخ هذه 

النشرة: 
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أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت: ٤-٥جدول 

الدوراالسم

رئيسرياض صالح حمد المالك

عضووسيم محمد حمودة

عضوفهد بن مرعي الشهراني

المصدر: الشركة

السير الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ٤-٣-٥
وفيما يلي بيان بخبرات أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومؤهالتهم ومناصبه الحالية والسابقة.

رياض صالح حمد المالك، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 1-٤-٣-٥
ُيرجى الرجوع إلى القسم )5-2-4-6( )»رياض صالح حمد المالك، عضو مجلس إدارة«( للمزيد من التفاصيل حول خبرات رياض صالح حمد المالك ومؤهالته 

ومناصبه الحالية والسابقة.

وسيم محمد حمودة، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت ٢-٤-٣-٥

لبنانية.الجنسية:

41 سنة.العمر:

المؤهالت األكاديمية والمهنية:
ماجستير إدارة أعمال في المالية واالقتصاد، كلية إدارة األعمال بجامعة كولومبيا، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية، في عام 2008م.  	

بكالوريوس في إدارة األعمال والعلوم المصرفية والمالية، الجامعة اللبنانية األمريكية، بيروت، لبنان، في عام 2002م. 	

11/ 1442/2هـ )الموافق 2020/9/28م(. 	تاريخ التعيين:

المناصب الحالية:

عضو مجلس إدارة، شركة البرج للمختبرات الطبية، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الخدمات المختبرية والطبية، منذ عام  	
2017م. 

عضو مجلس إدارة، شركة خدمات منع التآكل )ان دي تي(، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال خدمات االختبارات والفحص المتخصصة في  	
قطاعات النفط والغاز وصناعة البتروكيماويات، منذ عام 2017م. 

مدير في قسم الملكية الخاصة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، شركة انفستكورب القابضة للخدمات المالية، شركة مساهمة  	
بحرينية، تعمل في مجال الخدمات المالية، منذ عام 2008م.

الخبرة المهنية السابقة:

منتسب، رويال بنك اوف كندا، شركة مساهمة عامة كندية، تعمل في مجال الخدمات المصرفية والمالية، من عام 2007م وحتى عام 2007م.  	

مساعد مدير خدمات االستشارات المالية، شركة ديلويت اند توش، شركة مهنية، تعمل في مجال االستشارات اإلدارية والمالية، من عام 2005م  	
وحتى عام 2006م.

مستشار الخدمات المالية للشركات، البازي وشركاه ار اس ام، شركة مهنية، تعمل في مجال خدمات االستشارات المحاسبية والضريبية، من  	
عام 2003م وحتى عام 2004م.

عضو قسم مراجعة الحسابات الخارجية، البازي وشركاه ار اس ام، شركة مهنية، تعمل في مجال خدمات االستشارات المحاسبية والضريبية،  	
من عام 2003م وحتى عام 2004م.

فهد مرعي محمد الشهراني، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت ٣-٤-٣-٥

سعودية.الجنسية:

40 سنة.العمر:

المؤهالت األكاديمية والمهنية:
دبلوم في إدارة الموارد البشرية، المعهد المعتمد لتطوير الموظفين )CIPD(، لندن، المملكة المتحدة، في عام 2012م.

بكالوريوس في الهندسة الصناعية، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، في عام 2007م.

11/ 1442/2هـ )الموافق 2020/9/28م(.تاريخ التعيين:

المناصب الحالية:
مدير إدارة المواهب والمكافآت، الهيئة العامة لحي السفارات، هيئة حكومية، تعمل على تنمية وتطوير واستثمار حي السفارات في مدينة الرياض، منذ 

عام 2019م. 

الخبرة المهنية السابقة:

مدير الموارد البشرية، الهيئة العامة للترفيه، هيئة حكومية، تعمل على تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة، من عام 2017م وحتى عام 2018م. 

مدير إدارة المواهب والمكافآت، شركة االتصاالت السعودية، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال خدمات وسائل االتصال، من عام 2015م وحتى 
2017م. 

مدير المواهب والمكافآت، شركة االتصاالت السعودية، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال خدمات وسائل االتصال، من عام 2012م وحتى 2015م.

كبير محللي األداء اإلداري، شركة اتحاد االتصاالت )موبايلي(، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال خدمات وسائل االتصال، من عام 2010م وحتى 
2012م.

محلل األداء اإلداري، شركة اتحاد االتصاالت )موبايلي(، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال خدمات وسائل االتصال، من عام 2007م وحتى 2010م.
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اإلدارة العليا  ٤-٥

نظرة عامة على اإلدارة العليا 1-٤-٥
تتألف اإلدارة العليا من أعضاٍء مؤهلين ومن ذوي الخبرة يتمتعون بالمعرفة والخبرات الالزمة إلدارة أعمال الشركة بما يتما�سى مع أهداف وتوجيهات مجلس اإلدارة 
وأصحاب المصلحة. وقد نجحت الشركة في الحفاظ على فريق اإلدارة العليا لديها وعملت على تنمية قدرات الموظفين المؤهلين وترقيتهم إلى المناصب العليا فيها. 

يوضح المخطط التالي كبار التنفيذيين كما في تاريخ إصدار هذه النشرة:

الشكل ٥-٢: مخطط كبار التنفيذيين

مدير
إدارة
اإلل��ام

مدير
إدارة
تطو�ر
األعمال
والتحول
الرق��

مدير
إدارة

ال�سو�ق
والعالقات
العامة

مدير
إدارة

املش��يات
واملستودعات

الرئ�س�التنفيذي

اإلدارة�التنفيذية

املدير
الف��
لتقنية

املعلومات

املدير
التنفيذي
لإلدارة
املالية

املدير
التنفيذي
للعمليات

املدير
التنفيذي
لقطاع
األعمال

مدير
إدارة
املوارد
ال�شر�ة
والشؤون
اإلدار�ة

مشرف
قسم
مبيعات
املركبات
املستعملة

المصدر: الشركة

تفاصيل كبار التنفيذيين: ٥-٥جدول 

الجنسيةتاريخ التعيينالمنصباالسم
العمر 

)سنوات(

عدد األسهم 
المملوكة
قبل الطرح

عدد األسهم 
المملوكة
بعد الطرح

37301,000210,700سعودي1439/12/5هـ )الموافق 2018/8/16م(الرئيس التنفيذينايف محمد الذييب

--44أردني1439/12/21ه )الموافق 2018/9/2م(المدير التنفيذي لإلدارة الماليةجعفر صالح الدين البظ

-----المدير التنفيذي للعملياتشاغر1

--50باكستاني1435/9/3هـ )الموافق 2014/7/1م(المدير التنفيذي لقطاع األعمالشهزاد علي

--45هندي1430/12/30ه )الموافق 2013/11/4م(المدير الفني لتقنية المعلوماتبهارات سنوال

مشعل عبدالعزيز 
الغامدي

مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون 
اإلدارية

--32سعودي1436/12/14ه )الموافق 2015/9/28م(

--37سعودي1439/11/19ه )الموافق 2018/8/1م(مدير إدارة المشتريات والمستودعاتخالد منصور الخليوي

--26سعودي1441/4/11هـ )الموافق 2019/12/8م(مدير إدارة التسويق والعالقات العامةمحمد عثمان القا�سي 

طالب حسين الهمامي
مشرف قسم مبيعات المركبات 

المستعملة
--45سعودي1430/6/6هـ )الموافق 2009/5/30م(

شاغر1
مدير إدارة تطوير األعمال والتحول 

الرقمي
-----

--37سعودي1441/3/13هـ )الموافق 2019/11/10م(مدير إدارة االلتزامصادق علي العلي

المصدر: الشركة

)1( سيتم تعيين المدير التنفيذي للعمليات ومدير إدارة تطوير األعمال والتحول الرقمي بعد اإلدراج.
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السير الذاتية لكبار المسؤولين التنفيذيين ٢-٤-٥
فيما يلي الخبرات والمؤهالت والمناصب الحالية والمناصب األخرى لكل مسؤول من كبار المسؤولين التنفيذيين: 

نايف محمد الذييب، الرئيس التنفيذي 1-٢-٤-٥

سعودية.الجنسية:

37 سنة.العمر:

بكالوريوس في األعمال العالمية، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، المملكة العربية السعودية، في عام 2009م.  	المؤهالت األكاديمية والمهنية:

1439/12/5هـ )الموافق 2018/8/16م(. 	تاريخ التعيين:

المناصب الحالية:

الرئيس التنفيذي للشركة منذ عام 2018م. 	

عضو مجلس إدارة، شركة أبناء الذييب، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال إدارة العقارات، منذ عام 2018م. 	

عضو مجلس إدارة، شركة محمد أحمد الذيبب للمقاوالت، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال المقاوالت، منذ عام 2018م. 	

الخبرة المهنية السابقة:

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة من عام 2018م حتى عام 2020م.  	

المدير التنفيذي للعمليات في الشركة من عام 2015م حتى عام 2018م.  	

مساعد الرئيس التنفيذي للشركة من عام 2012م حتى عام 2015م. 	

مساعد مدير عام في الشركة من عام 2008م حتى عام 2012م. 	

مدير فروع المنطقة الوسطى في الشركة من عام 2005م حتى عام 2008م. 	

مساعد مدير فروع المنطقة الوسطى في الشركة من عام 2003م حتى عام 2005م. 	

مدير عالقات عامة في الشركة من عام 2002م حتى عام 2003م. 	

موظف إدارة عالقات عامة في الشركة من عام 2000م حتى عام 2003م.  	

جعفر صالح الدين البظ، المدير التنفيذي لإلدارة المالية ٢-٢-٤-٥

أردنية.الجنسية:

44 سنة.العمر:

بكالوريوس في المحاسبة، جامعة اليرموك، اربد، األردن، في عام 1998م.  	المؤهالت األكاديمية والمهنية:

1439/12/21هـ )الموافق 2018/9/2م(. 	تاريخ التعيين:

المدير التنفيذي لإلدارة المالية في الشركة منذ عام 2018م.  	المناصب الحالية:

الخبرة المهنية السابقة:

مدير مالي، مجموعة الجابر القابضة، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال المقاوالت وخدمات اإليجار، من عام 2015م حتى عام  	
2018م.

مدير مالي، مجموعة يزيد الراجحي القابضة، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال بيع التجزئة واألغذية والمقاوالت والتكنولوجيا، من  	
عام 2012م حتى عام 2015م.

مدير مالي، مشاريع المطلق، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال المقاوالت والخدمات، من عام 2009م حتى عام 2012م. 	

مدير مالي، اسيكو العالمية للمقاوالت، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال المقاوالت، من عام 2007م حتى عام 2009م. 	

مدير مالي، المجموعة السعودية لألبحاث، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال النشر واإلعالم، من عام 2005م حتى عام 2007م. 	

مدقق رئي�سي، شركة طالل أبو غزالة وشركاه، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الخدمات المهنية، من عام 1998م حتى عام 2005م. 	

شهزاد علي، المدير التنفيذي لقطاع األعمال ٣-٢-٤-٥

باكستانية.الجنسية:

50 سنة.العمر:

المؤهالت األكاديمية والمهنية:
ماجستير في إدارة األعمال، الجامعة األوروبية، باريس، فرنسا، في عام 1992م. 	

بكالوريوس في إدارة األعمال، الجامعة األوروبية، باريس، فرنسا، في عام 1991م. 	

1435/9/3هـ )الموافق 2014/7/1م(. 	تاريخ التعيين:

المدير التنفيذي لقطاع األعمال في الشركة منذ عام 2014م.  	المناصب الحالية:

الخبرة المهنية السابقة:
رئيس تنفيذي، شركة اس اند اس لالستشارات، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال االستشارات اإلدارية، من عام 2010م حتى عام  	

2014م.

رئيس تنفيذي، شركة هانكو لتأجير السيارات، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال تأجير السيارات الصغيرة، من عام 1993م حتى عام 2010م. 	
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بهارات سنوال، المدير الفني لتقنية المعلومات ٤-٢-٤-٥

هندية.الجنسية:

45 سنة.العمر:

المؤهالت األكاديمية والمهنية:
ماجستير في برامج الحاسب اآللي، جامعة اي �سي اف ايه اي بالهند، نيودلهي، الهند، في عام 2007م. 	

بكالوريس في الحاسب اآللي، جامعة عصمانية، حيدرأباد، الهند في عام 1993م. 	

1434/12/30هـ )الموافق 2013/11/04م(. 	تاريخ التعيين:

المدير الفني لتقنية المعلومات في الشركة منذ عام 2013م.  	المناصب الحالية:

الخبرة المهنية السابقة:

مدير عام تقنية المعلومات، شركة التالة للنقل العالمي، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال النقل الخاص، من عام 2009م حتى  	
عام 2013م. 

مساعد مدير عام تقنية المعلومات، شركة التالة للنقل العالمي، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال النقل الخاص، من عام 2008م  	
حتى عام 2009م. 

مدير وطني لمشاريع تقنية المعلومات، شركة التالة للنقل العالمي، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال النقل الخاص، من عام 2004م  	
حتى عام 2008م. 

مدير قاعدة البيانات ومطور أنظمة، شركة فتحي طالب وأبناؤه، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال النقل الخاص، من عام 1995م  	
حتى عام 2004م.

مشعل عبدالعزيز الغامدي، مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية ٥-٢-٤-٥

سعودية.الجنسية:

32 سنة.العمر:

بكالوريوس في العمل االجتماعي، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، المملكة العربية السعودية، في عام 2008م. 	المؤهالت األكاديمية والمهنية:

14/ 1436/12هـ )الموافق 2015/9/28م(. 	تاريخ التعيين:

مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية في الشركة منذ عام 2015م.  	المناصب الحالية:

الخبرة المهنية السابقة:

مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية، شركة اتحاد مصانع األسالك، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال تصنيع الكابالت والمعدات،  	
من عام 2009م حتى عام 2015م.

مدير شؤون الموظفين، شركة زهران القابضة، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال الصيانة والتشغيل، من عام 2008م حتى عام 2009م. 	

أخصائي شؤون الموظفين، شركة زهران القابضة، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال الصيانة والتشغيل، من عام 2004م حتى عام 2008م. 	

خالد منصور الخليوي، مدير إدارة المشتريات والمستودعات ٦-٢-٤-٥

سعودية.الجنسية:

37 سنة.العمر:

بكالوريوس في إدارة االعمال والعلوم السياسية،جامعة ساوث هامتون سولنت، ساوث هامتون، بريطانيا، في عام 2013م. 	المؤهالت األكاديمية والمهنية:

1439/11/19هـ )الموافق 2018/8/1م(. 	تاريخ التعيين:

مدير إدارة المشتريات والمستودعات في الشركة منذ عام 2018م.  	المناصب الحالية:

الخبرة المهنية السابقة:

مدير المشاريع، شركة شتوي الشتوي، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال خدمات األغذية، من عام 2004م حتى عام 2008م. 	

مساعد مدير العمليات، شركة اي واي تي بي – اليسر الصناعية، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال المقاوالت، من عام 2013م حتى عام  	
2014م.

مدير الخدمات اللوجستية، شركة اي واي تي بي – اليسر الصناعية، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال المقاوالت، من عام 2014م حتى  	
عام 2015م.

مدير مشتريات المستودعات، شركة اي واي تي بي – اليسر الصناعية، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال المقاوالت، من عام 2015م حتى  	
عام 2018م.
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محمد عثمان القاضي، مدير إدارة التسويق والعالقات العامة ٧-٢-٤-٥

سعودية.الجنسية:

26 سنة.العمر:

بكالوريوس في إدارة األعمال - تسويق، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، في عام 2016م.  	المؤهالت األكاديمية والمهنية:

1441/4/11هـ )الموافق 2019/12/8م(. 	تاريخ التعيين:

مدير إدارة التسويق في الشركة منذ عام 2019م. 	المناصب الحالية:

مدير إدارة التسويق، شركة وحدة الغذاء، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال خدمات تقديم األغذية، من عام 2017م حتى عام  	الخبرة المهنية السابقة:
2019م.

طالب حسين الهمامي، مشرف قسم مبيعات المركبات المستعملة ٨-٢-٤-٥

سعودية.الجنسية:

45 سنة.العمر:

ثانوية عامة، ثانوية نجران، نجران، المملكة العربية السعودية، في عام 1987م.  	المؤهالت األكاديمية والمهنية:

1430/6/6هـ )الموافق 2009/5/30م(. 	تاريخ التعيين:

مشرف قسم مبيعات المركبات المستعملة في الشركة منذ عام 2009م. 	المناصب الحالية:

مندوب مبيعات ومسؤول نقليات، شركة الوعالن للتجارة، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال بيع السيارات وخدمات النقليات، من عام  	الخبرة المهنية السابقة:
1999م حتى عام 2007م.

صادق علي العلي، مدير إدارة االلتزام 9-٢-٤-٥
ُيرجى الرجوع إلى القسم )5-2-4-7( )»صادق علي العلي، أمين سر مجلس اإلدارة«( للمزيد من التفاصيل حول خبرات صادق علي العلي ومؤهالته ومناصبه الحالية 

والسابقة.

عقود العمل مع كبار التنفيذيين ٣-٤-٥
 لمؤهالتهم وخبراتهم. وتتضمن هذه العقود عدد 

ً
أبرمت الشركة عقود عمل مع كافة أعضاء اإلدارة العليا في الشركة وتنص هذه العقود على رواتبهم ومكافآتهم وفقا

من المزايا مثل توفير وسائل النقل أو منح بدل شهري للنقل أو بدل سكن أو كالهما. وهذه العقود قابلة للتجديد وخاضعة لنظام العمل السعودي.

يتولى نايف محمد أحمد الذييب منصب الرئيس التنفيذي منذ تعيينه في 1439/12/5هـ )الموافق 2018/8/16م(، وقد تم إبرام عقد عمل بينه وبين الشركة، وفيما 
يلي ملخص واجبات ومسؤوليات الرئيس التنفيذي:

إدارة الشؤون واألعمال التجارية اليومية للشركة. 	

اقتراح ووضع استراتيجية الشركة واألهداف التجارية العامة من خالل التشاور الوثيق مع مجلس اإلدارة. 	

تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة واللجان المختلفة. 	

تقديم المشورة لرئيس مجلس اإلدارة بخصوص جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة. 	

ضمان تقديم معلومات صحيحة ودقيقة لمجلس اإلدارة في الوقت المناسب. 	

التأكد من إخطار مجلس اإلدارة بكافة األمور الجوهرية المؤثرة على الشركة. 	

كذلك انضم إلى الشركة في 2018/9/2م جعفر صالح البظ الذي يتولى منصب المدير التنفيذي لإلدارة المالية. وقد تم إبرام عقد عمل بينه وبين الشركة، وفيما يلي 
ملخص واجبات ومسؤوليات المدير التنفيذي لإلدارة المالية:

المساعدة في وضع أهداف الشركة وقيادة عملية وضع الخطط المالية بالشركة. 	

إدارة عملية رفع التقارير المالية وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة. 	

العمل على تحسين التدفقات النقدية والسيولة وتسهيالت رأس المال العامل للشركة. 	
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  ٥-٥
 للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة في هذا السياق وفي إطار 

ً
 للنظام األساس للشركة، يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وفقا

ً
وفقا

ة أخرى ذات صلة والنظام األساس للشركة، وبدالت حضور الجلسات وبدالت االنتقال يتم تحديدهما  األحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، وأي قواعد تكميليَّ
ة.   للقوانين والقرارات والتوجيهات المعمول بها في المملكة كما حددتها الجهات المختصَّ

ً
من جانب مجلس اإلدارة وفقا

 للمادة السادسة والسبعون من نظام الشركات والتي تجيز أن تكون المكافآت نسبة من األرباح، يكون الحّد األق�سى للمكافأة السنوية لعضو مجلس اإلدارة في 
ً
وفقا

الشركة خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي.

جميع أعضاء اإلدارة العليا والموظفين اآلخرين مؤهلين لعضوية البرنامج التحفيزي طويل األمد )»البرنامج«( المقدم من قبل ثالثة من مساهمي الشركة الحاليين 
)»مساهمي البرنامج«(. وكما في 31 ديسمبر 2019م، يبلغ عدد الموظفين األعضاء في البرنامج 24 موظفاً )»أعضاء البرنامج«(، من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير 
التنفيذي لإلدارة المالية ومدير إدارة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية ومدراء المناطق المختلفة وغيرهم. ويعتبر البرنامج حافز لتحقيق األداء المالي والتشغيلي األعلى 

للشركة، باإلضافة إلى الحفاظ على أعضاء البرنامج.

البرنامج عبارة عن وحدات مرتبطة بتحفيز اإلدارة العليا، ويحصل كل عضو من أعضاء البرنامج بموجبه على عدد من الوحدات التي تتضمن الحق في الحصول على 
دفعات استرداد في حال تصفية البرنامج أو إنهاؤه. وتتم الدفعات بناء على عدد الوحدات التي تم الحصول عليها وتقييمها عند االسترداد. إن تلك الوحدات ليست أسهم 
أو أوراق مالية تصدرها الشركة وال تتضمن أي حقوق أو مستحقات )بما في ذلك، دون حصر، حقوق التصويت أو الحقوق االقتصادية أو المستحقات( بعكس ما هو 

متاح لحاملي األسهم أو األوراق المالية التي تصدرها الشركة.

يستند عدد الوحدات التي منحت لكل عضو من أعضاء البرنامج على سنوات الخدمة والمسمى الوظيفي والراتب. ويحق ألعضاء البرنامج بموجبه االستثمار في الوحدات 
وذلك بناًء على قيمتها المحددة كما في نهاية شهر يناير للعام 2019م )حسب تاريخ منح البرنامج(. تم تحديد سعر كل وحدة على أساس منهجيات التقييم للشركة بسعر 
السوق وتتضمن خصم على قيمتها لكونها وحدات ال تحمل أي حقوق أو مستحقات )بما في ذلك، دون حصر، حقوق التصويت أو الحقوق االقتصادية أو المستحقات( 
بعكس ما هو متاح لمالكي األسهم أو األوراق المالية التي تصدرها الشركة. ويتم تمويل استثمار أعضاء البرنامج في الوحدات عن طريق قرض بدون أرباح )قرض حسن( 

مقدم من قبل كل من مساهمي البرنامج لألعضاء بالتناسب، وال ُيلزم المشاركون الذين ال يستردون كامل وحداتهم بالوفاء بهذا القرض.

يسترد أعضاء البرنامج كامل وحداتهم عند حدوث أي من أسباب االسترداد التالية: )أ( بيع أسهم من قبل شركة الفرص التنموية للتجارة بشكل مياشر أو غير مباشر 
سواًء عن طريق صفقة خاصة أو طرح عام أولي، )ب( استقالة عضو من أعضاء البرنامج أو إنهاء خدماته من قبل الشركة دون سبب مشروع، )ج( في حال عدم حدوث 
 بأن البرنامج سينق�سي ويسترد أعضاء البرنامج كامل 

ً
أي من المسببات المذكورة في الفقرة )أ( والفقرة )ب( بتاريخ 31 ديسمبر 2022م أو قبل ذلك التاريخ. علما

(، بينما في حال تحقق الفقرة )ب( أعاله ينق�سي البرنامج بالنسبة للعضو المستقيل أو 
ً
 عاما

ً
وحداتهم بمجرد تحقق الفقرة )أ( أعاله )والتي تشمل طرح الشركة طرحا

 لجدول 
ً
نهيت خدماته فقط ويستمر البرنامج بالنسبة لبقية األعضاء. سيقوم مساهمو البرنامج – وليس الشركة – بدفع جميع اإللتزامات الخاصة بالبرنامج وفقا

ُ
الذي أ

سداد متفق عليه. ولذلك، ال يترتب على البرنامج أي التزام أو مسؤولية على الشركة. ويعد البرنامج متوافق مع األنظمة واللوائح المطبقة في المملكة العربية السعودية.

يوضح الجدول التالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعلى خمسة من كبار التنفيذيين )منهم الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لإلدارة المالية( للسنوات المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م والثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م.

مكافآت مجلس اإلدارة وأعلى خمسة من كبار التنفيذيين: ٦-٥جدول 

2019م2018م2017م
الثالثة أشهر المنتهية في 31 

مارس 2020م

)ألف ريال سعودي(

----أعضاء مجلس اإلدارة

----أعضاء اللجان

4,393,2714,745,6234,756,8661,331,621كبار التنفيذيين

4,393,2714,745,6234,756,8661,331,621اإلجمالي

المصدر: الشركة
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حوكمة الشركات  ٦-٥
تتمثل سياسة الشركة في تبني معايير عالية لحوكمة الشركة. ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بااللتزام بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. وقد 

أصدرت الهيئة بتاريخ 1438/5/16هـ )الموافق 2017/2/13م( الئحة حوكمة الشركات والمعدلة بتاريخ 1440/9/15هـ )الموافق 2019/5/20م(.

تبين الئحة حوكمة الشركات القواعد والمعايير المنظمة إلدارة الشركة لضمان االلتزام بأفضل ممارسات حوكمة الشركات التي تكفل حماية حقوق المساهمين 
َعد أحكام الئحة حوكمة الشركات إلزامية، باستثناء األحكام التي يشار فيها إلى أنها استرشادية.

ُ
وأصحاب المصالح. وت

وتتضمن الئحة الحوكمة الداخلية للشركة التي تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1441/7/21هـ )الموافق 2020/3/16م( على أحكام تتعلق بما يلي:

حقوق المساهمين.أ. 

مجلس اإلدارة، ويشمل تشكيل المجلس والعضوية، واجتماعات المجلس وإجراءات عمله، واختصاصات ومهام وصالحيات المجلس، والتطوير والدعم ب. 
والتقييم، والمكافآت. 

لجان مجلس اإلدارة.ج. 

اإلدارة التنفيذية واللجان اإلدارية.د. 

الرقابة والمراجعة الداخلية.ه. 

مراجع الحسابات.و. 

اإلفصاح والشفافية.ز. 

السياسات الداخلية.ح. 

االحتفاظ بالوثائق.ط. 

تلتزم الشركة كما في تاريخ هذه النشرة باألحكام اإللزامية لالئحة حوكمة الشركات، باستثناء األحكام التالية:

الفقرة )أ( من المادة الثامنة والمتعلقة باإلعالن في الموقع اإللكتروني للسوق المالية عن معلومات المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة عند نشر أو توجيه - 1
الدعوة النعقاد الجمعية العامة.

 للفقرة )أ( من المادة الثامنة.- 2
ً
الفقرة )ج( من المادة الثامنة والمتعلقة باقتصار التصويت في الجمعية العامة على المرشحين المعلن عن معلوماتهم وفقا

الفقرة )د( من المادة الثالثة عشرة والمتعلقة بنشر الدعوة للجمعية العامة في الموقع اإللكتروني للسوق المالية والموقع اإللكتروني للشركة.- 3

الفقرة )ج( من المادة الرابعة عشرة والمتعلقة بإتاحة المعلومات المتعلقة ببنود الجمعية العامة للمساهمين من خالل الموقع اإللكتروني للسوق المالية - 4
والموقع اإللكتروني للشركة.

الفقرة )ه( من المادة الخامسة عشرة والمتعلقة باإلعالن للجمهور وإشعار الهيئة والسوق المالية بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها.- 5

الفقرة )د( من المادة السابعة عشرة والمتعلقة بإشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم وأي تغييرات تطرأ على عضويتهم.- 6

 مع بيان األسباب.- 7
ً
الفقرة )ب( من المادة التاسعة عشرة والمتعلقة بإشعار الهيئة والسوق المالية عند إنتهاء عضوية عضو في مجلس اإلدارة فورا

المادة الثامنة والستون والمتعلقة بنشر الشركة إلعالن الترشح لعضوية مجلس اإلدارة في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق المالية - 8
وذلك لدعوة األشخاص الراغبين في الترشح لعضوية المجلس.

المادة التاسعة والثمانون، والمادة التسعون، والفقرة )ب( من المادة الحادية والتسعون، والمادة الثانية والتسعون، والمادة الثالثة والتسعون والمتعلقة - 9
بسياسات اإلفصاح وإجراءاته.

 لكون أسهم الشركة غير مدرجة بعد في السوق. يقر أعضاء مجلس اإلدارة بااللتزام بتلك 
ً
 باألحكام المذكورة أعاله من الئحة حوكمة الشركات نظرا

ً
ال تلتزم الشركة حاليا

 ملتزمة بجميع األحكام األخرى الواردة في الئحة حوكمة 
ً
األحكام فور إصدار موافقة الهيئة على إدراج أسهمها في السوق ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة حاليا

الشركات واألحكام الواردة في نظام الشركات. 

ولدى الشركة لجنتان دائمتان )لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت(، وتتحمل هذه اللجان مسؤولية استعراض عمليات الشركة في إطار مجاالت خبرتها 
وتقديم تقارير بالنتائج واالقتراحات إلى مجلس اإلدارة )لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة القسم )5-3( )»لجان مجلس اإلدارة«((.

 ألحكام الئحة حوكمة الشركات. ويضمن مجلس 
ً
يتألف مجلس إدارة الشركة من ستة أعضاء، غالبيتهم من األعضاء غير التنفيذيين ومنهم عضوين مستقلين وفقا

اإلدارة ما يلي:

أن يكون لجميع اللجان اختصاصات واضحة وأن تتحدد األدوار والمسؤوليات لكل منها.أ. 

 لنظام الشركة األساس.ب. 
ً
إعداد محاضر جميع االجتماعات ومراجعتها وتوقيعها من جانب مجلس اإلدارة وفقا

 للفقرة )1( من المادة الخامسة والتسعون من نظام الشركات والفقرة )ب( من المادة الثامنة من الئحة حوكمة الشركات، اعتمد المساهمون آلية التصويت 
ً
وفقا

التراكمي فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة كما هو مبين في نظام الشركة األساس )لإلطالع على ملخص النظام األساس يرجى مراجعة القسم )13-12( 
)»ملخص النظام األساس«((. وتمنح آلية التصويت هذه كل مساهم حقوق تصويت تتوافق مع عدد األسهم التي يمتلكها، ويحق لكل مساهم أن يستخدم كافة حقوقه 
ح واحد أو تقسيم حقوقه في التصويت لمرشحين محددين دون أي تكرار لهذه األصوات. وتزيد هذه اآللية من فرص مساهمي األقلية للتمثيل في  في التصويت لمرشَّ

مجلس اإلدارة من خالل حقهم في التصويت التراكمي لمرشح واحد.
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تعارض المصالح  ٧-٥
ال يمنح النظام األساس للشركة أو اللوائح والسياسات الداخلية للشركة أية صالحيات تمكن عضو مجلس اإلدارة من التصويت على عقد أو عمل له فيه مصلحة 

 لنص المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات. يقر أعضاء مجلس اإلدارة بالتالي:
ً
مباشرة أو غير مباشرة، وذلك تنفيذا

االلتزام بالمادتين الحادية والسبعون والثانية والسبعون من نظام الشركات والمادتين الرابعة واألربعون والسادسة واألربعون من الئحة حوكمة الشركات.أ. 

عدم التصويت على القرارات المتعلقة بالعقود المبرمة أو المعامالت المبرمة مع أطراف ذوي عالقة في اجتماعات الجمعية العامة إذا كانت لهم مصلحة ب. 
فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

 لنص المادة الثانية والسبعون من نظام الشركات.ج. 
ً
عدم الدخول في أعمال منافسة ألعمال الشركة إال بموافقة من الجمعية العامة العادية تطبيقا

 في أي اتفاق أو ترتيب أو تفاهم يخضع بموجبه ألي التزام يمنعه من منافسة 
ً
وكما في تاريخ هذه النشرة، لم يكن أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين طرفا

الشركة أو أي التزام مماثل فيما يتعلق بأعمال الشركة، ومع ذلك تخضع مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة للشركة، للحصول على موافقة الجمعية 
العامة بموجب المادة 46 من الئحة حوكمة الشركات والمادة 72 من نظام الشركات.

 عن العقود والمعامالت المبرمة مع الشركة والتي يكون فيها لعضو مجلس اإلدارة 
ً
يقدم القسم )12-9( )»المعامالت والعقود مع األطراف ذوي العالقة«( ملخصا

مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. 

يوضح الجدول التالي تفاصيل مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في أنشطة مماثلة أو منافسة للشركة )وتمت الموافقة على هذه الحاالت من قبل المساهمين في الجمعية 
العامة للشركة بتاريخ 1442/05/02ه )الموافق 2020/12/17م((. 

الشركة عن طريق عضويتهم في : ٧-٥جدول  أو منافسة ألعمال  أعمااًل شبيهة  الذين يشاركون في شركات تمارس  اإلدارة  أعضاء مجلس 
مجلس اإلدارة أو المساهمة في رأس المال

الشركة األخرى ذات العالقة بعضو مجلس اإلدارةعضو مجلس اإلدارة
منصب عضو مجلس اإلدارة في الشركة ذات العالقة

طبيعة النشاط المنافس
عضو مجلس إدارةمالك

بيع المركبات المستعملةنعمنعمشركة أبناء الذييبمحمد أحمد عبدالله الذييب 

الموظفون   ٨-٥
اعتمدت الشركة سياسة توظيف تهدف إلى بناء العالقات وتعزيزها بين الشركة وموظفيها، تغطي هذه السياسة جميع جوانب التوظيف ومواعيد العمل والرعاية 

الصحية ومزايا التأمين االجتماعي والرواتب والبدالت األخرى شاملة بدالت اإلقامة واالنتقال والمكافآت. 

عدد الموظفين 1-٨-٥
 )منهم 28.3% مواطنين سعوديين(. وتحدد الجداول التالية توزيع الموظفين حسب قطاع العمل 

ً
كما في 31 مارس 2020م، قامت الشركة بتوظيف 1,320 موظفا

ونسبة التوطين.

فيما يلي جدول يوضح عدد الموظفين في الشركة حسب قطاع العمل كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م و31 مارس 2020م:

عدد الموظفين في الشركة حسب قطاع العمل كما في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م و٣1 مارس ٢0٢0م:: ٨-٥جدول 

قطاع العمل

31 مارس 2020م31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2017م

ي
سعود

ي
سعود

غير 

اإلجمالي

سبة التوطين
ن

ي
سعود

ي
سعود

غير 

اإلجمالي

سبة التوطين
ن

ي
سعود

ي
سعود

غير 

اإلجمالي

سبة التوطين
ن

ي
سعود

ي
سعود

غير 

اإلجمالي

سبة التوطين
ن

66.6%66.610515%73.310515%71.411415%10414اإلدارة العليا

88.3%88.524933282%83.423931270%50.420140241%110108218التأجير قصير األجل

18.7%21.8177491%27.5196887%23195069%155065التأجير طويل األجل

33.3%33.3246%28.5246%13.3257%21315بيع المركبات المستعملة

10.3%1195831926%12.492752844%12.393657750%90640730خدمات مشتركة

28.3%29.63739471320%30.13628601.222%21.83267561,082%2278151,042المجموع

المصدر: الشركة
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يعرض الجدول التالي عدد موظفي الشركة والنسب المئوية المحققة من التوطين كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م و31 مارس 2020م:

عدد موظفي الشركة والنسب المئوية المحققة من التوطين كما في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م و٣1 مارس ٢0٢0م:: 9-٥جدول 

الشركة

31 مارس 2020م31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2017م
ي

سعود

ي
سعود

غير 

اإلجمالي

سبة/فئة 
ن

ن
التوطي

ي
سعود

ي
سعود

غير 

اإلجمالي

سبة/فئة 
ن

ن
التوطي

ي
سعود

ي
سعود

غير 

اإلجمالي

سبة/فئة 
ن

ن
التوطي

ي
سعود

ي
سعود

غير 

اإلجمالي

سبة/فئة 
ن

ن
التوطي

شركة ذيب 
لتأجير 

السيارات
2278151,042

 %21.8
)أخضر 
متوسط(

3267561,082
 %30.1
)أخضر 

مرتفع(
3628601,222

 %29.6
)أخضر 

مرتفع(
3739471,320

%28.3

)أخضر مرتفع 
- )لغرض 

نشاط 
التجزئة( 
/ أخضر 

منخفض - 
)لغرض نشاط 

الصيانة 
والورش(

المصدر: الشركة

بلغ عدد موظفي الشركة 1,042موظف كما في 31 ديسمبر 2017م، ثم ارتفع بنسبة 3.8% ليصل إلى 1,082 موظف كما في تاريخ 31 ديسمبر 2018م، ثم ارتفع عدد 
موظفي الشركة بنسبة 12.9% ليصل إلى 1,222 موظف كما في 31 ديسمبر 2019م ومن ثم ارتفع بنسبة 0.8% ليصل إلى 1,320 موظف كما في تاريخ 31 مارس 2020م.

التوطين ٢-٨-٥
تم اعتماد برنامج التوطين »نطاقات« بموجب قرار وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية رقم 4040 بتاريخ 1432/10/12هـ )الموافق 2011/9/10م( القائم على 
 من 1432/10/12هـ )الموافق 2011/9/10م(. أطلقت وزارة 

ً
قرار مجلس الوزراء رقم 50 بتاريخ 1415/5/21هـ )الموافق 1994/10/27م(، الذي بدأ تطبيقه اعتبارا

م هذا البرنامج أداء أي مؤسسة  الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برنامج »نطاقات« لتقديم الحوافز للمؤسسات كي تقوم بتوظيف المواطنين السعوديين، ويقّيِ
ف  على أساس نطاقات محددة، وهي البالتيني واألخضر )المنقسم إلى ثالث فئات، األخضر المنخفض والمتوسط والمرتفع( واألصفر واألحمر. تعتبر المنشآت التي تصنَّ
ضمن النطاقين البالتيني واألخضر ملتزمة بمتطلبات التوطين وتحصل على بعض االمتيازات المحددة، مثل تمكينهم من الحصول على تأشيرات العمل للموظفين 
ف ضمن النطاقين  األجانب وتجديدها أو تمكينهم من تغيير مهنة الموظفين األجانب )باستثناء المهن المخصصة فقط للمواطنين السعوديين(، أما المنشآت التي تصنَّ
األصفر أو األحمر )اعتماًدا على مدى عدم التزام هذه المؤسسات(، فتعتبر غير ملتزمة بمتطلبات التوطين ومعرَّضة لفرض بعض اإلجراءات العقابية ضدها، مثل الحد 

 من الحصول على تأشيرات العمل للموظفين األجانب أو تجديدها. 
ً
من قدرتها على تجديد تأشيرات العمل للموظفين األجانب أو عدم تمكينها تماما

لإلطالع على تنصيف نطاقات للشركة، يرجى الرجوع إلى الجدول )5-9( أعاله )عدد موظفي الشركة والنسب المئوية المحققة من التوطين كما في 31 ديسمبر 
2017م و2018م و2019م و31 مارس 2020م(.
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مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات-  6

مقدمة  1-٦
يستعرض هذا القسم »مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات« مراجعة تحليلية لألداء التشغيلي والوضع المالي للشركة خالل السنوات المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، و2018م، و2019م ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م. ويستند هذا القسم على القوائم المالية للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والقوائم المالية األولية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
2019م و2020م. تم إعداد القوائم المالية من قبل الشركة ومراجعتها وفق المعايير الدولية للمراجعة من قبل المحاسب القانوني للشركة شركة دار لتدقيق 
الحسابات عبدالله البصري وشركاه، عضو في شركة جرانت ثورنتون الدولية المحدودة. قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي والتفسيرات الصادرة 
عن مجلس معايير المحاسبة الدولية )IFRS( والمعتمدة في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )يشار 
إليهم مجتمعيين بـ »المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية«( إلعداد القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

2018م و2019م. 

 للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي تتكون بشكل أسا�سي 
ً
أعدت القوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وفقا

 مع المتطلبات التنظيمية السارية خالل السنوات السابقة لتطبيق 
ً
من المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )SOCPA( تماشيا

المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية. نتيجة لذلك، وبهدف اعداد هذا القسم، تم استخدام القوائم المالية المراجعة للسنة 
 للمعايير الدولية للتقرير المالي لألرقام المقارنة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، المعدة على 

ً
المنتهية في 31 ديسمبر 2018م واإليضاحات المرفقة بهم وفقا

نفس األساس.

ال تمتلك شركة الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه، عضو في شركة جرانت ثورنتون الدولية المحدودة )محاسبون قانونيون( وال أي من شركاتها التابعة 
أو أي من موظفيها أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة من شأنها أن تؤثر على استقالليتهم، وقد قدمت شركة الدار لتدقيق الحسابات )عبدالله البصري وشركاه( 
موافقتهم الخطية على اإلشارة في هذه النشرة إلى دورهم بصفتهم مراجعو حسابات الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة 

الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م.

 إلى جنب مع تلك القوائم واإليضاحات المرفقة بها. وقد تم 
ً
 ال يتجزأ من هذه النشرة، ويجب قراءة هذا القسم جنبا

ً
)كما تشكل القوائم المالية المذكورة أعاله جزءا

إدراج هذه القوائم المالية في القسم )19( »القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني حولها« من هذه النشرة(.

تم عرض جميع المبالغ المذكورة في هذا القسم بالريال السعودي، ما لم يذكر خالف ذلك، وتم تقريب المبالغ والنسب المئوية إلى أقرب عدد عشري، وعليه فإنه في 
حال تم جمع األرقام الواردة في الجداول، قد ال يتوافق مجموعها مع المجاميع المذكورة في تلك الجداول أو مع القوائم المالية المراجعة للشركة. 

قد يحتوي هذا القسم على إفادات مستقبلية للشركة بناًء على خطط اإلدارة والتوقعات الحالية فيما يتعلق بنمو أعمال الشركة ونتائج العمليات والظروف المالية. 
هذه المعلومات تشمل مخاطر وتوقعات غير مؤكدة وقد يختلف األداء الفعلي للشركة بشكل جوهري عن هذه التوقعات نتيجة عوامل مختلفة، بما فيها تلك العوامل 

التي تمت مناقشتها في هذا القسم أو قسم آخر من هذه النشرة وخاصة العوامل الواردة في قسم )2( »عوامل المخاطرة«.

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة حول القوائم المالية  ٢-٦
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المعلومات المالية الواردة في هذا القسم قد تم استخراجها دون تعديالت جوهرية وعرضها بصيغة تتفق مع القوائم المالية المراجعة 
 للمعايير الدولية للتقرير المالي. وقد تم إعداد تلك القوائم 

ً
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م واإليضاحات المرفقة بها والتي تم إعدادها وفقا

 للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية من قبل الشركة، وتم مراجعة تلك القوائم المالية من قبل المحاسب القانوني 
ً
المالية وفقا

للشركة شركة الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه، عضو في جرانت ثورنتون الدولية المحدودة.

 على األقل التي تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة اإلصدار.
ً
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن لدى الشركة رأس مال عامل يكفي مدة 12 شهرا

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه لم يطرأ أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح 
األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى نهاية الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني، المعد من قبل شركة الدار لتدقيق الحسابات )عبدالله البصري 
وشركاه( بصفتهم مراجعو حسابات الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م 

و2020م، حتى اعتماد نشرة اإلصدار.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه قد تم الكشف عن جميع الحقائق الجوهرية فيما يتعلق بالشركة وأدائها المالي في هذه النشرة، وأنه ال توجد أي وقائع أو معلومات أو 
مستندات أخرى قد يؤدي إغفالها إلى أن تكون البيانات الواردة في هذه النشرة مضللة.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن ليس لدى الشركة أي ممتلكات بما في ذلك أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يصعب التأكد 
من قيمتها مما يؤثر بشكل كبير في تقييم الموقف المالي.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة لم تمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم 
طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ليس لديها أي قروض أو مديونيات أخرى مشمولة بضمان شخ�سي أو ضمان غير شخ�سي أو مضمونة برهن أو غير المضمونة 
برهن بما في ذلك السحب على المكشوف من الحسابات المصرفية، واإللتزامات تحت القبول وائتمان القبول أو إلتزامات الشراء التأجيري، باستثناء ما تم ذكره في 

القسم )12-6( »اتفاقيات التمويل«، والقسم )6( »مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات« من هذه النشرة.
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يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه ال توجد أي رهونات أو حقوق أو أعباء أو تكاليف على ممتلكات الشركة وال أي إلتزامات محتملة أو ضمانات، باستثناء ما تم ذكره في القسم 
)12-6( »اتفاقيات التمويل«، والقسم )2( »عوامل المخاطرة«، والقسم )6( »مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات« من هذه النشرة.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن رأس مال الشركة غير مشمول بحق خيار.

العوامل الرئيسية التي تؤثر على عمليات الشركة  ٣-٦
فيما يلي مناقشة ألهم العوامل التي أثرت أو من المتوقع أن تؤثر على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها. وتستند هذه العوامل على المعلومات المتاحة 
 مراجعة القسم )2( »عوامل المخاطرة« وقسم »إشعار 

ً
حاليا للشركة وقد ال تمثل جميع العوامل التي من الممكن أن يكون لها تأثير على أعمال الشركة. يرجى أيضا

هام« من هذه النشرة. 

الظروف االقتصادية  1-٣-٦
تعتمد أعمال شركات تأجير المركبات، خاصة تلك المتعلقة بالتأجير قصير األجل، بشكل كبير على األوضاع االقتصادية وتبعات تلك األوضاع على إنفاق المستهلك. قد 
تؤدي التغيرات في األوضاع االقتصادية إلى تغير في مستوى إنفاق المستهلك، فعلى سبيل المثال ال الحصر، انخفاض أسعار النفط قد يؤثر بشكل سلبي على اقتصاد 
 للنسبة الكبيرة التي يشكلها القطاع النفطي من الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة، مما بدوره سيؤثر بشكل سلبي على مستويات إنفاق المستهلك. وفي حال 

ً
المملكة، نظرا

 لوجود شركات عديدة في قطاع تأجير المركبات، قد يلجأ بعض العمالء الستخدام خدمات شركات تأجير مركبات أخرى، تقدم 
ً
انخفاض مستوى االستهالك، ونظرا

خدماتها بأسعار أدنى من تلك المقدمة من الشركة، مما بدوره سيؤدي إلى تأثير سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

انتشار األوبئة ٢-٣-٦
يؤدي انتشار األوبئة كوباء فيروس كورونا المستجد إلى فرض قيود وقائية احترازية من قبل الحكومة كمنع السفر والتجول، والتي بدورها تؤثر سلبا على مستويات 
طلب خدمات الشركة. فقد أدى انتشار جائحة فيروس كورونا إلى انخفاض الطلب على خدمات الشركة المتعلقة بقطاع التأجير قصير األجل. أما قطاع التأجير طويل 
األجل فلم يشهد تأثير جوهري نتيجة انتشار الجائحة، حيث أن قاعدة عمالء هذا القطاع متنوعة وتشمل قطاعات لم تخضع لقيود التجول المفروضة من الحكومة 

كقطاعات التوصيل والتموين.

كما أدت القيود المفروضة لمكافحة الجائحة إلى الحد من تحركات موظفي الشركة والذي نتج عنه اإلغالق المؤقت لفروع الشركة لتأجير السيارات ومراكز الصيانة 
التابعة لها، األمر الذي أدى إلى انخفاض عدد السيارات المؤجرة. كما أن سلسلة التوريد الخاصة بالشركة قد تأثرت بصورة بالغة بسبب تأثير فيروس كورونا على 
وكاالت السيارات في المملكة وعلى الشركات الخارجية المصنعة لمركبات األسطول وقطع الغيار. كما توجد مخاطر مرتبطة بإصابة موظفي الشركة بالفيروس مما 
 في تبوك لمدة ثمانية أيام 

ً
قد يؤدي إلى فرض قيود على تحركاتهم وعملهم وبالتالي التأثير على عمليات الشركة اليومية، ومن الجدير بالذكر أن الشركة قد أغلقت فرعا

بسبب إصابة مجموعة من موظفي الفرع بالفيروس.

ويعتمد حجم تأثير فيروس كورونا على أعمال الشركة على تطور األحداث الحالية والمعلومات الجديدة التي قد تظهر فيما يتعلق بدرجة خطورة الفيروس واإلجراءات 
الالزمة الحتوائه أو تدارك تأثيره.

إدارة وتشغيل أسطول المركبات ٣-٣-٦
كغيرها في قطاع تأجير المركبات، تعتمد أعمال الشركة على كفاءتها بإدارة اسطول المركبات المخصص لنشاط التأجير قصير األجل بشكل فعال. تتمثل كفاءة إدارة 
األسطول بنواحي عدة، أهمها قدرة الشركة على الحفاظ أو رفع نسبة تشغيل األسطول. ولضمان الحفاظ أو رفع نسبة تشغيل األسطول، تقوم الشركة بمراجعة 
 لالحتياجات الفعلية واقتصاديات المركبات ومدى توفرها. 

ً
دورية للكفاءات المحققة من التركيبة األمثل بين مختلف فئات المركبات، إلى جانب تعديل التركيبة وفقا

وقد استطاعت الشركة تحقيق معدل نسب تشغيل يصل إلى 69.4% و72.4% و73.5% لألعوام 2017م و2018م و2019م، على التوالي. أي تدهور في نسب تشغيل 
األسطول المخصص لنشاط التأجير قصير األجل سيؤدي إلى تكبد الشركة تكاليف ومصروفات ال تقابلها إيرادات كافية للحفاظ على الربحية، مما بدوره سيؤدي إلى 

تأثير سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

التأجير طويل األجل  ٤-٣-٦
شكلت اإليرادات المحققة من أنشطة التأجير طويل األجل 15.5% و25.6% و30.3% من إجمالي إيرادات الشركة لألعوام 2017م و2018م و2019م، على التوالي. 
ويعتمد نجاح أعمال الشركة في هذا النشاط على إمكانيتها في الحفاظ على عمالئها الحاليين وكسب عمالء إضافيين. ولضمان ر�سى العمالء الحاليين وكسب عمالء 
جدد، تقوم الشركة بتوفير باقات تتما�سى مع متطلبات العمالء بأسعار تنافسية. خسارة الشركة عمالء قطاع التأجير طويل األجل سيؤدي إلى تأثير سلبي على أعمال 

الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

المنافسة ٥-٣-٦
يتسم قطاع تأجير المركبات بالمنافسة العالية. حسب دراسة مستشار دراسة السوق، تحظى الشركة بحصة سوقية تبلغ 8.8% في قطاع التأجير قصير األجل و%6.5 
في قطاع التأجير طويل األجل. لكن ازدياد التنافس في قطاعي التأجير قصير وطويل األجل قد يؤدي إلى خسارة الشركة جزء من حصصها السوقية، أو تخفيضها ألسعار 

خدماتها، أو كليهما، مما بدوره سيؤدي إلى تأثير سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

العوامل الموسمية ٦-٣-٦
 ما يتزامن ارتفاع الطلب على تأجير المركبات مع أيام العطالت الرسمية كأيام إجازة األعياد، وذلك بسبب 

ً
 بمواسم معينة خالل العام، فعادة

ً
يتأثر نشاط الشركة نسبيا

زيادة حركة السفر داخل المملكة وكذلك خالل فعاليات معينة مثل موسم الرياض. وفي حالة وقوع أي أحداث تحد من نشاط التأجير خالل فترات ارتفاع الطلب على 
التأجير مثل سوء األحوال الجوية، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض إيرادات الشركة، وبالتالي ربحيتها مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها.
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ضريبة القيمة المضافة ٧-٣-٦
قرر مجلس الوزراء الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي بدأ العمل بها ابتداء من 1 يناير 
2018م، كضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات محددة في المملكة العربية السعودية، وفي دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية. ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة 5% على عدد من المنتجات والخدمات وذلك حسب ما هو وارد في النظام. ولحداثة تطبيق هذا 
النظام فإن أي انتهاك أو تطبيق خاطئ له من قبل إدارة الشركة أو موظفيها قد يزيد من التكاليف والمصاريف التشغيلية التي سوف تتحملها الشركة أو ُيعّرض الشركة 
 زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% ابتداًء من 1 يوليو 2020م. ومن المتوقع 

ً
لغراماٍت أو عقوبات أو يؤدي إلى اإلضرار بسمعتها. كما أعلنت وزارة المالية مؤخرا

أن أي زيادة محتملة في ضريبة القيمة المضافة سوف تؤثر على مستوى الطلب على خدمات ومنتجات الشركة وبالتالي تؤثر على ربحيتها، مما سيكون له تأثير جوهري 
على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المرتبطة بعدم االلتزام بمتطلبات التوطين ٨-٣-٦
 بالمملكة بحيث تلتزم بموجبه جميع الشركات العاملة في المملكة، بما في ذلك الشركة، بتوظيف نسبة معينة من 

ً
 نظاميا

ً
يعتبر االلتزام بمتطلبات التوطين مطلبا

الموظفين السعوديين بين مجموع موظفيها والمحافظة على تلك النسبة. وسوف تواجه الشركة غرامات أو عقوبات تفرضها الجهات الحكومية في حال عدم االلتزام 
بمتطلبات التوطين، مثل تعليق طلبات تأشيرات العمل ونقل الكفالة للعاملين غير السعوديين والحصول على القروض الحكومية. وقد ال تستطيع الشركة مواصلة 
توظيف النسبة المطلوبة من السعوديين والمحافظة عليها أو توظيف العدد المطلوب من الموظفين السعوديين أو األجانب دون تكبد تكاليف إضافية. تعتمد الشركة 
في إدارة عملياتها على عدد من الموظفين المؤهلين غير السعوديين ممن لهم خبرة في مجاالت ذات عالقة مثل المدير المالي ومدير قطاع األعمال ومدير تقنية المعلومات 
 على الموظفين غير السعوديين في المملكة أن يؤدي إلى إرباك أو 

ً
ومدير تطوير األعمال ومدير المراجعة الداخلية. ومن شأن أي تغيير في األنظمة المحلية يؤثر سلبا

تعطيل العمليات التشغيلية للشركة. كما تتأثر الشركة بتكاليف الرواتب وما يتعلق بها من استحقاقات، والتي بلغت في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م مبلغ 
79.2 مليون ريال سعودي )أي ما يمثل حوالي 18.6%من إجمالي تكاليف اإليرادات لتلك الفترة(، و83.3 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م 
)أي ما يمثل حوالي 21.4% من إجمالي تكاليف اإليرادات لتلك الفترة(، و98.0 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )أي ما يمثل حوالي %23.9 
من إجمالي تكاليف اإليرادات لتلك الفترة( و23.3 مليون ريال سعودي لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م )أي ما يمثل حوالي 24.2% من إجمالي تكاليف 
اإليرادات لتلك الفترة( و26.0 مليون ريال سعودي لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م )أي ما يمثل حوالي 18.9% من إجمالي تكاليف اإليرادات لتلك 
 على 

ً
الفترة(. وقد يكون هناك زيادة في تكاليف الرواتب بشكل كبير في حالة قيام الشركة بتوظيف عدد أكبر من العاملين السعوديين. وحدوث أي مما سبق سيوثر سلبا

أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية )لمزيد من التفاصيل، ُيرجى مراجعة القسم )5-8-2( )»التوطين«((.

التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  ٤-٦

أسس اإلعداد  1-٤-٦
أسس القياس 1-1-٤-٦

 لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين والذي تم تقديره من قبل خبير إكتواري مستقل كما هو 
ً
تم إعداد القوائم المالية وفقا

موضح في السياسات المحاسبية.

عملة العرض والنشاط ٢-1-٤-٦
إن البنود المدرجة في القوائم المالية يتم قياسها باستخدام عملة البيئة اإلقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها الشركة )»العملة الوظيفية«(. تم عرض القوائم المالية 

بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للمؤسسة.

مستوى الدقة ٣-1-٤-٦
تم تقريب المبالغ إلى أقرب ريال سعودي )ريال(،ما لم ينص على خالف ذلك.

بيان اإللتزام ٢-٤-٦
 للمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من قبل الهيئة 

ً
أعدت القوائم المالية للشركة وفقا

السعودية للمحاسبين القانونيين.

 للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين حتى الفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. تم إعداد 
ً
تم إعداد القوائم المالية وفقا

 للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعتمدة في المملكة العربية السعودية. عند إعداد تلك القوائم 
ً
القوائم المالية ألول مرة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وفقا

 للمعايير الدولية للتقرير المالي رقم 1 
ً
المالية، تم إعداد قائمة المركز المالي كما في 1 يناير 2017م، وهو تاريخ إعتماد الشركة للمعايير الدولية للتقرير المالي وفقا

إعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ألول مرة والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين.

يتضمن القسم 6-5-26 )»التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة«( من هذه النشرة تأثير التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي على المبالغ المدرجة 
في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل والدخل الشامل االخر.
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التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة ٣-٤-٦
 للمعايير الدولية للتقرير المالي استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات، واإلفصاح 

ً
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا

عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية، وكذلك المبالغ المعروضة لإليرادات والمصاريف خالل فترة التقرير. يتم تقييم التقديرات 
واالفتراضات بشكل مستمر بناء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية التي يعتقد أن تكون مناسبة للظروف. تقوم الشركة بعمل 
 لتعريفها، مع النتائج الفعلية المتعلقة بها. إن التقديرات التي تحتوي على 

ً
تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. نادرا ما تتساوى نتائج التقديرات المحاسبية، وفقا

 التالية يتم مناقشتها أدناه:
ً
مخاطر التسبب في تعديل جوهري في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة اإلثني عشر شهرا

العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية وطريقة اإلستهالك للممتلكات والمعدات 1-٣-٤-٦
تقدر إدارة الشركة العمر اإلنتاجي التقديري للممتلكات والمعدات. ويتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ بالحسبان اإلستخدام المتوقع لألصل أو التلف والتقادم 

الطبيعي.

تقوم اإلدارة بمراجعة العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية وطريقة اإلستهالك للممتلكات والمعدات سنويا، حيث يتم تعديل اإلستهالك المستقبلي حينما تعتقد اإلدارة 
أن العمر اإلنتاجي أو القيمة المتبقية أو طريقة اإلستهالك تختلف عن تلك التي تم إستخدامها في الفترات السابقة.

إطفاء الموجودات غير الملموسة ٢-٣-٤-٦
 من أجل 

ً
تقدر إدارة الشركة العمر اإلنتاجي التقديري للموجودات غير الملموسة سنويا، ويتم التحقق من الموجودات غير الملموسة ذات العمر غير المحدود سنويا

 ويتم التعديل حينما تعتقد اإلدارة أن التقديرات المستقبلية سوف تختلف عن تلك التي تم استخدامها في الفترات السابقة.
ً
األنخفاض. ويتم مراجعة اإلطفاء سنويا

مخصص الزكاة ٣-٣-٤-٦
عند عمل تقدير لقيمة الزكاة الواجبة الدفع من قبل الشركة، تأخذ اإلدارة باإلعتبار القوانين المطبقة والقرارات واألحكام السابقة للهيئة العامة للزكاة والدخل.

إنخفاض الموجودات غير المالية ٤-٣-٤-٦
تراجع إدارة الشركة دوريا القيمة الدفترية للموجودات غير المالية لتحدد إذا ما كان هناك أي مؤشر على أن تلك الموجودات تحملت أي خسائر إنخفاض. وفي حالة 
وجود أي مؤشر يتم تقدير المبلغ القابل لإلسترداد لألصل من أجل تحديد مدى خسارة اإلنخفاض. وعندما ال يكون ممكنا تقدير المبلغ القابل لإلسترداد ألصل منفرد 

تقوم الشركة بتقدير المبلغ القابل لإلسترداد للوحدة التي ينتمي إليها األصل.

وإذا تم تقدير مبلغ األصل القابل لإلسترداد بحيث يكون أقل من قيمته الدفترية يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل إلى قيمته القابلة لإلسترداد، ويتم اإلعتراف 
باإلنخفاض في قائمة الربح أو الخسارة.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ٥-٣-٤-٦
يتم تحديد المطلوبات المتعلقة بمنافع الموظفين المحددة بإستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة مع التقييمات اإلكتوارية التي يتم إجراءها في نهاية فترة التقرير 
السنوي. وتشمل الطريقة عمل إفتراضات حول معدالت الخصم وزيادات الرواتب المستقبلية ومعدل الوفيات، ونظرا لطبيعة هذه المنافع طويلة األجل فإن تلك 
التقديرات تخضع لبعض حاالت عدم التأكد. قامت اإلدارة بتطبيق بعض اإلفتراضات االكتوارية لتقييم القيمة الحالية إللتزامات منافع الموظفين بناء على النصيحة 

االكتوارية.

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة التجارية ٦-٣-٤-٦
تستخدم الشركة مصفوفة مخصص لحساب خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية. تعتمد هذة المصفوفة بداية على معدالت التعثر التاريخية التي 
رصدتها الشركة. تقوم الشركة بمعايرة المصفوفة لتعديل التجربة التاريخية لخسارة االئتمان على ضوء المعلومات المتوقعة مستقبال. في تاريخ كل تقرير مالي، يتم 

تحديث معدالت التعثر التاريخية الملحوظة ويتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية.

إن تقييم الترابط بين معدالت التعثر التاريخية الملحوظة والظروف االقتصادية المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة هو تقدير جوهري. إن مبلغ خسائر االئتمان 
المتوقعة حساس للغاية تجاه التغيرات في األحوال والظروف االقتصادية المتوقعة. إن تجربة الخسارة االئتمانية التاريخية للشركة والظروف االقتصادية المتوقعة 

قد ال تمثل التعثر الفعلي للعميل في المستقبل. تم اإلفصاح عن المعلومات حول خسائر االئتمان المتوقعة حول الذمم المدينة التجارية للشركة في إيضاح أخر.

مخصص خسائر المخزون ٧-٣-٤-٦
تدرج الشركة مخصص لخسائر المخزون نتيجة عوامل مثل التقادم أو الخطأ الفني أو الضرر وغير ذلك. يتضمن تقدير تلك الخسائر األخذ باالعتبار العوامل، على 

سبيل المثال ال الحصر، تقديم نماذج عمل أو تقنية جديدة من صانع محدد ومبيعات سابقة وظروف السوق الحالية والمتوقعة.

تحديد مدة التأجير للعقود مع خيارات التجديد واإلنهاء – الشركة كمستأجر ٨-٣-٤-٦
تحدد الشركة مدة سريان عقد اإليجار على إنها غير قابلة لإللغاء في أي فترات مغطاة بخيار تمديد عقد اإليجار فيما إذا كانت الشركة متأكدة من معقولية ممارسة هذا 
الخيار أو أي فترات مغطاة بخيار إنهاء عقد اإليجار فيما إذا كانت الشركة متأكدة من معقولية ممارسة هذا الخيار. لدى الشركة العديد من عقود اإليجار التي تتضمن 
خيارات التمديد واإلنهاء. تقرر الشركة من خالل تقييمها لعقد اإليجار فيما إذا كان من المعقول ممارسة خيار تجديد أو إنهاء عقد اإليجار. وهذا يعني أن الشركة تأخذ 
في اعتبارها جميع العوامل ذات الصلة التي تشكل حافزا اقتصاديا لممارسة خيار تجديد أو إنهاء عقد اإليجار. بعد تاريخ بداية عقد اإليجار، تقوم الشركة بإعادة تقييم 

مدة عقد اإليجار إذا ما كان هناك حدث أو تغيير في الظروف الواقعة ضمن سيطرة الشركة وتؤثر على قدرة الشركة في ممارسة خيار التجديد أو اإلنهاء. 
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عقود التأجير الطويل – تقدير معدل االقتراض المتزايد 9-٣-٤-٦
ال تستطيع الشركة على الفور تحديد سعر الفائدة المضمن في عقود اإليجار، وبالتالي تستخدم الشركة معدل االقتراض المتزايد في قياس إلتزامات عقود اإليجار. إن 
معدل االقتراض المتزايد هو سعر الفائدة الذي يجب على الشركة دفعه من أجل االقتراض لفترة مماثلة بضمان مماثل ومبالغ الزمة للحصول على أصل بقيمة مماثلة 
 عند عدم توافر أسعار 

ً
لألصل حق اإلستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة. وبالتالي، يعكس معدل االقتراض المتزايد »المبلغ الذي الشركة دفعه« والذي يتطلب تقديرا

ملحوظة أو عند الحاجة لتعديل بما يتناسب مع شروط اوأحكام عقد اإليجار وعلى سبيل المثال عندما ال تكون عقود اإليجار بالعملة الوظيفية للشركة تقوم الشركة 
بتقديير معدل االفتراض المتزايد باستخدام البيانات الملحوظة )مثل: أسعار الفائدة في السوق( والمتوافرة وعمل بعض اتقديرات الخاصة بالشركة عند الضرورة. 

التغيرات في السياسات المحاسبية للشركة ٤-٤-٦
المعايير والتفسيرات الجديدة المعدلة

المعيار الدولي للتقرير المالي )1٦( »عقود اإليجار« 1-٤-٤-٦
يحل المعيار الدولي للتقرير المالي )16( محل معيار المحاسبة الدولي )17( – »عقود اإليجار«، والتفسير )4( من لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي »فيما 
إذا كان الترتيب يتضمن عقد اإليجار«، والتفسير )15( من اللجنة الدائمة لتفسير المعايير الدولية )15( »عقود اإليجار التشغيبي – الحوافز«، والتفسير – )27( من 
اللجنة الدائمة لتفسير المعايير الدولية »تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على شكل قانوني لعقد اإليجار«. يحدد المعايير المحاسبة الدولية )16( مبادئ اإلعتراف 

والقياس والعرض واالفصاح عن عقود اإليجار ويتطلب من المستأجرين ادراج معظم عقود اإليجار في قائمة المركز المالي.

 تظل محاسبة المؤجر بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )16( كما هي دون تغيير يذكر عن المحاسبة بموجب معيار المحاسبة الدولي )17(. يستمر المؤجرون في 
تصنيف عقود اإليجار إما كعقود إيبار تشغيلي أو تمويلي باستخدام نفس مبادئ التصنيف كما في معيار المحاسبة الدولي )17( وبالتالي، فليس للمعيار الدولي للتقرير 

المالي )16( تأثير على عقود اإليجار التي تكون فيها الشكرة كمؤجر.

قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )16( باستخدام طريقة األثر الرجعي المعدل في تاريخ التطبيق االولي للمعيار في 1 يناير 2019م. وبموجب هذه 
 إلى التأثير التراكمي المثبت في تاريخ التطبيق األولي للمعيار، إن وجد. وبالتالي، يتم تعديل معلومات المقارنة للسنة 

ً
الطريقة، تم تطبيق المعيار بأثر رجعي استنادا

 أو أقل وال تحتوي 
ً
المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. اختارت الشركة استخدام إعفاءات اإلعتراف لعقود التأجير اإليجار في تاريخ بداية العقود التي تصل مدتها 12 شهرا

على خيار شراء )عقود قصيرة األجل( وعقود التأجير اإليجار التي تشتمل على )موجودات متدنية القيمة(.

تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )1٦( ٢-٤-٤-٦
فيما يلي تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )16( كما في 1 يناير 2019م:

1 يناير 2019م الموجودات )بريال سعودي(

56,038,394 موجودات حق اإلستخدام

)4,076,284( مصاريف مدفوعة مقدما

51,962,110 مجموع الموجودات

المطلوبات

51,962,110 إلتزامات إيجار

- مجموع التعديالت على حقوق الملكية

مجموع التعديالت على حقوق الملكية ٣-٤-٤-٦
لدى الشركة عقود إيجار للمكاتب والمواقع المختلفة. قبل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )16(، قامت الشركة بتصنيف كل عقد من عقود اإليجار لديها )على أن 
الشركة هي المستأجر( في بداية عقد اإليجار التشغيلي. في عقود التأجير التشغيلي، تم تسجيل دفعات اإليجار كمصروف إيجار في قائمة الربح أو الخسارة على أساس 
القسط الثابت طوال مدة سريان العقد. وتم تسجيل أي مبالغ مدفوعة مسبقا وإيجارات مستحقة تحت بند »مبالغ مدفوعة مقدما وذمم دائنة تجارية وذمم دائنة 

أخرى«، على التوالي.

 
ً
وعند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )16(، قامت الشركة بتسجيل موجودات حق االستخدام وإلتزامات عقود اإليجار عن تلك العقود التي تم تصنيفها سابقا

كعقود اإيجار تشغيلي، باستثناء العقود القصيرة األجل وعقود األصول المتدنية القيمة. وتم تسجيل الموجودات حق االستخدام بناء على مبلغ مساو إللتزامات 
 إلى القيمة الحالية لدفعات 

ً
، كما تم تسجيل إلتزامات اإليجار استنادا

ً
اإليجار، معدل مقابل أي مبالغ ذات صلة مسبوقة الدفع أو دفعات إيجار مستحقة مسجلة سابقا

التأجير المتبقية مخصومة باستخدام معدل االقتراض المتزايد في تاريخ التطبيق األولي. بلغ المتوسط المرجح لمعدل االقتراض المتزايد على إلتزامات اإليجار المطبق 
في 1 يناير 2019م نسبة %4.5.
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تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )9( مزايا الدفع المسبق في التعويض العكسي  ٤-٤-٤-٦
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )9(، يمكن قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، بشرط ان تكون التدفقات 
النقدية التعاقدية هي »مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم فقط )»ضوابط مدفوعات أصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ«(، وأن يتم االحتفاظ 
بأداة الدين ضمن نموذج أعمال مناسب للتصنيف. توضح التعديالت على المعايير الدولي للتقرير المالي )9( ان األصل المالي يجتاز »ضوابط مدفوعات أصل المبلغ 
أو فائدة على أصل المبلغ القائم« بغض النظر عن األحداث أو الظروف التي تسبب اإلنهاء المبكر للعقد، وبغض النظر عن الطرف الذي يدفع أو يستلم التعويض 

المعقول من أجل اإلنهاء المبكر للعقد. 

ليس لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية للشركة.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )19( تعديل البرامج أو تخفيضه أو تصفيته ٥-٤-٤-٦
تعالج التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )19( المحاسبة عند تعديل البرنامج أو تخفيضه أو تصفيته خالل فترة التقرير المالي. توضح التعديالت أنه عند حدوث 
تعديل على البرنامج أو تخفيضه أو تصفيته خالل فترة التقرير المالي السنوية، يجب على المنشأة تحديد تكلفة الخدمة الحالية للفترة المتبقية بعد تعديل البرنامج 
أو تخفيضه أو تصفيته باستخدام االقتراضات االكتوارية المستخدمة في إعادة قياص صافي التزام )أصل( المنافع المحددة التي تعكس المنافع المقدمة بموجب 
البرنامج وموجودات البرنامج بعد ذلك الحدث. كما يجب على المنشأة تحديد صافي الفائدة للفترة المتبقية بعد تعديل البرنامج أو تخفيضة أو تصفيته باستخدام 
صافي التزام )أصل( المنافع المحددة التي تعكس المنافع المقدمة بموجب البرنامج وموجودات البرنامج بعد ذلك الحدث، ومعدل الخصم المستخدم في إعادة قياس 

صافي التزام )أصل( المنافع المحددة.

ليس لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية للشركة لكونها لم تعمل أي تعديالت على البرنامج أو تخفيضات لمدة البرنامج أو تصفيات للبرنامج خالل السنة.

التفسير )٢٣( من لجنة تفسير المعايير المحاسبة الدولية »عدم التيقن حول معالجة ضريبة الدخل« ٦-٤-٤-٦
يعالج التفسير المحاسبة عن ضرائب الدخل عندما تتضمن معالجة الضريبة عدم تيقن يؤثر على تطبيق معيار المحاسبة الدولي )12( »ضرائب الدخل«، وال ينطبق 
على الضرائب أو الرسوم خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي )12( كما انه ال يتضمن تحديدا المتطلبات التي تتعلق بالفائدة والغرامات التي ترتبط بالمعالجة غير 

مؤكدة للضريبة. يتناول التفسير بشكل محدد ما يلي:

فيما إذا كانت المنشأة تدرس المعالجات الضريبة الغير مؤكدة بشكل منفصل. أ.

اإلفتراض بأن المنشأة تقوم بفحص معالجات الضريبة بواسطة الهيئات الضريبية. ب.

كيف تحدد المنشأة الربح الخاضع للضريبة )الخسارة الخاضع للضريبة( واالوعية الضريبية والخسائر الضريبية غير المستخدمة والقيود الدائنة الضريبية  ج.
غير المستخدمة ومعدالت الضريبية.

كيف تنظر المنشأة إلى التغيرات في الحقائق والظروف. د.

ليس للتفسير تأثير على القوائم المالية للشركة.

ملخص الهم السياسات المحاسبية ٥-٤-٦
ممتلكات ومعدات 1-٥-٤-٦

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا اإلستهالك المتراكم واإلنخفاض في القيمة، ما عدا األرا�سي المملوكة حيث أنها ال تستهلك. تستهلك التكلفة ناقصة القيمة 
التقديرية المتبقية للممتلكات والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدة األعمال اإلنتاجية المتوقعة للموجودات. يتم تحميل اإلستهالك على قائمة الربح أو الخسارة 

على مدى االعمار اإلنتاجية المقدرة التالية.

السنوات الممتلكات والمعدات

40 المباني

5-2 السيارات

العمر اإلنتاجي أو فترة التأجير، أيهما أقل تحسينات المباني المستأجرة

5-3 أصول ثابتة أخرى

يتم تحميل الصيانة واإلصالحات التي ال تمد بصورة جوهرية العمر اإلنتاجي المقدر ألصل ما إلى قائمة الربح والخسارة، عندما يتم تكبدها. يتم رسملة التجديدات 
والتحسينات الرئيسية، ويتم استبعاد األصول التي تم استبدالها.

تتم مراجعة القيم واالعمار اإلنتاجية المتبقية للموجودات وتعديلها إذا كان ذلك مناسبا في نهاية كل فترة تقرير سنوية. يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل على الفور 
إلى المبلغ القيمة الدفترية لألصل على الفور إلى المبلغ القابل لإلسترداد، وذلك في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل عن القيمة المقدرة القابلة لالسترداد. تحمل 

القيمة الدفترية الزائدة على القيمة القابلة لإلسترداد على قائمة الربح أو الخسارة.
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الموجودات غير الملموسة ٢-٥-٤-٦
 أي 

ٌ
تقاس الموجودات غير الملموسة المقتناة بشكل منفصل عند اإلثبات المبدئي بالتكلفة. بعد اإلثبات المبدئي، تظهر الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا

إطفاء متراكم وأي خسائر لالنخفاض في القيمة، إن وجدت. يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة باستخدام طريقة القسط الثابت 
على مدى أعمارها اإلنتاجية وهي خمسة سنوات.

تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد الموجودات غير الملموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية للموجودات، وتقيد في قائمة الربح 
أو الخسائرة عند استبعاد تلك الموجودات.

النقد ومافي حكمه ٣-٥-٤-٦
يتكون النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق واألرصدة والودائع تحت الطلب لدى البنوك، إلى جانب االستثمارات األخرى قصيرة االجل ذات السيولة العالية التي 

تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ شرائها.

المخزون ٤-٥-٤-٦
يمثل المخزون السيارات المتاحة للبيع وقطع الغيار ومستلزمات أخرى. يسجل المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابل للتحقق أيهما أقل. إن صافي القيمة القابلة 
للتحقق عبارة عن سعر البيع التقديري ضمن الدورة العادية مخصوما منه التكاليف التقديرية والالزمة إلنفاذ البيع. يتم إدراج القيمة الدفترية للمخزون كتكلفة 

إيرادات عند بيع المخزون. تقوم الشركة بتكوين مخصص مقابل خسائر المخزون نتيجة لعوامل مثل التقادم والخلل الفني أو التلف الطبيعي وخالفه.

السيارات المتاحة للبيع)أ( 

يتم تحويل السيارات المتاحة للبيع والتي تم االحتفاظ بها مسبقا كجزء من الممتلكات والمعدات ألغراض التأجير إلى مخزون بقيمتها الدفترية عند التوقف عن 
االحتفاظ بها لغرض البيع ضمن دورة األعمال العادية للشركة. يتم إدراج التكاليف األخرى ضمن تكاليف مخزون السيارات فقط في الحدود التي يتم تكبدها لجلبها 

إلى موقعها الحالي وحالتها الراهنة إلتمام البيع.

قطع غيار والمستلزمات)ب( 

تستند تكاليف قطع الغيار والمستلزمات على مبدأ المتوسط المرجح. يتم إدراج التكاليف األخرى ضمن تكاليف قطع الغيار والمستلزمات بمقدار تكبدها في سياق 
جلبها إلى موقعها الحالي وحالتها الراهنة.

األدوات المالية ٥-٥-٤-٦

اإلثبات والغاء اإلثبات)أ( 

يتم إثبات الموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح الشركة طرفا في األحكام التعاقدية لألداء المالية. يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية عندما تنق�سي 
الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي، أو عندما يتم تحويل األصل المالي وجميع المخاطر والمنافع بشكل جوهري. ويلغى اإلعتراف باإللتزام المالي 

عندما يتم إطفاءه أو استبعاده أو إلغائه أو انقضائه.

التصنيف والقياس األولي للموجودات المالية)ب( 

يتم قياس جميع الموجودات المالية أوليا بالقيمة العادلة بتكاليف العملية )إن وجد(.

يتم تصنيف الموجودات المالية – عدا عن تلك المخصصة والفعالة كأدوات تحوط – إلى الفئات التالية:

التكلفة المطفأة- 1

القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر- 2

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر- 3

يتم تحديد فئة التصنيف عن طريق كل من:

نموذج أعمال الشركة في إدارة الموجودات المالية 	

خصائص التدفق النقدي التعاقدي للموجودات المالية 	

جميع اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالموجودات المالية المعترف بها في الربح أو الخسارة يتم عرضها ضمن تكاليف التمويل أو إيرادات التمويل أو البنود المالية 
األخرى.
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القياس الالحق للموجودات المالية)ج( 

املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة- 1

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا كانت الموجودات تلبي الشروط التالية )وليست مخصصة كقيمة عادلة من خالل األرباح أو الخسائر(:

يتم اإلحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى اإلحتفاظ بالموجودات المالية وتحصيل تدفقاتها النقدية التعاقدية. 	

أن ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية تدفقات نقدية تقتصر على دفعات أصل الدين والفائدة المستحقة على مبلغ أصل الدين القائم. 	

تشمل هذه الفئة الموجودات المالية غير المشتقة مثل التسهيالت والذمم المدينة بدفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق نشط. وبعد 
اإلعتراف المبدئي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعال. ويتم حذف الخصم عندما يكون تأثير الخصم غير جوهري.

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر- 2

هي الموجودات المالية التي يحتفظ بها ضمن نموذج أعمال مختلف عدا »اإلحتفاظ بغرض التحصيل« أو »اإلحتفاظ بغرض التحصيل ثم البيع« 
والموجودات المالية التي تدفقاتها النقدية التعاقدية ال تقتصر على دفعات أصل الدين والفائدة المستحقة، ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل 

األرباح أو الخسائر.

يتم قياس الموجودات في هذه الفئة بالقيمة العادلة مع إثبات األرباح أو الخسائر في قائمة الربح أو الخسارة. يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية 
في هذه الفئة بالرجوع إلى تعامالت سوق نشط أو بإستخدام تقنية تقييم عندما ال يكون هناك سوق نشط.

املوجودات املالية العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر- 3

تقوم الشركة بإحتساب الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر إذا كانت الموجودات تستوفي الشروط التالية:

يتم اإلحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى الحفظ من أجل تحصيل التدفقات النقدية المرتبطة بها والبيع 	

أن ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية تدفقات نقدية تقتصر على دفعات أصل الدين والفائدة المستحقة على مبلغ أصل الدين غير  	
القائم.

األرباح أو الخسائر التي يتم إثباتها في الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة تدويرها عند إلغاء إثبات األصل. وتشمل هذه الفئة األوراق المالية والسندات المدرجة، 
التي كانت مصنفة في السابق على أنها »متاحة للبيع«.

إنخفاض قيمة املوجودات املالية- 4

 من المعلومات المستقبلية إلثبات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة – نموذج الخسارة اإلئتمانية 
ً
تستخدم متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( مزيدا

المتوقعة.

لم يعد إثبات الخسائر اإلئتمانية يعتمد على قيام الشركة مبدئيا يتحديد حدث لخسارة اإلئتمان. وبدال من ذلك تأخذ الشركة بالحسبان نطاق أوسع من 
المعلومات عند تقييم مخاطر اإلئتمان وقياس خسائر اإلئتمان المتوقعة، بما في ذلك األحداث المتزامنة والظروف الحالية والتنبؤات المعقولة والداعمة 

التي تؤثر على إمكانية التحصيل المتوقع للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة.

عند تطبيق هذا النهج المستقبلي يتم التمييز بين:

األدوات المالية التي لم تنخفض جودتها اإلئتمانية بشكل جوهري منذ اإلعتراف المبدئي أو التي تحتوي على مخاطر إئتمانية منخفضة )المرحلة األولى( و 	

األدوات المالية التي تنخفض جودتها اإلئتمانية بشكل جوهري منذ اإلعتراف المبدئي ولم تكن مخاطرها اإلئتمانة منخفضة )المرحلة الثانية(. 	

تغطي »المرحلة الثالثة« الموجودات المالية التي لديها دليل موضوعي على اإلنخفاض في القيمة بتاريخ التقرير. ومع ذلك ال يقع أي من موجودات  	
الشركة في هذه الفئة.

 من الخسائر اإلئتمانية المتوقعة« للفئة األولى بينما يتم إثبات »خسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى العمر« للفئة الثانية.
ً
يتم إثبات »12شهرا

يتم تحديد مقياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة من خالل تقدير اإلحتمال المرجح للخسائر اإلئتمانية على مدى العمر المتوقع لألداة المالية.

تستخدم الشركة المدخل المبسط في المحاسبة عن الذمم التجارية والمدينين اآلخرين وتسجل كخسائر إئتمانية متوقعة. تستخدم الشركة خبرتها 
التاريخية ومؤشراتها الخارجية ومعلوماتها المستقلبية الحتساب خسائر اإلئتمان المتوقعة باستخدام مصفوفة المخصص.

تقوم الشركة بتقييم انخفاض مجموعة من الذمم المدينة التجارية التي لها نفس خصائص مخاطر اإلئتمان وانماط الخسارة، تم تقدير معدالت الخسارة 
المتوقعة بناء على األيام المتأخرة.

تصنيف وقياس املطلوبات املالية- 5

يتم قياس المطلوبات المالية اوليا بالقيمة العادلة ويتم تعديلها بتكاليف العملية ما لم تحدد الشركة مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
والخسائر.
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يتم في وقت الحق قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعال، بإستثناء المشتقات والمطلوبات المالية المصنفة 
بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر والتي يتم تسجيلها الحقا بالقيمة العادلة مع إثبات األرباح والخسائر في قائمة األرباح أو الخسائر.

المخصصات  ٦-٥-٤-٦
يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام قانوني حالي أو متوقع نتيجة ألحداث سابقة ويكون من المحتمل أن يستدعي األمر تكبد موارد لتسوية االلتزام 

ويكون باالمكان تقدير قيمة اإللتزام بشكل موثوق فيه.

مخصص الزكاة ٧-٥-٤-٦
 ألحكام وقواعد الزكاة في المملكة العربية السعودية. ويتم تسوية الفروقات الناتجة عن الربط 

ً
يتم تكوين وإثبات مخصص الزكاة الشرعية في نهاية كل سنة مالية وفقا

النهائي في السنة التي يتم فيها اعتماد الربط الزكوي ضمن قائمة الربح أو الخسارة.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ٨-٥-٤-٦
لدى الشركة نظام منافع نهاية الخدمة للموظفين محدد متفق مع أنظمة العمل والعّمال في المملكة العربية السعودية بناء على آخر راتب وعدد سنوات الخدمة.

ال يتم تمويل خطط منافع نهاية الخدمة. وبالتالي، فإن تقييمات اإللتزامات بموجب الخطط يتم تنفيذها من قبل خبير اكتواري مستقل بناء على طريقة ائتمان الوحدة 
المتوقعة. التكاليف المتعلقة بهذه الخطط تتكون أساسا من القيمة الحالية للمنافع المنسوبة وذلك على أساس متساوي في كل سنة من سنوات الخدمة والفائدة 

على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة.

يتم إثبات تكاليف الخدمة الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد الخدمة على الفور في الربح أو الخسارة في حين يتم تسجيل عكس االلتزام بمعدالت الخصم 
المستخدمة في الربح أو الخسارة. تعتبر أي تغييرات في صافي االلتزام بسبب التقييم االكتواري والتغيرات في االفتراضات كإعادة قياس في قائمة الدخل الشامل اآلخر.

يتم إثبات إعادة قياس األرباح والخسائر التي تنشأ من تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها، مباشرة في الدخل الشامل اآلخر. 
ويتم تحويلها إلى األرباح المبقاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية في الفترة التي تحدث فيها.

يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة الناتجة من تعديالت أو تقليصات النظام فورا في الربح أو الخسارة كتكاليف خدمة سابقة. تعتمد 
مدفوعات نهاية الخدمة بشكل أسا�سي على رواتب الموظفين النهائية والبدالت وسنوات الخدمة المتراكمة، كما هو موضح في نظام العمل في المملكة العربية 

السعودية.

عقود اإليجار 9-٥-٤-٦
تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو يحتوي على عقد إيجار. يعتبر العقد عقد إيجار أو يحتوي على عقد إيجار إذا ما أعطى الحق في السيطرة على 

استخدام أصل محدد لفترة من الزمن مقابل عوض ما.

الشركة كمستأجر)أ( 

تطبق الشركة نموذج منفرد لالعتراف والقياس لجميع عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار الموجودات المنخفضة القيمة. تعترف 
الشركة بالتزام اإليجار لدفع دفعات اإليجار ويمثل حق استخدام األصل الحق في استخدام موجودات حق اإلستخدام.

موجودات حق اإلستخدام)ب( 

تقوم الشركة بإدراج الموجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )تاريخ توافر األصل حق استعمال الموجودات( يتم قياس الموجودات حق االستعمال 
بالتكلفة ناقصا أي إستهالك متراكم وخسائر انخفاض في القيمة وتعدل بحسب أي إعادة قياس إللتزامات عقود اإليجار. تتضمن تكلفة الموجودات حق االستخدام 
قيمة إلتزامات عقود اإليجار المسجلة والتكاليف المباشرة األولية ودفعات اإليجار المدفوعة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقص أي محفزات إيجار مستلمة. يتم 

إستهالك األصل الموجودات حق االستعمال على أساس القسط الثابت طوال مدة عقد اإليجار أو العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أيهما أقصر.

إذا كانت ملكية األصل المستأجر تنتقل إلى الشركة في نهاية مدة اإليجار أو التكلفة تعكس ممارسه خيار الشراء، فيحتسب اإلستهالك باستخدام العمر اإلنتاجي المقدر 
لألصل.

إلتزامات اإليجار)ج( 

في بداية عقد اإليجار، تقوم الشركة بإدراج إلتزامات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار طوال مدة اإليجار. تتضمن دفعات اإليجار دفعات ثابتة 
)تتضمن الدفعات الثابتة غير الجوهرية( ناقصا أي محفزات إيجار مستحقة االستالم، ودفعات إيجار متغيرة القيمة بناء على المؤشر أو المعدل، والمبالغ المتوقع 
 سعر الممارسة لخيار الشراء الذي من المتوقع بقوة أن تمارسه الشركة ودفعات الغرامات 

ً
دفعها مقابل ضمانات المبالغ المتبقية. تتضمن دفعات اإليجار أيضا

المتصلة بإنهاء العقد فيما إذا كانت شروط اإليجار تعطي الشركة الحق في إنهاء عقد اإليجار. ودفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ثابت يتم 
إدراجها كمصروف )إال إذا تم تكبدها إلنتاج بضائع( في الفترة التي يحصل فيها الحدث أو الظرف للدفع.

عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم الشركة معدل االقتراض المتزايد في تاريخ ابتداء العقد فيما إذا كان معدل الفائدة الضمني في العقد ال يمكن 
تحديده بشكل فوري. بعد بداية العقد يتم زيادة مبلغ إلتزامات اإليجار ليعكس ازدياد تكلفة التمويل وانخفاض المبلغ عند دفع اإليجارات. كما أنه يتم إعادة قياس 
القيمة الدفترية إللتزامات اإليجار إذا ما كان هناك تعديل أو تغير في مدة العقد أو تغير في مدفوعات اإليجار )أي تغيرات في المدفوعات المستقبلية الناتجة عن التغير 

في المؤشر أو المعدل المستخدم لتحديد مثل مدفوعات اإليجار هذه( أو تغير في تقييم خيار شراء األصل األسا�سي.
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عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة)د( 

تقوم الشركة بتطبيق إعفاء اإلعتراف بعقود اإليجار القصيرة األجل إلى عقودها قصيرة األجل )أي تلك العقود التي مدتها 12شهر أو أقل من تاريخ بداية العقد وال 
تتضمن خيار الشراء( وكذلك تطبق الشركة عقود إعفاء اإلعتراف بالموجودات المنخفضة القيمة إلى عقود اإليجار ذات الموجودات المنخفضة القيمة كمصروف 

على أساس القسط الثابت على مدى مدة اإليجار.

اإلحتياطي النظامي 10-٥-٤-٦
طبقا لنظام الشركات السعودي والنظام األسا�سي للشركة، يجب على الشركة تحويل 10% من صافي دخل السنة إلى اإلحتياطي النظامي حتى يتمثل مجموع اإلحتياطي 

30% من رأس المال. ويجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ مجموع اإلحتياطي 30% من رأس المال. إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع.

اإليرادات 11-٥-٤-٦

بيع مخزون )سيارات()أ( 

 ما يتم عند تسليم السيارة. تتضمن إيرادات الشركة من بيع 
ً
تدرج اإليرادات من بيع المركبات المستعملة عندما تنتقل السيطرة على السيارات إلى العميل وهو عادة

المركبات المستعملة إلتزامات أداء خالية من أي أثمان متغيرة أو تمويالت.

إيرادات من الخدمات األخرى )ب( 

تدرج اإليرادات من الخدمات األخرى والتي تتعلق مع ترتيبات تأجير السيارات عندما يتم تقديم تلك الخدمات ذات الصلة ويتم تصنيفها كجزء من اإليرادات من تلك 
األنشطة الرئيسية. تدرج اإليرادات من الخدمات األخرى والتي تتعلق مع ترتيبات تأجير السيارات مع الوقت عند تقديم الخدمات.

المصاريف 1٢-٥-٤-٦
جميع المصروفات المتعلقة بتحقيق اإليرادات تسجل ضمن تكلفة اإليرادات. المصروفات األخرى غير المتعلقة بتحقيق اإليرادات تسجل ضمن المصروفات 
العمومية واإلدارية أو مصروفات البيع والتسويق. المصروفات المشتركة إن وجدت، يتم توزيعها على تكلفة اإليرادات والمصروفات العمومية واإلدارية على أساس 

ثابت.

تكاليف التمويل 1٣-٥-٤-٦
يعترف بجميع تكاليف التمويل في قائمة الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

العمالت األجنبية 1٤-٥-٤-٦
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت. يتم إثبات أرباح وخسائر صرف 
العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة عن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية عدا عن الريال السعودي على 

أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما في نهاية الفترة ضمن الربح أو الخسارة.

يتم تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم إدراج الفروقات 
الناشئة عن تحويل الموجودات والمطلويات المدرجة بالقيمة العادلة كجزء من ربح أو خسارة القيمة العادلة.

المعلومات القطاعية 1٥-٥-٤-٦
يعتبر القطاع جزء أسا�سي من الشركة يقوم ببيع أو تقديم خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم بتقديم منتجات أو خدمات في بيئة إقتصادية معينة )قطاع جغرافي( 

وتختلف أرباحه وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات األخرى.
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نتائج العمليات للسنة المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م  ٥-٦

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 1-٥-٦

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: 1-٦جدول 

معدل النمو السنوي 
المركب 2017م-2019م

التغير السنوي 
2018م-2019م

التغير السنوي 
2017م-2018م

2019م 2018م 2017م ألف ريال سعودي

%5.1 %22.8 )%10.0( 349,397 284,432 316,185 تأجير قصير األجل 

%51.8 %40.2 %64.3 191,150 136.374 82,980 تأجير طويل األجل 

%16.4 %28.5 %5.4 540,547 420,805 399,165 إجمالي إيرادات التأجير

)%18.5( )%19.0( )%18.0( 90,594 111,793 136,340 مبيعات المركبات المستعملة

%8.6 %18.5 )%0.5( 631,140 532,598 535,506 إجمالي اإليرادات

%9.4 %19.4 %0.2 )325,656( )272,829( )272,287( تكلفة اإليرادات )خدمات التأجير(

)%25.5( )%27.6( )%23.3( )84,790( )117,154( )152,717( تكلفة المركبات المباعة

)%1.7( %5.2 )%8.2( )410,446( )389,983( )425,004( إجمالي تكلفة اإليرادات

%41.3 %54.7 %29.1 220,694 142,615 110,502 إجمالي الربح

%11.6 %22.8 %1.3 )33,513( )27,280( )26,930( مصاريف بيعية وتسويقية

%12.3 %30.2 )%3.2( )30,625( )23,518( )24,303( مصاريف عمومية وإدارية

)%29.4( )%5.0( )%47.5( )8,004( )8,425( )16,061( الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

%11.0 %36.5 )%9.8( 2,879 2,109 2,337 إيرادات أخرى

%82.3 %77.1 %87.7 151,432 85,501 45,543 الدخل من العمليات الرئيسية

%24.6 %48.6 %4.4 )24,518( )16,495( )15,804( تكاليف تمويل

%106.6 %83.9 %132.0 126,914 69,005 29,739 الدخل قبل الزكاة

%101.3 %103.4 %99.3 )4,114( )2,023( )1,015( الزكاة

ال ينطبق )%41.7( ال ينطبق )4,014( )6,888( - فروقات زكاة لسنوات سابقة

%103.4 %97.7 %109.2 118,786 60,095 28,724 صافي دخل السنة

الدخل الشامل اآلخر

ال ينطبق )%227.8( )%34.6( )1,177( 921 1,409
البنود التي لن يعاد تصنيفها: )الخسائر(/األرباح اإلكتوارية 

عن إلتزامات منافع الموظفين

%97.6 %92.8 %102.5 117,608 61,016 30,133 الدخل الشامل للسنة

التغير بالنقاط المئوية كنسبة مئوية من اإليرادات

14.3 8.2 6.1 %35.0 %26.8 %20.6 هامش إجمالي الربح

0.3 0.2 0.1 %5.3 %5.1 %5.0 مصاريف بيعية وتسويقية

0.3 0.4 )0.1( %4.9 %4.4 %4.5 مصاريف عمومية وإدارية

13.5 7.5 5.9 %18.8 %11.3 %5.4 صافي الدخل

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م 



87

عدد المركبات لقطاع التأجير طويل وقصير األجل وعدد المركبات المباعة: ٢-٦جدول 

التغير مؤشرات األداء الرئيسية

تأجير قصير األجل

%14.0 %26.6 %2.7 10,670 8,430 8,210 أسطول التأجير في نهاية السنة )عدد المركبات(

)%0.7( %19.9 )%17.8( 8,963 7,473 9,093 متوسط األسطول اليومي )عدد المركبات(

%5.9 %2.4 %9.5 38,982 38,061 34,772 متوسط اإليراد السنوي للسيارة )ريال سعودي(

4.0 1.1 2.9 %73.5 %72.4 %69.4 نسبة تشغيل األسطول 

التأجير طويل األجل

%43.8 %47.0 %40.7 8,431 5,735 4,075 أسطول التأجير طويل األجل في نهاية السنة )عدد المركبات(

%43.1 %37.5 %49.0 6,464 4,702 3,156
المتوسط المرجح لعدد المركبات المستأجرة )باإلعتماد على عدد أيام التشغيل بالنسبة 

لعدد أيام السنة(*

%6.0 %2.0 %10.3 29,573 29,006 26,295 متوسط اإليراد السنوي للمركبة )ريال سعودي(

مبيعات المركبات

)%24.4( )%24.1( )%24.7( 3,173 4,180 5,552 عدد المركبات المباعة

%7.8 %6.8 %8.9 28,551 26,745 24,557 متوسط اإليرادات للمركبة )ريال سعودي(

المصدر: معلومات اإلدارة

* يتم حساب المتوسط المرجح لعدد المركبات المستأجرة على النحو التالي: عدد أيام التأجير طويل األجل مقسوما على عدد أيام الفترة تحت التحليل )365 يوم للسنة(.

يتمثل نشاط شركة ذيب لتأجير السيارات في خدمات تأجير السيارات، القصير والطويل األجل، باإلضافة إلى بيع المركبات المستعملة بعد نهاية عمرها االنتاجي من 
خدمات التأجير.

إيرادات التأجير 1-1-٥-٦
تتكون إيرادات التأجير بشكل أسا�سي من قطاعين رئيسيين هما: )1( تأجير قصير األجل )2( وتأجير طويل األجل حيث بلغت إيرادات تأجير قصير األجل 55% من إجمالي 
اإليرادات في عام 2019م، بينما بلغت إيرادات تأجير طويل األجل 30% خالل الفترة ذاتها. بلغت إيرادات تأجير قصير األجل 53% و59% من إجمالي اإليرادات في عامي 

2018م و2017م، على التوالي، بينما بلغت إيرادات تأجير طويل األجل 26% و16% من إجمالي اإليرادات في عامي 2018م و2017م، على التوالي. 

ارتفعت إيرادات التأجير بنسبة 5.4% من 399.2 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 420.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م. ويعود ذلك إلى ارتفاع إيرادات 
التأجير طويل األجل بنسبة 64.3% من 83.0 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 136.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م حيث حصلت الشركة على عقود 
جديدة للتأجير طويل األجل وبلغت إيراداتها 21.6 مليون ريال سعودي باإلضافة إلى تأثير السنة الكاملة للعقود التأجيرية التي أبرمتها الشركة خالل عام 2017م، والتي 
شكلت 33.8 مليون ريال سعودي من إجمالي نمو اإليرادات. الجدير بالذكر ان متوسط عدد المركبات المستأجرة ألجل طويل ارتفع من 3,156 مركبة في عام 2017م 

إلى 4,702 مركبة في عام 2018م.

وقد قابل ذلك انخفاض إيرادات تأجير قصير األجل بنسبة 10% )-31.8 مليون ريال سعودي( بسبب انخفاض اإليرادات في الفروع األساسية للشركة )-13.4 مليون 
ريال سعودي( متأثرة بأعداد المقيميين الذين غادروا المملكة العربية السعودية عند اإلرتفاع في تكاليف المعيشة وتطبيق رسوم الخدمات اإلضافية الجديدة التي 
فرضت على المقيمين بين عامي 2017م و2018م واإلنخفاض في اإليرادات من الجهات الحكومية نتيجة إنخفاض الطلب ونتيجة التغير في الطلب إلى السيارات األقل 
سعرا. باإلضافة إلى تأثير إغالق 10 فروع )5 فروع أغلقت خالل عام 2017م و5 فروع خالل عام 2018م( بمقدار 33.3 مليون ريال سعودي منها 15.9 مليون ريال 
سعودي كانت مرتبطة فقط بإغالق فرع مطار الملك عبدالعزيز في جدة في مارس 2017م. ومن الجدير بالذكر أنه قابل ذلك اإلنخفاض إرتفاع جزئي في إيرادات الفروع 

التي تم افتتاحها في عامي 2017م و2018م والتي شكلت 13.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م.

وعلى الرغم من إنخفاض إيرادات التأجير قصير األجل، ارتفعت نسبة تشغيل أسطول التأجير قصير األجل من 69.4% في عام 2017م إلى 72.4% في عام 2018م نتيجة 
التحول االستراتيجي ألسطول الشركة بالتركيز على فئات السيارات األصغر حجما بأسعار مناسبة مثل السيارات االقتصادية والسيارات الصغيرة والتي تتمثل بمعدل 

نسبة تشغيل أعلى.

في عام 2019م، ارتفعت إيرادات التأجير إلى 540.5 مليون ريال سعودي مقابل 420.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م أي بنسبة 28.5%. ويعود ذلك بشكل رئي�سي 
إلى ارتفاع إيرادات التأجير طويل األجل بنسبة 40.2% نتيجة إرتفاع متوسط عدد المركبات من 4,702 مركبة في عام 2018م إلى 6,464 مركبة في عام 2019م حيث 

.
ً
استطاعت الشركة أن تجدد العديد من العقود الجارية وتدخل في عقود جديدة مع عمالء القطاع الخاص تحديدا

كما وارتفعت إيرادات التأجير قصير األجل بنسبة 22.8% من 284.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 349.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م، نتيجة 
التحسن االقتصادي العام حيث ارتفع الطلب على تأجير السيارات عامة، باإلضافة إلى السماح للنساء بقيادة السيارات والزيادة في األنشطة الترفيهية في المملكة 

العربية السعودية )على سبيل المثال المواسم السعودية في مختلف أنحاء المملكة(.
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بيع المركبات ٢-1-٥-٦
تتمثل إيرادات مبيعات المركبات في الدخل الناتج من بيع المركبات المستعملة في خدمات التأجير وذلك عند نهاية عمرها اإلنتاجي. وقد بلغت مبيعات المركبات في 
عام 2017م 5,552 مركبة، بإجمالي 136.3 مليون ريال سعودي ثم انخفضت إلى مستوى 111.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م أي بنسبة 18.0%. حيث قامت 
الشركة في عام 2017م ببيع الفائض من أسطول المركبات نتيجة اغالق عدد من الفروع. حيث تم إغالق فرع مطار جدة بسبب خسارة المناقصة وتم إغالق باقي 
الفروع بسبب الظروف االقتصادية في المملكة بينما في عام 2018م كان عدد المركبات المباعة 4,180 مركبة. في المقابل ارتفع متوسط اإليراد لكل مركبة مباعة 
من 24.6 ألف ريال في عام 2017م إلى 26.7 ألف ريال في عام 2018م نتيجة لتحسن ظروف السوق وارتفاع أسعار المركبات عموما باإلضافة إلى تركيز الشركة على 
قنوات البيع الخاصة بها لبيع المركبات المستعملة في عام 2018م مثل المزادات والمبيعات المباشرة بدال من االعتماد على أطراف أخرى مقابل عمولة محددة على 

الخدمات المطلوبة. 

في عام 2019م، انخفضت إيرادات مبيعات المركبات إلى مستوى 90.6 مليون ريال سعودي أي بنسبة 19.0% مقارنة بعام 2018م وذلك نتيجة اإلنخفاض في عدد 
المركبات المحولة للبيع في نفس السنة لإلحتفاظ بالمركبات مؤقتا لتلبية اإلرتفاع في الطلب في قطاع التأجير قصير األجل. لذلك انخفض عدد المركبات المباعة من 
4,180 مركبة في عام 2018م إلى 3,173 مركبة في عام 2019م، قابل ذلك ارتفاع في متوسط اإليراد لكل مركبة مباعة من 26,7 ألف ريال سعودي في عام 2018م إلى 

28,6 ألف ريال سعودي في عام 2019م نتيجة تحسن ظروف السوق والتي أثرت إيجابيا على األسعار. 

تكلفة اإليرادات – )خدمات التأجير( ٣-1-٥-٦
تتكون تكلفة اإليرادات - )خدمات التأجير( بشكل رئي�سي من مصروف استهالك السيارات والذي يمثل 53% من إجمالي تكلفة اإليرادات خالل الفترة. كما تشمل تكلفة 
اإليرادات - )خدمات التأجير( مصروفات الرواتب واألجور ومنافع الموظفين، تكاليف اإليجارات، التأمين، الصيانة واإلصالحات، خسائر انخفاض القيمة، الشحن، 

المصاريف البنكية والمنافع العامة وغيرها.

بلغت تكلفة اإليرادات - )خدمات التأجير( 272.3 مليون ريال سعودي في عام 2017م و272.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م حيث قابل االنخفاض في مصروف 
االستهالك من 146.6 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 138.6 مليون ريال سعودي في عام 2018م بارتفاع مصاريف التأمين )+5.3 مليون ريال سعودي( نتيجة 
تغيير التغطية التأمينية لسيارات التأجير قصير األجل من »تأمين ضد الغير« إلى »تأمين شامل« في عام 2018م، باإلضافة إلى خسائر انخفاض القيمة )+4.2 مليون ريال 
سعودي( والتي تتعلق أساسا بالفروع المقفلة. ومن الجدير بالذكر ان االنخفاض في مصروف االستهالك يعود إلى انخفاض متوسط عدد مركبات التأجير قصير األجل 

 مع متطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
ً
والتغير في تقدير األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية للسيارات والمركبات تماشيا

ارتفعت تكلفة إيرادات – خدمات التأجير بنسبة 19.4% من 272.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 325.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة ارتفاع 
 مع نمو األسطول. كما وإرتفعت مصروفات الرواتب واألجور ومنافع الموظفين بـ5.2 مليون ريال سعودي خالل الفترة بين عامي 2018م 

ً
مصروف اإلستهالك تماشيا

و2019م, وخاصة العموالت والحوافز والعمل اإلضافي.

هامش الربح اإلجمالي ٤-1-٥-٦
ارتفع هامش الربح اإلجمالي من 20.6% في 2017م إلى 26.8% في 2018م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى اإلنخفاض في مصروف اإلستهالك بسبب مراجعة تقديرات 
 مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية واالرتفاع في نسبة تشغيل أسطول التأجير قصير األجل من 69.4% في عام 2017م إلى %72.4 

ً
االستهالك للسيارات تماشيا

في عام 2018م باإلضافة إلى تحسن أداء التأجير طويل األجل.

ارتفع هامش الربح اإلجمالي من 26.8% في 2018م إلى 35.0% في عام 2019م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى ارتفاع في اإليرادات من قطاع التأجير قصير األجل من 284.4 
 مع التحسن في السوق باإلضافة 

ً
مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 349.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م، نتيجة ارتفاع الطلب على تأجير السيارات تماشيا

. كما وارتفع نسبة تشغيل اسطول التأجير قصير األجل من 72.4% إلى 73.5% خالل الفترة ذاتها. 
ً
إلى قاعدة تكلفة ثابتة نسبيا

تكلفة المركبات المباعة ٥-1-٥-٦
تتعلق تكلفة المركبات المباعة بالقيمة الدفترية للمركبات التي يتم بيعها )والتي إنتهت عمرها اإلنتاجي( خالل السنة المالية، حيث انخفضت تكلفة المركبات المباعة 
من 152.7 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 117.2 مليون ريال سعودي في عام 2018م ويرجع ذلك بشكل رئي�سي إلى انخفاض عدد المركبات المباعة من 
5,552 مركبة في عام 2017م إلى 4,180 مركبة في عام 2018م. باإلضافة إلى إعادة تصنيف التعويضات الخاصة بالخسارة الكلية للمركبات التالفة بالكامل ضمن 
تكلفة المركبات المباعة في عام 2018م )5.2 مليون ريال سعودي(، بينما في عام 2017م )415 ألف ريال سعودي( تم تضمينها ضمن مبيعات المركبات. وقد قابل 
 مع المعايير 

ً
ذلك بشكل جزئي اإلرتفاع في صافي القيمة الدفترية للمركبات )بشكل أسا�سي سيارات التأجير قصير األجل( نتيجة التغير في تقديرات اإلستهالك تماشيا

الدولية إلعداد التقارير المالية. 

انخفضت تكلفة المركبات المباعة إلى 84.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة إنخفاض عدد السيارات المتاحة للبيع من 4,180 مركبة في عام 2018م إلى 
3,173 مركبة في عام 2019م.
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مصاريف بيعية وتسويقية ٦-1-٥-٦
تتكون المصاريف البيعية والتسويقية بشكل رئي�سي من مصروفات رواتب وأجور ومنافع الموظفين التي تتعلق بالمبيعات والتسويق باإلضافة إلى مصاريف دعاية 

وإعالن والمصاريف األخرى. 

ارتفعت المصاريف البيعية والتسويقية بنسبة 1.3% من 26.9 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 27.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م نتيجة ارتفاع 
مصاريف الرواتب واألجور ومنافع الموظفين، ليرتفع متوسط التكلفة الشهرية لكل موظف بنسبة 3.1% من 8,602 ريال سعودي إلى 8,871 ريال سعودي خالل الفترة 

ذاتها. كما وارتفعت أعداد موظفين البيع والتسويق خالل الفترة نفسها، حيث تم تعيين 9 موظفين لدعم نمو األعمال.

قابل ذلك انخفاض في مصاريف الدعاية واإلعالن )بقيمة 0.1 نقطة مئوية( والمصاريف األخرى )بقيمة 0.2 نقطة مئوية( كنسبة مئوية من اإليرادات في عام 2018م، 
على التوالي، ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى توجه الشركة لإلعتماد على الدعاية واإلعالن مباشرة من خالل الشركة بدال من اإلستعانة بمصادر خارجية كما وتضمنت 

مصروفات العام 2017م مصروف غير متكرر بقيمة 600 ألف ريال سعودي المتعلق برنامج نقاط والء العمالء.

في عام 2019م، ارتفعت المصاريف البيعية والتسويقية بنسبة 22.8% لتصل إلى 33.5 مليون ريال سعودي وذلك لزيادة عدد الموظفين بـ 25 موظف جديد في عام 
2019م وارتفاع متوسط التكلفة الشهرية لكل موظف من 8,871 ريال سعودي في عام 2018م إلى 9,568 ريال سعودي في عام 2019م أي بنسبة 7.9% نتيجة زيادة 

 مع التطور الحاصل في إيرادات.
ً
العموالت والحوافز األخرى تماشيا

مصاريف عمومية وإدارية  ٧-1-٥-٦
تتكون المصاريف العمومية واإلدارية بشكل أسا�سي من مصروفات الرواتب واألجور ومنافع الموظفين اإلداريين، األتعاب المهنية، الرسوم الحكومية، رسوم 
االستهالك على مباني المكاتب وسيارات الموظفين اإلداريين، نفقات المرافق العامة، نفقات الضيافة والصيانة واإلصالح واستهالك األصول غير الملموسة وغيرها. 
انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 3.2% من 24.3 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 23.5 مليون ريال سعودي في عام 2018م ويعود ذلك بشكل 
 مع متطلبات المعايير 

ً
أسا�سي إلى انخفاض رسوم اإلستهالك )بمقدار 2.2 مليون ريال سعودي( بسبب التغير في تقديرات األعمار اإلنتاجية لسيارات الموظفين تماشيا

الدولية إلعداد التقارير المالية. وقد قابل ذلك زيادة جزئية بمصروفات الرواتب واالجور ومنافع الموظفين بمبلغ 557 ألف ريال سعودي في عام 2018م نتيجة زيادة 
الرواتب السنوية والرسوم المتعلقة بالعمالة الوافدة، باإلضافة إلى زيادة األتعاب المهنية بمقدار 1.3 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها بسبب تعيين الشركة 

مستشارين خارجيين لمختلف الخدمات االستشارية.

ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 30.2% إلى 30.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى ارتفاع مصروفات الرواتب واالجور 
 
ً
ومنافع الموظفين بنسبة 34.3% إلى 18.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م حيث تم منح مكافآت لمرة واحدة ألداء للموظفين بقيمة 958 ألف ريال سعودي تماشيا
مع التحسن بشكل عام في أداء الشركة، باإلضافة إلى توظيف بعض أعضاء اإلدارة العليا مثل المدير المالي ورئيس التدقيق الداخلي ومدير المشتريات حيث تم 
تعيينهم في 2018م. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع متوسط التكلفة الشهرية لكل موظف بنسبة 36.0% من 14,449 ريال سعودي في عام 2018م إلى 19,644 ريال سعودي 
في عام 2019م. وقد اقترن ارتفاع الرواتب واألجور ومنافع الموظفين بارتفاع المصروفات األخرى بمبلغ 3.5 مليون ريال سعودي، وذلك يعود بشكل رئي�سي إلى إعادة 

تبويب بعض التكاليف من تكلفة اإليرادات إلى المصاريف العمومية واإلدارية .

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ٨-1-٥-٦
 للمعيار 

ً
تتعلق الخسائر االئتمانية المتوقعة بالذمم واإليرادات المستحقة المشكوك في تحصيلها والتي يتم تقديرها من خالل نموذج الخسائر االئتمانية وذلك وفقا

الدولي للتقارير المالية رقم 9. حيث يعتمد نموذج الخسائر االئتمانية على مدى أعمار الذمم التجارية المدينة بتاريخ كل قوائم مالية، ويتم احتساب المخصص من 
خالل تقييم امكانية السداد في الفترات السابقة مقارنة بالتقديرات المستقبلية، حسب نوع العميل وعمر الذمم وتاريخ التحصيل وعوامل أخرى.

انخفضت الخسائر االئتمانية المتوقعة بنسبة 47.5% من 16.1 مليون ريال في عام 2017م إلى 8.4 مليون ريال في عام 2018م نتيجة اعتماد الشركة لنموذج 
الخسائراالئتمانية المتوقعة ألول مرة الذي أدى إلى شطب عدد من الذمم المدينة المستحقة القائمة في عام 2017م. وبالتالي انخفض المخصص إلى 8.4 مليون ريال 
سعودي في عام 2018م حيث تم تعيين مخصصات للذمم المدينة ذات خطورة أعلى وشطبها في السنة السابقة. كما وبلغت الخسائر اإلثتمانية المتوقعة 8.0 مليون 

ريال سعودي في عام 2019م حيث تم تكوين مخصصات للذمم المدينة ذات المخاطر عالية وشطبها في العام السابق. 

اإليرادات األخرى  1-9-٥-٦
تتعلق اإليرادات األخرى بشكل رئي�سي بخصومات الكمية الممنوحة من قبل وكاالت السيارات على أساس كميات السيارات المشتراة خالل الفترة باإلضافة إلى مبلغ 
مقطوع على كل سيارة مشتراه. انخفضت اإليرادات األخرى بنسبة 9.8% من 2.3 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 2.1 مليون ريال سعودي في عام 2018م نتيجة 
للتعويض التأميني الذي تم استالمه على السيارات المتضررة والذي بلغ 641 ألف ريال سعودي في عام 2017م نتيجة للحريق الذي حدث في احدى مستودعات 

الشركة في عام 2016م قابل ذلك اإلرتفاع في الخصومات الممنوحة من الوكاالت بمقدار 123 ألف ريال سعودي بين عامي 2017م و2018م.

ارتفعت اإليرادات األخرى في عام 2019م بنسبة 36.5% إلى 2.9 مليون ريال ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى زيادة الخصومات المستلمة من قبل وكاالت السيارات بمبلغ 
 مع نمو األسطول وارتفاع مشتريات السيارات.

ً
473 ألف ريال سعودي، تماشيا

تكاليف تمويل 1-10-٥-٦
تتعلق تكاليف التمويل بهامش الربح المدفوع على القروض. ارتفعت تكاليف التمويل من 15.8 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 16.5 مليون ريال سعودي 
في عام 2018م وإلى 24.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م حيث حصلت الشركة على قروض إضافية لتمويل شراء السيارات لزيادة األسطول في قطاعي التأجير 
الطويل والقصير األجل. كما شملت تكاليف التمويل في عام 2019م مبلغ 2.2 مليون ريال سعودي تتعلق بالتزامات اإليجار نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

رقم 16 ألول مرة خالل العام.
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الزكاة وفروقات الزكاة بالسنوات السابقة 1-11-٥-٦
 للربط الزكوي التي استلمتها الشركة للسنوات السابقة حتى 2011م، ولم يتم إستالم الربوط الزكوية النهائية 

ً
أنهت الشركة وضع الزكاة وتم دفع مستحقات الزكاة وفقا

للسنوات من 2012م حتى 2019م. قدمت الشركة إقراراتها الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى 31 ديسمبر 2019م وحصلت على شهادات الزكاة لتلك 
السنوات )أحدث شهادة زكاة صالحة حتى 30 أبريل 2021م(. وبلغت مصاريف الزكاة 1.0 مليون ريال سعودي في 2017م و2.0 مليون ريال سعودي في 2018م و4,1 

مليون ريال سعودي في 2019م بحسب القوائم المالية.

في 4 أغسطس 2019م قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بإصدار تقييم زكوي للشركة خاص بالسنوات 2012م إلى عام 2017م تضمن فروقات زكاة إضافية بقيمة 
13.9 مليون ريال سعودي )حيث ان الربط الزكوي الصادر للسنوات من 2012م وحتى 2017م تضمن فروقات زكوية قيمتها 21,7 مليون ريال سعودي، وعند احتساب 
مبالغ الزكاة المسددة عن تلك األعوام والبالغة 7,8 مليون ريال سعودي فإن مبلغ الزكاة اإلضافي المستحق في الربط هو 13,9 مليون ريال سعودي(. ولذلك وضعت 
 للزكاة بمبلغ 6.9 مليون ريال سعودي إذ لم تقم الهيئة العامة للزكاة والدخل باحتساب كامل مبلغ الزكاة المدفوع 

ً
 إضافيا

ً
الشركة في 31 ديسمبر 2018م مخصصا

من قبل الشركة مع االقرار الزكوي الخاص بعام 2014م لوجود خطأ تقني على نظام الهيئة العامة للزكاة والدخل »ايراد«، حيث تم احتساب 0,5 مليون ريال سعودي 
بدال عن 2,6 مليون ريال سعودي ضمن الدفعات المسددة تحت الحساب عن الزكاة، وبالتالي لم تخصص اإلدارة هذا المبلغ ضمن مخصص الزكاة المتعلق بالربط 

الزكوي. وقد تم تقديم اعتراض على الربط الزكوي المذكور خالل الفترة القانونية.

ردت الهيئة العامة للزكاة والدخل على الشركة ورفضت معظم بنود االعتراض التي قدمتها الشركة. وبناء على ذلك، رفعت الشركة إعتراض اخر واودعت ملفها لدى 
األمانة العامة للجان الضريبية، كما تقدمت الشركة بطلب تسوية لدى لجنة تسوية الخالفات الزكوية والضريبية بمبلغ 4.2 مليون ريال سعودي. وحتى تاريخ هذه 

النشرة لم يتم عقد جلسات من قبل اللجنة لمناقشة الملف.

بتاريخ 5 مارس 2020م قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بإصدار تقييم أولي يتعلق باإلقرار الزكوي لعام 2018م والذي أظهر فروقات زكاة إضافية بقيمة 4.0 مليون 
ريال سعودي، فأضافت الشركة مبلغ 4 مليون ريال سعودي ضمن مخصص الزكاة لعام 2019م مع العلم أنه بتاريخ 10 أبريل 2020م قامت الهيئة العامة للزكاة 
 من 4 مليون ريال سعودي( على ضوء التوضيحات المقدمة 

ً
والدخل بإصدار ربط نهائي للعام 2019م أظهر فروقات زكاة إضافية بقيمة 2.2 مليون ريال سعودي )بدال

من طرف الشركة. وقامت الشركة بتقديم إعتراض عن ربط عام 2018م بتاريخ 6 يونيو 2020م. وعلى ضوء االعتراض المقدم، تم تعديل فروقات الزكاة االضافية 
المستحقة إلى 1.8 مليون. وقد تم إيداع اعتراض لدى األمانة العامة للجان الضريبية فيما يخص المبلغ المتبقي وذلك بتاريخ 23 يوليو 2020م.

صافي الدخل للسنة  1-1٢-٥-٦
ارتفع صافي الدخل بنسبة 109.2% من 28.7 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 60.1 مليون ريال سعودي في عام 2018م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى اإلرتفاع 
في اإليرادات وصافي الربح للتأجير طويل األجل في عام 2018م باإلضافة إلى اإلنخفاض في الخسائر من السيارات المباعة من 16.4 مليون ريال سعودي في عام 2017م 
إلى 5.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م لألسباب المذكورة أعاله باإلضافة إلى إنخفاض الخسائر اإلئتمانية المتوقعة بقيمة 7.6 مليون ريال سعودي بين عامي 

2017م و2018م. 

في عام 2019م، ارتفع صافي الدخل إلى 118.8 مليون ريال سعودي أي بنسبة 97.7% بسبب )1( االرتفاع في إيرادات قطاعي التأجير الطويل والقصير األجل )2( االرتفاع 
في هامش الربح اإلجمالي نتيجة اإلرتفاع في نسبة تشغيل أسطول التأجير قصير األجل )3( انخفاض الخسائر المتعلقة بالسيارات المباعة والتي أدت إلى ربح بقيمة 5.8 

مليون ريال سعودي في عام 2019م. 

اإليرادات حسب قطاع األعمال ٢-٥-٦

تفاصيل اإليرادات حسب قطاع األعمال للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: ٣-٦جدول 

معدل النمو السنوي 
المركب 2017م-2019م

التغير السنوي 
2018م-2019م

التغير السنوي 
2017م-2018م

2019م 2018م 2017م ألف ريال سعودي

%5.1 %22.8 )%10.0( 349,397 284,432 316,185 تأجير قصير األجل

%51.8 %40.2 %64.3 191,150 136,374 82,980 تأجير طويل األجل

%16.4 %28.5 %5.4 540,547 420,805 399,165 إجمالي إيرادات التأجير

)%18.5( )%19.0( )%18.0( 90,594 111,793 136,340 مبيعات المركبات المستعملة

%8.6 %18.5 )%0.5( 631,140 532,598 535,506 إجمالي اإليرادات

التغير بالنقاط المئوية كنسبة مئوية من اإليرادات

)3.7( 2.0 )5.6( %55.4 %53.4 %59.0 تأجير قصير األجل

14.8 4.7 10.1 %30.3 %25.6 %15.5 تأجير طويل األجل

)11.1( )6.6( )4.5( %14.4 %21.0 %25.5 تكاليف التأجير وتكاليف مباشرة أخرى

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م 
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عدد المركبات لقطاع التأجير طويل وقصير األجل وعدد المركبات المستعملة المباعة: ٤-٦جدول 

التغيير عدد المركبات

)%0.7( %19.9 )%17.8( 8,963 7,473 9,093 التأجير قصير األجل )إجمالي المتوسط اليومي( 

%43.1 %37.5 %49.0 6,464 4,702 3,156
التأجير طويل األجل - المتوسط المرجح )باإلعتماد على عدد أيام التشغيل بالنسبة لعدد 

أيام السنة(

)%24.4( )%24.1( )%24.7( 3,173 4,180 5,552 بيع المركبات المستعملة

التغيير متوسط اإليرادات لكل سيارة للسنة )ريال السعودي(

%5.9 %2.4 %9.5 38,982 38,061 34,772 تأجير قصير األجل 

%6.0 %2.0 %10.3 29,573 29,006 26,295 تأجير طويل األجل 

%7.8 %6.8 %8.9 28,551 26,745 24,557 بيع المركبات المستعملة

التغير بالنقاط المئوية نسبة التشغيل

4.0 1.1 2.9 %73.5 %72.4 %69.4 نسبة تشغيل مركبات التأجير القصير األجل

المصدر: معلومات اإلدارة 

إيرادات التأجير قصير األجل 1-٢-٥-٦
تشمل إيرادات التأجير قصير األجل اإليرادات من األفراد والشركات. تتكون إيرادات التأجير قصير األجل المتعلقة باألفراد بشكل رئي�سي من عمالء عابرين وعمالء 
أعضاء. العمالء العابرون هم األفراد الذين يزورون مواقع الشركة لتلبية احتياجاتهم من تأجير السيارات والعمالء األعضاء هم أولئك الذين انضموا إلى برنامج 

عضوية لدى شركة »ذيب«.

تتكون إيرادات تأجير الشركات من العمالء الشركات من القطاعين الخاص والحكومي. بلغت إيرادات تأجير قصير األجل لألفراد والشركات 92.0% و8.0% من إجمالي 
إيرادات التأجير، على التوالي، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

انخفضت إيرادات التأجير قصير األجل بنسبة 10.0% من 316.2 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 284.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م وذلك بشكل رئي�سي 
نتيجة النخفاض متوسط األسطول اليومي من 9,093 سيارة في عام 2017م إلى 7,473 سيارة في عام 2018م بعد خسارة الشركة لمناقصة فرع مطار الملك عبدالعزيز 
في جدة في مارس 2017م والذي حقق إيرادات بقيمة 15.8 مليون ريال سعودي في عام 2017م باإلضافة إلى إغالق 9 فروع أخرى )4 فروع خالل عام 2017م و5 
فروع خالل عام 2018م( والتي كانت متأثرة بشكل جزئي بانخفاض أعداد المقيميين في المملكة العربية السعودية بسبب اإلرتفاع في تكاليف المعيشة وتطبيق رسوم 

الخدمات اإلضافية الجديدة التي فرضت على المقيمين واإلنخفاض في اإليرادات من الجهات الحكومية نتيجة إنخفاض الطلب.

شهدت فروع الشركة في جميع المناطق انخفاضا في اإليرادات في عام 2018م باستثناء المنطقة الجنوبية حيث ارتفعت اإليرادات أساسا بسبب الفرع الجديد الذي 
تم افتتاحه في عام 2017م. وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت اإليرادات لكل سيارة )بناء على المتوسط اليومي لعدد السيارات المتاحة( من 34,772 ريال سعودي في عام 
2017م إلى 38,061 ريال سعودي في عام 2018م ويعود ذلك إلى زيادة نسبة التشغيل ألسطول التأجير من 69.4% في عام 2017م إلى 72.4% في عام 2018م نتيجة 

التحول االستراتيجي لألسطول نحو فئات السيارات األصغر حجما التي عادة تتمتع بمعدالت نسبة تشغيل أعلى باإلضافة إلى التغيير في مزيج السيارات.

ارتفعت إيرادات التأجير قصير األجل بنسبة 22.8% إلى 349.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى التحسن االقتصادي العام حيث 
ارتفع الطلب على تأجير السيارات عامة وباإلضافة إلى السماح للنساء بقيادة السيارات والزيادة في األنشطة الترفيهية في المملكة العربية السعودية )على سبيل المثال 
المواسم السعودية في مختلف أنحاء المملكة(. لذلك إرتفع متوسط األسطول اليومي المتاح بنسبة 19.9% من 7,473 سيارة في عام 2018م إلى 8,963 سيارة في عام 

2019م باإلضافة إلى تطور نسبة تشغيل أسطول التأجير قصير األجل من 72.4% في عام 2018م إلى 73.5% في عام 2019م.

إيرادات التأجير طويل األجل  ٢-٢-٥-٦
تتكون إيرادات التأجير طويل األجل من إيرادات تأجير المركبات لمدة طويلة مثل الشاحنات والسيارات األخرى إلى الشركات. ارتفعت إيرادات التأجير بنسبة %64.3 
من 83.0 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 136.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م ويرجع ذلك إلى زيادة اإليرادات من تأجير الشاحنات حيث أبرمت الشركة 

عقود جديدة مع عمالء رئيسيين في عام 2017م والتي أدت إلى اإلرتفاع في متوسط عدد الشاحنات بين عامي 2017م و2018م ب389 شاحنة. 

ارتفعت اإليرادات من التأجير طويل األجل للمركبات األخرى بمبلغ 34.8 مليون ريال سعودي نتيجة لتأثير السنة الكاملة للعقود التي تم إبرامها في السنوات السابقة إلى 
جانب اإليرادات اإلضافية المحققة من العمالء الجدد بالتحديد بقطاع الخدمات اللوجستية المتعلقة بالتجارة اإللكترونية التي تستخدم سيارات الشحن لتنفيذ 

الشحنات.

في عام 2019م، ارتفعت إيرادات التأجير طويل األجل إلى 191.2 مليون ريال سعودي أي بنسبة 40.2% ويعود ذلك إلى الزيادة في متوسط عدد المركبات من 4,702 
مركبة في عام 2018م إلى 6,464 مركبة في عام 2019م من خالل تجديد العقود القائمة وإبرام عقود جديدة.
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مبيعات المركبات  ٣-٢-٥-٦
تتكون مبيعات المركبات من بيع المركبات المستعملة من قطاعي التأجير القصير والطويل األجل بعد إنتهاء العمر التشغيلي حيث انخفضت إيرادات مبيعات المركبات 
بنسبة 18.0% من 136.3 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 111.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م ويرجع ذلك بشكل أسا�سي إلى قيام الشركة ببيع عدد 
 مع إغالق فرع مطار الملك 

ً
أقل من المركبات في عام 2018م مقارنة بعام 2017م الذي سجل مبيعات 5,552 مركبة نتيجة لجهود الشركة لتخفيض األسطول تماشيا

عبدالعزيز في جدة حيث أدى إلى بيع المزيد من المركبات. بالرغم من انخفاض عدد المركبات المباعة إلى 4,180 مركبة في عام 2018م، ارتفع متوسط اإليرادات 
لكل مركبة مباعة بنسبة 8.9% من 24.6 ألف ريال سعودي إلى 26.7 ألف ريال سعودي ويرجع ذلك بشكل رئي�سي إلى تحسن ظروف السوق في عام 2018م مما سمح 
بارتفاع األسعار وتركيز الشركة على قنوات البيع الخاصة بها لبيع المركبات المستعملة في عام 2018م مثل المزادات والمبيعات المباشرة من خالل معارض خاصة 

بالشركة بدال من االعتماد على أطراف أخرى مقابل عمولة محددة على الخدمات.

في عام 2019م، انخفضت مبيعات المركبات إلى 90.6 مليون ريال سعودي، أي بنسبة 19.0%، حيث كان لدى الشركة عدد أقل من المركبات المستعملة للبيع والتي 
تم الحصول عليها بشكل رئي�سي في عام 2017م، عندما كانت الشركة تركز على خفض أسطولها. نتيجة لذلك، انخفض عدد المركبات المباعة إلى 3,173 مركبة في 

عام 2019م.

إيرادات التأجير قصير األجل حسب المنطقة ٣-٥-٦

تفاصيل إيرادات التأجير قصير األجل حسب المنطقة للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: ٥-٦جدول 

معدل النمو السنوي 
المركب 2017م-2019م

التغير السنوي 
2018م-2019م

التغير السنوي 
2017م-2018م

2019م 2018م 2017م ألف ريال سعودي

%6.4 %20.6 )%6.1( 170,491 141,387 150,590 المنطقة الوسطى

)%6.7( %31.7 )%33.9( 69,305 52,631 79,679 المنطقة الغربية

%13.8 %31.1 )%1.1( 52,317 39,918 40,368 المنطقة الشرقية

)%0.8( %1.4 )%2.9( 11,481 11,325 11,669 المنطقة الشمالية

%13.1 %20.2 %6.4 55,426 46,094 43,302 المنطقة الجنوبية

%1.1 %39.0 )%26.5( )9,622( )6,924( )9,423( أخرى

%5.1 %22.8 )%10.0( 349,397 284,432 316,185 إجمالي إيرادات التأجير قصير األجل

التغير بالنقاط المئوية كنسبة مئوية من إجمالي إيرادات التأجير قصير األجل

1.2 )0.9( 2.1 %48.8 %49.7 %47.6 المنطقة الوسطى

)5.4( 1.3 )6.7( %19.8 %18.5 %25.2 المنطقة الغربية

2.2 0.9 1.3 %15.0 %14.0 %12.8 المنطقة الشرقية

)0.4( )0.7( 0.3 %3.3 %4.0 %3.7 المنطقة الشمالية

2.2 )0.3( 2.5 %15.9 %16.2 %13.7 المنطقة الجنوبية

0.2 )0.3( 0.5 )%2.8( )%2.4( )%3.0( أخرى

نسبة التغيير متوسط األسطول اليومي قصير األجل

)%0.1( %16.2 )%14.1( 4,027 3,466 4,036 المنطقة الوسطى

)%10.6( %27.0 )%37.1( 1,865 1,468 2,334 المنطقة الغربية

%10.1 %31.2 )%7.6( 1,445 1,102 1,193 المنطقة الشرقية

)%7.9( )%4.1( )%11.6( 323 337 381 المنطقة الشمالية

%6.7 %19.0 )%4.3( 1,308 1,100 1,149 المنطقة الجنوبية

نسبة التغيير متوسط األسطول اليومي المؤجر )قصير األجل(

%4.2 %20.7 )%10.0( 2,992 2,480 2,755 المنطقة الوسطى

)%9.0( %26.2 )%34.4( 1,336 1,059 1,614 المنطقة الغربية

%11.1 %32.8 )%7.0( 1,050 791 851 المنطقة الشرقية

)%5.9( )%11.0( )%0.4( 232 261 262 المنطقة الشمالية

%8.1 %18.9 )%1.7( 975 820 834 المنطقة الجنوبية

التغير بالنقاط المئوية نسبة التشغيل

6.0 2.8 3.3 %74.3 %71.5 %68.3 المنطقة الوسطى

2.5 )0.5( 3.0 %71.7 %72.1 %69.1 المنطقة الغربية

1.4 0.9 0.5 %72.7 %71.8 %71.3 المنطقة الشرقية

3.1 )5.6( 8.7 %71.9 %77.4 %68.7 المنطقة الشمالية

1.9 )0.1( 2.0 %74.5 %74.6 %72.6 المنطقة الجنوبية
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معدل النمو السنوي 
المركب 2017م-2019م

التغير السنوي 
2018م-2019م

التغير السنوي 
2017م-2018م

2019م 2018م 2017م ألف ريال سعودي

التغير  عدد الفروع

1 )1( 2 13 14 12 المنطقة الوسطى

3 3 - 15 12 12 المنطقة الغربية

)1( - )1( 7 7 8 المنطقة الشرقية

)1( 1 )2( 3 2 4 المنطقة الشمالية

1 1 - 8 7 7 المنطقة الجنوبية

المصدر: معلومات اإلدارة 

المنطقة الوسطى  1-٣-٥-٦
انخفضت إيرادات الفروع في المنطقة الوسطى بنسبة 6.1% من 150.6 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 141.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م نتيجة 
مغادرة المقيميين من المملكة العربية السعودية عند اإلرتفاع في تكاليف المعيشة وتطبيق رسوم الخدمات اإلضافية الجديدة التي فرضت على المقيمين واإلنخفاض 
في اإليرادات من الجهات الحكومية نتيجة إنخفاض الطلب إلى جانب إغالق فرعين في عام 2017م حيث شهدت إيرادات معظم الفروع في المنطقة الوسطى تراجعا 
باستثناء فرع مطار الملك خالد في الرياض )الذي ساهم +2.7 مليون ريال سعودي من اإليرادات( وفرعين تم افتتاحهما حديثا )التي ساهمت +6.9 مليون ريال سعودي 
من اإليرادات(. في حين انخفض متوسط األسطول اليومي من 4,036 سيارة إلى 3,466 سيارة بين عامي 2017م و2018م. بينما ارتفعت نسبة التشغيل من 68.3% إلى 
71.5% خالل الفترة ذاتها. ارتفعت اإليرادات بنسبة 20.6% إلى 170.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى تمديد موسم الرياض وارتفاع 
 مع إطالق الحكومة السعودية للتأشيرات السياحية في الربع الرابع خالل عام 

ً
الطلب الكلي )بشكل جزئي من النساء( وبشكل محدود نتيجة إرتفاع السياحة تماشيا

2019م باإلضافة إلى ارتفاع اإليرادات من فرعين في المنطقة الوسطى )+6.6 مليون ريال سعودي( والذي تم افتتاحهم في عام 2018م.

المنطقة الغربية  ٢-٣-٥-٦
انخفضت إيرادات فروع المنطقة الغربية بنسبة 33.9% من 79.7 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 52.6 مليون ريال سعودي في عام 2018م ويرجع ذلك بشكل 
رئي�سي إلى خسارة الشركة لمزايدة فرع مطار الملك عبدالعزيز في جدة في مارس 2017م والذي ساهم بمقدار 15.8 مليون ريال من إيرادات عام 2017م كما وانخفضت 
اإليرادات من الفروع النشطة )-11.6 مليون ريال سعودي( بشكل رئي�سي نتيجة اإلنخفاض في الطلب لألسباب ذاتها المذكورة للمنطقة الوسطى. انخفض متوسط 
األسطول اليومي من 2,334 سيارة إلى 1,468 سيارة بين عامي 2017م و2018م بينما شهدت نسبة التشغيل ارتفاعا من 69.1% إلى 72.1% خالل الفترة ذاتها. ارتفعت 
اإليرادات بنسبة 31.7% في عام 2019م إلى 69.3 مليون ريال ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى زيادة الطلب نتيجة موسم جدة والمبادارات الترفيهية باإلضافة إلى افتتاح 3 

فروع إضافية مما أدى إلى زيادة في متوسط األسطول اليومي المتاح من 1,468 سيارة في عام 2018م إلى 1,865 سيارة في عام 2019م.

المنطقة الشرقية  ٣-٣-٥-٦
انخفضت إيرادات فروع المنطقة الشرقية بنسبة 1.1% من 40.4 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 40.0 مليون ريال سعودي في عام 2018م حيث قابل 
انخفاض اإليرادات من الفروع القائمة ارتفاع في اإليرادات الناتجة من الفرع الجديد والذي افتتح في عام 2017م، باإلضافة إلى إفتتاح فرع في عام 2018م. كما 
وانخفض متوسط األسطول اليومي من 1,193 سيارة إلى 1,102 سيارة خالل الفترة من عام 2017م إلى عام 2018م، في حين ارتفعت نسبة التشغيل من 71.3% إلى 
71.8% خالل الفترة ذاتها. ارتفعت اإليرادات بنسبة 31.1% لتصل إلى 52.3 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى زيادة اإليرادات من فرع 

مطار الملك فهد في الدمام )+4.7 مليون ريال سعودي( حيث أدى إلى زيادة في متوسط األسطول اليومي إلى 1,445 سيارة في عام 2019م.

المنطقة الشمالية  ٤-٣-٥-٦
انخفضت إيرادات فروع المنطقة الشمالية بنسبة 2.9% من 11.7 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 11.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م بسبب خسارة 
اإليرادات من فرعين مغلقين والتي تم تعويضها جزئيا بزيادة اإليرادات نتيجة زيادة في عدد الزوار فيما يتعلق بمشروع نيوم. كما وانخفض متوسط األسطول اليومي 
من 381 سيارة إلى 337 سيارة بين عامي 2017م و2018م، في حين زادت نسبة التشغيل من 68.7% إلى 77.4% خالل الفترة ذاتها. ارتفعت اإليرادات بنسبة %1.4 
من 11.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 11.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة إفتتاح فرع جديد في مدينة نيوم، مما ساهم في تحقيق إيرادات 
إضافية بقيمة 81 ألف ريال سعودي. انخفض متوسط األسطول اليومي من 337 سيارة إلى 323 سيارة بين عامي 2018م و2019م ويرجع ذلك نتيجة إلغالق فرعين 

في المنطقة الشمالية في عام 2018م.

المنطقة الجنوبية  ٥-٣-٥-٦
ارتفعت إيرادات فروع المنطقة الجنوبية بنسبة 6.4% من 43.3 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 46.1 مليون ريال سعودي في عام 2018م ويرجع ذلك بشكل 
أسا�سي إلى زيادة اإليرادات من فرع مطار أبها )الذي ساهم +1.5 مليون ريال سعودي من اإليرادات( إلى جانب افتتاح فرع جديد في أغسطس في عام 2017م والذي 
 مع زيادة عدد الزوار في المنطقة الجنوبية خالل موسم الصيف مدفوعة باألنشطة الترفيهية 

ً
ساهم بعاما كامال من إيرادات عام 2018م. وجاءت هذه الزيادة تماشيا

المنظمة في المنطقة في حين انخفض متوسط األسطول اليومي من 1,149 سيارة إلى 1,100 سيارة بين عامي 2017م و2018م، بينما ارتفعت نسبة التشغيل من 
72.6% إلى 74.6% خالل الفترة ذاتها. ارتفعت اإليرادات بنسبة 20.2% إلى 55.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى افتتاح فرع جديد 
في المنطقة الجنوبية، مما ساهم في تحقيق إيرادات إضافية بقيمة 1.1 مليون ريال سعودي إلى جانب إرتفاع إيرادات بعض الفروع األساسية في المنطقة. ارتفع 
متوسطاألسطول اليومي من 1,100 سيارة إلى 1,308 سيارة بين عامي 2018م و2019م، في حين استقرت نسبة تشغيل أسطول التأجير قصير األجل نسبيا عند 

.%74.5
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اإليرادات األخرى  ٦-٣-٥-٦
تتكون اإليرادات األخرى من الغرامات المرورية التي يتم جمعها من العمالء، واإليرادات من السيارات المستأجرة التي لم يتم تحصيلها بعد والتي افترضت اإلدارة أنها 

غير قابلة للتحصيل، والتعديالت المتعلقة بالفترات السابقة التي لم يتم تخصيصها حسب المناطق.

إيرادات التأجير قصير األجل حسب الفروع ٤-٥-٦

تفاصيل إيرادات التأجير قصير األجل حسب الفروع للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: ٦-٦جدول 

معدل النمو السنوي 
المركب 2017م-2019م

التغير السنوي 
2018م-2019م

التغير السنوي 
2017م-2018م

2019م 2018م 2017م ألف ريال سعودي

%5.7 %21.5 )%8.0( 148,665 122,311 132,972 فروع المطارات 

%4.5 %24.4 )%12.2( 210,354 169,044 192,637 فروع المدن

%1.1 %39.0 )%26.5( )9,622( )6,924( )9,423( أخرى 

)%100.0( %22.8 )%10.0( 349,397 284,432 316,185 اإلجمالي 

التغير بالنقاط المئوية كنسبة مئوية من اإليرادات

0.5 )0.5( 0.9 %42.5 %43.0 %42.1 فروع المطارات

)0.7( 0.8 )1.5( %60.2 %59.4 %60.9 فروع المدن

0.2 )0.3( 0.5 )%2.8( )%2.4( )%3.0( أخرى 

نسبة التغيير متوسط األسطول اليومي

%21.9 %92.7 )%22.9( 3,055 1,586 2,056 فروع المطارات 

)%8.3( %0.4 )%16.3( 5,913 5,887 7,037 فروع المدن

نسبة التغيير متوسط األسطول اليومي )المستأجر(

%23.8 %90.6 )%19.5( 2,363 1,240 1,541 فروع المطارات 

)%6.0( %1.2 )%12.7( 4,222 4,170 4,774 فروع المدن

التغير بالنقاط المئوية نسبة التشغيل

2.4 )0.8( 3.2 %77.3 %78.2 %75.0 فروع المطارات 

3.6 0.6 3.0 %71.4 %70.8 %67.8 فروع المدن

المصدر: معلومات اإلدارة 

فروع المطارات 1-٤-٥-٦
بلغ عدد فروع المطارات 13 و11 و13 فرع كما في 31 ديسمبر 2017م وكما في 31 ديسمبر 2018م وكما في 31 ديسمبر 2019م، على التوالي حيث تم إغالق فرع مطار 
عرعر وفرع مطار الجوف في عام 2018م، بينما في عام 2019م، تم افتتاح فرع مطار نيوم وفرع مطار نجران. انخفضت إيرادات فروع المطارات بنسبة 8.0% من 133.0 
مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 122.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى إغالق فرع مطار الملك عبدالعزيز في جدة، والذي 
ساهم بمقدار 15.9 مليون ريال سعودي من إيرادات عام 2017م. الجدير بالذكر، أن الشركة قد تقدمت على مناقصة استئجار موقع لتأجير المركبات في مطار الملك 

عبد العزيز الدولي وقد تمكنت من الحصول على الموقع الجديد بداية من 2020م ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة. 

بإستثناء تأثير فرع مطار الملك عبدالعزيز في جدة، ارتفعت إيرادات المطارات من 117.2 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 122.3 مليون ريال سعودي في عام 
 مع ارتفاع إيرادات فرع مطار الملك خالد في الرياض، بسبب خسارة الشركة لمناقصة فرع مطار الملك عبدالعزيز في جدة، حيث انخفض متوسط 

ً
2018م تماشيا

األسطول اليومي من 2,056 سيارة في عام 2017م إلى 1,586 سيارة في عام 2018م.

ارتفعت إيرادات فروع المطارات بنسبة 21.5% من 122.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 148.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ويرجع ذلك بشكل 
 مع الزيادة في اإلقبال على المطارات. كما وارتفع 

ً
رئي�سي إلى افتتاح فرع مطار نيوم وفرع مطار نجران خالل عام 2019م إلى جانب نمو إيرادات الفروع القائمة، تماشيا

متوسط األسطول اليومي بنسبة 92.7% من 1,586 سيارة إلى 3,055 سيارة بين عامي 2018م و2019م.

فروع المدن ٢-٤-٥-٦
بلغ عدد فروع المدن 30 و31 و33 فرع كما في 31 ديسمبر 2017م و31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م، على التوالي حيث تم تعويض عدد الفروع المغلقة 
)7 فروع( بعدد مماثل من الفروع الجديدة. انخفضت اإليرادات من فروع المدن بنسبة 12.2% من 192.6 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 169.0 مليون 
ريال سعودي في عام 2018م نتيجة التباطؤ االقتصادي الذي أثر على جميع شرائح المستهلكين ومغادرة أعداد من المقييمين بين عامي 2017م و2018م مما أدى إلى 

انخفاض متوسط األسطول اليومي من 7,037 سيارة في عام 2017م إلى 5,887 سيارة في عام 2018م.

ارتفعت اإليرادات من فروع المدن بنسبة 24.4% من 169.0 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 210.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة افتتاح فروع 
 مع المواسم السعودية في عدة مدن 

ً
في مكة والطائف والعال باإلضافة إلرتفاع إيرادات الفروع القائمة نتيجة التحسن العام في الطلب لخدمات تأجير السيارات تماشيا

في المملكة العربية السعودية ومبادارات السياحة والترفيه األخرى إلى جانب التأثير السنوي لسماح النساء بالقيادة وبشكل أقل إصدار تأشيرات سياحية من قبل 
الحكومة في أواخر عام 2019م. ارتفع متوسط األسطول اليومي من 5,887 سيارة إلى 5,913 سيارة بين عامي 2018م و2019م.
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اإليرادات األخرى ٣-٤-٥-٦
تتكون اإليرادات األخرى من الغرامات المرورية التي يتم جمعها من العمالء، واإليرادات من السيارات المستأجرة التي لم يتم تحصيلها بعد والتي افترضت اإلدارة أنها 

غير قابلة للتحصيل، والتعديالت المتعلقة بالفترات السابقة التي لم يتم توزيعها حسب فروع المطارات والمدن.

قطاع التأجير طويل األجل ٥-٥-٦

إيرادات التأجير طويل األجل حسب العمالء

تفاصيل إيرادات التأجير طويل األجل حسب العمالء للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: ٧-٦جدول 

معدل النمو السنوي 
المركب 2017م-2019م

التغير السنوي 
2018م-2019م

التغير السنوي 
2017م-2018م

2019م 2018م 2017م ألف ريال سعودي

%64.5 %48.7 %82.0 164,303 110,505 60,709 عمالء القطاع الخاص 

%9.8 %3.8 %16.2 26,847 25,869 22,271 عمالء القطاع الحكومي 

%51.8 %40.2 %64.3 191,150 136,374 82,980 اإلجمالي 

مؤشرات األداء الرئيسية

نسبة التغيير عمالء القطاع الخاص

%50.3 %41.6 %59.5 5.532 3,908 2,450
المتوسط المرجح لعدد المركبات )باإلعتماد على عدد أيام 

التشغيل بالنسبة لعدد أيام السنة(

نسبة التغيير عمالء القطاع الحكومي

%14.9 %17.4 %12.5 932 794 706
المتوسط المرجح لعدد المركبات )باإلعتماد على عدد أيام 

التشغيل بالنسبة لعدد أيام السنة(

المصدر: معلومات اإلدارة 

القطاع الخاص  1-٥-٥-٦
ارتفعت إيرادات التأجير طويل األجل من عمالء القطاع الخاص من 60.7 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 110.5 مليون ريال سعودي في عام 2018م. ويعود 
ذلك بشكل رئي�سي إلى إبرام الشركة للعديد من عقود التأجير الجديدة مع العمالء في قطاع الخدمات اللوجستية والتجارة اإللكترونية التي تستخدم سيارات الشحن 
لنقل الشحنات باإلضافة إلى زيادة اإليرادات من العقود الحالية في القطاعات األخرى. ارتفعت إيرادات عقود التأجير طويل األجل بنسبة 48.7% من 110.5 مليون 
ريال سعودي في عام 2018م إلى 164.3 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى تأثيرالسنة الكاملة للعقود المبرمة في عام 2018م ووالعقود 
الجديدة التي تم توقيعها في عام 2019م. كما وارتفع المتوسط المرجح لعدد المركبات )باإلعتماد على عدد أيام التشغيل بالنسبة لعدد أيام السنة( بنسبة %41.6 

من 3,908 مركبة إلى 5,532 مركبة خالل الفترة ذاتها.

القطاع الحكومي ٢-٥-٥-٦
ارتفعت إيرادات عقود التأجير طويل األجل من عمالء القطاع الحكومي من 22.3 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 25.9 مليون ريال سعودي في عام 2018م 
 بشكل رئي�سي بتأثير السنة الكاملة للعقود الموقعة في عام 2017م مما أدى إلى زيادة في متوسط عدد المركبات من 706 مركبة في عام 2017م إلى 794 مركبة 

ً
تماشيا

في عام 2018م. ارتفعت إيرادات العمالء الحكوميين بشكل طفيف بنسبة 3.8% من 25.9 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 26.8 مليون ريال سعودي في عام 
2019م ويعود ذلك إلى زيادة متوسط عدد المركبات بقيمة 138 مركبة، حيث تم تأمين 9 عقود جديدة في عام 2019م.

إيرادات التأجير طويل األجل حسب نوع المركبات ٦-٥-٦

تفاصيل إيرادات التأجير طويل األجل حسب نوع المركبات للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: ٨-٦جدول 

معدل النمو السنوي 
المركب 2017م-2019م

التغير السنوي 
2018م-2019م

التغير السنوي 
2017م-2018م

2019م 2018م 2017م ألف ريال سعودي

%38.0 %33.6 %42.6 153,974 115,243 80,828 المركبات 

%315.7 %75.9 %882.1 37,176 21,131 2,152 الشاحنات 

%51.8 %40.2 %64.3 191,150 136,374 82,980 اإلجمالي 

التغير مؤشرات األداء الرئيسية

المركبات

%35.4 %33.6 %37.2 5,703 4,269 3,112
المتوسط المرجح لعدد المركبات )باإلعتماد على عدد أيام 

التشغيل بالنسبة لعدد أيام السنة(

الشاحنات 

%316.0 %75.5 %885.1 760 433 44
المتوسط المرجح لعدد المركبات )باإلعتماد على عدد أيام 

التشغيل بالنسبة لعدد أيام السنة(

المصدر: معلومات اإلدارة 
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المركبات 1-٦-٥-٦
ارتفعت اإليرادات من عقود المركبات بنسبة 42.6% من 80.8 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 115.2 مليون ريال سعودي في عام 2018م وذلك بشكل رئي�سي 
نتيجة للزيادة في المتوسط المرجح لعدد المركبات )باإلعتماد على عدد أيام التشغيل بالنسبة لعدد أيام السنة( المستأجرة من 3,112 مركبة إلى4,269 مركبة )وهو 
 لعدد المركبات إلى جانب 

ً
 إضافيا

ً
 مرجحا

ً
ما يمثل 422 ألف يوم إضافي من أيام التأجير( ويعود ذلك إلى توقيع الشركة لعقود جديدة والتي ساهمت بـ 378 متوسطا

تأثير السنة الكاملة وزيادة العقود مع العمالء الحاليين )المساهمة بـ 800 متوسط إضافي مرجح لعدد المركبات المستأجرة(. ومن الجدير بالذكر أنه باإلضافة لزيادة 
عدد المركبات، ارتفع متوسط السعر اليومي بنسبة 4.3% من 71.3 ريال سعودي في عام 2017م إلى 74.3 ريال سعودي في عام 2018م على خلفية التغيير في تركيبة 

أسطول المركبات )نوع المركبة على سبيل المثال المركبات الصغيرة، والمتوسطة، والبيك أب، وغيرها( المستأجرة.

ارتفعت اإليرادات من عقود تأجير المركبات بنسبة 33.6% من 115.2 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 154.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة إرتفاع 
اإليرادات من العقود الحالية )+24.4 مليون ريال سعودي( باإلضافة إلى اإلرتفاع في المتوسط المرجح )باإلعتماد على عدد أيام التشغيل بالنسبة لعدد أيام السنة( 
لعدد المركبات المستأجرة من 4،269 مركبة إلى 5،703 مركبة في حين انخفض متوسط السعر اليومي بشكل طفيف بنسبة 0.3% من 74.3 ريال سعودي في عام 

2018م إلى 74.1 ريال سعودي في عام 2019م حيث ركزت الشركة على تأمين المزيد من عقود التأجير. 

الشاحنات ٢-٦-٥-٦
ارتفعت إيرادات الشاحنات بنسبة 882.1% من 2.2 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 21.1 مليون ريال سعودي في عام 2018م. ويرجع ذلك بشكل أسا�سي 
إلى التأثير الكامل للسنة المالية 2018م على العقود التي تم توقيعها في عام 2017م مما أدى إلى زيادة في المتوسط المرجح لعدد شاحنات البضائع )باإلعتماد على 
عدد أيام التشغيل بالنسبة لعدد أيام السنة( بـمقدار 389 شاحنة خالل نفس الفترة. كما وتضمن ذلك اإلرتفاع عقد جديد تم توقيعه في عام 2018م والذي يتطلب 
متوسط عدد شاحنات بضائع بقيمة 159 شاحنة بضائع. ارتفعت إيرادات الشاحنات بنسبة 75.9% من 21.1 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 37.2 مليون 
ريال سعودي في عام 2019م ويعود ذلك بشكل أسا�سي لعقود التأجير الجديدة وتأثير السنة الكاملة للعقود التي وقعتها الشركة في عام 2018م. أدت الزيادة في 

اإليرادات إلى زيادة متوسط عدد الشاحنات بنسبة 75.5% بين عامي 2018م و2019م، من 433 شاحنة إلى 760 شاحنة خالل الفترة ذاتها.

مبيعات المركبات ٧-٥-٦

تفاصيل إيرادات مبيعات المركبات للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: 9-٦جدول 

معدل النمو السنوي 
المركب 2017م-2019م

التغير السنوي 
2018م-2019م

التغير السنوي 
2017م-2018م

2019م 2018م 2017م ألف ريال سعودي

)%18.5( )%19.0( )%18.0( 90,594 111,793 136,340 اإليرادات 

)%25.5( )%27.6( )%23.3( )84,790( )117,154( )152,717( تكلفة المركبات المباعة 

ال ينطبق )%208.3( )%67.3( 5,804 )5,361( )16,377( إجمالي الربح / الخسارة من مبيعات المركبات 

نسبة التغيير مؤشرات األداء الرئيسية

)%24.4( )%24.1( )%24.7( 3,173 4,180 5,552 عدد المركبات المباعة 

%7.8 %6.8 %8.9 28,551 26,745 24,558 متوسط اإليرادات للمركبة )ريال سعودي(

)%1.4( )%4.7( %1.9 26,772 28,028 27,507 متوسط صافي القيمة الدفترية للمركبة )ريال سعودي(

التغيير عدد المركبات المباعة حسب قنوات البيع

)606( )132( )474( 1,796 1,928 2,402 المزادات

)1.611( )1.016( )595( 1,233 2,249 2,844 المعارض

144 144 - 144 - - عبر اإلنترنت

)290( )3( )287( - 3 290 المزادات الخارجية

)16( - )16( - - 16 الخسارة الكاملة

التغيير متوسط اإليرادات للمركبة حسب قنوات البيع )بالريال سعودي(

%10.3 %4.4 %16.6 27,294 26,154 22,436 المزادات

%7.4 %11.9 %3.0 30,444 27,216 26,416 المعارض

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 28,028 ال ينطبق ال ينطبق عبر اإلنترنت

ال ينطبق ال ينطبق %122.6 ال ينطبق 53,016 23,819 المزادات الخارجية

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 25,907 الخسارة الكاملة

المصدر: معلومات اإلدارة 
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اإليرادات من بيع المركبات  1-٧-٥-٦
انخفضت إيرادات بيع المركبات بنسبة 18.0% من 136.3 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 111.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م ويعود ذلك بشكل 
أسا�سي إلى انخفاض عدد المركبات المباعة بـمقدار 1,372 مركبة خالل الفترة ذاتها نتيجة إلغالق الفروع في عام2017م وعام 2018م في حين ارتفع متوسط اإليراد 
لكل مركبة تم بيعها من 24.6 ألف ريال سعودي في عام 2017م إلى 26.7 ألف ريال سعودي في عام 2018م نتيجة تحسن ظروف السوق والتي أثرت إيجابيا على سعر 
البيع في عام 2018م واعتماد الشركة بشكل أكبر على قنوات البيع الخاصة بها مقارنة بـعام 2017م حيث اعتمدت خاللها الشركة على األطراف الثالثة التي عادة ما 

تفرض رسوما على عمليات البيع.

انخفضت إيرادات بيع المركبات بنسبة 19.0% من 111.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 90.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلنخفاض عدد المركبات 
المتاحة للبيع في عام 2019م مقارنة بعام 2018م، حيث ركزت الشركة في عام 2017م على خفض أسطولها مما أدى إلى زيادة عدد المركبات المتاحة للبيع في 
2018م. نتيجة لذلك، انخفض عدد المركبات المباعة من 4,180 سيارة في عام 2018م إلى 3,173 سيارة في عام 2019م، في حين ارتفع متوسط اإليرادات لكل 
مركبة مباعة من 26.7 ألف ريال سعودي في عام 2018م إلى 28.6 ألف ريال في عام 2019م نتيجة )1( التحسن في أسعار السوق )2( وبيع السيارات التي تم شراؤها 
بأسعار منخفضة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والتي تم بيعها بربح في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )3( وبيع المركبات في الغالب 
من خالل القنوات المزادات أو صاالت العرض الخاصة بالشركة مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م حيث اعتمدت الشركة على المزادات الخارجية 
والتي تفرض عمولة بمبلغ 50 ريال سعودي باإلضافة إلى 2.5% من سعر البيع لكل سيارة )4( وبيع مركبات ألطراف مباشرة بأسعار أعلى. أدى التحسن العام في السوق 
باإلضافة إلى شراء المركبات بأسعار منخفضة في عام 2017م )حيث تم شراء معظم المركبات في 2017م( إلى ارتفاع عدد المركبات المباعة بربح في عام 2019م، 

والتي ارتفعت بنسبة 30.0% من 1,875 مركبة إلى 2,437 مركبة، مما أدى إلى أرباح صافية بقيمة 5.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م.

تكلفة اإليرادات ٨-٥-٦

تفاصيل تكلفة اإليرادات للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: 10-٦جدول 

معدل النمو 
السنوي المركب 
2017م-2019م

التغير السنوي 
2018م-2019م

التغير السنوي 
2017م-2018م

2019م 2018م 2017م ألف ريال سعودي

%9.8 %27.5 )%5.5( 176,684 138,613 146,637 إستهالك ممتلكات ومعدات 

)%25.5( )%27.6( )%23.3( 84,790 117,154 152,717 تكلفة بيع السيارات

%7.8 %11.7 %4.1 49,673 44,473 42,711 رواتب وأجور ومنافع الموظفيين 

%30.1 %34.2 %26.1 34,105 25,417 20,162 مصاريف تأمين السيارات

%16.1 %53.5 )%12.2( 21,539 14,035 15,983 صيانة وإصالح 

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 15,895 - - اإلستهالك أصول حق استخدام

)%35.0( )%59.0( %3.0 11,641 28,370 27,538 إيجارات

)%7.2( %25.3 )%31.2( 3,852 3,075 4,472 مصاريف شحن 

)%3.6( %28.9 )%27.9( 3,461 2,685 3,726 مصاريف بنكية 

)%22.1( )%25.0( )%19.0( 1,335 1,782 2,199 مصاريف منافع عامة 

)%55.9( )%94.8( %269.9 302 5,754 1,556 خسائر إنخفاض القيمة 

ال ينطبق %2.6 ال ينطبق 222 216 - إطفاء األصول الغير ملموسة

)%2.5( )%17.4( %15.1 6,945 8,407 7,302 مصاريف أخرى 

)%1.7( %5.2 )%8.2( 410,446 389,983 425,004 اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م 
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مؤشرات األداء الرئيسية لتكلفة اإليرادات: 11-٦جدول 

التغير مؤشرات األداء الرئيسية

)62( 7 )69( 758 751 820 عدد الموظفين

%12.2 %10.7 %13.7 5,461 4,935 4,341 متوسط التكلفة الشهرية لكل موظف )ريال سعودي(

التغير بالنقاط المئوية كنسبة مئوية من اإليرادات

0.6 2.0 )1.4( %28.0 %26.0 %27.4 إستهالك ممتلكات ومعدات

)8.4( )1.8( )6.5( 20.1 %22.0 %28.5 تكلفة بيع السيارات

)0.1( )0.5( 0.4 %7.9 %8.4 %8.0 رواتب وأجور ومنافع الموظفيين

1.6 0.6 1.0 %5.4 %4.8 %3.8 مصاريف تأمين السيارات

0.4 0.8 )0.3( %3.4 %2.6 %3.0 صيانة وإصالح

2.5 2.5 - %2.5 - - اإلستهالك أصول حق استخدام

)3.3( )3.5( 0.2 %1.8 %5.3 %5.1 إيجارات

)0.2( - )0.3( %0.6 %0.6 %0.8 مصاريف شحن

)0.1( - )0.2( %0.5 %0.5 %0.7 مصاريف بنكية

)0.2( )0.1( )0.1( %0.2 %0.3 %0.4 مصاريف منافع عامة

)0.2( )1.0( 0.8 %0.1 %1.1 %0.3 خسائر إنخفاض القيمة

- - - %0.0 %0.0 - إطفاء األصول الغير ملموسة

)0.3( )0.5( 0.2 %1.1 %1.6 %1.4 مصاريف أخرى

)14.4( )8.2( )6.2( %65.0 %73.2 %79.4 اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة 

إستهالك ممتلكات ومعدات 1-٨-٥-٦
يتكون مصروف االستهالك من استهالك أسطول السيارات. في عام 2018م، غيرت الشركة تقدير استهالك سياراتها لكل من تأجير قصير األجل وتأجير طويل األجل. 
بالنسبة لتأجير طويل األجل، قامت الشركة بتعديل القيمة المتبقية من ال �سيء إلى قيمة محددة بناء على نوع السيارة إلى جانب تغيير العمر اإلنتاجي لألصول من 6 
 مع المعايير الدولية للتقارير المالية. أدى ذلك إلى زيادة متوسط تكلفة 

ً
سنوات إلى المدة المذكورة في عقود التأجير طويل األجل )بالعادة ما بين 3-5 سنوات( تماشيا

االستهالك لكل سيارة مؤجرة من 10.7 ألف ريال سعودي في عام 2017م إلى 11.6 ألف ريال سعودي في عام 2018م.

 مع المعايير الدولية للتقارير المالية ونتيجة 
ً
أما بالنسبة للتأجير القصير األجل، قامت الشركة بتغيير تقدير العمر اإلنتاجي باإلضافة إلى التغير في القيمة المتبقية تماشيا

لذلك، انخفض متوسط االستهالك لكل مركبة مستأجرة من 12.4 ألف ريال سعودي في عام 2017م إلى 11.2 ألف ريال في عام 2018م.

على هذا األساس، انخفض إجمالي االستهالك بنسبة 5.5% بين عامي 2017م و2018م. من الجدير بالذكر انه تم تنفيذ هذا التغيير في التقديرات ليتما�سى مع المعايير 
الدولية للتقارير المالية.

ارتفع متوسط االستهالك لكل مركبة من أسطول التأجير طويل األجل بنسبة 8.1% إلى 12.6 ألف ريال سعودي للسيارة في عام 2019م حيث يتكون األسطول من عدد 
أكبر من الشاحنات، والتي لديها معدل استهالك أعلى نظرا لسعر الشراء المرتفع.

انخفض متوسط االستهالك لكل سيارة مستأجرة بنسبة 5.2% بين عامي 2018م و2019م إلى 10.6 ألف ريال سعودي نتيجة لـ 1( األسطول الذي يتكون في الغالب من 
السيارات اإلقتصادية والسيارات الصغيرة ذات تكلفة استهالك أقل لكل سيارة )نظرا لسعر الشراء المنخفض( 2( التأخير في بيع السيارات التي تم استهالكها بالكامل 

 مع سياسة الشركة لتلبية الطلب المتزايد على تأجير السيارات في عام 2019م.
ً
ولكن ال تزال مؤجرة للعمالء تماشيا

تكلفة المركبات المباعة ٢-٨-٥-٦
تتعلق تكلفة المركبات المباعة بالقيمة الدفترية للمركبات التي يتم بيعها )والتي إنتهت عمرها اإلنتاجي( خالل السنة المالية، حيث انخفضت تكلفة المركبات المباعة 
من 152.7 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 117.2 مليون ريال سعودي في عام 2018م ويرجع ذلك بشكل رئي�سي إلى انخفاض عدد المركبات المباعة من 
5,552 مركبة في عام 2017م إلى 4,180 مركبة في عام 2018م. باإلضافة إلى التأثير المحدود إلعادة تصنيف التعويضات الخاصة بالخسارة الكلية ضمن تكلفة 
المركبات المباعة في عام 2018م )5.2 مليون ريال سعودي(، بينما في عام 2017م )415 ألف ريال سعودي( تم تضمينها ضمن مبيعات المركبات. وقد قابل ذلك 
 مع المعايير الدولية 

ً
بشكل جزئي اإلرتفاع في صافي القيمة الدفترية للمركبات )بشكل أسا�سي سيارات التأجير قصير األجل( نتيجة التغير في تقديرات اإلستهالك تماشيا

إلعداد التقارير المالية.

انخفضت تكلفة المركبات المباعة إلى 84.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة إنخفاض عدد السيارات المباعة من 4,180 مركبة مستعملة في عام 2018م 
إلى 3,173 مركبة مستعملة في عام 2019م.
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رواتب وأجور ومنافع الموظفين  ٣-٨-٥-٦
تتكون مصروفات الرواتب واألجور ومنافع الموظفين المدرجة ضمن تكلفة اإليرادات بتكاليف موظفي التنظيف والفنيين ومنسقي التأجير طويل عقود األجل. حيث 
ارتفعت الرواتب ومزايا الموظفين بنسبة 4.1% من 42.7 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 44.5 مليون ريال سعودي في عام 2018م بسبب الزيادة في متوسط 
التكلفة الشهرية لكل موظف من 4,341 ريال سعودي إلى 4,935 ريال سعودي خالل الفترة ذاتها ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى تطبيق األنظمة المتعلقة بتوطين بعض 
الوظائف مما أدى إلى ارتفاع متوسط الرواتب إلى جانب اإلرتفاع في المصاريف الحكومية. في حين قابل ذلك االرتفاع انخفاضا جزئيا في عدد الموظفين بمقدار 69 

موظف خالل الفترة ذاتها بسبب إغالق الفروع.

ارتفعت الرواتب واألجور ومنافع الموظفين بنسبة 11.7% من 44.5 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 49.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة الزيادة 
في العمل اإلضافي والحوافز المرتبطة بنمو الشركة على مدار العام. وقد أدى ذلك إلى زيادة متوسط التكلفة الشهرية بنسبة 10.7% إلى 5,461 ريال سعودي في عام 

2019م.

مصروفات التأمين  ٤-٨-٥-٦
ترتبط مصروفات التأمين بشكل رئي�سي بتأمين أسطول السيارات والمركبات وارتفعت بنسبة 26.1% من 20.2 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 25.4 مليون 
ريال سعودي في عام 2018م نتيجة تطور أسطول التأجير طويل األجل وتغيير التغطية التأمينية ألسطول التأجير القصيرمن ضد الغير إلى تامين شامل والذي بطبيعة 

الحال يمثل تكلفة أعلى.

في عام 2019م، ارتفعت مصاريف التأمين إلى 34.1 مليون ريال سعودي أي بنسبة 34.2% من 25.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م نتيجة نمو أسطول السيارات. 
كما وارتفع متوسط تكلفة التأمين للسيارة بنسبة 16.0% من 1,894 ريال سعودي في عام 2018م إلى 2,196 ريال سعودي في عام 2019م نتيجة تأثير السنة الكاملة 
لتغير التغطية التأمينية من ضد الغير إلى تأمين شامل والذي تم تنفيذها ألسطول التأجير قصير األجل في أبريل 2018م. في حين قابل ذلك انخفاض في أقساط التأمين 

الخاص بأسطول التأجير طويل األجل التي تم إعادة التفاوض عليها في عام 2019م.

مصروفات الصيانة واإلصالح ٥-٨-٥-٦
لدى الشركة ورشتي إصالح رئيسيتين في الرياض – تمتلك الشركة واحدة منهم وورش في جدة وأبها والدمام. كما يتوافر لديها مراكز خدمة سريعة في العديد من المدن 

التي تقدم خدمات مثل استبدال الزيت والبطاريات وما إلى ذلك.

تتكون مصروفات الصيانة واإلصالح بشكل أسا�سي باإلصالحات المتعلقة باألسطول )سواء تمت داخل الشركة أو من قبل أطراف خارجية(، حيث انخفضت مصاريف 
الصيانة واإلصالح بنسبة 12.2% من 16.0 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 14.0 مليون ريال سعودي في عام 2018م بما يتما�سى مع انخفاض أسطول تأجير 
قصير األجلـ مقدار 1,620 سيارة خالل الفترة ذاتها باإلضافة إلى ارتفاع نسبة تغطية تكاليف حوادث أسطول التأجير قصير األجل عن طريق ترقية تأمين الشركة إلى 

تغطية شاملة.

في عام 2019م، ارتفعت مصاريف الصيانة واإلصالح إلى 21.5 مليون ريال سعودي مقارنة ب 14.0 مليون ريال سعودي في عام 2018م أي بنسبة 53.5%، ويعود 
ذلك بشكل رئي�سي إلى االرتفاع في متوسط تكاليف الصيانة لكل مركبة مستأجرة من 1,393 ريال سعودي في عام 2018م إلى 1,771 ريال سعودي في عام 2019م 
حيث قامت الشركة بإبرام عقود تأجير شاحنات إضافية التي تتطلب صيانة بشكل متكرر وتكاليف أعلى ومستويات أعلى من قطع الغيار. قابل ذلك ارتفاع طفيف في 

إيرادات الحوادث التي تم خصمها من تكاليف الصيانة بمبلغ 1.0 مليون ريال سعودي بين عامي 2018م و2019م.

اإلستهالك أصول حق استخدام  ٦-٨-٥-٦
اعترفت الشركة بأصل حق إستخدام األصول في قائمة المركز المالي ونتيجة لذلك، تم اإلعتراف برسوم اإليجارات بشكل جزئي كإطفاء حق إستخدام االصول المؤجرة 

والتي بلغت 15.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م والجزء المتبقي معترف به كتكلفة تمويل بمبلغ 2.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م.

تكاليف اإليجارات ٧-٨-٥-٦
تتكون تكاليف اإليجارات من إيجارات فروع الشركة حيث ارتفعت بنسبة 3.0% من 27.5 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 28.4 مليون ريال سعودي في عام 
2018م، نتيجة افتتاح فروع جديدة في عام 2018م إلى جانب تأثير السنة الكاملة للفروع التي تم افتتاحها في عام 2017م. يشمل ذلك استرداد بمبلغ 1.0 مليون ريال 

سعودي التي حصلت الشركة عليه لقاء تعويض عن إغالق فرع مطار نجران بسبب الوضع السيا�سي المستمر في المنطقة الجنوبية.

ارتفعت تكاليف اإليجارات )التي تشمل تكاليف اإليجارات، واستهالك حق استخدام األصول وتكاليف التمويل الخاصة بإلتزامات اإليجارات في عام 2019م( من 
28.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 29.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م )منها 15.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م مصنفة كإستهالك أصول حق 
استخدام كما مذكور أعاله( نتيجة وصول العديد من فروع المطارات إلى مستويات اإليرادات التي تتطلب منها دفع حصة اإليرادات كجزء من اتفاقية اإليجارات. 
 مع الزيادة في إجمالي األسطول من 14,165 سيارة كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 

ً
كما واقترن ذلك بزيادة عدد أجهزة تتبع نظام تحديد المواقع العالمي )GPS( تماشيا

19,101 سيارة في 31 ديسمبر 2019م. من الجدير بالذكر أن نتيجة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية 16.

مصروفات الشحن  ٨-٨-٥-٦
تتعلق مصروفات الشحن بشكل رئي�سي بتكاليف نقل السيارات بين فروع الشركة. انخفضت مصروفات الشحن بنسبة 31.2% من 4.5 مليون ريال سعودي في عام 
2017م إلى 3.1 مليون ريال سعودي في عام 2018م حيث تكبدت الشركة مصاريف شحن إضافية في عام 2017م نتيجة شحن المركبات إلى الرياض والمدن األخرى 

ليتم بيعها بينما في 2018م، ساهم مركز بيع المركبات المستعملة في جدة إلى انخفاض رسوم الشحن.

 مع زيادة نسبة تشغيل 
ً
ارتفعت مصروفات الشحن بنسبة 25.3% من 3.1 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 3.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م تماشيا

األسطول لتأجير قصير األجل من 72.4% إلى 73.5% خالل الفترة ذاتها والتي أدت إلى زيادة الحركة للمركبات بين الفروع والمدن المختلفة.
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مصاريف بنكية 9-٨-٥-٦
 بالعموالت الخاصة بنقاط البيع والرسوم على عقود التحوط، حيث انخفضت الرسوم البنكية بنسبة 27.9% من 3.7 مليون ريال 

ً
تتعلق المصاريف البنكية أساسا

 مع االنخفاض العام إليرادات قطاع التأجير قصير األجل. 
ً
سعودي في عام 2017م إلى 2.7 مليون ريال سعودي في عام 2018م نتيجة االنخفاض في نقاط البيع تماشيا

قابل ذلك إنخفاض لفوائد التحوط نتيجة االرتفاع في نسبة السايبور، حيث قامت الشركة بأخذ اإلحتياطات الالزمة من مخاطر إرتفاع رسوم السايبور من خالل 
إتفاقيتي المبادلة الربحية والتي بلغت قيمتهما معا 150 مليون ريال سعودي. 

ارتفعت المصاريف البنكية بنسبة 28.9% من 2.7 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 3.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م ويرجع ذلك بشكل رئي�سي إلى زيادة 
 مع نمو عمليات التأجير قصير األجل.

ً
استخدام البطاقات البنكية من قبل العمالءو كذلك تماشيا

مصروفات المنافع العامة 10-٨-٥-٦
تتكون مصروفات المنافع العامة من رسوم الكهرباء والهاتف للفروع، حيث انخفضت بنسبة 19.0% من 2.2 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 1.8 مليون ريال 
سعودي في عام 2018م بسبب إعادة التفاوض على األسعار مع مزودي الخدمات باإلضافة إلى وقف الخطوط غير المستخدمة كجزء من مبادرة الشركة في تخفيض 

التكاليف.

انخفضت مصروفات المنافع العامة بنسبة 25.0% من 1.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 1.3 مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة إعادة تصنيف 
جزء منها إلى المصاريف العمومية واإلدارية. 

خسائر انخفاض القيمة 11-٨-٥-٦
خسائر انخفاض القيمة تشمل األصول الثابتة األخرى مثل األثاث والتجهيزات وغيرها المتعلقة أساسا بالفروع التي تم إغالقها في عام 2018م باإلضافة إلى انخفاض 
قيمة السيارات. أدى ذلك إلى ارتفاع خسائر انخفاض القيمة بنسبة 269.9% من 1.6 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 5.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م 

والتي تتعلق بالسيارات )0.6 مليون ريال سعودي( واألصول األخرى )5.2 مليون ريال سعودي(.

انخفضت خسائر انخفاض القيمة بنسبة 94.8% من 5.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 302 ألف ريال في عام 2019م.

إطفاء األصول الغير ملموسة 1٢-٨-٥-٦
يتعلق إطفاء األصول غير الملموسة بالبرمجيات، ونظام تخطيط الموارد للشركة وتطبيقات الهواتف النقالة. أعادت الشركة تعديل بياناتها المالية المراجعة في عام 
2019م إلظهار اإلطفاء كبند منفصل تحت تكلفة اإليرادات، والذي تم تسجيله سابقا ضمن تكاليف االستهالك. ال تزال مصاريف اإلطفاء في عام 2017م تظهر تحت 
االستهالك حيث لم يتم إعادة تعديل البيانات المالية في عام 2017م. قامت الشركة بتعديل تقديراتها المتعلقة باإلطفاء في عام 2018م حيث قللت العمر اإلنتاجي من 
 مع إعتماد الشركة للمعايير الدولية للتقارير المالية مما أدى إلى زيادة في مصاريف اإلطفاء من 74 ألف ريال سعودي في عام 2017م 

ً
10 سنوات إلى 5 سنوات تماشيا

إلى 216 ألف ريال سعودي في عام 2018م.

بلغت مصاريف اإلطفاء 222 ألف ريال سعودي في عام 2019م.

مصروفات أخرى  1٣-٨-٥-٦
تتكون المصروفات األخرى بشكل اسا�سي من رسوم المخالفات المرورية وتكاليف تكنولوجيا المعلومات وتكاليف البنية التحتية، حيث ارتفعت بنسبة 15.1% من 
7.3 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 8.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م. ويرجع ذلك بشكل رئي�سي إلى الزيادة في تكاليف منظومة »علم« بمبلغ 174 ألف 
ريال سعودي نتيجة الزيادة في عدد معامالت التأجير، باإلضافة إلى زيادة تكاليف تكنولوجيا المعلومات بمقدار 238 ألف ريال سعودي والتي تتعلق بتكاليف صيانة 

نظام إدارة أسطول الشركة »كار برو«.

وانخفضت المصروفات األخرى بنسبة 17.4% من 8.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 6.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة تخصيص جزء 
 )بما في ذلك الجزء المصنف ضمن المصاريف العمومية واإلدارية( من 9.7 

ً
للمصاريف العمومية واإلدارية في عام 2019م. ارتفع إجمالي المصاريف األخرى عموما

مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 11.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة 1( الزيادة في رسوم تكنولوجيا المعلومات وتخطيط موارد المشاريع بمقدار 
 مع ارتفاع تكاليف الصيانة لشركة »كار برو« و2( زيادة في تكاليف منظومة »تم« بقيمة 369 ألف ريال 

ً
557 ألف ريال سعودي بين عامي 2018م و2019م تماشيا

 مع الزيادة في نشاط األسطول.
ً
 مع الزيادة في اإليرادات و3( زيادة في العموالت المدفوعة للسائقين المستأجرين بمبلغ 193 ألف ريال تماشيا

ً
تماشيا
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الربح حسب القطاع 9-٥-٦

الربح والخسارة لقطاع تأجير قصير األجل للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: 1٢-٦جدول 

تأجير قصير األجل 

معدل النمو 
السنوي المركب 
2017م-2019م

التغير السنوي 
2018م-2019م

التغير السنوي 
2017م-2018م

2019م 2018م 2017م ألف ريال سعودي

%5.1 %22.8 )%10.0( 349,397 284,432 316,185 اإليرادات

)%8.0( %13.7 )%25.6( )95,378( )83,921( )112,756( مصاريف إستهالك السيارات

)%1.0( %0.6 )%2.5( )103,857( )103,276( )105,923( تكلفة اإليرادات )األخرى(

%24.1 %54.4 )%0.3( 150,162 97,234 97,505 إجمالي الربح

التغير بالنقاط المئوية كنسبة مئوية من إيرادات التأجير قصير األجل

12.1 8.8 3.3 %43.0 %34.2 %30.8 هامش إجمالي الربح

المصدر: معلومات اإلدارة 

انخفض إجمالي الربح في قطاع التأجير قصير األجل بشكل طفيف بنسبة 0.3% من 97.5 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 97.2 مليون ريال سعودي في عام 
2018م نتيجة اإلنخفاض اإلجمالي في إيرادات قطاع التأجير قصير األجل لألسباب المذكورة أعاله. ومع ذلك، ارتفع إجمالي هامش الربح بقيمة 3.3 نقطة مئوية من 
30.8% في عام 2017م إلى 34.2% في عام 2018م، ويرجع ذلك إلى انخفاض رسوم االستهالك وتحسن نسبة تشغيل أسطول التأجير قصير األجل من 69.4% في عام 
2017م إلى 72.4% في عام 2018م. أدى اإلرتفاع في هامش الربح اإلجمالي إلى ارتفاع صافي هامش الدخل لقطاع التأجير قصير األجل من 9.4% في عام 2017م إلى %12.4 

في عام 2018م بسبب إستقرار التكاليف العامة األخرى كنسبة من اإليرادات.

ارتفع الهامش اإلجمالي للتأجير قصير األجل إلى 43.0% في عام 2019م متأثرا بشكل رئي�سي بـ )1( االرتفاع في عدد السيارات المؤجرة والذي أدى إلى زيادة الهامش اإلجمالي 
وتحمل أعلى للتكاليف الثابتة )2( انخفاض خسائر القيمة لمرة واحدة بقيمة 5.2 مليون ريال سعودي في عام 2018م فيما يتعلق باألصول األخرى )3( إعادة توزيع 
التكاليف بين تكلفة اإليرادات والمصاريف العمومية واإلدارية )4( والزيادة في متوسط اإليراد اليومي للسيارة بين عام 2018م و2019م. أدى اإلرتفاع في هامش الربح 

اإلجمالي إلى ارتفاع صافي هامش الدخل لقطاع التأجير قصير األجل إلى 21.6% في عام 2019م.

الربح والخسارة لقطاع تأجير طويل األجل للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: 1٣-٦جدول 

تأجير طويل األجل 

معدل النمو 
السنوي المركب 
2017م-2019م

التغير السنوي 
2018م-2019م

التغير السنوي 
2017م-2018م

2019م 2018م 2017م ألف ريال سعودي

%51.8 %40.2 %64.3 191,150 136,374 82,980 اإليرادات

%54.9 %48.7 %61.4 )81,306( )54,692( )33,881( مصاريف إستهالك المركبات المستعملة

%52.6 )%47.1( )%58.3( تكلفة اإليرادات )األخرى( )19,326( )30,590( )44,984(

%47.6 %26.9 %71.6 64,860 51,092 29,773 إجمالي الربح

التغير بالنقاط المئوية كنسبة مئوية من إيرادات التأجير طويل األجل

)1.9( )3.5( 1.6 %33.9 %37.5 %35.9 هامش إجمالي الربح

المصدر: معلومات اإلدارة 

ارتفع هامش الربح اإلجمالي لقطاع التأجير طويل األجل من 35.9% في عام 2017م إلى 37.5% في عام 2018م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى ارتفاع عدد العقود ذات 
هامش ربح أعلى في إجمالي إيرادات القطاع، أدى التحسن في هامش الربح اإلجمالي إلى إرتفاع صافي هامش الدخل لقطاع التأجير طويل األجل من 19.9% في عام 2017م 

إلى 22.5% في عام 2018م.

انخفض هامش الربح اإلجمالي بقيمة 3.5 نقطة مئوية من 37.5% في عام 2018م إلى 33.9% في عام 2019م، ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى ارتفاع في تكاليف الصيانة 
بمقدار 4.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م بسبب الزيادة في عدد الشاحنات التي تحتاج صيانة بشكل متكرر وبتكاليف أعلى. أدى ذلك إلى انخفاض صافي هامش 

الدخل لقطاع التأجير طويل األجل من 22.5% في عام 2018م إلى 20.4% في عام 2019م.
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الربح والخسارة لمبيعات المركبات للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: 1٤-٦جدول 

مبيعات المركبات

معدل النمو 
السنوي المركب 
2017م-2019م

التغير السنوي 
2018م-2019م

التغير السنوي 
2017م-2018م

2019م 2018م 2017م ألف ريال سعودي

)%18.5( )%19.0( )%18.0( 90,594 111,793 136,340 اإليرادات

)%42.9( )%62.7( )%12.5( )130( )350( )400( تكلفة اإليرادات

)%25.5( )%27.6( )%23.3( )84,790( )117,154( )152,717( القيمة الدفترية لمبيعات المركبات

ال ينطبق )%199.3( )%66.0( 5,673 )5,711( )16,777( إجمالي الربح / )الخسارة( من مبيعات المركبات

التغير بالنقاط المئوية كنسبة مئوية من مبيعات المركبات

18.6 11.4 7.2 %6.3 )%5.1( )%12.3( هامش إجمالي الربح / )الخسارة(

المصدر: معلومات اإلدارة 

ارتفع متوسط اإليرادات لكل مركبة مباعة من 24.6 ألف ريال سعودي في عام 2017م إلى 26.7 ألف ريال سعودي في عام 2018م بسبب ارتفاع عدد المركبات 
المباعة عبر قنوات الشركة الخاصة، وقابل ذلك الزيادة في متوسط صافي القيمة الدفترية لكل مركبة مباعة من 27.5 ألف ريال في عام 2017م إلى 28.0 ألف ريال 
في عام 2018م )+1.9%(. نتيجة لذلك انخفضت الخسائر من المركبات المباعة بنسبة 12.3% من اإليرادات الناتجة عن بيع المركبات في عام 2017م إلى 5.1% في 

عام 2018م. 

ارتفع الهامش اإلجمالي لبيع المركبات إلى 6.3% في عام 2019م نتيجة تحسن ظروف السوق في عام 2019م مما سمح للشركة لبيع مركباتها المستعملة التي تم شراؤها 
في عام 2017م بربح في عام 2019م، إلى جانب التغيير في سياسة التغطية التأمينية من ضد الغير إلى تأمين شامل والذي تم تنفيذها ألسطول التأجير قصيراألجل، مما 
سمح للشركة بالحصول على تعويض أعلى للمركبات المتضررة بخسارة كلية. وقد أدى ذلك إلى إرتفاع هامش ربح بيع المركبات من -5.3% في عام 2018م إلى ربح 

بنسبة 4.6% في عام 2019م.

مصاريف بيعية وتسويقية 10-٥-٦

تفاصيل مصاريف البيعية والتسويقية للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: 1٥-٦جدول 

معدل النمو 
السنوي المركب 
2017م-2019م

التغير السنوي 
2018م-2019م

التغير السنوي 
2017م-2018م

2019م 2018م 2017م ألف ريال سعودي

%13.2 %19.5 %7.3 29,508 24,696 23,020 رواتب وأجور ومنافع الموظفين 

)%8.4( )%0.8( )%15.4( 2,053 2,069 2,447 دعاية وإعالن 

%15.5 %278.5 )%64.8( 1,951 516 1,463 مصاريف أخرى 

%11.6 %22.8 %1.3 33,513 27,280 26,930 اإلجمالي 

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م 

مؤشرات األداء الرئيسية لمصاريف البيعية والتسويقية: 1٦-٦جدول 

التغير مؤشرات األداء الرئيسية

34 25 9 257 232 223 عدد الموظفين

%5.5 %7.9 %3.1 9,568 8,871 8,602 متوسط التكلفة الشهرية للموظف )ريال سعودي(

التغير بالنقاط المئوية كنسبة مئوية من اإليرادات

0.4 0.1 0.3 %4.7 %4.6 %4.3 رواتب وأجور ومنافع الموظفين 

)0.1( )0.1( )0.1( %0.3 %0.4 %0.5 دعاية وإعالن 

0.0 0.2 )0.2( %0.3 %0.1 %0.3 مصاريف أخرى 

0.3 0.2 0.1 %5.3 %5.1 %5.0 اإلجمالي 

المصدر: معلومات اإلدارة
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رواتب وأجور ومنافع الموظفين 10-1-٥-٦
ارتفعت مصروفات الرواتب واألجور ومنافع الموظفين بنسبة 7.3% من 23.0 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 24.7 مليون ريال سعودي في عام 2018م. ويرجع 
ذلك بشكل أسا�سي إلى زيادة عدد الموظفين بمقدار 9 موظفين ليتم تنفيذ األنشطة التسويقية من قبل موظفين الشركة نفسها والتي كانت تتم من خالل أطراف 
تسويقية خارجية، باإلضافة إلى اإلرتفاع الطفيف في متوسط التكلفة الشهرية بنسبة 3.1% نتيجة رسوم العمالة الوافدة وتطور العموالت والحوافز المتعلقة بإيرادات 

التأجير طويل األجل.

ارتفعت مصروفات الرواتب واألجور ومنافع الموظفين بنسبة 19.5% من 24.7 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 29.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م، 
ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى زيادة عدد الموظفين بعد تعيين 25 موظف، إلى جانب ارتفاع العموالت المدفوعة نتيجة التحسن بشكل عام ألعمال الشركة في خدمات 

التأجير.

مصاريف الدعاية واإلعالن ٢-10-٥-٦
تتعلق مصاريف الدعاية واإلعالن باشتراكات الرسائل القصيرة وقنوات التواصل االجتماعي ومنشورات ولوحات اإلعالنات وغيرها. حيث انخفضت مصاريف اإلعالن 
بنسبة 15.4% من 2.4 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 2.1 مليون ريال سعودي في عام 2018م. ويرجع ذلك بشكل رئي�سي إلى قرار الشركة بوقف االعتماد على 

الخدمات التسويقية الخارجية.

بلغت مصاريف الدعاية واإلعالن 2.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م، بدون تغيير جوهري مقارنة مع مصاريف الدعاية واإلعالن في عام 2018م.

مصروفات أخرى  ٣-10-٥-٦
تتكون المصروفات األخرى بشكل أسا�سي بتكاليف برنامج نقاط والء العمالء التي بدأت الشركة بتقديمها للعمالء األفراد في عام 2017م باإلضافة إلى عمولة المبيعات 
المدفوعة على السيارات التي تم بيعها بالمزاد العلني في الرياض من خالل الوكاالت. انخفضت المصاريف األخرى بنسبة 64.8% من 1.5 مليون ريال سعودي في عام 
2017م إلى 516 ألف ريال سعودي في عام 2018م، نتيجة تكبد الشركة لمصاريف إضافية بقيمة 600 ألف ريال سعودي عند بدء برنامج نقاط والء العمالء في عام 
2017م حيث قامت الشركة بمنح العمالء نقاط مكافآت للعامين السابقين، باإلضافة إلى انخفاض عموالت المزادات الخارجية نتيجة قيام الشركة ببيع مركباتها عبر 

منافذ البيع الخاصة بها في عام 2018م.

ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة 278.5% من 516 ألف ريال في عام 2018م إلى 2.0 مليون ريال في عام 2019م حيث تضمنت 800 ألف ريال من برنامج نقاط والء 
العمالء المتعلقة بعام 2018م والتي لم يتم تسجيلها بسبب خطأ في نظام التقرير لنقاط والء العمالء في عام 2018م والذي تم تصحيحه في عام 2019م. 

مصاريف عمومية وإدارية 11-٥-٦

تفاصيل مصاريف عمومية وإدارية للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: 1٧-٦جدول 

معدل النمو 
السنوي المركب 
2017م-2019م

التغير السنوي 
2018م-2019م

التغير السنوي 
2017م-2018م

2019م 2018م 2017م ألف ريال سعودي

%18.2 %34.3 %4.1 18,858 14,044 13,488 رواتب وأجور ومنافع الموظفين

%6.3 )%31.7( %65.3 2,248 3,292 1,991 أتعاب مهنية

%3.7 %30.8 )%17.8( 1,855 1,418 1,726 رسوم حكومية

%14.4 %61.6 )%19.0( 1,198 741 915 مصاريف منافع عامة

%11.0 %30.9 )%5.8( 865 661 702 ضيافة

)%64.8( )%69.6( )%59.1( 453 1,492 3,651 استهالك سيارات الموظفين

)%30.0( )%46.9( )%7.8( 285 537 583 صيانة وإصالح

ال ينطبق ال ينطبق )%100.0( - - 74 إطفاء موجودات غير ملموسة

%103.5 %265.0 %13.4 4,862 1,332 1,174 مصاريف أخرى

%12.3 %30.2 )%3.2( 30,625 23,518 24,303 اإلجمالي 

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م 
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مؤشرات األداء الرئيسية لمصاريف عمومية وإدارية: 1٨-٦جدول 

التغير مؤشرات األداء الرئيسية

)7( )1( )6( 80 81 87 عدد الموظفين

%23.3 %36.0 %11.8 19,644 14,449 12,919 متوسط التكلفة الشهرية لكل موظف )ريال سعودي(

التغير بالنقاط المئوية كنسبة مئوية من اإليرادات

0.5 0.4 0.1 %3.0 %2.6 %2.5 رواتب وأجور ومنافع الموظفين

0.0 )0.2( 0.2 %0.4 %0.6 %0.4 أتعاب مهنية

0.0 0.0 )0.1( %0.3 %0.3 %0.3 رسوم حكومية

0.0 0.1 )0.0( %0.2 %0.1 %0.2 مصاريف منافع عامة

0.0 0.0 0.0 %0.1 %0.1 %0.1 ضيافة

)0.6( )0.2( )0.4( %0.1 %0.3 %0.7 استهالك سيارات الموظفين

)0.1( )0.1( 0.0 %0.0 %0.1 %0.1 صيانة وإصالح

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق - - %0.0 إطفاء موجودات غير ملموسة

0.3 0.4 0.1 %0.8 %0.3 %0.2 أخرى

0.4 0.5 )0.1( %4.9 %4.4 %4.5 اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة 

رواتب وأجور ومنافع الموظفين 11-1-٥-٦
 
ً
ارتفعت مصروفات الرواتب واألجور ومنافع الموظفين بنسبة 4.1% من 13.5 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 14.0 مليون ريال سعودي في عام 2018م تماشيا

مع االرتفاع في متوسط التكلفة الشهرية لكل موظف من 12.9 ألف ريال سعودي في عام 2017م إلى 14.4 ألف ريال سعودي في عام 2018م ويعود ذلك بشكل رئي�سي 
إلى الزيادة في رسوم رخص العمل والزيادات السنوية.

ارتفعت مصروفات الرواتب واألجور ومنافع الموظفين بنسبة 34.3% من 14.0 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 18.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م، 
 مع تحسن أداء الشركة خالل عام 2019م وتعيين مديرين في قسمين التسويق واإللتزام في 

ً
ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى ارتفاع مستوى المكافآت المدفوعة، تماشيا

عام 2019م مما أدى إلى ارتفاع متوسط الراتب لكل موظف من 14.4 ألف ريال في عام 2018م إلى 19.6 ألف ريال في عام 2019م.

أتعاب مهنية  ٢-11-٥-٦
ترتبط األتعاب المهنية بشكل أسا�سي بأتعاب االستشارات القانونية والزكوية ومراجعي الحسابات. حيث ارتفعت األتعاب المهنية بنسبة 65.3% من 2.0 مليون ريال 

سعودي في عام 2017م إلى 3.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م نتيجة قيام الشركة بتعيين طرف ثالث لتقديم إستشارات لتطوير األعمال التشغيلية للشركة.

انخفضت األتعاب المهنية بنسبة 31.7% إلى 2.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م، حيث لم يتم تكليف أي عمل استشاري جوهري خالل العام.

رسوم حكومية  ٣-11-٥-٦
تتعلق الرسوم الحكومية برسوم تراخيص الفروع، وتقديرات الحوادث، ورسوم تجديد لوحات الترخيص والغرامات التي تفرضها وزارة النقل. انخفضت الرسوم 
الحكومية بنسبة 17.8% من 1.7 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 1.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م نتيجة إغالق 5 فروع في عام 2018م مما أدى إلى 

انخفاض رسوم التراخيص.

ارتفعت الرسوم الحكومية بنسبة 30.8% من 1.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 1.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م بسبب رسوم التراخيص للفروع 
الجديدة التي تم افتتاحها إلى جانب فرض غرامات أعلى من قبل الهيئة العامة للنقل.

مصروفات المنافع العامة ٤-11-٥-٦
تتعلق مصروفات المنافع العامة بمصاريف الكهرباء والهاتف واإلنترنت والتي انخفضت بنسبة 19.0% من 915 ألف ريال سعودي في عام 2017م إلى 741 ألف ريال 

سعودي في عام 2018م نتيجة إغالق 5 فروع في عام 2018م.

ارتفعت مصاريف المنافع العامة بنسبة 61.6% من 741 ألف ريال سعودي في عام 2018م إلى 1.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م وذلك بشكل نتيجة إعادة 
لتخصيص جزء من تكلفة اإليرادات إلى المصاريف العمومية واإلدارية.

الضيافة  ٥-11-٥-٦
تتعلق مصروفات الضيافة بالمرافق واألحداث العامة للموظفين والتي انخفضت بنسبة 5.8% من 702 ألف ريال سعودي في عام 2017م إلى 661 ألف ريال سعودي 

 مع تنفيذ مبادرات الشركة لتخفيض التكاليف العامة.
ً
في عام 2018م تماشيا

 مع التحسن العام في نتائج 
ً
ارتفعت مصاريف الضيافة بنسبة 30.9% من 661 ألف ريال سعودي في عام 2018م إلى 865 ألف ريال سعودي في عام 2019م، تماشيا

الشركة.
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استهالك سيارات الموظفين  ٦-11-٥-٦
يرتبط استهالك سيارات الموظفين بشكل رئي�سي باستهالك سيارات الموظفين االداريين. حيث غيرت الشركة تقديرات االستهالك في عام 2018م مما أدى إلى انخفاض 

رسوم االستهالك بنسبة 59.1% من 3.7 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 1.5 مليون ريال سعودي في عام 2018م.

انخفض استهالك سيارات الموظفين بنسبة 69.6% من 1.5 مليون ريال في عام 2018م إلى 453 ألف ريال في عام 2019م بسبب ارتفاع عدد السيارات التي ال تزال 
قيد التشغيل والتي تم استهالكها بالكامل.

الصيانة واإلصالح  ٧-11-٥-٦
تتعلق مصروفات الصيانة واإلصالح باإلصالحات العامة للمباني والمرافق السكنية بما في ذلك اإلصالحات الوقائية والتي بلغت 537 ألف ريال سعودي في عام 2018م.

انخفضت مصروفات الصيانة واإلصالح بنسبة 46.9% من 537 ألف ريال سعودي في عام 2018م إلى 285 ألف ريال سعودي في عام 2019م، نتيجة إعادة توزيع 
المصاريف على تكلفة اإليرادات إلرتباطها مباشرة بالعمليات.

إطفاء األصول الغير ملموسة  ٨-11-٥-٦
يتعلق مصروف إطفاء األصول غير الملموسة ببرامج الشركة وتطبيقات الهاتف المحمول كما في عام 2018م. وقد تم إعادة تصنيف ذلك المصروف من قبل الشركة 
لتعديل القوائم المالية في عام 2018م حيث تم عرض إطفاء األصول غير الملموسة بمبلغ 74 ألف ريال سعودي بشكل غير صحيح في القوائم المالية للسنة 2017م 
ويتعلق باستهالك الممتلكات والمعدات. في السنة المالية 2018م و2019م، قامت الشركة بتصحيح الخطأ وتم إعادة التصنيف إلظهار مصاريف اإلطفاء تحت تكلفة 

اإليرادات. وبالتالي إنخفض مصروف االستهالك بنسبة 100.0% من 74 ألف ريال سعودي في عام 2017م إلى صفر في عام 2018م و2019م.

مصروفات أخرى  11-9-٥-٦
تتكون المصروفات األخرى من رسوم البرامج ورسوم القرطاسية ورسوم اإلنترنت وغيرها. حيث ارتفعت بنسبة 13.4% من 1.1 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 

 مع النمو العام لنشاط الشركة وتحديدا قطاع التأجير.
ً
1.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م نتيجة الرتفاع رسوم البرامج والقرطاسية تماشيا

ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة 265.0% من 1.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 4.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة اعادة تصنيف جزء من 
 مع ترقية سرعة الشبكة.

ً
تكلفة اإليرادات إلى المصاريف العمومية واإلدارية باإلضافة إلى زيادة رسوم اإلنترنت بمبلغ 321 ألف ريال سعودي تماشيا

خسائر اإلئتمان المتوقعة 1٢-٥-٦

تفاصيل خسائر اإلئتمان المتوقعة للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: 19-٦جدول 

معدل النمو 
السنوي المركب 
2017م-2019م

التغير السنوي 
2018م-2019م

التغير السنوي 
2017م-2018م

2019م 2018م 2017م ألف ريال سعودي

)%32.3( )%5.2( )%51.7( )7,799( )8,223( )17,025( الخسائر االئتمانية للذمم المدينة المكونه خالل السنة

ال ينطبق %1.5 )%121.0( )205( )202( 963 الخسائر االئتمانية لإليرادات المستحقة المكونه خالل السنة

)%29.4( )%5.0( )%47.5( )8,004( )8,425( )16,061( اإلجمالي خسائر اإلئتمان المتوقعة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م 

 
ً
تتعلق الخسائر االئتمانية المتوقعة بالذمم المشكوك في تحصيلها واإليرادات المستحقة المقدرة من خالل نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة المعمول وفقا
للمعيار الدولي التقارير المالية رقم 9. يأخذ نموذج الخسائر االئتماني في االعتبار نوع العميل وأعمار األرصدة المدينة وتاريخ التحصيالت لتحديد احتمال وجود ديون 
معدومة. تعتبر الشركة جودة االئتمان للمدينين من تاريخ منح االئتمان حتى نهاية السنة المالية. انخفضت خسائر االئتمان المتوقعة بنسبة 47.5% من 16.1 مليون 
ريال سعودي في عام 2017م إلى 8.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م نتيجة اعتماد الشركة لنموذج الخسائراالئتمانية المتوقعة ألول مرة حيث قامت الشركة 
بشطب عدد من الذمم المدينة المستحقة القائمة في عام 2017م. وبالتالي انخفض المخصص إلى 8.4 مليون ريال سعودي في 2018م حيث تم تعيين مخصصات 
للذمم المدينة ذات خطورة أعلى وشطبها في السنة السابقة. بلغت الخسائر االئتمانية المتوقعة 8.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م. يرجى الرجوع إلى القسم 

)6-5-19( »الموجودات غير المتداولة« لمزيد من المعلومات.
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إيرادات أخرى 1٣-٥-٦

تفاصيل إيرادات أخرى للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: ٢0-٦جدول 

معدل النمو 
السنوي المركب 
2017م-2019م

التغير السنوي 
2018م-2019م

التغير السنوي 
2017م-2018م

2019م 2018م 2017م ألف ريال سعودي

)%20.2( )%22.6( )%17.7( 85 109 133 الرسوم - مبيعات المركبات

%20.3 %32.4 %9.2 1,932 1,459 1,336 إيرادات أخرى – الوكالء

ال ينطبق ال ينطبق )%100.0( - - 641 تعويض السيارات التالفة - حريق المستودعات 

%95.0 %59.7 %138.2 862 540 227 إيرادات متنوعة أخرى

%11.0 %36.5 )%9.8( 2,879 2,109 2,337 اإلجمالي

نقاط مئوية كنسبة مئوية من اإليرادات

0.0 0.0 0.0 %0.0 %0.0 %0.0 الرسوم - مبيعات السيارات

)0.2( 0.0 0.0 %0.3 %0.3 %0.2 إيرادات أخرى – الوكالء

)0.1( - )0.1( - - %0.1 تعويض السيارات التالفة - حريق المستودعات 

0.0 0.0 0.1 %0.1 %0.1 0.0 إيرادات متنوعة أخرى

)0.4( 0.1 0.0 %0.5 %0.4 %0.4 اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة 

رسوم – مبيعات المركبات  1-1٣-٥-٦
تتعلق رسوم مبيعات المركبات برسوم تحويل ملكية السيارات التي تدفعها الشركة في البداية نيابة عن العمالء ويتم استردادها بعد ذلك من العمالء. حيث انخفضت 
إيرادات رسوم مبيعات المركبات بنسبة 17.7% من 133 ألف ريال سعودي في عام 2017م إلى 109 ألف ريال سعودي في عام 2018م نتيجة انخفاض عدد المركبات 

المباعة خالل الفترة نفسها.

انخفضت رسوم مبيعات المركبات بنسبة 22.6% من 109 ألف ريال سعودي في عام 2018م إلى 85 ألف ريال سعودي في عام 2019م بسبب انخفاض عدد المركبات 
المباعة خالل الفترة نفسها.

إيرادات األخرى – الوكالت ٢-1٣-٥-٦
 مبالغ مقطوعة مرتبطة بعدد السيارات( والتي 

ً
تتعلق اإليرادات اآلخرى – الوكاالت بخصومات الكمية التي يتم الحصول عليها من وكاالت السيارات )وتشمل أيضا

 مع اإلرتفاع في عدد المركبات المشتراة. 
ً
ارتفعت بنسبة 9.2% من 1.3 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 1.5 مليون ريال سعودي في عام 2018م تماشيا

 مع اإلرتفاع في أسطول الشركة وعدد المركبات المشتراة.
ً
إرتفعت اإليرادات اآلخرى – الوكاالت بنسبة 32.4% إلى 1.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م تماشيا

تعويض السيارات التالفة – حريق المستودعات  ٣-1٣-٥-٦
تتعلق بتعويضات التأمين عن األضرار التي تخص السيارات المتضررة والتي بلغت 641 ألف ريال في عام 2017م نتيجة حريق مخزن الشركة في عام 2016م. 

إنخفضت إلى صفر في عام 2018م و2019م.

إيرادات متنوعة أخرى  ٤-1٣-٥-٦
تتكون اإليرادات المتنوعة األخرى بشكل رئي�سي من قطع الغيار والزيوت المستعملة أو قطع من أجزاء المركبات المصدومة، والتي زادت بنسبة 138.2% من 227 ألف 
 مع تطور األسطول مما سمح للشركة ببيع 

ً
ريال سعودي في عام 2017م إلى 540 ألف ريال سعودي في عام 2018م. ويرجع ذلك إلى ارتفاع مصاريف قطع الغيار تماشيا

المزيد من القطع المستعملة. 

 مع االرتفاع في إيرادات قطع 
ً
ارتفعت اإليرادات المتنوعة بنسبة 59.7% من 540 ألف ريال سعودي في عام 2018م إلى 862 ألف ريال سعودي في عام 2019م تماشيا

غيار المستعملة المركبات.
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تكاليف التمويل  1٤-٥-٦

تكاليف التمويل للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: ٢1-٦جدول 

معدل النمو 
السنوي المركب 
2017م-2019م

التغير السنوي 
2018م-2019م

التغير السنوي 
2017م-2018م

2019م 2018م 2017م ألف ريال سعودي

%18.9 %35.4 %4.4 22,339 16,495 15,804 تكاليف تمويل – القروض

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 2,179 - - تكاليف تمويل – إلتزامات اإليجار

%24.6 %48.6 %4.4 24,518 16,495 15,804 إجمالي تكاليف تمويل

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م

تتعلق تكاليف التمويل بشكل أسا�سي بهامش الربح المدفوعة على قروض الشركة. حيث ارتفعت تكاليف تمويل بنسبة 4.4% من 15.8 مليون ريال سعودي في عام 
2017م إلى 16.5 مليون ريال سعودي في عام 2018م وذلك نتيجة لزيادة القروض المستخدمة لتمويل شراء المركبات وتوسع أسطول الشركة.

ارتفعت تكاليف التمويل إلى 24.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة االرتفاع في القروض المستخدمة لتمويل التوسع اإلضافي لألسطول. باإلضافة إلى ذلك 
في عام 2019م، تضمنت تكاليف التمويل 2.2 مليون ريال سعودي متعلقه بإلتزامات عقود اإليجارات، نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 ألول مرة 

خالل العام.

الزكاة 1٥-٥-٦

تفاصيل الزكاة للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: ٢٢-٦جدول 

معدل النمو 
السنوي المركب 
2017م-2019م

التغير السنوي 
2018م-2019م

التغير السنوي 
2017م-2018م

2019م 2018م 2017م ألف ريال سعودي

%101.3 %103.4 %99.3 4,114 2,023 1,015 المحمل للسنة

ال ينطبق )%41.7( ال ينطبق 4,014 6,888 - مخصص للسنوات السابقة

%183.0 )%8.8( %778.1 8,128 8,911 1,015 إجمالي الزكاة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م 

 للربط الزكوي التي استلمتها الشركة للسنوات السابقة حتى 2011م، ولم يتم استالم الربوط الزكوية النهائية 
ً
أنهت الشركة وضع الزكاة وتم دفع مستحقات الزكاة وفقا

للسنوات من 2012م حتى 2019م. قدمت الشركة إقراراتها الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى 31 ديسمبر 2019م وحصلت على شهادات الزكاة لتلك 
السنوات )أحدث شهادة زكاة صالحة حتى 30 أبريل 2021م(. وبلغت مصاريف الزكاة 1.0 مليون ريال سعودي في 2017م و2.0 مليون ريال سعودي في 2018م و4.1 

مليون ريال سعودي في 2019م بحسب القوائم المالية.

في 4 أغسطس 2019م قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بإصدار تقييم زكوي للشركة خاص بالسنوات 2012م إلى عام 2017م تضمن فروقات زكاة إضافية بقيمة 
13.9 مليون ريال سعودي )حيث ان الربط الزكوي الصادر للسنوات من 2012م وحتى 2017م تضمن فروقات زكوية قيمتها 21.7 مليون ريال سعودي، وعند احتساب 
مبالغ الزكاة المسددة عن تلك األعوام والبالغة 7.8 مليون ريال سعودي فإن مبلغ الزكاة اإلضافي المستحق في الربط هو 13.9 مليون ريال سعودي(. ولذلك وضعت 
 للزكاة بمبلغ 6.9 مليون ريال سعودي إذ لم تقم الهيئة العامة للزكاة والدخل باحتساب كامل مبلغ الزكاة المدفوع 

ً
 إضافيا

ً
الشركة في 31 ديسمبر 2018م مخصصا

من قبل الشركة مع االقرار الزكوي الخاص بعام 2014م لوجود خطأ تقني على نظام الهيئة العامة للزكاة والدخل »إيراد«، حيث تم احتساب 0,5 مليون ريال سعودي 
بدال عن 2.6 مليون ريال سعودي ضمن الدفعات المسددة تحت الحساب عن الزكاة، وبالتالي لم تخصص اإلدارة هذا المبلغ ضمن مخصص الزكاة المتعلق بالربط 

الزكوي. وقد تم تقديم اعتراض على الربط الزكوي المذكور خالل الفترة القانونية.

ردت الهيئة العامة للزكاة والدخل على الشركة ورفضت معظم بنود االعتراض التي قدمتها الشركة. وبناء على ذلك، رفعت الشركة إعتراض اخر واودعت ملفها لدى 
األمانة العامة للجان الضريبية، كما تقدمت الشركة بطلب تسوية لدى لجنة تسوية الخالفات الزكوية والضريبية بمبلغ 4.2 مليون ريال سعودي. وحتى تاريخ هذه 

النشرة لم يتم عقد جلسات من قبل اللجنة لمناقشة الملف.

بتاريخ 5 مارس 2020م قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بإصدار تقييم أولي يتعلق باإلقرار الزكوي لعام 2018م والذي أظهر فروقات زكاة إضافية بقيمة 4.0 مليون 
ريال سعودي، فأضافت الشركة مبلغ 4 مليون ريال سعودي ضمن مخصص الزكاة لعام 2019م مع العلم أنه بتاريخ 10 أبريل 2020م قامت الهيئة العامة للزكاة 
والدخل بإصدار ربط نهائي أظهر فروقات زكاة إضافية بقيمة 2.2 مليون ريال سعودي على ضوء التوضيحات المقدمة من طرف الشركة. وقامت الشركة بتقديم 
إعتراض عن ربط عام 2018م بتاريخ 6 يونيو 2020م. وعلى ضوء االعتراض المقدم، تم تعديل فروقات الزكاة االضافية المستحقة إلى 1.8 مليون. وقد تم إيداع 

اعتراض لدى األمانة العامة للجان الضريبية فيما يخص المبلغ المتبقي وذلك بتاريخ 23 يوليو 2020م.
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صافي الدخل 1٦-٥-٦
ارتفع صافي الدخل بنسبة 109.2% من 28.7 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 60.1 مليون ريال سعودي في عام 2018م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى اإلرتفاع 
في اإليرادات وصافي الربح للتأجير طويل األجل في عام 2018م باإلضافة إلى اإلنخفاض في الخسائر من السيارات المباعة من 16.7 مليون ريال سعودي في عام 2017م 
إلى 5.7 مليون ريال سعودي في عام 2018م لألسباب المذكورة أعاله باإلضافة إلى إنخفاض الخسائر اإلئتمانية المتوقعة بقيمة 7.6 مليون ريال سعودي بين عامي 

2017م و2018م. 

ارتفع صافي الدخل بنسبة 97.7% إلى 118.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م بسبب )1( االرتفاع في إيرادات قطاع التأجير طويل األجل وقطاع التأجير قصير األجل 
)2( االرتفاع في هوامش الربح اإلجمالية نتيجة اإلرتفاع في نسبة تشغيل األسطول )3( انخفاض الخسائر المتعلقة بالسيارات المباعة والتي أدت إلى ربح بقيمة 5.7 

مليون ريال سعودي في عام 2019م. 

الدخل الشامل األخر 1٧-٥-٦
يتكون الدخل الشامل االخر من البنود التي لن يعاد تصنيفها إلى قائمة الربح والخسارة والتي مجرد تشمل االرباح والخسائر االكتوارية عن إلتزامات منافع الموظفين. 
فإن تقييمات اإللتزامات بموجب الخطط يتم تنفيذها من قبل خبير اكتاواري مستقل بناء على طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة. التكاليف المتعلقة بهذه الخطط 
تتكون أساسا من القيمة الحالية للمنافع المنسوبة وذلك على أساس متساوي في كل سنة من سنوات الخدمة والفائدة على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمة الموظف 

في السنوات السابقة.

يتم إثبات تكاليف الخدمة الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد الخدمة على الفور في الربح أو الخسارة في حين يتم تسجيل عكس االلتزام بمعدالت الخصم 
المستخدمة في الربح أو الخسارة. تعتبر أي تغييرات في صافي االلتزام بسبب التقييم االكتواري والتغيرات في االفتراضات كإعادة قياس في قائمة الدخل الشامل اآلخر.

يتم إثبات إعادة قياس األرباح والخسائر التي تنشأ من تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في نهاية السنة التي تحدث فيها، مباشرة في الدخل الشامل 
اآلخر. ويتم تحويلها إلى األرباح المبقاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية في الفترة التي تحدث فيها. 

وبالتالي، بلغت )الخسائر(/االرباح االكتوارية عن إلتزامات منافع الموظفين 1,4 مليون ريال سعودي و921 ألف ريال سعودي و)1,2( مليون ريال سعودي في عام 
2017م و2018م و2019م، على التوالي.

قائمة المركز المالي 1٨-٥-٦

قائمة المركز المالي كما في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: ٢٣-٦جدول 

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2017م
31 ديسمبر 

2018م
31 ديسمبر 

2019م

الموجودات

607,855750,2691,027,076ممتلكات ومعدات، بالصافي

800584458موجودات غير ملموسة، بالصافي

46,923--موجودات حق االستخدام

608,654750,8531,074,456إجمالي الموجودات غير المتداولة

6,0626,9576,761المخزون

32,76730,78133,163مصاريف مدفوعة مقدما وارصدة مدينة اخرى

58,61064,67790,385ذمم مدينة، بالصافي

2,6405,7737,825اإليرادات المستحقة، بالصافي

8410038المستحق من أطراف ذات عالقة

31,50233,12458,970النقد وما في حكمه

131,666141,413197,141إجمالي الموجودات المتداولة

740,320892,2651,271,598إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات

92,756129,320316,162قروض طويلة األجل 

21,46920,18223,264مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

28,613--إلتزامات عقود إيجار 

114,225149,502368,040إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

180,976229,623288,849الجزء المتداول من قروض طويلة األجل 

67,21790,01185,185ذمم وكاالت سيارات دائنة 
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ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2017م
31 ديسمبر 

2018م
31 ديسمبر 

2019م

3,4801,6823,534ذمم دائنة 

604242-إيرادات غير مكتسبة 

18,56823,31239,155مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

15,365--إلتزامات عقود إيجار - الجزء المتداول 

4,85513,76619,854مخصص الزكاة 

275,096358,997452,184إجمالي المطلوبات المتداولة 

389,321508,500820,224إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين

153,902153,902153,902رأس المال 

55,33855,33855,338اإلحتياطي النظامي 

141,760174,525242,134األرباح المبقاه 

351,000383,765451,374إجمالي حقوق المساهمين 

740,320892,2651,271,598إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م 

مؤشرات األداء الرئيسية لقائمة المركز المالي: ٢٤-٦جدول 

مؤشرات األداء الرئيسية

706966أيام الذمم المدينة )يوم(

162128عمر المخزون )يوم(

1026956أيام الذمم الدائنة -وكاالت السيارات )يوم(

2137)16(دورة تحويل النقد )يوم(

9.3%6.7%3.9%العائد على الموجودات

26.3%15.7%8.2%العائد على حقوق المساهمين

0.80.91.4نسبة الدين إلى حقوق المساهمين

المصدر: معلومات اإلدارة 

الموجودات غير المتداولة 19-٥-٦

الموجودات غير متداولة كما في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: ٢٥-٦جدول 

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2017م
31 ديسمبر 

2018م
31 ديسمبر 

2019م

607,855750,2691,027,076ممتلكات ومعدات، بالصافي

800584458موجودات غير ملموسة، بالصافي

46,923--موجودات حق االستخدام

608,654750,8531,074,456إجمالي الموجودات غير المتداولة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م 

ممتلكات ومعدات 19-1-٥-٦

الممتلكات والمعدات : ٢٦-٦جدول 

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2017م
31 ديسمبر 

2018م
31 ديسمبر 

2019م

821,968992,1351,354,680ممتلكات ومعدات

)327,604()241,866()214,113(االستهالك المتراكم

607,855750,2691,027,076ممتلكات ومعدات، بالصافي

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م
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تفاصيل الممتلكات والمعدات، بالصافي ٢-19-٥-٦

تفاصيل القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كما في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: ٢٧-٦جدول 

السياراتالمبانياألرا�سيألف ريال سعودي
تحسينات المباني 

المستأجرة
اصول ثابتة 

اخرى
اإلجمالي

التكلفة

88,0133,580764,9194,57822,087883,176كما في 1 يناير 2017م

853228,9265802,253232,612-إضافات

)293,821(--)293,821(--محول إلى المخزون

88,0134,433700,0245,15824,340821,968كما في 31 ديسمبر 2017م

393,3549321,803396,089--إضافات

)241,786(--)241,786(--محول إلى المخزون

15,8461815,846--أعمال تحت التنفيذ

-)214()71(-285-محول

88,0134,718867,4386,01825,948992,135كما في 31 ديمسبر 2018م

487541,9296422,742545,782-إضافات

)183,254(--)183,254(--محول إلى المخزون

1717----أعمال تحت التنفيذ

88,0135,2051,226,1136,66028,6891,354,680كما في 31 ديمسبر 2019م

اإلستهالك

1,167197,1971,3728,106207,842-كما في 1 يناير 2017م

382147,1734792,254150,288-إستهالكات خالل السنة

1,556--1,556--انخفاض في القيمة

)145,572(--)145,572(--محول إلى المخزون

-365)609(-245-التعديالت

1,793200,3541,24110,725214,113-كما في 31 ديسمبر 2017م

79134,7595494,718140,105-إستهالكات خالل السنة

5,3525,754)162(564--خسارة إنخفاض في القيمة

)118,106(--)118,106(--محول إلى المخزون

1,871217,5711,62920,795241,866-كما في 31 ديمسبر 2018م

84173,6026432,808177,137-إستهالكات خالل السنة

7272----خسارة إنخفاض في القيمة

)91,471(--)91,471(--محول إلى المخزون

1,955299,7022,27223,675327,604-كما في 31 ديمسبر 2019م

صافي القيمة الدفترية

88,0133,249926,4114,3885,0151,027,076كما في 31 ديمسبر 2019م

88,0132,846649,8674,3905,153750,269كما في 31 ديمسبر 2018م

88,0132,640499,6703,91613,615607,855كما في 31 ديمسبر 2017م

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م 

ممتلكات ومعدات، بالصافي ٣-19-٥-٦
تتكون الممتلكات والمعدات بشكل أسا�سي من السيارات والتي شكلت 90% من إجمالي الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م. ارتفعت الممتلكات والمعدات من 607.9 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 750.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م نتيجة الزيادة في أعداد السيارات بقيمة 150.2 مليون ريال 
 مع نمو أعمال تأجير السيارات طويل األجل وتجديد أسطول التأجير قصير األجل، حيث قامت الشركة بشراء 6,190 سيارة جديدة وبيع 4,310 سيارة 

ً
سعودي تماشيا

مستخدمة في 2018م.

ارتفعت الممتلكات والمعدات من 750.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 1.0 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م نتيجة إضافات 
السيارات التي بلغت 541.9 مليون ريال سعودي والذي ساهم في زيادة األسطول )التأجير قصير األجل والتأجير طويل األجل( من 14,165 كما في 31 ديسمبر 2018م 
إلى 19,101 سيارة كما في 31 ديسمبر 2019م إلى جانب إضافات المباني )+486.6 ألف ريال سعودي( وإضافات األصول الثابتة األخرى )+2.7 مليون ريال سعودي( 
والتي تتعلق بشكل رئي�سي بالفروع الجديدة وتحسينات المباني المستأجرة بقيمة 642 ألف ريال سعودي. قابل ذلك رسوم استهالك سنوية بقيمة 177.1 مليون ريال 

سعودي.
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األراضي ٤-19-٥-٦
تتعلق األرا�سي بشكل رئي�سي باألرض المقام عليها المكتب الرئي�سي ومواقف السيارات القريبة من الفروع ومستودعات السيارات. بلغت صافي القيمة الدفترية 

لألرا�سي 88.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م. كما تملك الشركة جميع هذه األرا�سي بالكامل.

المباني ٥-19-٥-٦
تشمل المباني بشكل رئي�سي مبنى اإلدارة وبعض فروع الشركة وورش إصالح السيارات ومرافق سكن الموظفين حيث ارتفع صافي القيمة الدفترية للمباني بشكل 
طفيف من 2.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 2.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م نتيجة تحويل 285 ألف ريال سعودي من 

تحسينات المباني المستأجرة واألصول الثابتة األخرى إلى المباني.

ارتفع صافي القيمة الدفترية للمباني من 2.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 3.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م نتيجة اإلضافات 
بمبلغ 486.6 ألف ريال سعودي والمتعلقة بالفروع الجديدة.

بلغت قيمة اإلضافات للمباني 853 ألف ريال سعودي في عام 2017م وتتعلق بشكل رئي�سي بالمبنى الذي تم شراؤه ليتم استخدامه لفرع جديد في المنطقة الوسطى.
بلغت قيمة اإلضافات للمباني 487 ألف ريال سعودي في عام 2019م وتتعلق بشكل رئي�سي بتجديد فرع في المنطقة الوسطى.

السيارات ٦-19-٥-٦
يتكون هذا البند من أسطول سيارات التأجير المستخدمة في أغراض التأجير قصير وطويل األجل باإلضافة إلى سيارات الموظفين. وقد ارتفع صافي القيمة الدفترية 
للسيارات من 499.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 649.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م نتيجة إضافات بقيمة 393.4 مليون 
ريال سعودي في 2018م لزيادة حجم أسطول السيارات )قامت الشركة بشراء 1,994 مركبة لقطاع التأجير طويل األجل و4,196 سيارة لقطاع التأجير قصير األجل(، 

إلى جانب إضافات أعمال تحت التنفيذ بقيمة 15.8 مليون ريال سعودي والتي تتعلق بالشاحنات التي تم استالمها من الوكيل ولكنها غير جاهزة للتأجير بعد.

وقد قابل ذلك استهالك بقيمة 134.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م باإلضافة إلى التحويالت إلى المخزون والتي تمثل السيارات للبيع والتي تبلغ صافي قيمتها 
الدفترية 123.7 مليون ريال سعودي .

ارتفع صافي القيمة الدفترية للسيارات من 649.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 926.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م نتيجة 
 مع نمو أعمال التأجير قصير وطويل األجل )قامت الشركة بإضافة 4,450 سيارة و3,856 سيارة 

ً
اإلضافات بقيمة 541.9 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها تماشيا

للقطاعين، على التوالي(. قابل ذلك التحويالت إلى المخزون بصافي قيمة دفترية 91.8 مليون ريال سعودي وتكلفة استهالك بقيمة 173.6 مليون ريال سعودي. 

كما في 31 ديسمبر 2019م تم استهالك 24.4% من قيمة السيارات حيث بلغ أعمار معظم السيارات في األسطول أقل من سنتين.

تحسينات المباني المستاجرة ٧-19-٥-٦
تتعلق تحسينات المباني المستاجرة بشكل رئي�سي بتكاليف ترميم وتطوير المباني المستأجرة )الفروع والمستودعات(. حيث ارتفع رصيد تحسينات المباني المستاجرة 
من 3.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 4.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م نتيجة اإلضافات البالغة 931.6 ألف ريال سعودي والتي 

تتعلق بشكل رئي�سي بتجديد وتطوير الفروع، وقد قابل ذلك مصروف استهالك بلغ 549.2 ألف ريال سعودي في 2018م. 

بلغ رصيد تحسينات المباني المستاجرة 4.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م حيث بلغت اإلضافات 642.3 ألف ريال سعودي وقابلها استهالك بقيمة 
643 ألف ريال سعودي، وتتعلق تلك اإلضافات بتجديد وتطوير الفروع الحالية والجديدة.

أصول ثابتة اخرى ٨-19-٥-٦
تتكون األصول الثابتة األخرى من اإللكترونيات مثل أجهزة الكمبيوتر واألدوات والمعدات الالزمة للفروع وورش الصيانة واألدوات المكتبية وأثاث سكن الموظفين. 
انخفض رصيد األصول الثابتة األخرى من 13.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 5.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر2018م ويعود ذلك 
بشكل رئي�سي إلى خسائر االنخفاض في القيمة والبالغة 5.4 مليون ريال سعودي والتي تقاس من خالل عملية التقييم السنوية التي تقوم بها الشركة لقياس قيمة 
األصول والتي تتعلق بالفروع المغلقة. تزامن ذلك مع ارتفاع مصروف االستهالك وقدره 4.7 مليون ريال سعودي لعام 2018م بعد التغيير في تقديرات اإلدارة الستهالك 

بعض األصول.

انخفضت األصول الثابتة من 5.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر2018م إلى 5.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى 
االستهالك بقيمة 2.8 مليون ريال سعودي وقابل ذلك إضافات بقيمة 2.7 مليون ريال سعودي ناتجة عن افتتاح فروع جديدة. 

األصول غير ملموسة 19-9-٥-٦

األصول غير ملموسة كما في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م : ٢٨-٦جدول 

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2017م
31 ديسمبر 

2018م
31 ديسمبر 

2019م

9129121,007موجودات غير ملموسة 

)550()328()112(اإلطفاء المتراكم

800584458صافي القيمة الدفترية

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م 
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األصول غير ملموسة، بالصافي

تتعلق األصول غير الملموسة ببرنامج تخطيط موارد المؤسسات الذي بدأت الشركة في استخدامه في عام 2016م، وانخفض رصيد األصول غير الملموسة من 800 
ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 584 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م وذلك يرجع بشكل رئي�سي إلى مصروف اإلطفاء خالل الفترة ذاتها.

وفي عام 2018م قامت إدارة الشركة بمراجعة تقديرات اإلطفاء حيث تم خفض العمر اإلنتاجي لألصل غير الملموس من 10 سنوات إلى 5 سنوات مما أدى إلى زيادة 
اإلطفاء المتراكم من 112 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 328 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م. انخفضت األصول غير الملموسة إلى 

458 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى زيادة مصروف اإلطفاء. 

موجودات حق استخدام األصول المؤجرة 19-10-٥-٦

الحركة في موجودات حق استخدام األصول المؤجرة كما في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م : ٢9-٦جدول 

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2017م
31 ديسمبر 

2018م
31 ديسمبر 

2019م

0.00.056,038كما في 1 يناير 2019م

0.00.06,780إضافات

)15,895(0.00.0مصروف إستهالك

0.00.046,923في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 

 مع اعتماد الشركة للمعيار الدولي للتقرير 
ً
يتعلق رصيد موجودات حق استخدام األصول المؤجرة من قبل الشركة والتي تم تسجيلها في قائمة المركز المالي تماشيا

المالي رقم 16. بلغ رصيد موجودات حق استخدام األصول 46.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، في حين بلغ رصيد استهالك حق استخدام األصول 
المؤجرة 15.9 مليون ريال سعودي في الفترة ذاتها. تقوم الشركة بإدراج حق استخدام األصول المؤجرة المقاسة بالقيمة الحالية إللتزمات عقود اإليجار المخصومة، 

ويتم تعديلها ألي مدفوعات اإليجار المستحقة أو المقدمة. 

الموجودات المتداولة ٢0-٥-٦

الموجودات المتداولة كما في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م : ٣0-٦جدول 

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2017م
31 ديسمبر 

2018م
31 ديسمبر 

2019م

6,0626,9576,761المخزون

32,76730,78133,163مصاريف مدفوعة مقدما وارصدة مدينة اخرى

58,61064,67790,385ذمم مدينة، بالصافي

2,6405,7737,825اإليرادات المستحقة، بالصافي

8410038المستحق من أطراف ذات عالقة

31,50233,12458,970النقد وما في حكمه

131,666141,413197,141إجمالي الموجودات المتداولة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م 

مؤشرات األداء الرئيسية لموجودات المتداولة: ٣1-٦جدول 

مؤشرات األداء الرئيسية

706966أيام الذمم المدينة )يوم(

162128عمر المخزون )يوم(

المصدر: معلومات اإلدارة

المخزون ٢0-1-٥-٦

المخزون كما في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م : ٣٢-٦جدول 

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2017م
31 ديسمبر 

2018م
31 ديسمبر 

2019م

3,2384,5894,045مركبات محتفظ بها للبيع

2,8242,3692,715قطع غيار ومستلزمات

6,0626,9576,761اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م 
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مؤشرات األداء الرئيسية للمخزون: ٣٣-٦جدول 

مؤشرات األداء الرئيسية

162128عمر المخزون )يوم(

المصدر: معلومات اإلدارة

مركبات محتفظ بها للبيع ٢-٢0-٥-٦
يتعلق بند المركبات المحتفظ بها للبيع بالمركبات المستعملة المتاحة للبيع التي تم تحويلها إلى المخزون بعد إنتهاء عمرها التشغيلي، حيث يتم نقل المركبات من 
األصول الثابتة إلى المخزون. ارتفع رصيد المركبات المحتفظ بها للبيع من 3.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 4.6 مليون ريال سعودي في 31 

ديسمبر 2018م. وبلغت المركبات المحتفظ بها للبيع 4.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م.

قطع غيار ومستلزمات ٣-٢0-٥-٦
تمثل قطع الغيار والمستلزمات القطع التي يتم اإلحتفاظ بها في المخزون لصيانة المركبات وإصالحها وبلغت بمتوسط 2.6 مليون ريال سعودي خالل الفترة ما بين 

31 ديسمبر 2017م و31 ديسمبر 2019م.

مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى ٤-٢0-٥-٦

مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى كما في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: ٣٤-٦جدول 

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2017مألف ريال سعودي

13,84720,52216,924مصاريف مدفوعة مقدما

15,6875387,195دفعات مقدمة للموردين

5,7093,117-دفعات مقدمة مقابل إضافات الممتلكات والمعدات

2,0511,9301,776ذمم موظفين

6967191,437تأمينات نقدية

4871,3642,715أرصدة مدينة أخرى 

32,76730,78133,163اإلجمالي

كنسبة مئوية من إجمالي المصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
ً
51.0%66.7%42.3%مصاريف مدفوعة مقدما

21.7%1.7%47.9%دفعات مقدمة للموردين

9.4%18.5%-دفعات مقدمة مقابل إضافات الممتلكات والمعدات

5.4%6.3%6.3%ذمم موظفين

4.3%2.3%2.1%تأمينات نقدية

8.2%4.4%1.5%أرصدة مدينة أخرى 

100.0%100.0%100.0%اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م 

مصاريف مدفوعة مقدمًا

يشمل بند المصاريف المدفوعة مقدما على مصاريف اإليجار وتأمين السيارات والتأمين الصحي ومصاريف أخرى تم دفعها مقدما. ارتفع رصيد المصاريف المدفوعة 
مقدما من 13.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 20.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م وانخفضت إلى 16.9 مليون ريال سعودي 

كما في 31 ديسمبر 2019م. 

ويتعلق اإليجار المدفوع مقدما بشكل أسا�سي بإيجارات الفروع ومستودعات السيارات وسكن الموظفين، وقد ارتفع من 5.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2017م إلى 8.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م وذلك بسبب التغير في شروط دفعات إيجار فرع الشركة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض )على 
سبيل المثال تغير التاريخ المحدد للدفعات المقدمة(. وانخفض اإليجار المدفوع مقدما من 8.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 766 ألف ريال 
 مع اعتماد الشركة للمعيار الدولي 

ً
سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى تصنيف المباني المستأجرة كأصول حق االستخدام، تماشيا

للتقارير المالية رقم 16.

يتعلق تأمين السيارات المدفوع مقدما بشكل رئي�سي بتأمين السيارات والمركبات المستخدمة من قبل الشركة، والتي ارتفعت من 6.0 مليون ريال سعودي كما في 31 
 مع نمو أسطول الشركة. وقد اقترن ذلك بتحول الشركة من تغطية تأمين ضد الغير إلى 

ً
ديسمبر 2017م إلى 7.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م تماشيا

تغطية تأمين شاملة لتأمين أسطول التأجير قصير األجل في 2018م. وارتفع تأمين السيارات المدفوع مقدما من 7.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 
 مع نمو أسطول الشركة.

ً
9.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م تماشيا
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تتكون المصاريف األخرى المدفوعة مقدما من مصروفات متنوعة مدفوعة مقدما، والتي ارتفعت من 2.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 3.9 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م نتيجة رسوم اإلقامة التي تم دفعها من قبل الشركة بمبلغ 1.6 مليون ريال سعودي في 2018م، وقد استرجعت الشركة 
 مع قرار إلغاء هذه الرسوم. وارتفعت المصاريف األخرى المدفوعة مقدما من 3.9 كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 6.6 مليون 

ً
هذا المبلغ من الحكومة في 2019م تماشيا

 المتعلقة بطرح الشركة لالكتتاب العام والبالغة 3.6 مليون ريال 
ً
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى المصروفات المدفوعة مقدما

سعودي. 

دفعات مقدمة للموردين  ٥-٢0-٥-٦
انخفضت الدفعات المقدمة للموردين من 15.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 538 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م نتيجة إعادة 
تصنيف الرصيد بين دفعات مقدمة للموردين ودفعات مقدمة مقابل شراء ممتلكات ومعدات حيث أن معظم الرصيد في 31 ديسمبر 2017م يتعلق بدفعات مقدمة 

مقابل تعديالت على مجموعة من الشاحنات من أحد الموردين لتستوفي متطلبات أحد عمالء التأجير طويل األجل الرئيسيين.

ارتفعت الدفعات المقدمة للموردين إلى 7.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م نتيجة انخفاض مطالبات شركات التأمين في عام 2019م، حيث قامت 
الشركة بتسوية مدفوعات التأمين مقابل المطالبات المستحقة في 2018م والتي انخفضت في 2019م.

دفعات مقدمة مقابل إضافات الممتلكات والمعدات ٦-٢0-٥-٦
إرتفعت الدفعات المقدمة مقابل إضافات الممتلكات والمعدات من صفر كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 5.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م حيث 
أن الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017م يشمل دفعات مقدمة للموردين ودفعات مقدمة مقابل إضافات الممتلكات والمعدات. إنخفضت الدفعات المقدمة مقابل 
إضافات الممتلكات والمعدات إلى 3.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م حيث أن الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018م يشمل دفعات لمورد لتعديالت على 

.
ً
 لطلب عميل في إطار عقد تأجير طويل األجلوفقا

ً
الشاحنات وفقا

ذمم موظفين ٧-٢0-٥-٦
تتكون الذمم الموظفين بشكل أسا�سي من دفعات مقدمة للموظفين، وبلغت ذمم الموظفين 2.1 مليون ريال سعودي و1.9 مليون ريال سعودي و1.8 مليون ريال 

سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م، على التوالي.

تأمينات نقدية ٨-٢0-٥-٦
تتعلق التامينات النقدية بخطابات الضمان، حيث ارتفعت التامينات النقدية من 696 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 1.4 مليون ريال سعودي كما 

في 31 ديسمبر 2019م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى مناقصة فرع مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

أرصدة مدينة أخرى ٢0-9-٥-٦
تتعلق األرصدة المدينة األخرى بشكل رئي�سي بالخصومات من وكاالت السيارات وضريبة القيمة المضافة المستحقة والتي ارتفعت من 487 ألف ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2017م إلى 2.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م نتيجة االرتفاع في مشتريات أسطول الشركة من السيارات والمركبات في 2018م و2019م 

 مع نمو قطاع التأجير قصير وطويل األجل.
ً
تماشيا

ذمم مدينة، بالصافي ٢0-10-٥-٦

الذمم المدينة كما في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: ٣٥-٦جدول 

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2017م
31 ديسمبر 

2018م
31 ديسمبر 

2019م

80,29386,274118,524إجمالي الذمم المدينة

)28,139()21,597()21,683(الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

58,61064,67790,385الذمم المدينة، بالصافي

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م 

مؤشرات األداء الرئيسية أليام الذمم المدينة: ٣٦-٦جدول 

706966أيام الذمم المدينة )يوم(

المصدر: معلومات اإلدارة
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الذمم المدينة حسب النوع: ٣٧-٦جدول 

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2017م
31 ديسمبر 

2018م
31 ديسمبر 

2019م

27,29926,87737,504قطاع التأجير قصير األجل- األفراد

46,61454,97471,415قطاع التأجير قصير وطويل األجل - الشركات

3,5243,4504,617الحوادث

)695(-1,670مبيعات المركبات

1,1879745,683أخرى

80,29486,274118,524إجمالي الذمم المدينة

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

)13,844()5,964()6,563(قطاع التأجير قصير األجل- األفراد

)11,441()13,855()14,097(قطاع التأجير قصير وطويل األجل - الشركات

)2,853()1,778()1,022(الحوادث

)28,139()21,597()21,683(إجمالي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

58,61064,67790,385الذمم المدينة، بالصافي

المصدر: معلومات اإلدارة

أعمار الذمم المدينة ٢0-11-٥-٦

أعمار الذمم المدينة كما في ٣1 ديسمبر ٢019م: ٣٨-٦جدول 

اإلجماليأكثر من 360 يوم271-360 يوم181-270 يوم91-180 يوم0-90 يومألف ريال سعودي

59,23212,7236,4595,67034,440118,524إجمالي الذمم المدينة

100.0%29.1%4.8%5.4%10.7%50.0%كنسبة مئوية من الذمم المدينة

المصدر: معلومات اإلدارة

الحركة في الخسائر اإلئتمانية  ٢0-1٢-٥-٦

الحركة في الخسائر اإلئتمانية كما في ٣1 ديسمبر٢01٧م و٢01٨م و٢019م: ٣9-٦جدول 

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2017م
31 ديسمبر 

2018م
31 ديسمبر 

2019م

35,68721,68321,597في بداية السنة

17,0258,2237,799المكون خالل السنة

)1,257()8,309()31,028(مبالغ معدومة خالل السنة

21,68321,59728,139في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م 

إجمالي الذمم المدينة ٢0-1٣-٥-٦
ارتفع إجمالي الذمم المدينة من 80.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 86.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م. ويعود ذلك بشكل 

أسا�سي إلى االرتفاع في إيرادات قطاع التأجير طويل األجل من 83.0 مليون ريال سعودي في 2017م إلى 136.4 مليون ريال سعودي في 2018م.

ارتفع إجمالي الذمم المدينة من 86.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 118.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م ويعود ذلك بشكل 
رئي�سي إلى االرتفاع في الذمم المدينة للشركات )لكل من قطاعات التأجير قصير وطويل األجل( بقيمة 16.4 مليون ريال سعودي واالرتفاع في الذمم المدينة لألفراد 
 مع نمو األعمال في القطاعين. كما وإرتفعت األرصدة المدينة األخرى من 974 ألف ريال سعودي 

ً
)قطاع التأجير قصير األجل( بقيمة 10.6 مليون ريال سعودي تماشيا

كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 5.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م والتي تتعلق بالخصومات التي سيتم الحصول عليها من وكاالت السيارات والتي 
إرتفعت بسبب التأخير في تحصيل تلك الخصومات من الوكاالت. 

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ٢0-1٤-٥-٦
 للمعايير الدولية للتقارير المالية حيث يتم تطبيق 

ً
تعمل الشركة وفق نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة لتكوين مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها وفقا

النموذج بناء على التجربة التاريخية لخسارة االئتمان حسب نوع العمالء. تم تطبيق نموذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة في 2018م. وبالتالي تم تطبيقه بأثر رجعي 
على2017م والذي نتج عنه إضافات إلى مخصص الديون المشكوك فيها للشركة بقيمة 17.0 مليون ريال سعودي وشطب عدد من الذمم المدينة المشكوك 
بتحصيلها بقيمة 31.0 مليون ريال سعودي. انخفضت إضافات المخصص إلى 8.2 مليون ريال سعودي كما في 2018م حيث أنه تم اتخاذ مخصصات مقابل الذمم 

المدينة المرتبطة بالحسابات ذات المخاطر العالية وشطبهم في سنة 2017م. في حين انخفضت إضافات المخصص إلى 7.8 مليون ريال سعودي كما في 2019م.
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اإليرادات المستحقة ٢0-1٥-٥-٦

اإليرادات المستحقة كما في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م : ٤0-٦جدول 

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2017م
31 ديسمبر 

2018م
31 ديسمبر 

2019م

5,0098,34410,600إجمالي اإليرادات المستحقة

)2,776()2,571()2,369(الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

2,6405,7737,824صافي اإليرادات المستحقة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م 

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لإليرادات المستحقة: ٤1-٦جدول 

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2017م
31 ديسمبر 

2018م
31 ديسمبر 

2019م

)2,571()2,369()3,332(في بداية السنة

)205()202(963المكون خالل السنة

)2,776()2,571()2,369(في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م 

إجمالي اإليرادات المستحقة والخسائر االئتماتية المتوقعة

ارتفع صافي اإليرادات المستحقة من 2.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 5.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م ويتعلق بشكل رئي�سي 
باإليرادات المكتسبة التي لم يتم إصدار فاتورة لها في نهاية السنة، وبالذات في قطاع التأجير قصير األجل. بلغت الخسائر االئتمانية المتوقعة 2.4 مليون ريال سعودي 

كما في 31 ديسمبر 2017م و2.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م.

 مع النمو في 
ً
ارتفع صافي اإليرادات المستحقة من 5.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 7.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م تماشيا

قطاع التأجير قصير األجل. في حين بلغت الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 2.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة ٢0-1٦-٥-٦

المعامالت مع األطراف ذات عالقة كما في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: ٤٢-٦جدول 

2019م2018م2017مطبيعة العالقةطبيعة المعامالتألف ريال سعودي

14214781مساهمإيراداتشركة انفستكورب السعودية لإلستثمارات المالية

259134150مساهمإيرادات وإيرادات أخرىحمود عبدالله الذييب

1,5869,683)268(مساهمين مشتركينإيرادات ومشتريات ومصاريفشركة أبناء الذييب

)531()547()840(مساهمإيرادات وإيرادات أخرى ومصاريفمحمد أحمد الذييب

--)91(مساهمةمصروفاتنوف محمد الذييب

2828-مساهمإيرادات وإيرادات أخرىنواف محمد الذييب

5559-مساهمإيرادات وإيرادات أخرىنايف محمد الذييب

-7-مساهمإيراداتمحمد حمود الذييب

706418-أخرىإيراداتابراهيم أحمد الذييب

19--مساهمإيراداتأحمد محمد الذييب

342313113مساهمين مشتركينإيراداتشركة مداريم

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م 
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المستحقات من األطراف ذات عالقة: ٤٣-٦جدول 

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2017مطبيعة العالقةألف ريال سعودي

-1412مساهمشركة انفستكورب السعودية لإلستثمارات المالية

36732مساهمحمود عبدالله الذييب

5--مساهمين مشتركينشركة أبناء الذييب

-12-مساهممحمد أحمد الذييب

---مساهمةنوف محمد الذييب

-29-مساهمنواف محمد الذييب

400.5-مساهمنايف محمد الذييب

---مساهممحمد حمود الذييب

---مساهمأحمد محمد الذييب

---أخرىابراهيم أحمد الذييب

--35مساهمين مشتركينشركة مداريم

8410038-المستحقات من أطراف ذات عالقة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م 

معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة

يشمل األطراف ذات العالقة مساهمين الشركة وأعضاءمجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة والشركات المملوكة من قبلهم.

يتم االتفاق على شروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل إدارة الشركة وفي حاالت معينة من قبل مجلس إدارة الشركة، وتخضع المعامالت التي يكون 
ألحد أعضاء مجلس اإلدارة فيها مصلحة لموافقة الجمعية العامة للشركة بناًء على توصية مجلس اإلدارة. تتم جميع المعامالت مع األطراف ذات العالقة ضمن 
المسار االعتيادي ألعمال الشركة، ومن المتوقع تسوية هذه األرصدة في سياق العمل العادي. والجدير بالذكر أن سياسات التسعير وشروط المعامالت مع األطراف 

ذات العالقة تقوم على أساس تجاري بحت.

النقد وما في حكمه ٢0-1٧-٥-٦

النقد وما في حكمه كما في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: ٤٤-٦جدول 

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2017مألف ريال سعودي

30,71632,42358,393نقد لدى البنوك

786700577نقد في الصندوق

31,50233,12458,970اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م

ارتفع النقد وما في حكمه من 31.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 33.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م ومن ثم إلى 59.0 مليون 
 مع نمو أعمال قطاعي التأجير القصير وطويل األجل. 

ً
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م نتيجة االرتفاع عام في أنشطة الشركة تماشيا

المطلوبات غير المتداولة ٢1-٥-٦

المطلوبات غير المتداولة كما في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: ٤٥-٦جدول 

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2017مألف ريال سعودي

92,756129,320316,162قروض طويلة األجل 

21,46920,18223,264مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظين 

28,613--إلتزامات عقود إيجار 

114,225149,502368,040إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م
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القروض طويلة األجل ٢1-1-٥-٦

القروض طويلة األجل كما في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: ٤٦-٦جدول 

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2017مألف ريال سعودي

273,731358,943605,012قروض

: الجزء المتداول
ً
)288,849()229,623()180,976(ناقصا

92,756129,320316,162القروض طويلة األجل

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م 

جدول سداد القروض كما في ٣1 ديسمبر ٢019م* : ٤٧-٦جدول 

2023م2022م2021م2020مألف ريال سعودي

90,35576,21952,94624,491سامبا

-60,30033,62410,862مصرف الراجحي

-27,21822,8037,441مصرف اإلنماء

--27,55411,443بنك الرياض 

---12,423بنك الجزيرة

39,08130,8079,8243,320بنك ساب

-31,91726,1206,262البنك األهلي

288,849201,01687,33527,811اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

*جميع القروض البنكية المذكورة أعاله مضمونة بضمان شخ�سي. لإلطالع على القروض القائمة كما في تاريخ هذه النشرة، يرجى مراجعة قسم 12-6 )»اتفاقيات التمويل«(

القروض المضمونة بضمان شخصي كما في ٣1 ديسمبر ٢019م* : ٤٨-٦جدول 

نوع القرضالجهة الممولة
الحد المصرح به

)ألف ريال سعودي(
الرصيد كما

في 31 ديسمبر 2019م
شروط وأحكامفترة السدادمصاريف تمويلية

توزيعات األرباح ال تتجاوز 50% من صافي الدخل48 شهرسايبور +2.25%75,00051,991مرة واحدةسامبا

الرافعة المالية القصوى )إجمالي المطلوبات/ 
صافي حقوق الملكية المعدلة( 2.25

الحد األدنى لصافي حقوق الملكية المعدلة 300.0 
مليون ريال سعودي.

خطاب موافقة لالكتتاب العام
ودائع نقدية بقيمة 150 مليون ريال سعودي**

48 شهرسايبور +2.25%50,00045,975حد إئتمانيسامبا

36 شهرسايبور +2.0%150,000146,046حد إئتمانيسامبا

-ساما + 0.75%-15,000خطاب ضمانسامبا

توزيعات األرباح ال تتجاوز 50% من صافي الدخل24 شهرسايبور +2.0%70,00042,464حد إئتمانيمصرف الراجحي

الرافعة المالية القصوى )إجمالي المطلوبات/ 
صافي حقوق الملكية( 2.0

الحد األدنى لصافي حقوق الملكية 300.0 مليون 
ريال سعودي.

خطاب موافقة لالكتتاب العام

ودائع نقدية بقيمة 70 مليون ريال سعودي

36 شهرسايبور +2.0%85,00030,235مرة واحدةمصرف الراجحي

-ساما + 0.50%-15,000خطاب ضمانمصرف الراجحي

60 شهرسايبور +2.0%-50,000مرة واحدةمصرف الراجحي

36 شهرسايبور +2.0%100,00032,087مرة واحدةمصرف الراجحي

24 شهرسايبور +2.5%70,00038,998حد إئتمانيبنك الرياض

الرافعة المالية القصوى )إجمالي المطلوبات/ 
صافي حقوق الملكية( 2.0

خطاب موافقة لالكتتاب العام

-2,000ألغراض عامةبنك الرياض
سعر األسا�سي للبنك 

***** %1.0 +
مرة واحدة

-ساما + 1.75%-15,000خطاب ضمانبنك الرياض

بنك الرياض
فوائد على 

عمليات المبادلة 
الربحية

-سعر األسا�سي للبنك-4,000

24-36 شهرسايبور +2.5%-70,000مرة واحدةبنك الرياض
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نوع القرضالجهة الممولة
الحد المصرح به

)ألف ريال سعودي(
الرصيد كما

في 31 ديسمبر 2019م
شروط وأحكامفترة السدادمصاريف تمويلية

توزيعات األرباح ال تتجاوز 50% من صافي الدخل24 شهرسايبور +2.0%70,00012,423حد إئتمانيبنك الجزيرة

الرافعة المالية القصوى )إجمالي المطلوبات/ 
صافي حقوق الملكية( 2.0

خطاب موافقة لالكتتاب العام***

-سايبور +2.0%-40,000حد إئتمانيبنك الجزيرة

-ساما + 0.25%-10,000خطاب ضمانبنك الجزيرة

14,34924,673مرة واحدةبنك ساب
سايبور +%2.0

48 شهر
توزيعات األرباح ال تتجاوز 50% من صافي الدخل

الرافعة المالية القصوى )إجمالي المطلوبات/صافي 
حقوق الملكية( 2.5

الحد األدنى لصافي حقوق الملكية 200.0 مليون 
ريال سعودي.

خطاب موافقة لالكتتاب العام

يجب أال تتجاوز الرافعة المالية الخارجية 
)إجمالي القروض الخارجية/صافي حقوق الملكية 

الملموسة( 1.5

10,324مرة واحدةبنك ساب

24 أشهرسايبور +2.0%25,000670مرة واحدةبنك ساب

30 شهرسايبور +2.0%62,00057,689حد إئتمانيبنك ساب

-ساما + 0.75%-20,000خطاب ضمانبنك ساب

البنك األهلي 
التجاري

30 شهرسايبور +2.0%60,00031,312مرة واحدة

توزيعات األرباح ال تتجاوز 50% من صافي الدخل

الرافعة المالية القصوى )إجمالي المطلوبات/صافي 
حقوق الملكية( 2.0

الحد األدنى لصافي حقوق الملكية 280.0 مليون 
ريال سعودي.

خطاب موافقة لالكتتاب العام

إيداع 10% من اإليرادات )الحد األدنى(

البنك األهلي 
التجاري

30 شهرسايبور +2.0%40,16329,595مرة واحدة

البنك األهلي 
التجاري

28 شهرسايبور +2.0%7,1633,392مرة واحدة

البنك األهلي 
التجاري

-ساما + 0.25%-2,000خطاب ضمان

البنك األهلي 
التجاري

تمويل رأس المال 
عامل 

3 شهورسايبور +%2.5-5,000

البنك األهلي 
التجاري

فوائد على 
عمليات المبادلة 

الربحية
-سعر البنك األسا�سي-8,000

36 شهرسايبور +2.0%75,00057,462حد إئتمانيمصرف االنماء

توزيعات األرباح ال تتجاوز 50% من صافي الدخل

إيداع 20% من اإليرادات )الحد األدنى(

الرافعة المالية القصوى )إجمالي المطلوبات/صافي 
حقوق الملكية( 2.5

يجب أال تتجاوز نسبة القروض الخارجية/الربح 
قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء 2.5: 1

خطاب موافقة لالكتتاب العام)****(

1,219,998605,012اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

* يتضمن الجدول أعاله القروض البنكية القائمة كما في 31 ديسمبر 2019م وجميعها مضمونة بضمان شخ�سي. لإلطالع على القروض القائمة كما في تاريخ هذه النشرة، يرجى مراجعة قسم 12-6 )»اتفاقيات التمويل«(

** تم تجديد اتفاقية التسهيالت مع بنك سامبا بتاريخ 1441/10/12ه )الموافق 2020/6/4م(، بقيمة إجمالية تبلغ 319,720,290 ريال سعودي، يرجى مراجعة قسم 12-6 )»اتفاقيات التمويل«(

***تم تجديد اتفاقية التسهيالت مع بنك الجزيرة بتاريخ 1441/9/20ه )الموافق 2020/5/13م(، بقيمة إجمالية تبلغ 60,000,000 ريال سعودي، يرجى مراجعة قسم 12-6 )»اتفاقيات التمويل«(

**** تم تجديد اتفاقية التسهيالت مع بنك االنماء بتاريخ 1441/12/19ه )الموافق 2020/08/09م(، بقيمة إجمالية تبلغ 150,000,000 ريال سعودي، يرجى مراجعة قسم 12-6 )»اتفاقيات التمويل«(

***** السعر في االتفاقية األساسية المبرمة مع بنك الرياض بتاريخ 1439/4/8ه، الموافق 2017/12/27م، هو سعر الفائدة األسا�سي على اإلقراض لدى بنك الرياض وقد تم تحديثه لـ 1% إضافة لسعر الفائدة األسا�سي على 
اإلقراض لدى بنك الرياض عند تجديد االتفاقية بتاريخ 1440/8/5ه الموافق 2019/4/10م

قروض طويلة األجل

تستخدم القروض طويلة األجل بشكل رئي�سي لشراء السيارات. حيث ارتفع رصيد القروض طويلة األجل من 273.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 
358.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م نتيجة ارتفاع عدد مشتريات السيارات خالل السنة. كما وارتفع رصيد القروض طويلة األجل من 358.9 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 605.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م لتمويل االرتفاع في أسطول الشركة لقطاع التأجير قصير األجل 
والتأجير طويل األجل. بلغ الجزء المتداول من القروض طويلة األجل 181.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م و229.6 مليون ريال سعودي كما في 31 

ديسمبر 2018م و288.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. 
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مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ٢-٢1-٥-٦

الحركة في مخصص نهاية الخدمة للموظفين كما في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: ٤9-٦جدول 

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2017مألف ريال سعودي

25,98921,46920,182في بداية السنة

2,9492,6622,661تكاليف الخدمة

988816864مصروف الفائدة

)1,620()3,844()7,048(المدفوع خالل السنة

1,177)921()1,409(الخسائر/)األرباح( األكتوارية

21,46920,18223,264في نهاية السنة

المصدر: معلومات اإلدارة

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 لللمعايير الدولية للتقارير المالية. انخفض رصيد مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
ً
يتم تقدير مكافأت نهاية الخدمة للموظفين باستخدام التقييمات االكتوارية وفقا

من 21.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 20.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م. ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى انخفاض عدد 
الموظفين نتيجة إغالق الفروع. ارتفع رصيد مكافآت نهاية الخدمة للموظفين إلى 23.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى 

 مع التغيرات في االفتراضات االكتوارية واالرتفاع في عدد الموظفين .
ً
خسائر أكتوارية بقيمة 1.2 مليون ريال سعودي تماشيا

إلتزامات عقود اإليجار ٣-٢1-٥-٦

الحركة في إلتزامات عقود اإليجار كما في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م : ٥0-٦جدول 

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2017مألف ريال سعودي

51,962--كما في 1 يناير 2019م

6,780--إضافات

2,179--تراكم فائدة

)16,943(--مدفوعات

43,978--في نهاية السنة

15,365--الجزء المتداول

28,613--الجزء غير متداول

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 

بلغت إلتزامات عقود اإليجار 28.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م وتتعلق بإلتزامات عقود اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجارات 
المتبقية، مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ ابتداء العقد فيما إذا كان معدل الفائدة الضمني في العقد ال يمكن تحديده بشكل فوري. بعد بداية 

العقد يتم زيادة مبلغ إلتزامات اإليجار ليعكس ازدياد تكلفة التمويل وانخفاض المبلغ عند دفع اإليجارات.

المطلوبات المتداولة ٢٢-٥-٦

المطلوبات المتداولة كما في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: ٥1-٦جدول 

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2017مألف ريال سعودي

180,976229,623288,849الجزء المتداول من قروض طويلة األجل 

67,21790,01185,185ذمم وكاالت سيارات دائنة 

3,4801,6823,534ذمم دائنة 

604242-إيرادات غير مكتسبة 

18,56823,31239,155مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

15,365--إلتزامات عقود إيجار - الجزء المتداول 

4,85513,76619,854مخصص الزكاة 

275,096358,997452,184إجمالي المطلوبات المتداولة 

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م 
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مؤشرات األداء الرئيسية: ٥٢-٦جدول 

مؤشرات األداء الرئيسية

1026956أيام مستحقة الدفع – وكاالت السيارات )يوم(

المصدر: معلومات اإلدارة

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل 1-٢٢-٥-٦
يمثل الجزء المتداول من القروض طويلة األجل الجزء المتوقع سداده في السنة المالية التي تلي سنة التقرير وفق جدول السداد. وتستخدم هذه القروض بشكل 
أسا�سي في شراء السيارات، حيث بلغت 181.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م و229.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م و288.8 مليون 

ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م.

ذمم وكاالت سيارات دائنة  ٢-٢٢-٥-٦
يتعلق رصيد ذمم وكاالت سيارات الدائنة باإللتزامات المرتبطة بشراء السيارات من الوكاالت. وارتفع رصيد ذمم وكاالت سيارات الدائنة من 67.2 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 90.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م نتيجة ارتفاع مشتريات السيارات خالل السنة. في حين انخفض رصيد ذمم وكاالت 
سيارات الدائنة إلى 85.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م حيث دفعت الشركة مبالغ مقدمة بقيمة 9.3 مليون ريال سعودي الحدى وكاالت السيارات 

لالستفادة من الشروط واألحكام التفضيلية المقدمة لشراء شاحنات والتي تم خصمها مقابل األرصدة الدائنة. 

ذمم دائنة  ٣-٢٢-٥-٦
تتعلق الذمم الدائنة بمصروفات الشركةاإلعتيادية باستثناء اإللتزامات المرتبطة بشراء السيارات. حيث انخفض رصيد الذمم الدائنة من 3.5 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 1.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م نتيجة تسويات أسرع لتلك الذمم الدائنة وارتفاع في مطالبات من شركات التأمين 

والتي تم خصمها مقابل الذمم الدائنة لشركات التأمين. 

ارتفعت الذمم الدائنة إلى 3.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م نتيجة ارتفاع الذمم الدائنة لشركات التأمين. 

إيرادات غير مكتسبة  ٤-٢٢-٥-٦
تتعلق اإليرادات غير المكتسبة بالمبالغ المستلمة مقدما من العمالء حيث بلغت 604 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م و242 ألف ريال سعودي كما في 

31 ديسمبر 2019م.

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى  ٥-٢٢-٥-٦

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى كما في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: ٥٣-٦جدول 

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2017مألف ريال سعودي

12,62714,68524,678مصاريف مستحقة الدفع

4,2916,93010,400دفعات مقدمة من عمالء

1,6501,6974,078ارصدة دائنة اخرى

18,56823,31239,155اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م 

مصاريف مستحقة الدفع)أ( 

تتعلق مصاريف مستحقة الدفع بشكل رئي�سي بمخصصات اإلجازات المدفوعة والحوافز والفوائد المستحقة والتأمينات. ارتفع الرصيد من 12.6 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 14.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م بسبب تغير التغطية التأمينية من ضد الغير إلى تأمين شامل لقطاع التأجير 
قصير األجل. لذلك ارتفعت المستحقات من إستقطاعات التأمين من صفر كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 3.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م حيث 
تقدمت الشركة بالئحة مطالبات لشركات التأمين في 2018م. قابل ذلك بشكل جزئي انخفاض في المصاريف المستحقة األخرى من 2.4 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2017م إلى 1.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م. في حين ارتفع الرصيد إلى 24.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م ويعود 
ذلك بشكل رئي�سي إلى االرتفاع في مخصصات الحوافز )+2.3 مليون ريال سعودي( والتي تم منحها للموظفين نظرا لتحسن األعمال واالرتفاع في المستحقات المتعلقة 
 مع اتفاقية الشركة بمشاركة 

ً
بتكاليف االكتتاب )2.9 مليون ريال سعودي( وإرتفاع مستحقات إيجارات بعض الفروع في المطارات )+1.3 مليون ريال سعودي( تماشيا

نسبة محددة من األرباح مع الهيئة العامة للطيران المدني )المؤجر( باإلضافة إلى اإلرتفاع في المصاريف المستحقة لقطع الغيار بقيمة 2.8 مليون ريال سعودي والتي 
تم تصنيفها سابقا ضمن الذمم الدائنة.

دفعات مقدمة من عمالء)ب( 

 مع بنود االتفاقية. وقد ارتفعت من 
ً
تتعلق دفعات مقدمة من عمالء بشكل رئي�سي بعمالء قطاع التأجير طويل األجل من الشركات. يتم تسديد هذه الدفعات تماشيا

4.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 6.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م وإلى 10.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م 
 مع االرتفاع في إيرادات قطاع التأجير طويل األجل.

ً
تماشيا
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أرصدة دائنة أخرى)ج( 

تتعلق األرصدة الدائنة األخرى برسوم المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وبرنامج نقاط والء العمالء وبلغت 1.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م 
و31 ديسمبر 2018م. ارتفع الرصيد إلى 4.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م حيث أن الرصيد يشمل برنامج نقاط والء العمالء من 2018م بقيمة 0.9 

مليون ريال سعودي بسبب خطأ في نظام التقرير لنقاط والء العمالء في عام 2018م والذي تم تصحيحه في عام 2019م.

إلتزامات عقود إيجار - الجزء المتداول)د( 

بلغ رصيد إلتزامات عقود إيجار – الجزء المتداول 15.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م وتتعلق بالجزء المتداول من إلتزامات عقود اإليجار المقاسة 
بالقيمة الحالية لدفعات اإليجارات المتبقية، مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ ابتداء العقد فيما إذا كان معدل الفائدة الضمني في العقد ال 

يمكن تحديده بشكل فوري. بعد بداية العقد يتم زيادة مبلغ إلتزامات اإليجار ليعكس ازدياد تكلفة التمويل وانخفاض المبلغ عند دفع اإليجارات.

مخصص الزكاة ٦-٢٢-٥-٦

مخصص الزكاة كما في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: ٥٤-٦جدول 

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2017مألف ريال سعودي

324,347404,196472,207حقوق المساهمين

262,709433,986768,723مخصصات اول المدة وتسويات اخرى

)1,077,171()757,810()614,717(القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل

-40,592536دخل السنة الخاضع للزكاة

12,93180,908163,758الوعاء الزكوي للسنة

1,0152,0234,114تكلفة الزكاة -)%2.5(

6,8884,014-فرق الزكاة عن السنوات السابقة

1,0158,9118,128إجمالي الزكاة 

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2017مألف ريال سعودي

3,8404,85513,766في بداية السنة

1,0152,0234,114المحمل خالل السنة

6,8884,014-مخصص اضافي لفروقات سنوات سابقة

)2,039(-)9(مدفوع خالل السنة

4,85513,76619,854في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م 

مخصص الزكاة

ارتفع مخصص الزكاة من 4.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 13.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى 
المخصص اإلضافي )6.9 مليون ريال سعودي( لتغطية الزكاة اإلضافية التي تم تحديدها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل لألعوام من 2012م حتى 2017م. ارتفع 
مخصص الزكاة إلى 19.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م نتيجة تقييم أولي للزكاة كما في 31 ديسمبر 2018م من طرف هيئة الزكاة والدخل والذي أظهر 

فروقات في الزكاة بقيمة 4.0 مليون ريال سعودي، حيث قامت الشركة بتكوين مخصص لتغطية هذا المبلغ.

إلتزامات عقود اإليجار ٧-٢٢-٥-٦

االلتزمات التشغيلية لإليجارات كما في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: ٥٥-٦جدول 

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2017مألف ريال سعودي

-17,98311,763خالل السنة

-20,1179,176بين سنة وخمس سنوات

-805412أكثر من خمس سنوات

-38,90521,351في نهاية السنة

المصدر: معلومات اإلدارة 

إلتزامات عقود اإليجار

تتعلق إلتزامات عقود اإليجار بالفروع والمعارض المستأجرة من الشركة وتصل تواريخ إنتهاء تلك االلتزمات إلى 5 سنوات مع إمكانية التجديد في نهاية العقد حسب 
اإلتفاق بين المستأجر والمؤجر. بلغت اإللتزامات التشغيلية لإليجارات 38.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م و21.4 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2018م. عند اعتماد الشركة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 في عام 2019م، قامت الشركة بإثبات أصول حق استخدام وإلتزامات عقود اإليجار التي 

تم تصنيفها سابقا كتأجيرات تشغيلية.
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التزمات محتملة ٨-٢٢-٥-٦

خطابات ضمان كما في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: ٥٦-٦جدول 

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2017مألف ريال سعودي

11,14228,583-خطابات ضمان

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م

أصدرت الشركة خطابات ضمان بمبلغ 11.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م و28.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م والمتعلقة 
بعملياتها والتي من ضمنها مناقصة فرع مطار الملك خالد في الرياض.

حقوق المساهمين ٢٣-٥-٦

حقوق المساهمين كما في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: ٥٧-٦جدول 

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2017مألف ريال سعودي

153,902153,902153,902رأس المال 

55,33855,33855,338اإلحتياطي النظامي

141,760174,525242,134األرباح المبقاه 

351,000383,765451,374إجمالي حقوق المساهمين 

26.3%15.7%8.2%العائد على حقوق المساهمين

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م 

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين كما في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: ٥٨-٦جدول 

اإلجمالياألرباح المبقاةاالحتياطي النظاميرأس المالألف ريال سعودي

153,90255,338124,627333,867كما في 1 يناير 2017م

28,72428,724--صافي الدخل للسنة

1,4091,409--الدخل الشامل األخر

)13,000()13,000(--توزيعات ارباح

153,90255,338141,760351,000كما في 31 ديسمبر 2017م

60,09560,095--صافي الدخل للسنة

921921--الدخل الشامل األخر

)28,250()28,250(--توزيعات ارباح

153,90255,338174,525383,765كما في 31 ديسمبر 2018م

118,786118,786--صافي الدخل للسنة

)1,177()1,177(--الدخل الشامل األخر

)50,000()50,000(--توزيعات ارباح

153,90255,338242,134451,374كما في 31 ديسمبر 2019م

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م 

يتكون رأس مال الشركة من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل وقدره 153.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م 
وينقسم على 15,390,200 سهم بقيمة 10 ريال سعودي لكل سهم. 

 لمتطلبات نظام الشركات والنظام األسا�سي للشركة، يجب أن تقوم الشركة بتكوين احتياطي نظامي من خالل تحويل 10% من صافي الدخل السنة حتى يصل 
ً
وفقا

نسبته 30% من رأس مال الشركة. هذا االحتياطي النظامي غير متاح للتوزيع على المساهمين. حيث أن االحتياطي النظامي بلغ 55.3 مليون ريال سعودي مما يمثل أكثر 
من 30% من رأس مال الشركة، لم تقم الشركة بتكون أي احتياطي نظامي خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م .

بلغت األرباح المبقاة 141.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م و174.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م و242.1 مليون ريال سعودي 
 مع االرتفاع في صافي الدخل من 28.7 مليون ريال سعودي في 2017م إلى 60.1 مليون ريال سعودي في 2018م وإلى 118.8 مليون 

ً
كما في 31 ديسمبر 2019م تماشيا

ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م.

تم توزيع أرباح بقيمة 13.0 مليون ريال سعودي و28.3 مليون ريال سعودي و50.0 مليون ريال سعودي والتي تمثل 0.84 ريال سعودي للسهم و1.84 ريال سعودي 
للسهم و3.25 ريال سعودي للسهم خالل السنوات 2017م و2018م و2019م، على التوالي. 
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قائمة التدفقات النقدية ٢٤-٥-٦

قائمة التدفقات النقدية كما في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: ٥9-٦جدول 

2019م2018م2017مألف ريال سعودي

)128,853()21,155(120,322صافي التدفقات النقدية من / )المستخدمة في( األنشطة التشغيلية

)3,966()18,599()4,071(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

41,376158,665)116,920(صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( / من األنشطة التمويلية

1,62225,847)669(صافي التغير في النقد وما في حكمه خالل السنة

32,17131,50233,124النقد وما في حكمه في بداية السنة

31,50233,12458,970النقد وما في حكمه في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م

النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية 1-٢٤-٥-٦

النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية كما في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: ٦0-٦جدول 

2019م2018م2017مألف ريال سعودي

29,73969,005126,913الدخل قبل الزكاة

تعديالت لمطابقة الربح قبل الزكاة مع صافي التدفقات النقدية:

150,288140,105177,137استهالك ممتلكات ومعدات

74216222إطفاء موجودات غير ملموسة

15,895--استهالك موجودات حق استخدام

15,80416,49524,518تكاليف تمويل

16,0618,4258,004الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

3,9373,4783,524مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

1,5565,754302خسائر في قيمة ممتلكات ومعدات ومخزون

217,459243,478356,516الدخل قبل الزكاة الُمعدل

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)6,458(1,986)6,698(مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

)33,507()14,290()20,718(ذمم مدينة. بالصافي

)2,257()3,335(3,716اإليرادات المستحقة. بالصافي

62)16(328المستحق من أطراف ذات عالقة

153,088122,78591,749المخزون

)4,826(6,10722,794ذمم وكاالت سيارات دائنة

2,9863,83413,965مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة اخرى

)363(604-إيرادات غير مكتسبة

1,852)1,798(27ذمم دائنة

356,296376,042416,735النقدية من األنشطة التشغيلية

)541,929()393,354()228,926(إضافات سيارات

)2,039(-0.0الزكاة المدفوعة

)1,620()3,844()7,048(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

)128,853()21,155(120,322صافي التدفقات النقدية من / )المستخدمة في( األنشطة التشغيلية

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م 

انخفضت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية من 120.3 مليون ريال سعودي في 2017م إلى -21.2 مليون ريال سعودي في 2018م نتيجة االرتفاع في إضافات 
السيارات من 228.9 مليون ريال سعودي في 2017م إلى 393.4 مليون ريال سعودي في 2018م، إلى جانب انخفاض التغير في المخزون والذي يتضمن التدفقات 
الناتجة عن بيع السيارات بسبب انخفاض عدد المركبات المباعة من 5,552 مركبة في عام 2017م إلى 4,180 مركبة في عام 2018م. في حين قابل ذلك ارتفاع في 

الدخل قبل الزكاة من 29.7 مليون ريال سعودي في 2017م إلى 69.0 مليون ريال سعودي في 2018م باإلضافة إلى ارتفاع في الذمم الدائنة لوكاالت سيارات. 
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انخفضت التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية إلى -128.9 مليون ريال سعودي في 2019م نتيجة االرتفاع في إضافات السيارات بقيمة 541.9 
مليون ريال سعودي في 2019م، إلى جانب انخفاض التغير في المخزون والذي يتضمن التدفقات الناتجة عن بيع السيارات بسبب انخفاض عدد المركبات المباعة 
من 4,180 مركبة في عام 2018م إلى 3,173 مركبة في عام 2019م واالرتفاع في التغير في الذمم المدينة بقيمة 19.2 مليون ريال سعودي مع انخفاض التغير في الذمم 

الدائنة لوكاالت سيارات نتيجة لسداد أسرع لتلك األرصدة.

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية ٢-٢٤-٥-٦

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية كما في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: ٦1-٦جدول 

2019م2018م2017مألف ريال سعودي

)3,853()2,735()3,686(إضافات الممتلكات ومعدات اخرى

)96(-)385(إضافات موجودات غير ملموسة

)17()15,864(-أعمال تحت التنفيذ

)3,966()18,599()4,071(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م

النقدية  تشمل األنشطة االستثمارية إضافات على الممتلكات والمعدات األخرى وإضافات األصول غير الملموسة واألعمال تحت التنفيذ. ارتفعت التدفقات 
 مع اإلضافات على األعمال الرأسمالية 

ً
المستخدمة في األنشطة االستثمارية من 4.1 مليون ريال سعودي في 2017م إلى 18.6 مليون ريال سعودي في 2018م تماشيا

تحت التنفيذ حيث بلغت 15.9 مليون ريال سعودي في 2018م والتي تتعلق بالشاحنات التي تم استالمها من الوكيل ولكن ليست متاحة للتأجير حيث يتم إجراء 
تعديالت بناء على مواصفات العميل في حين انخفضت التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية إلى 4.0 مليون ريال سعودي في 2019م حيث بلغت 

اإلضافات على األعمال الرأسمالية 17 ألف ريال سعودي في 2019م مقارنة ب15,9 مليون ريال سعودي في 2018م.

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية ٣-٢٤-٥-٦

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية كما في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: ٦٢-٦جدول 

2019م2018م2017مألف ريال سعودي

)22,640()15,585()14,267(تكاليف تمويل مدفوعة

162,154319,356547,275قروض ألجل مستلمة

)301,206()234,144()251,807(قروض ألجل مسددة

)14,764(--سداد الجزء الرئي�سي من إلتزامات عقود التأجير

)50,000()28,250()13,000(توزيعات أرباح مدفوعة

41,376158,665)116,920(صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( / من األنشطة التمويلية

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م 

ارتفع صافي النقدية من األنشطة التمويلية من -116.9 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 41.4 مليون ريال سعودي في 2018م نتيجة االرتفاع في حساب قروض 
ألجل مستلمة من 162.2 مليون ريال سعودي في 2017م إلى 319.4 مليون ريال سعودي في 2018م. قابل ذلك سداد جزء من القروض واالرتفاع في حساب توزيعات 

أرباح مدفوعة. 

ارتفع صافي النقدية من األنشطة التمويلية من 41.4 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 158.7 مليون ريال سعودي في 2019م نتيجة االرتفاع في النقدية من القروض 
وقابل ذلك زيادة سداد القروض.
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رسملة الشركة ومديونيتها  ٢٥-٥-٦
يوضح الجدول أدناه رسملة الشركة ومديونيتها كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م. يجب قراءة هذا الجدول باالقتران مع جميع البيانات المالية المراجعة 
والبيانات المالية للشركة حيث ارتفعت رسملة الشركة من 740.3 مليون ريال سعودي في 2017م إلى 892.3 مليون ريال سعودي في 2018م كما وارتفع إلى 1.3 مليار 

ريال سعودي في 2019م نتيجة االرتفاع في القروض المستخدمة لشراء السيارات.

رسملة الشركة ومديونيتها كما في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م: ٦٣-٦جدول 

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2017مألف ريال سعودي

المطلويات

275,096358,997452,184المطلوبات متداولة

114,225149,502368,040المطلوبات غير متداولة

389,321508,500820,224إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين

153,902153,902153,902رأس المال 

55,33855,33855,338اإلحتياطي النظامي 

141,760174,525242,134األرباح المبقاه 

351,000383,765451,374إجمالي حقوق المساهمين 

740,321892,2651,271,598إجمالي الرسملة )إجمالي حقوق المساهمين وإجمالي المطلوبات(

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م 

التحول إلى المعايير الدولية للقرير المالي ألول مرة ٢٦-٥-٦
اعتمدت الشركة المعايير الدولية للتقرير المالي في 1 يناير 2017م. تم تعديل بعض البنود في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر في 31 ديسمبر 

2017م و1 يناير 2017م على النحو المبين أدناه:

اعتماد الشركة لمعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة: ٦٤-٦جدول 

 من
)ريال سعودي(

 إلى
)ريال سعودي(

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م

911,556526,397الموجودات غير ملموسة – تكلفةالممتلكات والمعدات – تكلفة

111,64437,297الموجودات غير ملموسة – إطفاء متراكمالممتلكات والمعدات – استهالكات متراكمة

8,258,02615,014,702المخزونالممتلكات والمعدات – تكلفة

5,019,8566,730,334المخزونالممتلكات والمعدات – استهالكات متراكمة

ً
32,767,17826,069,547 مصاريف مدفوعة مقدما ومدينة اخرىذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما

ً
59,148,60356,880,599ذمم مدينة. صافيذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما

ً
2,639,6935,392,422اإليرادات المستحقةذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما

3,479,5753,452,518ذمم دائنةمصاريف مستحقة وأرصدة دائنة اخرى

-12,133,032مصاريف بيعية وتسويقيةتكلفة اإليرادات

-13,570,413مصاريف بيعية وتسويقيةمصاريف عمومية وإدارية

-136,340,410إيراداتخسائر من بيع ممتلكات ومعدات

-152,717,215تكلفة اإليراداتخسائر من بيع ممتلكات ومعدات

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
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تسوية قائمة المركز المالي: ٦٥-٦جدول 

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2017م

فروقات التحول 
إلى المعايير 

الدولية

31 ديسمبر 
2017م 
)المعدلة(

1 يناير 2017م

فروقات التحول 
إلى المعايير 

الدولية

1 يناير 2017م 
)المعدلة(

الموجودات

الموجودات غير متداولة

675,334)8,773(607,855684,108)4,038(611,893الممتلكات والمعدات، صافي

489489-800800-موجودات غير ملموسة

675,823)8,284(608,654684,108)3,238(611,893إجمالي الموجودات غير متداولة

الموجودات المتداولة

2,8243,2386,0622,6178,28410,902المخزون

ً
-)88,343(88,343-)94,555(94,555ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما

 وأرصدة مدينة أخرى
ً
26,07026,070-32,76732,767-مصاريف مدفوعة مقدما

54,91754,917-58,61058,610-ذمم مدينة، صافي

5,3925,392-2,6402,640-اإليرادات المستحقة، بالصافي

412-84412-84المستحق من أطراف ذات عالقة

32,171-31,50232,171-31,502النقد وما في حكمه

128,9662,700131,666123,5436,321129,864إجمالي الموجودات المتداولة

805,687)1,964(740,320807,651)538(740,858إجمالي الموجودات

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2017م

فروقات التحول 
إلى المعايير 

الدولية

31 ديسمبر 
2017م 
)المعدلة(

1 يناير 2017م

فروقات التحول 
إلى المعايير 

الدولية

1 يناير 2017م 
)المعدلة(

المطلوبات وحقوق المساهمين

حقوق المساهمين

153,902-153,902153,902-153,902رأس المال 

55,338-55,33855,338-55,338اإلحتياطي النظامي 

124,627)3,481(141,760128,107)1,874(143,633األرباح المبقاه 

333,867)3,481(351,000337,347)1,874(352,874إجمالي حقوق المساهمين 

المطلوبات غير المتداولة

137,164-92,756137,164-92,756قروض طويلة األجل

20,1341,33521,46924,4721,51725,989مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

112,8901,335114,225161,6361,517163,153إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

المطلوبات المتداولة

226,220-180,976226,220-180,976الجزء المتداول من قروض طويلة األجل 

14,044)3,453(18,56817,497)3,480(22,048مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

61,110-67,21761,110-67,217ذمم وكاالت سيارات دائنة 

3,4533,453-3,4803,480-ذمم دائنة 

3,840-4,8553,840-4,855مخصص الزكاة 

308,667-275,096308,667-275,096إجمالي المطلوبات المتداولة

387,9851,335389,321470,3041,517471,821إجمالي المطلوبات

805,687)1,964(740,320807,651)538(740,858إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
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تسوية قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية ٢01٧م: ٦٦-٦جدول 

فروقات التحول إلى المعايير الدولية31 ديسمبر 2017مألف ريال سعودي
31 ديسمبر 2017م 

)المعدلة(

399,165136,340535,506إيرادات

)425,004()140,584()284,420(تكلفة اإليرادات

110,502)4,244(114,746إجمالي الربح

)26,930()26,930(-مصاريف بيعية وتسويقية

)24,303(31,058)55,361(مصاريف عمومية وإدارية

)16,061()16,061(-الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

-16,377)16,377(خسائر من بيع ممتلكات ومعدات

2,337-2,377إيرادات اخرى

45,34519945,543الدخل من العمليات الرئيسية

)15,804(-)15,804(تكاليف تمويل

29,54119929,739الدخل قبل الزكاة

)1,015(-)1,015(الزكاة

28,52619928,724صافي دخل السنة

الدخل الشامل األخر

البنود التي لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:

األرباح االكتوارية عن التزمات منافع الموظفين
-1,4091,409

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

نتائج العمليات لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣1 مارس ٢019م و٢0٢0م  ٦-٦

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 1-٦-٦

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣1 مارس ٢019م و٢0٢0م: ٦٧-٦جدول 

التغير 
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2020م
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2019م
ألف ريال سعودي

%17.8  88,514 75,163 تأجير قصير األجل 

%43.2 59,728 41,698 تأجير طويل األجل 

%26.9 148,243 116,861 إجمالي إيرادات التأجير

%99.2 49,354 24,770 مبيعات المركبات

%39.5  197,597  141,631 إجمالي اإليرادات

%28.2 )93,388( )72,867( تكلفة اإليرادات )خدمات التأجير(

%88.1 )43,992(  )23,391( تكلفة المركبات المباعة

%42.7 )137,380(  )96,258( إجمالي تكلفة اإليرادات

%32.7 60,217 45,373 إجمالي الربح

%8.1 )8,464( )7,830( مصاريف بيعية وتسويقية

%2.6 )7,369( )7,183( مصاريف عمومية وإدارية

)%42.2( )3,566( )6,170( الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

%95.4 296 151 إيرادات أخرى

%68.9 41,114 24,342 الدخل من العمليات الرئيسية

%32.7 )7,494( )5,646( تكاليف تمويل

%79.8 33,620 18,695 الدخل قبل الزكاة

)%178.5( 440 )561( الزكاة
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التغير 
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2020م
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2019م
ألف ريال سعودي

%87,8 34,060 18,134 صافي دخل الفترة

الدخل الشامل اآلخر

%0.0 - -
البنود التي لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة: )خسائر(/أرباح اكتوارية عن إلتزامات منافع 

الموظفين

%87,8 34,060 18,134 الدخل الشامل للفترة

التغير بالنقاط المئوية كنسبة مئوية من اإليرادات

)1.6( %30.5 %32.0 هامش إجمالي الربح

)1.2( %4.3 %5.5 مصاريف بيعية وتسويقية

)1.3( %3.7 %5.1 مصاريف عمومية وإدارية

4.4 %17.2 %12.8 صافي الدخل

المصدر: القوائم المالية األولية المفحوصة للفترة المنتهية في 31 مارس 2020م

عدد المركبات لقطاع التأجير طويل وقصير األجل وعدد المركبات المباعة: ٦٨-٦جدول 

التغير مؤشرات األداء الرئيسية

تأجير قصير األجل

%16.1 10,335 8,899 أسطول التأجير في نهاية الفترة )عدد المركبات(

%25.3 9,797 7,817 متوسط األسطول اليومي )عدد المركبات(

)%6.0( 9,035 9,615 متوسط اإليراد للفترة للسيارة )ريال سعودي(

)3.8( %70,5 %74,3 نسبة تشغيل األسطول 

التأجير طويل األجل

%37.2 8,541 6,224 أسطول التأجير في نهاية القترة )عدد المركبات(

%42.1 7,902 5,560 المتوسط المرجح لعدد المركبات المستأجرة )باإلعتماد على عدد أيام التشغيل بالنسبة لعدد أيام الفترة(*

%0.8 7,558 7,500 متوسط اإليراد للفترة للمركبة )ريال سعودي(

مبيعات المركبات

%74.8 1,585 907 عدد المركبات المباعة

%14.0 31,138 27,310 متوسط اإليرادات للمركبة )ريال سعودي(

المصدر: معلومات اإلدارة

* يتم حساب المتوسط المرجح لعدد المركبات المستأجرة على النحو التالي: عدد أيام التأجير طويل األجل مقسوما على عدد أيام الفترة تحت التحليل )90 يوم لفترة الثالثة أشهر النتهية في 2019م و91 يوم لفترة الثالثة أشهر 
النتهية في 2020م(.

يتمثل نشاط شركة ذيب لتأجير السيارات في خدمات تأجير السيارات، القصير والطويل األجل، باإلضافة إلى بيع المركبات المستعملة بعد نهاية عمرها التشغيلي من 
خدمات التأجير.

إيرادات التأجير 1-1-٦-٦
تتكون إيرادات التأجير بشكل أسا�سي من قطاعين رئيسيين هما: )1( تأجير قصير األجل )2( وتأجير طويل األجل حيث بلغت إيرادات تأجير قصير األجل 45% من إجمالي 
اإليرادات في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م، بينما بلغت إيرادات تأجير طويل األجل 30% خالل الفترة ذاتها. بلغت إيرادات تأجير قصير األجل 53% من 
إجمالي اإليرادات في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م، بينما بلغت إيرادات تأجير طويل األجل 29% من إجمالي اإليرادات في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

31 مارس 2019م. 

ارتفعت إيرادات التأجير بنسبة 26.9% من 116.9 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 148.2 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة 
أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م ويعود ذلك إلى النمو في قطاعي التأجير قصير وطويل األجل. ارتفعت اإليرادات من قطاع التأجير طويل األجل بنسبة 43.2% من 41.7 
مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 59.7 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م حيث حصلت 
الشركة على عقود جديدة )+13.4 مليون ريال سعودي( باإلضافة إلى اإلرتفاع في إيرادات العقود الجارية )+6.0 مليون ريال سعودي( التي تم توقيعها قبل وخالل 
السنة المالية 2019م. قابل ذلك انخفاض في اإليرادات من العقود المنتهية )-1.2 مليون ريال سعودي( خالل الفترة ذاتها. كما وارتفعت اإليرادات من قطاع التأجير 
قصير األجل بنسبة 17.8% من 75.2 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 88.5 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية 
 مع ارتفاع الطلب على تأجير السيارات بشكل عام نتيجة الزيادة في األنشطة الترفيهية في المملكة العربية السعودية )على سبيل المثال 

ً
في 31 مارس 2020م تماشيا

المواسم السعودية في مختلف أنحاء المملكة وبالذات لموسم الرياض والذي تم تمديده إلى بداية 2020م( ومنح التأشيرات السياحية في نهاية عام 2019م باإلضافة 
إلى إفتتاح 6 فروع جديدة )+3.0 مليون ريال سعودي( وإعادة فتح مطار نجران والتي ساهمت بمبلغ إضافي من اإليرادات خالل الفترة ذاتها. كما وارتفعت اإليرادات من 

الفروع األساسية )+7.8 مليون ريال سعودي( بسبب عمليات التجديد ل13 فرع والتي ساهمت بزيادة سرعة خدمة العمالء. 
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بيع المركبات ٢-1-٦-٦
تتمثل إيرادات مبيعات المركبات في الدخل الناتج من بيع المركبات المستعملة في خدمات التأجير وذلك عند نهاية عمرها اإلنتاجي. وقد ارتفعت مبيعات المركبات 
بنسبة 99.2% من 24.8 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م )907 مركبة( إلى 49.4 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية 
في 31 مارس 2020م )1,585 مركبة(. وقد أدى التحسن في ظروف السوق إلى الزياده في دخل بيع المركبات نظرا لالرتفاع في متوسط أسعار البيع المركبات المستعملة 
مما أدى إلى ارتفاع متوسط اإليراد لكل مركبة مباعة من 27.3 ألف ريال في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 31.1 ألف ريال في فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 31 مارس 2020م. 

تكلفة اإليرادات – )خدمات التأجير( ٣-1-٦-٦
تتكون تكلفة اإليرادات - )خدمات التأجير( بشكل رئي�سي من مصروف استهالك السيارات والذي يمثل 55% من إجمالي تكلفة اإليرادات خالل الفترة ما بين الثالثة أشهر 
المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م. كما تشمل تكلفة اإليرادات - )خدمات التأجير( مصروفات الرواتب واألجور ومنافع الموظفين، تكاليف اإليجارات، التأمين، 

الصيانة واإلصالحات، خسائر انخفاض القيمة، الشحن، المصاريف البنكية والمنافع العامة وغيرها.

ارتفعت تكلفة اإليرادات - )خدمات التأجير( من 72.9 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 93.4 مليون ريال سعودي في 
 مع االرتفاع في إجمالي متوسط 

ً
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م نتيجة الرتفاع مصروف االستهالك للمركبات )+12.8 مليون ريال سعودي(، تماشيا

األسطول من 13,377 مركبة في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 17,699 مركبة في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م، باإلضافة إلى 
ارتفاع االستهالك من حق استخدام األصول بقيمة 2.2 مليون ريال في الفترة ذاتها والمتعلقة بتوقيع عقود إيجار لـ 6 فروع جديدة. كما وارتفعت رواتب وأجور ومنافع 

الموظفيين بقيمة 2.0 مليون ريال سعودي نتيجة توظيف 175 موظف جديد خالل الفترة ذاتها.

تكلفة المركبات المباعة ٤-1-٦-٦
تتعلق تكلفة المركبات المباعة بالقيمة الدفترية للمركبات التي تم بيعها )والتي إنتهى عمرها اإلنتاجي( خالل الفترة، حيث ارتفعت تكلفة المركبات المباعة من 23.4 
مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 44.0 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م ويرجع ذلك 
بشكل رئي�سي إلى ارتفاع عدد المركبات المباعة من 907 مركبة في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 1,585 مركبة في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

31 مارس 2020م. 

هامش الربح اإلجمالي ٥-1-٦-٦
انخفض هامش الربح اإلجمالي بقيمة 1.6 نسبة مئوية ويعود ذلك إلى عدة عوامل منها ارتفاع نسبة اإليرادات من مبيعات السيارات ذو هوامش أقل مقارنة بقطاع 
 بإجراءات الحجر الصحي التي اتخذتها حكومة المملكة 

ً
التأجير بشكل عام. كما وانخفضت نسبة التشغيل لألسطول التأجير قصير األجل من 74.3% إلى 70.5% متأثرا

العربية السعودية في ضوء جائحة فيروس كورونا في منتصف مارس 2020م باإلضافة إلى االرتفاع في عدد العقود الجديدة لقطاع التأجير طويل األجل بهوامش أقل.

مصاريف بيعية وتسويقية ٦-1-٦-٦
تتكون المصاريف البيعية والتسويقية بشكل رئي�سي من مصروفات رواتب وأجور ومنافع الموظفين التي تتعلق بالمبيعات والتسويق باإلضافة إلى مصاريف اإلعالن 

والمصروفات األخرى. 

ارتفعت المصاريف البيعية والتسويقية بنسبة 8.1% من 7.8 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 8.5 مليون ريال سعودي في 
 مع توظيف 37 موظف 

ً
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م نتيجة ارتفاع مصاريف الرواتب واألجور ومنافع الموظفين )+1.3 مليون ريال سعودي( تماشيا

خالل الفترة ذاتها. كما وارتفع متوسط التكلفة الشهرية لكل موظف بنسبة 3.2% من 9,270 ريال سعودي إلى 9,564 ريال سعودي خالل الفترة ذاتها نتيجة زيادة 
 مع االرتفاع في اإليرادات.

ً
العموالت المدفوعة لموظفين المبيعات تماشيا

مصاريف عمومية وإدارية  ٧-1-٦-٦
تتكون المصاريف العمومية واإلدارية بشكل أسا�سي من مصروفات الرواتب واألجور ومنافع الموظفين اإلداريين، األتعاب المهنية، الرسوم الحكومية، رسوم 

االستهالك على مباني المكاتب وسيارات الموظفين اإلداريين، نفقات المرافق العامة، نفقات الضيافة والصيانة واإلصالح واستهالك األصول غير الملموسة وغيرها.

ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 2.6% من 7.2 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 7.4 مليون ريال سعودي في فترة 
الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى ارتفاع رسوم االتعاب المهنية )+357 ألف ريال سعودي( للزكاة والخدمات االستشارية األخرى 
 
ً
باإلضافة إلى اإلرتفاع في المنافع العامة )+ 181 ألف ريال سعودي( لتلبية احتياجات تجديد الفروع ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة )231 ألف ريال سعودي( تماشيا

مع تعيين عضو مستقل في مجلس اإلدارة. قابل ذلك انخفاض الرواتب والمزايا األخرى بمبلغ 566 ألف ريال سعودي نتيجة انخفاض عدد الموظفين وإعادة دعم 
صندوق تنمية الموارد البشرية من قبل الحكومة بقيمة 342 ألف ريال سعودي مما أدى إلى انخفاض متوسط التكلفة الشهرية لكل موظف بنسبة 9.1% من 19,698 

ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 17,913 ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م. 

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ٨-1-٦-٦
 للمعيار 

ً
تتعلق الخسائر االئتمانية المتوقعة بالذمم واإليرادات المستحقة المشكوك في تحصيلها والتي يتم تقديرها من خالل نموذج الخسائر االئتمانية وذلك وفقا

الدولي العداد التقارير المالية رقم 9 حيث يعتمد نموذج الخسائر االئتمانية على مدى أعمار الذمم التجارية المدينة بتاريخ كل قوائم مالية، ويتم احتساب المخصص 
من خالل تقييم امكانية السداد التاريخي مقارنة بالتقديرات المستقبلية، حسب نوع العميل وعمر الذمم وتاريخ التحصيل وعوامل أخرى.

انخفضت الخسائر االئتمانية المتوقعة بنسبة 42.2% من 6.2 مليون ريال في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 3.6 مليون ريال في فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 31 مارس 2020م نتيجة التحسن اإلجمالي في التحصيل، وبالذات لعمالء الشركات، مما أدى إلى تحسن في نسبة الخسائر االئتمانية. 
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اإليرادات األخرى  1-9-٦-٦
تتعلق اإليرادات األخرى بشكل رئي�سي بمبيعات قطع غيار المركبات وخصومات الكمية الممنوحة من قبل وكاالت السيارات على أساس كميات السيارات المشتراة 
خالل الفترة باإلضافة إلى مبلغ مستقطع على كل سيارة مشتراه. ارتفعت اإليرادات األخرى بنسبة 95.4% من 151 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
31 مارس 2019م إلى 296 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م نتيجة ارتفاع مبيعات قطع الغيار في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 

مارس 2020م والتي يتم تراكمها وتخزينها بالعادة من فترة إلى فترة وبيعها حسب الحاجة.

تكاليف تمويل 1-10-٦-٦
تتعلق تكاليف التمويل بهامش الربح المدفوع على القروض. ارتفعت تكاليف التمويل من 5.6 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م 
إلى 7.5 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م حيث حصلت الشركة على قروض إضافية لتمويل شراء السيارات باإلضافة إلى ارتفاع 

طفيف في تكاليف التمويل إللتزامات اإليجار.

الزكاة وفروقات الزكاة بالسنوات السابقة 1-11-٦-٦
بتاريخ 5 مارس 2020م قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بإصدار تقييم أولي يتعلق باإلقرار الزكوي لعام 2018م أظهر فروقات زكاة إضافية بقيمة 4.0 مليون ريال 
سعودي، فأضافت الشركة مبلغ 4 مليون ريال سعودي ضمن مخصص الزكاة لعام 2019م مع العلم أنه بتاريخ 10 أبريل 2020م قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل 
بإصدار تقييم يتعلق باإلقرار الزكوي لعام 2018م مما أظهر فروقات زكاة بقيمة 2.2 مليون ريال سعودي بدال من مبلغ الفروقات المذكور أعاله )4 مليون ريال 
سعودي( على ضوء التوضيحات المقدمة من طرف الشركة. وبالتالي قامت الشركة بعكس المخصص بقيمة 1.8 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية 
في 31 مارس 2020م مما أدى إلى تكلفة زكاة بمبلغ +440 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في31 مارس 2020م مقارنة بـ -561 ألف ريال سعودي في فترة 
الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م. كما وانخفض المخصص إلى 19.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م مقارنة بـ 19.9 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2019م. وقامت الشركة بتقديم إعتراض عن ربط عام 2018م بتاريخ 6 يونيو 2020م. وعلى ضوء االعتراض المقدم، تم تعديل فروقات الزكاة االضافية 

المستحقة إلى 1.8 مليون. وقد تم إيداع اعتراض لدى األمانة العامة للجان الضريبية فيما يخص المبلغ المتبقي وذلك بتاريخ 23 يوليو 2020م.

صافي الدخل للفترة  1-1٢-٦-٦
ارتفع صافي الدخل بنسبة 87.8% من 18.1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 34.1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر 
 بشكل رئي�سي مع ارتفاع 

ً
المنتهية في 31 مارس 2020م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى اإلرتفاع في اإلجمالي الربح بقيمة 14.8 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها تماشيا

اإليرادات من قطاعي التأجير قصير وطويل األجل ومن االرتفاع في االرباح الناتجة عن مبيعات السيارات. 

الدخل الشامل األخر 1-1٣-٦-٦
يتكون الدخل الشامل االخر من البنود التي لن يعاد تصنيفها إلى قائمة الربح والخسارة والتي تشمل االرباح والخسائر االكتوارية عن إلتزامات منافع الموظفين. فإن 
تقييمات اإللتزامات بموجب الخطط يتم تنفيذها من قبل خبير اكتواري مستقل بناء على طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة. التكاليف المتعلقة بهذه الخطط تتكون 
أساسا من القيمة الحالية للمنافع المنسوبة وذلك على أساس متساوي في كل سنة من سنوات الخدمة والفائدة على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمة الموظف في 

السنوات السابقة.

يتم إثبات تكاليف الخدمة الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد الخدمة على الفور في الربح أو الخسارة في حين يتم تسجيل عكس االلتزام بمعدالت الخصم 
المستخدمة في الربح أو الخسارة. تعتبر أي تغييرات في صافي االلتزام بسبب التقييم االكتواري والتغيرات في االفتراضات كإعادة قياس في قائمة الدخل الشامل اآلخر.

يتم إثبات إعادة قياس األرباح والخسائر التي تنشأ من تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في نهاية السنة التي تحدث فيها، مباشرة في الدخل الشامل 
اآلخر. ويتم تحويلها إلى األرباح المبقاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية في الفترة التي تحدث فيها. وبالتالي، لم يتم تسجيل أي خسائر أو أرباح اكتوارية من إلتزامات 

منافع الموظفين في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م.

اإليرادات حسب قطاع األعمال ٢-٦-٦

تفاصيل اإليرادات حسب قطاع األعمال لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣1 مارس ٢019م و٢0٢0م: ٦9-٦جدول 

التغير 
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2020م
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2019م
ألف ريال سعودي

%17.8 88,514 75,163 تأجير قصير األجل

%43.2 59,728 41,698 تأجير طويل األجل

%26.9 148,243 116,861 إجمالي إيرادات التأجير

%99.2 49,354 24,770 مبيعات المركبات

%39.5 197,597 141,631 إجمالي اإليرادات

التغير بالنقاط المئوية كنسبة مئوية من اإليرادات

)8.3( %44.8 %53.1 تأجير قصير األجل

0.8 %30.2 %29.4 تأجير طويل األجل

7.5 %25.0 %17.5 مبيعات المركبات

المصدر: معلومات اإلدارة 
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عدد المركبات لقطاع التأجير طويل وقصير األجل وعدد المركبات المباعة: ٧0-٦جدول 

التغير عدد المركبات 

%25.3 9,797 7,817 التأجير قصير األجل )إجمالي المتوسط اليومي( 

% 42.1 7,902 5,560 التأجير طويل األجل - المتوسط المرجح )باإلعتماد على عدد أيام التشغيل بالنسبة لعدد أيام الفترة(

%74.8 1,585 907 المركبات المباعة

التغير متوسط اإليرادات لكل سيارة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م )ريال السعودي(

)%6.0( 9,035 9,615 تأجير قصير األجل 

%0.8 7,558 7,500  تأجير طويل األجل 

%14.0 31,138 27,310 بيع المركبات 

التغير بالنقاط المئوية نسبة التشغيل

)3.8( %70.5 %74.3 نسبة تشغيل مركبات التأجير القصير األجل

المصدر: معلومات اإلدارة 

إيرادات التأجير قصير األجل 1-٢-٦-٦
تشمل إيرادات التأجير قصير األجل اإليرادات من األفراد والشركات. تتكون إيرادات التأجير قصير األجل المتعلقة باألفراد بشكل رئي�سي من عمالء عابرين وعمالء 
أعضاء. العمالء العابرون هم األفراد الذين يزورون مواقع الشركة لتلبية احتياجاتهم من تأجير السيارات والعمالء األعضاء هم العمالء الذين انضموا إلى برنامج 

عضوية لدى شركة »ذيب«.

تتكون إيرادات تأجير الشركات من العمالء الشركات من القطاعين الخاص والحكومي. بلغت إيرادات تأجير قصير األجل لألفراد والشركات 92.1% و7.9% من إجمالي 
إيرادات التأجير، على التوالي، لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م.

ارتفعت إيرادات التأجير قصير األجل بنسبة 17.8% من 75.2 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 88.5 مليون ريال سعودي في 
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م ويرجع ذلك بشكل رئي�سي إلى ارتفاع الطلب بشكل عام ألسطول التأجير نتيجة للمواسم الترفيهية التي تجري في المملكة، 
وخاصة نتيجة تمديد موسم الرياض. كما وبدأت حكومة المملكة العربية السعودية بمنح التأشيرات السياحية في نهاية عام 2019م مما شجع الشركة على رفع 
متوسط األسطول اليومي لقطاع التأجير قصير األجل من 7,817 في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 9,797 في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 

2020م، وبالذات في فئات السيارات االقتصادية والسيارات الصغيرة. 

شهدت فروع الشركة في جميع المناطق ارتفاع في اإليرادات في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م وتركز االرتفاع في المناطق الوسطى والغربية والجنوبية 
ويرجع ذلك بشكل رئي�سي إلى ارتفاع عدد الفروع التي تم افتتاحها في السنة المالية 2019م )+3.2 مليون ريال سعودي( في العال ومكة والطائف ونيوم، وفرع مطار 
الملك خالد )صالة رقم 1( الجديد في الرياض في السنة المالية 2020م )+735 ألف ريال سعودي( باإلضافة إلى تجديدات ل13 فرع )5 في الرياض و3 في أبها من بين 

مدن أخرى( باإلضافة إلى األسباب األخرى المذكورة أعاله.

على الرغم من الزيادة في إيرادات اإليجار خالل الفترة، انخفضت نسبة تشغيل أسطول التأجير قصير األجل بمقدار 3.8 نسبة مئوية من 74.3% في فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 70.5% في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م. حدث االنخفاض في الغالب في اخر 19 يوم من شهر مارس 2020م متأثرا 
بإجراءات الحجر الصحي التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية في ضوء جائحة فيروس كورونا والتي شملت اغالق المطارات. حيث ارتفعت نسبة التشغيل 
ألسطول التأجير بمقدار 0.5 نسبة مئوية في يناير و1.3 نسبة مئوية في فبراير 2020م مقارنة بالفترة السابقة، بينما انخفضت بقيمة 13.6 نسبة مئوية في مارس 

2020م.

إيرادات التأجير طويل األجل  ٢-٢-٦-٦
تتكون إيرادات التأجير طويل األجل من إيرادات تأجير المركبات لمدة طويلة مثل الشاحنات والسيارات األخرى إلى الشركات. ارتفعت إيرادات التأجير طويل األجل 
بنسبة 43.2% من 41.7 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 59.7 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
2020م ويرجع ذلك بشكل رئي�سي إلى ارتفاع اإليرادات من العقود التي تم الحصول عليها حديثا في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م )+ 13.4 مليون 
ريال سعودي(، وتجديد العقود الجارية باإلضافة إلى التأثير الكامل للعقود التأجيرية التي أبرمتها الشركة قبل وخالل السنة المالية 2019م. قابل ذلك انخفاض في 
 مع التركيز على فئات السيارات األصغر حجما بأسعار مناسبة مثل 

ً
اإليرادات من العقود المنتهية )-1.2 مليون ريال سعودي( خالل الفترة ذاتها ومن عقود أخرى تماشيا

السيارات االقتصادية والسيارات الصغيرة. 

مبيعات المركبات  ٣-٢-٦-٦
تتكون مبيعات المركبات من بيع المركبات المستعملة من قطاعي التأجير القصير والطويل األجل بعد إنتهاء العمر التشغيلي حيث ارتفعت إيرادات مبيعات المركبات 
بنسبة 99.2% من 24.8 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 49.4 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
2020م ويرجع ذلك بشكل أسا�سي إلى قيام الشركة ببيع 907 مركبة في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م و1,585 مركية في فترة الثالثة أشهر المنتهية 
في 31 مارس 2020م. كما وارتفع إجمالي متوسط أسعار بيع المركبات في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م بسبب تحسن ظروف السوق حيث ارتفع 

متوسط اإليرادات لكل مركبة مباعة بنسبة 14.0% من 27.3 ألف ريال سعودي إلى 31.1 ألف ريال سعودي.
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إيرادات التأجير قصير األجل حسب المنطقة ٣-٦-٦

تفاصيل إيرادات التأجير قصير األجل حسب المنطقة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣1 مارس ٢019م و٢0٢0م: ٧1-٦جدول 

التغير 
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 

مارس 2020م
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 

مارس 2019م
ألف ريال سعودي

%17.5 44,833 38,142 المنطقة الوسطى

%28.1 17,582 13,724 المنطقة الغربية

%0.4 12,232 12,181 المنطقة الشرقية

%22.7 13,504 11,005 المنطقة الجنوبية

%12.1 2,959 2,640 المنطقة الشمالية

%2.6 )2,596( )2,529( أخرى

%17.8 88,514 75,163 إجمالي إيرادات التأجير قصير األجل

التغير بالنقاط المئوية كنسبة مئوية من إجمالي إيرادات التأجير قصير األجل

)0.1( %50.7 %50.7 المنطقة الوسطى

1.6 %19.9 %18.3 المنطقة الغربية

)2.4( %13.8 %16.2 المنطقة الشرقية

0.6 %15.3 %14.6 المنطقة الجنوبية

)0.2( %3.3 %3.5 المنطقة الشمالية

0.4 )%2.9( )%3.4( أخرى

نسبة التغير متوسط األسطول اليومي قصير األجل

%23.7 4,541 3,672 المنطقة الوسطى

%31.5 1,985 1,509 المنطقة الغربية

%22.0 1,568 1,285 المنطقة الشرقية

%31.7 1,386 1,052 المنطقة الجنوبية

%5.8 317 299 المنطقة الشمالية

نسبة التغير متوسط األسطول اليومي المؤجر )قصير األجل(

%20.6 3,276 2,717 المنطقة الوسطى

%23.5 1,387 1,123 المنطقة الغربية

%5.2 1,004 954 المنطقة الشرقية

 %24.9 998 799 المنطقة الجنوبية

 %12.5 240 213 المنطقة الشمالية

التغير بالنقاط المئوية نسبة التشغيل

)1.9( %72.1 %74.0 المنطقة الوسطى

)4.5( %69.9 %74.4 المنطقة الغربية

)10.2( %64.0 %74.2 المنطقة الشرقية

)3.9( %72.0 %75.9 المنطقة الجنوبية

4.5 %75.8 %71.3 المنطقة الشمالية

التغير  عدد الفروع

1 15 14 المنطقة الوسطى

3 15 12 المنطقة الغربية

- 7 7 المنطقة الشرقية

1 8 7 المنطقة الجنوبية

1 3 2 المنطقة الشمالية

المصدر: معلومات اإلدارة 
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المنطقة الوسطى  1-٣-٦-٦
ارتفعت إيرادات الفروع في المنطقة الوسطى بنسبة 17.5% من 38.1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 44.8 مليون ريال 
سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م مدفوعة بشكل رئي�سي بخمس فروع في منطقة الرياض والتي شهدت ارتفاع بسبب تمديد موسم الرياض 
حتى بداية 2020م واالرتفاع في السياحة مع منح التأشيرات السياحية من حكومة المملكة العربية السعودية، وبشكل أقل نتيجة لتجديدات في بعض الفروع. في 
حين ارتفع متوسط األسطول اليومي من 3,672 سيارة في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 4,541 سيارة في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
2020م بينما انخفضت نسبة التشغيل من 74.0% إلى 72.1% خالل الفترة ذاتها متأئرا بإجراءات الحجر الصحي التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية في 

ضوء جائحة فيروس كورونا.

المنطقة الغربية  ٢-٣-٦-٦
ارتفعت إيرادات فروع المنطقة الغربية بنسبة 28.1% من 13.7 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 17.6 مليون ريال سعودي في 
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م ويرجع ذلك بشكل رئي�سي إلى افتتاح فرع العال )+1.1 مليون ريال سعودي( وفرع طريق الدائري في مكة )+1.0 مليون ريال 
سعودي( وفرع الطائف )+987 ألف ريال سعودي(. وانخفضت نسبة التشغيل من 74.4% إلى 69.9% خالل الفترة ذاتها متأئرا بإجراءات الحجر الصحي التي اتخذتها 

حكومة المملكة العربية السعودية في ضوء جائحة فيروس كورونا.

المنطقة الشرقية  ٣-٣-٦-٦
بلغت إيرادات فروع المنطقة الشرقية 12.2 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م حيث ارتفع متوسط األسطول اليومي 
من 1,285 سيارة إلى 1,568 سيارة خالل الفترة ذاتها، وقابله انخفاض في نسبة التشغيل من 74.2% إلى 64.0% خالل الفترة ذاتها بسبب إجراءات الحجر الصحي التي 

اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية في ضوء جائحة فيروس كورونا. 

المنطقة الجنوبية  ٤-٣-٦-٦
ارتفعت إيرادات فروع المنطقة الجنوبية بنسبة 22.7% من 11.0 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 13.5 مليون ريال سعودي 
في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م ويرجع ذلك بشكل أسا�سي إلى ارتفاع اإليرادات من فرع مطار جازان )+1.0 مليون ريال سعودي( بسبب الزيادة في 
الحركة السياحية في المنطقة إلى جانب االرتفاع في اإليرادات من إعادة فتح فرع مطار نجران )463 ألف ريال سعودي(. في حين ارتفع متوسط األسطول اليومي من 
1,052 سيارة إلى 1,386 سيارة، بينما انخفضت نسبة التشغيل من 75.9% إلى 72.0% خالل الفترة ذاتها بسبب إجراءات الحجر الصحي التي اتخذتها حكومة المملكة 

العربية السعودية في ضوء جائحة فيروس كورونا.

المنطقة الشمالية  ٥-٣-٦-٦
ارتفعت إيرادات فروع المنطقة الشمالية بنسبة 12.1% من 2.6 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 3.0 مليون ريال سعودي في 
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى ارتفاع اإليرادات من فرع الملك فهد في تبوك كما وارتفع متوسط األسطول اليومي من 299 
سيارة إلى 317 سيارة خالل الفترة ذاتها، في حين زادت نسبة التشغيل من 71.3% إلى 75.8% خالل الفترة ذاتها بالرغم من إجراءات الحجر الصحي نتيجة التجديدات 

التي حصلت لفرع مطار الملك فهد في تبوك. 

اإليرادات األخرى  ٦-٣-٦-٦
تتكون اإليرادات األخرى من الغرامات المرورية التي يتم جمعها من العمالء، واإليرادات من السيارات المستأجرة التي لم يتم تحصيلها بعد والتي افترضت اإلدارة أنها 
غير قابلة للتحصيل، والتعديالت المتعلقة بالفترات السابقة التي لم يتم تخصيصها حسب المناطق. بلغت اإليرادات األخرى 2.5 مليون ريال سعودي و2.6 مليون 

ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م، على التوالي.
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إيرادات التأجير قصير األجل حسب الفروع ٤-٦-٦

تفاصيل إيرادات التأجير قصير األجل حسب الفروع لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣1 مارس ٢019م و٢0٢0م: ٧٢-٦جدول 

التغير 
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2020م
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2019م
ألف ريال سعودي

%6.1 35,128 33,110 فروع المطارات 

%25.6 55,982 44,582 فروع المدن

%2.6 )2,596( )2,529( أخرى 

%17.8 88,514 75,163 اإلجمالي 

التغير بالنقاط المئوية كنسبة مئوية من اإليرادات 

)4.4( %39.7 %44.1 فروع المطارات

3.9 %63.2 %59.3 فروع المدن

0.4 )%2.9( )%3.4( أخرى 

نسبة التغير متوسط األسطول اليومي 

%8.5 3,018 2,780 فروع المطارات 

%34.6 6,779 5,037 فروع المدن

نسبة التغير متوسط األسطول اليومي )المستأجر(

%7.4 2,292 2,133 فروع المطارات 

%25.6 4,613 3,672 فروع المدن

التغير بالنقاط المئوية نسبة التشغيل

)0.8( %75.9 %76.7 فروع المطارات 

)4.9( %68.0 %72.9 فروع المدن

المصدر: معلومات اإلدارة 

فروع المطارات 1-٤-٦-٦
بلغ عدد فروع المطارات 11 فرع كما في مارس 2019م و14 فرع كما في 31 مارس 2020م وارتفعت إيرادات فروع المطارات بنسبة 6.1% من 33.1 مليون ريال سعودي 
في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 35.1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م بالرغم من إجراءات الحجر الصحي 
التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية في ضوء جائحة فيروس كورونا والتي أدت إلى االنخفاض في إيرادات المطارات حيث ارتفع الطلب بشكل عام في الفترة 
التي سبقت تلك اإلجراءات لقطاع التأجير قصير األجل بسبب تمديد موسم الرياض حتى بداية 2020م واالرتفاع في السياحة مع منح التأشيرات السياحية من حكومة 

المملكة العربية السعودية. 

فروع المدن ٢-٤-٦-٦
بلغ عدد فروع المدن 31 فرع كما في مارس 2019م و34 فرع كما في مارس 2020م حيث ارتفعت اإليرادات من فروع المدن بنسبة 25.6% من 44.6 مليون ريال 
 مع ارتفاع الطلب 

ً
سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 56.0 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م تماشيا

وبالذات في المنطقة الوسطى حيث تم تمديد موسم الرياض حتى بداية 2020م وفي المنطقة الغربية مع افتتاح فروع جديدة )+3.0 مليون ريال سعودي( فرع العال 
وفرع طريق الدائري في مكة وفرع الطائف. 

ارتفع متوسط األسطول اليومي من 5,037 سيارة في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 6,779 سيارة في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م.

اإليرادات األخرى ٣-٤-٦-٦
تتكون اإليرادات األخرى من الغرامات المرورية التي يتم جمعها من العمالء، واإليرادات من السيارات المستأجرة التي لم يتم تحصيلها بعد والتي افترضت اإلدارة أنها 

غير قابلة للتحصيل، والتعديالت المتعلقة بالفترات السابقة التي لم يتم توزيعها حسب فروع المطارات والمدن.
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قطاع التأجير طويل األجل ٥-٦-٦

إيرادات التأجير طويل األجل حسب العمالء

تفاصيل إيرادات التأجير طويل األجل حسب العمالء لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣1 مارس ٢019م و٢0٢0م: ٧٣-٦جدول 

التغير 
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2020م
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2019م
ألف ريال سعودي

%41.2 49,744 35,239 عمالء القطاع الخاص 

%54.6 9,985 6,458 عمالء القطاع الحكومي 

%43.2 59,728 41,698 اإلجمالي 

مؤشرات األداء الرئيسية

نسبة التغير عمالء القطاع الخاص 

%38.9 6,597 4,749 المتوسط المرجح لعدد المركبات )باإلعتماد على عدد أيام التشغيل بالنسبة لعدد أيام الفترة(

نسبة التغير عمالء القطاع الحكومي

%61.0 1,306 811 المتوسط المرجح لعدد المركبات )باإلعتماد على عدد أيام التشغيل بالنسبة لعدد أيام الفترة(

المصدر: معلومات اإلدارة 

القطاع الخاص  1-٥-٦-٦
ارتفعت إيرادات التأجير طويل األجل من عمالء القطاع الخاص من 35.2 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 49.7 مليون ريال 
سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى ارتفاع اإليرادات من احد العمالء الرئيسيين )+1.4 مليون ريال سعودي( بعد 
تجديد العقد في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م باإلضافة إلى العقود الجديدة واالرتفاع في اإليرادات الناتجة عن التأثير الكامل للعقود التي أبرمتها 

الشركة في الفترة السابقة. 

القطاع الحكومي ٢-٥-٦-٦
ارتفعت إيرادات عقود التأجير طويل األجل من عمالء القطاع الحكومي من 6.5 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 10.0 مليون 
 بشكل رئي�سي مع ارتفاع اإليرادات من احدى العمالء الرئيسيين خالل الفترة ذاتها بسبب 

ً
ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م تماشيا

االرتفاع في عدد السيارات التي استأجرها العميل. 

إيرادات التأجير طويل األجل حسب نوع المركبات ٦-٦-٦

تفاصيل إيرادات التأجير طويل األجل حسب نوع المركبات لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣1 مارس ٢019م و٢0٢0م: ٧٤-٦جدول 

التغير 
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2020م
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2019م
ألف ريال سعودي

%43.8 48,608 33,808 المركبات 

%40.9 11,120 7,890 الشاحنات 

%43.2 59,728 41,698 اإلجمالي 

التغير مؤشرات األداء الرئيسية

المركبات

%42.4 6,988 4,907 المتوسط المرجح لعدد المركبات )باإلعتماد على عدد أيام التشغيل بالنسبة لعدد أيام الفترة(

الشاحنات 

%40.1 914 652 المتوسط المرجح لعدد المركبات )باإلعتماد على عدد أيام التشغيل بالنسبة لعدد أيام الفترة(

المصدر: معلومات اإلدارة 

المركبات  1-٦-٦-٦
ارتفعت اإليرادات من عقود المركبات بنسبة 43.8% من 33.8 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 48.6 مليون ريال سعودي في 
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م والناتج بشكل رئي�سي عن العقود الجديدة للمركبات )+10.5 مليون ريال سعودي(، وتجديد العديد من العقود الجارية 
وتأثير السنة الكاملة للعقود المكتسبة في السنة السابقة )+5.6 مليون ريال سعودي( مما أدى إلى االرتفاع في المتوسط المرجح لعدد المركبات )باإلعتماد على عدد 
أيام التشغيل بالنسبة لعدد أيام الفترة( المستأجرة من 4,907 مركبة إلى 6,988 مركبة. ومن الجدير بالذكر أنه باإلضافة لزيادة عدد المركبات، ارتفع متوسط اإليراد 
اليومي لكل مركبة )بالريال سعودي( بنسبة 0.2% من 76.2 ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 76.4 ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 31 مارس 2020م.
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الشاحنات ٢-٦-٦-٦
ارتفعت إيرادات الشاحنات بنسبة 40.9% من 7.9 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 11.1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة 
أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م ويرجع ذلك بشكل أسا�سي إلى العقود الجديدة للمركبات )+3.0 مليون ريال سعودي(، وتجديد العديد من العقود الجارية وتأثير 
السنة الكاملة للعقود المكتسبة )+404 ألف ريال سعودي( في السنة السابقة مما أدى إلى االرتفاع في المتوسط المرجح لعدد شاحنات البضائع )باإلعتماد على عدد 

أيام التشغيل بالنسبة لعدد أيام الفترة( بـمقدار 262 شاحنة خالل نفس الفترة.

مبيعات المركبات ٧-٦-٦

تفاصيل إيرادات مبيعات المركبات لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣1 مارس ٢019م و٢0٢0م: ٧٥-٦جدول 

التغير 
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2020م
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2019م
ألف ريال سعودي

%99.2 49,354 24,770 اإليرادات 

%88.1 )43,992( )23,391( تكلفة المركبات المباعة 

%288.6 5,363 1,380 إجمالي الربح / الخسارة من مبيعات المركبات 

نسبة التغير مؤشرات األداء الرئيسية

%74.8 1,585 907 عدد المركبات المباعة 

%14.0 31,138 27,310 متوسط اإليرادات للمركبة )ريال سعودي(

%7.6 27,755 25,789 متوسط صافي القيمة الدفترية للمركبة )ريال سعودي(

التغير عدد المركبات المباعة حسب قنوات البيع

469 847 378 المعارض

227 724 497 المزادات 

)18( 14 32 عبر اإلنترنت

التغير متوسط اإليرادات للمركبة حسب قنوات البيع )بالريال سعودي(

%15.2 32,219 27,962 المعارض

%13.1 30,051 26,574 المزادات 

)%29.0( 22,036 31,056 عبر اإلنترنت

المصدر: معلومات اإلدارة 

اإليرادات من بيع المركبات 

ارتفعت إيرادات بيع المركبات بنسبة 99.2% من 24.8 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 49.4 مليون ريال سعودي في فترة 
الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م ويعود ذلك بشكل أسا�سي إلى ارتفاع عدد المركبات المباعة من خالل المعارض بـمقدار 469 مركبة ومن خالل المزادات 
بـمقدار 227 مركبة خالل الفترة ذاتها. كان هذا نتيجة لبيع 220 مركبة إضافية عند عودة بعض المركبات بسبب إنتهاء العقد مع إحدى العمالء في المنطقة الغربية 
باإلضافة إلى االرتفاع اإلجمالي ألسطول التأجير قصير وطويل األجل في الفترات السابقة حيث تقوم الشركة ببيع المركبات بعد مرور معدل 2.4 سنة من شراؤها. كما 
وارتفع إجمالي متوسط أسعار بيع المركبات في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م بسبب تحسن ظروف السوق مما أدى إلى ارتفاع متوسط اإليرادات لكل 

مركبة مباعة بنسبة 14.0% من 27.3 ألف ريال سعودي إلى 31.1 ألف ريال سعودي.

تكلفة اإليرادات ٨-٦-٦

تفاصيل تكلفة اإليرادات لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣1 مارس ٢019م و٢0٢0م: ٧٦-٦جدول 

التغير 
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2020م
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2019م
ألف ريال سعودي

%32.6 52,088 39,280 إستهالك ممتلكات ومعدات 

%88.1 43,992 23,391 تكلفة المركبات المباعة

%17.3 13,823 11,781 رواتب وأجور ومنافع الموظفين 

%18.1 9,510 8,052 مصاريف تأمين السيارات

%59.0 5,964 3,751 اإلستهالك أصول حق استخدام 

%28.5 5,215 4,058 صيانة وإصالح 

)%41.3( 1,341 2,283 إيجارات 

%117.3 1,097 505 مصاريف بنكية 
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التغير 
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2020م
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2019م
ألف ريال سعودي

%44.6 1,088 752 مصاريف شحن 

%102.1 1,033 511 خسائر إنخفاض القيمة 

%1.9 322 316 مصاريف منافع عامة 

%17.0 62 53 إطفاء األصول غير الملموسة

%21.1 1,846 1,524 مصاريف أخرى 

%42.7 137,380 96,258 اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة 

مؤشرات األداء الرئيسية لتكلفة اإليرادات: ٧٧-٦جدول 

التغير مؤشرات األداء الرئيسية

175 878 704 عدد الموظفين

)%6.0( 5,246 5,581 متوسط التكلفة الشهرية لكل موظف )ريال سعودي(

التغير بالنقاط المئوية كنسبة مئوية من اإليرادات

)1.4( %26.4 %27.7 إستهالك ممتلكات ومعدات

5.7 %22.3 %16.5 تكلفة بيع السيارات

)1.3( %7.0 %8.3 رواتب وأجور ومنافع الموظفين

)0.9( %4.8 %5.7 مصاريف تأمين السيارات

0.4 %3.0 %2.6 اإلستهالك أصول حق استخدام 

)0.2( %2.6 %2.9 صيانة وإصالح

)0.9( %0.7 %1.6 إيجارات 

0.2 %0.6 %0.4 مصاريف بنكية

0.0 %0.6 %0.5 مصاريف شحن

0.2 %0.5 %0.4 خسائر إنخفاض القيمة

)0.2( %1.1 %1.3 مصاريف أخرى

)1.6( %69.5 %68.0 اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة 

إستهالك ممتلكات ومعدات 1-٨-٦-٦
ارتفع مصروف االستهالك بنسبة 32.6% من 39.3 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 52.1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة 
أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م نتيجة ارتفاع األسطول من 15,123 مركبة كما في 31 مارس 2019م إلى 18,876 مركبة كما في 31 مارس 2020م. في المقابل، 
انخفض متوسط تكلفة االستهالك للمركبة بنسبة 4.3% نتيجة التغيرات في أسطول التأجير قصير األجل والذي يتكون في الغالب من السيارات اإلقتصادية والسيارات 
الصغيرة ذات تكلفة استهالك أقل لكل سيارة )نظرا لسعر الشراء المنخفض(. في حين ارتفع متوسط االستهالك لكل مركبة من أسطول التأجير طويل األجل بنسبة 
4.1% من 3.2 ألف ريال سعودي للسيارة في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 3.3 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م 

 بسبب التغييرات في مزيج األسطول.
ً
أيضا

تكلفة المركبات المباعة ٢-٨-٦-٦
تتعلق تكلفة المركبات المباعة بالقيمة الدفترية للمركبات التي يتم بيعها )والتي انتهى عمرها التشغيلي( خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في مارس 2019م و2020م، 
حيث ارتفعت تكلفة المركبات المباعة بنسبة 88.1% من 23.4 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 44.0 مليون ريال سعودي في 
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م ويرجع ذلك بشكل رئي�سي إلى ارتفاع عدد المركبات المباعة من 907 مركبة في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 

2019م إلى 1,585 مركبة في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م. 

رواتب وأجور ومنافع الموظفين  ٣-٨-٦-٦
تتكون مصروفات الرواتب واألجور ومنافع الموظفين المدرجة ضمن تكلفة اإليرادات بتكاليف العمال والفنيين ومنسقي عقود التأجير طويل األجل. ارتفعت الرواتب 
ومزايا الموظفين بنسبة 17.3% من 11.8 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 13.8 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 31 مارس 2020م بسبب االرتفاع في عدد الموظفين من 704 موظف إلى 878 موظف خالل الفترة ذاتها ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى افتتاح فرع مطار 
 مع اإلرتفاع في حجم األسطول وإيرادات التأجير قصير 

ً
الملك عبدالعزيز في جدة كما وتم زيادة عدد العمال والفنيين ومنسقي عقود التأجير طويل األجل، وذلك تماشيا

وطويل األجل. في حين قابل ذلك انخفاض متوسط التكلفة الشهرية لكل موظف من 5,581 ريال سعودي إلى 5,246 ريال سعودي خالل الفترة ذاتها حيث تم توظيف 
موظفين إضافيين إجماال برواتب أقل.
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مصاريف تأمين السيارات  ٤-٨-٦-٦
ترتبط مصاريف تأمين السيارات بشكل رئي�سي بتأمين أسطول السيارات والمركبات وارتفعت بنسبة 18.1% من 8.1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية 
 مع ارتفاع اسطول الشركة. ومن الجدير بالذكر أن الشركة 

ً
في 31 مارس 2019م إلى 9.5 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م تماشيا

حصلت على عقد تأمين جديد في أبريل 2019م بأقساط تأمين أقل من الفترة السابقة، مما أدى إلى انخفاض تكاليف التأمين كنسبة مئوية من اإليرادات بمقدار 0.9 
نسبة مئوية خالل الفترة ذاتها. 

اإلستهالك أصول حق استخدام  ٥-٨-٦-٦
ارتفعت مصاريف إستهالك أصول حق استخدام بنسبة 59.0% من 3.8 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 6.0 مليون ريال 
سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م نتيجة عقود إيجارات جديدة )+6 عقود( للفروع التي تم افتتاحها خالل الفترة ذاتها باإلضافة إلى ارتفاع 
اإليرادات لعدد من فروع المطارات مما أدى إلى ارتفاع إيجارات تلك الفروع حيث تدفع الشركة نسبة من اإليرادات لمشغلي المطار كجزء من اتفاقية عقد اإليجار.

مصروفات الصيانة واإلصالح ٦-٨-٦-٦
 مراكز خدمة سريعة في العديد من المدن التي تقدم خدمات مثل 

ً
لدى الشركة ورشتي إصالح رئيسيتين في الرياض وورش في جدة وأبها والدمام. كما تمتلك أيضا

استبدال الزيت والبطاريات وما إلى ذلك.

تتكون مصروفات الصيانة واإلصالح بشكل أسا�سي باإلصالحات المتعلقة باألسطول )سواء تمت من قبل الشركة أو من قبل أطراف خارجية(. ارتفعت مصاريف 
الصيانة واإلصالح بنسبة 28.5% من 4.1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 5.2 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 31 مارس 2020م بما يتما�سى مع االرتفاع في اسطول التأجير بشكل عام. انخفض متوسط تكلفة الصيانة للسيارة في قطاع التأجير قصير األجل بنسبة 
 مع إجراءات الحجر الصحي لكن ارتفع متوسط الصيانة لكل مركبة في قطاع 

ً
20.9% ويرجع ذلك بشكل رئي�سي إلى إغالق ورش العمل في نهاية مارس 2020م تماشيا

 عمالء الشاحنات( على استخدام ورش خارجية للصيانة في المناطق التي 
ً
التأجير طويل األجل بنسبة 12.1%، بسبب اعتماد عمالء التأجير طويل األجل )وخاصة

التتوفر فيها مراكز صيانة للشركة وكذلك خالل فترة االغالق كما هو مذكور أعاله، مما أدى إلى زيادة تلك المصروفات على الشركة.

تكاليف اإليجارات ٧-٨-٦-٦
تتكون تكاليف اإليجارات من إيجارات فروع الشركة حيث انخفضت بنسبة 41.3% من 2.3 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 
 لمعايير الدولية للتقارير المالية 16 

ً
1.3 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م نتيجة احتساب عقود إيجار ضمن حق االستخدام وفقا

حيث أن تم إعفاء بعض العقود من ذلك خالل سنة 2019م وبالتالي تم احتساب تكلفتها من ضمن اإليجارات.

مصاريف بنكية ٨-٨-٦-٦
تتعلق المصاريف البنكية أساسا بالعموالت الخاصة بنقاط البيع والرسوم على عقود التحوط، حيث ارتفعت الرسوم البنكية بنسبة 117.3% من 505 ألف ريال في 
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 1.1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م ويرجع ذلك بشكل رئي�سي إلى االرتفاع 
 مع ارتفاع في اإليرادات باإلضافة إلى االرتفاع في تكاليف التحوط بمبلغ 279 ألف ريال سعودي بسبب اإلنخفاض في معدالت السايبور. 

ً
في رسوم نقاط البيع تماشيا

كما وارتفعت رسوم خطابات الضمان بمبلغ 115 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م والمتعلقة بخطاب ضمان لمزايدة فرع مطار 
الملك عبدالعزيز في جدة. 

مصروفات الشحن  9-٨-٦-٦
تتعلق مصروفات الشحن بشكل رئي�سي بتكاليف نقل السيارات بين فروع الشركة. ارتفعت مصروفات الشحن بنسبة 44.6% من 752 ألف ريال سعودي في فترة 
 
ً
الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 1.1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م نتيجة كثرة تنقل األسطول بين المدن تماشيا

مع زيادة األسطول لقطاع التأجير قصير األجل وطويل األجل وارتفاع نسبة التشغيل )باستثناء اخر 19 يوم من مارس 2020م متأئرا بإجراءات الحجر الصحي بسبب 
جائحة فيروس كورونا(.

خسائر انخفاض القيمة 10-٨-٦-٦
ارتفعت خسائر انخفاض القيمة بنسبة 102.1% من 511 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 1.0 مليون ريال سعودي في فترة 
الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م ويرجع ذلك بشكل رئي�سي إلى الخسائر المسجلة من السيارات المسروقة في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م 

بقيمة 432 ألف ريال سعودي، ومنها 421 ألف ريال سعودي متعلقة بالسنة المالية 2019م.

مصروفات المنافع العامة 11-٨-٦-٦
تتكون مصروفات المنافع العامة من رسوم الكهرباء والهاتف للفروع، حيث ارتفعت بنسبة 1.9% من 316 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 

 مع االرتفاع في عدد الفروع.
ً
2019م إلى 322 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م تماشيا

إطفاء األصول غير الملموسة 1٢-٨-٦-٦
يتعلق إطفاء األصول غير الملموسة بالبرمجيات، ونظام تخطيط الموارد للشركة وتطبيقات الهواتف النقالة. ارتفعت مصاريف إطفاء األصول غير الملموسة بشكل 

طفيف من 53 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 62 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م.
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مصروفات أخرى  1٣-٨-٦-٦
تتكون المصروفات األخرى بشكل اسا�سي من رسوم المخالفات المرورية وتكاليف تكنولوجيا المعلومات وتكاليف البنية التحتية. ارتفعت المصروفات األخرى بنسبة 
21.1% من 1.5 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 1.8 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م 
ويرجع ذلك بشكل رئي�سي إلى زيادة العموالت المدفوعة للسائقين الخارجيين لنقل العمالء )األعضاء الحاليين( من مطار الملك عبدالعزيز في جدة إلى فرع طريق المدينة 

القريب. 

الربح حسب القطاع 9-٦-٦

الربح والخسارة لقطاع تأجير قصير األجل لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣1 مارس ٢019م و٢0٢0م: ٧٨-٦جدول 

تأجير قصير األجل 

التغير 
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2020م
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2019م
ألف ريال سعودي

%17.8 88,514 75,163 اإليرادات

)%19.9( )25,856( )21,556( مصاريف إستهالك السيارات

)%14.7( )27,137( )23,659( تكلفة اإليرادات )األخرى(

%18.6 35,521 29,948 إجمالي الربح

التغير بالنقاط المئوية كنسبة مئوية من إيرادات التأجير قصير األجل

0.3 %40.1 %39.8 هامش إجمالي الربح

المصدر: معلومات اإلدارة 

ارتفع إجمالي الربح في قطاع التأجير قصير األجل بنسبة 18.6% من 29.9 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 35.5 مليون ريال 
 مع النمو في القطاع كما وارتفع 

ً
سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى االرتفاع في اإليرادات بنسبة 17.8% تماشيا

متوسط اسطول التأجير قصير األجل من 7,817 مركبة إلى 9,797 مركبة خالل الفترة ذاتها. قابل ذلك انخفاض في نسبة التشغيل من 74.3% في فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 70.5% في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م متأثرا بإجراءات الحجر الصحي التي اتخذتها حكومة المملكة العربية 
السعودية في ضوء جائحة فيروس كورونا والتي شملت اغالق المطارات. بالرغم عن ذلك، ارتفع إجمالي هامش الربح بشكل طفيف بمقدار 0.3 نقطة مئوية من %39.8 
في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 40.1% في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م. أدى اإلرتفاع في هامش الربح اإلجمالي إلى ارتفاع صافي 
هامش الدخل لقطاع التأجير قصير األجل من 11.1% في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 18.2% في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م.

الربح والخسارة لقطاع تأجير طويل األجل لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣1 مارس ٢019م و٢0٢0م: ٧9-٦جدول 

تأجير طويل األجل 

التغير 
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2020م
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2019م
ألف ريال سعودي

%43.2 59,728 41,698 اإليرادات

)%48.0( )26,232( )17,724( مصاريف إستهالك المركبات

)%44.3( )14,127( )9,789( تكلفة اإليرادات )األخرى(

%36.5 19,369 14,185 إجمالي الربح

التغير بالنقاط المئوية كنسبة مئوية من إيرادات التأجير طويل األجل

)1.6( %32.4 %34.0 هامش إجمالي الربح

المصدر: معلومات اإلدارة 

ارتفع إجمالي الربح بنسبة 36.5% من 14.2 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 19.4 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر 
 مع االرتفاع في اإليرادات بنسبة 43.2% من 41.7 مليون ريال سعودي إلى 59.7 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها حيث 

ً
المنتهية في 31 مارس 2020م تماشيا

حصلت الشركة على عقود جديدة )+13.4 مليون ريال سعودي( باإلضافة إلى اإلرتفاع في إيرادات العقود الجارية )+6.0 مليون ريال سعودي( التي تم توقيعها قبل 
وخالل السنة المالية 2019م. في حين انخفض هامش الربح اإلجمالي لقطاع التأجير طويل األجل من 34.0% في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 
32.4% في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى بعض العقود الجديدة ذات الهوامش المنخفضة. بالرغم من اإلنخفاض في 
هامش الربح اإلجمالي، ارتفع صافي هامش الدخل لقطاع التأجير طويل األجل من 21.1% في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 21.6% في فترة الثالثة 

أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م نتيجة اإلنخفاض في تكاليف العمومية واإلدارية )الثابتة بشكل عام( كنسبة من اإليرادات.
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 الربح والخسارة لمبيعات المركبات لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣1 مارس ٢019م و٢0٢0م: ٨0-٦جدول 

مبيعات المركبات

التغير 
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2020م
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2019م
ألف ريال سعودي

%99.2 49,354 24,770 اإليرادات

)%74.6( )35( )139( تكلفة اإليرادات

%88.1 )43,992( )23,391( القيمة الدفترية لمبيعات المركبات

%329.4 5,327 1,241 إجمالي الربح / )الخسارة( من مبيعات المركبات

التغير بالنقاط المئوية كنسبة مئوية من مبيعات المركبات

5.8 %10.8 %5.0 هامش إجمالي الربح / )الخسارة(

المصدر: معلومات اإلدارة 

ارتفع إجمالي الربح بنسبة 329.4% من 1.2 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 5.3 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر 
 مع ارتفاع عدد المركبات المباعة من 907 مركبة إلى 1,585 مركبة. في حين ارتفع متوسط اإليرادات لكل مركبة مباعة من 27.3 

ً
المنتهية في 31 مارس 2020م تماشيا

ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 31.1 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م نتيجة ارتفاع عدد 
 مع التحسن في ظروف السوق مما أدى إلى االرتفاع في هامش الربح من 5.0% إلى 10.8% خالل الفترة 

ً
المركبات المباعة بربح )+660 مركبة( خالل الفترة ذاتها تماشيا

ذاتها. 

مصاريف بيعية وتسويقية 10-٦-٦

تفاصيل مصاريف البيعية والتسويقية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣1 مارس ٢019م و٢0٢0م: ٨1-٦جدول 

التغير 
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2020م
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2019م
ألف ريال سعودي

%19.0 7,890 6,628 رواتب وأجور ومنافع الموظفين 

)%33.3( 341 511 دعاية وإعالن 

)%66.3( 232 690 مصاريف أخرى 

%8.1 8,464 7,830 اإلجمالي 

المصدر: معلومات اإلدارة 

مؤشرات األداء الرئيسية لمصاريف البيعية والتسويقية: ٨٢-٦جدول 

التغير مؤشرات األداء الرئيسية

37 275 238 عدد الموظفين

%3.2 9,564 9,270 متوسط التكلفة الشهرية للموظف )ريال سعودي(

التغير بالنقاط المئوية كنسبة مئوية من اإليرادات 

)0.7( %4.0 %4.7 رواتب وأجور ومنافع الموظفين 

)0.2( %0.2 %0.4 دعاية وإعالن 

)0.4( %0.1 %0.5 مصاريف أخرى 

)1.2( %4.3 %5.5 اإلجمالي 

المصدر: معلومات اإلدارة

رواتب وأجور ومنافع الموظفين 10-1-٦-٦
ارتفعت مصروفات الرواتب واألجور ومنافع الموظفين بنسبة 19.0% من 6.6 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 7.9 مليون 
 مع االرتفاع في عدد 

ً
ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م ويرجع ذلك بشكل أسا�سي إلى زيادة عدد الموظفين بمقدار 37 موظف تماشيا

الفروع، باإلضافة إلى االرتفاع الطفيف في متوسط التكلفة الشهرية بنسبة 3.2% نتيجة إلرتفاع الحوافز المدفوعة والمرتبطة باإلرتفاع في إيرادات الشركة.

مصاريف الدعاية واإلعالن ٢-10-٦-٦
تتعلق مصاريف الدعاية واإلعالن باشتراكات الرسائل القصيرة وقنوات التواصل االجتماعي ومنشورات ولوحات اإلعالنات وغيرها. انخفضت مصاريف اإلعالن بنسبة 
33.3% من 511 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 341 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م 
ويرجع ذلك بشكل رئي�سي إلى اختالف توقيت اإلعالنات بين الفترتين قيد المناقشة باإلضافة إلى التباطؤ في نشاط الدعاية واإلعالن في مارس 2020م بسبب تبعات 

جائحة فيروس كورونا.



142

مصروفات أخرى  ٣-10-٦-٦
تتكون المصروفات األخرى بشكل أسا�سي بتكاليف برنامج نقاط والء العمالء التي بدأت الشركة بتقديمها للعمالء األفراد في عام 2017م باإلضافة إلى عمولة المبيعات 
المدفوعة على السيارات التي تم بيعها بالمزاد العلني في الرياض من خالل الوكاالت. انخفضت المصاريف األخرى بنسبة 66.3% من 690 ألف ريال سعودي في فترة 
الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 232 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م ويرجع ذلك بشكل رئي�سي إلى خطأ في نظام 
التقرير لنقاط والء العمالء بقيمة 330 ألف ريال سعودي متعلقة بالسنة المالية 2018م )والذي تم تصحيحه في عام 2019م( حيث تم احتسابها في فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في مارس 2019م والتي لم يتم تسجيلها بعد ذلك بسبب التغيير في النظام.

مصاريف عمومية وإدارية 11-٦-٦

تفاصيل مصاريف عمومية وإدارية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣1 مارس ٢019م و٢0٢0م: ٨٣-٦جدول 

التغير 
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2020م
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2019م
ألف ريال سعودي

)%11.6( 4,299 4,865 رواتب وأجور ومنافع الموظفين

%94.8 733 376 أتعاب مهنية

%95.5 370 189 مصاريف منافع عامة

)%36.2( 340 533 رسوم حكومية

%39.4 164 118 ضيافة

)%9.7( 46 51 استهالك سيارات الموظفين

)%20.1( 42 53 صيانة وإصالح

%37.8 1,373 997 مصاريف أخرى

%2.6 7,369 7,183 اإلجمالي 

المصدر: معلومات اإلدارة 

مؤشرات األداء الرئيسية لمصاريف عمومية وإدارية: ٨٤-٦جدول 

التغير مؤشرات األداء الرئيسية

)2( 80 82 عدد الموظفين

)%9.1( 17,913 19,698 متوسط التكلفة الشهرية لكل موظف )ريال سعودي(

التغير بالنقاط المئوية كنسبة مئوية من اإليرادات 

)1.3( %2.2 %3.4 رواتب وأجور ومنافع الموظفين

0.1 %0.4 %0.3 أتعاب مهنية

0.1 %0.2 %0.1 مصاريف منافع عامة

)0.2( %0.2 %0.4 رسوم حكومية

0.0 %0.1 %0.1 ضيافة

0.0 %0.0 %0.0 استهالك سيارات الموظفين

0.0 %0.0 %0.0 صيانة وإصالح

0.0 %0.7 %0.7 أخرى

)1.3( %3.7 %5.1 اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة 

رواتب وأجور ومنافع الموظفين 11-1-٦-٦
انخفضت مصروفات الرواتب واألجور ومنافع الموظفين بنسبة 11.6% من 4.9 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 4.3 مليون 
 مع االنخفاض في متوسط التكلفة الشهرية لكل موظف من 19.7 ألف ريال سعودي في فترة 

ً
ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م تماشيا

الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 17.9 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى دعم صندوق 
تنمية الموارد البشرية الذي منحته حكومة المملكة العربية السعودية بقيمة 342 ألف )منها 172 ألف ريال سعودي تتعلق بالسنة المالية 2019م( ريال سعودي 

لتغطية جزء من رواتب الموظفين السعوديين في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م.
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أتعاب مهنية  ٢-11-٦-٦
ترتبط األتعاب المهنية بشكل أسا�سي بأتعاب االستشارات القانونية والزكوية ومراجعي الحسابات. ارتفعت األتعاب المهنية بنسبة 94.8% من 376 ألف ريال سعودي 
في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 733 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م حيث قامت الشركة بتعيين مستشارين 

للزكاة وتقديم خدمات استشارية أخرى.

مصروفات المنافع العامة ٣-11-٦-٦
تتعلق مصروفات المنافع العامة بمصاريف الكهرباء والهاتف واإلنترنت والتي ارتفعت بنسبة 95.5% من 189 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 
مارس 2019م إلى 370 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى إضافة 6 فروع جديدة وإعادة فتح فرع مطار 

 بشكل رئي�سي مع ارتفاع في رسوم الكهرباء بشكل عام.
ً
نجران باإلضافة إلى ارتفاع في استهالك الكهرباء تماشيا

رسوم حكومية  ٤-11-٦-٦
تتعلق الرسوم الحكومية برسوم تراخيص الفروع، وتقديرات الحوادث، ورسوم تجديد لوحات الترخيص والغرامات التي تفرضها وزارة النقل. انخفضت الرسوم 
الحكومية بنسبة 36.2% من 533 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 340 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 

مارس 2020م نتيجة انخفاض الغرامات من وزارة النقل في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م.

الضيافة  ٥-11-٦-٦
تتعلق مصروفات الضيافة بالمرافق والتجمعات العامة للموظفين والتي ارتفعت بنسبة 39.4% من 118 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 

 مع االرتفاع في اإليرادات وعدد الفروع خالل الفترة ذاتها.
ً
2019م إلى 164 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م تماشيا

استهالك سيارات الموظفين  ٦-11-٦-٦
يرتبط استهالك سيارات الموظفين بشكل رئي�سي باستهالك سيارات الموظفين االداريين. انخفضت رسوم االستهالك بشكل طفيف من 51 ألف ريال سعودي في فترة 

الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 46 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م.

الصيانة واإلصالح  ٧-11-٦-٦
تتعلق مصروفات الصيانة واإلصالح باإلصالحات العامة للمباني والمرافق السكنية. انخفضت مصروفات الصيانة واإلصالح بشكل طفيف من 53 ألف ريال سعودي 

في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م إلى 42 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م.

مصروفات أخرى  ٨-11-٦-٦
تتكون المصروفات األخرى من رسوم البرامج ورسوم القرطاسية ورسوم اإلنترنت وغيرها حيث ارتفعت بنسبة 37.8% من 997 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 1.4 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م ويرجع ذلك بشكل رئي�سي إلى االرتفاع في مكافأة أعضاء 

مجلس اإلدارة بمبلغ 231 ألف ريال سعودي حيث قامت الشركة بتعيين عضو مستقل لمجلس اإلدارة في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م.

خسائر اإلئتمان المتوقعة 1٢-٦-٦

تفاصيل خسائر اإلئتمان المتوقعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣1 مارس ٢019م و٢0٢0م: ٨٥-٦جدول 

التغير 
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2020م
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2019م
ألف ريال سعودي

)%43.2( 3,425 6,030 الخسائر االئتمانية للذمم المدينة المكونه خالل الفترة

%1.2 142 140 الخسائر االئتمانية لإليرادات المستحقة المكونه خالل الفترة

)%42.2( 3,566 6,170 اإلجمالي خسائر اإلئتمان المتوقعة

المصدر: معلومات اإلدارة 

 
ً
تتعلق الخسائر االئتمانية المتوقعة بالذمم المشكوك في تحصيلها واإليرادات المستحقة المقدرة من خالل نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة المعمول وفقا
للمعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم 9. يأخذ نموذج الخسائر االئتماني في االعتبار نوع العميل وأعمار األرصدة المدينة وتاريخ التحصيالت لتحديد احتمال وجود 
ديون معدومة. تعتبر الشركة جودة االئتمان للمدينين من تاريخ منح االئتمان حتى نهاية الفترة المالية. انخفضت الخسائر االئتمانية المتوقعة بنسبة 42.2% من 
6.2 مليون ريال في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 3.6 مليون ريال في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م نتيجة التحسن اإلجمالي في 

التحصيل، وبالذات لعمالء الشركات، مما أدى إلى تحسن في نسبة الخسائر االئتمانية. 
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إيرادات أخرى 1٣-٦-٦

تفاصيل إيرادات أخرى لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣1 مارس ٢019م و٢0٢0م: ٨٦-٦جدول 

التغيير للفترة
فترة الثالثة أشهر المنتهية

في 31 مارس 2020م
فترة الثالثة أشهر المنتهية

في 31 مارس 2019م
ألف ريال سعودي

ال ينطبق 50 - رسوم - مبيعات المركبات

%62.1 246 151 إيرادات متنوعة أخرى

%95.4 296 151 اإلجمالي

نقاط مئوية كنسبة مئوية من اإليرادات 

ال ينطبق %0.0 - الرسوم - مبيعات السيارات

0.0 %0.1 %0.1 إيرادات متنوعة أخرى

0.0 %0.1 %0.1 اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة 

رسوم – مبيعات المركبات  1-1٣-٦-٦
تتعلق رسوم مبيعات المركبات برسوم تحويل ملكية السيارات التي تدفعها الشركة في البداية نيابة عن العمالء ويتم استردادها بعد ذلك من العمالء. حيث ارتفعت 
إيرادات رسوم مبيعات المركبات من صفر في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 50 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 

2020م.

إيرادات متنوعة أخرى ٢-1٣-٦-٦
تتكون اإليرادات المتنوعة األخرى بشكل رئي�سي من إيرادات قطع الغيار والزيوت المستعملة أو قطع من أجزاء المركبات المصدومة، والتي ارتفعت بنسبة 62.1% من 
 مع 

ً
151 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 246 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م تماشيا

ارتفاع مبيعات قطع الغيار في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م والتي يتم تراكمها بالعادة بمرور الوقت وبيعها حسب الحاجة والطلب.

تكاليف التمويل  1٤-٦-٦

تكاليف التمويل لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣1 مارس ٢019م و٢0٢0م: ٨٧-٦جدول 

التغيير للفترة
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2020م
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2019م
ألف ريال سعودي

%34.9 6,852 5,079 تكاليف تمويل – القروض

%13.2 642 567 تكاليف تمويل – إلتزامات اإليجار

%32.7 7,494 5,646 إجمالي تكاليف تمويل

المصدر: معلومات اإلدارة 

تتعلق تكاليف التمويل بشكل أسا�سي بهامش الربح المدفوع من قروض الشركة حيث ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 32.7% من 5.6 مليون ريال سعودي في فترة 
الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 7.5 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م حيث حصلت الشركة على قروض إضافية 

لتمويل شراء المركبات وتوسع أسطول الشركة.

الزكاة 1٥-٦-٦

تفاصيل الزكاة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣1 مارس ٢019م و٢0٢0م: ٨٨-٦جدول 

التغيير للفترة
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2020م
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2019م
ألف ريال سعودي

)%139.8( )1,345( )561( المحمل للفترة

ال ينطبق 1,785 - مخصص للسنوات السابقة

%178.4 440 )561( إجمالي الزكاة

المصدر: القوائم المالية األولية المفحوصة للفترة المنتهية في 31 مارس 2020م

بتاريخ 5 مارس 2020م قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بإصدار تقييم أولي يتعلق باإلقرار الزكوي لعام 2018م أظهر فروقات زكاة إضافية بقيمة 4.0 مليون ريال 
سعودي، فأضافت الشركة مبلغ 4 مليون ريال سعودي ضمن مخصص الزكاة لعام 2019م مع العلم أنه بتاريخ 10 أبريل 2020م قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل 
بإصدار تقييم يتعلق باإلقرار الزكوي لعام 2018م مما أظهر فروقات زكاة بقيمة 2.2 مليون ريال سعودي بدال من مبلغ الفروقات المذكور أعاله )4 مليون ريال 



145

سعودي( على ضوء التوضيحات المقدمة من طرف الشركة. وبالتالي قامت الشركة بعكس المخصص بقيمة 1.8 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية 
في 31 مارس 2020م مما أدى إلى تكلفة زكاة بمبلغ +440 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في31 مارس 2020م مقارنة بـ -561 ألف ريال سعودي في فترة 
الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م. كما وانخفض المخصص إلى 19.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م مقارنة بـ 19.9 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2019م. وقامت الشركة بتقديم إعتراض عن ربط عام 2018م بتاريخ 6 يونيو 2020م. وعلى ضوء االعتراض المقدم، تم تعديل فروقات الزكاة االضافية 

المستحقة إلى 1.8 مليون. وقد تم إيداع اعتراض لدى األمانة العامة للجان الضريبية فيما يخص المبلغ المتبقي وذلك بتاريخ 23 يوليو 2020م.

صافي الدخل 1٦-٦-٦
ارتفع صافي الدخل بنسبة 87.8% من 18.1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 34.1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر 
 بشكل رئي�سي مع ارتفاع 

ً
المنتهية في 31 مارس 2020م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى اإلرتفاع في إجمالي الربح بقيمة 14.8 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها تماشيا

اإليرادات من قطاعي التأجير قصير وطويل األجل ومن مبيعات السيارات. 

الدخل الشامل األخر 1٧-٦-٦
بلغت )الخسائر(/االرباح االكتوارية عن إلتزامات منافع الموظفين صفر في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م.

قائمة المركز المالي 1٨-٦-٦

قائمة المركز المالي كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٣1 مارس ٢0٢0م: ٨9-٦جدول 

31 مارس 2020م31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي

الموجودات

1,027,076964,765ممتلكات ومعدات، بالصافي

458395موجودات غير ملموسة، بالصافي

46,92359,888موجودات حق االستخدام

1,074,4561,025,048إجمالي الموجودات غير المتداولة

6,76167,715المخزون

33,16321,387مصاريف مدفوعة مقدما وارصدة مدينة اخرى

90,385108,435ذمم مدينة، بالصافي

7,8256,176اإليرادات المستحقة، بالصافي

38406المستحق من أطراف ذات عالقة

58,97065,393النقد وما في حكمه

197,141269,514إجمالي الموجودات المتداولة

1,271,5981,294,562إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات

316,162297,747قروض طويلة األجل 

23,26423,915مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

28,61328,763إلتزامات عقود إيجار 

368,040350,426إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

288,849306,895الجزء المتداول من قروض طويلة األجل 

85,18576,393ذمم وكاالت سيارات دائنة 

3,5347,396ذمم دائنة 

242151إيرادات غير مكتسبة 

39,15545,972مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

15,36520,482الجزء المتداول من إلتزامات عقود إيجار

19,85419,414مخصص الزكاة 

452,184476,703إجمالي المطلوبات المتداولة 

820,224827,129إجمالي المطلوبات
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31 مارس 2020م31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي

حقوق المساهمين

153,902430,000رأس المال 

55,3383,406اإلحتياطي النظامي 

242,13434,028األرباح المبقاه 

451,374467,434إجمالي حقوق المساهمين 

1,271,5981,294,562إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م واألولية المفحوصة للفترة المنتهية في 31 مارس 2020م 

مؤشرات األداء الرئيسية لقائمة المركز المالي: 90-٦جدول 

مؤشرات األداء الرئيسية

6675أيام الذمم المدينة )يوم(

2868عمر المخزون )يوم(

5671أيام الذمم الدائنة -وكاالت السيارات )يوم(

3772دورة تحويل النقد )يوم(

10.5%9.3%العائد على الموجودات

29.1%26.3%العائد على حقوق المساهمين

1,41.4نسبة الدين إلى حقوق المساهمين

المصدر: معلومات اإلدارة 

الموجودات غير المتداولة 19-٦-٦

الموجودات غير متداولة كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٣1 مارس ٢0٢0م: 91-٦جدول 

31 مارس 2020م31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي

1,027,076964,765ممتلكات ومعدات، بالصافي

458395موجودات غير ملموسة، بالصافي

46,92359,888موجودات حق االستخدام

1,074,4561,025,048إجمالي الموجودات غير المتداولة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م واألولية المفحوصة للفترة المنتهية في 31 مارس 2020م 

ممتلكات ومعدات 19-1-٦-٦

الممتلكات والمعدات : 9٢-٦جدول 

 31 مارس 2020م31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي

1,354,6801,268,328ممتلكات ومعدات

)303,563()327,604(االستهالك المتراكم

1,027,076964,765ممتلكات ومعدات، بالصافي

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م واألولية المفحوصة للفترة المنتهية في 31 مارس 2020م 
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تفاصيل الممتلكات والمعدات، بالصافي

تفاصيل القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٣1 مارس ٢0٢0م : 9٣-٦جدول 

السياراتالمبانياألرا�سيألف ريال سعودي
تحسينات المباني 

المستأجرة
اصول ثابتة 

اخرى
اإلجمالي

التكلفة

88,0134,718867,4386,01825,948992,135كما في 31 ديمسبر 2018م

487541,9296422,742545,782-إضافات

)183,254(--)183,254(--محول إلى المخزون

1717----أعمال تحت التنفيذ

88,0135,2051,226,1136,66028,6891,354,680كما في 31 ديمسبر 2019م

98,0954880298,945--إضافات

)184,682(--)184,682(--محول إلى المخزون

)617(--)617(--خسارة إنخفاض في القيمة

22----أعمال تحت التنفيذ

88,0135,2051,138,9106,70929,4931,268,328كما في 31 مارس 2020م

اإلستهالك

1,871217,5711,62920,795241,866-كما في 31 ديمسبر 2018م

84173,6026432,808177,137-إستهالكات خالل السنة

7272----خسارة إنخفاض في القيمة

)91,471(--)91,471(--محول إلى المخزون

1,955299,7022,27223,675327,604-كما في 31 ديمسبر 2019م

2351,26617367352,134-إستهالكات خالل الفترة

)185(--)185(--خسارة إنخفاض في القيمة

)75,990(--)75,990(--محول إلى المخزون

1,978274,7932,44524,347303,563-كما في 31 مارس 2020م

صافي القيمة الدفترية

88,0133,227864,1174,2645,146964,765كما في 31 مارس 2020م

88,0133,249926,4114,3885,0151,027,076كما في 31 ديمسبر 2019م

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ومعلومات اإلدارة 

ممتلكات ومعدات، بالصافي

تتكون الممتلكات والمعدات بشكل أسا�سي من سيارات بقيمة 864.1 مليون ريال سعودي والتي شكلت 90% من إجمالي الرصيد كما في 31 مارس 2020م. انخفضت 
الممتلكات والمعدات من 1.0 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 964.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى 

االنخفاض في أرصدة السيارات نتيجة المبلغ المحول إلى المخزون )108.7 مليون ريال سعودي، صافي من اإلستهالك(.

األراضي ٢-19-٦-٦
تتعلق األرا�سي بشكل رئي�سي باألرض المقام عليها المكتب الرئي�سي ومواقف السيارات الخاصة بالفروع ومستودعات السيارات وغيرها من األرا�سي التي تملكها الشركة. 

بلغت صافي القيمة الدفترية لألرا�سي 88.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و31 مارس 2020م والمتعلقة ب9 أرا�سي تملكها الشركة.

المباني ٣-19-٦-٦
تشمل المباني بشكل رئي�سي ورش إصالح السيارات ومرافق سكن الموظفين. بلفت صافي القيمة الدفترية للمباني 3.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م 

وفي 31 مارس 2020م نظرا لعدم أية إضافات جديدة خالل الفترة.

السيارات ٤-19-٦-٦
يتكون هذا البند من أسطول سيارات التأجير المستخدمة في قطاعي التأجير قصير وطويل األجل باإلضافة إلى سيارات الموظفين. وقد انخفض صافي القيمة الدفترية 
للسيارات من 926.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 864.1 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م نتيجة المبلغ المحول إلى المخزون 
)108.7 مليون ريال سعودي، صافي من اإلستهالك( حيث تم تحويل مركبات اضافية التي بلغت إلى عمرها اإلنتاجي في الفترة وبسبب االنخفاض في نسبة التشغيل 

 مع االجراءات المتخذة لمواجهة جائحة فايروس كورونا. 
ً
وبالذات في أواخر شهر مارس 2020م تماشيا

كما في 31 مارس 2020م تم استهالك 24.1% من قيمة السيارات حيث بلغ أعمار معظم السيارات في األسطول أقل من سنتين. 
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تحسينات المباني المستاجرة ٥-19-٦-٦
تتعلق تحسينات المباني المستاجرة بشكل رئي�سي بتكاليف ترميم وتطوير المباني المستأجرة )الفروع والمستودعات( حيث انخفض رصيد تحسينات المباني 
المستاجرة من 4.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 4.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م حيث بلغت تكلفة االستهالك للفترة 173 

ألف ريال سعودي.

أصول ثابتة اخرى ٦-19-٦-٦
تتكون األصول الثابتة األخرى من اإللكترونيات مثل أجهزة الكمبيوتر واألدوات باإلضافة إلى المعدات الالزمة للفروع وورش الصيانة واألدوات المكتبية وأثاث سكن 
الموظفين. ارتفع رصيد األصول الثابتة األخرى بشكل طفيف من 5.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 5.1 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 

2020م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى إضافات بقيمة 802 ألف ريال سعودي والتي قابلها تكلفة استهالك بقيمة 673 ألف ريال سعودي. 

األصول غير ملموسة ٧-19-٦-٦

األصول غير ملموسة كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٣1 مارس ٢0٢0م : 9٤-٦جدول 

 31 مارس 2020م31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي

1,0071,007موجودات غير ملموسة 

)612()550(اإلطفاء المتراكم

458395صافي القيمة الدفترية

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ومعلومات اإلدارة 

األصول غير ملموسة، بالصافي

تتعلق األصول غير الملموسة ببرنامج تخطيط موارد المؤسسات الذي بدأت الشركة في استخدامه في عام 2016م، وانخفض رصيد األصول غير الملموسة من 458 
ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 395 ألف ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى زيادة مصروف اإلطفاء من 550 ألف 

ريال سعودي إلى 612 ألف ريال سعودي خالل الفترة ذاتها. كما ولم يتم إجراء أي إضافات في 31 مارس 2020م. 

موجودات حق استخدام األصول المؤجرة ٨-19-٦-٦

الحركة في موجودات حق استخدام األصول المؤجرة كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٣1 مارس ٢0٢0م : 9٥-٦جدول 

31 مارس 2020م31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي

56,03846,923في بداية الفترة

6,78018,930إضافات

)5,964()15,895(مصروف إستهالك

46,92359,888في نهاية الفترة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م واألولية المفحوصة للفترة المنتهية في 31 مارس 2020م

 مع اعتماد الشركة للمعيار الدولي للتقرير 
ً
يتعلق رصيد موجودات حق استخدام األصول المؤجرة من قبل الشركة والتي تم تسجيلها في قائمة المركز المالي تماشيا

المالي رقم 16 في عام 2019م .بلغ رصيد موجودات حق استخدام األصول 59.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م، في حين بلغ رصيد استهالك حق 
 مع االرتفاع في عدد الفروع. تقوم الشركة بإدراج حق استخدام األصول المؤجرة المقاسة 

ً
استخدام األصول المؤجرة 6.0 مليون ريال سعودي في الفترة ذاتها تماشيا

بالقيمة الحالية إللتزمات عقود اإليجار المخصومة، ويتم تعديلها ألي مدفوعات إيجار مستحقة أو مقدمة. 

الموجودات المتداولة ٢0-٦-٦

الموجودات المتداولة كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٣1 مارس ٢0٢0م : 9٦-٦جدول 

31 مارس 2020م31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي

6,76167,715المخزون

33,16321,387مصاريف مدفوعة مقدما وارصدة مدينة اخرى

90,385108,435ذمم مدينة، بالصافي

7,8256,176اإليرادات المستحقة، بالصافي

38406المستحق من أطراف ذات عالقة

58,97065,393النقد وما في حكمه

197,141269,514إجمالي الموجودات المتداولة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م واألولية المفحوصة للفترة المنتهية في 31 مارس 2020م 
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مؤشرات األداء الرئيسية لموجودات المتداولة: 9٧-٦جدول 

مؤشرات األداء الرئيسية

6675أيام الذمم المدينة )يوم(

2868عمر المخزون )يوم(

المصدر: معلومات اإلدارة

المخزون ٢0-1-٦-٦

المخزون كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٣1 مارس ٢0٢0م : 9٨-٦جدول 

31 مارس 2020م31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي

4,04564,838مركبات محتفظ بها للبيع

2,7152,878قطع غيار ومستلزمات

6,76167,715اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ومعلومات اإلدارة 

مؤشرات األداء الرئيسية للمخزون: 99-٦جدول 

مؤشرات األداء الرئيسية

2868عمر المخزون )يوم(

المصدر: معلومات اإلدارة

مركبات محتفظ بها للبيع ٢-٢0-٦-٦
يتعلق بند المركبات المحتفظ بها للبيع بالمركبات المستعملة المتاحة للبيع التي تم تحويلها إلى المخزون بعد إنتهاء عمرها التشغيلي، حيث يتم نقل المركبات من 
األصول الثابتة إلى المخزون. ارتفع رصيد المركبات المحتفظ بها للبيع من 4.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 64.8 مليون ريال سعودي كما في 
مارس 2020م نتيجة مركبات اضافية تم تحويلها إلى المخزون )+1,608 مركبات من قطاع التأجير قصير األجل و49 مركبات من قطاع التأجير طويل األجل( حيث 
بالعادة، يتم نقل المركبات من األصول الثابتة إلى المخزون عند إنتهاء عمرها التشغيلي ولكن تم تحويل مركبات اضافية في الفترة على الرغم من أنها لم تستهلك 

بالكامل بسبب تبعات جائحة فيروس كورونا وتأثيرها على عمليات الشركة وبالذات على قطاع التأجير قصير األجل. 

قطع غيار ومستلزمات ٣-٢0-٦-٦
تمثل قطع الغيار والمستلزمات القطع التي يتم اإلحتفاظ بها في المخزون لصيانة المركبات وإصالحها وارتفعت بشكل طفيف من 2.7 مليون ريال سعودي كما في 31 

ديسمبر 2019م إلى 2.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م.

مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى ٤-٢0-٦-٦

مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٣1 مارس ٢0٢0م: 100-٦جدول 

31 مارس 2020م31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
ً
16,9249,309مصاريف مدفوعة مقدما

7,1957,855دفعات مقدمة للموردين

1,7761,676ذمم موظفين

1,4371,637تأمينات نقدية

-3,117دفعات مقدمة مقابل إضافات الممتلكات والمعدات

2,715909أرصدة مدينة أخرى 

33,16321,387اإلجمالي

كنسبة مئوية من إجمالي المصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
ً
43.5%51.0%مصاريف مدفوعة مقدما

36.7%21.7%دفعات مقدمة للموردين

7.8%5.4%ذمم موظفين

7.7%4.3%تأمينات نقدية

-9.4%دفعات مقدمة مقابل إضافات الممتلكات والمعدات

4.3%8.2%أرصدة مدينة أخرى 

100.0%100.0%اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ومعلومات اإلدارة 
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مصاريف مدفوعة مقدمًا

يشمل بند المصاريف المدفوعة مقدما على مصاريف اإليجار وتأمين السيارات والتأمين الصحي ومصاريف أخرى تم دفعها مقدما. انخفض رصيد المصاريف 
المدفوعة مقدما من 16.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 9.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م. 

ويتعلق اإليجار المدفوع مقدما بشكل أسا�سي بإيجارات الفروع ومستودعات السيارات وسكن الموظفين، وقد ارتفع من 766 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2019م إلى 1.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م نتيجة التخطيط لفتح فرعين في المنطقة الوسطى خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م.

يتعلق تأمين السيارات المدفوع مقدما بشكل رئي�سي بتأمين السيارات والمركبات المستخدمة من قبل الشركة، والتي انخفضت من 9.6 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2019م إلى صفر كما في 31 مارس 2020م. يتم تجديد وثائق التأمين على المركبات في أبريل من كل سنة، وبالتالي تم إطفاء الرصيد بالكامل لمصروف 

التأمين المدفوع مقدما في نهاية 31 مارس 2020م.

تتكون المصاريف األخرى المدفوعة مقدما من مصروفات متنوعة مدفوعة مقدما، والتي ارتفعت من 6.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 8.1 
مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى المصروفات المدفوعة مقدما المتعلقة بطرح الشركة لالكتتاب األسهم والبالغة 2.1 مليون 

ريال سعودي باإلضافة إلى تطور برنامج تخطيط موارد المؤسسات إلى أحدث إصدار من مايكروسوت داينميكس بقيمة 355 ألف ريال سعودي خالل الفترة ذاتها. 

دفعات مقدمة للموردين  ٥-٢0-٦-٦
ارتفعت الدفعات المقدمة للموردين من 7.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 7.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م والمتعلقة بشراء 
المعدات والمدفوعات المقدمة إلى الموردين لقطع الغيار باإلضافة إلى التعديالت التي يتم إجراؤها على المركبات من قبل الموردين بناء على طلبات عمالء التأجير 

طويل األجل.

دفعات مقدمة مقابل إضافات الممتلكات والمعدات ٦-٢0-٦-٦
تتعلق الدفعات المقدمة مقابل إضافات الممتلكات والمعدات بدفعات لموردين لتعديالت على فروع تم افتتاحها حديثا وانخفض إلى صفر كما في 31 مارس 2020م 

حيث تم اإلنتهاء من االعمال.

ذمم موظفين ٧-٢0-٦-٦
تتكون ذمم الموظفين بشكل أسا�سي من دفعات مقدمة للموظفين، وانخفض الرصيد بشكل طفيف من 1.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.7 

مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م.

تأمينات نقدية ٨-٢0-٦-٦
تتعلق التامينات النقدية بخطابات الضمان، حيث ارتفعت التامينات النقدية من 1.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.6 مليون ريال سعودي 

كما في 31 مارس 2020م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى خطابات ضمان متعلقة بفرع مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

أرصدة مدينة أخرى ٢0-9-٦-٦
تتعلق األرصدة المدينة األخرى بشكل رئي�سي بالخصومات من وكاالت السيارات وضريبة القيمة المضافة المستحقة والتي انخفضت من 2.7 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2019م إلى 909 ألف ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م حيث تشمل بشكل رئي�سي الخصومات من وكاالت السيارات )54.0%( والمستحقات من 

صندوق تنمية الموارد البشرية )32.7%( لدعم الموظفين السعوديين.

ذمم مدينة، بالصافي ٢0-10-٦-٦

الذمم المدينة كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٣1 مارس ٢0٢0م: 101-٦جدول 

31 مارس 2020م31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي

118,524139,527إجمالي الذمم المدينة

)31,091()28,139(الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

90,385108,435الذمم المدينة، بالصافي

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ومعلومات اإلدارة 

مؤشرات األداء الرئيسية أليام الذمم المدينة: 10٢-٦جدول 

6675أيام الذمم المدينة )يوم(

المصدر: معلومات اإلدارة
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الذمم المدينة حسب النوع: 10٣-٦جدول 

31 مارس 2020م31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي

37,50442,248قطاع التأجير قصير األجل- األفراد

71,41585,240قطاع التأجير قصير وطويل األجل - الشركات

4,6175,155الحوادث

)695()695(مبيعات المركبات

5,6837,579أخرى

118,524139,527إجمالي الذمم المدينة

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

)15,657()13,844(قطاع التأجير قصير األجل- األفراد

)12,301()11,441(قطاع التأجير قصير وطويل األجل - الشركات

)3,133()2,853(الحوادث

)31.091()28.139(إجمالي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

90.385108.435الذمم المدينة، بالصافي

المصدر: معلومات اإلدارة

أعمار الذمم المدينة ٢0-11-٦-٦

أعمار الذمم المدينة كما في ٣1 مارس ٢0٢0م: 10٤-٦جدول 

اإلجماليأكثر من 360 يوم271-360 يوم181-270 يوم91-180 يوم0-90 يومألف ريال سعودي

69,13218,03513,70616,45322,201139,527إجمالي الذمم المدينة

100.0%15.9%11.8%9.8%12.9%49.5%كنسبة مئوية من الذمم المدينة

المصدر: معلومات اإلدارة

الحركة في الخسائر اإلئتمانية  ٢0-1٢-٦-٦

الحركة في الخسائر اإلئتمانية كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٣1 مارس ٢0٢0م: 10٥-٦جدول 

31 مارس 2020م31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي

28,139 21,597في بداية الفترة

7,7993,425المكون خالل الفترة

)472()1,257(مبالغ معدومة خالل الفترة

28,13931,091في نهاية الفترة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ومعلومات اإلدارة 

إجمالي الذمم المدينة ٢0-1٣-٦-٦
يتكون رصيد إجمالي الذمم المدينة من ذمم مدينة للشركات )61% من إجمالي الذمم المدينة( والذمم المدينة لألفراد )30% من إجمالي الذمم المدينة( والمتعلقة 

بقطاع التأجير قصير األجل. كما وبلغ رصيد الذمم المدينة لألفراد 42.2 مليون ريال سعودي ومنها 50.0% مستحقة ألكثر من سنة كما في 31 مارس 2020م. 

ارتفع إجمالي الذمم المدينة من 118.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 139.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م ويعود ذلك بشكل 
رئي�سي إلى االرتفاع في الذمم المدينة للشركات )لكل من قطاعي التأجير قصير وطويل األجل( بقيمة 13.8 مليون ريال سعودي واالرتفاع في الذمم المدينة لألفراد )قطاع 
 مع نمو األعمال في القطاعين باإلضافة إلى إلرتفاع في األرصدة المدينة األخرى من 5.7 مليون ريال سعودي 

ً
التأجير قصير األجل( بقيمة 4.7 مليون ريال سعودي تماشيا

 مع االرتفاع في اإليرادات بشكل عام.
ً
كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 7.6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م تماشيا

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ٢0-1٤-٦-٦
 للمعايير الدولية للتقارير المالية رقم 9 حيث يتم 

ً
تعمل الشركة وفق نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة لتكوين مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها وفقا

تطبيق النموذج بناء على التجربة التاريخية لخسارة االئتمان حسب نوع العمالء. تم تطبيق نموذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة في منذ السنة المالية 2018م. بلغت 
إضافات المخصص 3.4 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2020م حيث تم تغطية 100% من الذمم المدينة المستحقة ألكثر من سنة 
من الشركات التي لديها دعاوى مفتوحة مع الشركة و84% من الذمم المدينة المستحقة ألكثر من سنة من األفراد )الغير المضمونة بسندات( في 31 مارس 2020م 
 مع معدالت الخسائر اإلئتمانية التاريخية حسب نوع العمالء. لم يتم تحديد مخصصات للذمم المدينة المستحقة ألكثر من سنة من األفراد 

ً
بالمخصص، تماشيا

)الغير المضمونة بسندات( حيث يسمح للشركة بتقديم شكاوى إلى سمة )الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية( لعمالء األفراد المتخلفين عن السداد اعتبارا من 
السنة المالية 2018م.



152

اإليرادات المستحقة ٢0-1٥-٦-٦

اإليرادات المستحقة كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٣1 مارس ٢0٢0م : 10٦-٦جدول 

31 مارس 2020م31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي

10,6009,094إجمالي اإليرادات المستحقة

)2,917()2,776(الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

7,8256,176صافي اإليرادات المستحقة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ومعلومات اإلدارة 

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لإليرادات المستحقة: 10٧-٦جدول 

31 مارس 2020م31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي

2,5712,776 في بداية الفترة

205142المكون خالل الفترة

2,7762.917 في نهاية الفترة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ومعلومات اإلدارة 

إجمالي اإليرادات المستحقة والخسائر االئتماتية المتوقعة

تتعلق اإليرادات المستحقة بعقود التأجير قصير األجل المفتوحة والتيالتي لم يتم اصدار فاتورة لها ومن المتوقع أن يتم اصدار الفواتير الخاصة بها خالل السنة. 
إنخفض صافي اإليرادات المستحقة من 7.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 6.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م نتيجة إلجراءات 

الحجر الصحي مما أدى إلى انخفاض في عدد المركبات المؤجرة في نهاية مارس 2020م مقارنة بالفترة التي سبقتها. 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة ٢0-1٦-٦-٦

المعامالت مع األطراف ذات عالقة كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٣1 مارس ٢0٢0م: 10٨-٦جدول 

31 مارس 2020م31 ديسمبر 2019مطبيعة العالقةطبيعة المعامالتألف ريال سعودي

-81مساهمإيراداتشركة انفستكورب السعودية لإلستثمارات المالية

-150مساهمإيرادات وإيرادات أخرىحمود عبدالله الذييب

9,6831,999مساهمين مشتركينإيرادات ومشتريات ومصاريفشركة أبناء الذييب

)140()531(مساهمإيرادات وإيرادات أخرى ومصاريفمحمد أحمد الذييب

-28مساهمإيرادات وإيرادات أخرىنواف محمد الذييب

-59مساهمإيرادات وإيرادات أخرىنايف محمد الذييب

-418أخرىإيراداتابراهيم أحمد الذييب

-19مساهمإيراداتأحمد محمد الذييب

113398مساهمين مشتركينإيراداتشركة مداريم

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م واألولية المفحوصة للفترة المنتهية في 31 مارس 2020م
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المستحقات من األطراف ذات عالقة: 109-٦جدول 

31 مارس 2020م31 ديسمبر 2019مطبيعة العالقةألف ريال سعودي

--مساهمشركة انفستكورب السعودية لإلستثمارات المالية

322مساهمحمود عبدالله الذييب

55مساهمين مشتركينشركة أبناء الذييب

--مساهممحمد أحمد الذييب

--مساهمنواف محمد الذييب

0.50.5مساهمنايف محمد الذييب

--مساهمأحمد محمد الذييب

--أخرىابراهيم أحمد الذييب

398-مساهمين مشتركينشركة مداريم

38406-المستحقات من أطراف ذات عالقة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ومعلومات اإلدارة

معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة

يشمل األطراف ذات العالقة مساهمين الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة والشركات المملوكة من قبلهم.

يتم االتفاق على شروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل إدارة الشركة وفي حاالت معينة من قبل مجلس إدارة الشركة، وتخضع المعامالت التي يكون 
ألحد أعضاء مجلس اإلدارة فيها مصلحة لموافقة الجمعية العامة للشركة بناًء على توصية مجلس اإلدارة. تتم جميع المعامالت مع األطراف ذات العالقة ضمن 
المسار االعتيادي ألعمال الشركة، ومن المتوقع تسوية هذه األرصدة في سياق العمل العادي. والجدير بالذكر أن سياسات التسعير وشروط المعامالت مع األطراف 
ذات العالقة تقوم على أساس تجاري بحت. ارتفع رصيد المستحقات من أطراف ذات عالقة من 38 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 406 ألف ريال 

سعودي كما في 31 مارس 2020م وذلك لوجود عقد بيع مركبات بقيمة 398 ألف ريال سعودي إلى شركة مداريم غير مسدد.

النقد وما في حكمه ٢0-1٧-٦-٦

النقد وما في حكمه كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٣1 مارس ٢0٢0م: 110-٦جدول 

31 مارس 2020م31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي

58,39364,723نقد لدى البنوك

577670نقد في الصندوق

58,97065,393اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م واألولية المفحوصة للفترة المنتهية في 31 مارس 2020م

ارتفع النقد وما في حكمه من 59.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 65.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م. بلغت أرصدة النقد لدى 
البنوك 99.0% من إجمالي أرصدة النقد في الفترة التاريخية.

المطلوبات غير المتداولة ٢1-٦-٦

المطلوبات غير المتداولة كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٣1 مارس ٢0٢0م: 111-٦جدول 

31 مارس 2020م31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي

316,162297,747قروض طويلة األجل 

23,26423,915مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظين 

28,61328,673إلتزامات عقود إيجار 

368,040350,426إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م واألولية المفحوصة للفترة المنتهية في 31 مارس 2020م 
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القروض طويلة األجل ٢1-1-٦-٦

القروض طويلة األجل كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٣1 مارس ٢0٢0م: 11٢-٦جدول 

 31 مارس 2020م31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي

605,012604,642قروض

: الجزء المتداول
ً
)306,895()288,849(ناقصا

316,162297,747القروض طويلة األجل

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م واألولية المفحوصة للفترة المنتهية في 31 مارس 2020م 

جدول سداد القروض كما في ٣1 مارس ٢0٢0م: 11٣-٦جدول 

2023م2022م2021م2020مألف ريال سعودي

66,71176,21952,94624,491سامبا

57,45249,89331,5534,221مصرف الراجحي

-31,10436,80514,276البنك األهلي

27,22130,8079,8243,320بنك ساب

-19,99322,8037,441مصرف اإلنماء

--18,26111,443بنك الرياض

---7,859بنك الجزيرة

228,600227,970116,04032,032اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

القروض المضمونة بضمان شخصي كما في ٣1 مارس ٢0٢0م*: 11٤-٦جدول 

نوع القرضالجهة الممولة
الحد المصرح به

)ألف ريال سعودي(
الرصيد كما في 31 

مارس 2020م
شروط وأحكامفترة السدادمصاريف تمويلية

توزيعات األرباح ال تتجاوز 50% من صافي الدخل48 شهرسايبور +2.25%75,00048,741مرة واحدةسامبا

الرافعة المالية القصوى )إجمالي المطلوبات/ 
صافي حقوق الملكية المعدلة( 2.25

الحد األدنى لصافي حقوق الملكية المعدلة 300.0 
مليون ريال سعودي.

خطاب موافقة لالكتتاب العام
ودائع نقدية بقيمة 150 مليون ريال سعودي**

48 شهرسايبور +2.25%50,00043,101حد إئتمانيسامبا

36 شهرسايبور +2.0%150,000128,525حد إئتمانيسامبا

-ساما + 0.75%-15,000خطاب ضمانسامبا

توزيعات األرباح ال تتجاوز 50% من صافي الدخل24 شهرسايبور +2.0%70,00029,241حد إئتمانيمصرف الراجحي

الرافعة المالية القصوى )إجمالي المطلوبات/ 
صافي حقوق الملكية المعدلة( 2.0

الحد األدنى لصافي حقوق الملكية 300.0 مليون 
ريال سعودي.

خطاب موافقة لالكتتاب العام

ودائع نقدية بقيمة 70 مليون ريال سعودي

36 شهرسايبور +2.0%85,00025,388مرة واحدةمصرف الراجحي

60 شهرسايبور +2.0%-50,000مرة واحدةمصرف الراجحي

-ساما + 0.50%-15,000خطاب ضمانمصرف الراجحي

36 شهرسايبور +2.0%100,00088,490مرة واحدةمصرف الراجحي

24 شهرسايبور +2.5%70,00029,704حد إئتمانيبنك الرياض

الرافعة المالية القصوى )إجمالي المطلوبات/ 
صافي حقوق الملكية( 2.0

خطاب موافقة لالكتتاب العام

-2,000ألغراض عامةبنك الرياض
سعر األسا�سي للبنك + 

)*****( %1.0
مرة واحدة

-ساما + 1.75%-15,000خطاب ضمانبنك الرياض

بنك الرياض
فوائد على 

عمليات المبادلة 
الربحية

-سعر البنك األسا�سي-4,000

24-36 شهرسايبور +2.5%-70,000مرة واحدةبنك الرياض

بنك الجزيرة

توزيعات األرباح ال تتجاوز 50% من صافي الدخل24 شهرسايبور +2.0%70,0007,859حد إئتماني

الرافعة المالية القصوى )إجمالي المطلوبات/ 
صافي حقوق الملكية( 2.0

خطاب موافقة لالكتتاب العام***

--

-ساما + 0.25%-10,000خطاب ضمانبنك الجزيرة
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نوع القرضالجهة الممولة
الحد المصرح به

)ألف ريال سعودي(
الرصيد كما في 31 

مارس 2020م
شروط وأحكامفترة السدادمصاريف تمويلية

30 شهرسايبور +2.0%-30,000مرة واحدةبنك ساب

توزيعات األرباح ال تتجاوز 50% من صافي الدخل

الرافعة المالية القصوى )إجمالي المطلوبات/
صافي حقوق الملكية( 2.5

الحد األدنى لصافي حقوق الملكية 200.0 مليون 
ريال سعودي.

خطاب موافقة لالكتتاب العام يجب أال تتجاوز 
الرافعة المالية الخارجية )إجمالي القروض 

الخارجية/صافي حقوق الملكية الملموسة( 2.5

24 شهرسايبور +2.0%-670مرة واحدةبنك ساب

48 شهرسايبور +2.0%14,34922,893مرة واحدةبنك ساب

10,324مرة واحدةبنك ساب

-ساما + 0.75%-5,000ضمانات متنوعةبنك ساب

30 شهرسايبور +2.0%62,00048,277حد إئتمانيبنك ساب

-ساما + 0.75%-20,000خطاب ضمانبنك ساب

البنك األهلي 
التجاري

30 شهرسايبور +2.0%60,00054,599مرة واحدة

توزيعات األرباح ال تتجاوز 50% من صافي الدخل

الرافعة المالية القصوى )إجمالي المطلوبات/
صافي حقوق الملكية( 2.0

الحد األدنى لصافي حقوق الملكية 280.0 مليون 
ريال سعودي.

خطاب موافقة لالكتتاب العام

إيداع 10% من اإليرادات )الحد األدنى(

البنك األهلي 
التجاري

30 شهرسايبور +2.0%40,16325,595مرة واحدة

البنك األهلي 
التجاري

28 شهرسايبور +2.0%7,1631,991مرة واحدة

البنك األهلي 
التجاري

-ساما + 0.25%-2,000خطاب ضمان

البنك األهلي 
التجاري

 تمويل رأس 
المال عامل 

3 شهورسايبور +%2.5-5,000

البنك األهلي 
التجاري

فوائد على 
عمليات المبادلة 

الربحية
-سعر البنك األسا�سي-8,000

36 شهرسايبور +2.0%75,00050,237حد إئتمانيمصرف االنماء

إيداع 20% من اإليرادات )الحد األدنى(

الرافعة المالية القصوى )إجمالي المطلوبات/
صافي حقوق الملكية( 2.5

يجب أال تتجاوز نسبة القروض الخارجية/الربح 
قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء 

1 :2.5
خطاب موافقة لالكتتاب العام****

1,230,668604,642اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

* يتضمن الجدول أعاله القروض البنكية القائمة كما في 31 مارس 2020م وجميعها مضمونة بضمان شخ�سي. لإلطالع على القروض القائمة كما في تاريخ هذه النشرة، يرجى مراجعة قسم 12-6 )»اتفاقيات التمويل«(

** تم تجديد اتفاقية التسهيالت مع بنك سامبا بتاريخ 1441/10/12ه )الموافق 2020/6/4م(، بقيمة إجمالية تبلغ 319,720,290 ريال سعودي، يرجى مراجعة قسم 12-6 )»اتفاقيات التمويل«(

***تم تجديد اتفاقية التسهيالت مع بنك الجزيرة بتاريخ 1441/9/20ه )الموافق 2020/5/13م(، بقيمة إجمالية تبلغ 60,000,000 ريال سعودي، يرجى مراجعة قسم 12-6 )»اتفاقيات التمويل«(

**** تم تجديد اتفاقية التسهيالت مع بنك االنماء بتاريخ 1441/12/19ه )الموافق 2020/08/09م(، بقيمة إجمالية تبلغ 150,000,000 ريال سعودي، يرجى مراجعة قسم 12-6 )»اتفاقيات التمويل«(

***** السعر في االتفاقية األساسية المبرمة مع بنك الرياض بتاريخ 1439/4/8ه، )الموافق 2017/12/27م(، هو سعر الفائدة األسا�سي على اإلقراض لدى بنك الرياض وقد تم تحديثه لـ 1% إضافة لسعر الفائدة األسا�سي على 
اإلقراض لدى بنك الرياض عند تجديد االتفاقية بتاريخ 1440/8/5ه الموافق 2019/4/10م

تستخدم أرصدة القروض بشكل رئي�سي لشراء السيارات. بلغ الرصيد 605.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و604.6 مليون ريال سعودي كما في 31 
مارس 2020م. تحمل القروض فوائد على معدل سايبور زائد 2.0% إلى 2.5% وكانت الشركة في حالة امتثال كامل لشروط وأحكام القروض.
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مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ٢-٢1-٦-٦

الحركة في مخصص نهاية الخدمة للموظفين كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٣1 مارس ٢0٢0م: 11٥-٦جدول 

31 مارس 2020م31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي

20,18223,264في بداية السنة

2,661897تكاليف الخدمة

-864مصروف الفائدة

)246()1,620(المدفوع خالل السنة

-1,177الخسائر/)األرباح( األكتوارية

23,26423,915في نهاية السنة

المصدر: معلومات اإلدارة

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 لللمعايير الدولية للتقارير المالية. ارتفع رصيد مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
ً
يتم تقدير مكافأت نهاية الخدمة للموظفين باستخدام التقييمات االكتوارية وفقا

بشكل طفيف من 23.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 23.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م بسبب تكوين مخصص لمكافآت نهاية 
الخدمة للموظفين الحاليين وبدرجة أقل، ارتفاع عدد الموظفين )+143 موظف( في الفترة ذاتها. 

إلتزامات عقود اإليجار ٣-٢1-٦-٦

الحركة في إلتزامات عقود اإليجار كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٣1 مارس ٢0٢0م : 11٦-٦جدول 

31 مارس 2020م31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي

51,96243,978كما في 1 يناير 2019م

6,78018,930إضافات

2,179642تراكم فائدة

)14,304()16,943(مدفوعات

43,97849,246في نهاية السنة

15,36520,482الجزء المتداول

28,61328,763الجزء غير متداول

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ومعلومات اإلدارة 

بلغت إلتزامات عقود اإليجار – الجزء غير متداول 28.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و28.8 كما في 31 مارس 2020م وتتعلق بإلتزامات عقود اإليجار 
المقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجارات المتبقية، مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ ابتداء العقد فيما إذا كان معدل الفائدة الضمني في 

العقد ال يمكن تحديده بشكل فوري. بعد بداية العقد يتم زيادة مبلغ إلتزامات اإليجار ليعكس ازدياد تكلفة التمويل وانخفاض المبلغ عند دفع اإليجارات.

إلتزامات محتملة ٤-٢1-٦-٦

خطابات ضمان كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٣1 مارس ٢0٢0م: 11٧-٦جدول 

31 مارس 2020م31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي

28,58334,553خطابات ضمان

المصدر: القوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م

أصدرت الشركة خطابات ضمان بمبلغ 34.6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م مقارنة بـ 28.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م فيما يتعلق 
بعملياتها.



157

المطلوبات المتداولة ٢٢-٦-٦

المطلوبات المتداولة كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٣1 مارس ٢0٢0م: 11٨-٦جدول 

31 مارس 2020م31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي

288,849306,895الجزء المتداول من قروض طويلة األجل 

85,18576,393ذمم وكاالت سيارات دائنة 

3,5347,396ذمم دائنة 

242151إيرادات غير مكتسبة 

39,15545,972مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

15,36520,482الجزء المتداول من إلتزامات عقود إيجار 

19,85419,414مخصص الزكاة 

452,184476,703إجمالي المطلوبات المتداولة 

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م واألولية المفحوصة للفترة المنتهية في 31 مارس 2020م 

مؤشرات األداء الرئيسيةأليام مستحقة الدفع – وكاالت السيارات: 119-٦جدول 

مؤشرات األداء الرئيسية

5671أيام مستحقة الدفع – وكاالت السيارات )يوم(

المصدر: معلومات اإلدارة

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل 1-٢٢-٦-٦
 لجدول السداد. وتستخدم هذه القروض بشكل 

ً
يمثل الجزء المتداول من القروض طويلة األجل الجزء المتوقع سداده في السنة المالية التي تلي سنة التقرير وفقا

أسا�سي في شراء السيارات، حيث بلغت 288.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و306.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م.

ذمم وكاالت سيارات دائنة  ٢-٢٢-٦-٦
يتعلق رصيد ذمم وكاالت سيارات الدائنة باإللتزامات المرتبطة بشراء السيارات من الوكاالت. انخفض رصيد ذمم وكاالت سيارات الدائنة من 85.2 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 76.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م ويرجع ذلك بشكل رئي�سي إلى االنخفاض في مشتريات السيارات بسبب 

اإلختالف في توقيت المشتريات في بداية السنة مقارنة بنهاية السنة. 

ذمم دائنة  ٣-٢٢-٦-٦
تتعلق الذمم الدائنة بمصروفات الشركةاإلعتيادية باستثناء اإللتزامات المرتبطة بشراء السيارات. حيث ارتفع رصيد الذمم الدائنة من 3.5 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 7.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م والمتعلقة بشكل رئي�سي بمشتريات وحدات تبريد والتي تمثل 95% من ارتفاع أرصدة 

الذمم الدائنة. 

إيرادات غير مكتسبة  ٤-٢٢-٦-٦
تتعلق اإليرادات غير المكتسبة بالمبالغ المستلمة مقدما من العمالء حيث بلغت 242 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و151 ألف ريال سعودي كما في 

31 مارس 2020م.

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى  ٥-٢٢-٦-٦

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٣1 مارس ٢0٢0م: 1٢0-٦جدول 

31 مارس 2020م31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي

24,67830,406مصاريف مستحقة الدفع

10,4009,568دفعات مقدمة من عمالء

4,0775,998ارصدة دائنة اخرى

39,15545,972اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ومعلومات اإلدارة 
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مصاريف مستحقة الدفع)أ( 

تتعلق المصاريف المستحقة الدفع بشكل رئي�سي بمخصصات اإلجازات المدفوعة والحوافز والفوائد المستحقة والتأمينات ومستحقات اإليجارات. ارتفع الرصيد 
من 24.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 30.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى االرتفاع في مستحقات 
اإليجار لفروع المطارات المؤجرة )+5.4 مليون ريال سعودي( والتي لم يتم اصدار فاتورة لها كما في 31 مارس 2020م ومن المتوقع أن يتم استالم الفاتورة لتلك 
الفروع خالل السنة. كما وارتفع رصيد االتعاب المهنية من 2.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 4.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م 

والتي تتعلق بشكل رئي�سي بالخدمات االستشارية بشأن السياسات واإلجراءات واالكتتاب.

دفعات مقدمة من عمالء)ب( 

 مع بنود االتفاقية للشركة. وقد 
ً
تتعلق الدفعات مقدمة من العمالء بشكل رئي�سي بعمالء قطاع التأجير طويل األجل من الشركات. يتم تسديد هذه الدفعات تماشيا

انخفضت من 10.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 9.6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م بسبب اإلختالف في توقيت المشتريات في 
بداية السنة مقارنة بنهاية السنة.

أرصدة دائنة اخرى)ج( 

تتعلق األرصدة الدائنة األخرى برسوم المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وبرنامج نقاط والء العمالء وارتفع الرصيد من 4.1 مليون ريال سعودي كما في 31 
 
ً
ديسمبر 2019م إلى 6.0 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى االرتفاع في صافي ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع، تماشيا

مع االرتفاع في إيرادات التأجير وبسبب سماح الهيئة العامة للزكاة والدخل بتأجيل المستحقات لشهري يناير وفبراير. 

مخصص الزكاة ٦-٢٢-٦-٦

مخصص الزكاة كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٣1 مارس ٢0٢0م: 1٢1-٦جدول 

31 مارس 2020م31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي

13,76619,854في بداية السنة

4,1141,345المحمل خالل السنة

)1,785(4,014فروقات سنوات سابقة

-)2,039(مدفوع خالل السنة

19,85419,414في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م واألولية المفحوصة للفترة المنتهية في 31 مارس 2020م 

قامت الشركة بعكس المخصص بقيمة 1.8 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م مما أدى إلى التغيير في تكلفة الزكاة من -561 ألف 
ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م إلى +440 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م. انخفض مخصص 

الزكاة بشكل طفيف من 19.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 19.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م.

إلتزامات عقود إيجار - الجزء المتداول ٧-٢٢-٦-٦
تتعلق إلتزامات عقود إيجار - الجزء المتداول بالجزء المتداول من تلك اإللتزامات المقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجارات المتبقية، مخصومة باستخدام 
معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ ابتداء العقد فيما إذا كان معدل الفائدة الضمني في العقد ال يمكن تحديده بشكل فوري. بعد بداية العقد يتم زيادة مبلغ إلتزامات 
اإليجار ليعكس ازدياد تكلفة التمويل وانخفاض المبلغ عند دفع اإليجارات. تتعلق هذه االتزامات بالفروع والمعارض المستأجرة وتصل تواريخ إنتهاء تلك االلتزمات 
إلى 5 سنوات مع إمكانية التجديد في نهاية العقد حسب اإلتفاق بين المستأجر والمؤجر. ارتفع رصيد إلتزامات عقود إيجار – الجزء المتداول من 15.4 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 20.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى افتتاح فروع جديدة والتي لها إلتزامات إيجار 

طويلة األجل. 

حقوق المساهمين ٢٣-٦-٦

حقوق المساهمين كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٣1 مارس ٢0٢0م: 1٢٢-٦جدول 

31 مارس 2020م31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي

153,902430,000رأس المال 

55,3383,406اإلحتياطي النظامي

242,13434,028األرباح المبقاه 

451,374467,434إجمالي حقوق المساهمين 

29.1%26.3%العائد على حقوق المساهمين

المصدر: القوائم المالية األولية المفحوصة للفترة المنتهية في 31 مارس 2020م 
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين كما في ٣1 مارس ٢0٢0م: 1٢٣-٦جدول 

اإلجمالياألرباح المبقاةاالحتياطي النظاميرأس المالألف ريال سعودي

153,90255,338174,525383,765كما في 1 يناير 2020م

18,13418,134--الدخل الشامل للفترة

)10,000()10,000(--توزيعات ارباح

153,90255,338182,660391,900كما في 31 مارس 2019م

153,90255,338242,134451,374كما في 1 يناير 2020م

34,06034,060--الدخل الشامل للفترة

-)220,760()55,338(276,098زيادة رأس المال

-)3,406(3,406-محول إلى اإلحتياطي النظامي

)18,000()18,000(--توزيعات ارباح

430,0003,40634,028467,434كما في 31 مارس 2020م

المصدر: القوائم المالية األولية المفحوصة للفترة المنتهية في 31 مارس 2020م 

يتكون رأس مال الشركة من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل وقدره 430.0 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م )حيث تمت زيادته من 
خالل رسملة 220.8 مليون ريال سعودي من األرباح المبقاة وتحويل 55.3 مليون ريال سعودي من رصيد اإلحتياطي النظامي( وينقسم على 43.000.000 سهم عادي 

بقيمة 10 ريال سعودي لكل سهم. 

 لمتطلبات نظام الشركات والنظام األسا�سي للشركة، يجب أن تقوم الشركة بتكوين احتياطي نظامي من خالل تحويل 10% من صافي الدخل السنة حتى يصل 
ً
وفقا

نسبته 30% من رأس مال الشركة. هذا االحتياطي النظامي غير متاح للتوزيع على المساهمين حيث أن المحول إلى االحتياطي النظامي بلغ 3.4 مليون ريال سعودي كما 
في 31 مارس 2020م مما والذي يمثل 10% من صافي الدخل للفترة.

 مع تحويل 220.8 مليون ريال سعودي 
ً
بلغت األرباح المبقاة 242.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م و34.0 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2020م تماشيا

من حساب األرباح المبقاة إلى رأس المال.

 بقيمة 18.0 مليون ريال سعودي خالل فترة ثالثة اشهر المنتهية في 2020م.
ً
تم توزيع أرباح أيضا

قائمة التدفقات النقدية ٢٤-٦-٦

قائمة التدفقات النقدية كما في ٣1 مارس ٢019م و٢0٢0م : 1٢٤-٦جدول 

31 مارس 2020م31 مارس 2019مألف ريال سعودي

46,800)15,676(صافي التدفقات النقدية من / )المستخدمة في( األنشطة التشغيلية

)852()462(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

)39,525(3,612صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( / من األنشطة التمويلية

6,423)12,526(صافي التغير في النقد وما في حكمه خالل السنة

33,12458,970النقد وما في حكمه في بداية السنة

20,59765,393النقد وما في حكمه في نهاية السنة

المصدر: معلومات اإلدارة 
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النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية 1-٢٤-٦-٦

النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية كما في ٣1 مارس ٢019م و٢0٢0م: 1٢٥-٦جدول 

31 مارس 2020م31 مارس 2019مألف ريال سعودي

18,13434,060صافي الدخل للفترة

تعديالت لمطابقة الربح قبل الزكاة مع صافي التدفقات النقدية:

39,33152,134استهالك ممتلكات ومعدات

5362إطفاء موجودات غير ملموسة

3,7515,964استهالك موجودات حق استخدام

)440(561زكاة

5,6467,494تكاليف تمويل

6,1703,566الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

1,057897مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

5111,033خسائر في قيمة ممتلكات ومعدات ومخزون

75,215104,771الدخل قبل الزكاة الُمعدل

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

5,83711,776مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

)21,617()15,031(ذمم مدينة. بالصافي

1,1741,648اإليرادات المستحقة، بالصافي

)368()84(المستحق من أطراف ذات عالقة

24,84447,136المخزون

)8,792()3,828(ذمم وكاالت سيارات دائنة

3,0176,816مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة اخرى

)91()91(إيرادات غير مكتسبة

8643,862أرصدة دائنة

91,917145,141النقدية من األنشطة التشغيلية

)98,095()107,166(إضافات سيارات

)246()427(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

46,800)15,676(صافي التدفقات النقدية من / )المستخدمة في( األنشطة التشغيلية

المصدر: القوائم المالية األولية المفحوصة للفترة المنتهية في 31 مارس 2020م 

إرتفعت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية من -15.7 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2019م إلى 46.8 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2020م نتيجة 
االرتفاع في صافي الدخل للفترة بنسبة 87.8% باإلضافة إلى ارتفاع التغير في المخزون )والذي يتضمن التدفقات الناتجة عن بيع السيارات بسبب ارتقاع عدد المركبات 
المباعة من 907 مركبة في 31 مارس 2019م إلى 1.585 مركبة في 31 مارس 2020م( من 24.8 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2019م إلى 47.1 مليون ريال سعودي 

 مع االرتفاع في عدد المركبات المباعة من 907 إلى 1.585 في الفترة ذاتها. 
ً
في 31 مارس 2020م تماشيا

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية ٢-٢٤-٦-٦

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية كما في ٣1 مارس ٢019م و٢0٢0م : 1٢٦-٦جدول 

31 مارس 2020م31 مارس 2019مألف ريال سعودي

)850()442(إضافات ممتلكات ومعدات اخرى

)2()21(أعمال تحت التنفيذ

)852()462(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

المصدر: القوائم المالية األولية المفحوصة للفترة المنتهية في 31 مارس 2020م ومعلومات اإلدارة 

تشمل األنشطة االستثمارية إضافات على الممتلكات والمعدات األخرى وإضافات األصول غير الملموسة واألعمال تحت التنفيذ. ارتفعت صافي التدفقات النقدية 
المستخدمة في األنشطة االستثمارية من -462 ألف ريال سعودي في 31 مارس 2019م إلى -852 ألف ريال سعودي في 31 مارس 2020م حيث بلغت اإلضافات على 
الممتلكات والمعدات األخرى -850 ألف ريال سعودي والمتعلقة بمعدات وممتلكات متنوعة لورش العمل والفروع للشركة في 31 مارس 2020م مقارنة بـ -442 ألف 

ريال سعودي في 31 مارس 2019م. 
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صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية ٣-٢٤-٦-٦

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية كما في ٣1 مارس ٢019م و٢0٢0م: 1٢٧-٦جدول 

31 مارس 2020م31 مارس 2019مألف ريال سعودي

)7,494()4,691(تكاليف تمويل مدفوعة

98,08286,979قروض ألجل مستلمة

)87,348()68,095(قروض ألجل مسددة

)13,662()11,684(سداد الجزء الرئي�سي من إلتزامات عقود اإليجار

)18,000()10,000(توزيعات أرباح مدفوعة

)39,525(3,612صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( / من األنشطة التمويلية

المصدر: القوائم المالية األولية المفحوصة للفترة المنتهية في 31 مارس 2020م

إنخفض صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( / من األنشطة التمويلية من 3.6 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2019م إلى -39.5 مليون ريال سعودي في 31 
مارس 2020م نتيجة التغير في حساب قروض ألجل مستلمة من 98.1 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2019م إلى 87.0 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2020م 
باإلضافة إلى التغير في أرصدة قروض ألجل مسددة من -68.1 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2019م إلى -87.3 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2020م والمتعلقة 

بشكل رئي�سي بالقروض المسددة لبنك سامبا في 31 مارس 2020م. 

رسملة الشركة ومديونيتها  ٢٥-٦-٦
يوضح الجدول أدناه رسملة الشركة ومديونيتها كما في 31 ديسمبر 2019م وكما في 31 مارس 2020م يجب قراءة هذا الجدول باالقتران مع جميع القوائم المالية 

المراجعة والبيانات المالية للشركة حيث بلغت رسملة الشركة 1.3 مليار ريال سعودي في 2019م وكما في 31 مارس 2020م.

رسملة الشركة ومديونيتها كما في ٣1 ديسمبر ٢019م و٣1 مارس ٢0٢0م: 1٢٨-٦جدول 

31 مارس 2020م31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي

المطلويات

452,184476,703المطلوبات متداولة

368,040350,426المطلوبات غير متداولة

820,224827,129إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين

153,902430,000رأس المال 

55,3383,406اإلحتياطي النظامي 

242,13434,028األرباح المبقاه 

451,374467,434إجمالي حقوق المساهمين 

1,271,5971,294,562إجمالي الرسملة )إجمالي حقوق المساهمين وإجمالي المطلوبات(

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م واألولية المفحوصة للفترة المنتهية في 31 مارس 2020م
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سياسة توزيع األرباح-  7
بموجب المادة العاشرة بعد المائة من نظام الشركات، تثبت لكل مساهم جميع الحقوق المتصلة باألسهم، والتي تشمل على وجه الخصوص الحق في الحصول على 
نصيب من األرباح المقرر توزيعها. ويتولى مجلس اإلدارة التوصية بتوزيع أية أرباح قبل إقرارها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة. وال تلتزم الشركة 
باإلعالن عن أي أرباح، ويعتمد أي قرار بتوزيع أرباح على عدد من العوامل من بينها أرباح الشركة السابقة والمتوقعة والتدفقات النقدية، والتمويل ومتطلبات 
 عن االعتبارات القانونية والنظامية األخرى. ويخضع توزيع األرباح للقيود الواردة في 

ً
رأس المال، ومعطيات السوق والعوامل االقتصادية بشكل عام، والزكاة، فضال

اتفاقيات التمويل المبرمة مع الجهات الممولة )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )12-6( )»اتفاقيات التمويل«((. كما يخضع توزيع األرباح للقيود الواردة 
في النظام األساس، وتوزع األرباح بالريال السعودي.

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي:

يجنب عشرة بالمائة )10%( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور أ. 
ثالثون بالمائة )30%( من رأس مال الشركة المدفوع.

للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب خمسة بالمائة )5%( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركز ب. 
المالي للشركة.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات آخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة – قدر اإلمكان – على ج. 
 من هذه 

ً
المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما

المؤسسات.

ُيوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة معينة من األرباح الصافية السنوية بحسب ما تقرره الجمعية العامة العادية.د. 

وفيما يلي ملخص باألرباح التي قامت الشركة باإلعالن عنها وتوزيعها منذ بداية عام 2017م:

األرباح المعلنة والموزعة في السنوات المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢01٧م و٢01٨م و٢019م والثالثة أشهر المنتهية في ٣1 مارس : 1-٧جدول 
٢0٢0م )ألف ريال سعودي(

الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م2019م2018م2017مألف ريال سعودي

13,00028,25050,00018,000التوزيعات المعلنة عن الفترة

13,00028,25050,00018,000التوزيعات المدفوعة خالل الفترة

30,13361,016117,60834,060إجمالي الدخل الشامل للسنة

53%43%46%43%نسبة التوزيعات المعلنة لصافي الدخل

المصدر: الشركة

وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة بتاريخ 1442/5/2ه )الموافق 2020/12/17م( على إعالن وتوزيع أرباح مرحلية بقيمة 12.0 مليون ريال سعودي. 
وعليه، بلغ إجمالي توزيعات األرباح عن العام 2020م 30.0 مليون ريال سعودي. وكما في 2020/12/31م، بلغ رصيد توزيعات األرباح المستحقة صفر ريال سعودي، 

حيث قامت الشركة بتوزيع كامل األرباح المستحقة. 

 من تاريخ 18 ديسمبر 2020م، وعليه ال يستحق حاملو أسهم الطرح أي توزيعات أرباح 
ً
وبذلك يستحق حاملو أسهم الطرح نصيبهم من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارا

تم اإلعالن عنها قبل هذا التاريخ ويشمل ذلك التوزيعات المذكورة أعاله. 
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استخدام متحصالت الطرح-  8
يقدر مجموع متحصالت الطرح بحوالي ]•[ ريال سعودي، سيستخدم منها مبلغ يقدر بحوالي ]•[ ريال سعودي لتسوية جميع المصاريف المتعلقة بالطرح ويشمل ذلك 
أتعاب المستشار المالي، ومدير االكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية، والمستشارين القانونيين، ومستشار العناية المهنية الالزمة المالي، 

والجهات المستلمة، ومستشار دراسة السوق، وكذلك أتعاب التسويق والطباعة والتوزيع، واألتعاب والمصاريف األخرى المتعلقة بعملية الطرح.

وسوف يعود صافي متحصالت الطرح المقدر بحوالي ]•[ ريال سعودي على المساهمين البائعين بالتناسب مع عدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها من قبل كل منهم من 
خالل عملية الطرح، ولن تستلم الشركة أي جزء من متحصالت الطرح. وسيتحمل المساهمون البائعون كافة األتعاب والمصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح.
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رسملة رأس مال الشركة والمديونية-  9
يمتلك المساهمون الحاليون جميع أسهم الشركة قبل الطرح. وبعد استكمال عملية الطرح، سيمتلكون مجتمعين ما نسبته سبعون بالمائة )70%( من أسهم الشركة.

يوضح الجدول التالي رسملة الشركة كما تظهر في القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م والثالثة أشهر المنتهية 
 بأنه يجب قراءة الجدول التالي مع القوائم المالية المعنية، بما في ذلك اإليضاحات المرفقة بها والواردة في القسم )19( )»القوائم المالية 

ً
في 31 مارس 2020م. علما

وتقرير المحاسبين القانونيين حولها«(.

رسملة رأس مال الشركة والمديونية: 1-9جدول 

2019م2018م2017م)ألف ريال سعودي( 
الثالثة أشهر المنتهية 
في 31 مارس 2020م

0015,36520,482الجزء المتداول من إلتزامات عقود التأجير

0028,61328,763الجزء غير المتداول إلتزامات عقود التأجير

180,976229,623288,849306,895الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

92,756129,320316,162297,747الجزء غير المتداول من القروض طويلة األجل

273,732358,943648,989653,887إجمالي القروض وإلتزامات عقود التأجير

حقوق المساهمين: 

153,902153,902153,902430,000رأس المال

55,33855,33855,3383,406احتياطي نظامي

141,760174,525242,13434,028أرباح مبقاة

351,000383,765451,374467,434إجمالي حقوق المساهمين

624,732742,7081,100,3631,121,321إجمالي الرسملة )إجمالي القروض + إجمالي حقوق المساهمين( 

0.40.50.60.6إجمالي القروض / إجمالي الرسملة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م والمعلومات المالية األولية المفحوصة للشركة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م.

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة ما يلي:

ال تخضع أي من أسهم الشركة ألي حقوق خيار.أ. 

ليس لدى الشركة أي أدوات دين كما في تاريخ هذه النشرة.ب. 

 على ج. 
ً
أن رصيد الشركة وتدفقاتها النقدية كافية لتغطية احتياجاتها النقدية المتوقعة لرأس المال العامل والنفقات الرأسمالية لمدة اثني عشر )12( شهرا

األقل بعد تاريخ هذه النشرة. 
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إفادة الخبراء-  10
قدم جميع المستشارين الواردة أسمائهم في الصفحات )هـ( و)و( موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وعلى نشر إفاداتهم في هذه النشرة 
بصيغتها ونصها كما وردت في هذه النشرة، ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة، كما أن جميع المستشارين والعاملين لديهم – من ضمن فريق 
العمل القائم على تقديم خدمات للشركة – أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم في الشركة وليس ألي منهم مصلحة مهما كان نوعها في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة بما 

قد يؤثر على استقاللهم.
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اإلقرارات-  11
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

لم يشهر أي منهم أو أي من كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس اإلدارة في أي وقت من األوقات إفالسه أو خضع إلجراءات إفالس.أ. 

لم يتم اإلعالن عن أي إعسار أو إفالس خالل السنوات الخمس السابقة لشركة كان أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو أمين سر ب. 
 بمنصب إداري أو إشرافي فيها.

ً
مجلس اإلدارة معينا

باستثناء ما هو موضح بالقسم )12-9( )»المعامالت والعقود مع األطراف ذوي العالقة«(، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو ج. 
أمين سر المجلس أو أي شخص من أقربائهم أو التابعين لهم أي مصلحة في أي عقود أو ترتيبات قائمة سواًء خطية أو شفهية أو عقود أو ترتيبات قيد 

الدراسة أو مزمع إبرامها مع الشركة حتى تاريخ هذه النشرة. 

باستثناء ما هو موضح بالقسم )5-2-1( )»تشكيل مجلس اإلدارة«( والقسم )12-9( )»المعامالت والعقود مع األطراف ذوي العالقة«(، ليس ألعضاء د. 
مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس اإلدارة أو ألي من أقاربهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة، أو في أدوات دين 

 من أي نوع ألعضاء مجلس اإلدارة أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم.
ً
 نقديا

ً
الشركة، وال يجوز للشركة أن تقدم قرضا

لم يتم منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الشركة خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ تقديم طلب ه. 
التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.

 األخيرة.و. 
ً
 في أوضاعهما المالية خالل االثني عشر )12( شهرا

ً
 ملحوظا

ً
لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا

ليست هناك نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة نشاط الشركة.ز. 

لن يشترك أعضاء مجلس اإلدارة في التصويت على القرارات المتعلقة باألعمال والعقود التي يكون لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.ح. 

لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح ط. 
األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسبون القانونيون، المعد من قبل شركة الدار لتدقيق الحسابات 
)عبدالله البصري وشركاه( بصفتهم مراجعو حسابات الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م ولفترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م، حتى تاريخ اعتماد هذه النشرة.

كما في تاريخ هذه النشرة، ليس هنالك أي برامج أسهم لموظفي الشركة من شأنها أن تشرك الموظفين في رأس مال الشركة، وليس هنالك أي ترتيبات ي. 
أخرى مشابهة قائمة.

ال تملك الشركة أي أوراق مالية )تعاقدية أو غيرها( أو أي من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري في تقييم الموقف ك. 
المالي.

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )2( )»عوامل المخاطرة«( والقسم )6-3( )»العوامل الرئيسية التي تؤثر في عمليات الشركة«(، ليست الشركة ل. 
على دراية بأي معلومات تتعلق بأي سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أي عوامل أخرى أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري 

)مباشر أو غير مباشر( على عملياتها.

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )2( )»عوامل المخاطرة«( والقسم )6-3( )»العوامل الرئيسية التي تؤثر في عمليات الشركة«(، ليست الشركة م. 
على دراية بأي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثير على أعمال الشركة أو وضعها المالي.

أن اإلحصائيات المستخدمة في القسم )3( )»لمحة عامة على السوق«( والتي تم الحصول عليها من مصادر خارجية تمثل أحدث المعلومات المتاحة ن. 
من مصدرها المعني.

إن وثائق التأمين الخاصة بالشركة توفر غطاء تأميني بحدود كافية لممارسة الشركة ألعمالها، وتقوم الشركة بتجديد وثائق وعقود التأمين بشكل دوري س. 
لضمان وجود تغطية تأمينية بشكل مستمر.

تم اإلفصاح عن كافة العقود واالتفاقيات التي تعتقد الشركة بأهميتها أو جوهريتها أو التي من الممكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في ع. 
أسهم الطرح، وال يوجد هناك أي عقود اتفاقيات جوهرية أخرى لم يتم اإلفصاح عنها.

تم اإلفصاح عن كافة الشروط واألحكام التي من الممكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح.ف. 

كما في تاريخ هذه النشرة، ال توجد عقود أو معامالت جوهرية مع أطراف ذوي عالقة ذات تأثير كبير على أعمال الشركة، وليس لدى الشركة أي نية في ص. 
إبرام أي اتفاقيات جديدة مع أطراف ذوي عالقة، باستثناء ما هو موضح بالقسم )12-9( )»المعامالت والعقود مع األطراف ذوي العالقة«(.

سوف يتحمل المساهمون البائعون جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح، وسوف يتم خصم هذه التكاليف من متحصالت الطرح، وتشمل ق. 
 إلى 

ً
أتعاب المستشار المالي وأتعاب متعهد التغطية والمستشارين القانونيين ومستشار العناية المهنية الالزمة المالي ومستشار دراسة السوق، باإلضافة

أتعاب الجهات المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف المتعلقة بالطرح.

 نزاع مع الهيئة العامة للزكاة والدخل حيث قامت الشركة باالعتراض على الربوط الزكوية للسنوات المالية ر. 
ً
كما في تاريخ هذه النشرة، يوجد حاليا

 بحسب حصته، أي مطالبات إضافية قد تنشأ من الهيئة العامة للزكاة والدخل 
ً
الممتدة من 2010م إلى 2017م، وسيتحمل المساهمون البائعون، كال

للسنوات السابقة حتى عام 2019م وتم الحصول على تعهدات من قبل المساهمين البائعين بموجب ذلك.

أنهم قد وضعوا إجراءات وضوابط ونظم من شأنها أن تمكن الشركة من استيفاء متطلبات األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة، ومن ضمنها نظام ش. 
الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد طرح األوراق المالية واإللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.

إن جميع موظفي الشركة هم تحت كفالتها.ت. 

إن الملكية القانونية والنفعية لألسهم في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة تعود لألشخاص الواردة أسمائهم في القسم )4-3( )»هيكل المساهمة ث. 
الحالي«( والملحق )أ(، ويقر مجلس اإلدارة بأن هيكل الملكية في الشركة متوافق مع نظام االستثمار األجنبي.
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إن جميع الزيادات التي طرأت على رأس مال الشركة ال تتعارض مع األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.خ. 

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )2( )»عوامل المخاطرة«(، وعلى حسب علمهم واعتقادهم، ال يوجد أي مخاطر جوهرية أخرى من الممكن أن ذ. 
تؤثر على قرار المستثمرين المحتملين في االستثمار في أسهم الطرح.

والتراخيص ض.  )»الموافقات   )4-12( والقسم  والموافقات«(  بالتراخيص  المرتبطة  )»المخاطر   )9-2-2( القسم  في  عنه  اإلفصاح  تم  ما  باستثناء 
والشهادات الحكومية«(، فإن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها. 

بخالف ما ورد في القسم )12-12( )»التقا�سي«( من هذه النشرة، الشركة ليست خاضعة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها غ. 
 في أعمال الشركة أو في وضعها المالي.

ً
جوهريا

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )12-6( )»اتفاقيات التمويل«(، لم تصدر الشركة أية أدوات دين، أو تحصل على أية قروض آجلة أو أية قروض ظ. 
أو ديون مستحقة )بما في ذلك السحب على المكشوف من البنوك، واإللتزامات المالية قيد القبول، واعتمادات القبول أو إلتزامات الشراء(.

 من تاريخ هذه النشرة.أأ. 
ً
يقر مجلس اإلدارة أنه ال توجد رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكات الشركة اعتبارا

 على األقل تلي مباشرة تاريخ نشر هذه النشرة.بب. 
ً
أن لدى المصدر رأس مال عامل يكفي لمدة اثني عشر )12( شهرا

ال يخضع أي من أسهم الشركة ألي حقوق خيار.جج. 

كما في تاريخ هذه النشرة، ليس لدى الشركة سياسة بشأن األبحاث والتطوير والطرق المتبعة في اإلنتاج على مدى السنوات المالية الثالث السابقة.دد. 

 للمعايير المحاسبية الصادرة هه. 
ً
أعدت المعلومات المالية الواردة في هذه النشرة والقوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017م وفقا

عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين )SOCPA(، وأعدت القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م 
 لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )IFRS(، وتم مراجعتها من قبل شركة الدار  

ً
و2019م وفقا

لتدقيق الحسابات )عبدالله البصري وشركاه(.

أن المعلومات المالية الواردة في هذه النشرة تم استخراجها من القوائم المالية المراجعة للشركة، دون إجراء أي تعديل جوهري عليها باستثناء وو. 
التقريب. أن المعلومات المالية لعام 2018م وعام 2019م الواردة في قسم )6( )»مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات«( مستخرجة 
دون تغييرات جوهرية من القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر و2018م و2019م. جميع البيانات المالية لعام 
2017م في هذه النشرة مستخرجة أو مستمدة من البيانات المالية المقارنة لعام 2017م والمدرجة في القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2018م، حيث طبقت الشركة خالل العام 2017م المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التي تم 
إعادة عرضها بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في فترة المقارنة في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. وعالوة على ذلك، يتم 

عرض المعلومات المالية بطريقة تتفق مع القوائم المالية السنوية المراجعة للشركة.

إن الشركة قادرة على إعداد التقارير المطلوبة في أوقاتها المحددة حسب اللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة.زز. 

تم الحصول على جميع الموافقات الالزمة من الجهات المقرضة لطرح ثالثون بالمائة )30%( من أسهم الشركة لالكتتاب العام لتكون الشركة بذلك حح. 
شركة مساهمة عامة.

إن الشركة ملتزمة بجميع األحكام والشروط بموجب االتفاقيات المبرمة مع الجهات المانحة لجميع القروض والتسهيالت والتمويل. طط. 

كما في تاريخ هذه النشرة، ال يوجد هناك أي إخالل للشروط التعاقدية مع الجهات المانحة لجميع القروض والتسهيالت والتمويل. يي. 

تم اإلفصاح عن جميع الشروط واألحكام التي يمكن أن تؤثر على قرارات المكتتبين في أسهم الشركة. كك. 

2 مالحظة صياغة: سيتم التأكد بناًء على محضر اجتماع الجمعية العامة.

إضافة إلى اإلقرارات المشار إليها أعاله، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

أن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها من أطراف أخرى، بما في ذلك المعلومات التي تم الحصول عليها من تقرير دراسة أ. 
السوق التي أعدها مستشار دراسة السوق يمكن االعتماد عليها وال يوجد أي سبب يدعو الشركة لالعتقاد بأن تلك المعلومات غير دقيقة بشكل جوهري. 

أن أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية قد أعدت من قبل الشركة على أسس سليمة حيث تم وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة ب. 
حاالت التعارض المحتملة والتي تشمل إساءة استخدام أصول الشركة وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة. باإلضافة إلى 
 لمتطلبات الباب الخامس 

ً
ذلك، قامت الشركة بالتأكد من سالمة األنظمة المالية والتشغيلية ومن تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة المخاطر وفقا

من الئحة حوكمة الشركات. كما يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة سنوية إلجراءات الرقابة الداخلية للشركة.

أن أنظمة الرقابة الداخلية والمحاسبية وتقنية المعلومات كافية ومالئمة.ج. 

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )12-9( )»المعامالت والعقود مع األطراف ذوي العالقة«(، ال يوجد هناك أي تعارض في المصالح متعلق د. 
بأعضاء مجلس اإلدارة بخصوص العقود أو المعامالت الُمبرمة مع الشركة.

ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بترخيص من ه. 
الجمعية العامة.2 

يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بإخطار المجلس عن مصالحهم الشخصية المباشرة أو غير المباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة على أن و. 
يسجل ذلك في محضر اجتماع مجلس اإلدارة.
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أن كافة التعامالت مع األطراف ذات العالقة سوف تتم على أساس تجاري وسيتم التصويت على جميع األعمال والعقود مع األطراف ذات العالقة ز. 
في اجتماعات مجلس اإلدارة – وفي حال تطلب النظام ذلك – الجمعية العامة للشركة مع امتناع عضو مجلس اإلدارة عن التصويت على القرارات 
 
ً
المتعلقة باألعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة والتي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها سواء في مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة وفقا

للمادة الحادية والسبعون من نظام الشركات والفصل السادس من الباب الثالث من الئحة حوكمة الشركات.

ليس ألعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي الحق بالتصويت على األتعاب والمكافآت الممنوحة لهم.ح. 

ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين االقتراض من الشركة أو أن تضمن الشركة أي قرض يحصل عليه أي من أعضاء مجلس ط. 
اإلدارة. 

يتعهد أعضاء مجلس اإلدارة باآلتي:

تسجيل جميع قرارات المجلس ومداوالته في شكل محضر اجتماع مكتوب يتم التوقيع عليه من قبلهم.أ. 

اإلفصاح عن تفاصيل أية معامالت مع أطراف ذوي عالقة حسب متطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات.ب. 

االلتزام بأحكام المواد الحادية والسبعون والثانية والسبعون والثالثة والسبعون من نظام الشركات والفصل السادس من الباب الثالث من الئحة ج. 
حوكمة الشركات.
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المعلومات القانونية-  12

الشركة  1-1٢
شركة ذيب لتأجير السيارات هي شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم 305/ق الصادر بتاريخ 1431/10/11هـ )الموافق 2010/9/20م( 
والقا�سي بالموافقة على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة، ومقيدة بالسجل التجاري رقم 1010150661 بتاريخ 1419/4/12هـ )الموافق 1998/8/6م(. ويبلغ رأس 
مالها الحالي أربعمائة وثالثون مليون )430,000,000( ريال سعودي مقسم إلى ثالثة وأربعون مليون )43,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت 
سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل. يقع مقر الشركة الرئي�سي في حي الروضة، ص. ب. 9551، الرياض 11423، المملكة العربية السعودية. تشمل األنشطة 

 لنظامها األسا�سي تقديم خدمات تأجير السيارات )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )4-6( )»نظرة عامة على أعمال الشركة«((.
ً
الرئيسية للشركة وفقا

هيكل الملكية  ٢-1٢
يلخص الجدول التالي نسب ملكية مساهمي الشركة قبل الطرح وبعده:

هيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده: 1-1٢جدول 

المساهمون

بعد الطرحقبل الطرح

عدد األسهم
نسبة الملكية 

1)%(
القيمة االسمية 
)ريال سعودي(

عدد األسهم
نسبة الملكية 

1)%(
القيمة االسمية 
)ريال سعودي(

23.0399,029,000%32.90141,470,0009,902,900%14,147,000حمود عبدالله ابراهيم الذييب

23.0399,029,000%32.90141,470,0009,902,900%14,147,000محمد أحمد عبدالله الذييب

21.0090,300,000%30.00129,000,0009,030,000%12,900,000شركة الفرص التنموية للتجارة

0.492,107,000%0.703,010,000210,700%301,000نايف محمد أحمد الذييب

0.492,107,000%0.703,010,000210,700%301,000نواف محمد أحمد الذييب

0.492,107,000%0.703,010,000210,700%301,000محمد حمود عبدالله الذييب

0.492,107,000%0.703,010,000210,700%301,000أحمد محمد أحمد الذييب

0.241,053,500%0.351,505,000105,350%150,500أحمد حمود عبدالله الذييب

0.241,053,500%0.351,505,000105,350%150,500عبد الله حمود عبدالله الذييب

0.241,053,500%0.351,505,000105,350%150,500سلمان حمود عبدالله الذييب

0.241,053,500%0.351,505,000105,350%150,500ساري حمود عبدالله الذييب

30.00129,000,000%12,900,000---الجمهور

100430,000,000%100430,000,00043,000,000%43,000,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

)1( إن نسب الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية.

لمزيد من التفاصيل حول المساهمين وهيكل ملكية األسهم لدى الشركة، يرجى مراجعة القسم )4-3( )»هيكل المساهمة الحالي«(.

الشركات التابعة  ٣-1٢
ال تمتلك الشركة حصة ملكية مباشرة أو غير مباشرة في أي شركة تابعة.
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الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية  ٤-1٢
حصلت الشركة )بما في ذلك فروعها( على عدة تراخيص وشهادات نظامية وتشغيلية من الجهات المختصة، ويتم تجديد تلك التراخيص والشهادات بصفة دورية. 
ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والشهادات الالزمة لمزاولة أعمالها واالستمرار في ذلك، باستثناء بعض التراخيص التشغيلية 
المنتهية أو التي لم يتم الحصول عليها والمذكورة في الجدول )12-4( )»ملخص التراخيص التشغيلية التي حصلت عليها الشركة«( وذلك رغم تقديم الشركة لجميع 

الطلبات الالزمة إلى الجهات المختصة للحصول على تلك التراخيص. وتوضح الجداول التالية التراخيص والشهادات الحالية التي حصلت عليها الشركة:

تفاصيل شهادات السجل التجاري التي حصلت عليها الشركة: ٢-1٢جدول 

تاريخ اإلنتهاءتاريخ التسجيلرقم السجل التجارينوع الكيانالمكان

1444/10/26هـ )الموافق 2023/5/16م(1419/4/12هـ )الموافق 1998/8/6م(1010150661شركة مساهمةالرياض، المملكة العربية السعودية

1444/11/12هـ )الموافق 2023/6/1م(1434/11/12هـ )الموافق 2013/9/18م(1010388439فرع الرياض، المملكة العربية السعودية 

1444/2/8هـ )الموافق 2022/9/4م(1436/2/8هـ )الموافق 2014/11/30م(1010428416فرع الرياض، المملكة العربية السعودية 

1444/11/26هـ )الموافق2023/6/15م(1426/12/4هـ )الموافق 2002/1/4م(1010215369فرع الرياض، المملكة العربية السعودية 

1442/10/21هـ )الموافق 2021/6/2م(1432/11/10هـ )الموافق 2011/10/8م(1010317696فرع الرياض، المملكة العربية السعودية 

1443/5/27هـ )الموافق 2021/12/31م(1423/8/15ه )الموافق 2002/10/21م(1010181670فرع الرياض، المملكة العربية السعودية 

1442/9/15هـ )الموافق 2021/4/27م(1439/9/15هـ )الموافق 2018/5/30م(1010451029فرع الرياض، المملكة العربية السعودية 

1445/1/23ه )الموافق 2023/8/10م(1435/1/23هـ )الموافق 2011/11/26م(1010396199فرع الرياض، المملكة العربية السعودية 

1443/10/15هـ )الموافق 2022/5/16م(1427/10/22هـ )الموافق 2006/11/13م(1010224758فرع الرياض، المملكة العربية السعودية 

1442/7/27هـ )الموافق 2021/3/11م(1434/7/27هـ )الموافق 2013/6/6م(1010378245فرع الرياض، المملكة العربية السعودية 

1443/3/22هـ )الموافق 2021/10/29م(1423/3/23ه )الموافق 2002/6/4م(1010177560فرعالرياض، المملكة العربية السعودية

1443/4/13هـ )الموافق 2021/11/18م(1439/4/13هـ )الموافق 2017/12/31م(1010930285فرع الرياض، المملكة العربية السعودية

1444/3/29هـ )الموافق 2022/10/25م(1424/3/30هـ )الموافق 2003/5/31م(1010187020فرع الرياض، المملكة العربية السعودية

1444/2/16هـ )الموافق 2022/9/12م(1434/2/16هـ )الموافق 2012/9/29م(1010359247فرع الرياض، المملكة العربية السعودية

1442/8/4هـ )الموافق 2021/3/17م(1432/8/4هـ )الموافق 2011/7/5م(1010311975فرع الرياض، المملكة العربية السعودية

1442/11/25هـ )الموافق 2021/7/5م(1438/11/25هـ )الموافق 2017/8/17م(1010610736فرع الرياض، المملكة العربية السعودية

1443/5/12هـ )الموافق 2021/12/16م(1435/5/12هـ )الموافق 2014/3/13م(1131051994فرعبريدة، المملكة العربية السعودية

1442/7/25هـ )الموافق 2021/3/9م(1440/7/25هـ )الموافق 2019/4/1م(4031225251فرع مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية

1445/1/28هـ )الموافق 2023/8/15م(1420/1/29هـ )الموافق 1999/5/15م(4030127038فرع جدة، المملكة العربية السعودية

1443/8/20ه )الموافق 2022/3/23م(1438/8/20هـ )الموافق 2017/5/16م(4030294835فرع جدة، المملكة العربية السعودية

1443/10/23هـ )الموافق 2022/5/24م(1437/10/23هـ )الموافق 2016/7/28م(4030290391فرع جدة، المملكة العربية السعودية

1442/6/18هـ )الموافق 2021/1/31م(1434/6/18هـ )الموافق 2013/4/28م(4032036164فرع الطائف، المملكة العربية السعودية

1442/7/25هـ )الموافق 2021/3/9م(1440/7/25هـ )الموافق 2019/4/1م(4032235084فرع الطائف، المملكة العربية السعودية

1443/3/4ه )2021/10/10م(1432/3/4هـ )الموافق 2011/2/7م( 4650050975فرع المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

1444/3/15هـ )الموافق 2022/10/11م(1435/3/15هـ )الموافق 2014/1/16م(4700017234فرع ينبع، المملكة العربية السعودية

1443/2/15ه )الموافق 2021/9/22م(1441/2/15ه )الموافق 2019/10/14م(4651102277فرعالعال، المملكة العربية السعودية

1443/7/4هـ )الموافق 2022/2/5م(1439/7/4هـ )الموافق 2018/3/21م(3350139352فرعحائل، الملكة العربية السعودية

1444/11/22هـ )الموافق 2023/6/11م(1431/11/22هـ )الموافق 2010/10/30م(2251040741فرع الهفوف، المملكة العربية السعودية

1444/12/15هـ )الموافق 2023/7/3م(1429/9/15هـ )الموافق 2008/9/15م(2055009774فرع الجبيل، المملكة العربية السعودية

1446/2/2هـ )الموافق 2024/8/6م(1420/2/4هـ )الموافق 1999/5/19م(2050034970فرع الدمام، المملكة العربية السعودية

1443/2/13هـ )الموافق 2021/9/20م(1435/02/14هـ )الموافق 2013/12/17م(3550032407فرع تبوك، المملكة العربية السعودية

1442/5/2هـ )الموافق 2020/12/17م( 1437/5/2هـ )الموافق 2016/2/11م(5850069435فرع أبها، المملكة العربية السعودية

1442/7/2هـ )الموافق 2021/2/14م(1439/7/2هـ )الموافق 2018/3/19م(5850234565فرع أبها، المملكة العربية السعودية

1444/6/9هـ )الموافق 2023/1/2م(1438/6/9هـ )الموافق 2017/3/8م(5800021384فرع الباحة، المملكة العربية السعودية

1442/5/2هـ )الموافق 2020/12/17م(1437/5/2هـ )الموافق 2016/2/11م(5800020727فرعالباحة، المملكة العربية السعودية 

1444/11/17ه )الموافق 2023/6/6م(1440/8/16هـ )الموافق 2019/4/21م(5950115357فرع نجران، المملكة العربية السعودية

1442/7/4هـ )الموافق 2021/2/16م(1437/7/4هـ )الموافق 2016/4/11م(5950032463فرعنجران، المملكة العربية السعودية
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تاريخ اإلنتهاءتاريخ التسجيلرقم السجل التجارينوع الكيانالمكان

1442/8/27هـ )الموافق 2021/4/9م(1438/8/27هـ )الموافق 2017/5/23م(5855070943فرعخميس مشيط، المملكة العربية السعودية

1444/3/21هـ )الموافق 2022/10/17م(1434/3/23هـ )الموافق 2013/2/4م(5900020957فرعجازان، المملكة العربية السعودية

المصدر: الشركة

تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها الشركة: ٣-1٢جدول 

تاريخ إنتهاء الصالحيةتاريخ اإلصدارالغرضرقم الترخيصالهيئة المصدرةالشركة

شركة ذيب لتأجير 
السيارات

وزارة الموارد البشرية والتنمية 
االجتماعية

شهادة سعودة20002007011097
1441/11/21ه )الموافق 

2020/7/12م(
1442/2/25ه )الموافق 

2020/10/12م( 

شركة ذيب لتأجير 
السيارات

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية

شهادة أداء اإللتزامات 33972499
1441/12/15ه )الموافق 

2020/8/5م(
1442/12/15ه )الموافق 

2021/7/25م( 

شركة ذيب لتأجير 
السيارات

3000473566الهيئة العامة للزكاة والدخل 
شهادة لتمكين الشركة من 

إنهاء جميع معامالتها
1441/8/3ه )الموافق 

2020/3/27م(
1442/9/18ه )الموافق 

2021/4/30م(

شركة ذيب لتأجير 
السيارات

300047356600003الهيئة العامة للزكاة والدخل 
شهادة تسجيل في ضريبة 

القيمة المضافة 
1439/2/21هـ )الموافق 

2017/11/10م(
غير متاح

شركة ذيب لتأجير 
السيارات

101000090520الغرفة التجارية بالرياض 
شهادة عضوية في الغرفة 

التجارية بالرياض
1420/10/9هـ )الموافق 

2000/1/16م(
1444/10/26هـ )الموافق 

2023/5/16م(

شركة ذيب لتأجير 
السيارات

40092173819أمانة منطقة الرياض
ترخيص مزاولة النشاط 

التجاري 
غير متاح

1442/11/4هـ )الموافق 
2021/6/14م(

شركة ذيب لتأجير 
السيارات

010102000200وزارة النقل
ترخيص مزاولة نشاط تأجير 

السيارات
1441/3/2هـ )الموافق 

2019/10/30م(
1443/2/30هـ )الموافق 

2021/10/7م(

المصدر: الشركة

ملخص التراخيص التشغيلية التي حصلت عليها الشركة: ٤-1٢جدول 

الهيئة المصدرة
إجمالي عدد

التراخيص السارية
إجمالي عدد التراخيص 

منتهية الصالحية
إجمالي عدد التراخيص 

التي لم يتم الحصول عليها

المملكة العربية السعودية/المنطقة الوسطى

البلدية الوسطى، المملكة العربية السعودية
ً
ال يوجدال يوجد19 ترخيصا

ترخيص واحدترخيص واحدال يوجدالمديرية العامة للدفاع المدني، المملكة العربية السعودية

وزارة النقل، المملكة العربية السعودية
ً
ال يوجدال يوجد15 ترخيصا

ال يوجدال يوجدترخيص واحداإلدارة العامة للمرور، المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية/المنطقة الشرقية

ال يوجدال يوجدثمانية تراخيصالبلدية الشرقية، المملكة العربية السعودية

ال يوجدخمسة تراخيصترخيص واحدالمديرية العامة للدفاع المدني، المملكة العربية السعودية

ال يوجدال يوجدسبعة تراخيصوزارة النقل، المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية/المنطقة الغربية

ال يوجدترخيص واحد11 تراخيصالبلدية الغربية، المملكة العربية السعودية

ثالثة تراخيصسبعة تراخيصترخيصانالمديرية العامة للدفاع المدني، المملكة العربية السعودية

وزارة النقل، المملكة العربية السعودية
ً
ال يوجدترخيص واحد13 ترخيصا

ال يوجدال يوجدترخيص واحداإلدارة العامة للمرور، المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية/المنطقة الشمالية

ال يوجدترخيص واحدترخيص واحدالبلدية الشمالية، المملكة العربية السعودية

ال يوجدال يوجدترخيص واحدالمديرية العامة للدفاع المدني، المملكة العربية السعودية

ال يوجدال يوجدثالثة تراخيصوزارة النقل، المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية/المنطقة الجنوبية

ال يوجدال يوجدأربعة تراخيصالبلدية الجنوبية، المملكة العربية السعودية

ال يوجدترخيص واحدثالثة تراخيصالمديرية العامة للدفاع المدني، المملكة العربية السعودية

ال يوجدال يوجدثمانية تراخيصوزارة النقل، المملكة العربية السعودية
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االتفاقيات الجوهرية  ٥-1٢
 لالتفاقيات التي تعتبرها الشركة اتفاقيات جوهرية أو ذات أهمية أو أنها من 

ً
أبرمت الشركة عدد من االتفاقيات ألغراض تتعلق بأعمالها التجارية، وفيما يلي تلخيصا

الممكن أن تؤثر على قرار المكتتبين في االستثمار في أسهم الطرح. وتعتقد الشركة بأن جميع هذه االتفاقيات بما فيها من شروط وأحكام هامة قد تم تضمينها في هذا 
القسم، وال توجد أي اتفاقيات جوهرية أخرى في سياق أعمال الشركة لم يتم اإلفصاح عنها. كما لم تخل الشركة بأي من الشروط والتعهدات المنصوص عليها في 
تلك االتفاقيات. ولم يرد في هذه الملخصات ما يفيد أنها تقدم وصًفا لجميع الشروط واألحكام المعمول بها في تلك االتفاقيات كما أنها مقيدة في مجملها بما ورد في 
تلك االتفاقيات. ولمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة األقسام )12-6( )»اتفاقيات التمويل«( و)12-8-2( )»عقود اإليجار«( و)12-7( )»وثائق التأمين«(، للحصول 
على مزيد من المعلومات عن اتفاقيات التمويل واتفاقيات اإليجار ووثائق التأمين. يوضح الجدول التالي االتفاقيات الجوهرية )باستثناء اتفاقيات التمويل واتفاقيات 

اإليجار ووثائق التأمين( التي أبرمتها الشركة ألغراض تتعلق بأعمالها التجارية:

تفاصيل االتفاقيات الجوهرية: ٥-1٢جدول 

القيمة )31 ديسمبر 2019م(المدة وآلية التجديدبيان موجزاألطرافاسم االتفاقية

االتفاقيات المبرمة مع الموردين الرئيسيين

اتفاقية الشراء اإلطارية
الشركة )بصفتها المشتري( 

وشركة الوعالن للتجارة 
)بصفتها المورد(

يبيع المورد إلى المشتري ويشتري 
 من السيارات 

ً
المشتري من المورد عددا

بموجب األحكام المنصوص عليها في 
االتفاقية. وقد أصدرت الشركة سند ألمر 

مضمون من قبل نايف محمد الذييب 
)بصفته مساهم والرئيس التنفيذي( 
بموجب األحكام المنصوص عليها في 
االتفاقية بقيمة 45,000,000 ريال 

سعودي. 

 
ً
تبلغ مدة االتفاقية عاما

واحًدا يبدأ من 1440/1/10هـ 
)الموافق 2018/9/20م( 

وتخضع للتجديد التلقائي ما لم 
 
ً
يبلغ أحد الطرفين اآلخر كتابيا
 على 

ً
بخالف ذلك قبل 30 يوما

األقل من تاريخ إنتهاء مدتها.

131,035,790 ريال سعودي

أوامر شراء
الشركة )بصفتها المشتري( 
وشركة التوكيالت العالمية 
للسيارات )بصفتها المورد(

اتفق الطرفان على بيع وشراء السيارات 
بحسب الحالة، وذلك باستخدام أوامر 

شراء منفصلة.
7,949,820 ريال سعوديال ينطبق

أوامر شراء
الشركة )بصفتها المشتري( 

وشركة العي�سى العالمية 
للسيارات )بصفتها المورد(

اتفق الطرفان على بيع وشراء السيارات 
بحسب الحالة، وذلك باستخدام 
أوامر شراء منفصلة. وقد أصدرت 
الشركة بصفتها مشتري سند ألمر 

مضمون من قبل نايف محمد الذييب 
)بصفته مساهم والرئيس التنفيذي( 
بموجب المعامالت مع المورد بقيمة 

10,000,000 ريال سعودي.

58,719,755 ريال سعوديال ينطبق

أوامر شراء
الشركة )بصفتها المشتري( 

وشركة عبد اللطيف العي�سى 
للسيارات )بصفتها المورد(

اتفق الطرفان على بيع وشراء السيارات 
بحسب الحالة، وذلك باستخدام أوامر 

شراء منفصلة.
11,392,393 ريال سعودي ال ينطبق

أوامر شراء
الشركة )بصفتها المشتري( 
وشركة عبد اللطيف جميل 
للسيارات )بصفتها المورد(

اتفق الطرفان على بيع وشراء السيارات 
بحسب الحالة، وذلك باستخدام أوامر 

شراء منفصلة. وقد أصدرت الشركة 
بصفتها مشتري سند ألمر مضمون من 

قبل محمد أحمد الذييب )بصفته 
مساهم ورئيس مجلس اإلدارة( 

بموجب المعامالت مع المورد بقيمة 
25,000,000 ريال سعودي.

123,680,343 ريال سعوديال ينطبق

أوامر شراء
الشركة )بصفتها المشتري( 
وشركة مؤسسة العيسائي 

للتجارة )بصفتها المورد(

اتفق الطرفان على بيع وشراء السيارات 
بحسب الحالة، وذلك باستخدام أوامر 

شراء منفصلة. وقد أصدرت الشركة 
بصفتها مشتري سند ألمر بموجب 

المعامالت مع المورد بقيمة 5,539,320 
ريال سعودي.

30,880,430 ريال سعوديال ينطبق

أوامر شراء
الشركة )بصفتها المشتري( 

وشركة هال العربية المحدودة 
)بصفتها المورد(

اتفق الطرفان على بيع وشراء السيارات 
بحسب الحالة، وذلك باستخدام أوامر 

شراء منفصلة.
5,941,088 ريال سعودي ال ينطبق

أوامر شراء
الشركة )بصفتها المشتري( 
وشركة يوسف فؤاد زهيري 
المحدودة )بصفتها المورد(

اتفق الطرفان على بيع وشراء السيارات 
بحسب الحالة، وذلك باستخدام أوامر 

شراء منفصلة.
7,643,979 ريال سعودي ال ينطبق
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القيمة )31 ديسمبر 2019م(المدة وآلية التجديدبيان موجزاألطرافاسم االتفاقية

أوامر شراء
الشركة )بصفتها المشتري( 

وشركة بترومين )بصفتها 
المورد(

اتفق الطرفان على بيع وشراء السيارات 
بحسب الحالة، وذلك باستخدام أوامر 

شراء منفصلة. وقد أصدرت الشركة 
بصفتها مشتري سند ألمر مضمون من 

قبل نايف محمد الذييب )بصفته 
مساهم والرئيس التنفيذي( بموجب 

المعامالت مع المورد بقيمة 382,012 
ريال سعودي.

31,295,928 ريال سعوديال ينطبق

أوامر شراء

الشركة )بصفتها المشتري( 
وشركة توكيالت الجزيرة 

للسيارات المحدودة )بصفتها 
المورد(

اتفق الطرفان على بيع وشراء السيارات 
بحسب الحالة، وذلك باستخدام أوامر 

شراء منفصلة.
9,809,163 ريال سعودي ال ينطبق

أوامر شراء
الشركة )بصفتها المشتري( 
وشركة الجميح للسيارات 

)بصفتها المورد(

اتفق الطرفان على بيع وشراء السيارات 
بحسب الحالة، وذلك باستخدام أوامر 

شراء منفصلة.
41,955,595 ريال سعوديال ينطبق

أوامر شراء
الشركة )بصفتها المشتري( 

وشركة الجبر للتجارة )بصفتها 
المورد(

اتفق الطرفان على بيع وشراء السيارات 
بحسب الحالة، وذلك باستخدام أوامر 

شراء منفصلة.
27,514,657 ريال سعوديال ينطبق

أوامر شراء
الشركة )بصفتها المشتري( 

وشركة إبراهيم الجفالي 
وإخوانه )بصفتها المورد(

اتفق الطرفان على بيع وشراء السيارات 
بحسب الحالة، وذلك باستخدام أوامر 

شراء منفصلة. وقد أصدرت الشركة 
بصفتها مشتري سند ألمر بموجب 

المعامالت مع المورد بقيمة 1,282,635 
ريال سعودي 

12,163,358 ريال سعودي ال ينطبق

أوامر شراء
الشركة )بصفتها المشتري( 

وشركة الفالح لتأجير السيارات 
)بصفتها المورد(

اتفق الطرفان على بيع وشراء السيارات 
بحسب الحالة، وذلك باستخدام أوامر 

شراء منفصلة. وقد أصدرت الشركة 
بصفتها مشتري سند ألمر بموجب 

المعامالت مع المورد بقيمة 3,714,175 
ريل سعودي 

14,093,447 ريال سعودي ال ينطبق

أوامر شراء
الشركة )بصفتها المشتري( 

وشركة اليمني للسيارات 
)بصفتها المورد(

اتفق الطرفان على بيع وشراء السيارات 
بحسب الحالة، وذلك باستخدام أوامر 

شراء منفصلة.
20,074,620 ريال سعوديال ينطبق

أوامر شراء
الشركة )بصفتها المشتري( 

ومؤسسة المجدوعي للتجارة 
)بصفتها المورد(

اتفق الطرفان على بيع وشراء السيارات 
بحسب الحالة، وذلك باستخدام 
أوامر شراء منفصلة. وقد أصدرت 
الشركة بصفتها مشتري سند ألمر 

بموجب المعامالت مع المورد بقيمة 
10,000,000 ريال سعودي 

8,930,347 ريال سعودي ال ينطبق

أوامر شراء
الشركة )بصفتها المشتري( 

ومجموعة محمد يوسف ناغي 
وأخوانه )بصفتها المورد(

اتفق الطرفان على بيع وشراء السيارات 
بحسب الحالة، وذلك باستخدام أوامر 

شراء منفصلة. وقد أصدرت الشركة 
بصفتها مشتري سند ألمر مضمون من 

قبل نايف محمد الذييب )بصفته 
مساهم والرئيس التنفيذي( بموجب 

المعامالت مع المورد بقيمة 3,508,730 
ريال سعودي.

22,705,805 ريال سعوديال ينطبق

المصدر: الشركة
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اتفاقيات التمويل  ٦-1٢
 لالتفاقيات التي تعتبرها الشركة اتفاقيات جوهرية أو ذات أهمية أو أنها من 

ً
أبرمت الشركة تسعة اتفاقيات تمويل تتعلق بأعمالها التجارية، وفيما يلي تلخيصا

 بأن 
ً
الممكن أن تؤثر على قرار المكتتبين في االستثمار في أسهم الطرح. ولم تخل الشركة بأي من الشروط والتعهدات المنصوص عليها في تلك االتفاقيات، علما

ملخص االتفاقيات والعقود الموضحة أدناه يشتمل على األحكام الجوهرية لتلك االتفاقيات، وليس كافة الشروط واألحكام بموجب تلك االتفاقيات، وال يمكن اعتبار 
 عن الشروط واألحكام الواردة في تلك االتفاقيات.

ً
الملخص بديال

 للجهات الممولة عند حدوث أي تغير في السيطرة على الشركة أو في 
ً
 مسبقا

ً
وتحتوي بعض اتفاقيات التمويل المبرمة من قبل الشركة على أحكام تتطلب تقديم إخطارا

هيكل ملكية الشركة أو عند طرح أسهم الشركة لالكتتاب العام، وكذلك أحكام تتطلب الحصول على الموافقة المسبقة للجهات الممولة قبل وقوع أي من ذلك. وقد 
حصلت الشركة على جميع الموافقات الالزمة من الجهات المقرضة في هذا الشأن، باستثناء الموافقة الالزمة من مصرف الراجحي.

يبين الجدول التالي اتفاقيات التمويل التي أبرمتها الشركة في إطار أعمالها:

تفاصيل اتفاقيات التمويل: ٦-1٢جدول 

مبلغ التمويلفترة اإلتاحةنوع التمويلالُمقِرض

اتفاقية تمويل بالمرابحة مجموعة سامبا المالية
 من 1441/10/12ه )الموافق 2020/6/4م( إلى 

ً
تسري هذه االتفاقية اعتبارا

1442/10/19ه )الموافق 2021/5/31م(
319,720,290 ريال سعودي

اتفاقية تسهيالت ائتمانيةمصرف اإلنماء
 من 1441/12/19ه )الموافق 2020/8/9م( إلى 

ً
تسري هذه االتفاقية اعتبارا

1443/1/23ه )الموافق 2021/8/31م(
150,000,000 ريال سعودي

اتفاقية تسهيالت ائتمانيةبنك الرياض
 من 1439/4/8هـ )الموافق 2017/12/26م( إلى 

ً
تسري هذه االتفاقية اعتبارا

1442/5/11هـ )الموافق 2020/12/26م(
91,000,000 ريال سعودي

اتفاقية تسهيالت ائتمانيةبنك الرياض
 من 1440/8/5ه )الموافق 2019/4/10م( إلى 

ً
تسري هذه االتفاقية اعتبارا

1443/9/9ه )الموافق 2022/4/10م(
70,000,000 ريال سعودي

اتفاقية تسهيالت تمويليةالبنك األهلي التجاري
 من 1440/1/15هـ )الموافق 2018/9/25م( إلى 

ً
تسري هذه االتفاقية اعتبارا

1441/9/7هـ )الموافق 2020/4/30م(1
122,325,143 ريال سعودي

اتفاقية تسهيالت مصرفيةمصرف الراجحي
 من 1440/12/4هـ )الموافق 2019/8/5م( وتظل 

ً
تسري هذه االتفاقية اعتبارا

 برغبته في إنهائها.
ً
سارية لمدة غير محددة إلى أن يرسل مصرف الراجحي إخطارا

235,000,000 ريال سعودي

اتفاقية تسهيالت مصرفيةمصرف الراجحي
 من 1437/12/17ه )الموافق 2016/9/18م( 

ً
تسري هذه االتفاقية اعتبارا

 برغبته 
ً
وتظل سارية لمدة غير محددة إلى أن يرسل مصرف الراجحي إخطارا

في إنهائها.
85,000,000 ريال سعودي

خطاب واتفاقية تسهيالتبنك الجزيرة
 من 1440/9/20ه )الموافق 2020/5/13م( 

ً
تسري هذه االتفاقية اعتبارا

وتظل سارية حتى تاريخ إنتهاء كل من التسهيالت.
60,000,000 ريال سعودي

خطاب واتفاقية تسهيالتالبنك السعودي البريطاني
 من 1441/5/7هـ )الموافق 2020/1/2م( إلى 

ً
تسري هذه االتفاقية اعتبارا

1442/2/13هـ )الموافق 2020/9/30م( 
142,342,641 ريال سعودي

المصدر: الشركة

)1( اتفاقية التمويل منتهية وتعمل الشركة على تجديدها.

اتفاقية التمويل بالمرابحة المبرمة مع مجموعة سامبا المالية 1-٦-1٢
أبرمت الشركة اتفاقية تمويل بالمرابحة مع مجموعة سامبا المالية بتاريخ 1441/10/12ه )الموافق 2020/6/4م(، وقد وافقت مجموعة سامبا بموجبها على تقديم 

تسهيالت ائتمانية للشركة من خالل المرابحة بقيمة إجمالية تبلغ 319,720,290 ريال سعودي لشراء أسطول جديد لقطاع تأجير السيارات تتضمن ما يلي:

سدد خالل أ. 
ُ
 فوق معدل سايبور المعمول به )سعر الفائدة بين البنوك السعودية( ت

ً
تسهيالت بقيمة 150,000,000 ريال سعودي بمعدل ربح نسبته 2% سنويا

 ربع سنوي بداية من تاريخ استخدامها.
ً
3 سنوات على 12 قسطا

سدد ب. 
ُ
 فوق معدل سايبور المعمول به )سعر الفائدة بين البنوك السعودية( ت

ً
تسهيالت بقيمة 100,000,000 ريال سعودي بمعدل ربح نسبته 2.25% سنويا

 ربع سنوي بداية من تاريخ استخدامها.
ً
 ربع سنوي أو خالل 4 سنوات على 16 قسطا

ً
خالل 3 سنوات على 12 قسطا

سدد ج. 
ُ
 فوق معدل سايبور المعمول به )سعر الفائدة بين البنوك السعودية( ت

ً
تسهيالت بقيمة 69,720,290.83 ريال سعودي بمعدل ربح نسبته 2% سنويا

 فوق معدل سايبور المعمول به )سعر الفائدة بين 
ً
 ربع سنوي بداية من تاريخ استخدامها أو بمعدل ربح نسبته 2.25% سنويا

ً
خالل 3 سنوات على 12 قسطا

 ربع سنوي بداية من تاريخ استخدامها.
ً
سدد خالل 4 سنوات على 16 قسطا

ُ
البنوك السعودية( ت

وتسري تلك التسهيالت حتى تاريخ 2021/5/31م، وقد قدمت الشركة الضمان التالي بشأنها:

ضمان شخ�سي بالتكافل والتضامن من حمود عبدالله الذييب ومحمد أحمد الذييب لصالح مجموعة سامبا المالية يغطي قيمة التسهيالت.أ. 
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تتضمن تعهدات الشركة الرئيسية بموجب التسهيالت ما يلي:

تعهد باالحتفاظ بنسبة رفع مالي )نسبة إجمالي الخصوم إلى صافي حقوق الملكية الملموسة لألصول المعدلة( ال تتجاوز 3.25: 1. أ. 

تعهد باالحتفاظ بصافي حقوق الملكية قدرها 350,000,000 ريال سعودي.ب. 

تعهد بتوجيه 150,000,000 ريال سعودي من المدفوعات التي تستلمها والودائع النقدية كل عام للحسابات المصرفية لدى المقِرض.ج. 

تعهد بعدم تجاوز نسبة األرباح الموزعة من قبل الشركة 50% من األرباح.د. 

تعهد بالحصول على موافقة المقِرض قبل تطبيق أي تغيير في هيكل الملكية.ه. 

يحق للمقرض إلغاء التسهيالت والمطالبة بسداد قيمتها على الفور إذا حدث تغيير على هيكل ملكية الشركة. وبموجب الخطاب المؤرخ في 1441/6/11هـ )الموافق 
2020/2/5م(، وافقت مجموعة سامبا على الطرح.

اتفاقية التسهيالت االئتمانية المبرمة مع مصرف اإلنماء ٢-٦-1٢
أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع مصرف اإلنماء بتاريخ 1441/12/19ه )الموافق 2020/8/9م(، وقد وافق مصرف اإلنماء بموجبها على تقديم تسهيالت 
 زائد تكلفة الخزينة 

ً
ائتمانية للشركة من خالل المرابحة )بيع آجل( بقيمة إجمالية تبلغ 150,000,000 ريال سعودي لشراء المركبات بمعدل ربح نسبته 2% سنويا

 ربع سنوي تبدأ بعد ثالثة أشهر من تاريخ االستخدام.
ً
سدد خالل 3 سنوات على 12 قسطا

ُ
ت

وتسري تلك التسهيالت حتى 2021/8/31م، وقد قدمت الشركة الضمانات التالية بشأنها:

ضمان شخ�سي بالتكافل والتضامن من حمود عبدالله الذييب ومحمد أحمد الذييب ومحمد حمود الذييب ونايف محمد الذييب لصالح مصرف اإلنماء، أ. 
يغطي التسهيالت البالغ قيمتها 150,000,000 ريال سعودي.

سند ألمر من الشركة يغطي التسهيالت البالغ قيمتها 150,000,000 ريال سعودي.ب. 

تشمل التعهدات الرئيسية التي قدمتها الشركة بموجب تلك التسهيالت ما يلي:

تعهد باالحتفاظ بنسبة رفع مالي ال تتجاوز 3: 1.أ. 

تعهد باالحتفاظ بنسبة اقتراض ال تتجاوز 2.5: 1.ب. 

تعهد بإيداع ما ال يقل عن 20% من إيرادات الشركة في حسابات مصرفية لدى المقِرض.ج. 

تعهد بإخطار المقِرض قبل تطبيق أي تغيير في هيكل ملكيتها أو إدارتها التنفيذية.د. 

يحق للمقرض إلغاء التسهيالت والمطالبة بسداد قيمتها على الفور إذا حدث تغيير على هيكل ملكية الشركة أو إدارتها التنفيذية. وبموجب الخطاب المؤرخ في 
1441/5/26هـ )الموافق 2020/1/21م(، وافق مصرف اإلنماء على الطرح.

وتخضع هذه االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية ويتم إحالة أية نزاعات تنشأ عنها إلى المحكمة المختصة في المملكة.

اتفاقية التسهيالت االئتمانية المبرمة مع بنك الرياض ٣-٦-1٢
أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع بنك الرياض بتاريخ 1439/4/8هـ )الموافق 2017/12/26م(، وقد وافق بنك الرياض بموجبها على تقديم تسهيالت 

ائتمانية للشركة بقيمة إجمالية تبلغ 91,000,000 ريال سعودي تتضمن ما يلي:

 إلى سعر التعرفة األسا�سي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي أ. 
ً
تسهيالت بقيمة 15,000,000 ريال سعودي كحد أعلى برسوم نسبتها 1.75% إضافة

، و/أو )ب( خطابات ضمان ابتدائي لالشتراك 
ً
ستخدم ألي من األغراض التالية: )أ( خطاب اعتماد محدد األجل لغرض افتتاح فروع جديدة بالمطارات سنويا

ُ
ت

في العطاءات الحكومية وغير الحكومية.

تسهيالت بقيمة 2,000,000 ريال سعودي لألغراض العامة بسعر الفائدة األسا�سي على اإلقراض لدى بنك الرياض.ب. 

تسهيالت تبادل بهامش ربح غير متكرر قدرها 4,000,000 ريال سعودي للتحوط من التغيرات التي تحدث على تكاليف سايبور المعمول به.ج. 

سدد خالل د. 
ُ
 فوق معدل سايبور المعمول به ت

ً
تسهيالت قصيرة األجل بقيمة 70,000,000 ريال سعودي لشراء أسطول جديد بمعدل ربح نسبته 2.5% سنويا

3 سنوات بحد أق�سى على أقساط شهرية. 

وتسري تلك التسهيالت حتى 2020/12/26م، وقد قدمت الشركة سند ألمر بقيمة 94,346,000 ريال سعودي.

تشمل التعهدات الرئيسية التي قدمتها الشركة بموجب تلك التسهيالت ما يلي:

تعهد باالحتفاظ بنسبة رفع مالي ال تتجاوز 2: 1.أ. 

تعهد بالتحصل على موافقة المقِرض قبل تطبيق أي تغيير في هيكل ملكيتها أو إدارتها التنفيذية.ب. 
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يحق للمقرض إلغاء التسهيالت والمطالبة بسداد قيمتها على الفور إذا حدث تغيير على هيكل ملكية الشركة أو إدارتها التنفيذية. عالوة على ذلك، يحق للبنك الرياض 
إنهاء االتفاقية إذا رغب في ذلك والمطالبة بسداد جميع المبالغ المستحقة بالكامل على الفور. وبموجب الخطاب المؤرخ في 1441/7/8هـ )الموافق 2020/3/3م(، 

وافق بنك الرياض على الطرح.

وتخضع هذه االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية ويتم إحالة أية نزاعات تنشأ عنها إلى المحكمة المختصة في المملكة.

اتفاقية التسهيالت االئتمانية المبرمة مع بنك الرياض ٤-٦-1٢
أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع بنك الرياض بتاريخ 1440/8/5ه )الموافق 2019/4/10م(، وقد وافق بنك الرياض بموجبها على تقديم تسهيالت 
ائتمانية قصيرة األجل للشركة بقيمة 70,000,000 ريال سعودي لغرض تمويل تجهيزات المشاريع المسندة للشركة)بحد أق�سى 75% من قيمة المشروع( و/أو شراء 
سدد على أقساط ربع سنوية أو باستقطاع 75% من عوائد قيمة المشروع 

ُ
 فوق معدل سايبور المعمول به ت

ً
المركبات لغرض تأجيرها بمعدل ربح نسبته 2.5% سنويا

 .
ً
ذي الصلة لصالح بنك الرياض، أيهما يقع أوال

وتسري تلك التسهيالت حتى 2022/4/10م، وقد قدمت الشركة الضمانات التالية بشأنها:

ضمان شخ�سي بالتكافل والتضامن من حمود عبدالله الذييب ومحمد أحمد الذييب ومحمد حمود الذييب ونايف محمد الذييب لصالح مصرف الرياض، أ. 
يغطي التسهيالت البالغ قيمتها 159,800,000 ريال سعودي.

سند ألمر من الشركة بقيمة 82,000,000 ريال سعودي يضمنه حمود عبدالله الذييب ومحمد أحمد الذييب ومحمد حمود الذييب ونايف محمد الذييب.ب. 

تشمل التعهدات الرئيسية التي قدمتها الشركة بموجب تلك التسهيالت ما يلي:

تعهد بالتنازل عن مستحقات الشركة في عقود المشاريع ذات الصلة.أ. 

تعهد باالحتفاظ بنسبة رفع مالي ال تتجاوز 2: 1.ب. 

تعهد بالتحصل على موافقة المقِرض قبل تطبيق أي تغيير في هيكل ملكيتها أو إدارتها التنفيذية.ج. 

يحق للمقرض إلغاء التسهيالت والمطالبة بسداد قيمتها على الفور إذا حدث تغيير على هيكل ملكية الشركة أو إدارتها التنفيذية. وبموجب الخطاب المؤرخ في 
1441/7/8هـ )الموافق 2020/3/3م(، وافق بنك الرياض على الطرح.

وتخضع هذه االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية ويتم إحالة أية نزاعات تنشأ عنها إلى المحكمة المختصة في المملكة.

اتفاقية التسهيالت التمويلية المبرمة مع البنك األهلي التجاري ٥-٦-1٢
أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت تمويلية مع البنك األهلي التجاري بتاريخ 1440/1/15هـ )الموافق 2018/9/25م(. وتظل تلك االتفاقية سارية حتى 1441/9/7هـ 

)الموافق 2020/4/30م(، وقد وافق البنك األهلي التجاري بموجبها على تقديم تسهيالت للشركة ال تتجاوز 122,325,143 ريال سعودي تتضمن ما يلي:

 فوق معدل سايبور المعمول أ. 
ً
تسهيالت تيسير تجارية بقيمة 5,000,000 ريال سعودي بغرض دعم رأس المال العامل للشركة بمعدل ربح نسبته 2.5% سنويا

سدد على دفعة واحدة خالل 3 أشهر. علًما بأن تاريخ استحقاق تلك التسهيالت هو 2020/4/30م. وال تزال التسهيالت متوفرة وتعمل الشركة على 
ُ
به وت

تسديد المبالغ المستحقة بشكل ربعي وحتى 2021/5/25م.

 إلى سعر التعرفة ب. 
ً
خطابات ضمان ابتدائي بقيمة 2,000,000 ريال سعودي لالشتراك في العطاءات الحكومية وغير الحكومية برسوم نسبتها 0.25% إضافة

، علًما بأن تاريخ استحقاق خطابات الضمان االبتدائي هو 2020/4/30م. وال تزال 
ً
سدد خالل 12 شهرا

ُ
األسا�سي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ت

التسهيالت متوفرة وتعمل الشركة على تسديد المبالغ المستحقة بشكل ربعي وحتى 2021/5/25م. 

تسهيالت تبادل بهامش ربح غير متكرر قدرها 8,000,000 ريال سعودي للتحوط من التغيرات التي تطرأ على تكاليف سايبور بسعر فائدة الخزينة لدى البنك ج. 
 بأن تاريخ استحقاق هذه التسهيالت هو 2021/12/31م.

ً
األهلي التجاري لمدة خمس سنوات، علما

 زائد سعر فائدة الخزينة لدى البنك األهلي د. 
ً
تسهيالت تيسير تجارية بقيمة 7,162,606.19 ريال سعودي لشراء المركبات بمعدل ربح نسبته 2% سنويا

سدد على أقساط شهرية أو ربع سنوية حسب طلب الشركة. علًما بأن تاريخ استحقاق تلك التسهيالت هو 2020/5/31م. وال تزال 
ُ
، وت

ً
التجاري لمدة 28 شهرا

التسهيالت متوفرة وتعمل الشركة على تسديد المبالغ المستحقة بشكل ربعي وحتى 2021/5/25م.

 زائد سعر فائدة الخزينة لدى البنك األهلي ه. 
ً
تسهيالت تيسير تجارية بقيمة 40,162,536.98 ريال سعودي لشراء مركبات بمعدل ربح نسبته 2% سنويا

سدد على أقساط ربع سنوية. علًما بأن تاريخ استحقاق هذه التسهيالت هو 2021/4/30م.
ُ
، ت

ً
التجاري، لمدة 30 شهرا

 زائد سعر فائدة الخزينة لدى البنك األهلي التجاري، و. 
ً
تسهيالت تيسير تجارية بقيمة 60,000,000 ريال سعودي لشراء مركبات بمعدل ربح نسبته 2% سنويا

سدد على أقساط ربع سنوية. علًما بأن تاريخ استحقاق هذه التسهيالت هو 2021/4/30م.
ُ
، ت

ً
لمدة 30 شهرا
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وتسري تلك التسهيالت حتى 2020/4/30م، وقد قدمت الشركة الضمانات التالية بشأنها:

ضمان شخ�سي بالتكافل والتضامن من حمود عبدالله الذييب ومحمد أحمد الذييب لصالح البنك األهلي التجاري يغطي 110% من قيمة التسهيالت البالغة أ. 
134,557,657.49 ريال سعودي.

كفالة حضورية والضمان النهائي لجميع التسهيالت المقدم من حمود عبدالله الذييب ومحمد أحمد الذييب. ب. 

سند ألمر من الشركة بقيمة 134,557,657.49 ريال سعودي.ج. 

تشمل التعهدات الرئيسية التي قدمتها الشركة بموجب تلك التسهيالت ما يلي:

تعهد باالحتفاظ على نسبة رفع مالي ال تتجاوز 2: 1.أ. 

تعهد بالتحصل على موافقة المقِرض قبل تطبيق أي تغيير في كيانها القانوني.ب. 

تعهد عدم توزيع أكثر من 50% من أرباحها دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك األهلي التجاري.ج. 

تعهد بإيداع 10% من متحصالت عمليات البيع في حسابات البنك األهلي التجاري.د. 

يحق للمقرض إلغاء التسهيالت والمطالبة بسداد قيمتها على الفور إذا حدث تغيير على الكيان القانوني للشركة. عالوة على ذلك، يحق للبنك األهلي التجاري إنهاء 
االتفاقية إذا رغب في ذلك والمطالبة بسداد جميع المبالغ المستحقة بالكامل على الفور. بموجب الخطاب المؤرخ في 1441/6/30هـ )الموافق 2020/2/24م(، وافق 

البنك األهلي التجاري على الطرح.

وتخضع هذه االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية ويتم إحالة أية نزاعات تنشأ عنها إلى المحكمة المختصة في المملكة، بما في ذلك لجنة تسوية المنازعات 
 بأن اتفاقية التمويل منتهية وتعمل الشركة على تجديدها.

ً
المصرفية. علما

اتفاقية التسهيالت المصرفية المبرمة مع مصرف الراجحي ٦-٦-1٢
أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت مصرفية مع مصرف الراجحي بتاريخ 1440/12/4هـ )الموافق 2019/8/5م(، وقد وافق مصرف الراجحي بموجبها على تقديم 

تسهيالت للشركة بمبلغ ال يتجاوز 235,000,000 ريال سعودي تتضمن ما يلي:

 فوق معدل سايبور المعمول أ. 
ً
تسهيالت بقيمة 70,000,000 ريال سعودي لشراء مركبات جديدة من وكاالت السيارات المحلية بمعدل ربح نسبته 2% سنويا

.
ً
سدد خالل 24 شهرا

ُ
به، وت

 فوق معدل سايبور المعمول ب. 
ً
تسهيالت بقيمة 100,000,000 ريال سعودي لشراء مركبات جديدة من وكاالت السيارات المحلية بمعدل ربح نسبته 2% سنويا

.
ً
سدد خالل 36 شهرا

ُ
به، وت

خطابات ضمان ابتدائي وضمانات حسن تنفيذ بقيمة 15,000,000 ريال سعودي لالشتراك في المناقصات الحكومية وشبه الحكومية بمعدل ربح نسبته ج. 
سدد خالل 12 أشهر بالنسبة للضمان االبتدائي و60 

ُ
0.5% زائد سعر التعريفة األساسية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي )بتأمين نقدي نسبته 5%(، ت

 بالنسبة لضمانات حسن التنفيذ.
ً
شهرا

 فوق معدل سايبور المعمول د. 
ً
تسهيالت بقيمة 50,000,000 ريال سعودي لشراء مركبات جديدة من وكاالت السيارات المحلية بمعدل ربح نسبته 2% سنويا

.
ً
سدد خالل 60 شهرا

ُ
به، وت

تظل تلك التسهيالت متاحة لفترة غير محددة، في حين يحق لمصرف الراجحي إجراء مراجعة سنوية، وقد قدمت الشركة الضمانات التالية بشأنها:

كفالة غرم وأداء التزام بقيمة 235,000,000 ريال سعودي من حمود عبدالله الذييب ومحمد أحمد الذييب. أ. 

سندات ألمر من الشركة بقيمة إجمالية تبلغ 173,053,645 ريال سعودي.ب. 

وتشمل التعهدات الرئيسية التي قدمتها الشركة بموجب تلك التسهيالت ما يلي:

تعهد باالحتفاظ بنسبة رفع مالي ال تتجاوز 2: 1.أ. 

تعهد بالتحصل على موافقة المقِرض قبل إجراء أي تغيير في هيكل الملكية.ب. 

تعهد بعدم توزيع أكثر من 50% من أرباحها دون الحصول على موافقة مسبقة من مصرف الراجحي.ج. 

تعهد بإيداع الشركة حصة حمود عبدالله الذييب من األرباح في حسابات مصرف الراجحي.د. 

يحق للمقرض إلغاء التسهيالت والمطالبة بسداد قيمتها على الفور إذا حدث تغيير على هيكل ملكية الشركة وبموجب الخطاب المؤرخ في 1441/11/10هـ )الموافق 
2020/7/1م(، وافق مصرف الراجحي على الطرح.

وتخضع هذه االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية ويتم إحالة أية نزاعات تنشأ عنها إلى المحكمة المختصة في المملكة، بما في ذلك لجنة تسوية المنازعات 
المصرفية.
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اتفاقية التسهيالت المصرفية المبرمة مع مصرف الراجحي ٧-٦-1٢
أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية مصرف الراجحي بتاريخ 1437/12/17ه )الموافق 2016/9/18م(، وقد وافق مصرف الراجحي بموجبها على تقديم تسهيالت 
 فوق معدل سايبور 

ً
عقود بيع آجل للشركة بقيمة 85,000,000 ريال سعودي لغرض شراء مركبات جديدة من وكاالت السيارات المحلية بمعدل ربح نسبته 2% سنويا

.
ً
سدد على أساس شهري خالل 36 شهرا

ُ
المعمول به ت

تظل تلك التسهيالت متاحة لفترة غير محددة، في حين يحق لمصرف الراجحي إجراء مراجعة سنوية، وقد قدمت الشركة الضمانات التالية بشأنها:

كفالة غرم وأداء التزام بقيمة 85,000,000 ريال سعودي من حمود عبدالله الذييب ومحمد أحمد الذييب. أ. 

سندات ألمر من الشركة بقيمة إجمالية تبلغ 92,869,965 ريال سعودي يضمنه حمود عبدالله الذييب ومحمد أحمد الذييب.ب. 

وتشمل التعهدات الرئيسية التي قدمتها الشركة بموجب تلك التسهيالت ما يلي:

تعهد باالحتفاظ بنسبة رفع مالي ال تتجاوز 2: 1.أ. 

تعهد بعدم توزيع أكثر من 50% من أرباحها دون الحصول على موافقة مسبقة من مصرف الراجحي.ب. 

تعهد بإيداع الشركة حصة حمود عبدالله الذييب من األرباح في حسابات مصرف الراجحي.ج. 

يحق للمقرض إلغاء التسهيالت والمطالبة بسداد قيمتها على الفور بناء على إرادته المطلقة وبموجب الخطاب المؤرخ في 1441/11/10هـ )الموافق 2020/7/1م(، 
وافق مصرف الراجحي على الطرح.

وتخضع هذه االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية ويتم إحالة أية نزاعات تنشأ عنها إلى المحكمة المختصة في المملكة، بما في ذلك لجنة تسوية المنازعات 
المصرفية.

خطاب واتفاقية التسهيالت المصرفية المبرمة مع بنك الجزيرة ٨-٦-1٢
أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت مصرفية مع بنك الجزيرة بتاريخ 1441/9/20ه )الموافق 2020/5/13م(، وقد وافق بنك الجزيرة بموجبه على تقديم تسهيالت 

 تتعدى مبلغ 50,000,000 ريال سعودي في أي وقت(، تتضمن مما يلي:
ّ

مصرفية بقيمة إجمالية تبلغ 60,000,000 ريال سعودي للشركة )على أال

 أو 2% زائد سعر المبادلة المقرر بموجب أ. 
ً
تمويل بيع باألجل من خالل التورق بقيمة 50,000,000 ريال سعودي لشراء مركبات بمعدل ربح نسبته 2% سنويا

.
ً
سعر سايبور، أيهما أكبر، ويسدد التمويل على أساس شهري خالل 36 شهرا

خطاب ضمان بقيمة 10,000,000 ريال سعودي برسوم دراسة ومعالجة سنوية بنسبة 0.25% وعمولة اإلصدار التي تحددها مؤسسة النقد العربي ب. 
السعودي، وذلك للسماح للشركة بالمشاركة في المشاريع التي يقبلها المقرض.

ويظل كل تسهيل من تلك التسهيالت سار للمدة المقررة له، وقد قدمت الشركة الضمانات التالية بشأنها:

 لالتفاقية المبرمة. أ. 
ً
تعهد بالتنازل عن العائدات المتأتية من العقود والمشاريع الممولة والمقبولة من المقِرض واإلقرار بها، وفقا

ضمانات شخصية بالتكافل والتضامن بقيمة 55,000,000 ريال سعودي مقدمة من حمود عبدالله الذييب ومحمد أحمد الذييب.ب. 

سند ألمر بقيمة 55,000,000 ريال سعودي مقدم من الشركة يضمنه حمود عبدالله الذييب ومحمد أحمد الذييب.ج. 

تشمل التعهدات المالية والتشغيلية الرئيسية التي قدمتها الشركة لصالح بنك الجزيرة بموجب االتفاقية ما يلي:

تعهد باالحتفاظ بنسبة رافع مالي ال تتجاوز 3: 1.أ. 

تعهد باالحتفاظ بنسبة ال تقل عن 50% من صافي األرباح السنوية في أعمال الشركة.ب. 

تعهد بالحصول على موافقة المقرض في حالة تغيير هيكل الملكية. ج. 

يحق للمقِرض إنهاء االتفاقية إذا رغب في ذلك والمطالبة بسداد جميع المبالغ المستحقة بالكامل على الفور في حالة عدم وفاء الشركة باإللتزامات والتعهدات المتفق 
عليها أو أجرت أي تغيير في هيكل ملكيتها. وبموجب الخطاب المؤرخ في 1441/6/4هـ )الموافق 2020/1/29م(، وافق بنك الجزيرة على الطرح.

وتخضع هذه االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية ويتم إحالة أية نزاعات تنشأ عنها إلى الجهة القضائية المختصة.
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خطاب واتفاقية التسهيالت المصرفية المبرمة مع البنك السعودي البريطاني )ساب( 9-٦-1٢
أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت مصرفية مع البنك السعودي البريطاني )»ساب«( بتاريخ 1441/5/7هـ )الموافق 2020/1/2م(، وقد وافق بنك ساب بموجبه على 

تقديم تسهيالت مصرفية بقيمة إجمالية تبلغ 142,342,641.21 ريال سعودي للشركة، تتضمن مما يلي: 

 فوق معدل سايبور المعمول به، أ. 
ً
تمويل سيولة بالمرابحة من خالل التورق بقيمة 62,000,000 ريال سعودي لشراء مركبات بمعدل ربح نسبته 2% سنويا

.
ً
ُيسدد على أساس ربع سنوي خالل 30 شهرا

 فوق معدل سايبور المعمول به، ب. 
ً
تمويل سيولة بالمرابحة من خالل التورق بقيمة 669,675.59 ريال سعودي لشراء مركبات بمعدل ربح نسبته 2% سنويا

.
ً
ُيسدد على أساس ربع سنوي خالل 24 شهرا

تمويل سيولة بالمرابحة من خالل التورق بقيمة 14,348,840.62 ريال سعودي لشراء شاحنات ايسوزو لمشروع شركة الصافي دانون بمعدل ربح نسبته ج. 
.
ً
 فوق معدل سايبور المعمول به، ُيسدد على أساس ربع سنوي خالل 48 شهرا

ً
2% سنويا

 د. 
ً
تمويل سيولة بالمرابحة من خالل التورق بقيمة 10,324,125 ريال سعودي لشراء وحدات تبريد لمشروع شركة الصافي دانون بمعدل ربح نسبته 2% سنويا

.
ً
فوق معدل سايبور المعمول به، ُيسدد على أساس ربع سنوي خالل 48 شهرا

 فوق معدل سايبور المعمول به، ه. 
ً
تمويل سيولة بالمرابحة من خالل التورق بقيمة 30,000,000 ريال سعودي لشراء مركبات بمعدل ربح نسبته 2% سنويا

.
ً
ُيسدد على أساس ربع سنوي خالل 30 شهرا

ضمانات إبتدائية ونهائية بقيمة 20,000,000 ريال سعودي إلصدار ضمانات تتعلق بنشاط الشركة بمعدل ربح نسبته 0.75% إضافة إلى رسوم ساما و. 
المعمول بها، ولمدة 60 شهر.

ضمانات متنوعة بقيمة 5,000,000 ريال سعودي إلصدار ضمانات تتعلق بنشاط الشركة بمعدل ربح نسبته 0.75% إضافة إلى رسوم ساما المعمول بها، ز. 
ولمدة 48 شهر.

وتسري تلك التسهيالت حتى 2020/9/30م، وقد قدمت الشركة الضمانات التالية بشأنها:

ضمانات شخصية بالتكافل والتضامن مقدمة من حمود عبدالله الذييب ومحمد أحمد الذييب لصالح بنك ساب بمبلغ إجمالي قدره 137,342,642 ريال أ. 
سعودي.

سند ألمر مقدم من الشركة لصالح بنك ساب بمبلغ إجمالي قدره 137,342,642ريال سعودي.ب. 

تشمل التعهدات المالية والتشغيلية الرئيسية التي قدمتها الشركة لصالح بنك ساب بموجب االتفاقية ما يلي:

تعهد باالحتفاظ بنسبة رفع مالي ال تتجاوز 2.5: 1.أ. 

تعهد بعدم تجاوز صافي إجمالي الديون إلى األرباح قبل استهالك الفوائد والزكاة واالستهالك واإلطفاءات نسبة 1:3ب. 

تعهد بعدم تجاوز نسبة الديون الخارجية )بهامش ربح( إلى صافي حقوق الملكية الملموسة 1:1.5ج. 

تعهد باالحتفاظ بنسبة ال تقل عن 50% من صافي األرباح السنوية في أعمال الشركة. د. 

تعهد باالحتفاظ بصافي حقوق الملكية قدرها 200,000,000 ريال سعودي.ه. 

يحق للمقرض إلغاء التسهيالت والمطالبة بسداد قيمتها على الفور إذا حدث تغيير على هيكل ملكية الشركة. عالوة على ذلك، يحق للمقِرض إنهاء االتفاقية إذا رغب 
في ذلك والمطالبة بسداد جميع المبالغ المستحقة بالكامل على الفور. وبموجب الخطاب المؤرخ في 1441/6/11هـ )الموافق 2020/2/5م(، وافق بنك ساب على 

الطرح. 

وتخضع هذه االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية ويتم إحالة أية نزاعات تنشأ عنها إلى الجهة القضائية المختصة.
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وثائق التأمين  ٧-1٢
تحتفظ الشركة بوثائق تأمين تغطي مختلف أنواع المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها،وتم إبرام هذه الوثائق مع عدة شركات تأمين داخل المملكة. ويوضح الجدول 

التالي التفاصيل الرئيسية لوثائق التأمين التي تحتفظ بها الشركة:

تفاصيل وثائق التأمين: ٧-1٢جدول 

الحد األق�سى للتغطية التأمينيةمدة السريانشركة التأمينأنواع التغطية التأمينيةرقم الوثيقة

 C1-20-300-000073/0
تأمين شامل على األسطول الخاص 

للمركبات 
شركة والء للتأمين التعاوني

من 1441/8/7هـ )الموافق 2020/3/31م( إلى 
1442/8/18هـ )الموافق 2021/3/30م( 

10,000,000 ريال سعودي

 C1-20-300-000074/0
تأمين شامل على األسطول التجاري 

للمركبات 
شركة والء للتأمين التعاوني

من 1441/8/7هـ  )الموافق 2020/3/31م( إلى 
1442/8/18ه )الموافق 2021/3/30م( 

10,000,000 ريال سعودي

 C1-20-300-000075/0
تأمين شامل على األسطول الخاص 

للمركبات 
شركة والء للتأمين التعاوني

من 1441/8/7هـ  )الموافق 2020/3/31م( إلى 
1442/8/18ه )الموافق 2021/3/30م( 

10,000,000 ريال سعودي

 C1-20-300-000076/0
تأمين شامل على األسطول التجاري 

للمركبات 
شركة والء للتأمين التعاوني

من 1441/8/7هـ  )الموافق 2020/3/31م( إلى 
1442/8/18ه )الموافق 2021/3/30م( 

10,000,000 ريال سعودي

التأمين الصحي42064800
شركة بوبا العربية للتأمين 

التعاوني
من 1441/8/26هـ )الموافق 2020/4/19م( إلى 

1442/9/6ه )الموافق 2021/4/18م(
500,000 ريال سعودي

MNY/25650التأمين على األموال
شركة أليانز السعودي 

الفرن�سي للتأمين التعاوني
من 1441/5/14ه )الموافق 2020/1/9م( 
إلى1442/5/25ه )الموافق 2021/1/8م( 

167,090,000 ريال سعودي

PLI/30676تأمين المسؤولية المدنية
شركة أليانز السعودي 

الفرن�سي للتأمين التعاوني
من 1441/5/14ه )الموافق 2020/1/9م( إلى 

1442/5/25ه )الموافق 2021/1/8م(
7,000,000 ريال سعودي

PAR/47381
التأمين ضد كافة المخاطر المتعلقة 

بالممتلكات
شركة أليانز السعودي 

الفرن�سي للتأمين التعاوني
من 1441/5/14ه )الموافق 2020/1/9م( إلى 

1442/5/25ه )الموافق 2021/1/8م(
131,605,989ريال سعودي

شركة التعاونية للتأمينوثيقة تأمين مقاولي المطار609616
من 1441/11/23ه )الموافق 2020/7/14م( 

إلى 1442/12/3ه )الموافق 2021/7/13م(
5,000,000 ريال سعودي

609267
وثيقة التأمين على مسؤولية مالكي 

ومشغلي المطارات 
شركة التعاونية للتأمين

من 1441/10/12ه )الموافق 2020/6/4م( إلى 
1442/10/23ه )الموافق 2021/6/3م(

10,000,000 ريال سعودي

606780
وثيقة التأمين على مسؤولية مالكي 

ومشغلي المطارات 
شركة التعاونية للتأمين

من 1441/12/18ه )الموافق 2020/8/8م( إلى 
1442/12/28ه )الموافق 2021/8/7م(

187,500,000ريال سعودي

609816
وثيقة التأمين على مسؤولية مالكي 

ومشغلي المطارات 
شركة التعاونية للتأمين

من 1442/1/6م )الموافق 2020/8/25م( إلى 
1443/1/16ه )الموافق 2021/8/24م(

3,750,000 ريال سعودي

609021
وثيقة التأمين على مسؤولية مالكي 

ومشغلي المطارات 
شركة التعاونية للتأمين

من 1441/8/22ه )الموافق 2020/4/15م( إلى 
1442/9/2ه )الموافق 2021/4/14م(

3,750,000 ريال سعودي

607663
وثيقة التأمين على مسؤولية مالكي 

ومشغلي المطارات 
شركة التعاونية للتأمين

من 1441/4/6هـ )الموافق 2019/12/3م( إلى 
1442/4/17هـ )الموافق 2020/12/2م(

25,000,000 ريال سعودي

المصدر: الشركة
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العقارات  ٨-1٢

سندات الملكية 1-٨-1٢
تمتلك الشركة قطع األرا�سي التالية:

بيانات سندات الملكية: ٨-1٢جدول 

حقوق الغير/ المنازعاتالوصف والغرضالموقعبيانات سند الملكية

سند الملكية رقم 310115025389 الصادر بتاريخ 
1432/12/26هـ )الموافق2011/11/22م(

حي السلي بمدينة الرياض 
قطعة أرض رقم 1-2-3-4، المخطط رقم 1351، 

بمساحة إجمالية تبلغ 3,169.5 متر مربع
ال يوجد

سند الملكية رقم 310115025382 الصادر بتاريخ 
1432/12/26هـ )الموافق 2011/11/22م(

حي السلي بمدينة الرياض 
قطعة أرض رقم 5-6-7-8-9-10، المخطط رقم 

2382، بمساحة إجمالية تبلغ 4,596.75 متر مربع
ال يوجد

سند الملكية رقم 610114032004 الصادر بتاريخ 
1437/1/22هـ )الموافق 2015/11/4م(.

حي السلي بمدينة الرياض 
قطعة أرض رقم 75، المخطط رقم 2382، بمساحة 

إجمالية تبلغ 720 متر مربع
ال يوجد

سند الملكية رقم 310114032003 الصادر بتاريخ 
1437/1/22هـ )الموافق 2015/11/4م(.

حي السلي بمدينة الرياض 
قطعة أرض رقم 76، المخطط رقم 2382، بمساحة 

إجمالية تبلغ 720 متر مربع
ال يوجد

سند الملكية رقم 430114004148 الصادر 
بتاريخ1437/2/3هـ)الموافق 2015/11/15م(

حي االتصاالت بمدينة الدمام
قطعتا األرض رقم 111/ب و112/ب، المخطط رقم 

78/1، بمساحة إجمالية تبلغ 800 متر مربع
ال يوجد

سند الملكية رقم 88979/13 بتاريخ /1427/3/19هـ 
)الموافق 2006/4/17م(

حي نمار بمدينة الرياض 
قطعة أرض رقم 3173، المخطط رقم 3020، 

بمساحة إجمالية تبلغ 750 متر مربع
ال يوجد

سند الملكية رقم 510107007869 بتاريخ 1427/11/08هـ 
)الموافق 2006/11/29م(.

حي الروضة بمدينة الرياض 
أجزاء من قطعتي األرض رقم 505 و504، المخطط 

رقم 1082، بمساحة إجمالية تبلغ 6,660 متر مربع
ال يوجد

سند الملكية رقم 810107001870 بتاريخ 1427/11/08هـ 
)الموافق 2006/11/29م(.

حي الروضة بمدينة الرياض 
قطعة أرض رقم 509 وأجزاء من قطعة األرض رقم 
510، المخطط رقم 1082، بمساحة إجمالية تبلغ 

6,660 متر مربع
ال يوجد

سند الملكية رقم 510106057595 بتاريخ 1439/11/20هـ 
)الموافق 2018/8/2م(.

حي الضباط بمدينة الرياض 
قطعة أرض )ال يوجد رقم(، المخطط رقم )ال يوجد 

رقم(، بمساحة إجمالية تبلغ 1,058 متر مربع
ال يوجد

المصدر: الشركة.

عقود اإليجار ٢-٨-1٢
أبرمت الشركة عدة اتفاقيات إيجار لبدء أو الشروع في أنشطتها ومباشرتها. وتضمن الشركة بصفتها المستأجر في هذه االتفاقيات دفع مبلغ اإليجار السنوي المنصوص 
 إلى الغير بموافقة المؤجر. وتختلف مدة اإليجار في كل اتفاقية، 

ً
 أو جزئيا

ً
عليه في كل اتفاقية ويحق لها بشكل عام التنازل عن محل االتفاقيات أو تأجيرها من الباطن كليا

 وتنص بعض االتفاقيات على تجديدها تلقائًيا. وال تجيز معظم اتفاقيات اإليجار لطرف واحد من 
ً
لكنها في المجمل تتراوح بين عام )1( واحد وخمسة عشر )15( عاما

طرفيها إنهاء االتفاقية بمحض اختياره. ومع ذلك، يجوز في بعض االتفاقيات األخرى لطرف واحد من طرفي االتفاقية إنهائها بعد إرسال إخطار  إلى الطرف اآلخر بمدة 
تتراوح بين شهر )1( واحد وسنة )1( واحدة على األقل. ويوضح الجدول التالي عدد اتفاقيات اإليجار من حيث مدة اإليجار:

عدد اتفاقيات اإليجار حسب مدد اإليجار المتبقية: 9-1٢جدول 

عدد اتفاقيات اإليجارمدة اإليجار المتبقية )بالسنوات(

1-015

5-137

+59

61اإلجمالي

المصدر: الشركة

ولمزيد من التفاصيل حول اتفاقيات اإليجار، يرجى مراجعة الملحق )ب( من هذه النشرة.
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المعامالت والعقود مع األطراف ذوي العالقة  9-1٢
تؤكد الشركة ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة أن جميع المعامالت العقود مع األطراف ذات العالقة الموضحة في هذا القسم ال تشتمل على أي شروط تفضيلية 
وأنها قد تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية بحتة. وباستثناء ما تم ذكره في هذا القسم من هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ال ترتبط بأي 

تعامالت أو اتفاقيات أو عالقات تجارية أو صفقات عقارية مع طرف ذي عالقة بما في ذلك المستشار المالي والمستشار القانوني للطرح.

اتفاقية تأجير محطة الوقود المبرمة بين الشركة وشركة األتوز للخدمات البترولية 9-1-1٢
أبرمت الشركة )بصفتها المؤجر( اتفاقية إيجار محطة وقود مع شركة األتوز للخدمات البترولية )بصفته المستأجر( ويملكها عضو مجلس اإلدارة والمساهم حمود 
عبدالله الذييب، وذلك لتأجير محطة وقود كائنة في شارع حفصة بنت عمر بحي الروضة في مدينة الرياض. وذلك مقابل إيجار سنوي بقيمة 60,000 ريال سعودي. 

وتسري هذا االتفاقية اعتباًرا من 1436/3/10هـ )الموافق 2015/1/1م( وتنتهي في 1441/5/4م )الموافق 2019/12/30م(.

السعودية  ٢-9-1٢ إنفستكورب  السيارات وشركة  لتأجير  بين شركة ذيب  المبرمة  السيارات  لتأجير  إطارية  اتفاقية 
لالستثمارات المالية

أبرمت الشركة )بصفتها المؤجر( اتفاقية إطارية لتأجير السيارات مع شركة إنفستكورب السعودية لالستثمارات المالية )بصفتها المستأجر( وهي شركة شقيقة، 
وذلك لغرض تأجير السيارات، نظير المبلغ المتفق عليه في الملحق ذي الصلة المكمل للعقد. حيث أن قيمة التعاقد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 
بلغت 83,475 ريال سعودي. ويسري هذا العقد اعتباًرا من 1436/3/23هـ )الموافق 2015/1/14م( وينتهي بوقوع أي حالة من حاالت اإلنهاء المتفق عليها. ويخضع 

هذا العقد لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ويتم إحالة أية نزاعات تنشأ عنه إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية.

عقد اإليجار طويل األجل المبرم بين محمد أحمد الذييب وشركة ذيب لتأجير السيارات ٣-9-1٢
أبرمت الشركة )بصفتها المستأجر( عقد إيجار طويل األجل مع مساهمها وعضو مجلس إدارتها محمد أحمد الذييب )بصفته المؤجر( لتأجير قطعة أرض بغرض إنشاء 
فرع ومواقف للسيارات بها. وذلك مقابل إيجار سنوي بقيمة 560,000 ريال سعودي. ويسري هذا العقد اعتباًرا من 1437/12/19هـ )الموافق 2016/9/20م( وتنتهي 

في 1443/2/13م )الموافق 2021/9/20م(. 

تضارب المصالح  10-1٢
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )12-9( )»المعامالت والعقود مع األطراف ذوي العالقة«(، يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه لم ينشأ أي تعارض في المصالح بين 
 من أي نشاط مشابه أو منافس لنشاطات الشركة كما في تاريخ هذه 

ً
أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالعقود و/أو المعامالت الُمبرمة مع الشركة ولم يكونوا جزءا

النشرة.

الملكية الفكرية  11-1٢

العالمات التجارية 11-1-1٢
 بأن الشركة تعتمد على هذه العالمات التجارية لضمان نجاح 

ً
 من العالمات التجارية التي تعتمد عليها كعالمة تجارية خاصة بأعمالها. علما

ً
سجلت الشركة عددا

أعمالها ودعم وضعها التناف�سي في السوق. لذا فإن عدم مقدرة الشركة على حماية عالماتها التجارية أو اضطرار أي منها إلى اتخاذ إجراء قانوني الزم لحمايتها قد يؤثر 
 وبشكل جوهري على قدرتها على استعمالها مما قد يؤثر على سير أعمالها ونتائج عملياتها )لمزيد من التفاصيل حول المخاطر المرتبطة بالعالمات التجارية، ُيرجى 

ً
سلبا

مراجعة القسم )2-1-33( )»المخاطر المرتبطة بحماية حقوق الملكية الفكرية«(.

يوضح الجدول التالي بعض التفاصيل الرئيسية للعالمات التجارية التي سجلتها الشركة:

تفاصيل العالمات التجارية المسجلة للشركة: 10-1٢جدول 

الشعارالفئةالسريان/تاريخ اإلنتهاءالعالمة التجاريةبلد التسجيل

المملكة العربية السعودية
Theeb Rent a Car/ ذيب لتأجير 

السيارات

مسجلة في 1437/5/14هـ )الموافق 
2016/2/22م( وهي سارية 

حتى 1447/5/13هـ )الموافق 
2025/11/4م(.

12

اإلمارات العربية المتحدة
Theeb Rent a Car/ ذيب لتأجير 

السيارات

مسجلة في 1439/11/6هـ )الموافق 
2018/7/19م( وهي سارية 

حتى 1450/2/26هـ )الموافق 
2028/7/19م(.

39
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الشعارالفئةالسريان/تاريخ اإلنتهاءالعالمة التجاريةبلد التسجيل

سلطنة عمان
Theeb Rent a Car/ ذيب لتأجير 

السيارات

مسجلة في 1439/11/6هـ )الموافق 
2018/7/19م( وهي سارية 

حتى 1450/2/25هـ )الموافق 
2028/7/18م(.

39

الجمهورية اليمنية
Theeb Rent a Car/ ذيب لتأجير 

السيارات

مسجلة في 1439/10/11هـ )الموافق 
2018/06/25م( وهي سارية حتى 

1450/2/2هـ )الموافق 2028/6/25م(.
39

الجمهورية اللبنانية
Theeb Rent a Car/ ذيب لتأجير 

السيارات

مسجلة في 1439/10/21هـ )الموافق 
2018/7/5م( وهي سارية حتى 

1455/4/7هـ )الموافق 2033/7/5م(.
39

دولة الكويت
Theeb Rent a Car/ ذيب لتأجير 

السيارات

مسجلة في 1439/9/29هـ )الموافق 
2018/6/13م( وهي سارية 

حتى 1450/1/20هـ )الموافق 
2028/6/13م(.

39

مملكة البحرين
Theeb Rent a Car/ ذيب لتأجير 

السيارات

مسجلة في 1439/11/2هـ )الموافق 
2018/7/15م( وهي سارية 

حتى 1450/2/22هـ )الموافق 
2028/7/15م(.

39

جمهورية مصر العربية
Theeb Rent a Car/ ذيب لتأجير 

السيارات

مسجلة في 1441/5/25هـ )الموافق 
2020/1/20م( وهي سارية 

حتى 1451/9/16هـ )الموافق 
2030/1/20م(.

39

المملكة المغربية
Theeb Rent a Car/ ذيب لتأجير 

السيارات

مسجلة في 1439/10/8هـ )الموافق 
2018/6/22م( وهي سارية 

حتى 1450/1/29هـ )الموافق 
2028/6/22م(.

39

المملكة األردنية الهاشمية
Theeb Rent a Car/ ذيب لتأجير 

السيارات

مسجلة في 1440/10/15ه 
)الموافق 2019/6/18م( وهي 

سارية حتى 1450/1/19هـ )الموافق 
2028/6/12م(.

39

المصدر: الشركة
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حقوق الملكية الفكرية األخرى ٢-11-1٢
لدى الشركة عدد من أسماء النطاقات على اإلنترنت المسجلة باسمها. ُيوضح الجدول التالي تفاصيل أسماء النطاقات على اإلنترنت الُمسجلة باسم الشركة.

تفاصيل اسم نطاق اإلنترنت: 11-1٢جدول 

تاريخ إنتهاء الصالحيةاسم نطاق اإلنترنت

 theeb.com.saغير متاح

theeb.saغير متاح

theebsaudia.com)1442/11/17هـ )الموافق 2021/6/27م

theebonline.com)1442/11/17هـ )الموافق 2021/6/27م

المصدر: الشركة

التقاضي  1٢-1٢
يوجد لدى الشركة القضايا التالية كما في تاريخ هذه النشرة:

الشركة ضد ورثة أحد عمالء الشركة 1-1٢-1٢
 بإلزام المدعي عليه بدفع 

ً
أقامت الشركة )المدعي( دعوى في المحكمة العامة برقم )392044006( لعام 1439ه ضد ورثة أحد عمالء الشركة )مدعي عليه( مطالبة

مبلغ قدره )13,415,447 ريال سعودي( نتيجة مبلغ في ذمة المدعى عليه. وال تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة، وقد تم تأجيل الجلسة القادمة بسبب جائحة 
كورونا وجاري استئناف الدعوى وتحديد موعد جديد.

الشركة ضد أحد عمالء الشركة ٢-1٢-1٢
 بإلزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 

ً
أقامت الشركة )المدعي( دعوى في المحكمة التجارية برقم )9292( لعام 1438ه ضد أحد عمالء الشركة )مدعي عليه( مطالبة

)400,000 ريال سعودي( نتيجة مبلغ في ذمة المدعى عليه. وأصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية كامل مبلغ المطالبة، وقد أيدت محكمة 
م إلى محكمة التنفيذ. ّدِ

ُ
االستئناف ذلك الحكم وق

القضايا العمالية ٣-1٢-1٢
 قدره 165,821 ريال 

ً
توجد لدى الشركة – في سياق عملها المعتاد – أربع دعاوى قضائية قائمة ومقامة ضدها من بعض موظفيها السابقين يمثل مجموعها مبلغا

سعودي تقريًبا.

قضايا التحصيل ٤-1٢-1٢
يوجد عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل الشركة ضد عمالئها السابقين وعددها 2,301 دعوى، ويمثل مجموع المبالغ التي تطالب بها الشركة في تلك 
 قدره 56,540,019 ريال سعودي، علًما بأن الدعاوي القضائية المرفوعة من الشركة تأتي في سياق العمل المعتاد. وال تزال هذه الدعاوى قائمة وقيد 

ً
القضايا مبلغا

النظر.

ملخص النظام األساس  1٣-1٢

اسم الشركة 1-1٣-1٢
اسم الشركة هو شركة ذيب لتأجير السيارات، وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب السجل التجاري رقم 1010150661 بتاريخ 1419/4/12هـ )الموافق 

1998/8/6م(.

أغراض الشركة ٢-1٣-1٢
فيما يلي أغراض الشركة:

تأجير السيارات الصغيرة والمتوسطة والشاحنات، واألجرة الخاصة.أ. 

العقارات وتشمل تملك األرا�سي والعقارات وصيانتها وتطويرها وإقامة المباني عليها واستثمارها باإليجار أو البيع بالنقد أو بالتقسيط لصالح الشركة وإقامة ب. 
الفنادق والشقق المفروشة والوحدات السكنية المختلفة والمجمعات واألبراج التجارية والسكنية واإلدارية والصناعية واستثمارها وإدارتها أو تأجيرها أو 

بيعها لصالح الشركة فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. 

التجارة وتشمل تجارة الجملة والتجزئة في المركبات الجديدة والمستعملة والعدد واألدوات والمعدات والماكينات وقطع غيار السيارات والمحروقات ج. 
والمعدات الصناعية. 

الخدمات التجارية.د. 
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تقديم خدمات السفر والسياحة وحجز الفنادق.ه. 

تأجير المعدات الثقيلة.و. 

نقل وترحيل البضائع والمهمات بأجر ونقل الركاب ونقل السيارات والمعدات والمحروقات على الطرق البرية بالمملكة وخارجها. ز. 

تملك وإدارة وتشغيل وصيانة وإدارة محطات الوقود ومراكز صيانة السيارات والمعدات والتلميع وخدمات الورش الميكانيكية والكهربائية للسيارات ح. 
والمعدات وأعمال صيانة اإلطارات.

وتمارس الشركة هذه األنشطة بعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة.

المشاركة ٣-1٣-1٢
يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها )ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة( بشرط أال يقل رأس المال عن خمسة ماليين )5,000,000( ريال سعودي. كما يجوز 
 االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة 

ً
لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها. ويحق لها أيضا

 يشمل ذلك الوساطة في 
ّ

وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه األسهم أو الحصص على أال
تداولها.

مقر الشركة الرئيسي ٤-1٣-1٢
يقع المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض، ويجوز أن تنشأ لها فروع أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة أو خارجها أو تشطبها بقرار من مجلس اإلدارة أو نائب 

الرئيس أو العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي ولهم حق شطبها.

مدة الشركة ٥-1٣-1٢
 إطالة هذه المدة بقرار 

ً
تبلغ مدة الشركة تسًعا وتسعون )99( سنة ميالدية تبدأ من التأشير بالسجل التجاري بتحول الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة، ويجوز دائما

تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل إنتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل.

رأس مال الشركة ٦-1٣-1٢
ُحدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره أربعمائة وثالثين مليون )430,000,000( ريال سعودي مقسم إلى ثالثة وأربعين مليون )43,000,000( سهم متساوية القيمة تبلغ 

القيمة اإلسمية لكل منها عشرة )10( رياالت سعودية، وجميعها أسهم عادية.

االكتتاب في رأس المال ٧-1٣-1٢
اكتتب المساهمون عند التحول بجميع أسهم الشركة البالغ عددها ثالثة وأربعين مليون )43,000,000( سهم، البالغة قيمتها أربعمائة وثالثين مليون )430,000,000( 

ريال سعودي.

القيمة غير المسددة لألسهم  ٨-1٣-1٢
يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد االستحقاق، جاز لمجلس اإلدارة بعد إعالمه عن طريق البريد اإللكتروني 
 للضوابط التي تحددها الجهة المختصة وتستوفي الشركة من 

ً
أو إبالغه بخطاب مسجل بيع السهم في المزاد العلني أو سوق األوراق المالية بحسب األحوال وفقا

حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم. وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال 
 إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الشأن. وتلغي 

ً
المساهم. ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضافا

 يحمل رقم السهم الملغى، وتؤشر في سجل األسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك 
ً
 جديدا

ً
 ألحكام هذه المادة، وتعطي المشتري سهما

ً
الشركة السهم المبيع وفقا

الجديد.

القيمة االسمية لألسهم 9-1٣-1٢
تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة في بند مستقل 
ضمن حقوق المساهمين وال يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين. والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا ملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن 

يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن اإللتزامات الناشئة من ملكية السهم.

تداول األسهم  10-1٣-1٢
 من تاريخ تأسيس الشركة ويؤشر 

ً
ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها المؤسسون إال بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين ال تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا

 ألحكام 
ً
على صكوك هذه األسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيسها الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها. ومع ذلك يجوز خالل مدة الحظر نقل ملكية األسهم وفقا

بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المؤسس المعسر أو المفلس، على 
أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمؤسسين اآلخرين وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر .
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سجل المساهمين 11-1٣-1٢
تتداول األسهم االسمية بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده أو تتعاقد على إعداده الشركة، على أن يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم ومهنهم وأماكن إقامتهم 
وأرقام األسهم التسلسلية والقدر المدفوع منها، ويؤشر في هذا القيد على السهم، وال يعتد بنقل ملكية السهم االسمي في مواجهة الشركة أو الغير إال من تاريخ القيد في 

السجل المذكور. 

زيادة رأس مال الشركة 1٢-1٣-1٢
 وال يشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء 

ً
للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة، شريطة أن يكون رأس المال قد دفع كامال

غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.

 منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي 
ً
للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءا

من ذلك. وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين.

للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص 
نقدية. وُيخطر المساهمون بقرار زيادة رأس المال، وكذلك بأولويتهم في االكتتاب، وشروط هذا االكتتاب، ومدته، وتاريخ بدايته والموعد النهائي له من خالل النشر في 

جريدة يومية أو عبر البريد المسجل.

يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير المساهمين في 
الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.

يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم لالكتتاب في األسهم 
 للضوابط التي تضعها الجهة المختصة. 

ً
الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق , وفقا

ة حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة 
َ
مع مراعاة ما ورد أعاله، توزع األسهم الجديدة على َحَمل

من زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر 
من نصيبهم، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم 

الجديدة، ويطرح ما تبقي من األسهم على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.

خفض رأس مال الشركة 1٣-1٣-1٢
للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر. ويجوز في الحالة األخيرة وحدها تخفيض رأس المال 
إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة )الرابعة والخمسون( من نظام الشركات. وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن 

األسباب الموجبة له وعن اإللتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه اإللتزامات.

وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته عن حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين يوًما من تاريخ نشر قرار التخفيض في 
جريدة يومية توزع في المنطقة التي يقع بها مركز الشركة الرئيس. فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستندات إثبات الدين في الميعاد المذكور أعاله، وجب 

.
ً
 للوفاء به إذا كان آجال

ً
 كافيا

ً
 أو أن تقدم له ضمانا

ً
على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاال

مجلس اإلدارة 1٤-1٣-1٢
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة )6( أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات من بينهم عضوين اثنين مستقلين يعّينان 
من قبل الجمعية العامة بما فيهم شركة الفرص التنموية للتجارة. كما يحق لشركة الفرص التنموية للتجارة تعيين عضو واحد في مجلس اإلدارة لتمثيلها ويحق لها 
استبداله في أي وقت، ما دامت تمتلك الفرص التنموية للتجارة سبعة عشر بالمئة )17%( من رأس مال الشركة، وال يجوز لشركة الفرص التنموية للتجارة التصويت 

على تعيين باقي أعضاء مجلس اإلدارة. 

إنتهاء عضوية المجلس 1٥-1٣-1٢
 ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت 

ً
تنتهي عضوية المجلس بإنتهاء مدته أو بإنتهاء صالحية العضو لها وفقا

عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير 
مناسب ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإال كان مسؤوال قبل الشركة عما يترتب على االعتزال من أضرار. 

شغور منصب أحد أعضاء مجلس اإلدارة 1٦-1٣-1٢
 في المركز الشاغر بغض النظر عن األصوات في الجمعية التي انتخبت المجلس، على أن 

ً
 مؤقتا

ً
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعين عضوا

يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك وزارة التجارة خالل خمسة )5( أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية 
في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد األدنى المنصوص 

 النتخاب العدد الالزم من األعضاء.
ً
عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستين يوما
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صالحيات مجلس اإلدارة ومهامه 1٧-1٣-1٢
مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة من رسم السياسة العامة للشركة بما يتفق مع أغراضها 
وتحقيق أهدافها وإجراء كافة التصريفات والمعامالت الالزمة والتوقيع أمام كتاب العدل على عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة قرارات 
تعديلها وسواءا كان التعديل بزيادة أو تخفيض رأس المال أو تعديل األغراض أو خروج أو دخول شريك أو تعديل أي بند من بنود عقد التأسيس أو تصفية الشركات 
أو شطب السجالت التجارية أو تعديلها وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها وله حق شراء أو بيع الحصص أو األسهم في الشركات األخرى والتصرف في أصولها 
وممتلكاتها وعقاراتها وينطبق جميع ما ذكر أعاله على جميع الشركات التي تكون تلك الشركات مؤسسة لها أو تكون مالكة لها أو مشاركة فيها أو مساهمة بها، وله حق 
االكتتاب بإسم الشركة بالشركات المساهمة واستالم الفائض بعد التخصيص واستالم األرباح وحضور جمعياتها العامة أو تفويض من يرونه للحضور والتصويت 
بإسم الشركة , وله حق شراء األسهم وبيعها لصالح الشركة , وله حق فتح وإدارة المحافظ االستثمارية بإسم الشركة أو إلغائها أو تصفيتها وإقفالها , واستالم قيمة بيع 
األسهم وأرباحها وله حق شراء العقارات وبيعها واإلفراغ وقبوله واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والفرز وإستخراج 
حجج اإلستحكام والدخول في المناقصات والقبض والتسديد واإلقرار كما يكون لمجلس اإلدارة حــق الصلح والتنازل والتعاقد واإللتزام واإلرتباط بإسم الشركة 
ونيابة عنها ولمجلس اإلدارة القيام بكافة األعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة، كما له حق فتح الحسابات المصرفية بكافة أنواعها لدى 
البنوك وإصدار الشيكات واالعتمادات والسحب واإليداع وإصدار الضمانات المصــرفية والتوقيع على كافــة أنواع العقود والوثائق واالتفاقيات والصكوك واألوراق 
والمستنــدات والشيــكات وكافة المعامالت المصرفية كما له حق فتح الحسابات اإلستثمارية بإسم الشركة لدى كافة البنوك وشركات التمويل اإلسالمية والصناديق 
العقارية والصناعية والزراعية بإسم الشركة وإستالم المبالغ المدفوعة للشركة وتسليمها , وله حق عقد اتفاقات القروض مهما بلغت مدتها والضمانات والكفاالت 
والرهن لدى البنوك والمصارف وصناديق اإلقراض العامة والجهات التمويلية المحلية والدولية. وله حق إستخراج التراخيص الالزمة ألعمال الشركة وتعديلها 
وتجديدها وطلب التأشيرات من مكاتب العمل واالستقدام بإسم الشركة ومنح مكفولي الشركة تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي ونقل الكفاالت والتنازل 
عنها. كما له حق تمثيل الشركة في عالقتها مع الغير وأمام كتاب العدل والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والجهات الحكومية األخرى والغرف التجارية والصناعية 
والهيئات والجهات الخاصة والبنوك والشركات والمؤسسات على اختالف أنواعها داخل وخارج المملكة، وله حق إصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة، وله 
تعيين الموظفين والممثلين وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وعزلهم، كما له إعداد ميثاق إداري ينظم آلية العمل في الشركة وعالقاتها مع الغير ووضع اللوائح وتشكيل لجان 
العمل المتخصصة وتحديد صالحياتها واختصاصاتها وآلية اختيارها. وله عقد القروض والتمويالت والتسهيالت المالية مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي 
مهما بلغت مدتها، وكذلك مع البنوك ومؤسسات التمويل المالية التجارية على أن ال يتجاوز أجلها ثالث سنوات وعلى المجلس مراعاة الشروط التالية لعقد القروض 

التي تتجاوز آجالها ثالث )3( سنوات: 

أن ال تــزيد قيمة القــروض التي يجـــوز للمجلس عقدها خالل السنة المالية للشركة عن خمسين في المائة )50%( من رأس مال الشركة.أ. 

أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده.ب. 

أن يراعي في شـروط القـرض والضمانات المقدمة له عدم اإلضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين. ج. 

 بصالحية بيع ورهن عقارات الشركة وأصولها، شريطة استيفاء محضر المجلس ومسوغات القرار الصادر بالتصرف فيها ما يلي:
ً
يتمتع المجلس أيضا

أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أسباب البيع والمبررات له. أ. 

أن يكون البيع بثمن المثل. ب. 

 إال في حاالت الضرورة وبضمانات كافية. ج. 
ً
أن يكون البيع حاضرا

 يترتب على التصرف توقف أنشطة الشركة أو تحميلها إلتزامات أخرى. د. 
ّ

أال

كما يكون للمجلس إبراء مديني الشـركة من إلتزاماتهم على أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية:

أن يكون اإلبراء بعد م�سي سنة كاملة من نشوء الدين كحد أدنى. أ. 

أن يكون اإلبراء لمبلغ محـدد كحـد أق�سى ال يتجـاوز واحد بالمئة )1%( من رأس مال الشركة لكل عام للمدين الواحد. ب. 

اإلبراء حق لمجلس اإلدارة ال يجوز التفويض فيه.ج. 

ال يتجاوز إجمالي الدين الذي يحق لمجلس اإلدارة أن يعفي مديني الشركة منه مليون ريال سعودي في السنة الواحدة. 

كما يكون لمجلس اإلدارة تعيين نائب الرئيس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي والمسئول عن اإلدارة المالية والمسئول عن إدارة 
العمليات التشغيلية للقيام بفتح وإدارة الحسابات البنكية، والحصول على تسهيالت بنكية، والتوقيع على جميع الخدمات البنكية والتوقيع على الشيكات واإلعتمادات 

المستندية بالتوقيع المشترك ألثنين من هؤالء على األقل على المستند الواحد وال يجوز قبول توقيع أي من هؤالء منفردا على أي من تلك الخدمات البنكية.

كما يكــون للمجلس في حدود اختصاصاته أن يوكل أو يفوض واحدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل معين أو أعمال معينة أو بصالحيات معينة أو باتخاذ 
.
ً
 أو كليا

ً
إجراء أو تصرف معين وله إلغاء التفويض أو التوكيل جزئيا

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 1٨-1٣-1٢
تحدد مكافأة مجلس اإلدارة )إن وجدت( بواسطة الجمعية العامة العادية وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه، باإلضافة إلى بدل حضور وبدل انتقال 
 لما يحدده مجلس اإلدارة مع مراعاة األنظمة والقرارات والتعليمات المرعية في المملكة الصادرة من الجهات المختصة ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة 

ً
وفقا

إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن 
 على بيان بعدد 

ً
يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وان يشتمل أيضا

جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
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صالحيات رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأمين السر 19-1٣-1٢
 للمجلس وال يجوز الجمع بين مركز رئيس المجلس وأي منصب 

ً
 منتدبا

ً
 للرئيس كما يجوز أن يعين عضوا

ً
 للمجلس ونائبا

ً
يعّين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا

تنفيذي بالشركة. 

كما يجوز لمجلس اإلدارة أن يعين رئيًسا تنفيذًيا للشركة من بين أعضائه أو من غيرهم بعقد مستقل ويحدد المجلس في قرار التعيين إختصاصاته ومسؤولياته 
ومكافآته وله حق عزله ويجوز أن يجمع عضو واحد بين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي. 

يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركة في عالقتها مع الغير وأمام القضاء والمحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم وقضاة التنفيذ ومكاتب العمل أ. 
والعمال والهيئات العمالية العليا واالبتدائية ولجان األوراق التجارية وكافة اللجان والهيئات القضائية األخرى بإختالف أنواعها والجهات التنفيذية واإلدارية 
وهيئات التحكيم كما له حق المرافعة والمدافعة والمخاصمة والمطالبة والمخالصة والصلح والتنازل واإلقرار واإلنكار والشفعة والكفالة وسماع الدعاوي 
والرد عليها وطلب حلف اليمين ورده وإقامة البينة والدفع وإنكار الخطوط والتواقيع واألختام والطعن فيها وطلب تعيين الخبراء والمحكمين وردهم ومتابعة 
كل القضايا التي تقام من قبل الشركة أو ضدها أمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم ومحاكم وقضاة التنفيذ ومكاتب العمل والعمال 
والهيئات العمالية العليا واالبتدائية ولجنة المنازعات العمالية ولجان األوراق التجارية واللجان المصرفية وكافة الهيئات واللجان القضائية األخرى وهيئات 
التحكيم، وله حق الصلح وقبول األحكام ونفيها عن الشركة وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها ونفيها وطلب التحكيم عن الشركة واستئناف األحكام الصادرة 
ضد الشركة واالعتراض عليها وقبولها والتنازل عن الدعاوى واالستالم والتسليم نيابة عن الشركة ومراجعة قضاة التنفيذ لكل ما يلزم ذلك وطلب تنفيذ 

األحكام وقبض ما يحصل من التنفيذ.

لرئيس مجلس اإلدارة في حدود اختصاصاته أن يوكل أو يفوض واحًدا أو أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة أو من غيرهم في مباشرة عمل أو أعمال معينة أو ب. 
 وللوكيل 

ً
 أو كلّيا

ً
بصالحيات معينة أو باتخاذ إجراء أو تصرف معين داخل المملكة وخارجها ولهم حق إلغاء الوكاالت الشرعية وإلغاء التفويض أو التوكيل جزئيا

حق توكيل الغير.

كما يمثل الشركة نائب الرئيس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي مجتمعين أو منفردين أمام كتاب العدل والجوازات والحقوق المدنية وأقسام الشرطة ج. 
والمرور والبلديات واإلمارات والمحافظات ووزارة الداخلية والخارجية والسفارات والقنصليات ووزارة النقل والجمارك ومكاتب اإلستقدام وجميع الجهات 
الحكومية األخرى والغرف التجارية الصناعية والهيئات والجهات الخاصة والبنوك والمصارف التجارية وبيوت المال وكافة صناديق ومؤسسات التمويل 

الحكومي بمختلف مسمياتها واختصاصاتها والشركات والمؤسسات على اختالف أنواعها داخل وخارج المملكة. 

لنائب الرئيس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي مجتمعين أو منفردين الحق في شراء العقارات وبيعها واإلفراغ وقبوله واالستالم والتسليم واالستئجار د. 
والتأجير والقبض ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والفرز واستخراج حجج اإلستحكام، ولهم حق استخراج التراخيص وتعديلها وتجديدها وفتح فروع 
للشركة وإصدار سجالتها التجارية وتعديلها وإضافة أو حذف أنشطة ولهم شطب هذه الفروع وتعيين مدرائها ومراجعة جميع البلديات إلصدار رخص لفروع 
الشركة وتعديلها وإضافة أنشطة عليها وشطبها، وطلب التأشيرات من مكاتب العمل واالستقدام باسم الشركة ومنح مكفولي الشركة تأشيرات الخروج 

والعودة والخروج النهائي ونقل الكفاالت والتنازل عنها وعمل اإلقامات والشهادات الطبية.

لنائب الرئيس والعضو المنتدب الحق في مراجعة إدارات المرور في جميع المناطق استخراج تراخيص بيع وشراء المركبات الجديدة والمستعملة ولهم الحق ه. 
في مراجعة البلديات في جميع المناطق الستخراج رخصة بلدية معرض بيع وشراء المركبات الجديدة والمستعملة.

ولكل من نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي في حدود اختصاصاتهم حق إصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة، كما وأنه و. 
لكل منهم في حدود إختصاصاته أن يوكل أو يفوض واحًدا أو أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة أو من غيرهم في مباشرة عمل أو أعمال معينة أو بصالحيات معينة 

.
ً
أو باتخاذ إجراء أو تصرف معين داخل المملكة وخارجها ولهم حق إلغاء الوكاالت الشرعية وإلغاء التفويض أو التوكيل جزئيا أو كلّيا

ويختص رئيس المجلس بدعوة المجلس لالجتماع ورئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة وكذلك اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصديق على قرارات ز. 
المجلس والمستخرجات عنها والتوقيع عليها.

كما يختص نائب الرئيس والعضو المنتدب بتنفيذ التوجيهات التي قد يصدرها لهم مجلس اإلدارة ويختص الرئيس التنفيذي بتصريف األعمال اليومية ح. 
للشركة.

ويتمتع رئيس مجلس اإلدارة باإلضافة إلى ذلك بالصالحيات األخرى التي يحددها له مجلس اإلدارة كتابة، ويحل نائب رئيس مجلس اإلدارة محل رئيس ط. 
المجلس في حال غيابه.

كما يتمتع العضو المنتدب بالصالحيات التي يحددها له مجلس اإلدارة كتابة.ي. 

يعين مجلس اإلدارة رئيًسا تنفيذًيا يحدد في قرار تعيينه صالحياته ومكافآته.ك. 

يعين مجلس اإلدارة أمين سر للمجلس من بين أعضائه أو من غيرهم ويختص بتسجيل محاضر اجتماعات المجلس وقراراتها وتدوينها في السجل الخاص ل. 
وحفظها إلى جانب ممارسة االختصاصات األخرى التي يوكلها إليه مجلس اإلدارة وتحدد مكافأته بقرار من مجلس اإلدارة.

 في مجلس اإلدارة، عن مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة 
ً
ال تزيد مدة عضوية رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر إذا كان عضوا

تعيينهم.

اجتماعات مجلس اإلدارة ٢0-1٣-1٢
ا على األقل بدعوة من رئيسه، ويجب أن تكون الدعوة خطية، ويجوز أن تسلم باليد أو ترسل بالبريد أو الفاكس أو البريد  يجتمع مجلس إدارة الشركة مرتين سنويًّ
اإللكتروني، وذلك قبل ثالثة أيام من التاريخ المحدد لإلجتماع، ما لم يتفق أعضاء المجلس على خالف ذلك. ويجب على رئيس مجلس اإلدارة أن يدعو المجلس إلى 

اجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء.
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النصاب القانوني والتمثيل ٢1-1٣-1٢
 إال إذا حضره أربعة )4( أعضاء على األقل باألصالة أو اإلنابة، على أن يكون من بينهم عضو واحد على األقل )1( يمثل شركة الفرص 

ً
ال يكون اجتماع المجلس صحيحا

التنموية للتجارة بشرط أال يقل عدد الحاضرين شخصًيا عن ثالثة )3( أعضاء. وفي حال فوض أحد أعضاء المجلس عضًوا آخر بالمجلس لحضور اجتماع المجلس 
 للتوجيهات التالية:

ً
نيابة عنه، يتم تعيين هذا الوكيل وفقا

 ألكثر من عضو واحد عند حضور االجتماع ذاته.أ. 
ً

ال يجوز ألي عضو بمجلس اإلدارة العمل بصفته وكيال

تكون اإلنابة بالكتابة إلى الشركة.ب. 

 أن يصوت على القرارات التي يحظر على موكله التصويت عليها.ج. 
ً
ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ممن يتصرف بصفته وكيال

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في االجتماع األول لمجلس اإلدارة، يؤجل االجتماع لمدة ال تقل عن سبعة )7( أيام وال تزيد عن اثني عشر )12( يوًما، على أن 
 بحضور أربعة )4( من 

ً
 لألصول، ويكون االجتماع في نفس المكان والزمان المحددين لالجتماع األول، ويكون االجتماع الثاني صحيحا

ً
تجري الدعوة لالجتماع وفقا

 .
ً
رسل القرارات المقترحة إلى كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة للتصويت عليها كتابة

ُ
أعضاء مجلس اإلدارة. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، ت

ويجوز عقد اجتماعات مجلس اإلدارة من خالل االتصال المرئي والمسموع، بحيث يرى ويسمع أعضاء مجلس اإلدارة بعضهم البعض خالل االجتماع. وفي هذه 
الحالة، ويتوجب في هذه الحالة على سكرتير المجلس إرسال نسخ عن القرارات المتخذة خالل االجتماع إلى أعضاء مجلس اإلدارة للتوقيع عليها.

قرارات مجلس اإلدارة  ٢٢-1٣-1٢
تصدر قرارات مجلس اإلدارة بموافقة أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين أو الممثلين في بشرط الحصول على موافقة عضو يمثل شركة الفرص التنموية للتجارة 

)ما دامت شركة الفرص التنموية تمتلك 17%( عند اتخاذ أحد القرارات التالية:

اعتماد خطة عمل أو أي تغييرات )بما في ذلك التغييرات المتصلة بالبيع، اإليجار بخالف ما يكون في سير األعمال العادي – أو تصرف في أو شراء أو تمويل أ. 
أو إنشاء أي التزام على أسطول المركبات( بما يزيد عن ثمانية بالمئة )8%( )بخالف ما يتصل بتعويضات وحوافز ومستحقات نهاية الخدمة والمزايا األخرى 

للموظفين(.

عدا ما يتصل بأسطول المركبات، اكتساب أو الدخول في اتفاقية الكتساب األصول أو القيام باستثمارات أخرى مقابل ما يزيد عن )أ( ثالثة ماليين وسبعمائة ب. 
وخمسون ألف )3,750,000( ريال سعودي في أي حالة فردية، أو )ب( خمسة ماليين )5,000,000( ريال سعودي في المجمل في أي سنة مالية )لكل حالة، 

عدا ما يكون بموجب ميزانية سنوية مصدقة(.

عدا ما يتصل بأسطول المركبات، بيع أو إيجار أو التصرف في أو إنشاء أي التزام على أي أصول لها قيمة سوقية عادلة تتجاوز )أ( ثالثة ماليين وسبعمائة ج. 
وخمسون ألف )3,750,000( ريال سعودي في أي حالة فردية، أو )ب( خمسة ماليين )5,000,000( ريال سعودي في المجمل في السنة المالية )لكل حالة ما 

لم يتم اعتمادها في إطار الموازنة السنوية(.

السماح في أي وقت بتجاوز الرصيد االئتماني والذي هو )أ( خمسة وعشرون ألف )25,000( ريال سعودي للفرد، أو )ب( خمسمائة ألف )500,000( ريال د. 
سعودي للشركة ما لم يصرح المدير العام للشركة كتابة بخالف ذلك، شريطة أن ال يكون األفراد والشركات الذين يقدم لهم االئتمان المذكور قد عجزوا 

عن دفع أي إلتزامات عليهم تجاه الشركة. 

إنشاء أي فروع جديدة أو شركات فرعية للشركة أو إغالق أو تحويل أي فرع إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة أو كيان قانوني آخر، في كل ه. 
 للميزانية السنوية المعتمدة. 

ً
حالة بخالف ما يكون وفقا

 للميزانية السنوية.و. 
ً
الدخول في نشاطات أعمال جديدة، أو التخلي أو التغيير الجوهري للنشاطات القائمة لألعمال، ما عدا ما يكون وفقا

 للميزانية السنوية.ز. 
ً
بدء عمليات األعمال األساسية في أي بلد ال تعمل فيه الشركة في ذلك الوقت، ما عدا ما يكون وفقا

التصرف في أو بيع أي عالمات تجارية، براءات اختراع، تراخيص أو حقوق أخرى للملكية فكرية.ح. 

تعيين أو فصل أو تغيير صالحيات أي من كبار المدراء.ط. 

ما عدا ما تم االشتراط عليه في الميزانية السنوية المعتمدة )أ( إنفاذ أي تغيير للتعويض أو الحوافز أو قطع أو فوائد أخرى ألي من كبار المدراء، أو )ب( زيادة ي. 
أو خفض المبلغ اإلجمالي للتعويض أو الحافز أو مستحقات نهاية الخدمة أو المزايا األخرى لقاعدة الموظفين )ما عدا كبار المدراء(.

إنشاء أو تغيير أو إنهاء أي عالوة أو حصة أرباح أو خيار أسهم أو مشروع حوافز آخر ألي عضو في مجلس اإلدارة أو موظف في الشركة. ك. 

تعيين أي لجنة لمجلس اإلدارة أو تفويض أي سلطات تخص المجلس إلى لجنة.ل. 

ما عدا ما يتصل بشراء أو تمويل أو بيع أو إيجار )في سير األعمال العادي( أو أي تصرف آخر في، أو إنشاء التزام على أسطول المركبات، الدخول في أو تعديل و/أو م. 
تغيير أي عقود أو اتفاقيات و/أو إلتزامات أخرى حيث التزام و/أو مسؤولية الشركة بموجب ذلك العقد أو االتفاقية و/أو اإللتزامات األخرى تتجاوز أو يحتمل 

أن تتجاوز مبلغ ثالثة ماليين وسبعمائة ألف )3,700,000( ريال سعودي )خالف ما يكون بموجب الميزانية السنوية المعتمدة(.

باستثناء ما يتعلق بتمويل أسطول المركبات: )أ( اقتراض أو ضمان أو إعادة تمويل أو تحمل أو تكبد و/أو يلتزم بمديونية بمبلغ أكثر من ثالثة ماليين وسبعمائة ن. 
، أو )ب( منح أو إنشاء أو تكبد أو 

ً
وخمسون ألف )3,750,000( ريال سعودي في صورة منفردة أو أكثر من خمسة ماليين )5,000,000( ريال سعودي إجماال

تحمل أي حق حجز على أي من أصول الشركة )ما عدا لتلك المديونية التي يتم تحملها بموجب الميزانية السنوية المعتمدة أو بموجب التسهيالت االئتمانية 
القائمة للشركة(.

بدء أو تسوية أي إجراءات دعاوى أو تحكيم بمبلغ متنازع عليه يتجاوز مليون وثمانمائة وخمسون وسبعون ألف )1,875,000( ريال سعودي.س. 
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الدخول في أي اتفاقية أو ترتيبات للقيام بأي مما سبق ذكره.ع. 

إنفاذ الطرح العام األولي.ف. 

ولمجلس اإلدارة أن يصدر قرارات بالتمرير عن طريق عرضها على كافة األعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد األعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها، وتعرض هذه 
القرارات على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال له.

مداوالت المجلس  ٢٣-1٣-1٢
تثبت مداوالت المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون وأمين السر. وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقع عليه 

رئيس المجلس وأمين السر. ويجوز ألعضاء مجلس اإلدارة طلب إدراج اعتراضاتهم في محضر االجتماع، في حين يثبت الحضور بكشف يوقع عليه.

إصدار الصكوك والسندات ٢٤-1٣-1٢
 لألنظمة واللوائح المعمول بها. حيث إنه يجوز 

ً
يجوز للشركة إصدار السندات والصكوك أو أية أوراق مالية أخرى داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وفقا

للجمعية العامة العادية، بموجب قرار بذلك، تفويض مجلس اإلدارة من حين آلخر بصالحية إصدار السندات أو الصكوك أو أية أوراق مالية أخرى من خالل سلسلة 
 للمبالغ والشروط التي يقرها 

ً
من إجراءات اإلصدار أو من خالل برنامج واحد أو أكثر من برامج إصدار أدوات الدين أو أدوات التمويل، على أن يتم جميع ما سبق وفقا

مجلس اإلدارة الذي يحتفظ بحق اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلصدارها.

جمعيات المساهمين ٢٥-1٣-1٢
لكل مساهم أًيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية المعنية بالتحويل أو الجمعية العامة بصفة شخصية أو باإلنابة، شريطة أال يجوز ألي عضو آخر في مجلس 

اإلدارة أو أي موظف في الشركة حضور الجمعيتين باإلنابة.

الجمعية التحويلية )أ( 

يدعو المؤسسون جميع المكتتبين إلى عقد جمعية تحويلية خمسة وأربعون )45( يوًما من تاريخ صدور القرار الوزاري بتحويل الشركة. وال يكون اجتماع الجمعية 
 إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف )2/1( رأس مال الشركة على األقل. وإذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع األول، ُيعقد االجتماع 

ً
المعنية بالتحويل صحيحا

الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة النعقاد االجتماع األول اإلعالن عن امكانية انعقاد اجتماع ثاٍن وإذا لم 
تتضمن الدعوة اإلشارة إلى اإلجتماع الثاني توجه دعوة إلى اجتماع ثاٍن يعقد بعد خمسة عشر )15( يوًما على األقل من توجيه الدعوة إليه. وفي جميع األحوال، يكون 

 كان عدد المساهمين الممثلين فيه. وتختص الجمعية التحويلية باألمور الواردة بالمادة )الثالثة والستون( من نظام الشركات.
ً
 أّيا

ً
االجتماع الثاني صحيحا

الجمعية العامة العادية)ب( 

 
ً
فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بتناول جميع األمور األخرى المتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة واحدة سنويا
على األقل خالل الستة أشهر األولى التالية عقب إنتهاء السنة المالية للشركة. ويجوز الدعوة لعقد اجتماعات أخرى للجمعية العامة العادية كلما دعت الحاجة إلى 

ذلك.

الجمعية العامة غير العادية)ج( 

 عن ذلك، تمتلك الجمعية العامة غير العادية صالحيات تمرير 
ً
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نصوص النظام األساس بالقدر المسموح به نظاًما. وفضال

القرارات في األمور المتعلقة باختصاص الجمعية العامة العادية، وذلك وفق تلك الشروط والطرق المنصوص عليها فيما يتعلق بالجمعية العامة العادية.

طريقة انعقاد الجمعيات)د( 

 لنظام الشركات ولوائحه، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية 
ً
تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة وفقا

لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثلون نسبة خمسة بالمائة )5%( من رأس مال الشركة على األقل. ويجوز لمراجع 
الحسابات دعوة الجمعية العامة لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية العامة في غضون ثالثين )30( يوًما من تاريخ طلب مراجع الحسابات. 

نشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة وجدول األعمال في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بواحد وعشرون )21( يوًما على 
ُ
وت

رسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى وزارة التجارة وذلك 
ُ
األقل. ومع ذلك ُيكتفى بتوجيه دعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة. وت

خالل المدة المحددة للنشر.

سجل الحضور)ه( 

يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيس قبل الوقت المحدد النعقاد الجمعية.
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نصاب الجمعية العامة العادية)و( 

 ما لم يحضره مساهمون يمثلون على األقل نصف )2/1( رأس مال الشركة. وإذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع 
ً
ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا

األول، ُيعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة النعقاد االجتماع األول اإلعالن عن إمكانية انعقاد 
 التالية لالجتماع السابق، وتنشر هذه الدعوة 

ً
اجتماع ثاٍن، وإذا لم تتضمن الدعوة اإلشارة إلى االجتماع الثاني توّجه الدعوة إلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثين يوما

 أيا كان عدد األسهم الممثلة 
ً
بالطريقة المنصوص عليها في المادة )الحادية والثالثون( من النظام األساس للشركة، وفي جميع االحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا

فيه.

نصاب الجمعية العامة غير العادية)ز( 

 ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلثي )3/2( من رأس مال الشركة على األقل. وإذا لم يتوفر النصاب الالزم في 
ً
ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا

االجتماع األول، ُيعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة النعقاد االجتماع األول اإلعالن عن 
امكانية انعقاد اجتماع ثاٍن، وإذا لم تتضمن الدعوة اإلشارة إلى االجتماع الثاني توّجه الدعوة إلى اجتماع ثاٍن يعقد بنفس األوضاع المنصوص عليها في المادة )الحادية 
 إذا حضره مساهمون يمثلون على األقل ربع )4/1( من رأس مال الشركة. فإذا لم يتوفر هذا 

ً
والثالثون( من النظام األساس للشركة، ويعتبر االجتماع الثاني صحيحا

 كان عدد 
ً
 أّيا

ً
 للمادة )الحادية والثالثون( من النظام األساس ويكون االجتماع الثالث صحيحا

ً
النصاب في االجتماع الثاني، ُوجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد وفقا

األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.

حقوق التصويت)ح( 

لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التحويلية ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات، ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس 
اإلدارة.

قرارات الجمعيات)ط( 

تصدر قرارات الجمعية التحولية والجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة )أي ما يزيد على خمسين بالمائة( لألسهم الممثلة في االجتماع. كما تصدر قرارات الجمعية 
العامة غير العادية بأغلبية ثلثي )3/2( األسهم الممثلة في االجتماع. ولكن إذا كان القرار المراد تمريره يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه، أو بإطالة مدة الشركة أو 
 إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع )4/3( األسهم الممثلة 

ً
بحلها قبل إنتهاء المدة المحددة بموجب النظام األساس أو باندماجها مع شركة أخرى، فال يكون القرار صحيحا

في االجتماع.

المناقشة في الجمعيات وجـدول األعمـال )ي( 

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات ويجيب مجلس اإلدارة 
أو ومراجع الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان 

.
ً
قرارها في هذا الشأن نافذا

رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر )ك( 

يرأس اجتماع الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين أعضائه في حالة غياب رئيس مجلس اإلدارة 
 لألصوات ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم في حيازتهم 

ً
 لالجتماع وجامعا

ً
ونائبه. يعين الرئيس سكرتيرا

باألصالة أو الوكالة وعدد األصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع 
وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات.

تشكيل اللجان ٢٦-1٣-1٢
يجوز لمجلس اإلدارة تشكيل لجان حسب احتياجات الشركة، مع أعضاء من مجلس اإلدارة أو من خارجه. كما يعين مجلس اإلدارة رئيًسا للجنة، وينظم ضوابط عمل 

واختصاصات كل لجنة، باإلضافة إلى عدد األعضاء والنصاب القانوني الالزم لعقد االجتماعات.

لجنة المراجعة ٢٧-1٣-1٢
تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من ثالثة )3( أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم ويحدد في 
القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. ويشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، 

وعند تساوي األصوات ُيرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية. ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو ُمنيت الشركة بأضرار أو خسائر جسيمة.

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء رأيها حيالها إن وجد، وعليها كذلك إعداد تقرير عن 
ا كافية من 

ً
رأيها بشأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخ

هذا التقرير في مقر الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرون )21( يوم على األقل لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى 
التقرير أثناء انعقاد الجمعية.
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مراجع الحسابات ٢٨-1٣-1٢
 وتحدد 

ً
يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية تعينه الجمعية العامة العادية سنويا

مكافأته ويجوز لها في كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.

 أن يطلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول 
ً
لمراجع الحسابات في أي وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق وله أيضا

 
ً
 أن يتحقق من موجودات الشركة وإلتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريرا

ً
عليها وله أيضا

يضمنه موقف الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات واإليضاحات التي طلبه، وما يكون قد كشفه من مخالفات ألحكام نظام الشركات أو أحكام هذا النظام 
ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع. وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك 
في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة. فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر.

السنة المالية ٢9-1٣-1٢
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ميالدي على أن تبدأ السنة المالية األولى من تاريخ التأشير بالسجل التجاري بتحول الشركة 

إلى شركة مساهمة مقفلة وتنتهي في 31 ديسمبر من العام الميالدي التالي.

الوثائق المالية ٣0-1٣-1٢
يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريًرا عن نشاطها ومركزها المالي عن تلك السنة المالية، ويذكر في هذا 
التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع صافي األرباح. ويضع مجلس اإلدارة هذه المستندات تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة 

بخمسة وأربعين )45( يوًما على األقل.

يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها المالي على الوثائق المشار إليها في الفقرة المذكورة أعاله، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف 
المساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرون )21( يوم على األقل.

نشر في جريدة يومية توزع في مركز 
ُ
على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراجع الحسابات، ما لم ت

الشركة الرئيس. كما يتعين على رئيس مجلس اإلدارة إرسال صورة من هذه الوثائق إلى وزارة التجارة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر )15( يوًما 
قل.

ٌ
على األ

توزيع األرباح ٣1-1٣-1٢
ُيوزع صافي أرباح الشركة السنوية على الوجه اآلتي:

يجنب عشرة بالمئة )10%( من صافي األرباح لتكوين احتياطي نظامي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور أ. 
ثالثين بالمئة )30%( من رأس المال المدفوع.

للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة خمسة بالمئة )5%( من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم ب. 
المركز المالي للشركة.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين. ج. 
وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح إلنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائًما من هذه المؤسسات.

يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة معينة من األرباح الصافية السنوية بحسب ما تقرره الجمعية العامة العادية.د. 

استحقاق األرباح ٣٢-1٣-1٢
 لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم 

ً
يستحق المساهم حصته في األرباح وفقا

المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق.

خسائر الشركة ٣٣-1٣-1٢
إذا بلغت خسائر الشركة نصف )2/1( رأس المال المدفوع في أي وقت خالل السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك 
إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فوًرا بذلك. وعلى مجلس اإلدارة خالل 15 يوًما من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير 
 ألحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه 

ً
العادية لالجتماع خالل 45 يوًما من تاريخ علمه بالخسائر لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقا

نسبة الخسائر إلى ما دون نصف )2/1( رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل األجل المحدد في النظام األساس.

وتعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل المدة المحددة في الفقرة أعاله، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو 
إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في الفقرة الواردة أعاله ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل تسعون )90( يوًما من صدور قرار الجمعية 

بالزيادة.
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المنازعات ٣٤-1٣-1٢
 سبب ضرًرا معيًنا ألحد المساهمين، يحق لهذا المساهم مقاضاة أعضاء مجلس اإلدارة لمسائلتهم قضائًيا بخصوص ذلك 

ً
إذا ارتكب أعضاء مجلس اإلدارة فعال

الضرر، على أن يظل للشركة الحق في اتخاذ إجراء مماثل. ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى.

حل الشركة وتصفيتها ٣٥-1٣-1٢
تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية ويصدر قرار التصفية االختيارية من الجمعية العامة غير العادية 
ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية الالزمة للتصفية ويجب إال تتجاوز مدة 
التصفية االختيارية خمس سنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة 
الشركة ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يعين المصفي وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خالل مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة المصفي.

وصف األسهم   1٤-1٢

األسهم العادية 1-1٤-1٢
تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية. ومع ذلك يجوز أن تصدر بقيمة أعلى من قيمتها االسمية، وفي هذه الحالة يضاف فرق القيمة إلى 
، تعين 

ً
 واحدا

ً
 بأن السهم غير قابل للتجزئة فيما يتعلق بالشركة. وإذا امتلك عدة أشخاص سهما

ً
االحتياطي النظامي حتى ولو بلغ هذا االحتياطي حده األق�سى. علما

 المسؤولية عن اإللتزامات الناشئة عن امتالك 
ً
عليهم اختيار شخص واحد من بينهم لممارسة الحقوق المتعلقة بهذا السهم نيابة عنهم، كما أنهم يتحملون جميعا

هذا السهم.

إعادة شراء األسهم ٢-1٤-1٢
 يكون 

ّ
 لضوابط تضعها الجهة المختصة، على أال

ً
 للمادة )الثانية عشر بعد المئة( من نظام الشركات، التي تنص على أنه يجوز للشركة أن تشتري أسهمها وفقا

ً
استنادا

لألسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.

حقوق حملة األسهم العادية ٣-1٤-1٢
بموجب المادة )العاشرة بعد المائة( من نظام الشركات، تثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم، ال سيما حقه في الحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر 
توزيعها والحصول على نصيب من أصول الشركة عند التصفية وحضور الجمعيات العامة والمشاركة في مداوالتها والتصويت على قراراتها والتصرف في األسهم وطلب 
االطالع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية ضد أعضاء المجلس والطعن بالبطالن في قرارات الجمعية العامة وذلك 

بالشروط والقيود الواردة في نظام الشركات والنظام األساس.

ويحق لكل مساهم مناقشة األمور المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجعي الحسابات. ويتعين على أعضاء مجلس 
اإلدارة أو مراجع الحسابات الرد على أسئلة المساهمين إلى المدى الذي ال يعرض مصلحة الشركة للخطر. وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع، يجوز له 

.
ً
االحتكام إلى الجمعية على أن يكون قرارها في هذا الشأن نافذا

حقوق التصويت ٤-1٤-1٢
 كان عدد أسهمه، 

ً
تمثل الجمعية العامة المنعقدة حسب األصول جميع المساهمين، وتنعقد في المدينة التي يقع فيها مقر الشركة الرئي�سي. ويحق لكل مكتتب، أيا

حضور الجمعية التأسيسية باألصالة أو نيابة عن غيره من المكتتبين.

ولكل مساهم صوت واحد عن كل سهم يمثله في اجتماع الجمعية التأسيسية. ويتم احتساب عدد األصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس 
 لالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة وأي تعديالت 

ً
صوت لكل سهم. ويتم اتباع أسلوب التصويت التراكمي في التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وفقا

تطرأ عليها من وقت آلخر.

تعديل حقوق المساهمين ٥-1٤-1٢
إن حقوق المساهمين المتعلقة بالحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها والحق في الحصول على نصيب من أصول الشركة عند التصفية وحق حضور 
الجمعيات العامة والمشاركة في مداوالتها والتصويت على قراراتها وحق التصرف في األسهم وحق طلب االطالع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس 
اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية ضد أعضاء المجلس والطعن بالبطالن في قرارات الجمعية العامة )وذلك بالشروط والقيود الواردة في نظام الشركات والنظام األساس( 

مستمدة من نظام الشركات وبالتالي ال يمكن تعديلها.
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اإلقرارات المتعلقة بالمعلومات القانونية  1٥-1٢
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

أن هذا اإلصدار ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.أ. 

 فيها.ب. 
ً
أن هذا اإلصدار ال يخل بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفا

أنه تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في هذه النشرة.ج. 

 د. 
ً
بخالف ما ورد في القسم )12-12( )»التقا�سي«( من هذه النشرة، الشركة ليست خاضعة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا

في أعمال الشركة أو في وضعها المالي.

 في أعمال الشركة أو وضعها المالي.ه. 
ً
وال يخضع أعضاء مجلس إدارة الشركة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا

يتعهد أعضاء مجلس اإلدارة ويؤكدون بأن الشركة سوف تعتمد إتفاقيات إطارية مكتوبة تحكم العالقة التعاقدية لكافة التعامالت مع األطراف ذوي العالقة و. 
قبل اإلدراج.
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التعهد بتغطية االكتتاب -  13
قامت الشركة ومتعهد التغطية )شركة السعودي الفرن�سي كابيتال( بإبرام اتفاقية تعهد بتغطية الطرح بتاريخ ]•[هـ الموافق ]•[م، وافق بموجبها متعهد التغطية 
 وتسعمائة ألف )12,900,000( سهم عادي بموجب اتفاقية التعهد بالتغطية المبرمة مع الشركة )»اتفاقية التعهد 

ً
بتغطية كامل أسهم الطرح البالغة اثنا عشر مليونا

بالتغطية«(، مع مراعاة بعض الشروط واألحكام الواردة في اتفاقية التعهد بالتغطية، وفيما يلي اسم وعنوان متعهد التغطية:

متعهد التغطية  1-1٣
شركة السعودي الفرن�سي كابيتال

طريق الملك فهد 8092

الرياض 3735 - 12313

المملكة العربية السعودية

هاتف: 6666 282 )11( 966+

فاكس: 6823 282 )11( 966+

www.sfc.sa :الموقع اإللكتروني

info@fransicapital.com.sa :البريد اإللكتروني

وفيما يلي البنود الرئيسية التي اشتملت عليها اتفاقية التعهد بالتغطية:

ملخص اتفاقيات التعهد بالتغطية  ٢-1٣
 لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بالتغطية: 

ً
وفقا

يتعهد المساهمون البائعون لمتعهد التغطية على قيامهم باآلتي في أول يوم عمل يلي اكتمال تخصيص أسهم الطرح بعد إنتهاء فترة الطرح:أ. 

بيع وتخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة التي تم قبول طلبات اكتتابهم من قبل الجهات المستلمة.- 1

بيع وتخصيص أسهم الطرح التي لم يتم شراؤها من قبل المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة في الطرح إلى متعهد التغطية.- 2

يتعهد متعهد التغطية للمساهمين البائعين في تاريخ التخصيص بشراء أي أسهم طرح لم يتم االكتتاب فيها من قبل المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة، ب. 
 لما هو وارد أدناه:

ً
وفقا

األسهم المتعهد بتغطيتها: 1-1٣جدول 

نسبة أسهم الطرح المتعهد بتغطيتهاعدد أسهم الطرح المتعهد بتغطيتهامتعهد التغطية

100%12,900,000السعودي الفرن�سي كابيتال

تكاليف التعهد بالتغطية  ٣-1٣
سوف يدفع المساهمون البائعون إلى متعهد التغطية أتعاب التعهد بالتغطية بناء على إجمالي قيمة الطرح. إضافة إلى ذلك، فقد وافق المساهمون البائعون على دفع 

المصاريف والتكاليف الخاصة بالطرح بالنيابة عن الشركة.
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المصاريف -  14
سوف يتحمل المساهمون البائعون جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح والتي تقدر بحوالي ]•[ ريال سعودي، وتشمل هذه المصاريف والتكاليف أتعاب 
المستشار المالي، وأتعاب متعهد التغطية، ومدير االكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمستشارين القانونيين، ومستشار العناية المهنية الالزمة المالي، 
 إلى أتعاب الجهات المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف ذات العالقة، وسيتم خصم مصاريف 

ً
ومستشار دراسة السوق، إضافة

الطرح من متحصالت الطرح. ولن تتحمل الشركة دفع المصاريف المتعلقة بالطرح.
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تعهدات ما بعد اإلدراج-  15
تتعهد الشركة بعد إدراجها بما يلي:

تعبئة النموذج 8 )المتعلق بااللتزام بالئحة حوكمة الشركات(، وفي حال عدم التزام الشركة بأي من متطلبات الئحة حوكمة الشركات، فيتعين عليها حينئذ أ. 
توضيح أسباب ذلك.

إخطار الهيئة بتاريخ انعقاد أول جمعية عامة بعد اإلدراج، بحيث يتسنى ألي ممثل حضور اإلجتماع.ب. 

 لنظام الشركات ج. 
ً
تقديم األعمال والعقود التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للجمعية العامة للترخيص لها )وفقا

والئحة حوكمة الشركات(، وشريطة منع عضو مجلس اإلدارة ذو المصلحة من االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس اإلدارة 
والجمعية العامة )لمزيد من التفاصيل بخصوص المعامالت والعقود مع األطراف ذوي العالقة، الرجاء مراجعة القسم )12-9( )»المعامالت والعقود مع 

األطراف ذوي العالقة«((.

اإلفصاح عن التطورات الجوهرية المتعلقة بالشركة والمشاريع الواردة في القسم )4-7( )»الخطط والمبادرات المستقبلية«(.د. 

 بعد اإلدراج.ه. 
ً
االلتزام بكافة المواد اإللزامية من قواعد طرح األوراق المالية واإللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج والئحة حوكمة الشركات مباشرة

 لذلك، يتعهد أعضاء مجلس إدارة الشركة بعد قبول اإلدراج بما يلي:
ً
ووفقا

تسجيل جميع القرارات والمداوالت في شكل محاضر اجتماعات مكتوبة وموقعة من قبل رئيس المجلس وأمين السر.أ. 

اإلفصاح عن تفاصيل أية معامالت مع أطراف ذوي عالقة حسب متطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات.ب. 
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اإلعفاءات-  16
لم تتقدم الشركة إلى الهيئة بطلب الحصول على أي إعفاءات من أي من متطلبات نظامية.
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شروط وأحكام االكتتاب-  17
 لكل من قواعد طرح األوراق المالية واإللتزامات المستمرة الصادرة 

ً
تم تقديم طلب لتسجيل وطرح األوراق المالية إلى الهيئة وطلب إلدراج األسهم إلى السوق وفقا

عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-123-2017 وتاريخ 1439/4/9هـ الموافق 2017/12/27م بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم 
الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2ه المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1 - 104 - 2019 وتاريخ 1441/2/1ه )الموافق 2019/9/30م( وقواعد اإلدراج 

الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )3-123-2017( بتاريخ 1439/4/9ه )الموافق 2017/12/27م(. 

يجب على جميع المكتتبين قراءة شروط وأحكام االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب، حيث يعتبر توقيع طلب االكتتاب وتقديمه ألي من 
الجهات المستلمة بمثابة إقرار بالقبول بشروط وأحكام االكتتاب المذكورة والموافقة عليها.

االكتتاب في أسهم الطرح  1-1٧
 وتسعمائة ألف )12,900,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 10 رياالت سعودية للسهم الواحد بسعر طرح يبلغ ]•[ ريال 

ً
تتكون عملية الطرح من اثنا عشر مليونا

للسهم الواحد وبقيمة إجمالية تبلغ ]•[، والمتضمن قيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل. وتمثل أسهم الطرح ما نسبته 
 بأن الطرح على المكتتبين األفراد وإدراج أسهم الشركة بعد ذلك، منوط بنجاح اكتتاب الجهات المشاركة بكامل 

ً
ثالثون بالمائة )30%( من رأس مال الشركة. علما

أسهم الطرح، وسيتم إلغاء الطرح في حال لم يتم تغطية الطرح خالل هذه الفترة. ويجوز للهيئة تعليق الطرح بعد الموافقة على هذه النشرة وقبل تسجيل وقبول 
األسهم لإلدراج في السوق، في حال حدوث تغيير جوهري من شأنه التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة.

 ويقتصر هذا الطرح على الشريحتين التاليتين من المستثمرين:

الشريحة )أ(: الفئات المشاركة 1-1-1٧
تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر ومن ضمنها صناديق االستثمار والشركات والمستثمرين األجانب المؤهلين والمستثمرين 
 وتسعمائة ألف )12,900,000( 

ً
 للجهات المشاركة اثنا عشر مليونا

ً
الخليجيين من ذوي الشخصية االعتبارية. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيا

 بأنه في حال وجود طلب كاٍف من قبل المكتتبين األفراد، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات 
ً
سهم طرح تمثل ما نسبته )100%( من إجمالي أسهم الطرح، علما

 وستمائة وعشرة آالف )11,610,000( سهم لتمثل ما 
ً
 تخصيصها بشكل مبدئي للجهات المشاركة إلى إحدى عشر مليونا

ً
تخفيض عدد أسهم الطرح التي تم سابقا

نسبته )90%( من إجمالي أسهم الطرح.

الشريحة )ب(: المكتتبون األفراد ٢-1-1٧
تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن 
 أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني 

ً
تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، وتشمل أيضا

 اكتتاب من اكتتب باسم 
ً
دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري. ويعد الغيا

 ويتم أخذ االكتتاب األول 
ً
مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب، وفي حال تم االكتتاب مرتين يعتبر االكتتاب الثاني الغيا

فقط باالعتبار. وسوف ُيخصص للمكتتبين األفراد بحد أق�سى مليون ومائتان وتسعين ألف )1,290,000( سهم عادي، والتي تمثل نسبة )10%( من إجمالي أسهم 
الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد األسهم المخصصة 

لهم لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب بها من قبلهم.

بناء سجل األوامر للفئات المشاركة  ٢-1٧
سيتم تحديد النطاق السعري عند بناء سجل األوامر وإتاحته لجميع الفئات المشاركة من قبل الشركة والمستشار المالي للمصدر دون أي قيود.أ. 

يجب على كل من الفئات المشاركة تقديم طلب المشاركة في عملية بناء سجل األوامر من خالل ملء استمارة الطلب، ويجوز للجهات المشاركة تغيير طلباتها ب. 
أو إلغائها في أي وقت خالل مدة بناء سجل األوامر، على أن يكون تغيير تلك الطلبات من خالل تقديم استمارة طلب معدلة أو استمارة طلب إلحاقية )حيثما 
ينطبق(. وذلك قبل عملية تحديد سعر الطرح التي سوف تتم قبل بدء فترة الطرح. ويجب أال يقل عدد أسهم الطرح التي يكتتب فيها كل من الجهات المشاركة 
عن مائة ألف )100,000( سهم، وال يزيد عن مليونين ومائة وخمسين ألف )2,149,999( سهم، وفيما يتعلق بالصناديق العامة فقط، بما ال يتجاوز الحد 
 لتعليمات بناء سجل األوامر. ويجب أن يكون عدد األسهم المطلوبة قابلة للتخصيص. وسيقوم 

ً
األق�سى لكل صندوق عام مشارك والذي يتم تحديده وفقا

 لهم. ويجب أن تبدأ عملية اكتتاب 
ً
مدير سجل اكتتاب المؤسسات بإخطار الجهات المشاركة بخصوص سعر الطرح وعدد أسهم الطرح المخصصة مبدئيا

 لشروط وتعليمات االكتتاب المفصلة في نماذج طلبات االكتتاب.
ً
الجهات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين األفراد وذلك وفقا

بعد إكمال عملية بناء سجل األوامر للجهات المشاركة، سيقوم مدير سجل اكتتاب المؤسسات باإلعالن عن نسبة التغطية من قبل الجهات المشاركة.ج. 

 لقوى العرض والطلب على أن ال يزيد عن السعر المحدد في اتفاقية د. 
ً
سيكون لمدير سجل اكتتاب المؤسسات والشركة صالحية تحديد سعر الطرح وفقا

تعهد التغطية.
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االكتتاب من قبل المستثمرين األفراد  ٣-1٧
يجب على كل من المكتتبين األفراد االكتتاب بعدد أسهم ال يقل عن عشرة )10( أسهم طرح كحد أدنى، وال يزيد عن مائتان وخمسون ألف )250,000( سهم عادي 

كحد أق�سى. وال يسمح بتغيير أو سحب طلب االكتتاب بعد تسليمه. 

 للتعليمات الواردة أدناه. 
ً
ستكون نماذج طلبات االكتتاب متاحة خالل فترة الطرح في جميع فروع الجهات المستلمة. ويجب اكمال نماذج طلبات االكتتاب وفقا

 االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات 
ً
وبإمكان المكتتبين األفراد الذين اشتركوا في أحد االكتتابات التي جرت مؤخرا

المستلمة التي تقّدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها شريطة أن: 

يكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات.أ. 

.ب. 
ً
ال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حديثا

يكون لدى المكتتب الفرد من غير السعوديين والخليجيين حساب لدى مؤسسات السوق المالية المرخص لهم الذين يقدمون مثل هذه الخدمة.ج. 

إن توقيع المكتتب الفرد على نموذج طلب االكتتاب وتقديمه للجهات المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين المساهمين البائعين والمكتتب الفرد مقدم الطلب. 

وبإمكان المكتتبين األفراد الحصول على نسخة من هذه النشرة من موقع الشركة )www.theebonline.com( أو هيئة السوق المالية )www.cma.org.sa( أو المستشار 
المالي )www.sfc.sa(، وكذلك يمكن الحصول على نسخة من هذه النشرة ونماذج االكتتاب من فروع الجهات المستلمة التالية )أو عن طريق مواقعهم اإللكترونية 

بالنسبة للجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمة(:

البنك السعودي الفرن�سي

طريق الملك سعود

ص ب 56006، الرياض 11554

المملكة العربية السعودية

هاتف: 920000576 966+

فاكس: 7261 402 )11( 966+

www.alfransi.com.sa :الموقع اإللكتروني

Fransiplusadmin@alfransi.com.sa :البريد اإللكتروني

البنك االهلي التجاري

طريق الملك عبدالعزيز

ص ب 3555، جدة 21481

المملكة العربية السعودية

هاتف: 920001000 966+

فاكس: 4466 646 )12( 966+

www.alahli.com :الموقع اإللكتروني

contactus@alahli.com :البريد اإللكتروني

بنك الرياض

طريق الدائري الشرقي

ص ب 22622، الرياض 11614

المملكة العربية السعودية

هاتف: 3030 401 )11( 966+

فاكس: 0016 403 )11( 966+

 www.riyadbank.com :الموقع اإللكتروني

 customercare@riyadbank.com :البريد اإللكتروني
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ستبدأ الجهات المستلمة في استالم طلبات اكتتاب األفراد في فروعها في كافة أنحاء المملكة في يوم األحد 1442/08/08هـ )الموافق 2021/03/21م( لمدة يوم واحد. 
وعند توقيع وتسليم نموذج طلب االكتتاب، تقوم الجهة المستلمة بختم وتقديم نسخة من طلب االكتتاب المستوفية إلى المكتتب الفرد. وفي حالة عدم اكتمال أو 
، وال يجوز حينها للمكتتب الفرد المطالبة 

ً
عدم صحة المعلومات المقدمة في طلب االكتتاب أو في حال عدم ختمها من قبل الجهة المستلمة، يعتبر طلب االكتتاب الغيا

بأي تعويض عن أي ضرر جراء هذا اإللغاء.

ينبغي على المكتتب الفرد تحديد عدد األسهم التي يقوم بالتقدم لالكتتاب فيها في نموذج طلب االكتتاب، بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل ضرب عدد 
أسهم الطرح المطلوب االكتتاب فيها بسعر الطرح البالغ ]•[ ريال سعودي للسهم.

لن يقبل االكتتاب للمكتتب الفرد بأقل من عشرة )10( أسهم أو بكسور األسهم، وأي اكتتاب في األسهم فوق ذلك، يجب أن يكون بمضاعفات هذا الرقم، فيما يكون 
 من أسهم الطرح.

ً
الحد األق�سى لالكتتاب مائتان وخمسون ألف )250,000( سهما

يجب تقديم طلب االكتتاب خالل فترة الطرح مرفًقا به المستندات التالية، حسبما ينطبق )وعلى الجهات المستلمة مطابقة الصور مع النسخ األصلية، ومن ثم إعادة 
النسخ األصلية إلى المكتتب الفرد(:

أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية )للمكتتب الفرد، ويشمل ذلك األفراد السعوديين والخليجيين(.أ. 

أصل وصورة سجل األسرة )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أفراد األسرة(.ب. 

أصل وصورة صك الوكالة الشرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن الغير(.ج. 

أصل وصورة صك الوصاية الشرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أيتام(.د. 

أصل وصورة صك الطالق )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة(.ه. 

أصل وصورة شهادة الوفاة )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية األرملة(.و. 

أصل وصورة شهادة الميالد )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة أو األرملة(.ز. 

وفي حالة تقديم نموذج طلب اكتتاب نيابة عن مكتتب فرد )تنطبق على الوالدين واألبناء فقط(، يجب أن يكتب الوكيل اسمه وأن يرفق أصل وصورة وكالة سارية 
المفعول. ويجب أن تكون الوكالة صادرة من كاتب العدل بالنسبة للمكتتبين األفراد المقيمين داخل المملكة، أما المكتتبين األفراد المقيمين خارج المملكة، فيجب 
تصديق الوكالة من خالل السفارة أو القنصلية السعودية في الدولة المعنية. ويقوم الموظف المسؤول في الجهة المستلمة بمطابقة الصور مع األصل وإعادة األصل 

للمكتتب.

يكتفي بتعبئة طلب اكتتاب واحد لكل مكتتب فرد رئي�سي يكتتب لنفسه وألفراد عائلته المقيدين في دفتر العائلة إذا كان أفراد العائلة سيكتتبون بنفس عدد األسهم 
التي يتقدم المكتتب الرئي�سي بطلبها، ويترتب على ذلك ما يلي:

يتم تسجيل جميع األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئي�سي والمكتتبين التابعين باسم المكتتب الفرد الرئي�سي. أ. 

تعاد المبالغ الفائضة عن األسهم غير المخصصة إلى المكتتب الفرد الرئي�سي والتي دفعها بنفسه أو عن مكتتبين تابعين.ب. 

يحصل المكتتب الفرد الرئي�سي على كامل أرباح األسهم الموزعة عن األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئي�سي وللمكتتبين التابعين )في حال عدم بيع ج. 
األسهم أو نقل ملكيتها(.

يستخدم طلب اكتتاب منفصل في حالة:

إذا رغب المكتتب في تسجيل أسهم الطرح التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المكتتب الفرد الرئي�سي.أ. 

إذا اختلفت كمية األسهم التي يرغب المكتتب الفرد الرئي�سي االكتتاب بها عن المكتتبين األفراد التابعين.ب. 

إذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل أسهم الطرح المخصصة لحسابها )فعليها تعبئة نموذج طلب اكتتاب منفصل عن نموذج طلب االكتتاب ج. 
الذي تم إكماله من قبل المكتتب الفرد الرئي�سي(، وفي هذه الحالة يلغى أي نموذج طلب اكتتاب تقدم به زوجها نيابة عنها، وتقوم الجهة المستلمة بالتعامل 

مع طلب االكتتاب المنفصل التي تقدمت به تلك الزوجة.

ر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة إبراز ما يثبت أمومتها لهم. ويعد اكتتاب من  صَّ
ُ
يحق للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد ق

 وسيخضع للعقوبات المنصوص عليها في النظام. وفي حال اكتتب مكتتب رئي�سي لنفسه وألفراد عائلته المقيدين في سجل األسرة، ومن ثم 
ً
اكتتب باسم مطلقته الغيا

قام أحد أفراد تلك األسرة باالكتتاب بطلب منفصل، سيتم إلغاء فقط طلب فرد األسرة الذي قام بتقديم طلب منفصل من طلب المكتتب الرئي�سي.

خالل فترة الطرح، تقبل فقط اإلقامة سارية المفعول للتعريف بالتابعين غير السعوديين، ولن تقبل جوازات السفر أو شهادات الميالد. ويمكن تضمين التابعين غير 
 ،

ً
السعوديين كتابعين فقط مع أمهاتهم، وال يمكنهم االكتتاب كمكتتبين رئيسيين. والعمر األق�سى للتابعين غير السعوديين الذين يتم تضمينهم مع أمهاتهم هو 18 عاما

وأية وثائق صادرة من أي حكومة أجنبية يجب أن يتم تصديقها من قبل سفارة أو قنصلية المملكة في الدولة المعنية.

 بسعر 
ً
يوافق كل مكتتب فرد على االكتتاب في األسهم المحددة في نموذج طلب االكتتاب الذي قدمه على شرائها بمبلغ يعادل عدد أسهم الطرح المتقدم بطلبها مضروبا

الطرح البالغ ]•[ ريال سعودي للسهم. ويعتبر كل مكتتب فرد أنه قد تملك عدد أسهم الطرح المخصصة له عند تحقق الشروط التالية:

تسليم نموذج طلب االكتتاب إلى أي من الجهات المستلمة من قبل المكتتب الفرد.أ. 

تسديد المكتتب الفرد لكامل قيمة األسهم التي طلب االكتتاب بها إلى الجهة المستلمة.ب. 
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يجب أن يتم دفع إجمالي قيمة أسهم الطرح بالكامل لدى الجهات المستلمة من خالل الخصم من حساب المكتتب الفرد لدى الجهة المستلمة التي يتم فيها تقديم 
طلب االكتتاب. 

، ويقر المكتتب الفرد بموافقته على أي 
ً
 أو جزئيا

ً
إذا كان أي نموذج طلب اكتتاب غير مطابقة لشروط وأحكام االكتتاب، يكون للشركة الحق في رفض هذا الطلب كليا

عدد من األسهم يتم تخصيصها له، إال إذا تجاوز عدد األسهم المخصصة له عدد األسهم التي تقدم باالكتتاب لها.

التخصيص ورد الفائض  ٤-1٧
سيقوم مدير االكتتاب والجهات المستلمة بفتح وإدارة حساب أمانة يتم تسميته »االكتتاب العام في شركة ذيب لتأجير السيارات«، ويجب على كل جهة مستلمة أن 

تودع المبالغ التي قامت بتحصيلها من المكتتبين األفراد في حساب األمانة المذكور.

وسيقوم مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة )حسب الحال( بإرسال إشعارات للمكتتبين إلعالمهم بالعدد النهائي ألسهم الطرح المخصصة لكل منهم مع المبالغ التي 
سيتم استردادها. وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات وسيتم إيداعها في حساب المكتتب المحدد في نموذج 
طلب االكتتاب وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي بتاريخ 1442/08/16هـ )الموافق 2021/03/29م( ورد الفائض في موعد أقصاه 1442/08/16هـ 
)الموافق 2021/03/29م( )لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة قسم »التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب« في الصفحة )ك( والقسم )17( )»شروط وأحكام 
االكتتاب«((. وينبغي على المكتتب التواصل مع مدير االكتتاب أو فرع الجهة المستلمة التي قدم نموذج طلب االكتتاب لديه )حسب األحوال( في حال الرغبة في 

الحصول على تفاصيل إضافية. 

تخصيص أسهم الطرح للجهات المشاركة 1-٤-1٧
سيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للجهات المشاركة حسبما تراه الشركة مناسبا بالتشاور مع المستشار المالي بعد اإلنتهاء من تخصيص شريحة المكتتبون 
األفراد. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيا للجهات المشاركة )12,900,000( سهم عادي تمثل ما نسبته )100%( من إجمالي عدد أسهم الطرح. 
 بأنه في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين األفراد، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى 

ً
علما

)11,610,000( سهم عادي تمثل ما نسبته )90%( من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب.

تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد ٢-٤-1٧
 
ً
سيتم تخصيص مليون ومائتان وتسعين )1,290,000( سهم عادي من أسهم الطرح كحد أق�سى بما يعادل )10%( من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين األفراد. علما
بأن الحد األدنى للتخصيص لكل مكتتب فرد هو عشرة )10( أسهم، كما أن الحد األق�سى لكل مكتتب فرد هو )250,000( سهم، وسيتم تخصيص ما يتبقى من أسهم 
الطرح، إن وجدت، على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب فرد إلى إجمالي األسهم التي تم االكتتاب فيها. في حال تجاوز عدد المكتتبين األفراد مائة 
 لما تقترحه الشركة والمستشار المالي. وسوف يتم 

ً
وتسعة وعشرين ألف )129,000( مكتتب فرد، ال تضمن الشركة الحد األدنى للتخصيص وسيتم التخصيص وفقا
إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين األفراد دون أي عموالت أو استقطاعات من قبل الجهات المستلمة.

الحاالت التي يجوز فيها تعليق التداول أو إلغاء اإلدراج   ٥-1٧

صالحية تعليق التداول أو إلغاء اإلدراج 1-٥-1٧

، وذلك في أي من الحاالت األتية:أ. 
ً
يجوز للهيئة تعليق تداول األسهم أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسبا

 للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.- 1
ً
إذا رأت ضرورة ذلك حماية

 في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.- 2
ً
إذا أخفقت الشركة إخفاقا تراه الهيئة جوهريا

إذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.- 3

إذا رأت أن الشركة أو أعمالها أو مستوى عملياتها أو أصولها لم تعد مناسبة الستمرار إدراج أوراقه المالية في السوق.- 4

عند اإلعالن عن استحواذ عك�سي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة. وفي حال أعلن المصدر عن معلومات كافية تتعلق بالكيان - 5
المستهدف، واقتنعت الهيئة، بعد إعالن المصدر، بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة المقترحة لالستحواذ العك�سي، فللهيئة 

اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.

 لذلك.- 6
ً
عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العك�سي، ويتعذر على المصدر تقييم وضعه المالي بدقة ويتعذر إبالغ السوق وفقا

عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة في حال بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها لدى المحكمة بموجب نظام - 7
اإلفالس.

عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للشركة لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.- 8

عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للشركة لدى المحكمة بموجب - 9
نظام اإلفالس.

عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للشركة لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.- 10

يخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة )أ( أعاله لالعتبارات اآلتية:ب. 
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 للمستثمرين.- 1
ً
معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية

أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.- 2

التزام المصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.- 3

 عن مزاولة نشاطاته من قبل - 4
ً
عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفا

الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية )7( من الفقرة )أ( أعاله.

 عن مزاولة نشاطاته - 5
ً
عند صدور حكم المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفا

من قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية )8( من الفقرة )أ( أعاله.

تعلق السوق تداول األوراق المالية للمصدر في أي من الحاالت األتية:ج. 

عند عدم التزام المصدر بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماته المالية الدورية خالل الفترات المحددة في اللوائح التنفيذية ذات العالقة.- 1

عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للمصدر رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي.- 2

إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في الباب الثاني من قواعد اإلدراج بعد م�سي المهلة التي تحددها السوق للمصدر لتصحيح أوضاعه ما لم - 3
توافق الهيئة على خالف ذلك.

عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية للمصدر بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.- 4

ترفع السوق التعليق المشار إليه في الفقرات الفرعية )1( )2( من الفقرة )ج( أعاله، بعد م�سي جلسة تداول واحدة تلي انتفاء سبب التعليق، وفي حالة إتاحة د. 
تداول أسهم المصدر خارج المنصة، ترفع السوق التعليق خالل مدة ال تتجاوز خمسة جلسات تداول تلي انتفاء سبب التعليق.

يجوز للسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إذا رأت من المرجح حدوث أي من الحاالت الواردة في ه. 
الفقرة )أ( أعاله.

يجب على المصدر الذي ُعلق تداول أوراقه المالية االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.و. 

إذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة )6( أشهر من دون أن يتخذ المصدر إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء إدراج األوراق ز. 
المالية للمصدر.

عند إكمال المصدر لعملية استحواذ عك�سي، يلغى إدراج أسهم المصدر. وإذا رغب المصدر في إعادة إدراج أسهمه، فعليه تقديم طلب جديد إلدراج أسهمه ح. 
 لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية واإللتزامات المستمرة.

ً
وفقا

ال تخّل هذه الفقرة بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة بناًء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العالقة.ط. 

اإللغاء االختياري لإلدراج ٢-٥-1٧

ال يجوز لمصدر أدرجت أوراقه المالية في السوق إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة. وللحصول على موافقة الهيئة، يجب على المصدر تقديم طلب أ. 
اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق بذلك، وأن يشمل الطلب المعلومات اآلتية:

األسباب المحددة لطلب اإللغاء.- 1

نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )د( أدناه.- 2

نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين، إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراء آخر يتخذه - 3
المصدر.

أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشار المالي والمستشار القانوني المعينًين بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة.- 4

يجوز للهيئة – بناًء على تقديرها – قبول طلب اإللغاء أو رفضه.ب. 

يجب على المصدر الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.ج. 

عند إلغاء اإلدراج بناًء على طلب المصدر، يجب على المصدر أن يفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب أن يتضمن اإلفصاح على األقل سبب د. 
اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات المصدر.

التعليق المؤقت للتداول ٣-٥-1٧

يجوز للمصدر أن يطلب من السوق تعليًق تداول أوراقه المالية مؤقتا عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دون تأخير بموجب نظام أ. 
السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق وال يستطيع المصدر تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول، وتقوم السوق بتعليق تداول األوراق المالية 

لذلك المصدر فور تلقيها للطلب.

عند تعليق التداول مؤقتا بناًء على طلب المصدر، يجب على المصدر أن يفصح للجمهور في – أقرب وقت ممكن – عن سبب التعليق والمدة المتوقعة له ب. 
وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات المصدر.

يجوز للهيئة أًن تعلق التداول مؤقتا من دون طلب من المصدر عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف تؤثر في نشاطات المصدر وترى أن تلك ج. 
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الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق أو تخل بحماية المستثمرين. ويجب على المصدر الذي تخضع أوراقه المالية للتعليق المؤقت للتداول االستمرار في 
االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.

يرفع التعليق المؤقت للتداول عند إنتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )ب( أعاله، ما لم تر الهيئة أو السوق خالف ذلك.د. 

للسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحياتها وفق الفقرة )ج( المذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات المصدر ومن المحتمل ه. 
أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية المستثمرين.

تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء طلب إدراجها ٤-٥-1٧
إذا رغب المصدر في إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها، يجب عليه تقديم طلب جديد وفق اإلجراءات المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية واإللتزامات 

المستمرة وقواعد اإلدارج.

الموافقات والقرارات التي سيتم بموجبها طرح األسهم وإدراجها  ٦-1٧
تتمثل القرارات والموافقات التي ستطرح أسهم الطرح بموجبها فيما يلي:

قرار مجلس إدارة الشركة بطرح األسهم لالكتتاب العام الصادرة بتاريخ 1441/7/13ه )الموافق 2020/3/8م(.أ. 

موافقة الجمعية العامة على الطرح الصادرة بتاريخ 1441/7/24هـ )الموافق 2020/3/19م(.ب. 

موافقة هيئة السوق المالية على طرح األسهم لغرض تسجيل األسهم وطرحها المعلن عنها على موقع هيئة السوق المالية بتاريخ 1442/02/13هـ )الموافق ج. 
2020/09/30م( والحصول على صورة من إعالن الهيئة بشأن الموافقة على الطرح.

موافقة شركة السوق المالية السعودية )تداول( المشروطة على إدراج األسهم.د. 

فترة الحظر   ٧-1٧
يحظر على كبار المساهمين المذكورين في الصفحة )ح( من هذه النشرة التصرف في أسهمهم مدة ستة )6( أشهر من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق، ويجوز 
لهم التصرف في أسهمهم بعد إنتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة، كما يحظر على الشركة إدراج أسهم من فئة األسهم المدرجة نفسها لمدة 

ستة )6( أشهر من تاريخ بدء تداول األسهم في السوق.

اإلقرارات والتعهدات الخاصة بالمكتتبين  ٨-1٧
بتعبئة نموذج طلب االكتتاب وتقديمه، فإن المكتتب:

يوافق على اكتتابه في عدد األسهم المذكور في طلب االكتتاب الذي قدمه.أ. 

يقر بأنه اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.ب. 

يوافق على النظام األساس للشركة وعلى كافة تعليمات وأحكام الطرح والشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه ونموذج طلب االكتتاب، ويكتتب في األسهم ج. 
بناء على ذلك.

يعلن أنه لم يسبق له وال ألي من أفراد عائلته المشمولين في طلب االكتتاب التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الشركة وأن للشركة الحق في رفض أي من أو د. 
جميع طلباته في حالة تكرار طلب االكتتاب.

يقبل عدد أسهم الطرح المخصصة له )في حدود المبلغ الذي اكتتب به كحد أق�سى( بموجب طلب االكتتاب.ه. 

يتعهد بعدم إلغاء الطلب أو تعديله بعد تقديمه لمدير االكتتاب أو للجهة المستلمة.و. 

سجل األسهم وترتيبات التعامل  9-1٧
تحتفظ تداول بسجل للمساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوين إقامتهم ومهنهم واألسهم التي يمتلكونها والمبالغ المدفوعة من هذه األسهم.

السوق المالية السعودية )تداول(  10-1٧
بدأ تداول األسهم في المملكة بشكل إلكتروني كامل عام 1990م وقد تم تأسيس نظام تداول سنة 2001م كبديل لنظام معلومات األوراق المالية. ويتم التعامل 
 من تنفيذ الصفقة وإنتهاًء بتسويتها، ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع 

ً
 بدءا

ً
باألسهم عبر نظام »تداول« من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملة

 من يوم األحد حتى يوم الخميس من كل أسبوع ويتم خاللها تنفيذ األوامر، أما خارج 
ً
 وحتى الساعة الثالثة )3( عصرا

ً
على فترة واحدة من الساعة العاشرة )10( صباحا

. وتتغير أوقات التداول 
ً
 وحتى الساعة العاشرة )10( صباحا

ً
هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة التاسعة والنصف صباًحا )9:30( صباحا

 لمستوى السعر، 
ً
في شهر رمضان المبارك كما يتم اإلعالن عنه عن طريق تداول. وتتم الصفقات من خالل عملية مطابقة أوامر آلية. وكل أمر صالح يتم انتاجه وفقا

 ومن ثم األوامر المحددة السعر )األوامر التي وضعت بسعر محدد( مع االخذ باالعتبار 
ً
وبشكل عام تنفذ أوامر السوق )األوامر التي وضعت بناء على أفضل سعر( أوال

 بأول حسب توقيت اإلدخال، ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات عبر قنوات مختلفة 
ً
أنه في حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر يتم تنفيذها أوال
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أبرزها موقع »تداول« على اإلنترنت والرابط اإللكتروني لمعلومات »تداول« الذي يوفر بيانات السوق بشكل فوري لوكاالت تزويد المعلومات مثل رويترز، تتم تسوية 
الصفقات آليا خالل يومين، أي أن نقل ملكية األسهم يتم بعد يومين عمل من تنفيذ الصفقة.

تلتزم الشركات المدرجة باإلفصاح عن كافة القرارات والمعلومات الجوهرية الهامة للمستثمرين من خالل تداول، وتتولى تداول مسؤولية مراقبة السوق بصفتها 
 لآللية التي يعمل من خاللها السوق بهدف ضمان عدالة التداول وانسيابية عمليات التداول في األسهم.

ً
مشغال

مركز إيداع األوراق المالية )إيداع(   11-1٧
تأسست شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع( في عام 2016م بموجب نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 1437/01/28هـ، وهي 
شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لشركة السوق المالية السعودية )تداول( برأسمال قدره )400,000,000( ريال سعودي مقسم إلى )40,000,000( سهم تبلغ 

القيمة االسمية للسهم الواحد )10( عشرة رياالت سعودية.

ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس هيئة السوق المالية على طلب مجلس إدارة تداول بتحويل مركز إيداع األوراق المالية إلى شركة مساهمة بما يتوافق مع نظام السوق 
المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /30 بتاريخ 1424/06/02هـ..

وتتمثل أنشطة مركز اإليداع باألعمال المتعلقة بإيداع األوراق المالية وتسجيل ملكيتها ونقلها وتسويتها ومقاصتها، وتسجيل أي قيد من قيود الملكية على األوراق 
المالية المودعة. كذلك يقوم مركز اإليداع بإيداع وإدارة سجالت مصدري األوراق المالية وتنظيم الجمعيات العامة للمصدرين بما في ذلك خدمة التصويت عن 
 لنظام السوق 

ً
بعد لتلك الجمعيات وتقديم التقارير واإلشعارات والمعلومات باإلضافة إلى تقديم أي خدمة أخرى ذات صلة بأنشطته يرى مركز اإليداع تقديمها وفقا

المالية ولوائحه التنفيذية.

تداول أسهم الشركة  1٢-1٧
يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لتلك األسهم، واعالن تداول عن تاريخ بدء تداول أسهم الشركة. وسوف يسمح لمواطني المملكة والمقيمين 
فيها الذين يحملون إقامة نظامية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وللشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والخليجية بالتداول في األسهم بعد تداولها 
في السوق. وسيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل والعميل الموافق عليه التداول في أسهم الشركة حسب القواعد المنظمة لالستثمار المؤسسات المالية 
األجنبية المؤهلة في األسهم المدرجة. كما يحق للمستثمرين األجانب لألفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج المملكة باالستثمار 
بشكل غير مباشر للحصول على المنافع االقتصادية لألسهم من خالل الدخول في اتفاقيات مبادلة )SWAP( القيام باالستحواذ على المنافع االقتصادية لألسهم عن 
طريق الدخول في اتفاقيات المبادلة مع األشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة. وبشراء األسهم المدرجة في السوق المالية والتداول فيها لصالح المستثمرين األجانب 

غير الخليجيين. وتجدر اإلشارة إلى أنه بموجب اتفاقيات المبادلة، يعتبر األشخاص المرخص لهم هم المالك النظاميين لألسهم.

وال يمكن التداول في األسهم المطروحة اال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في تداول وبعد تسجيل الشركة في القائمة الرئيسية وإدراج أسهمها في 
 قبل التداول الرسمي، ويتحمل المكتتبين الذين يتعاملون في تلك األنشطة المسؤولية الكاملة عنها، ولن 

ً
 تاما

ً
السوق المالية، وُيحظر التداول في أسهم الشركة حظرا

تتحمل الشركة أو المساهمون البائعون أية مسؤولية قانونية فيما يتعلق في ذلك.

أحكام متفرقة  1٣-1٧
يكون نموذج طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها وخلفائهم والمتنازل لهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات 
والورثة. وال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب أو عن أي حقوق أو مصالح أو إلتزامات ناشئة عنه أو تفويض أي منها من قبل األطراف في االكتتاب دون الحصول على 

موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر.

 لها.
ً
تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر وتنفذ طبقا

تم إصدار نشرة اإلصدار هذه باللغتين العربية واإلنجليزية، والنسخة العربية فقط هي المعتمدة من قبل الهيئة وفي حال وجود أي اختالف بين النصين العربي 
واإلنجليزي، فإن النص العربي هو الذي سيتم اعتماده وتطبيقه.

 توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح في أي دولة أخرى غير المملكة باستثناء فئة المؤسسات المكتتبة األجنبية على أن يتم مراعاة األنظمة والتعليمات 
ً
وُيحظر صراحة

المنظمة لذلك. ويتعين على جميع مستلمي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق باالكتتاب وبيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها.

ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية واإللتزامات المستمرة، تلتزم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة 
اإلصدار وقبل اكتمال الطرح، إذا تبين لها ما يلي: )أ( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة، أو أي مستند مطلوب بموجب قواعد طرح األوراق المالية 
واإللتزامات المستمرة؛ أو )ب( ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار. وفيما عدا الحالتين المذكورتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل 
أي معلومات متعلقة بالقطاع أو السوق أو اإلفادات المستقبلية التي تتضمنها هذه النشرة، سواًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو خالف 
ذلك. ونتيجة لما تقدم وللمخاطر واالفتراضات واألمور غير المؤكدة األخرى، فإن توقعات األحداث والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على 
. وعليه فيجب على المستثمرين المحتملين فحص جميع اإلفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات مع عدم 

ً
النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث إطالقا

االعتماد على تلك اإلفادات بشكل أسا�سي.
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المستندات المتاحة للمعاينة-  18
ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئي�سي للشركة، الرياض، حي الروضة، ص.ب 9551، الرياض 11423، المملكة العربية السعودية، وذلك بين 
 ابتداء من الثالثاء 1442/07/11هـ )الموافق 2021/02/23م( حتى األحد 1442/08/08هـ )الموافق 2021/03/21م(، 

ً
 حتى الساعة 5:00 عصرا

ً
الساعة 9:00 صباحا

على أال تقل تلك الفترة عن 20 يوما قبل نهاية فترة الطرح:

إعالن موافقة الهيئة على الطرح.أ. 

موافقة الجمعية العامة للشركة على الطرح الصادرة بتاريخ 1441/7/24هـ )الموافق 2020/3/19م(.ب. 

النظام األساس للشركة وتعديالته.ج. 

عقد تأسيس الشركة والتعديالت الواردة عليه.د. 

شهادة السجل التجاري للشركة الصادرة عن وزارة التجارة.ه. 

القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م.و. 

المعلومات المالية األولية المفحوصة للشركة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م.ز. 

المعلومات المالية األولية الموجزة غير المراجعة للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م.ح. 

تقرير التقييم المعد من قبل المستشار المالي.ط. 

تقرير السوق المعد من قبل مستشار دراسة السوق.ي. 

جميع التقارير والخطابات والمستندات األخرى، وتقديرات القيمة والبيانات التي يعدها أي خبير ويضمن أي جزء منها أو اإلشارة إليها في هذه النشرة.ك. 

العقود واالتفاقيات الُمفصح عنها في القسم )12-9( )»المعامالت والعقود مع األطراف ذوي العالقة«(.ل. 

خطابات الموافقة من:م. 

المستشار المالي ومدير االكتتاب مدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية )السعودي الفرن�سي كابيتال( على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته ضمن - 1
هذه النشرة.

مدير سجل اكتتاب المؤسسات )شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية( على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن هذه النشرة.- 2

المحاسبون القانونيون وهم:- 3

شركة الدار لتدقيق الحسابات )عبدالله البصري وشركاه( على إدراج اسمهم وشعارهم وإفاداتهم ضمن هذه النشرة، باإلضافة إلى القوائم المالية  	
المراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م، والمعلومات المالية األولية المفحوصة للشركة لفترة 

الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م، ضمن هذه النشرة؛ و

إرنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون معتمدين( على إدراج اسمهم وشعارهم وإفاداتهم ضمن هذه النشرة، باإلضافة إلى المعلومات المالية  	
األولية الموجزة غير المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م. 

مدير سجل اكتتاب المؤسسات )شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية( على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن هذه النشرة.- 4

مستشار العناية المالية الالزمة المالي )برايس وتر هاوس كوبرز )PwC( محاسبون قانونيون( على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته، ضمن هذه النشرة.- 5

مستشار دراسة السوق )شركة يورومونيتور ليمتد( على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته ضمن هذه النشرة.- 6

المستشار القانوني )شركة زياد يوسف السلوم ويزيد عبدالرحمن الطعيمي للمحاماة واالستشارات القانونية( على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن - 7
هذه النشرة.

اتفاقية التعهد بالتغطية.ن. 
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القوائم المالية وتقرير المحاسبين القانونيين حولها-  19
 للمعايير المحاسبية الصادرة 

ً
يحتوي هذا القسم على القوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017م، واإليضاحات المرفقة بها، والتي أعدت وفقا

عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين )SOCPA(، وتم مراجعتها من قبل شركة الدار لتدقيق الحسابات )عبدالله البصري وشركاه(. ويحتوي هذا القسم أيضا 
على القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م، وتم مراجعتها من قبل شركة الدار لتدقيق الحسابات )عبدالله 
البصري وشركاه(، باإلضافة إلى القوائم المالية األولية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م والقوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة 
 للمعيار المحاسبي الدولي رقم 34 المعتمد من الهيئة السعودية 

ً
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م ، واإليضاحات المرفقة بها، والتي أعدت وفقا
للمحاسبين القانونيين، وغيرها من المعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 
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شركة ذيب لتأجير السيارات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020

وتقرير فحص المراجع المستقل
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شركة ذيب لتأجير السيارات 

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة 

لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2020

إيضاح

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبرلفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر

2020
)غير مراجعة(
ريال سعودي

2019
)معدلة، إيضاح 16(

)غير مراجعة(
ريال سعودي

2020
)غير مراجعة(
ريال سعودي

2019
)معدلة، إيضاح 16(

)غير مراجعة(
ريال سعودي

12165,983,180160,837,845485,091,738450,967,252إيرادات

)295,543,229()373,587,475()101,226,508()127,420,614(تكلفة اإليرادات

38,562,56659,611,337111,504,263155,424,023إجمالي الربح

)17,930,877()19,304,877()6,028,805()6,483,614(مصاريف عمومية وإدارية

)24,480,126()19,768,900()7,666,845()6,721,921(مصاريف بيع وتسويق

)12,564,004()9,520,805()3,295,969()3,159,360(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

22,197,67142,619,71862,909,681100,449,016الدخل من العمليات

11783,445316,3164,670,520418,977إيرادات أخرى 

)17,890,382()23,295,302()6,413,370()7,768,851(تكلفة تمويل

خسارة أدوات مشتقة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة

-)690,111(-)2,070,332(

15,212,26535,832,55344,284,89980,907,279الدخل قبل الزكاة

)2,489,328()2,412,647()1,095,680()1,227,491(3زكاة

13,984,77434,736,87341,872,25278,417,951صافي دخل الفترة

----الدخل الشامل اآلخر

13,984,77434,736,87341,872,25278,417,951إجمالي الدخل الشامل للفترة

ربح السهم:

50.330.810.971.82ربح السهم األسا�سي والمخفض للفترة )معدل(

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 20 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة المركز المالي األولية الموجزة

كما في 30 سبتمبر 2020

إيضاح

30 سبتمبر 2020
)غير مراجعة(

31 ديسمبر 2019
)معدلة، إيضاح 16(

)مراجعة(

ريال سعوديريال سعودي

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

4960,201,5151,027,075,894ممتلكات ومعدات، صافي

382,582457,559موجودات غير ملموسة

7127,688,05046,922,683موجودات حق االستخدام، صافي

1,088,272,1471,074,456,136إجمالي الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة

118,066,87685,397,651مدينون تجاريون، صافي

 وأرصدة مدينة أخرى
ً
23,953,04034,468,729مصاريف مدفوعة مقدما

5,156,0527,824,616إيرادات مستحقة، صافي

617,543,3996,760,680بضاعة

89,473,0074,415,046مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

74,126,90058,970,106أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق 

248,319,274197,836,828إجمالي الموجودات المتداولة

1,336,591,4211,272,292,964إجمالي الموجودات

حقوق المساهمين والمطلوبات 

حقوق المساهمين

9430,000,000153,902,000رأس المال

4,187,22555,338,077احتياطي نظامي

38,298,399239,373,295أرباح مبقاة

472,485,624448,613,372إجمالي حقوق المساهمين 

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة

22,969,99723,264,087التزام منافع الموظفين

10273,932,990316,162,393جزء غير متداول من قروض ألجل 

791,605,82628,613,209جزء غير متداول من التزام إيجار 

388,508,813368,039,689إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

المطلوبات المتداولة

10322,343,881288,849,161جزء متداول من قروض ألجل

733,447,31515,364,724جزء متداول من التزام إيجار 

152,760,4432,760,443أدوات مشتقة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

17,934,5943,533,867دائنون

39,898,48385,184,993أوراق دفع

241,767-إيرادات غير مكتسبة

40,978,52339,850,577مصاريف مستحقة الدفع ودائنون آخرون

318,233,74519,854,371زكاة مستحقة

475,596,984455,639,903إجمالي المطلوبات المتداولة

864,105,797823,679,592إجمالي المطلوبات

1,336,591,4211,272,292,964إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات 

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



212

شركة ذيب لتأجير السيارات 

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية الموجزة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020

اإلجمالي األرباح المبقاة االحتياطي النظامي رأس المال 

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

153,902,00055,338,077174,525,288383,765,365كما في 31 ديسمبر 2018 )مراجعة(

78,417,95178,417,951--دخل الفترة

----الدخل الشامل اآلخر

78,417,95178,417,951--إجمالي الدخل الشامل

)32,000,000()32,000,000(--توزيعات أرباح )إيضاح 13(

153,902,00055,338,077220,943,239430,183,316كما في 30 سبتمبر 2019 )غير مراجعة(

153,902,00055,338,077242,133,738451,373,815كما في 31 ديسمبر 2019، كما ورد سابًقا )مراجعة(

)2,760,443()2,760,443(--تسويات سنة سابقة )إيضاح 16(

153,902,00055,338,077239,373,295448,613,372الرصيد في 31 ديسمبر 2019، معدل )إيضاح 16(

41,872,25241,872,252--دخل الفترة

----الدخل الشامل اآلخر

41,872,25241,872,252--إجمالي الدخل الشامل

-)220,759,923()55,338,077(276,098,000الزيادة في رأس المال )إيضاح 9(

-)4,187,225(4,187,225-محول إلى االحتياطي النظامي

)18,000,000()18,000,000(--توزيعات أرباح )إيضاح 13(

430,000,0004,187,22538,298,399472,485,624كما في 30 سبتمبر 2020 )غير مراجعة(

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 20 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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شركة ذيب لتأجير السيارات 

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020

إيضاح

30 سبتمبر 302019 سبتمبر 2020

)غير مراجعة(
ريال سعودي

)غير مراجعة(
ريال سعودي

األنشطة التشغيلية

44,284,89980,907,279الدخل قبل الزكاة

التعديالت لتسوية الدخل قبل الزكاة إلى صافي التدفقات النقدية: 

4151,771,129126,975,160استهالك ممتلكات ومعدات

723,482,37711,547,428استهالك موجودات حق االستخدام

192,540161,741إطفاء موجودات غير ملموسة

9,520,80512,564,004مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

2,602,5892,655,466التزام منافع الموظفين

23,295,30217,890,382تكاليف التمويل

3,250,6882,179,480زيادة في العمولة

10,128,2553,621,619تخفيض قيمة بضاعة 

)420,219(447,340شطب )عكس قيد( ممتلكات ومعدات

-242,910خسارة إنهاء ترتيبات إيجار

2,070,332-خسارة أدوات مشتقة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

269,218,834260,152,672

تعديالت رأس المال العامل )النقص( الزيادة:

 وأرصدة مدينة أخرى
ً
10,515,6899,420,660مصاريف مدفوعة مقدما

)29,769,604()42,636,990(مدينون تجاريون، صافي

)374,146(2,420,076إيرادات مستحقة، صافي

108,264,94754,287,082بضاعة

14,902,280)45,286,510(أوراق دفع

14,400,7271,369,014دائنون

12,721,068)242,008(مبالغ مستحقة الدفع ودائنون آخرون

)123,288()5,057,961(8مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

)271,988()241,767(إيرادات غير مكتسبة

311,355,037322,313,750

)368,918,829()212,688,491(4إضافات سيارات 

)1,360,888()2,896,679(منافع محددة مدفوعة للموظفين

)2,039,236()4,033,273(3زكاة مدفوعة

)50,005,203(91,736,594صافي النقدية من )المستخدمة في( األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

)2,703,777()1,816,426(4شراء ممتلكات ومعدات

-)117,563(شراء موجودات غير ملموسة

)51,295()15,094(أعمال تحت التنفيذ بشأن ممتلكات ومعدات

)2,755,072()1,949,083(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 20 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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شركة ذيب لتأجير السيارات 

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة )تتمة(

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020

إيضاح

30 سبتمبر 302019 سبتمبر 2020

)غير مراجعة(
ريال سعودي

)غير مراجعة(
ريال سعودي

األنشطة التمويلية

)16,318,205()21,229,900(تكلفة تمويل مدفوعة

266,405,488340,569,288قروض ألجل مستلمة

)221,567,830()275,140,171(دفعات قروض ألجل 

)19,144,021()26,666,134(مدفوعات التزام إيجار 

)32,000,000()18,000,000(توزيعات أرباح أولية مسددة

51,539,232)74,630,717(صافي النقدية )المستخدمة في( من األنشطة التمويلية

)1,221,043(15,156,794صافي الزيادة )النقص( في األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق

58,970,10633,123,516األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في بداية الفترة 

74,126,90031,902,473األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في نهاية الفترة

المعامالت غير النقدية:

-9276,098,000زيادة رأس المال من خالل التحويل من االحتياطي النظامي واألرباح المبقاة 

4129,175,92160,269,278تحويل سيارات من ممتلكات ومعدات إلى بضاعة

104,490,6546,779,646إضافات إلى موجودات حق االستخدام، بعد خصم االتفاقات الملغاة

7,376,7033,621,619استبعاد إجمالي خسارة سيارات

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 20 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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شركة ذيب لتأجير السيارات 

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

30 سبتمبر 2020

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

ملكية المساهمين في رأسمال الشركة:

الجنسيةالمساهمون
30 سبتمبر 2020

)غير مراجعة(
ريال سعودي

31 ديسمبر 2019
)مراجعة(

ريال سعودي

32.90%32.90%سعوديحمود عبد الله إبراهيم الذييب

32.90%32.90%سعوديمحمد احمد عبد الله الذييب

30.00%30.00%سعوديشركة الفرص التنموية للتجارة

0.70%0.70%سعوديمحمد حمود عبد الله إبراهيم الذييب

0.70%0.70%سعودينايف محمد احمد عبد الله الذييب

0.70%0.70%سعودينواف محمد احمد عبد الله الذييب

0.70%0.70%سعودياحمد محمد احمد عبد الله الذييب

0.35%0.35%سعودياحمد حمود عبد الله إبراهيم الذييب

0.35%0.35%سعوديسلمان حمود عبد الله إبراهيم الذييب

0.35%0.35%سعوديساري حمود عبد الله إبراهيم الذييب

0.35%0.35%سعوديعبدالله حمود عبدالله الذيب

%100.00%100.00

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية  -2

أسس اإلعداد  1-2

 لمعيار المحاسبة الدولي رقم )۳4( »التقرير المالي 
ً
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2020 وفقا

األولي« المعتمد في المملكة العربية السعودية، والمعایير واالصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودية للمحاسبين القانونیين. 

ال تشتمل القوائم المالية األولية الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، وعليه، يجب قراءتها جنًبا إلى جنب مع القوائم 
المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج فترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 ليست بالضرورة 

مؤشًرا على النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.

تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء األدوات المالية المشتقة حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.

تقوم الشركة بتطبيق السياسات المحاسبية التالية كمؤجر:

عقود اإليجار

الشركة كمؤجر

يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تقوم بموجبها الشركة بتحويل كافة المخاطر والمنافع الجوهرية المصاحبة لملكية األصل كعقود إيجارات تشغيلية. يتم المحاسبة 
عن دخل اإليجار وفقا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار، ويدرج ضمن اإليرادات في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة نظًرا لطبيعته التشغيلية. 
تضاف التكاليف المباشرة األولية التي يتم تكبدها أثناء التفاوض والترتيب بشأن أي عقد ايجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر، ويتم إثباتها على مدى فترة 

اإليجار وفق نفس األسس كدخل إيجار. يتم إثبات اإليجارات الشرطية كإيرادات في الفترة التي تتحقق فيها.

األحكام الهامة بشأن تصنيف اإليجارات

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

بموجبه تحويل كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لملكية السيارات التي تخضع لترتيب إيجار، وعليه تم تصنيف ترتيبات اإليجار كعقد إيجار تشغيلي.
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شركة ذيب لتأجير السيارات 

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(

30 سبتمبر 2020

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية )تتمة(  -2

أسس اإلعداد )تتمة(  1-2

المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تصنف المطلوبات المالية كـ »مقتناة ألغراض المتاجرة« في حالة تكبدها لغرض إعادة شراؤها في المستقبل القريب. تشتمل هذه الفئة على األدوات المالية المشتقة 
 لما نص عليه المعيار الدولي للتقرير المالي )9(.

ً
التي أبرمتها الشركة ولم يتم تخصيصها كأدوات تغطية طبقا

قياس القيمة العادلة

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

في السوق الرئي�سي للموجودات أو المطلوبات؛ أو 	

في حالة عدم وجود السوق الرئي�سي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات 	

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

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل 
مصالحهم االقتصادية. 

إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خالل االستخدام األمثل واألفضل 
لذلك األصل أومن خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه االستخدام األفضل واألمثل.

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

المدخالت غير القابلة للمالحظة.

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة 
أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

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

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

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

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

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

 للسياسات المحاسبية 
ً
وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، تقوم الشركة بتحليل التغيرات في قيمة الموجودات والمطلوبات المراد إعادة قياسها أو إعادة تقويمها طبقا

للشركة. وألغراض هذا التحليل، تقوم الشركة بالتحقق من المدخالت الرئيسية المستخدمة في آخر تقييم وذلك بمطابقة المعلومات المستخدمة في احتساب 
التقييم مع العقود والمستندات ذات العالقة األخرى. 

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

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.

المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل الشركة   2-2

تتما�سى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 31 
 من 1 يناير 2020. اختارت الشركة عدم التطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت صادرة 

ً
ديسمبر 2019، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة السارية اعتبارا

وغير سارية المفعول بعد.
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شركة ذيب لتأجير السيارات 

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(

30 سبتمبر 2020

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية )تتمة(  -2

2-2 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل الشركة )تتمة(

 بإجراء تقويم اكتواري مفصل بشأن التزامات منافع الموظفين.
ً
تقوم الشركة سنويا

يسري العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة في عام 2020 لكن ليس لها أثر على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة. تم اإلفصاح عن طبيعة وأثر 
هذه التغيرات أدناه:

التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )3(: تعريف األعمال

توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )3( أنه لكي يتم اعتبار األعمال بمثابة أعمال تجارية، فإنه يجب أن تتضمن أي مجموعة متكاملة من األنشطة 
والموجودات، كحد أدنى، مدخالت وعمليات موضوعية تسهم معا بشكل كبير في القدرة على تحقيق المخرجات. عالوة على ذلك، توضح التعديالت أن األعمال 
التجارية يمكن أن تتواجد دون أن تشمل جميع المدخالت والعمليات الالزمة لتحقيق المخرجات. إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية 

الموجزة للشركة، لكنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية في حالة إبرام الشركة أي عمليات تجميع أعمال.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )1( ومعيار المحاسبة الدولي )8(: تعريف األهمية النسبية

يوضح التعريف الجديد أن »المعلومات تكون ذات أهمية نسبية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر إغفالها أو تحريفها أو حجبها على القرارات التي يتخذها 
المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية المعدة لغرض عام وذلك على أساس تلك القوائم المالية، والتي توفر معلومات مالية عن المنشأة الٌمِعدة للقوائم المالية.« 

توضح التعديالت أن األهمية النسبية تتوقف على طبيعة وحجم المعلومات، سواء كانت بصورة منفردة أو مجتمعة مع معلومات أخرى، في سياق القوائم المالية. أن 
»تحريف المعلومات يكون جوهرًيا إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية. إن هذه التعديالت 

ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة وليس من المتوقع أن يكون لها أي أثر مستقبلي عليها.

التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )7( والمعيار الدولي للتقرير المالي )9( ومعيار المحاسبة الدولي )39(: إحالل سعر الفائدة 
المرجعي

التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )9( ومعيار المحاسبة الدولي )39( األدوات المالية: يوفر اإلثبات والقياس عدًدا من اإلعفاءات التي تسري على كافة أدوات 
تغطية المخاطر التي تتأثر مباشرة بإحالل سعر الفائدة المرجعي. تتأثر أداة التغطية إذا نتج عن اإلحالل حاالت عدم تأكد من توقيت أو قيمة التدفقات النقدية 
المستندة إلى المؤشرات المرجعية للبند المغطى أو أداة تغطية المخاطر. لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة نظًرا ألنه ليس 

لديها أي أدوات تغطية مخاطر مرتبطة بعمولة.

اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر بتاريخ 29 مارس 2018

لغي المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات الواردة في أي معيار آخر. يتمثل الغرض من اإلطار المفاهيمي في مساعدة مجلس 
ُ
إن اإلطار المفاهيمي ليس معياًرا وال ت

ين على تطوير سياسات محاسبية متسقة في الحاالت التي ال يوجد فيها معيار ساري، ومساعدة جميع  معايير المحاسبة الدولية في وضع المعايير، ومساعدة الُمعِدّ
الجهات على فهم المعايير وتفسيرها. 

يتضمن اإلطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديدة، ويقدم تعريفات محدثة ومعايير إثبات للموجودات والمطلوبات، ويوضح بعض المفاهيم الهامة. ليس 
لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة.

التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 16: امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد-19

في 28 مايو 2020، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 16 »عقود اإليجار« - امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد-19. توفر 
التعديالت إعفاء للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي للتقرير المالي )16( المتعلقة بالمحاسبة عن تعديل عقود اإليجار وامتيازات اإليجار الناتجة مباشرة 
 لعقد اإليجار. يقوم 

ً
عن جائحة كوفيد -19. كوسيلة عملية، يمكن للمستأجر أن يختار عدم تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بكوفيد-19 من المؤجر يعد تعديال

المستأجر الذي يقوم بهذا االختيار بالمحاسبة عن أي تغيير في دفعات اإليجار ناتج عن امتياز اإليجار المرتبط بكوفيد-19 بنفس الطريقة التي يقوم فيها بالمحاسبة 
 لعقد اإليجار.

ً
عن التغيير وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 16، إذا لم يكن التغيير تعديال

تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2020 أو بعد ذلك التاريخ، يسمح بالتطبيق المبكر للمعيار. إن هذا التعديل ليس له أي أثر على 
القوائم المالية األولية الموجزة للشركة.
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)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(

30 سبتمبر 2020

الزكاة  -3

المحملة للفترة

بلغت الزكاة المحملة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2020 مبلغ 1,227,491 ريال سعودي ومبلغ 2,412,647 ريال سعودي، على التوالي. )فترتي 
الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2019 1,095,680 ريال سعودي و2,489,328 ريال سعودي، على التوالي(.

حركة المخصص خالل الفترة/ السنة 

كانت حركة مخصص الزكاة على النحو التالي:

30 سبتمبر 2020
)غير مراجعة(
ريال سعودي

31 ديسمبر 2019
)مراجعة(

ريال سعودي

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

2,412,6478,127,686مجنب خالل الفترة/ السنة

)2,039,236()4,033,273(مدفوع خالل الفترة/ السنة

18,233,74519,854,371في نهاية الفترة/ السنة

الربوط الزكوية

قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية وقوائمها المالية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل )»الهيئة«( عن كافة السنوات حتى 31 ديسمبر 2019، وحصلت على  	
شهادات الزكاة عن تلك السنوات.

أنهت الشركة موقفها الزكوي لدى الهيئة عن كافة السنوات حتى 2009. 	

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، أصدرت الهيئة خطاًبا يوضح الفروقات الزكوية بمبلغ 13,903,441 ريال سعودي للسنوات من 2010 حتى  	
2017. قامت الشركة بتكوين مخصص إضافي قدره 11,743,218 ريال سعودي، خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، مقابل مطالبات الزكاة عن هذه 

الفترة، وتقديم اعتراض إلى الهيئة على هذه الفروقات.

 يظهر فروقات الزكاة لعام 2018 بمبلغ 4,014,060 ريال  	
ً
ا مبدئيا

ً
خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، استلمت الشركة من الهيئة ربط

 على فروقات الزكاة لعام 2018 بناًء على التوضيحات 
ً
سعودي، وقامت الشركة بتكوين مخصص لكامل المبلغ. عالوة على ذلك، أصدرت الهيئة تعديال

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

بعد الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، استلمت اإلدارة مراسالت من الهيئة، بخصوص ملكية شركة الفرص التنموية للتجارة “أحد مساهمي الشركة”  	
بشأن بعض الضرائب المحتملة على الشركة. ترى الهيئة، بناءا على افتراضات معينة خضوع الشركة جزئيا لضريبة الدخل. افترضت الهيئة، في المراسالت 
المذكورة أعاله، أن المساهم المذكور مملوك بالكامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من مالك من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وبالتالي، كان 
إجمالي مبلغ التعرض كما هو محدد من قبل الهيئة لضريبة الدخل قدره 29.76 مليون ريال سعودي وضريبة االستقطاع بمبلغ 3.94 مليون ريال سعودي 
ويغطي السنوات من 2013 إلى 2018، باستثناء غرامات التأخير والغرامات األخرى ذات الصلة. وكما بتاريخ اعتماد تلك القوائم المالية األولية الموجزة، لم 
يتم استالم أي ربط رسمي من الهيئة. ومن المحتمل التعرض لمبلغ إضافي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 إذا ما 

قامت الهيئة بفرض التعرض المذكور أعاله لكل سنوات الفحص. 

إن الشركة مسجلة حالًيا لدى الهيئة كشركة خاضعة للزكاة بنسبة 100% على أساس أن الملكية النظامية للشركة ومساهميها هم إما مواطنين من دول مجلس 
التعاون الخليجي أو شركات تم إنشائها في دول مجلس التعاون الخليجي والتي يكون المساهمون بالكامل من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. عالوة على ذلك، ال 
تخضع توزيعات األرباح للمساهم المذكور أعاله، حسب وجهة نظر اإلدارة، لضريبة االستقطاع ألنها شركة مقيمة في المملكة العربية السعودية )كشركة سعودية 

ذات مسؤولية محدودة وفًقا لعقود التأسيس(. 

ال تزال المناقشات مع الهيئة بشأن األمر أعاله جارية وفي مرحلة مبكرة وأن نتيجة األمر أعاله ال تزال غير مؤكدة. عالوة على ذلك، وتحسًبا ألي موقف تفرضه الهيئة، 
 عن أي غرامات ذات صلة أو عقوبات تأخير، قدم المساهم المذكور أعاله إلى الشركة خطاب تعهد بالتعويض لتحمل أي التزامات ضريبية قد تفرضها الهيئة 

ً
فضال

على الشركة. فيما يتعلق بالموضوع أعاله. لذلك، في ضوء المعلومات المتاحة حالًيا وخطاب التعهد بالتعويض من المساهم المذكور أعاله، ترى اإلدارة أنه من غير 
المرجح أن يكون هناك أي تعرض جوهري على الشركة فيما يتعلق بالمراسالت أعاله الواردة من الهيئة.
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30 سبتمبر 2020

الممتلكات والمعدات  -4
30 سبتمبر 2020

)غير مراجعة(
31 ديسمبر 2019 

)مراجعة(

السيارات
ريال سعودي

أخرى
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

السيارات
ريال سعودي

أخرى
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

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

212,688,4911,831,520214,520,011541,928,6543,870,083545,798,737إضافات خالل الفترة/ السنة

)91,782,939(-)91,782,939()129,175,921(-)129,175,921(تحويل سيارات إلى بضاعة، صافي

)71,604()71,604(-)447,340(-)447,340(مشطوبات

)177,137,225()3,535,439()173,601,786()151,771,129()2,478,394()149,292,735(استهالك للفترة/ للسنة

860,183,589100,017,926960,201,515926,411,094100,664,8001,027,075,894صافي القيمة الدفترية الختامية

ربح السهم  -5
يتم احتساب ربح السهم األسا�سي والمخفض وذلك بقسمة صافي دخل الفترة المتعلق بالمساهمين في الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 

خالل الفترة. يتم احتساب ربح السهم كما يلي: 

لفترة الثالثة أشهر المنتهية
 في 30 سبتمبر
)غير مراجعة(

لفترة التسعة أشهر المنتهية
 في 30 سبتمبر
)غير مراجعة(

2020201920202019

13,984,77434,736,87341,872,25278,417,951صافي دخل الفترة )ريال سعودي(

43,000,00043,000,00043,000,00043,000,000المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )سهم( )معدل(

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

تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية لفترة المقارنة لتتما�سى مع المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية في الفترة الحالية. وعليه تم تعديل )خسارة( ربح 
السهم األسا�سي والمخفض لفترة المقارنة.

البضاعة  -6
خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، قامت الشركة بخفض 10,128,255 ريال سعودي )30 سبتمبر 2019: 3,621,619 ريال سعودي( من قيمة 

البضاعة. يتم إدراج هذا المصروف ضمن تكلفة اإليرادات في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة.
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30 سبتمبر 2020

موجودات حق االستخدام  -7
يوجد لدى الشركة عقود إيجار بشأن المباني )أي ورش وأماكن سكن ومواقع(. 

لدى الشركة أيًضا بعض عقود اإليجار تبلغ مدة عقدها اثني عشر شهًرا أو أقل وعقود المعدات المكتبية المنخفضة القيمة. تطبق الشركة إعفاءات اإلثبات على 
عقود اإليجار هذه فيما يتعلق »بعقود اإليجار قصير األجل« و »عقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة«. 

فيما يلي أدناه القيم الدفترية لموجودات حق االستخدام المثبتة الفترة السابقة والحركة خالل الفترة/السنة:

30 سبتمبر 2020
)غير مراجعة(
ريال سعودي

31 ديسمبر 2019
)مراجعة(

ريال سعودي

106,147,1156,779,646إضافات

-)1,899,371(عقود ملغيه

)15,895,357()23,482,377(مصروف استهالك

127,688,05046,922,683في نهاية الفترة/ السنة

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

30 سبتمبر 2020
)غير مراجعة(
ريال سعودي

31 ديسمبر 2019
)مراجعة(

ريال سعودي

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

106,147,1156,779,646إضافات

-)1,656,461(عقود ملغيه

3,250,6882,179,480عمولة متراكمة

)16,943,303()26,666,134(مدفوعات 

125,053,14143,977,933في نهاية الفترة/ السنة

)15,364,724()33,447,315(ناقًصا: الجزء متداول

91,605,82628,613,209الجزء غير متداول

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها   -8
 من قبل 

ً
 هاما

ً
تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالشركة والمنشآت الخاضعة للسيطرة أو التي يمارس عليها تأثيرا

هذه الجهات. 

تمت الموافقة على شروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل ادارة الشركة. يتم إجراء المعامالت مع الجهات ذات العالقة خالل دورة األعمال العادية كما 
تتم التسويات خالل دورة األعمال العادية. فيما يلي قائمة بالجهات ذات العالقة بالشركة:

طبيعة العالقةالجهة ذات العالقة

جهة منتسبةشركة انفستكورب السعودية لالستثمارات المالية

مساهمحمود عبد الله إبراهيم الذييب

جهة منتسبةشركة أبناء الذييب

مساهممحمد احمد عبد الله الذييب

مساهمنواف محمد احمد عبد الله الذييب

مساهمنايف محمد احمد عبد الله الذييب

أخرىإبراهيم احمد الذييب 

جهة منتسبةشركة مداريم 
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شركة ذيب لتأجير السيارات 

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(

30 سبتمبر 2020

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة(  -8
فيما يلي تفاصيل المعامالت مع الجهات ذات العالقة لفترة التسعة أشهر المنتهية في:

طبيعة المعاملةالجهة ذات العالقة
30 سبتمبر 2020

)غير مراجعة(
ريال سعودي

30 سبتمبر 2019
)غير مراجعة(
ريال سعودي

1,992,4603,122,735إيرادات شركة أبناء الذييب

-482,499إيرادات شركة مداريم 

25,000142,881إيرادات وإيرادات أخرى حمود عبدالله إبراهيم الذييب 

325,500-إيرادات إبراهيم احمد الذييب 

80,850-إيرادات شركة انفستكورب السعودية لالستثمارات المالية

33,355-إيرادات وإيرادات أخرى نايف محمد الذييب 

11,025-إيرادات احمد محمد الذييب

7,425-إيرادات أخرى نواف محمد الذييب 

)403,660()300,000(مصاريف محمد أحمد الذييب 

فيما يلي تفاصيل المعامالت مع الجهات ذات العالقة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في:

طبيعة المعاملةالجهة ذات العالقة
30 سبتمبر2020

)غير مراجعة(
ريال سعودي

30 سبتمبر 2019
)غير مراجعة(
ريال سعودي

1,157,531)6,950(إيرادات شركة أبناء الذييب

25,00096,658إيرادات وإيرادات أخرى حمود عبد الله إبراهيم الذييب 

11,550-إيرادات شركة انفستكورب السعودية لالستثمارات المالية

16,478-إيرادات وإيرادات أخرى نايف محمد احمد عبد الله الذييب 

11,025-إيرادات احمد محمد الذييب

)130,844()160,000(مصاريف محمد أحمد الذييب 

فيما يلي تفاصيل تعويضات كبار موظفي اإلدارة لفترة التسعة أشهر المنتهية في:

طبيعة المعاملةالجهة ذات العالقة
30 سبتمبر2020

)غير مراجعة(
ريال سعودي

30 سبتمبر 2019
)غير مراجعة(
ريال سعودي

4,661,0104,613,045منافع الموظفين قصيرة األجلكبار موظفي اإلدارة

172,464151,580منافع الموظفين طويلة األجل

-691,500مكافآت أعضاء مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

فيما يلي تفاصيل تعويضات كبار موظفي اإلدارة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في:

طبيعة المعاملةالجهة ذات العالقة
30 سبتمبر 2020

)غير مراجعة(
ريال سعودي

30 سبتمبر 2019
)غير مراجعة(
ريال سعودي

1,568,8021,659,217منافع الموظفين قصيرة األجلكبار موظفي اإلدارة

57,89757,897منافع الموظفين طويلة األجل

-230,500مكافآت أعضاء مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة
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شركة ذيب لتأجير السيارات 

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(

30 سبتمبر 2020

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة(  -8
 للمبالغ المستحقة من الجهة ذات العالقة:

ً
فيما يلي تحليال

30 سبتمبر 2020
)غير مراجعة(
ريال سعودي

31 ديسمبر 2019
)مراجعة(

ريال سعودي

9,005,0574,377,183 تكاليف الطرح العام األولي المتكبدة نيابة عن المساهمين )*(

 -440,183شركة مداريم

27,28932,385حمود عبدالله إبراهيم الذييب

478478نايف محمد الذييب 

5,000-شركة أبناء الذييب

9,473,0074,415,046

)*( خالل الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، تكبدت الشركة تكاليف الطرح العام األولي نيابة عن المساهمين قدرها 4,627,874 ريال سعودي. يمثل هذا المبلغ 

تكلفة الطرح العام األولي والذي تمت الموافقة على سداده من قبل المساهمين عند نجاح عملية اإلدراج.

رأس المال  -9
يتكون رأس مال الشركة من 43,000,000 سهم، قيمة كل سهم 10 ريال سعودي )31 ديسمبر 2019: 15,390,200سهم، قيمة كل سهم 10 ريال سعودي(.

إلى  المساهمون زيادة رأس مال الشركة من 153,902,000 ريال سعودي  بتاريخ 19 مارس 2020، قرر  المنعقد  العادية  العامة غير  الجمعية  خالل اجتماع 
430,000,000 ريال سعودي من خالل تحويل مبلغ قدره 55,338,077 ريال سعودي من االحتياطي النظامي ومبلغ قدره 220,759,923 من األرباح المبقاة.

القرض ألجل  -10
30 سبتمبر 2020

)غير مراجعة(
ريال سعودي

31 ديسمبر 2019
)مراجعة(

ريال سعودي

322,343,881288,849,161جزء متداول

273,932,990316,162,393جزء غير متداول

596,276,871605,011,554

حصلت الشركة على تسهيالت بنكية على شكل قروض طويلة األجل من بنوك محلية. إن هذه التسهيالت مضمونة بضمانات شخصية من قبل المساهمين. يستحق 
 من تاريخ السحب. تم إظهار األقساط المستحقة خالل الـ 12 شهًرا القادمة ضمن المطلوبات المتداولة. لدى 

ً
القرض ألجل السداد على فترة تتراوح من 24 إلى 48 شهرا

 التفاقيات التسهيل الموقعة.
ً
الشركة تسهيالت اخرى غير مسحوبة لدى بنك متاحة وفقا

 تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة كما في 30 سبتمبر 2020 ويرجع ذلك بشكل رئي�سي إلى القروض، المستخدمة لتمويل شراء السيارات 
 .

ً
المصنفة ضمن الموجودات غير المتداولة في قائمة المركز المالي، كجزء من دورة األعمال العادية. ويتما�سى ذلك مع الفترات المفصح عنها سابقا

اإليرادات األخرى   -11
تتضمن اإليرادات األخرى لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 مبلغ 3,520,000 ريال سعودي يتعلق بعكس قيد مخصص خسائر االئتمان المتوقعة، 

والذي تم إثباته في السنوات السابقة.
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شركة ذيب لتأجير السيارات 

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(

30 سبتمبر 2020

المعلومات القطاعية  -12
 مع طريقة إعداد التقارير الداخلية الخاصة بالشركة، اعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال بشأن نشاطات الشركة. إن الموجودات والمطلوبات وسجالت التكلفة 

ً
تمشيا

الخاصة بالشركة غير مفصلة بما فيه الكفاية إلنتاج تقسيم للموجودات والمطلوبات والتكاليف على التوالي بين القطاعات، وبالتالي ال يتم فصلها. ال يوجد أي إيرادات 
بين القطاعات. تقوم اإلدارة بمراقبة التفاصيل التالية على أساس كل قطاع:

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30 سبتمبر 2020)غير مراجعة(

عقود إيجار قصيرة األجل
ريال سعودي

عقود إيجار طويلة األجل
ريال سعودي

أخرى
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

184,034,642182,893,397118,163,699485,091,738إيرادات

)151,771,129(-)81,711,130()70,059,999(مصروف استهالك

113,974,643101,182,267118,163,699333,320,609ربح القطاع

لفترة الثالث أشهر المنتهية في
30 سبتمبر 2020)غير مراجعة(

عقود إيجار قصيرة األجل
ريال سعودي

عقود إيجار طويلة األجل
ريال سعودي

أخرى
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

65,062,77362,272,01738,648,390165,983,180إيرادات

)53,670,717(-)29,313,016()24,357,701(مصروف استهالك

40,705,07232,959,00138,648,390112,312,463ربح القطاع

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
30 سبتمبر 2019 )غير مراجعة(

عقود إيجار قصيرة األجل
ريال سعودي

عقود إيجار طويلة األجل
ريال سعودي

أخرى
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

253,314,084135,752,84461,900,324450,967,252إيرادات

)126,975,160(-)57,236,127()69,739,033(مصروف استهالك

183,575,05178,516,71761,900,324323,992,092ربح القطاع

لفترة الثالث أشهر المنتهية في 
30 سبتمبر 2019 )غير مراجعة(

عقود إيجار قصيرة األجل
ريال سعودي

عقود إيجار طويلة األجل
ريال سعودي

أخرى
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

94,493,90649,157,90017,186,039160,837,845إيرادات

)46,393,542(-)20,874,831()25,518,711(مصروف استهالك

68,975,19528,283,06917,186,039114,444,303ربح القطاع

تسوية الربح:

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر
)غير مراجعة(

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر
)غير مراجعة(

2020
ريال سعودي

2019
ريال سعودي

2020
ريال سعودي

2019
ريال سعودي

112,312,463114,444,303333,320,609323,992,092ربح القطاع

)245,574,141()291,448,357()79,707,430()98,327,689(المصاريف األخرى )*(

13,984,77434,736,87341,872,25278,417,951صافي دخل الفترة

)*( تمثل المصاريف األخرى بشكل رئي�سي رواتب الموظفين والمنافع األخرى، وإطفاء موجودات حق استخدام، وتأمين وصيانة ومصاريف أخرى. 
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شركة ذيب لتأجير السيارات 

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(

30 سبتمبر 2020

المعلومات القطاعية )تتمة(  -12
يوضح الملخص التالي العملية في كل القطاعات التي يتم رفع التقارير بشأنها الخاصة بالشركة:

يمثل قطاع اإليجار النشاطات التي تتضمن تأجير السيارات للعمالء بموجب ترتيبات إيجار قصيرة األجل )يومية وشهرية(. 	

يمثل قطاع اإليجار النشاطات التي تتضمن تأجير السيارات للعمالء بموجب ترتيبات عقد إيجار تشغيلي متوسط إلى طويل األجل. 	

 كجزء من عقد اإليجار أسطول قصير او طويل األجل. 	
ً
تمثل مبيعات السيارات )األخرى( مبيعات السيارات التي تم االحتفاظ بها سابقا

معلومات عن اإليرادات المفصلة 

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

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر
)غير مراجعة(

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر
)غير مراجعة(

2020
ريال سعودي

2019
ريال سعودي

2020
ريال سعودي

2019
ريال سعودي

65,062,77394,493,906184,034,642253,314,084عقود إيجار قصيرة األجل

62,272,01749,157,900182,893,397135,752,844عقود إيجار طويلة األجل

38,648,39017,186,039118,163,69961,900,324مبيعات السيارات

165,983,180160,837,845 485,091,738450,967,252

توقيت إثبات اإليرادات

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر
)غير مراجعة(

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر
)غير مراجعة(

2020
ريال سعودي

2019
ريال سعودي

2020
ريال سعودي

2019
ريال سعودي

127,334,790143,651,806366,928,039389,066,928خدمات محولة على مدى الزمن

38,648,39017,186,039118,163,69961,900,324خدمات محولة عند نقطة من الزمن

165,983,180160,837,845 485,091,738450,967,252

التزامات األداء

يتم الوفاء بالتزام األداء عند توفر السيارات لإليجار ويستحق السداد عادة خالل 60 يوما من تاريخ الفاتورة بالنسبة لعمالء الشركات. إن عقود بيع السيارات ال تمنح 
العمالء حق االرجاع. ال يوجد أي التزامات أداء لم يتم الوفاء بها كما بتاريخ إعداد القوائم المالية، وعليه، ال يوجد سعر معاملة يتعين توزيعه على التزامات األداء التي 

لم يتم الوفاء بها أو المتبقية.

عقود اإليجارات التشغيلية – الشركة كمؤجر

 ما تتراوح فترات عقود إيجار السيارات التجارية وغير التجارية بين 1 و5 سنوات، وتتضمن بنوًدا 
ً
أبرمت الشركة عقود إيجار بشأن أسطول السيارات الخاص بها. عادة

تتيح المراجعة الدورية للزيادة التصاعدية لقيمة اإليجار وفًقا للظروف السائدة في السوق. تتضمن بعض عقود اإليجار خيارات الفسخ قبل نهاية مدة اإليجار.

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

30 سبتمبر 2020
)غير مراجعة(
ريال سعودي

31 ديسمبر 2019
)مراجعة(

ريال سعودي

222,677,375199,813,267خالل سنة

279,420,710292,978,489بعد سنة وأقل من 5 سنوات

502,098,085492,791,756
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شركة ذيب لتأجير السيارات 

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(

30 سبتمبر 2020

توزيعات األرباح  -13
أو�سى مجلس إدارة الشركة في اجتماعهم المنعقد بتاريخ 22 يناير 2020، على توزيعات أرباح نقدية مرحلية قدرها 18,000,000 ريال سعودي بواقع 1.17ريال 
سعودي للسهم وتم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد في 21 اكتوبر 2020. تم توزيع األرباح المرحلية المذكورة أعاله على 

المساهمين. 

أو�سى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 4 مارس 2019 على توزيع أرباح نقدية مرحلية قدرها 10,000,000 بواقع 0.65 ريال سعودي للسهم كما 
أو�سى في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 أبريل 2019 على توزيع أرباح نقدية قدرها 11,000,000 ريال سعودي بواقع 0.71 ريال سعودي للسهم. وافقت الجمعية 
العمومية غير العادية على توصيات مجلس اإلدارة المتعلقة بتوزيعات األرباح النقدية المرحلية خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 في اجتماعها المنعقد 

بتاريخ 19 مارس 2020. 

االلتزامات المحتملة  -14
في 30 سبتمبر 2020، قامت الشركة بإصدار خطابات ضمان قدرها 52,500,984 ريال سعودي )31 ديسمبر 2019: 28,582,520 ريال سعودي(، تتعلق بشكل رئي�سي 

بعقارات مؤجرة وضمانات عطاءات.

المشتقات غير المخصصة كأدوات تغطية مخاطر  -15
قامت الشركة بإبرام اتفاقيات مقايضات أسعار عموالت مع بنوك محلية. بمبلغ أسمي قدره 150,000,000 ريال سعودي )31 ديسمبر 2019: 150,000,000 ريال 
سعودي(. تعكس المشتقات غير المخصصة كأدوات تغطية مخاطر التغير في القيمة العادلة ألسعار العموالت غير المخصصة في عمليات تغطية المخاطر، ولكنها مع 
ذلك تهدف إلى الحد من مستوى مخاطر أسعار العموالت. كما في 30 سبتمبر 2020، بلغ الرصيد القائم لألدوات المشتقة المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

الخسارة 2,760,443 ريال سعودي )31 ديسمبر 2019: 2,760,443 ريال سعودي(.

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

التعديل  -16
خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، الحظت اإلدارة وجود خطأ تمثل في عدم تسجيل خسائر المشتقات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
أو الخسارة قدرها 2,760,443 ريال سعودي، مما نتج عنه إظهار إجمالي الدخــــل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بأقل من قيمته وإظهار الرصيد القائم 

لألدوات المشتقة المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بأقل من قيمته.

وقد تم تصحيح هذا الخطأ المذكور أعاله، وعليه تم تعديل األرباح المبقاة االفتتاحية لتصحيح هذا الخطأ. وفيما يلي بيان األثر الناتج عن تصحيح األخطاء:

ا 
ً
كما ورد سابق
ريال سعودي

التعديالت
ريال سعودي

معدل
ريال سعودي

في قائمة المركز المالي األولية الموجزة

239,373,295)2,760,443(242,133,738األرباح المبقاة في 31 ديسمبر 2019

2,760,4432,760,443أدوات مشتقة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019

)690,111()690,111(خسارة أدوات مشتقة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019

)2,070,332()2,070,332(خسارة أدوات مشتقة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
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شركة ذيب لتأجير السيارات 

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(

30 سبتمبر 2020

التعديل )تتمة(  -16
)*( لم تقم اإلدارة بتعديل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، حيث أن األثر الناتج عن القيمة العادلة لألدوات المشتقة المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

الخسارة يعتبر غير جوهري على القوائم المالية. وعليه، لم تقم اإلدارة بعرض المركز المالي لـ 1 يناير 2019، على كونه بداية أول فترة سابقة معروضة.

إضافة إلى ما ورد أعاله، أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة الماضية بما يتما�سى مع عرض الفترة الحالية.

األحداث الهامة  -17

كوفيد-19

 في مارس 2020، تم تصنيفه 
ً
في ديسمبر 2019، تم اإلبالغ عن ظهور ساللة جديدة من فيروس كورونا ألول مرة )كوفيد-19( في ووهان، مقاطعة هوبي بالصين. والحقا

بالجائحة من قبل منظمة الصحة العالمية. انتشر هذا المرض منذ ذلك الحين في معظم الدول حول العالم، مما أدى إلى اتخاذ العديد من الدول، بما في ذلك المملكة 
العربية السعودية، إجراءات متنوعة للحد من انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك فرض قيود مؤقتة، مثل منع السفر وحظر التجول ومنع التنقل بين المدن داخل 
المملكة العربية السعودية، وقيود على األنشطة التي ال تسمح بالتباعد االجتماعي، باإلضافة إلى أنه يتعين على األشخاص القادمين من الدول األخرى حجر صحي لفترة 
 للقيود العديدة المفروضة على التنقل، فقد نتج عن ذلك تباطئ في تدفقات إيرادات الشركة، خاصة تلك المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل 

ً
زمنية معينة. ونظرا

نتيجة االنخفاض المفاجئ على طلب خدمات تأجير السيارات. 

استجابة النتشار كوفيد-19، قامت إدارة الشركة بإجراء تقييم لألثر الناتج عن ذلك على عملياتها، وتقدير متطلبات السيولة الخاصة بها والجوانب التجارية، بما في 
ذلك عوامل مثل القيود على السفر وسلسلة التوريد والطلب على الخدمات والطلب على السيارات المستعملة واالعتبارات األخرى ذات الصلة. قامت اإلدارة باتخاذ 
سلسلة من اإلجراءات الوقائية بما في ذلك تطبيق جميع إرشادات السالمة السارية الصادرة عن وزارة الصحة لضمان صحة وسالمة موظفيها وعمالئها والمجتمع 
. قامت اإلدارة باتخاذ العديد من اإلجراءات للتخفيف من آثار الجائحة بما في ذلك إجراء عملية استبعاد منسقة للسيارات واالستفادة من برامج 

ً
بوجه عام أيضا

الدعم الحكومي وإعادة التفاوض بشأن اإليجار وعقود التأمين. باإلضافة إلى ذلك، قامت إدارة الشركة بتقييم وضع التدفقات النقدية، بما في ذلك التسهيالت البنكية 
المتاحة واستمرارية عقود اإليجار الحالية ومدى استعداد اإلجراءات التشغيلية عند تحسن الوضع.

إن مدى تأثير جائحة فيروس كورونا على أعمال الشركة وعملياتها ونتائجها المالية غير مؤكد وسيتوقف على العديد من العوامل والتطورات المستقبلية، والتي قد ال 
 على التدفقات النقدية من العمليات. 

ً
 أن تمويل رأس المال العامل الخاص بالشركة يعتمد كثيرا

ً
تتمكن الشركة من تقديرها بشكل موثوق خالل الفترة الحالية، علما

تشمل هذه العوامل معدل انتقال الفيروس، ومدة التف�سي، واإلجراءات االحترازية التي قد تتخذها السلطات الحكومية للحد من انتشار الوباء، وتأثير تلك اإلجراءات 
على النشاط االقتصادي، وأثر ذلك على األعمال الخاصة بالعمالء والشركاء في الشركة وغيرها من العوامل.

يتعين على اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات حول القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى، مع األخذ 
باالعتبار حاالت عدم التأكد التي تمت مناقشتها. تستند األحكام والتقديرات واالفتراضات المصاحبة على الخبرة السابقة وعوامل أخرى ذات صلة تشتمل على 
 بشأن كوفيد-19، تخضع هذه التقديرات 

ً
 للنتائج العالمية التي ال يمكن التنبؤ بها حاليا

ً
 للظروف. ونظرا

ً
توقعات لألحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها معقولة وفقا

المحاسبية واألحكام اإلدارية إلى ازدياد في حالة عدم التأكد. وقد تختلف المبالغ الفعلية عن التقديرات واألحكام اإلدارية، وقد يكون للتغيرات أثر جوهري على هذه 
 لكون الوضع سريع التطور وما 

ً
القوائم المالية األولية. باإلضافة إلى ذلك، ال يزال من غير المؤكد تحديد حجم ومدة وسرعة تف�سي هذه الجائحة العالمية. ونظرا

يتضمنه من حاالت عدم تأكد بشأن المستقبل، سوف تستمر الشركة في تقييم طبيعة ومدى تأثير الفيروس على أعمالها ونتائجها المالية وأدائها.

إدراج أسهم الشركة

في 30 سبتمبر 2020 حصلت الشركة على الموافقة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية على إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية 
)تداول(.

األحداث الالحقة  -18
بخالف ما ذكر في إيضاح 3 ، لم تقع أية أحداث هامة بعد 30 سبتمبر 2020 والتي قد يكون لها تأثير هام على القوائم المالية األولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020.

القيمة العادلة  -19
 لتواريخ االستحقاق قصيرة األجل لهذه األدوات.

ً
 عن قيمتها الدفترية نظرا

ً
تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف كثيرا

اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة  -20
تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية األولية الموجزة للشركة وفًقا لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ 14 فبراير 2021 )الموافق 2 رجب 1442هـ(.
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شركة ذيب لتأجير السيارات
)شركة مساهمة مقفلة(

القوائم المالیة األولیة الموجزة 
وتقریر الفحص

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
31 مارس 2020م 
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شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة(

قائمة المركز المالي األولية الموجزة 

كما في 31 مارس 2020م

إيضاح

31 ديسمبر 2019م31 مارس 2020م

ريال سعوديريال سعودي

)مراجعة()غير مراجعة(

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

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

559‚181457‚395موجودات غير ملموسة، بالصافي

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

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

الموجودات المتداولـة

680‚760‚4956‚715‚67المخزون

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

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

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

863‚26637‚8406المستحق من أطراف ذات عالقة

106‚970‚28258‚393‚65النقد وما في حكمه

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

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

حقوق المساهمين والمطلوبات

حقوق المساهمين

000‚902‚000153‚000‚9430رأس المال

077‚338‚00455‚406‚3اإلحتياطي النظامي

738‚133‚850242‚027‚34األرباح المبقاه

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

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة 

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

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

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

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

المطلوبات المتداولة

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

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

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

867‚533‚8693‚395‚7ذمم دائنة

767‚104241‚151إيرادات غير مكتسبة

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

371‚854‚08419‚414‚519مخصص الزكاة 

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

701‚223‚640820‚128‚827إجمالي المطلوبات

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

)شركة مساهمة مقفلة(

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

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م 

إيضاح

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

31 مارس 2019م31 مارس 2020م

ريال سعوديريال سعودي

066‚631‚901141‚596‚197إيرادات

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

244‚373‚26445‚217‚60إجمالي الربح

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

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

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

449‚963151‚295إيرادات أخرى

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

)360‚646‚5()100‚494‚7(تكاليف تمويل

337‚695‚75218‚619‚33الدخل قبل الزكاة

)860‚560(287‚5440الزكاة

477‚134‚03918‚060‚34صافي دخل الفترة 

الدخل الشامل اآلخر:

البنود التي لن ُيعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:

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

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

ربحية السهم: 

62.211.18ربحية السهم األساسية والمخفضة للفترة 
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شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة(

قائمة التغیرات في حقوق المساهمين األولية الموجزة 

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م

إجماليأرباح مبقاهاحتياطي نظاميرأس المال

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

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

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

------------الدخل الشامل اآلخر للفترة

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

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

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

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

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

------------الدخل الشامل اآلخر للفترة

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

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

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

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

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

)شركة مساهمة مقفلة(

قائمة التدفقات النقدیة األولية الموجزة )غير مراجعة(

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م

31 مارس 2019م31 مارس 2020م

ريال سعوديريال سعودي

األنشطة التشغيلية: 

477‚134‚03918‚060‚34صافي دخل الفترة

تسويات لـمطابقة صافي الدخل مع صافي التدفقات النقدية:

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

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

321‚38053‚62إطفاء موجودات غير ملموسة

860‚560)287‚440(زكاة

360‚646‚1005‚494‚7تكاليف تمويل

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

750‚056‚7891‚896مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

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

104‚770‚98375‚215‚350

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

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

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

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

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

185‚844‚81324‚135‚47المخزون

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

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

)663‚90()663‚90(إيرادات غير مكتسبة

616‚000863‚862‚3أرصدة دائنة 

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

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

------الزكاة المدفوعة

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

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

األنشطة اإلستثمارية:

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

)600‚20()000‚2(أعمال تحت التنفيذ

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

األنشطة التمويلية:

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

158‚082‚68898‚978‚86قروض ألجل مستلمة

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

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

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

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

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

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

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

)شركة مساهمة مقفلة( 

ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2020م

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

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

يقع المكتب المسجل للشركة في العنوان التالي:

6709 الطريق الدائري الشرقي، الروضة

الرياض 2394 - 13211

المملكة العربية السعودية

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

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

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

أسس اإلعداد   )2

بيان اإللتزام

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

األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

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

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

النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

أسس القياس

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

عملة العرض والنشاط 

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

استخدام األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة

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

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

ُ
االحتساب والمصادر الرئيسية للتقديرات هي ذات السياسات التي ط

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

تفسيرات أو تعديالت صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ.
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لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2020م

التغييرات في السياسات المحاسبية للشركة )تتمة(  )3

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

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

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

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

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

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

تجمیع أعمال.

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

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

الموجزة للشركة.

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

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

ً
توفر التعدیالت تعریفا

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

ً
إن تحریف المعلومات یكون جوھریا

المالیة األولیة الموجزة للشركة.

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

)غير مراجعة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)مراجعة(

المجموعأصول ثابتة أخرىالسياراتالمجموعأصول ثابتة أخرىالسيارات

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

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

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

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

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

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

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

894‚075‚027‚8001‚664‚094100‚411‚074926‚765‚327964‚648‚747100‚116‚864صافي القيمة الدفترية الختامية
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الزكاة   )5
كانت حركة مخصص الزكاة للفترة / للسنة على النحو التالي:

31 مارس 2020م 
)غير مراجعة( 

31 ديسمبر 2019م
)مراجعة( 

ريال سعوديريال سعودي

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

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

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

)236‚039‚2(---مدفوع خالل السنة

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

الربوط الزكوية

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

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

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

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

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

31 مارس2020م
)غير مراجعة(

31 مارس 2019م
)غير مراجعة(

ريال سعوديريال سعودي

477‚134‚03918‚060‚34صافي ربح الفترة

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

2.211.18ربحية السهم
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عقود اإليجار   )٧
 أو أقل وعقود إيجار لمعدات مكتبية ذات 

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

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

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

31 مارس 2020م
)غير مراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)مراجعة(

ريال سـعوديريال سـعودي

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

646‚779‚5036‚929‚18إضافات

)357‚895‚15()257‚964‚5(مصروف إستهالك

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

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

31 مارس 2020م
)غير مراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)مراجعة(

ريال سـعوديريال سـعودي

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

646‚779‚5036‚929‚18إضافات

480‚179‚1482‚642تراكم فائدة

)303‚943‚16()681‚303‚14(مدفوعات

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

724‚364‚40615‚482‚20الجزء المتداول

209‚613‚49728‚763‚28الجزء غير المتداول 



237

شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة( 

ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2020م

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

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

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

طبيعة المعامالتطبيعة العالقة

مبلغ المعامالت 
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

31 مارس 2020م
)غير مراجعة(

31 مارس 2019م
)غير مراجعة(

ريال سعوديريال سعودي

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

902‚16---إيرادات وإيرادات أخرىمساهمحمود عبدالله الذييب

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

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

150‚3---إيرادات أخرىمساهمنواف محمد الذييب

143‚10---إيرادات وإيرادات أخرىمساهمنايف محمد الذييب

---499‚398إيراداتمساهمين مشتركينشركة مداريم
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رأس المال   )٩
يتكون رأس المال من 000‚000‚43 سهم، قيمة كل سهم 10 ريال سعودي )31 ديسمبر 2019م: 200‚390‚15 سهم، قيمة كل سهم 10 ريال سعودي(.

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

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

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

القروض ألجل  )10
31 مارس 2020م

)غير مراجعة(
31 ديسمبر 2019م

)مراجعة(

ريال سـعوديريال سـعودي

554‚011‚148605‚642‚604قروض 

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

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

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

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

ً
تماشيا

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

)شركة مساهمة مقفلة(

ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2020م

المعلومات القطاعية )تتمة(  )11

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

اإلجماليأخرىالتأجير الطويلالتأجير

ريال سـعوديريال سـعوديريال سـعوديريال سـعودي

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

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

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

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

اإلجماليأخرىالتأجير الطويلالتأجير

ريال سـعوديريال سـعوديريال سـعوديريال سـعودي

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

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

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

اإليرادات والمصاريف الغير موزعة:

31 مارس 2020م 
)غير مراجعة(

31 مارس 2019م 
)غير مراجعة(

ريال سـعوديريال سـعودي

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

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

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

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

)360‚646‚5()100‚494‚7(تكاليف التمويل

449‚963151‚295إيرادات اخرى

337‚695‚75218‚619‚33الدخل قبل الزكاة

يوضح الملخص التالي العمليات في كل قطاع من قطاعات الشركة:

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

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

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

)شركة مساهمة مقفلة(

ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2020م

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

000‚000‚50 ريال سعودي(.

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

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

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

مخاطر العمالت 

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

مخاطر االسعار

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

مخاطر االئتمان

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

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

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

ً
ائتمان العميل استنادا

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

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

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

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

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

مخاطر السيولة

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

)شركة مساهمة مقفلة(

ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2020م

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

لديها إمكانية الوصول إلى التسهيالت االئتمانية. 

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

القيمة العادلة 

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

في ثالثة مستويات، كما يلي: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الرياض - المملكة العربية السعودية
القوائــم الماليـــة

وتقرير المراجع المستقل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م
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شركة مساهمة مقفلة

قائمة المركز المالي 

كما في 31 ديسمبر 201٩م

إيضاح
31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

925‚268‚894750‚075‚027‚71ممتلكات ومعدات، بالصافي

664‚559583‚8457موجودات غير ملموسة، بالصافي

---683‚922‚1346موجودات حق اإلستخدام

589‚852‚136750‚456‚074‚1إجمالي الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولـة

323‚957‚6806‚760‚96المخزون

 وأرصدة مدينة أخرى
َ
377‚781‚04930‚163‚1033مصاريف مدفوعة مقدما

186‚677‚06664‚385‚1190ذمم مدينة، بالصافي

918‚772‚6165‚824‚127اإليرادات المستحقة، بالصافي

214‚863100‚1437المستحق من أطراف ذات عالقة

516‚123‚10633‚970‚1558النقد وما في حكمه

534‚412‚380141‚141‚197إجمالي الموجودات المتداولة

123‚265‚516892‚597‚271‚1إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

حقوق المساهمين

000‚902‚000153‚902‚16153رأس المال

077‚338‚07755‚338‚55اإلحتياطي النظامي

288‚525‚738174‚133‚242األرباح المبقاه

365‚765‚815383‚373‚451إجمالي حقوق المساهمين

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة 

089‚320‚393129‚162‚17316قروض طويلة األجل

369‚182‚08720‚264‚1823مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

---209‚613‚1328التزامات عقود ايجار 

458‚502‚689149‚039‚368إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة

760‚622‚161229‚849‚17288الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

781‚010‚99390‚184‚85ذمم وكاالت سيارات دائنة

562‚681‚8671‚533‚3ذمم دائنة

417‚767604‚241إيرادات غير مكتسبة

859‚311‚12923‚155‚1939مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

---724‚364‚15االتزامات عقود إيجار-الجزء المتداول 

921‚765‚37113‚854‚2019مخصص الزكاة 

300‚997‚012358‚184‚452إجمالي المطلوبات المتداولة

758‚499‚701508‚223‚820إجمالي المطلوبات

123‚265‚516892‚597‚271‚1إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

»تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية«
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شركة مساهمة مقفلة

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م

إيضاح
31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سعوديريال سعودي

186‚598‚094532‚140‚21631إيرادات

)171‚983‚389()685‚445‚410(22تكلفة اإليرادات

015‚615‚409142‚694‚220إجمالي الربح

)113‚280‚27()745‚512‚33(23مصاريف بيعية وتسويقية

)688‚517‚23()076‚625‚30(24مصاريف عمومية وإدارية 

)053‚425‚8()569‚003‚8(11 ، 12الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

606‚108‚7192‚878‚2إيرادات أخرى

767‚500‚73885‚431‚151الدخل من العمليات الرئيسية

)376‚495‚16()249‚518‚24(25تكاليف تمويل

391‚005‚48969‚913‚126الدخل قبل الزكاة

)703‚022‚2()626‚113‚4(20الزكاة

)143‚888‚6()060‚014‚4(20فروقات زكاة لسنوات سابقة

545‚094‚80360‚785‚118صافي دخل السنة 

الدخل الشامل اآلخر:

البنود التي لن ُيعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:

124‚921)353‚177‚1(18)الخسائر( / األرباح اإلكتوارية عن التزامات منافع الموظفين

669‚015‚45061‚608‚117الدخل الشامل للسنة

»تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية«
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شركة ذيب لتأجير السيارات

شركة مساهمة مقفلة

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م

اإلجمالياألرباح المبقاهاإلحتياطي النظاميرأس المال

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

696‚999‚619350‚759‚077141‚338‚00055‚902‚153الرصيد كما في 1 يناير 2018م 

545‚094‚54560‚094‚60------صافي دخل السنة

124‚124921‚921------الدخل الشامل اآلخر

669‚015‚66961‚015‚61------الدخل الشامل للسنة

)000‚250‚28()000‚250‚28(------توزيعات أرباح )إيضاح 30(

365‚765‚288383‚525‚077174‚338‚00055‚902‚153الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018م 

803‚785‚803118‚785‚118------صافي دخل السنة

)353‚177‚1()353‚177‚1(------الدخل الشامل اآلخر

450‚608‚450117‚608‚117------الدخل الشامل للسنة

)000‚000‚50()000‚000‚50(------توزيعات أرباح )إيضاح 30(

815‚373‚738451‚133‚077242‚338‚00055‚902‚153الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م 

»تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية«
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شركة ذيب لتأجير السيارات

شركة مساهمة مقفلة

قائمة التدفقات النقدية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م

إيضاح
31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سعوديريال سعودي

األنشطة التشغيلية: 

391‚005‚48969‚913‚126الدخل قبل الزكاة

تعديالت لـمطابقة الربح قبل الزكاة مع صافي التدفقات النقدية:

761‚104‚224140‚137‚7177إستهالك ممتلكات ومعدات

248‚935216‚8221إطفاء موجودات غير ملموسة

357‚895‚1315إستهالك موجودات حق اإلستخدام

376‚495‚24916‚518‚2524تكاليف تمويل

053‚425‚5698‚003‚118 ، 12الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

670‚477‚4843‚524‚183مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

956‚753‚0615‚6302 ، 9خسارة إنخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات والمخزون

356‚516‚368243‚478‚455

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 وأرصدة مدينة أخرى
َ
801‚985‚1)956‚457‚6(10مصاريف مدفوعة مقدما

)930‚289‚14()555‚506‚33(11ذمم مدينة، بالصافي

)073‚335‚3()592‚256‚2(12اإليرادات المستحقة، بالصافي

)823‚15(351‚1462المستحق من أطراف ذات عالقة

127‚785‚126122‚749‚991المخزون

521‚793‚22)788‚825‚4(ذمم وكاالت سيارات دائنة

011‚834‚8593‚964‚1913مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة اخرى

417‚604)650‚362(إيرادات غير مكتسبة

)013‚798‚1(305‚852‚1ذمم دائنة 

493‚042‚468376‚735‚416النقدية من االنشطة التشغيلية

)391‚354‚393()654‚928‚541(7إضافات سيارات

---)236‚039‚2(20الزكاة المدفوعة

)600‚843‚3()119‚620‚1(18مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

)498‚155‚21()541‚852‚128(صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية:

)816‚734‚2()083‚853‚3(7إضافات ممتلكات ومعدات أخرى

---)830‚95(8إضافات موجودات غير ملموسة

)094‚864‚15()000‚17(7أعمال تحت التنفيذ

)910‚598‚18()913‚965‚3(صافي النقدية المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية:

)495‚585‚15()838‚639‚22(تكاليف تمويل مدفوعة

727‚355‚850319‚274‚547قروض ألجل مستلمة

)193‚144‚234()145‚206‚301(قروض ألجل مسددة

---)823‚763‚14(13سداد الجزء الرئي�سي من التزامات عقود اإليجار

)000‚250‚28()000‚000‚50(29توزيعات أرباح مدفوعة

039‚376‚04441‚665‚158صافي النقدية من األنشطة التمويلية 

631‚621‚5901‚846‚25صافي التغير في النقد وما في حكمه خالل السنة

885‚501‚51631‚123‚33النقد وما في حكمه في بداية السنة

516‚123‚10633‚970‚58النقد وما في حكمه في نهاية السنة

معلومات غير النقدية اإلضافية:

188‚680‚939123‚782‚91تحويل سيارات من ممتلكات ومعدات إلى مخزون

---284‚076‚54-1مدفوعات محولة إلى موجودات حق اإلستخدام 

»تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية«
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شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة( 

إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م

معلومات عامة   -1
شركة ذيب لتأجير السيارات )»الشركة«(، هي شركة مساهمة مقفلة، مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 1010150661 بتاريخ 12 ربيع 
الثاني 1419هـ )الموافق 6 أغسطس 1998م(. يتمثل نشاط الشركة في تأجير السيارات وتجارة الجملة والتجزئة في السيارات وقطع غيراها وتملك وتشغيل مراكز 

صيانة السيارات وخدمات الورش.

يقع المكتب المسجل للشركة في العنوان التالي:

6709 الطريق الدائري الشرقي، الروضة

الرياض 2394 - 13211، المملكة العربية السعودية

تغطي هذه القوائم المالية نشاطات الشركة وفروعها المذكور أدناه:

تاريخ السجل التجاريرقم الترخيصرقم السجل التجاريالفرع

المنطقة الوسطى

1432/8/4هـ )الموافق 2011/6/5م(1010311975010102000212التعاون

1434/3/30هـ )الموافق 2003/5/31م(1010187020010102000202السويدي

1434/2/16هـ )الموافق 2012/12/29م(1010359247010102000213الشفا

1435/1/23هـ )الموافق 2013/11/26م(1010396199010102000215الياسمين

1434/7/27هـ )الموافق 2013/6/6م(1010378245010102000214معرض الرياض – الروضة

1427/10/22هـ )الموافق 2006/11/13م(1010224758010102000201الملز

1423/8/15هـ )الموافق 2002/10/21م(1010181670010102000207أم الحمام

1419/7/12هـ )الموافق 1998/8/5م(1010150661010102000206مطار الملك خالد

1423/3/23هـ )الموافق 2002/6/4م(---1010177560بيع السيارات

1434/11/12هـ )الموافق 2013/9/18م(---1010388439مركز الصيانة

1432/11/10هـ )الموافق 2011/10/8م(---1010317696سجالت العقارات

1435/5/12هـ )الموافق 2014/3/13م(1131051994040102000201بريدة

1435/5/12هـ )الموافق 2014/3/13م(1131051994040102000201مطار بريدة

1427/10/22هـ )الموافق 2006/11/13م(1010224758080102000201مطار حائل

1439/4/13هـ )الموافق 2017/12/31م(1010930285010102000217فرع العروبة

1439/9/15هـ )الموافق 2018/5/29م(1010451029030103000201فرع اليرموك

المنطقة الغربية

1420/1/29هـ )الموافق 1999/5/15م(4030127038020202000201شارع قريش البوادي – طريق المدينة )1(

1420/1/29هـ )الموافق 1999/5/15م(4030127038020202000205شارع األمير محمد – العزيزية )التحلية(

1420/1/29هـ )الموافق 1999/5/15م(4030127038020202000206البغدادية

1420/1/29هـ )الموافق 1999/5/15م(4030127038020202000207طريق المدينة – الروضة

1420/1/29هـ )الموافق 1999/5/15م(4030127038020202000209الفيحاء

1420/1/29هـ )الموافق 1999/5/15م(4030127038020202000210السامر

1435/3/15هـ )الموافق 2014/1/16م(---4700017234فرع ينبع

1435/3/15هـ )الموافق 2014/1/16م(4700017234030202000201مطار ينبع

1432/3/4هـ )الموافق 2011/2/7م(4650050975030102000202مطار المدينة المنورة

1434/6/18هـ )الموافق 2013/4/28م(4032036164030102000201مطار الطائف

1437/8/30هـ )الموافق 2016/6/6م(---4030294835بيع السيارات - جدة

1432/3/04هـ )الموافق 2011/02/07م(4650050975030102000201المدينة المنورة شارع الملك عبد العزيز

1420/1/29هـ )الموافق 1999/5/14م(4030127038020202000212فرع االمل

1440/7/25 هـ )الموافق 2019/4/1م(403122525114/00000537فرع مكة المكرمة

1440/7/25 هـ )الموافق 2019/4/1م(403223508414/00000208فرع الطائف

1441/2/15 هـ )الموافق 2010/10/15م(465110227714/00000453فرع العال

المنطقة الشرقية

1420/2/4هـ )الموافق 1990/5/19م(2050034970050102000201الدمام

1420/2/4هـ )الموافق 1990/5/19م(2050034970050602000201الخبر
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شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة( 

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م

معلومات عامة )تتمة(   -1
تاريخ السجل التجاريرقم الترخيصرقم السجل التجاريالفرع

1420/2/4هـ )الموافق 1990/5/19م(2050034970050102000202مطار الدمام

1429/9/15هـ )الموافق 2008/9/15م(2055009774051302000201الجبيل

1431/11/22هـ )الموافق 2010/10/30م(2251040741050202000201اإلحساء – فرع الخالدية

1431/11/22هـ )الموافق 2010/10/30م(2251040741050202000201اإلحساء – فرع المبرز

1420/2/4هـ )الموافق 1999/5/19م(2050034970050602000201العزيزية - الخبر

المنطقة الجنوبية

1419/4/12هـ )الموافق 1998/8/5م(1010150661060102000201طريق الخميس – فرع أبها

1419/4/12هـ )الموافق 1998/8/5م(1010150661060102000203مطار أبها

1419/4/12هـ )الموافق 1998/8/5م(1010150661120502000201مطار الباحة

1434/3/23هـ )الموافق 2013/2/4م(5900020957100102000201مطار جازان

1437/5/2هـ )الموافق 2016/2/11م(5800020727120102000201فرع الباحة

1437/7/4هـ )الموافق 2016/4/11م(5950032463110102000202فرع نجران

1439/8/26هـ )الموافق 2017/5/11م(5855070943060102000203شارع المدينة العسكرية – خميس مشيط

المنطقة الشمالية

1435/2/14هـ )الموافق 2013/12/17م(3550032407070102000201فرع تبوك

1435/2/14هـ )الموافق 2013/12/17م(3550032407070102000201مطار تبوك

1435/2/14 هـ )الموافق 2013/12/17م(3550032407070102000201 مطار نيوم

أسس االعداد  -2

أسس القياس

 لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين والذي تم تقديره من قبل خبير إكتواري مستقل كما هو 
ً
تم إعداد القوائم المالية وفقا

موضح في السياسات المحاسبية.

عملة العرض والنشاط 

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

مستوى الدقة

تم تقريب المبالغ إلى أقرب ريال سعودي )ريال(، ما لم ينص على خالف ذلك.

بيان اإللتزام   -3
 للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من قبل الهيئة 

ً
أعدت القوائم المالية للشركة وفقا

السعودية للمحاسبين القانونيين.



251

شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة( 

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م

التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -4
 للمعايير الدولية للتقرير المالي استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات، واإلفصاح 

ً
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا

عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية، وكذلك المبالغ المعروضة لإليرادات والمصاريف خالل فترة التقرير. يتم تقييم التقديرات 
واالفتراضات بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية التي يعتقد أن تكون مناسبة للظروف. تقوم الشركة بعمل 
 لتعريفها، مع النتائج الفعلية المتعلقة بها. إن التقديرات التي تحتوي على 

ً
 ما تتساوى نتائج التقديرات المحاسبية، وفقا

ً
تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. نادرا

 التالية يتم مناقشتها أدناه:
ً
مخاطر بالتسبب في تعديل جوهري في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل فترة االثني عشر شهرا

العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية وطريقة اإلستهالك للممتلكات والمعدات

تقدر إدارة الشركة العمر اإلنتاجي التقديري للممتلكات والمعدات. ويتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ بالحسبان اإلستخدام المتوقع لألصل أو التلف والتقادم 
الطبيعي.

، حيث يتم تعديل اإلستهالك المستقبلي حينما تعتقد اإلدارة 
ً
تقوم اإلدارة بمراجعة العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية وطريقة اإلستهالك للممتلكات والمعدات سنويا

أن العمر اإلنتاجي أو القيمة المتبقية أو طريقة اإلستهالك تختلف عن تلك التي تم إستخدامها في الفترات السابقة.

إطفاء الموجودات غير الملموسة

 من أجل 
ً
، ويتم التحقق من الموجودات غير الملموسة ذات العمر غير المحدود سنويا

ً
تقدر إدارة الشركة العمر اإلنتاجي التقديري للموجودات غير الملموسة سنويا

 ويتم التعديل حينما تعتقد اإلدارة أن التقديرات المستقبلية سوف تختلف عن تلك التي تم استخدامها في الفترات السابقة.
ً
اإلنخفاض. ويتم مراجعة اإلطفاء سنويا

مخصص الزكاة

عند عمل تقدير لقيمة الزكاة الواجبة الدفع من قبل الشركة، تأخذ اإلدارة باإلعتبار القوانين المطبقة والقرارات واألحكام السابقة للهيئة العامة للزكاة والدخل.

إنخفاض الموجودات غير المالية

 القيمة الدفترية للموجودات غير المالية لتحدد إذا ما كان هناك أي مؤشر على أن تلك الموجودات تحملت أي خسائر إنخفاض. وفي حالة 
ً
تراجع إدارة الشركة دوريا

 تقدير المبلغ القابل لإلسترداد ألصل منفرد 
ً
وجود أي مؤشر يتم تقدير المبلغ القابل لإلسترداد لألصل من أجل تحديد مدى خسارة اإلنخفاض. وعندما ال يكون ممكنا

تقوم الشركة بتقدير المبلغ القابل لإلسترداد للوحدة التي ينتمي إليها األصل. 

وإذا تم تقدير مبلغ األصل القابل لإلسترداد بحيث يكون أقل من قيمته الدفترية يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل إلى قيمته القابلة لإلسترداد، ويتم اإلعتراف 
باإلنخفاض في قائمة الربح أو الخسارة. 

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يتم تحديد المطلوبات المتعلقة بمنافع الموظفين المحددة بإستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة مع التقييمات اإلكتوارية التي تم إجراءها في نهاية فترة التقرير 
 لطبيعة هذه المنافع طويلة األجل فإن تلك 

ً
السنوي. وتشمل الطريقة عمل إفتراضات حول معدالت الخصم وزيادات الرواتب المستقبلية ومعدل الوفيات، ونظرا

التقديرات تخضع لبعض حاالت عدم التأكد. قامت اإلدارة بتطبيق بعض االفتراضات االكتوارية لتقييم القيمة الحالية إللتزامات منافع الموظفين بناء على النصيحة 
االكتوارية. 

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة التجارية

 على معدالت التعثر التاريخية التي 
ً
تستخدم الشركة مصفوفة مخصص لحساب خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية. تعتمد هذه المصفوفة بداية

. في تاريخ كل تقرير مالي، يتم 
ً
رصدتها الشركة. تقوم الشركة بمعايرة المصفوفة لتعديل التجربة التاريخية لخسارة االئتمان على ضوء المعلومات المتوقعة مستقبال

تحديث معدالت التعثر التاريخية الملحوظة ويتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية.
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مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة التجارية ) تتمة(

إن تقييم الترابط بين معدالت التعثر التاريخية الملحوظة والظروف االقتصادية المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة هو تقدير جوهري. إن مبلغ خسائر االئتمان 
المتوقعة حساس للغاية تجاه التغيرات في األحوال والظروف االقتصادية المتوقعة. إن تجربة الخسارة االئتمانية التاريخية للشركة والظروف االقتصادية المتوقعة 
قد ال تمثل التعثر الفعلي للعميل في المستقبل. تم اإلفصاح عن المعلومات حول خسائر االئتمان المتوقعة حول الذمم المدينة التجارية للشركة في اإليضاح رقم 

.1-11

مخصص خسائر المخزون

تدرج الشركة مخصص لخسائر المخزون نتيجة عوامل مثل التقادم أو الخطأ الفني أو الضرر وغير ذلك. يتضمن تقدير تلك الخسائر االخذ باالعتبار العوامل، على 
سبيل المثال ال الحصر، تقديم نماذج عمل أو تقنية جديدة من صانع محدد ومبيعات سابقة وظروف السوق الحالية والمتوقعة.

تحديد مدة اإليجار للعقود مع خيارات التجديد واالنهاء - الشركة كمستأجر

تحدد الشركة مدة سريان عقد اإليجار على أنها غير قابلة لإللغاء في أي فترات مغطاة بخيار تمديد عقد اإليجارفيما إذا كانت الشركة متأكدة من معقولية ممارسة هذا 
الخيار أو أي فترات مغطاة بخيار انهاء عقد اإليجار فيما إذا كانت الشركة متأكدة من معقولية ممارسة هذا الخيار. لدى الشركة العديد من عقود اإليجار التي تتضمن 
خيارات التمديد واالنهاء. تقرر الشركة من خالل تقييمها لعقد اإليجار فيما إذا كان من المعقول ممارسة خيار تجديد أو انهاء عقد اإليجار. وهذا يعني أن الشركة تأخذ 
 اقتصاديا لممارسة خيار تجديد أو انهاء عقد اإليجار. بعد تاريخ بداية عقد اإليجار، تقوم الشركة بإعادة تقييم 

ً
في اعتبارها جميع العوامل ذات الصلة التي تشكل حافزا

مدة عقد اإليجار إذا ما كان هناك حدث أو تغير في الظروف الواقعة ضمن سيطرة الشركة وتؤثر على قدرة الشركة في ممارسة خيار التجديد أو االنهاء.

عقود اإليجار - تقدير معدل االقتراض المتزايد

ال تستطيع الشركة على الفور تحديد سعر الفائدة المضمن في عقود اإليجار، وبالتالي تستخدم الشركة معدل االقتراض المتزايد في قياس التزامات عقود اإليجار. 
إن معدل االقتراض المتزايد هو سعر الفائدة الذي يجب على الشركة دفعه من أجل االقتراض لفترة مماثلة بضمان مماثل ومبالغ الزمة للحصول على أصل بقيمة 
 عند عدم 

ً
مماثلة لألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة. وبالتالي، يعكس معدل االقتراض المتزايد »المبلغ الذي على الشركة دفعه” والذي يتطلب تقديرا

توافر أسعار ملحوظة أو عند الحاجة للتعديل بما يتناسب مع شروط وأحكام عقد اإليجار وعلى سبيل المثال عن دما ال تكون عقود االيجار بالعملة الوظيفية للشركة 
تقوم الشركة بتقدير معدل االقتراض المتزايد باستخدام البيانات الملحوظة )مثل: أسعار الفائدة في السوق( والمتوافرة وعمل بعض التقديرات الخاصة بالشركة 

عند الضرورة.

التغيرات في السياسات المحاسبية للشركة  -5

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة

5-1 المعيار الدولي للتقرير المالي )1٦( »عقود اإليجار«

يحل المعيار الدولي للتقرير المالي )16( محل معيار المحاسبة الدولي)17( - »عقود اإليجار«، والتفسير)4( من لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي »فيما إذا كان 
الترتيب يتضمن عقد إيجار«، والتفسير )15( من اللجنة الدائمة لتفسير المعايير الدولية)15( »عقود اإليجار التشغيلي- الحوافز« ، والتفسير –)27( من اللجنة الدائمة 
لتفسير المعايير الدولية »تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على شكل قانوني لعقد اإليجار«. يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي )16( مبادئ االعتراف والقياس 

والعرض واالفصاح عن عقود اإليجار ويتطلب من المستأجرين ادراج معظم عقود اإليجار في قائمة المركز المالي.

تظل محاسبة المؤجر بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )16( كما هي دون تغيير ُيذكر عن المحاسبة بموجب معيار المحاسبة الدولي )17(. يستمر المؤجرون في 
تصنيف عقود اإليجار إما كعقود إيجار تشغيلي أو تمويلي باستخدام نفس مبادئ التصنيف كما في معيار المحاسبة الدولي )17( وبالتالي، فليس للمعيار الدولي للتقرير 

المالي )16( تأثير على عقود اإليجار التي تكون فيها الشركة كمؤجر.
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5-1 المعيار الدولي للتقرير المالي )1٦( "عقود اإليجار" )تتمة( 

قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )16( باستخدام طريقة األثر الرجعي الُمعدل في تاريخ التطبيق األولي للمعاير في 1 يناير 2019م. وبموجب هذه 
 إلى التأثير التراكمي المثبت في تاريخ التطبيق األولي للمعيار، إن وجد. وبالتالي، يم يتم تعديل معلومات المقارنة للسنة 

ً
الطريقة، تم تطبيق المعيار بأثر رجعي استنادا

 أو أقل وال تحتوي على هيار 
ً
المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. اختارت الشركة استخدام إعفاءات االعتراف لعقود اإليجار في تاريخ بداية العقود التي تصل مدتها 12 شهرا

شراء )عقود قصيرة األجل( وعقود اإليجار التي تشتمل على )موجودات متدنية القيمة(.

تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي)1٦( 

فيما يلي تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )16( كما في 1 يناير 2019م:

1 يناير 2019م

ريال سعودي

الموجودات

56‚038‚394 موجودات حق اإلستخدام 

)4‚076‚284( مصاريف مدفوعة مقدما

51‚962‚110 مجموع الموجودات

المطلوبات

51‚962‚110 التزامات إيجار

--- مجموع التعديالت على حقوق الملكية

لدى الشركة عقود إيجار للمكاتب والمواقع المختلفة. قبل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )16(، قامت الشركة بتصنيف كل عقد من عقود اإليجار لديها (على أن 
الشركة هي المستأجر) في بداية عقد اإليجارالتشغيلي. في عقود اإليجار التشغيلي، تم تسجيل دفعات اإليجار كمصروف إيجار في الربح أو الخسارة على أساس القسط 
الثابت طوال مدة سريان العقد. وتم تسجيل أي مبالغ مدفوعة مسبقا وإيجارات مستحقة تحت بند »مبالغ مدفوعة مقدما وذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى«، 

على التوالي.

وعند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )16(، قامت الشركة بتسجيل الموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار عن تلك العقود التي تم تصنيفها سابقا كعقود 
إيجار تشغيلي، باستثناء العقود القصيرة األجل وعقود األصول المتدنية القيمة. وتم تسجيل الموجودات حق االستخدام بناًء على مبلغ مساٍو اللتزامات اإليجار، 
 إلى القيمة الحالية لدفعات اإليجار 

ً
، كما تم تسجيل التزامات اإليجار استنادا

ً
معدل مقابل أي مبالغ ذات صلة مسبوقة الدفع أودفعات إيجار مستحقة مسجلة سابقا

المتبقية مخصومة باستخدام معدل االقتراض المتزايد في تاريخ التطبيق األولي. بلغ المتوسط المرجح لمعدل االقتراض المتزايد على التزامات اإليجار المطبق في 1 
يناير 2019م نسبة %4.5.

5-2  تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )٩( مزايا الدفع المسبق في التعويض العكسي

بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )9(، يمكن قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، بشرط أن تكون التدفقات 
النقدية التعاقدية هي »مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم فقط« )»ضوابط مدفوعات أصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ«(، وان يتم 
االحتفاظ بأداة الدين ضمن نموذج أعمال مناسب للتصنيف. توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )9( أن األصل المالي يجتاز »ضوابط مدفوعات 
أصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم« بغض النظر عن األحداث أو الظروف التي تسبب اإلنهاء المبكر للعقد، وبغض النظر عن الطرف الذي يدفع او يستلم 

التعويض المعقول من أجل اإلنهاء المبكر للعقد.

ليس لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية للشركة.
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5-3  تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )1٩( تعديل البرامج أو تخفيضه أو تصفيته

تعالج التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )19( المحاسبة عند تعديل البرنامج أو تخفيضه أو تصفيته خالل فترة التقرير المالي. توضح التعديالت أنه عند حدوث 
تعديل على البرنامج أو تخفيضه أو تصفيته خالل فترة التقريرالمالي السنوية، يجب على المنشأة تحديد تكلفة الخدمة الحالية للفترة المتبقية بعد تعديل البرنامج 
أو تخفيضه أو تصفيته باستخدام االفتراضات االكتوارية المستخدمة في إعادة قياس صافي التزام )أصل( المنافع المحددة التي تعكس المنافع المقدمة بموجب 
البرنامج وموجودات البرنامج بعد ذلك الحدث. كما يجب على المنشأة تحديد صافي الفائدة للفترة المتبقية بعد تعديل البرنامج أو تخفيضه أو تصفيته باستخدام 
صافي التزام )أصل( المنافع المحددة التي تعكس المنافع المقدمة بموجب البرنامج وموجودات البرنامج بعد ذلك الحدث، ومعدل الخصم المستخدم غي إعادة قياس 

صافي التزام )أصل( المنافع المحددة.

ليس لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية للشركة لكونها لم تعمل أي تعديالت على البرنامج أو تخفيضات لمدة البرنامج أو تصفيات للبرنامج خالل السنة.

5-4 التفسير )23( من لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي »عدم التيقن حول معالجة ضريبة الدخل«

يعالج التفسير المحاسبة عن ضرائب الدخل عندما تتضمن معالجة الضريبة عدم تيقن يؤثر على تطبيق معيار المحاسبة الدولي )12( »ضرائب الدخل«، وال ينطبق 
 المتطلبات التي تتعلق بالفائدة والغرامات التي ترتبط بالمعالجة 

ً
على الضرائب أو الرسوم خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي )12( كما أنه ال يتضمن تحديدا

غيرالمؤكدة للضريبة. يتناول التفسير بشكل محدد ما يلي:

فيما إذا كانت المنشأة تعتبر معالجات الضريبة المشكوك فيها بشكل منفصل. 	

االفتراض بأن المنشأة تقوم بفحص معالجات الضريبة بواسطة الهيئات الضريبية. 	

كيف تحدد المنشأة الربح الخاضع للضريبة )الخسارة الخاضع للضريبة( واألوعية الضريبية والخسائر الضريبية غير المستخدمة والقيود الدائنة الضريبية  	
غير المستخدمة ومعدالت الضريبة.

كيف تنظر المنشأة إلى التغيرات في الحقائق والظروف. 	

ليس للتفسير تأثير على القوائم المالية للشركة.

ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -٦
فيما يلي ملخص ألهم السياسات المحاسبية المطبقة من قبل االشركة:

ممتلكات ومعدات

 اإلستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة. األرا�سي المملوكة ال تستهلك. تستهلك التكلفة ناقصة القيمة التقديرية 
ً
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا

المتبقية للممتلكات والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدة االعمال اإلنتاجية المتوقعة للموجودات. يتم تحميل اإلستهالك على قائمة الربح أو الخسارة على 
مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية:

السنوات

40المباني

2-5السيارات

العمر اإلنتاجي أو فترة اإليجار، أيهما أقلتحسينات المباني المستأجرة

3-5أصول ثابتة أخرى

یتم تحمیل الصیانة واإلصالحات التي ال تمد بصورة جوھریة العمر اإلنتاجي المقدر ألصل ما إلی قائمة الربح أو الخسارة، عندما یتم تکبدھا. يتم رسملة التجديدات 
والتحسينات الرئيسية، ويتم استبعاد األصول التي تم استبدالها.

 في نهاية كل فترة تقريرسنوية. يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل على الفور 
ً
تتم مراجعة القيم واألعمار اإلنتاجية المتبقية للموجودات وتعديلها إذا كان ذلك مناسبا

إلى المبلغ القابل لالسترداد، وذلك في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل عن القيمة المقدرة القابلة لالسترداد. تحمل القيمة الدفترية الزائدة على القيمة القابلة 
لإلسترداد على قائمة الربح أو الخسارة.
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الموجودات غير الملموسة

 أي 
ً
تقاس الموجودات غير الملموسة المقتناة بشكل منفصل عند اإلثبات المبدئي بالتكلفة. بعد اإلثبات المبدئي، تظهر الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا

إطفاء متراكم وأي خسائر لالنخفاض في القيمة، إن وجدت. يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة باستخدام طريقة القسط الثابت 
على مدى أعمارها اإلنتاجية وهي خمسة سنوات.

تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد الموجودات غير الملموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية للموجودات، وتقيد في قائمة الربح 
أو الخسارة عند استبعاد تلك الموجودات.

النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق واألرصدة والودائع تحت الطلب لدى البنوك، إلى جانب االستثمارات األخرى قصيرة األجل ذات السيولة العالية التي 
تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ شرائها.

المخزون

يمثل المخزون السيارات المتاحة للبيع وقطع الغيار ومستلزمات أخرى. يسجل المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابل للتحقق أيهما أقل. إن صافي القيمة القابلة 
للتحقق عبارة عن سعر البيع التقديري ضمن دورة األعمال العادية مخصوما منه التكاليف التقديرية والالزمة إلنفاذ البيع. يتم إدراج القيمة الدفترية للمخزون 

كتكلفة إيرادات عند بيع المخزون. تقوم الشركة بتكوين مخصص مقابل خسائر المخزون نتيجة لعوامل مثل التقادم والخلل الفني أو التلف الطبيعي وخالفه.

السيارات المتاحة للبيع

يتم تحويل السيارات المتاحة للبيع والتي تم االحتفاظ بها مسبقا كجزء من الممتلكات والمعدات ألغراض التأجير إلى مخزون بقيمتها الدفترية عند التوقف عن 
االحتفاظ بها لغرض البيع ضمن دورة األعمال العادية للشركة. يتم إدراج التكاليف األخرى ضمن تكاليف مخزون السيارات فقط في الحدود التي يتم تكبدها لجلبها 

إلى موقعها الحالي وحالتها الراهنة إلتمام البيع.

قطع الغيار والمستلزمات

تستند تكاليف قطع الغيار والمستلزمات على مبدأ المتوسط المرجح. يتم إدراج التكاليف األخرى ضمن تكاليف قطع الغيار والمستلزمات بمقدار تكبدها في سياق 
جلبها إلى موقعها الحالي وحالتها الراهنة.

األدوات المالية

اإلثبات والغاء اإلثبات

 في األحكام التعاقدية لألداة المالية. يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية عندما تنق�سي 
ً
يتم إثبات الموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح الشركة طرفا

الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي، أو عندما يتم تحويل األصل المالي وجميع المخاطر والمنافع بشكل جوهري. ويلغى االعتراف باإللتزام المالي 
عدما يتم إطفاءه أو إستبعاده أو إلغاءه أو انقضاءه. 

التصنيف والقياس األولي للموجودات المالية

 بالقيمة العادلة بتكاليف العملية )إن وجد(.
ً
يتم قياس جميع الموجودات المالية أوليا

يتم تصنيف الموجودات المالية - عدا عن تلك المخصصة والفعالة كأدوات تحوط - إلى الفئات التالية:

التكلفة المطفأة  	

القيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر 	

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 	

يتم تحديد فئة التصنيف عن طريق كل من:

نموذج أعمال الشركة في إدارة الموجودات المالية 	

خصائص التدفق النقدي التعاقدي للموجودات المالية. 	
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جميع اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالموجودات المالية المعترف بها في الربح أو الخسارة يتم عرضها ضمن تكاليف التمويل أو إيرادات التمويل أو البنود المالية 
األخرى.

القياس الالحق للموجودات المالية

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا كانت الموجودات تلبي الشروط التالية )وليست مخصصة كقيمة عادلة من خالل األرباح أوالخسائر(:

يتم اإلحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى اإلحتفاظ بالموجودات المالية وتحصيل تدفقاتها النقدية التعاقدية. 	

أن ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية تدفقات نقدية تقتصر على دفعات أصل الدين والفائدة المستحقة على مبلغ أصل الدين القائم.  	

تشمل هذه الفئة الموجودات المالية غير المشتقة مثل التسهيالت والذمم المدينة بدفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق نشط. وبعد اإلعتراف المبدئي 
يتم قياسها بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة سعر الفائدة الفعال. ويتم حذف الخصم عندما يكون تأثير الخصم غير جوهري.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر

هي الموجودات المالية التي ُيحتفظ بها ضمن نموذج أعمال مختلف عدا عن »اإلحتفاظ للتحصيل« أو »اإلحتفاظ للتحصيل ثم البيع« والموجودات المالية التي 
تدفقاتها النقدية التعاقدية ال تقتصر على دفعات أصل الدين والفائدة المستحقة، ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر.

يتم قياس الموجودات في هذه الفئة بالقيمة العادلة مع إثبات األرباح أو الخسائر في قائمة الربح أو الخسارة. يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية في هذه 
الفئة بالرجوع إلى تعامالت سوق نشط أو بإستخدام تقنية تقييم عندما ال يكون هناك سوق نشط.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

تقوم الشركة بإحتساب الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا كانت الموجودات تستوفي الشروط التالية:

يتم اإلحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى الحفظ من أجل تحصيل التدفقات النقدية المرتبطة بها والبيع و 	

أن ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية تدفقات نقدية تقتصر على دفعات أصل الدين والفائدة المستحقة على مبلغ أصل الدين غير القائم. 	

األرباح أو الخسائر التي يتم إثباتها في الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة تدويرها عند إلغاء إثبات األصل. وتشمل هذه الفئة األوراق المالية والسندات المدرجة، التي كانت 
مصنفة في السابق على أنها »متاحة للبيع«.

إنخفاض قيمة الموجودات المالية

 من المعلومات المستقبلية إلثبات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة - نموذج الخسارة 
ً
تستخدم متطلبات إنخفاض القيمة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( مزيدا

اإلئتمانية المتوقعة.

 من ذلك تأخذ الشركة بالحسبان نطاق أوسع من المعلومات 
ً
لم يعد إثبات الخسائر اإلئتمانية يعتمد على قيام الشركة مبدئيا بتحديد حدث لخسارة اإلئتمان. وبدال

عند تقييم مخاطر اإلئتمان وقياس خسائر اإلئتمان المتوقعة، بما في ذلك األحداث الماضية والظروف الحالية والتنبؤات المعقولة والداعمة التي تؤثر على إمكانية 
التحصيل المتوقع للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة.
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عند تطبيق هذا النهج المستقبلي يتم التمييز بين:

األدوات المالية التي لم تنخفض جودتها اإلئتمانية بشكل جوهري منذ اإلعتراف المبدئي أو التي تحتوي على مخاطر إئتمانية منخفضة )المرحلة األولى( و 	

األدوات المالية التي تنخفض جودتها اإلئتمانية بشكل جوهري منذ اإلعتراف المبدئي ولم تكن مخاطرها اإلئتمانية منخفضة )المرحلة الثانية(. 	

تغطي »المرحلة الثالثة« الموجودات المالية التي لديها دليل موضوعي على اإلنخفاض في القيمة بتاريخ التقرير. ومع ذلك ال يقع أي من موجودات الشركة في هذه الفئة.

 من الخسائر اإلئتمانية المتوقعة« للفئة األولى بينما يتم إثبات »خسائر إئتمانية متوقعة مدى العمر« للفئة الثانية. 
ً
يتم إثبات »12 شهرا

يتم تحديد مقياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة من خالل تقدير اإلحتمال المرجح للخسائر اإلئتمانية على مدى العمر المتوقع لألداة المالية.

تستخدم الشركة المدخل المبسط في المحاسبة عن الذمم التجارية والمدينين اآلخرين وتسجل كخسائر ائتمانية متوقعة. تستخدم الشركة خبرتها التاريخية 
ومؤشراتها الخارجية ومعلوماتها المستقبلية الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة باستخدام مصفوفة المخصص.

تقوم الشركة بتقییم انخفاض مجموعة من الذمم المدينة التجارية التي لها نفس خصائص مخاطر االئتمان وأنماط الخسارة، تم تقدير معدالت الخسارة المتوقعة 
بناًء على األيام المتأخرة.

تصنيف وقياس المطلوبات المالية

 بالقيمة العادلة ويتم تعديلها بتكاليف العملية ما لم تحدد الشركة مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.
ً
يتم قياس المطلوبات المالية أوليا

يتم في وقت الحق قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة سعر الفائدة الفعال، بإستثناء المشتقات والمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة 
 بالقيمة العادلة مع إثبات األرباح والخسائر في قائمة األرباح أوالخسائر.

ً
العادلة من خالل األرباح والخسائر والتي يتم تسجيلها الحقا

المخصصات

يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام قانوني حالي أو متوقع نتيجة ألحداث سابقة ويكون من المحتمل أن يستدعي األمر تكبد موارد لتسوية االلتزام 
ويكون باإلمكان تقدير قيمة االلتزام بشكٍل موثوق فيه.

مخصص الزكاة 

يتم تكوين واثبات مخصص الزكاة الشرعية في نهاية كل سنة مالية وفقا ألحكام وقواعد فريضة الزكاة في المملكة العربية السعودية. ويتم تسوية الفروقات الناتجة 
عن الربط النهائي في السنة التي يتم فيها اعتماد الربط الزكوي ضمن قائمة الربح أو الخسارة.
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مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

لدى الشركة نظام منافع نهاية الخدمة للموظفين محدد متفق مع أنظمة العمل والعّمال في المملكة العربية السعودية بناًء على آخر راتب وعدد سنوات الخدمة.

ال يتم تمويل خطط منافع نهاية الخدمة. وبالتالي، فإن تقييمات االلتزامات بموجب الخطط يتم تنفيذها من قبل خبير اكتواري مستقل بناء على طريقة ائتمان الوحدة 
المتوقعة. التكاليف المتعلقة بهذه الخطط تتكون أساسا من القيمة الحالية للمنافع المنسوبة وذلك على أساس متساوي في كل سنة من سنوات الخدمة والفائدة 

على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة.

يتم إثبات تكاليف الخدمة الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد الخدمة على الفور في الربح أو الخسارة في حين يتم تسجيل عكس االلتزام بمعدالت الخصم 
المستخدمة في الربح أو الخسارة. تعتبر أي تغييرات في صافي االلتزام بسبب التقييم االكتواري والتغيرات في االفتراضات كإعادة قياس في قائمة الدخل الشامل اآلخر.

يتم إثبات إعادة قياس األرباح والخسائر التي تنشأ من تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها، مباشرة في الدخل الشامل اآلخر. 
ويتم تحويلها إلى األرباح المبقاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية في الفترة التي تحدث فيها.

يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة الناتجة من تعديالت أو تقليصات النظام فورا في الربح أو الخسارة كتكاليف خدمة سابقة. تعتمد 
مدفوعات نهاية الخدمة بشكل أسا�سي على رواتب الموظفين النهائية والبدالت وسنوات الخدمة المتراكمة، كما هو موضح في نظام العمل في المملكة العربية 

السعودية.

عقود اإليجار

تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد هو عقد ايجار أو يحتوي على عقد إيجار. يعتبر العقد عقد ايجار أو يحتوي على عقد إيجار إذا ما أعطى الحق في السيطرة على 
استخدام أصل محدد لفترة من الزمن مقابل عوض ما.

الشركة كمستأجر

تطبق الشركة نموذج منفرد لالعتراف والقياس لجميع عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات المنخفضة القيمة. تعترف 
الشركة بالتزام االيجار لدفع دفعات اإليجار ويمثل حق استخدام األصل الحق في استخدام موجودات حق اإلستخدام.

موجودات حق اإلستخدام

تقوم الشركة بإدراج الموجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار (تاريخ توافر األصل حق استعمال الموجودات) يتم قياس الموجودات حق االستعمال 
عدل بحسب أي إعادة قياس اللتزامات عقود اإليجار. تتضمن تكلفة الموجودات حق االستخدام 

ُ
بالتكلفة ناقصا أي إستهالك متراكم وخسائر انخفاض في القيمة وت

قيمة التزامات عقود اإليجار المسجلة والتكاليف المباشرة األولية ودفعات اإليجار المدفوعة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقص أي محفزات إيجار مستلمة. يتم 
إستهالك األصل الموجودات حق االستعمال على أساس القسط الثابت طوال مدة عقد اإليجار أو العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أيهما أقصر.

إذا كانت ملكيه األصل المستأجر تنتقل إلى الشركة في نهاية مدة اإليجار أو أن التكلفة تعكس ممارسه خيار الشراء، فيحتسب اإلستهالك باستخدام العمر اإلنتاجي 
المقدر لألصل. 
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عقود اإليجار )تتمة(

التزامات اإليجار

في بداية عقد اإليجار، تقوم الشركة بإدراج التزامات اإليجار الُمقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار طوال مدة اإليجار. تتضمن دفعات اإليجار دفعات ثابتة 
)تتضمن الدفعات الثابتة غير الجوهرية( ناقصا أي محفزات إيجار مستحقة االستالم، ودفعات إيجار متغيرة القيمة بناًء على المؤشر أو المعدل، والمبالغ المتوقع 
دفعها مقابل ضمانات المبالغ المتبقية. تتضمن دفعات اإليجار أيضا سعر الممارسة لخيار الشراء الذي من المتوقع بقوة أن تمارسه الشركة ودفعات الغرامات 
المتصلة بإنهاء العقد فيما إذا كانت شروط اإليجار تعطي الشركة الحق في انهاء عقد اإليجار. ودفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ثابت يتم 

إدراجها كمصروف )إال إذا تم تكبدها إلنتاج بضائع( في الفترة التي يحصل فيها الحدث أو الظرف للدفع.

عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم الشركة معدل االقتراض المتزايد في تاريخ ابتداء العقد فيما إذا كان معدل الفائدة الضمني في العقد ال يمكن 
تحديده بشكل فوري. بعد بداية العقد يتم زيادة مبلغ التزامات اإليجار ليعكس ازدياد تكلفة التمويل وانخفاض المبلغ عند دفع اإليجارات. كما أنه يتم إعادة قياس 
القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا ما كان هناك تعديل أو تغير في مدة العقد أو تغير في مدفوعات اإليجار )أي تغيرات في المدفوعات المستقبلية الناتجة عن التغير 

في المؤشر أو المعدل المستخدم لتحديد مثل هذه مدفوعات اإليجار( أو تغير في تقييم خيار شراء األصل األسا�سي.

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة

تقوم الشركة بتطبيق اعفاء االعتراف بعقود االيجار القصيرة االجل إلى عقودها قصيرة االجل )أي تلك العقود التي مدتها 12 شهر او اقل من تاريخ بداية العقد وال 
تتضمن خيار الشراء( وكذلك تطبق الشركة عقود اعفاء االعتراف بالموجودات المنخفضة القيمة إلى عقود االيجار ذات الموجودات المنخفضة القيمة كمصروف 

على أساس القسط الثابت على مدى مدة االيجار.

اإلحتياطي النظامي

 لنظام الشركات السعودي والنظام األسا�سي للشركة، يجب على الشركة تحويل 10% من صافي دخل السنة إلى اإلحتياطي النظامي حتى يتمثل مجموع اإلحتياطي 
ً
طبقا

30% من رأس المال. ويجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ مجموع اإلحتياطي 30% من رأس المال. إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع.

اإليرادات 

بيع مخزون )سيارات(

تدرج اإليرادات من بيع السيارات عندما تنتقل السيطرة على السيارات إلى العميل وهو عادة ما يتم عند تسليم السيارة. تتضمن إيرادات الشركة من بيع السيارات 
التزامات أداء خالية من أي اثمان متغيرة أو تمويالت.

إيرادات من خدمات أخرى

تدرج اإليرادات من الخدمات األخرى والتي تتعلق مع ترتيبات تأجير السيارات عندما يتم تقديم تلك الخدمات ذات الصلة ويتم تصنيفها كجزء من اإليرادات من تلك 
األنشطة الرئيسية. تدرج اإليرادات من الخدمات األخرى والتي تتعلق مع ترتيبات تأجير السيارات مع الوقت عند تقديم الخدمات.

المصاريف

جميع المصروفات المتعلقة بتحقيق اإليرادات تسجل ضمن تكلفة اإليرادات. المصروفات األخرى الغير متعلقة بتحقيق اإليرادات تسجل ضمن المصروفات 
العمومية واإلدارية أو مصروفات البيع والتسويق. المصروفات المشتركة إن وجدت، يتم توزيعها على تكلفة اإليرادات والمصروفات العمومية واإلدارية على أساس 

ثابت. 

تكاليف االقتراض

يعترف بجميع تكاليف االقتراض في قائمة الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
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شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة( 

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م

ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(  -٦

العمالت األجنبية

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريـال السعودي على أساس أسعـار الصـرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت. يتم إثبات أرباح وخسائر صرف 
العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة عن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية عدا عن الريال السعودي على 

أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما في نهاية الفترة ضمن الربح أو الخسارة.

يتم تحويل البنود غير النقدية التي تّم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم إدراج الفروقات 
الناشئة عن تحويل الموجودات والمطلوبات المدرجة بالقيمة العادلة كجزء من ربح أو خسارة القيمة العادلة. 

المعلومات القطاعية

يعتبر القطاع جزء أسا�سي من الشركة يقوم ببيع أو تقديم خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم بتقديم منتجات أو خدمات في بيئة إقتصادية معينة )قطاع جغرافي( 
وتختلف أرباحه وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات األخرى.



261

شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة( 

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م

ممتلكات ومعدات، بالصافي   -٧

31 ديسمبر2019م:
السياراتالمبانياألرا�ضي

تحسينات 
المباني 

المستأجرة

أصول ثابتة 
أخرى

اإلجمالي

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

التكلفـــــــة:

888‚134‚787992‚947‚30225‚018‚2656‚438‚984867‚717‚5504‚012‚88في بداية السنة

737‚781‚380545‚724‚1132‚654642‚928‚590541‚486---إضافات 

)941‚253‚183(------)941‚253‚183(------محول إلى المخزون )إيضاح )أ( ادناه(

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

684‚679‚354‚1671‚689‚41528‚660‚9786‚112‚226‚5741‚204‚5505‚012‚88في نهاية السنة

اإلستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة:

963‚865‚510241‚794‚70620‚628‚1001‚571‚647217‚871‚1---في بداية السنة

224‚137‚446177‚808‚2882‚786643‚601‚704173‚83---إستهالكات خالل السنة )إيضاح 22 و24(

605‚60571‚71------------خسارة إنخفاض في القيمة )إيضاح 22(

 )002‚471‚91(------ )002‚471‚91(------محول إلى المخزون )إيضاح )أ( ادناه(

790‚603‚561327‚674‚99423‚271‚8842‚701‚351299‚955‚1---في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية:

894‚075‚027‚6061‚014‚4215‚388‚0944‚411‚223926‚249‚5503‚012‚88في 31 ديسمبر 2019م

31 ديسمبر 2018م:
السياراتالمبانياألرا�ضي

تحسينات 
المباني 

المستأجرة

أصول ثابتة 
أخرى

اإلجمالي

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

التكلفـــــــة:

522‚967‚347821‚340‚83224‚157‚8095‚023‚984700‚432‚5504‚012‚88في بداية السنة

207‚089‚210396‚803‚6061‚391931‚354‚393------إضافات 

)935‚785‚241(------)935‚785‚241(------محول إلى المخزون )إيضاح )أ( ادناه(

094‚864‚09415‚18---000‚846‚15------أعمال تحت التنفيذ

---)864‚213()136‚71(---000‚285---محول

888‚134‚787992‚947‚30225‚018‚2656‚438‚984867‚717‚5504‚012‚88في نهاية السنة

اإلستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة:

993‚112‚965214‚724‚40510‚241‚5091‚353‚114200‚793‚1---في بداية السنة

761‚104‚971140‚717‚2014‚056549‚759‚533134‚78---إستهالكات خالل السنة )إيضاح 22 و24(

956‚753‚5745‚351‚5)900‚161(282‚564------خسارة إنخفاض في القيمة )إيضاح 22(

)747‚105‚118(------)747‚105‚118(------محول إلى المخزون )إيضاح )أ( ادناه(

963‚865‚510241‚794‚70620‚628‚1001‚571‚647217‚871‚1---في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية:

925‚268‚277750‚153‚5965‚389‚1654‚867‚337649‚846‚5502‚012‚88في 31 ديسمبر 2018م

)أ( تمثل هذه البنود تكلفة ومجمع إستهالك السيارات المستبعدة من األسطول والتي تم تحويلها إلى المخزون )إيضاح رقم 9(.
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شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة( 

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م

موجودات غير ملموسة، بالصافي   -٨

31 ديسمبر 2019م
برامج

ريال سعودي

التكلفـــــــة:

556‚911في بداية السنة

830‚95إضافات 

---إستبعادات

386‚007‚1في نهاية السنة

االطفاء المتراكم: 

892‚327في بداية السنة

935‚221اإلطفاء خالل السنة )إيضاح 22(

827‚549في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية:

559‚457في 31 ديسمبر 2019م

31 ديسمبر 2018م
برامج

ريال سعودي

التكلفـــــــة:

556‚911في بداية السنة

---إضافات 

---إستبعادات

556‚911في نهاية السنة

االطفاء المتراكم: 

644‚111في بداية السنة

248‚216اإلطفاء خالل السنة )إيضاح 22(

892‚327في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية:

664‚583في 31 ديسمبر 2018م

المخزون   -٩
31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

573‚588‚4594‚045‚4سيارات محتفظ بها للبيع 

750‚368‚2212‚715‚2قطع غيار ومستلزمات

323‚957‚6806‚760‚6المجموع
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شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة( 

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م

مصاريف مدفوعة مقدمَا وأرصدة مدينة أخرى   -10
31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي
َ
676‚521‚83120‚923‚16مصاريف مدفوعة مقدما

775‚536537‚194‚7دفعات مقدمة لموردين

850‚708‚2705‚117‚3دفعات مقدمة مقابل إضافات الممتلكات والمعدات

303‚930‚9931‚775‚1ذمم موظفين 

128‚729719‚436‚1تأمينات نقدية

645‚363‚6901‚714‚2أرصدة مدينة أخرى

377‚781‚04930‚163‚33المجموع

ذمم مدينة، بالصافي   -11
31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

882‚273‚70586‚523‚118إجمالي الذمم المدينة

)696‚596‚21()639‚138‚28(الخسائر اإلئتمانية المتوقعة )إيضاح 1-11(

186‚677‚06664‚385‚90الذمم المدينة، بالصافي

11-1: كانت حركة الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للذمم المدينة كاآلتي:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

919‚682‚60621‚596‚21في بداية السنة

205‚223‚6758‚798‚7المكون خالل السنة 

)428‚309‚8()732‚256‚1(مبالغ معدومة خالل السنة

696‚596‚63921‚138‚28في نهاية السنة

اإليرادات المستحقة، بالصافي  -12
31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

708‚343‚3008‚600‚10اجمالي اإليرادات المستحقة

)790‚570‚2()684‚775‚2(الخسائر اإلئتمانية المتوقعة )إيضاح 1-12(

918‚772‚6165‚824‚7صافي اإليرادات المستحقة

12-1: كانت حركة الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لإليرادات المستحقة كاآلتي:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

942‚368‚7902‚570‚2في بداية السنة

848‚894201‚204المكون خالل السنة 

790‚570‚6842‚775‚2في نهاية السنة
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شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة( 

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م

عقود االيجار  -13
 أو أقل وعقود إيجار لمعدات مكتبية ذات 

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

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

فيما يلي القيم الدفترية للموجودات حق اإلستخدام المدرجة والحركة فيها خالل السنة:  1-13

31 ديسمبر 2019م

ريال سـعودي

394‚038‚56كما في 1 يناير 2019م 

646‚779‚6إضافات

)357‚895‚15(مصروف إستهالك

683‚922‚46في نهاية السنة

فيما يلي القيم الدفترية اللتزامات اإليجار والحركة لها خالل السنة:  2-13

31 ديسمبر 2019م

ريال سـعودي

110‚962‚51كما في 1 يناير 2019م 

646‚779‚6إضافات

480‚179‚2تراكم فائدة

)303‚943‚16(مدفوعات

933‚977‚43في نهاية السنة

724‚364‚15الجزء المتداول

209‚613‚28الجزء غير المتداول 

فيما يلي القيم المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة:  3-13

31 ديسمبر 2019م

ريال سـعودي

357‚895‚15مصروف إستهالك موجودات حق اإلستخدام

480‚179‚2مصروف فائدة على إلتزامات اإليجار

999‚640‚11مصروف يتعلق بعقود إيجار قصيرة األجل )متضمنة في تكلفة اإليرادات)

836‚715‚29مجموع المبلغ المدرج في قائمة الربح أو الخسارة
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شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة( 

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م

األرصدة والمعامالت مع أطراف ذات عالقة   -14
األطراف ذات العالقة في الشركة هم المساهمين، أعضاء مجلس اإلدارة، اإلدارة العليا للشركة، والشركات التي يكونون فيها المالك الرئيسيين.

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

14-1: المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة واألرصدة في نهاية السنة كما يلي:

طبيعة المعامالتطبيعة العالقة

األرصدةمبالغ المعامالت

2018م2019م2018م2019م

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

550‚11---000‚825147‚80إيراداتمساهم رئي�سيشركة انفستكورب السعودية لإلستثمارات المالية

141‚3857‚55432‚060133‚150إيرادات وإيرادات أخرىمساهمحمود عبدالله الذييب

---000‚9035‚585‚683,1351‚9إيرادات ومشتريات ومصاريفمساهمين مشتركينشركة أبناء الذيب

096‚12---)221‚547()519‚530(إيرادات وإيرادات أخرى ومصاريفمساهممحمد أحمد الذييب 

071‚29---687‚28,29127إيرادات وإيرادات أخرىمساهمنواف محمد الذييب

356‚21547840‚98355‚58إيرادات وإيرادات أخرىمساهمنايف محمد الذييب

------900‚6---إيراداتمساهممحمد حمود الذييب

------190‚900706‚417إيرادات أخرىابراهيم أحمد الذييب

---------005‚19إيراداتمساهمأحمد محمد الذيب 

------000‚625313‚112إيراداتمساهمين مشتركينشركة مداريم

37‚863100‚214

14-2 : تعويضات أعضاء اإلدارة العليا كاآلتي: :

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سعوديريال سعودي

623‚745‚8664‚756‚4رواتب ومنافع أخرى 
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شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة( 

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م

النقد وما في حكمه  -15
31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

022‚423‚04432‚393‚58نقد لدى البنوك

494‚062700‚577نقد في الصندوق

516‚123‚10633‚970‚58المجموع

رأس المال   -1٦
يتكون رأس المال من 200‚390‚15 سهم، قيمة كل سهم 10 ريال سعودي )2018م: 200‚390‚15 سهم، قيمة كل سهم 10 ريال سعودي(.

القروض ألجل   -1٧
31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

849‚942‚554358‚011‚605قروض 

: الجزء المتداول
ً
)760‚622‚229()161‚849‚288(ناقصا

089‚320‚393129‚162‚316القروض طويلة األجل

حصلت الشركة على تسهيالت من بنوك محلية على شكل قروض ألجل. إن هذه التسهيالت مضمونة بضمانات شخصية من الشركاء.

تستحق القروض ألجل السداد على مدى فترة تتراوح ما بين 24 إلى 48 شهر من تاريخ السحب، مع الدفعة األخيرة المستحقة الدفع في ديسمبر 2023م. يتم عرض 
األقساط المستحقة في عام 2020م ضمن االلتزامات المتداولة.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  -1٨

1٨-1 االفتراضات االكتوارية الرئيسية: 

خالل السنة، تم إجراء التقييمات االكتوارية بموجب طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة باستخدام االفتراضات الهامة التالية:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

3.80%3.50%معدل الخصم

3.50%3.50%معدل الزيادة في الراتب 

1٨-2 حركة مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين خالل السنة هي كما يلي:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سعوديريال سعودي

423‚469‚36921‚182‚20في بداية السنة

832‚661‚9372‚660‚2تكاليف الخدمة

832‚661‚9372‚660‚2تكلفة الخدمة الحالية

------تكلفة الخدمة السابقة

838‚547815‚863مصروف الفائدة

)600‚843‚3()119‚620‚1(المدفوع خالل السنة 

)124‚921(353‚177‚1الخسائر / )األرباح( االكتوارية

369‚182‚08720‚264‚23في نهاية السنة
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1٨-3 المبالغ المثبتة في قائمة الربح او الخسارة:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سعوديريال سعودي

832‚661‚9372‚660‚2تكاليف الخدمة

838‚547815‚863مصروف فائدة

670‚477‚4843‚524‚3المجموع

1٨-4 المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل االخر: 

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سعوديريال سعودي

---427‚410‚1الخسائر االكتوارية الناتجة عن التغيير في االفتراضات المالية

)124‚921()074‚233(األرباح االكتوارية الناتجة عن تعديالت الخبرة

)124‚921(353‚177‚1المجموع

1٨-5 تحليل الحساسية لالفتراضات اإلكتوارية الهامة:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سعوديريال سعودي

369‚182‚08720‚264‚23االساس 

382‚787‚35718‚525‚21معدل الخصم +%1

038‚789‚88821‚274‚25معدل الخصم -%1

897‚889‚88821‚373‚25معدل زيادة الراتب +%1

518‚674‚43218‚407‚21معدل زيادة الراتب -%1

795‚182‚73920‚261‚23معدل الوفيات اعلى بنسبة %10

940‚181‚44320‚266‚23معدل الوفيات اقل بنسبة %10

149‚111‚30020‚105‚23معدل االنسحاب +%10

907‚257‚46420‚438‚23معدل االنسحاب -%10

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى   -1٩
31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

593‚684‚43314‚678‚24مصاريف مستحقة الدفع

316‚930‚6046‚399‚10دفعات مقدمة من عمالء

950‚696‚0921‚077‚4أرصدة دائنة أخرى

859‚311‚12923‚155‚39المجموع
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الزكاة  -20
تتكون الزكاة المحملة على الشركة من اآلتي: 

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

703‚022‚6262‚113‚4المحمل خالل السنة

143‚888‚0606‚014‚4مخصص إضافي لفروقات سنوات سابقة

846‚910‚6868‚127‚8المجموع 

 لألساس التالي:
ً
تم احتساب مخصص السنة الحالية وفقا

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

952‚195‚907404‚206‚472حقوق المساهمين

284‚986‚826433‚722‚768مخصصات أول المدة وتسويات أخرى

)912‚809‚757()357‚171‚077‚1(القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل

163‚758‚37680‚372‚324

790‚535---دخل السنة الخاضع للزكاة

114‚908‚37680‚758‚163الوعاء الزكوي للسنة

703‚022‚6262‚113‚4الزكاة المحملة 

حركة المخصص خالل السنة كما يلي:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

075‚855‚9214‚765‚13في بداية السنة

703‚022‚6262‚113‚4المحمل خالل السنة

143‚888‚0606‚014‚4مخصص إضافي لفروقات سنوات سابقة

---)236‚039‚2(مدفوع خالل السنة

921‚765‚37113‚854‚19في نهاية السنة

الربوط الزكوية

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

بتاريخ 4 أغسطس 2019م استلمت الشركة الربط الزكوي من الهيئة العامة للزكاة والدخل لألعوام من 2010م حتى 2017م تتضمن وجود فروقات زكوية بمبلغ 
441‚903‚13 ريال سعودي. اعترفت الشركة بمبلغ 218‚743‚11 ريال سعودي وتم اخذ مخصص لتغطية هذا المبلغ. وقد تم اإلعتراض من قبل الشركة خالل الفترة 
 إلى لجنة تسوية المنازعات مع الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن فروق الزكاة المتعلقة بالفترة من 2012م إلى 

ً
النظامية. وفي 17 فبراير 2020م، قدمت الشركة طلبا

2017م.

 للزكاة من الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، والذي أظهر فروقات بلغت 060‚014‚4 
ً
 أوليا

ً
وفي 5 مارس 2020م، تلقت الشركة تقييما

ريال سعودي. تم تسجيل مبلغ 060‚014‚4 ريال سعودي ضمن مخصص الزكاة.
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اإليرادات    -21
31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

342‚805‚587420‚546‚540إيجار سيارات وترتيبات تأجير 

844‚792‚507111‚593‚90مبيعات السيارات 

186‚598‚094532‚140‚631المجموع 

تكلفة اإليرادات  -22
31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

046‚613‚029138‚684‚176إستهالك ممتلكات ومعدات )إيضاح 7(

099‚154‚815117‚789‚84تكلفة بيع السيارات

422‚473‚77044‚672‚49رواتب وأجور ومنافع الموظفين

483‚417‚45925‚105‚34مصاريف تأمين

391‚035‚12914‚539‚21صيانة وإصالح

---357‚895‚15إستهالك أصول حق اإلستخدام )إيضاح 13(

115‚370‚99928‚640‚11إيجارات

270‚075‚2723‚852‚3مصاريف شحن

310‚685‚3902‚461‚3مصاريف بنكية

517‚781‚3641‚335‚1المصاريف الخدمية

956‚753‚0615‚302خسائر انخفاض القيمة )إيضاح 7 ، 9(

248‚935216‚221إطفاء األصول غير الملموسة )إيضاح 8(

314‚407‚1058‚945‚6مصاريف أخرى

171‚983‚685389‚445‚410المجموع

مصاريف بيعية وتسويقية  -23
31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

581‚695‚43724‚508‚29رواتب وأجور ومنافع الموظفين

019‚069‚3212‚053‚2دعاية وإعالن

513‚987515‚950‚1مصاريف أخرى

113‚280‚74527‚512‚33المجموع
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مصاريف عمومية وإدارية  -24
31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

239‚044‚08714‚858‚18رواتب وأجور ومنافع الموظفين

889‚291‚9823‚247‚2أتعاب مهنية

920‚417‚9831‚854‚1رسوم حكومية

227‚704741‚197‚1المصاريف الخدمية

281‚333661‚865ضيافة

715‚491‚1951‚453إستهالك سيارات الموظفين )إيضاح 7(

192‚457537‚285صيانة وإصالح

225‚332‚3351‚862‚4مصاريف أخرى

688‚517‚07623‚625‚30المجموع

تكاليف التمويل   -25
31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

376‚495‚76916‚338‚22تكلفة التمويل على القروض ألجل

---480‚179‚2تكلفة التمويل على التزامات اإليجار )إيضاح 13(

376‚495‚24916‚518‚24المجموع 

إلتزامات محتملة  -2٦
أصدرت الشركة خطابات ضمان بمبلغ 520‚582‚28 ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م )2018م : 209‚142‚11( فيما يتعلق بعملياتها.

االدوات المالية وإدارة المخاطر   -2٧
تتضمن االدوات المالية كل من موجودات ومطلوبات مالية. تشتمل الموجودات المالية النقد وما في حكمه والذمم المدينة والمدينون اآلخرون والمصاريف المدفوعة 

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

مخاطر العمالت 

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

مخاطر االسعار

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

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

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

 إلى التقييم المكثف بناًء على ملف العميل وتاريخ الدفع. فيما يلي إجمالي الحد 
ً
ولتقليل المخاطر فإن لدى الشركة نظام تعيين حدود االئتمان لعمالئها استنادا

األق�سى لمخاطر ائتمان للشركة في تاريخ التقرير المالي:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

882‚273‚70586‚523‚118الذمم المدينة )إيضاح 11(

022‚423‚04432‚393‚58النقد لدى البنوك )إيضاح 15(

904‚696‚749118‚916‚176المجموع 

يتم إدارة مخاطر ائتمان العمالء من قبل وحدة األعمال الخاضعة إلى سياسة الشركة الثابتة واإلجراءات والضوابط المتعلقة بإدارة مخاطر االئتمان. يتم تقييم نوعية 
 إلى بطاقة تصنيف االئتمان المكثف وتحديد حدود االئتمان الفردي طبقا لهذا التقييم. يمثل أكبر خمسة عمالء للشركة نسبة 19 % من الذمم 

ً
ائتمان العميل استنادا

المدينة القائمة في 31 ديسمبر 2019م )2018م: %23(.

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

ً
 عن طريق ضمان نقدي أو مبلغ مدفوع مقدما

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

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

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

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

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

عادة، تضمن الشركة أن لديها نقًدا كافًيا عند الطلب لتغطية النفقات التشغيلية المتوقعة بما في ذلك خدمة االلتزامات المالية. باإلضافة إلى ذلك، فإن الشركة 
لديها إمكانية الوصول إلى التسهيالت االئتمانية. 

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

يحلل الجدول أدناه االلتزامات المالية على الشركة ضمن مجموعات االستحقاق على أساس الفترة المتبقية في تاريخ التقرير إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي. المبالغ 
 تساوي أرصدتها الدفترية.

ً
المفصح عنها في الجدول هي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة. األرصدة المستحقة خالل اثني عشر شهرا

31 ديسمبر 2019م
المجموعأكثر من 5 سنوات1-5 سنواتأقل من سنة

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

554‚011‚605---393‚162‚161316‚849‚288قروض ألجل

933‚977‚14943‚314‚0602‚299‚72426‚364‚15التزامات اإليجار

129‚155‚39------129‚155‚39مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة اخرى

993‚184‚85------993‚184‚85ذمم وكاالت سيارات دائنة

867‚533‚3------867‚533‚3ذمم دائنة

476‚863‚149776‚314‚4532‚461‚874342‚087‚432المجموع

االدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(  -2٧

مخاطر السيولة )تتمة(

31 ديسمبر 2018م
المجموعأكثر من 5 سنوات1-5 سنواتأقل من سنة

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

849‚942‚358---089‚320‚760129‚622‚229قروض ألجل

859‚311‚23------859‚311‚23مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

781‚010‚90------781‚010‚90ذمم وكاالت سيارات دائنة

562‚681‚1------562‚681‚1ذمم دائنة

051‚947‚473---089‚320‚962129‚626‚344المجموع

القيمة العادلة 

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

في ثالثة مستويات، كما يلي: 

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

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

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

)شركة مساهمة مقفلة( 

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م

إدارة رأس المال   -2٨
بغرض إدارة رأس مال الشركة يتضمن رأس المال راس المال الصادر واالحتياطي النظامي واألرباح المبقاة العائدة إلى حملة األسهم في الشركة األم. الهدف الرئي�سي 

للشركة من إدارة رأس المال هو زيادة أرباح المساهمين.

تدير الشركة هيكل رأسمالها وتقوم بعمل تعديالت عليه، وذلك على ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات التعهدات المالية ومن اجل المحافظة على 
وتعديل هيكل رأس المال يمكن ان تقوم الشركة بتعديل دفعة توزيعات األرباح للمساهمين وإعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة. تقوم الشركة 
بمراقبة رأس المال باستخدام معدل الحركة وهو صافي الدين مقسوما على اجمالي راس المال زائد الدين. تدرج الشركة ضمن الدين الجزء المتداول وغير المتداول 

للقروض.

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

849‚942‚487358‚989‚648دين - قروض ألجل والتزامات عقود ايجار

365‚765‚875383‚387‚455حقوق الملكية

42.193.0معدل الحركة

إدارة رأس المال

ومن أجل تحقيق هذا الهدف العام تهدف إدارة رأس المال بالشركة من بين أمور أخرى إلى التأكد من انها تفي بالتعهدات المالية المرتبطة بالقروض التي تحدد 
. لم تكن هناك حاالت خرق للتعهدات المالية ألية 

ً
متطلبات هيكل رأس المال. إن عدم االلتزام بالتعهدات المالية سيسمح للبنك بالمطالبة بسداد القروض فورا

قروض في السنة الحالية. لم تكن هناك تغيرات في األهداف وال السياسات او العمليات إلدارة رأس المال خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 
2018م.

المعلومات القطاعية  -2٩
 مع عملية إعداد التقارير الداخلية للشركة، تمت الموافقة على قطاعات االعمال من قبل مجلس اإلدارة فيما يتعلق بأنشطة الشركة. إن الموجودات 

ً
تماشيا

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

يمثل الجدول التالي معلومات القطاعات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

2019م
اإلجماليأخرىالتأجير الطويلالتأجير

ريال سـعوديريال سـعوديريال سـعوديريال سـعودي

094‚140‚507631‚593‚05590‚150‚532191‚396‚349إيرادات

)786‚601‚173(--- )242‚408‚81( )544‚193‚92(مصاريف إستهالك – سيارات

308‚538‚507457‚593‚81390‚741‚988109‚202‚257ربح القطاع

2018م
اإلجماليأخرىالتأجير الطويلالتأجير

ريال سـعوديريال سـعوديريال سـعوديريال سـعودي

186‚598‚844532‚792‚826111‚373‚516136‚431‚284إيرادات

)056‚759‚134(---)497‚745‚53()559‚013‚81(مصاريف إستهالك – سيارات

130‚839‚844397‚792‚329111‚628‚95782‚417‚203ربح القطاع



274

شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة( 

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م

المعلومات القطاعية )تتمة(  -2٩

اإليرادات والمصاريف الغير موزعة:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

)115‚224‚255()899‚843‚236(تكاليف اإليرادات

)113‚280‚27()745‚512‚33(مصاريف بيعية وتسويقية

)688‚517‚23()076‚625‚30(مصاريف عمومية وإدارية

)053‚425‚8()569‚003‚8(الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

)376‚495‚16()249‚518‚24(تكاليف التمويل

606‚108‚7192‚878‚2إيرادات اخرى

391‚005‚48969‚913‚126الدخل قبل الزكاة

يوضح الملخص التالي العمليات في كل قطاع من قطاعات الشركة:

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

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

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

توزيعات األرباح  -30
خالل عام 2019م، تم توزيع أرباح للمساهمين بواقع 3.25 ريال سعودي للسهم بإجمالي قدره 000‚000‚50 ريال سعودي )2018م: 1.84 ريال سعودي للسهم 

بإجمالي قدره 000‚250‚28 ريال سعودي(. 

مبدأ اإلستمرارية  -31
 لمبدأ اإلستمرارية، وهي على قناعة بان الشركة لديها الموارد لمواصلة العمل في 

ً
قامت إدارة الشركة بإجراء تقييم لمقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا

 لمبدأ اإلستمرارية. 
ً
المستقبل المنظور. إضافة إلى ذلك، ليس لدى اإلدارة أي علم بعدم تأكد جوهري قد يثير شكوكا حول مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا

عليه، يستمر إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ اإلستمرارية.

أرقام المقارنة  -32
أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة الماضية بما يتما�سى مع تبويب السنة الحالية. 

33- األحداث الالحقة
تعتقد اإلدارة بأنه ال يوجد أية أحداث الحقة هامة منذ السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وتاريخ الموافقة على القوائم المالية قد يكون لها أثر جوهري على المركز 

المالي للشركة.

إعتماد القوائم المالية   -34
تمت الموافقة على هذه االقوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة في تاريخ في 13 رجب 1441هـ الموافق 8 مارس 2019م.
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شركة ذيب لتأجير السيارات
شركة مساهمة مقفلة

القوائــم الماليـــة المعدلة وتقرير المراجع المستقل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٨م



276



277



278

شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة( 

قائمة المركز المالي المعدلة

كما في 31 ديسمبر 201٨م

إيضاح

31 ديسمبر
 2018م

31 ديسمبر
 2017م

1 يناير
2017م

ريال سـعوديريال سـعوديريال سـعودي

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

334,205‚529675‚854‚925607‚268‚6750ممتلكات ومعدات، بالصافي

7583,664799,912489,100موجودات غير ملموسة، بالصافي

750,852,589608,654,441675,823,305إجمالي الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولـة

86,957,3236,062,26210,901,641المخزون

 وأرصدة مدينة أخرى
َ
930,781,37732,767,17826,069,547مصاريف مدفوعة مقدما

1064,677,18658,610,46154,916,850ذمم مدينة، بالصافي

115,772,9182,639,6935,392,422اإليرادات المستحقة، بالصافي

12100,21484,391412,161المستحق من أطراف ذات عالقة

1333,123,51631,501,88532,171,370النقد وما في حكمه

141,412,534131,665,870129,863,991إجمالي الموجودات المتداولة

892,265,123740,320,311805,687,296إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

حقوق المساهمين

14153,902,000153,902,000153,902,000رأس المال

55,338,07755,338,07755,338,077اإلحتياطي النظامي

174,525,288141,759,619124,626,542األرباح المبقاه

383,765,365350,999,696333,866,619إجمالي حقوق المساهمين

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة 

15129,320,08992,755,599137,163,790قروض طويلة األجل

1620,182,36921,469,42325,989,479مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

149,502,458114,225,022163,153,269إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة

15229,622,760180,975,716226,220,492الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

90,010,78167,217,26061,110,116ذمم وكاالت سيارات دائنة

1,681,5623,479,5753,452,518ذمم دائنة

------604,417إيرادات غير مكتسبة

1723,311,85918,567,96714,043,987مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

1813,765,9214,855,0753,840,295مخصص الزكاة 

358,997,300275,095,593308,667,408إجمالي المطلوبات المتداولة

508,499,758389,320,615471,820,677إجمالي المطلوبات

892,265,123740,320,311805,687,296إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

»تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية«
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شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة(

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر المعدلة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٨م

إيضاح

31 ديسمبر
 2018م

31 ديسمبر
 2017م

ريال سعوديريال سعودي

19537,747,927535,505,660إيرادات

)425,003,815()395,132,912(20تكلفة اإليرادات

142,615,015110,501,845إجمالي الربح

)26,930,469()27,280,113(21مصاريف بيعية وتسويقية

)24,303,183()23,517,688(22مصاريف عمومية وإدارية 

)16,061,481()8,425,053(11.10الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

2,108,6062,336,671إيرادات أخرى

85,500,76745,543,383الدخل من العمليات الرئيسية

)15,804,158()16,495,376(تكاليف تمويل

69,005,39129,739,225الدخل قبل الزكاة

)1,014,789()2,022,703(18الزكاة

---)6,888,143(18فروقات زكاة لسنوات سابقة

60,094,54528,724,436صافي دخل السنة 

الدخل الشامل اآلخر:

البنود التي لن ُيعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:

16921,1241,408,641أرباح اكتوارية عن التزامات منافع الموظفين

61,015,66930,133,077الدخل الشامل للسنة

»تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية«
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شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المعدلة

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 201٨م

اإلجمالياألرباح المبقاهاإلحتياطي النظاميرأس المال

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

153,902,00055,338,077124,626,542333,866,619الرصيد كما في 1 يناير 2017م 

28,724,43628,724,436------صافي دخل السنة

1,408,6411,408,641------الدخل الشامل اآلخر

30,133,07730,133,077------الدخل الشامل للسنة

)13,000,000()13,000,000(------توزيعات أرباح )إيضاح 26(

153,902,00055,338,077141,759,619350,999,696الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017م 

60,094,54560,094,545------صافي دخل السنة

921,124921,124------الدخل الشامل اآلخر

61,015,66961,015,669------الدخل الشامل للسنة

)28,250,000()28,250,000(------توزيعات أرباح )إيضاح 26(

153,902,00055,338,077174,525,288383,765,365الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018م 

»تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية«
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شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية المعدلة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٨م

إيضاح
31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

ريال سعوديريال سعودي

األنشطة التشغيلية: 

69,005,39129,739,225الدخل قبل الزكاة

تعديالت لـمطابقة الربح قبل الزكاة مع صافي التدفقات النقدية:

6140,104,761150,287,956إستهالك ممتلكات ومعدات

7216,24874,347إطفاء موجودات غير ملموسة

16,495,37615,804,158تكاليف تمويل

11.108,425,05316,061,481الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

163,477,6703,936,609مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

65,753,9561,555,508خسارة إنخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات

243,478,455217,459,284

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 وأرصدة مدينة أخرى
َ
)6,697,631(91,985,801مصاريف مدفوعة مقدما

)20,718,230()14,289,930(10ذمم مدينة، بالصافي

3,715,867)3,335,073(11اإليرادات المستحقة، بالصافي

327,770)15,823(12المستحق من أطراف ذات عالقة

8122,785,127153,088,033المخزون

22,793,5216,107,144ذمم وكاالت سيارات دائنة

173,834,0112,986,434مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة اخرى

---604,417إيرادات غير مكتسبة

27,057)1,798,013(أرصدة دائنة 

376,042,493356,295,728

)228,926,105()393,354,391(6إضافات سيارات

)9(---18الزكاة المدفوعة

)7,048,024()3,843,600(16مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

120,321,590)21,155,498(صافي النقدية )المستخدمة في( / من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية:

)3,686,337()2,734,816(6إضافات ممتلكات ومعدات أخرى

)385,159(---7إضافات موجودات غير ملموسة

---)15,864,094(6أعمال تحت التنفيذ

)4,071,496()18,598,910(صافي النقدية المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية:

)14,266,612()15,585,495(تكاليف تمويل مدفوعة

319,355,727162,153,943قروض ألجل مستلمة

)251,806,910()234,144,193(قروض ألجل مسددة

)13,000,000()28,250,000(26توزيعات أرباح مدفوعة

)116,919,579(41,376,039صافي النقدية من / )المستخدمة في( األنشطة التمويلية 

)669,485(1,621,631صافي التغير في النقد وما في حكمه خالل السنة

31,501,88532,171,370النقد وما في حكمه في بداية السنة

33,123,51631,501,885النقد وما في حكمه في نهاية السنة

»تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية«
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شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية المعدلة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٨م 

معلومات عامة   -1
شركة ذيب لتأجير السيارات )»الشركة«(، هي شركة مساهمة مقفلة، مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 1010150661 بتاريخ 12 ربيع 
الثاني 1419هـ )الموافق 6 أغسطس 1998م(. يتمثل نشاط الشركة في تأجير السيارات وتجارة الجملة والتجزئة في السيارات وقطع غيراها وتملك وتشغيل مراكز 

صيانة السيارات وخدمات الورش.

تغطي هذه القوائم المالية نشاطات الشركة وفروعها المذكور أدناه:

تاريخ السجل التجاريرقم الترخيصرقم السجل التجاريالفرع

المنطقة الوسطى

1432/8/4هـ )الموافق 2011/6/5م(1010311975010102000212التعاون

1434/3/30هـ )الموافق 2003/5/31م(1010187020010102000202السويدي

1434/2/16هـ )الموافق 2012/12/29م(1010359247010102000213الشفا

1435/1/23هـ )الموافق 2013/11/26م(1010396199010102000215الياسمين

1434/7/27هـ )الموافق 2013/6/6م(1010378245010102000214معرض الرياض – الروضة

1427/10/22هـ )الموافق 2006/11/13م(1010224758010102000201الملز

1423/8/15هـ )الموافق 2002/10/21م(1010181670010102000207أم الحمام

1419/7/12هـ )الموافق 1998/8/5م(1010150661010102000206مطار الملك خالد

1423/3/23هـ )الموافق 2002/6/4م(---1010177560بيع السيارات

1434/11/12هـ )الموافق 2013/9/18م(---1010388439مركز الصيانة

1432/11/10هـ )الموافق 2011/10/8م(---1010317696سجالت العقارات

1435/5/12هـ )الموافق 2014/3/13م(1131051994040102000201بريدة

1435/5/12هـ )الموافق 2014/3/13م(1131051994040102000201مطار بريدة

1427/10/22هـ )الموافق 2006/11/13م(1010224758080102000201مطار حائل

1437/4/17هـ )الموافق 2016/1/27م(1010441244010102000216النرجس

1439/4/13هـ )الموافق 2017/12/31م(1010930285010102000217فرع العروبة

1439/9/15هـ )الموافق 2018/5/29م(1010451029030103000201فرع اليرموك

المنطقة الغربية

1420/1/29هـ )الموافق 1999/5/15م(4030127038020202000201شارع قريش البوادي – طريق المدينة )1(

1420/1/29هـ )الموافق 1999/5/15م(4030127038020202000205شارع األمير محمد – العزيزية )التحلية(

1420/1/29هـ )الموافق 1999/5/15م(4030127038020202000206البغدادية

1420/1/29هـ )الموافق 1999/5/15م(4030127038020202000207طريق المدينة – الروضة

1420/1/29هـ )الموافق 1999/5/15م(4030127038020202000209الفيحاء

1420/1/29هـ )الموافق 1999/5/15م(4030127038020202000210السامر

1435/3/15هـ )الموافق 2014/1/16م(---4700017234فرع ينبع

1435/3/15هـ )الموافق 2014/1/16م(4700017234030202000201مطار ينبع

1432/3/4هـ )الموافق 2011/2/7م(4650050975030102000202مطار المدينة المنورة

1434/6/18هـ )الموافق 2013/4/28م(4032036164030102000201مطار الطائف

1437/8/30هـ )الموافق 2016/6/6م(---4030294835بيع السيارات - جدة

1432/3/04هـ )الموافق 2011/02/07م(4650050975030102000201المدينة المنورة شارع الملك عبد العزيز

1420/1/29هـ )الموافق 1999/5/14م(4030127038020202000212فرع االمل
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تاريخ السجل التجاريرقم الترخيصرقم السجل التجاريالفرع

المنطقة الشرقية

1420/2/4هـ )الموافق 1990/5/19م(2050034970050102000201الدمام

1420/2/4هـ )الموافق 1990/5/19م(2050034970050602000201الخبر

1420/2/4هـ )الموافق 1990/5/19م(2050034970050102000202مطار الدمام

1429/9/15هـ )الموافق 2008/9/15م(2055009774051302000201الجبيل

1431/11/22هـ )الموافق 2010/10/30م(2251040741050202000201اإلحساء – فرع الخالدية

1431/11/22هـ )الموافق 2010/10/30م(2251040741050202000201اإلحساء – فرع المبرز

1420/2/4هـ )الموافق 1999/5/19م(2050034970050602000201العزيزية - الخبر

المنطقة الجنوبية

1419/4/12هـ )الموافق 1998/8/5م(1010150661060102000201طريق الخميس – فرع أبها

1419/4/12هـ )الموافق 1998/8/5م(1010150661060102000203مطار أبها

1419/4/12هـ )الموافق 1998/8/5م(1010150661120502000201مطار الباحة

1434/3/23هـ )الموافق 2013/2/4م(5900020957100102000201مطار جازان

1437/5/2هـ )الموافق 2016/2/11م(5800020727120102000201فرع الباحة

1437/7/4هـ )الموافق 2016/4/11م(5950032463110102000202فرع نجران

1439/8/26هـ )الموافق 2017/5/11م(5855070943060102000203شارع المدينة العسكرية – خميس مشيط

المنطقة الشمالية

1435/2/14هـ )الموافق 2013/12/17م(3550032407070102000201فرع تبوك

1435/2/14هـ )الموافق 2013/12/17م(3550032407070102000201مطار تبوك
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أسس االعداد  -2

أسس القياس

 لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين والذي تم تقديره من قبل خبير إكتواري مستقل كما هو 
ً
تم إعداد القوائم المالية وفقا

موضح في السياسات المحاسبية.

عملة العرض والنشاط 

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

مستوى الدقة

تم تقريب المبالغ إلى أقرب ريال سعودي )ريال(، ما لم ينص على خالف ذلك.

بيان اإللتزام  -3
 للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من قبل الهيئة 

ً
أعدت القوائم المالية للشركة طبقا

السعودية للمحاسبين القانونيين.

 الصادرة عن 
ً
 لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها محليا

ً
قامت االشركة بإعداد قوائمها المالية لجميع الفترات حتى وبما يشمل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وفقا

 
ً
الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين )»مبادئ المحاسبة السابقة«(. قامت الشركة بإعداد أول قوائمها المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وفقا

للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. عند إعداد القوائم المالية، تم إعداد قائمة المركز 
 للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 1 »تطبيق المعايير 

ً
المالي االفتتاحية للشركة كما في 1 يناير 2017، وهو تاريخ تحول الشركة إلى المعايير الدولية للتقرير المالي وفقا

الدولية للتقرير المالي للمرة األولى« المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

يتضمن اإليضاح رقم 28 شرح كيفية تأثير التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي على المبالغ المدرجة في قائمة المركز المالي وقوائم الربح أو الخسارة والدخل 
الشامل اآلخر والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للشركة.
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التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -4
 للمعايير الدولية للتقرير المالي استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات، واإلفصاح 

ً
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا

عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية، وكذلك المبالغ المعروضة لإليرادات والمصاريف خالل فترة التقرير. يتم تقييم التقديرات 
واالفتراضات بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية التي يعتقد أن تكون مناسبة للظروف. تقوم الشركة بعمل 
 لتعريفها، مع النتائج الفعلية المتعلقة بها. إن التقديرات التي تحتوي على 

ً
 ما تتساوى نتائج التقديرات المحاسبية، وفقا

ً
تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. نادرا

 التالية يتم مناقشتها أدناه:
ً
مخاطر بالتسبب في تعديل جوهري في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل فترة االثني عشر شهرا

العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية وطريقة اإلستهالك للممتلكات والمعدات

تقدر إدارة الشركة العمر اإلنتاجي التقديري للممتلكات والمعدات. ويتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ بالحسبان اإلستخدام المتوقع لألصل أو التلف والتقادم 
الطبيعي.

، حيث يتم تعديل اإلستهالك المستقبلي حينما تعتقد اإلدارة 
ً
تقوم اإلدارة بمراجعة العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية وطريقة اإلستهالك للممتلكات والمعدات سنويا

أن العمر اإلنتاجي أو القيمة المتبقية أو طريقة اإلستهالك تختلف عن تلك التي تم إستخدامها في الفترات السابقة.

إطفاء الموجودات غير الملموسة

 من أجل 
ً
، ويتم التحقق من الموجودات غير الملموسة ذات العمر غير المحدود سنويا

ً
تقدر إدارة الشركة العمر اإلنتاجي التقديري للموجودات غير الملموسة سنويا

 ويتم التعديل حينما تعتقد اإلدارة أن التقديرات المستقبلية سوف تختلف عن تلك التي تم استخدامها في الفترات السابقة.
ً
اإلنخفاض. ويتم مراجعة اإلطفاء سنويا

مخصص الزكاة

عند عمل تقدير لقيمة الزكاة الواجبة الدفع من قبل الشركة، تأخذ اإلدارة باإلعتبار القوانين المطبقة والقرارات واألحكام السابقة للهيئة العامة للزكاة والدخل.

إنخفاض الموجودات غير المالية

 القيمة الدفترية للموجودات غير المالية لتحدد إذا ما كان هناك أي مؤشر على أن تلك الموجودات تحملت أي خسائر إنخفاض. وفي حالة 
ً
تراجع إدارة الشركة دوريا

 تقدير المبلغ القابل لإلسترداد ألصل منفرد 
ً
وجود أي مؤشر يتم تقدير المبلغ القابل لإلسترداد لألصل من أجل تحديد مدى خسارة اإلنخفاض. وعندما ال يكون ممكنا

تقوم الشركة بتقدير المبلغ القابل لإلسترداد للوحدة التي ينتمي إليها األصل. 

وإذا تم تقدير مبلغ األصل القابل لإلسترداد بحيث يكون أقل من قيمته الدفترية يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل إلى قيمته القابلة لإلسترداد، ويتم اإلعتراف 
باإلنخفاض في قائمة الربح أو الخسارة.  

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يتم تحديد المطلوبات المتعلقة بمنافع الموظفين المحددة بإستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة مع التقييمات اإلكتوارية التي تم إجراءها في نهاية فترة التقرير 
 لطبيعة هذه المنافع طويلة األجل فإن تلك 

ً
السنوي. وتشمل الطريقة عمل إفتراضات حول معدالت الخصم وزيادات الرواتب المستقبلية ومعدل الوفيات، ونظرا

التقديرات تخضع لبعض حاالت عدم التأكد. قامت اإلدارة بتطبيق بعض االفتراضات االكتوارية لتقييم القيمة الحالية إللتزامات منافع الموظفين بناء على النصيحة 
االكتوارية. 

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة التجارية

 على معدالت التعثر التاريخية التي 
ً
تستخدم الشركة مصفوفة مخصص لحساب خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية. تعتمد هذه المصفوفة بداية

. في تاريخ كل تقرير مالي، يتم 
ً
رصدتها الشركة. تقوم الشركة بمعايرة المصفوفة لتعديل التجربة التاريخية لخسارة االئتمان على ضوء المعلومات المتوقعة مستقبال

تحديث معدالت التعثر التاريخية الملحوظة ويتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية.
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مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة التجارية ) تتمة(

إن تقييم الترابط بين معدالت التعثر التاريخية الملحوظة والظروف االقتصادية المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة هو تقدير جوهري. إن مبلغ خسائر االئتمان 
المتوقعة حساس للغاية تجاه التغيرات في األحوال والظروف االقتصادية المتوقعة. إن تجربة الخسارة االئتمانية التاريخية للشركة والظروف االقتصادية المتوقعة 
قد ال تمثل التعثر الفعلي للعميل في المستقبل. تم اإلفصاح عن المعلومات حول خسائر االئتمان المتوقعة حول الذمم المدينة التجارية للشركة في اإليضاح رقم 

.10.1

ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -5
فيما يلي ملخص ألهم السياسات المحاسبية المطبقة من قبل االشركة:

ممتلكات ومعدات

 االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة. األرا�سي المملوكة ال تستهلك. تستهلك التكلفة ناقصة القيمة التقديرية 
ً
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا

المتبقية للممتلكات والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدة االعمال اإلنتاجية المتوقعة للموجودات. يتم تحميل االستهالك على قائمة الربح أو الخسارة على 
مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية:

السنوات

40المباني

3-5السيارات

العمر اإلنتاجي أو فترة اإليجار، أيهما أقلتحسينات المباني المستأجرة

3-5أصول ثابتة أخرى

یتم تحمیل الصیانة واإلصالحات التي ال تمد بصورة جوھریة العمر اإلنتاجي المقدر ألصل ما إلی قائمة الربح أو الخسارة، عندما یتم تکبدھا. يتم رسملة التجديدات 
والتحسينات الرئيسية، ويتم استبعاد األصول التي تم استبدالها.

 في نهاية كل فترة تقرير سنوية. يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل على الفور 
ً
تتم مراجعة القيم واألعمار اإلنتاجية المتبقية للموجودات وتعديلها إذا كان ذلك مناسبا

إلى المبلغ القابل لالسترداد، وذلك في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل عن القيمة المقدرة القابلة لالسترداد. تحمل القيمة الدفترية الزائدة على القيمة القابلة 
لإلسترداد على قائمة الربح أو الخسارة.

الموجودات غير الملموسة

 أي 
ً
تقاس الموجودات غير الملموسة المقتناة بشكل منفصل عند اإلثبات المبدئي بالتكلفة. بعد اإلثبات المبدئي، تظهر الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا

إطفاء متراكم وأي خسائر لالنخفاض في القيمة، إن وجدت. يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة باستخدام طريقة القسط الثابت 
على مدى أعمارها اإلنتاجية وهي خمسة سنوات.

تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد الموجودات غير الملموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية للموجودات، وتقيد في قائمة الربح 
أو الخسارة عند استبعاد تلك الموجودات.

النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق واألرصدة والودائع تحت الطلب لدى البنوك، إلى جانب االستثمارات األخرى قصيرة األجل ذات السيولة العالية التي 
تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ شرائها.

المخزون

يمثل المخزون السيارات المتاحة للبيع وقطع الغيار ومستلزمات أخرى. يسجل المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابل للتحقق أيهما أقل. إن صافي القيمة القابلة 
للتحقق عبارة عن سعر البيع التقديري ضمن دورة األعمال العادية مخصوما منه التكاليف التقديرية والالزمة إلنفاذ البيع. يتم إدراج القيمة الدفترية للمخزون 

كتكلفة إيرادات عند بيع المخزون. تقوم الشركة بتكوين مخصص مقابل خسائر المخزون نتيجة لعوامل مثل التقادم والخلل الفني أو التلف الطبيعي وخالفه.
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المخزون )تتمة(

السيارات المتاحة للبيع

يتم تحويل السيارات المتاحة للبيع والتي تم االحتفاظ بها مسبقا كجزء من الممتلكات والمعدات ألغراض التأجير إلى مخزون بقيمتها الدفترية عند التوقف عن 
االحتفاظ بها لغرض البيع ضمن دورة األعمال العادية للشركة. يتم إدراج التكاليف األخرى ضمن تكاليف مخزون السيارات فقط في الحدود التي يتم تكبدها لجلبها 

إلى موقعها الحالي وحالتها الراهنة إلتمام البيع.

قطع الغيار والمستلزمات

تستند تكاليف قطع الغيار والمستلزمات على مبدأ المتوسط المرجح. يتم إدراج التكاليف األخرى ضمن تكاليف قطع

الغيار والمستلزمات بمقدار تكبدها في سياق جلبها إلى موقعها الحالي وحالتها الراهنة.

األدوات المالية

اإلثبات والغاء اإلثبات

 في األحكام التعاقدية لألداة المالية. يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية عندما تنق�سي 
ً
يتم إثبات الموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح الشركة طرفا

الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي، أو عندما يتم تحويل األصل المالي وجميع المخاطر والمنافع بشكل جوهري. ويلغى االعتراف باإللتزام المالي 
عدما يتم إطفاءه أو إستبعاده أو إلغاءه أو انقضاءه. 

التصنيف والقياس األولي للموجودات المالية

 بالقيمة العادلة المعدلة بتكاليف العملية )إن وجد(.
ً
يتم قياس جميع الموجودات المالية أوليا

يتم تصنيف الموجودات المالية - عدا عن تلك المخصصة والفعالة كأدوات تحوط -  إلى الفئات التالية:

التكلفة المطفأة  	

القيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر 	

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 	

يتم تحديد فئة التصنيف عن طريق كل من:

نموذج أعمال الشركة في إدارة الموجودات المالية 	

خصائص التدفق النقدي التعاقدي للموجودات المالية. 	

جميع اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالموجودات المالية المعترف بها في الربح أو الخسارة يتم عرضها ضمن تكاليف التمويل أو إيرادات التمويل أو البنود المالية 
األخرى.

القياس الالحق للموجودات المالية

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا كانت الموجودات تلبي الشروط التالية )وليست مخصصة كقيمة عادلة من خالل األرباح أوالخسائر(:

يتم اإلحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى اإلحتفاظ بالموجودات المالية وتحصيل تدفقاتها النقدية التعاقدية. 	

أن ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية تدفقات نقدية تقتصر على دفعات أصل الدين والفائدة المستحقة على مبلغ أصل الدين القائم. 	
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تشمل هذه الفئة الموجودات المالية غير المشتقة مثل التسهيالت والذمم المدينة بدفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق نشط. وبعد اإلعتراف المبدئي 
يتم قياسها بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة سعر الفائدة الفعال. ويتم حذف الخصم عندما يكون تأثير الخصم غير جوهري.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر

هي الموجودات المالية التي ُيحتفظ بها ضمن نموذج أعمال مختلف عدا عن »اإلحتفاظ للتحصيل« أو »اإلحتفاظ للتحصيل ثم البيع« والموجودات المالية التي 
تدفقاتها النقدية التعاقدية ال تقتصر على دفعات أصل الدين والفائدة المستحقة، ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر.

يتم قياس الموجودات في هذه الفئة بالقيمة العادلة مع إثبات األرباح أو الخسائر في قائمة الربح أو الخسارة. يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية في هذه 
الفئة بالرجوع إلى تعامالت سوق نشط أو بإستخدام تقنية تقييم عندما ال يكون هناك سوق نشط.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

تقوم الشركة بإحتساب الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا كانت الموجودات تستوفي الشروط التالية:

يتم اإلحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى الحفظ من أجل تحصيل التدفقات النقدية المرتبطة بها والبيع و 	

أن ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية تدفقات نقدية تقتصر على دفعات أصل الدين والفائدة المستحقة على مبلغ أصل الدين غير القائم. 	

األرباح أو الخسائر التي يتم إثباتها في الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة تدويرها عند إلغاء إثبات األصل. وتشمل هذه الفئة األوراق المالية والسندات المدرجة، التي كانت 
مصنفة في السابق على أنها »متاحة للبيع«.

إنخفاض قيمة الموجودات المالية

 من المعلومات المستقبلية إلثبات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة - نموذج الخسارة 
ً
تستخدم متطلبات إنخفاض القيمة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 مزيدا

اإلئتمانية المتوقعة.

 من ذلك تأخذ الشركة بالحسبان نطاق أوسع من المعلومات 
ً
لم يعد إثبات الخسائر اإلئتمانية يعتمد على قيام الشركة مبدئيا بتحديد حدث لخسارة اإلئتمان. وبدال

عند تقييم مخاطر اإلئتمان وقياس خسائر اإلئتمان المتوقعة، بما في ذلك األحداث الماضية والظروف الحالية والتنبؤات المعقولة والداعمة التي تؤثر على إمكانية 
التحصيل المتوقع للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة.

عند تطبيق هذا النهج المستقبلي يتم التمييز بين:

األدوات المالية التي لم تنخفض جودتها اإلئتمانية بشكل جوهري منذ اإلعتراف المبدئي أو التي تحتوي على مخاطر إئتمانية منخفضة )المرحلة األولى( و 	

األدوات المالية التي تنخفض جودتها اإلئتمانية بشكل جوهري منذ اإلعتراف المبدئي ولم تكن مخاطرها اإلئتمانية منخفضة )المرحلة الثانية(. 	

تغطي »المرحلة الثالثة« الموجودات المالية التي لديها دليل موضوعي على اإلنخفاض في القيمة بتاريخ التقرير. ومع ذلك ال يقع أي من موجودات الشركة في هذه الفئة.

يتم إثبات »12 شهرا من الخسائر اإلئتمانية المتوقعة« للفئة األولى بينما يتم إثبات »خسائر إئتمانية متوقعة مدى العمر« للفئة الثانية.  
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األدوات المالية )تتمة(

إنخفاض قيمة الموجودات المالية )تتمة(

يتم تحديد مقياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة من خالل تقدير اإلحتمال المرجح للخسائر اإلئتمانية على مدى العمر المتوقع لألداة المالية.

تستخدم الشركة المدخل المبسط في المحاسبة عن الذمم التجارية والمدينين اآلخرين وتسجل كخسائر ائتمانية متوقعة. تستخدم الشركة خبرتها التاريخية 
ومؤشراتها الخارجية ومعلوماتها المستقبلية الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة باستخدام مصفوفة المخصص.

تقوم الشركة بتقییم انخفاض مجموعة من الذمم المدينة التجارية التي لها نفس خصائص مخاطر االئتمان وأنماط الخسارة، تم تقدير معدالت الخسارة المتوقعة 
بناًء على األيام المتأخرة.

تصنيف وقياس المطلوبات المالية

 بالقيمة العادلة ويتم تعديلها بتكاليف العملية ما لم تحدد الشركة مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.
ً
يتم قياس المطلوبات المالية أوليا

يتم في وقت الحق قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة سعر الفائدة الفعال، بإستثناء المشتقات والمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة 
 بالقيمة العادلة مع إثبات األرباح والخسائر في قائمة األرباح أوالخسائر.

ً
العادلة من خالل األرباح والخسائر والتي يتم تسجيلها الحقا

القروض

 بالتكلفة المطفأة. 
ً
درج القروض الحقا

ُ
 بسعر المعاملة )أي القيمة الحالية للدفعات المستحقة إلى البنك، بما في ذلك تكاليف المعاملة(. ت

ً
يعترف بالقروض مبدئيا

صنف القروض كمطلوبات متداولة إذا كانت مستحقة السداد 
ُ
يتم قيد مصروف الفائدة على أساس طريقة سعر الفائدة الفعلي وُيدرج ضمن بند تكاليف التمويل. ت

خالل سنة واحدة أو أقل.

المخصصات

يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام قانوني حالي أو متوقع نتيجة ألحداث سابقة ويكون من المحتمل أن يستدعي األمر تكبد موارد لتسوية االلتزام 
ويكون باإلمكان تقدير قيمة االلتزام بشكٍل موثوق فيه.

مخصص الزكاة 

يتم تكوين واثبات مخصص الزكاة الشرعية في نهاية كل سنة مالية وفقا ألحكام وقواعد فريضة الزكاة في المملكة العربية السعودية. ويتم تسوية الفروقات الناتجة 
عن الربط النهائي في السنة التي يتم فيها اعتماد الربط الزكوي ضمن قائمة الربح أو الخسارة.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

لدى الشركة نظام منافع نهاية الخدمة للموظفين محدد متفق مع أنظمة العمل والعّمال في المملكة العربية السعودية بناًء على آخر راتب وعدد سنوات الخدمة.

ال يتم تمويل خطط منافع نهاية الخدمة. وبالتالي، فإن تقييمات االلتزامات بموجب الخطط يتم تنفيذها من قبل خبير اكتواري مستقل بناء على طريقة ائتمان الوحدة 
المتوقعة. التكاليف المتعلقة بهذه الخطط تتكون أساسا من القيمة الحالية للمنافع المنسوبة وذلك على أساس متساوي في كل سنة من سنوات الخدمة والفائدة 

على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة.

 يتم إثبات تكاليف الخدمة الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد الخدمة على الفور في الربح أو الخسارة في حين يتم تسجيل عكس االلتزام بمعدالت الخصم 
المستخدمة في الربح أو الخسارة. تعتبر أي تغييرات في صافي االلتزام بسبب التقييم االكتواري والتغيرات في االفتراضات كإعادة قياس في قائمة الدخل الشامل اآلخر.
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مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )تتمة(

يتم إثبات إعادة قياس األرباح والخسائر التي تنشأ من تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها، مباشرة في الدخل الشامل اآلخر. 
ويتم تحويلها الى األرباح المبقاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية في الفترة التي تحدث فيها.

يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة الناتجة من تعديالت أو تقليصات النظام فورا في الربح أو الخسارة كتكاليف خدمة سابقة. تعتمد 
مدفوعات نهاية الخدمة بشكل أسا�سي على رواتب الموظفين النهائية والبدالت وسنوات الخدمة المتراكمة، كما هو موضح في نظام العمل في المملكة العربية 

السعودية.

اإلحتياطي النظامي

 لنظام الشركات السعودي والنظام األسا�سي للشركة، يجب على الشركة تحويل 10% من صافي دخل السنة إلى اإلحتياطي النظامي حتى يتمثل مجموع اإلحتياطي 
ً
طبقا

30% من رأس المال. ويجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ مجموع اإلحتياطي 30% من رأس المال. إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع.

اإليرادات من العقود مع العمالء

بيع مخزون )سيارات(

تدرج اإليرادات من بيع السيارات عندما تنتقل السيطرة على السيارات إلى العميل وهو عادة ما يتم عند تسليم السيارة. عادة ما يتم السداد خالل فترة تصل إلى 30 
يوما عند التسليم. تتضمن إيرادات الشركة من بيع السيارات التزامات أداء خالية من أي اثمان متغيرة أو تمويالت.

إيرادات من خدمات أخرى

تدرج اإليرادات من الخدمات األخرى والتي تتعلق مع ترتيبات تأجير السيارات عندما يتم تقديم تلك الخدمات ذات الصلة ويتم تصنيفها كجزء من اإليرادات من تلك 
األنشطة الرئيسية. تدرج اإليرادات من الخدمات األخرى والتي تتعلق مع ترتيبات تأجير السيارات مع الوقت عند تقديم الخدمات.

المصاريف

جميع المصروفات المتعلقة بتحقيق اإليرادات تسجل ضمن تكلفة اإليرادات. المصروفات األخرى الغير متعلقة بتحقيق اإليرادات تسجل ضمن المصروفات 
العمومية واإلدارية أو مصروفات البيع والتسويق. المصروفات المشتركة إن وجدت، يتم توزيعها على تكلفة اإليرادات والمصروفات العمومية واإلدارية على أساس 

ثابت. 

تكاليف االقتراض

يعترف بجميع تكاليف االقتراض في قائمة الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

العمالت األجنبية

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريـال السعودي على أساس أسعـار الصـرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت. يتم إثبات أرباح وخسائر صرف 
العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة عن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية عدا عن الريال السعودي على 

أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما في نهاية الفترة ضمن الربح أو الخسارة.

يتم تحويل البنود غير النقدية التي تّم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم إدراج الفروقات 
الناشئة عن تحويل الموجودات والمطلوبات المدرجة بالقيمة العادلة كجزء من ربح أو خسارة القيمة العادلة. 

المعلومات القطاعية

يعتبر القطاع جزء أسا�سي من الشركة يقوم ببيع أو تقديم خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم بتقديم منتجات أو خدمات في بيئة إقتصادية معينة )قطاع جغرافي( 
وتختلف أرباحه وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات األخرى.
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٦-  ممتلكات ومعدات، بالصافي  

31 ديسمبر 2018م
السياراتالمبانياألرا�ضي

تحسينات المباني 
المستأجرة

أصول ثابتة 
أخرى

اإلجمالي 
2018م

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

التكلفـــــــة:

88,012,5504,432,984700,023,8095,157,83224,340,347821,967,522في بداية السنة

393,354,391931,6061,803,210396,089,207------إضافات 

)241,785,935(------)241,785,935(------محول إلى المخزون )إيضاح )أ( ادناه(

18,09415,864,094---15,846,000------أعمال تحت التنفيذ

---)213,864()71,136(---285,000---تحويالت

88,012,5504,717,984867,438,2656,018,30225,947,787992,134,888في نهاية السنة

اإلستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة:

1,793,114200,353,5091,241,40510,724,965214,112,993---في بداية السنة

78,533134,759,056549,2014,717,971140,104,761---إستهالكات خالل السنة )إيضاح 20 و 22(

5,351,5745,753,956)161,900(564,282------خسارة إنخفاض في القيمة )إيضاح 20(

)118,105,747(------)118,105,747(------محول إلى المخزون )إيضاح )أ( ادناه(

1,871,647217,571,1001,628,70620,794,510241,865,963---في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية:

88,012,5502,846,337649,867,1654,389,5965,153,277750,268,925في 31 ديسمبر 2018م

31 ديسمبر 2017م:
السياراتالمبانياألرا�ضي

تحسينات المباني 
المستأجرة

أصول ثابتة 
أخرى

اإلجمالي 

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

التكلفـــــــة:

88,012,5503,580,044764,918,5914,577,53422,087,248883,175,967في بداية السنة

852,940228,926,105580,2982,253,099232,612,442---إضافات 

)293,820,887(------)293,820,887(------محول إلى المخزون )إيضاح )أ( ادناه(

88,012,5504,432,984700,023,8095,157,83224,340,347821,967,522في نهاية السنة

اإلستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة:

1,166,673197,196,7671,371,8738,106,449207,841,762---في بداية السنة

381,682147,173,467478,9762,253,831150,287,956---إستهالكات خالل السنة )إيضاح 20 و 22(

1,555,508------1,555,508------خسارة إنخفاض في القيمة )إيضاح 20(

)145,572,233(------)145,572,233(------محول إلى المخزون )إيضاح )أ( ادناه(

---364,685)609,444(---244,759---تسويات

1,793,114200,353,5091,241,40510,724,965214,112,993---في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية:

88,012,5502,639,870499,670,3003,916,42713,615,382607,854,529في 31 ديسمبر 2017م

88,012,5502,413,371567,721,8243,205,66113,980,799675,334,205في 1 يناير 2017م

)أ( تمثل هذه البنود تكلفة ومجمع استهالك السيارات المستبعدة من األسطول والتي تم تحويلها إلى المخزون )إيضاح رقم 8(.
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موجودات غير ملموسة، بالصافي   -٧

31 ديسمبر 2018م:
برامج

ريال سعودي

التكلفـــــــة:

911,556في بداية السنة

---إضافات 

---إستبعادات

911,556في نهاية السنة

االطفاء المتراكم: 

111,644في بداية السنة

216,248اإلطفاء خالل السنة )إيضاح 22(

327,892في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية:

583,664في 31 ديسمبر 2018م

31 ديسمبر 2017م:
برامج

ريال سعودي

التكلفـــــــة:

526,397في بداية السنة

385,159إضافات 

---إستبعادات

911,556في نهاية السنة

االطفاء المتراكم: 

37,297في بداية السنة

74,347اإلطفاء خالل السنة )إيضاح 22(

111,644في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية:

799,912في 31 ديسمبر 2017م

489,100في 1 يناير 2017م

المخزون   -٨
31 ديسمبر

 2018م
31 ديسمبر

 2017م
1 يناير
 2017م

ريال سـعوديريال سـعوديريال سـعودي

4,588,5733,238,1708,284,368سيارات محتفظ بها للبيع 

2,368,7502,824,0922,617,273قطع غيار ومستلزمات

6,957,3236,062,26210,901,641المجموع
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مصاريف مدفوعة مقدمَا وأرصدة مدينة أخرى   -٩
1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

ريال سـعوديريال سـعوديريال سـعودي
َ
20,521,67613,846,96118,067,168مصاريف مدفوعة مقدما

6,246,62515,686,9074,594,966دفعات مقدمة لموردين

1,930,3032,051,2922,221,461ذمم موظفين 

719,128695,503924,355تأمينات نقدية

1,363,645486,515261,597أرصدة مدينة أخرى

30,781,37732,767,17826,069,547المجموع

ذمم مدينة، بالصافي   -10
1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

ريال سـعوديريال سـعوديريال سـعودي

86,273,88280,293,38090,603,542إجمالي الذمم المدينة

)35,686,692()21,682,919()21,596,696(الخسائر اإلئتمانية المتوقعة )إيضاح 1-10(

64,677,18658,610,46154,916,850الذمم المدينة، بالصافي

10-1: كانت حركة الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للذمم المدينة كاآلتي:

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

ريال سـعوديريال سـعوديريال سـعودي

21,682,91935,686,69222,797,955في بداية السنة

8,223,20517,024,61912,888,737المكون خالل السنة 

---)31,028,392()8,309,428(مبالغ معدومة خالل السنة

21,596,69621,682,91935,686,692في نهاية السنة

اإليرادات المستحقة، بالصافي  -11
1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

ريال سـعوديريال سـعوديريال سـعودي

8,343,7085,008,6358,724,502اجمالي اإليرادات المستحقة

)3,332,080()2,368,942()2,570,790(الخسائر اإلئتمانية المتوقعة )إيضاح 1-11(

5,772,9182,639,6935,392,422صافي اإليرادات المستحقة

11-1: كانت حركة الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لإليرادات المستحقة كاآلتي:

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

ريال سـعوديريال سـعوديريال سـعودي

2,368,9423,332,0802,710,271في بداية السنة

621,809)963,138(201,848المكون خالل السنة 

2,570,7902,368,9423,332,080في نهاية السنة
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األرصدة والمعامالت مع أطراف ذات عالقة   -12
األطراف ذات العالقة في الشركة هم المساهمين، أعضاء مجلس اإلدارة، اإلدارة العليا للشركة، والشركات التي يكونون فيها المالك الرئيسيين.

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

طبيعة 
العالقة

طبيعة المعامالت

األرصدةمبالغ المعامالت

2016م2017م2018م2017م2018م

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

شركة انفستكورب السعودية لإلستثمارات 
المالية

---147,000141,69011,55013,500إيراداتمساهم

133,554258,9847,14135,891386,031إيراداتمساهمحمود عبدالله الذييب

)3,870(------)267,745(1,585,903مشتريات وإيرادات أخرىأخرىشركة أبناء الذيب

------12,096)840,000()547,221(مصاريفمساهممحمد أحمد الذييب 

---------)91,000(---مصاريفمساهمنوف محمد الذييب

------29,071---27,687إيراداتمساهمنواف محمد الذييب

------40,356---55,215إيراداتمساهمنايف محمد الذييب

------------6,900إيراداتمساهممحمد حمود الذييب

------------706,190إيرادات أخرىأخرىابراهيم أحمد الذييب

35,00030,000---313,000342,000إيراداتأخرىشركة مداريم

100,21484,391412,161

12-1: المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة واألرصدة في نهاية السنة كما يلي:

11-2 : تعويضات أعضاء اإلدارة العليا  كاآلتي: :

31 ديسمبر
 2018م

31 ديسمبر
 2017م

ريال سعوديريال سعودي

4,745,6234,393,271رواتب ومنافع أخرى 
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النقد وما في حكمه  -13
31 ديسمبر

 2018م
31 ديسمبر

 2017م
1 يناير
 2017م

ريال سـعوديريال سـعوديريال سـعودي

32,423,02230,715,98331,100,811نقد لدى البنوك

700,494785,9021,070,559نقد في الصندوق

33,123,51631,501,88532,171,370المجموع

رأس المال   -14
يتكون رأس المال من 15,390,200 سهم، قيمة كل سهم 10 ريال سعودي )2017م: 15,390,200 سهم، قيمة كل سهم 10 ريال سعودي(.

15-  القروض ألجل
31 ديسمبر

 2018م
31 ديسمبر

 2017م
1 يناير
 2017م

ريال سـعوديريال سـعوديريال سـعودي

358,942,849273,731,315363,384,282قروض 

: الجزء المتداول
ً
)226,220,492()180,975,716()229,622,760(ناقصا

129,320,08992,755,599137,163,790القروض طويلة األجل

حصلت الشركة على تسهيالت من بنوك محلية على شكل قروض ألجل. إن هذه التسهيالت مضمونة بضمانات شخصية من الشركاء.

تستحق القروض ألجل السداد على مدى فترة تتراوح ما بين 24 إلى 36 شهر من تاريخ السحب. ظهرت األقساط المستحقة السداد خالل 2019م كمطلوبات متداولة.

1٦-   مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
16-1 االفتراضات االكتوارية الرئيسية:  

خالل السنة، تم إجراء التقييمات االكتوارية بموجب طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة باستخدام االفتراضات الهامة التالية:

31 ديسمبر
 2018م

31 ديسمبر
 2017م

4.30%3.80%معدل الخصم

3.50%3.50%معدل الزيادة في الراتب 

16-2 حركة مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين خالل السنة هي كما يلي:

31 ديسمبر
 2018م

31 ديسمبر
 2017م

1 يناير
 2017م

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

21,469,42325,989,47920,593,527في بداية السنة

2,661,8322,949,0094,212,734تكاليف الخدمة

2,661,8322,949,0094,212,734تكلفة الخدمة الحالية

---------تكلفة الخدمة السابقة

---815,838987,600مصروف الفائدة

)333,829()7,048,024()3,843,600(المدفوع خالل السنة 

1,517,047)1,408,641()921,124()األرباح( / الخسائر االكتوارية

20,182,36921,469,42325,989,479في نهاية السنة
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مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )تتمة(  -1٦
16-3 المبالغ المثبتة في قائمة الربح او الخسارة:

31 ديسمبر
 2018م

31 ديسمبر
 2017م

ريال سعوديريال سعودي

2,661,8322,949,009تكاليف الخدمة

815,838987,600مصروف فائدة

3,477,6703,936,609المجموع

16-4 المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل االخر: 

31 ديسمبر
 2018م

31 ديسمبر
 2017م

1 يناير
 2017م

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

---------)االرباح( /الخسائر االكتوارية الناتجة عن التغيير في االفتراضات الديموغرافية 

---------)االرباح( /الخسائر االكتوارية الناتجة عن التغيير في االفتراضات المالية

1,517,047)1,408,641()921,124()االرباح( /الخسائر االكتوارية الناتجة عن تعديالت الخبرة

1,517,047)1,408,641()921,124(المجموع

16-5 تحليل الحساسية لالفتراضات اإلكتوارية الهامة:

31 ديسمبر
 2018م

31 ديسمبر
 2017م

ريال سعوديريال سعودي

20,182,36921,469,423االساس 

18,787,38219,943,696معدل الخصم +%1

21,789,03823,224,947معدل الخصم -%1

21,889,89723,323,948معدل زيادة الراتب +%1

18,674,51819,829,403معدل زيادة الراتب -%1

20,182,79521,468,331معدل الوفيات اعلى بنسبة %10

20,181,94021,470,517معدل الوفيات اقل بنسبة %10

20,111,14921,347,726معدل االنسحاب +%10

20,257,90721,602,614معدل االنسحاب -%10

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى  -1٧
31 ديسمبر

 2018م
31 ديسمبر

 2017م
1 يناير
 2017م

ريال سـعوديريال سـعوديريال سـعودي

14,684,59312,627,15811,971,926مصاريف مستحقة الدفع

6,930,3164,290,9841,668,628دفعات مقدمة من عمالء

1,696,9501,649,825403,433أرصدة دائنة أخرى

23,311,85918,567,96714,043,987المجموع
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الزكاة  -1٨
تتكون الزكاة المحملة للشركة من اآلتي: 

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

ريال سـعوديريال سـعودي

2,022,7031,014,789المحمل خالل السنة

---6,888,143مخصص إضافي لفروقات سنوات سابقة

8,910,8461,014,789المجموع 

 لألساس التالي:
ً
تم احتساب مخصص السنة الحالية وفقا

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

ريال سـعوديريال سـعوديريال سـعودي

404,195,952324,347,415354,785,351حقوق المساهمين

433,986,284262,708,828164,955,042مخصصات أول المدة وتسويات أخرى

)684,107,673()614,716,703()757,809,912(القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل

80,372,324)27,660,460()164,367,280(

535,79040,591,54863,249,687دخل السنة الخاضع للزكاة

80,908,11412,931,08863,249,687الوعاء الزكوي للسنة

2,022,7031,014,7891,581,242الزكاة المحملة بواقع %2.5

حركة المخصص خالل السنة كما يلي:

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

ريال سـعوديريال سـعوديريال سـعودي

4,855,0753,840,2953,672,619في بداية السنة

2,022,7031,014,7891,581,242المحمل خالل السنة

------6,888,143مخصص إضافي لفروقات سنوات سابقة

)1,413,566()9(---مدفوع خالل السنة

13,765,9214,855,0753,840,295في نهاية السنة

الربوط الزكوية

قامت الشركة بإنهاء الوضع الزكوي وتم سداد الزكاة المستحقة من واقع الربوط الزكوية الصادرة لألعوام حتى 2009م.

قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية والقوائم المالية للهيئة العامة للزكاة والدخل حتى 31 ديسمبر 2017 م وحصلت على شهادة الزكاة لتلك االعوام.

بتاريخ 2019/8/4 م استلمت الشركة الربط الزكوي من الهيئة العامة للزكاة والدخل لألعوام من 2010م حتى 2017م تتضمن وجود فروقات زكوية بمبلغ 
13.903.441 ريال سعودي. اعترفت الشركة بمبلغ 11.743.218 ريال سعودي وتم اخذ مخصص لتغطية هذا المبلغ. وقد تم اإلعتراض من قبل الشركة خالل 

الفترة النظامية.

اإليرادات   -1٩
31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

ريال سـعوديريال سـعودي

420,805,342399,165,250إيجار سيارات وترتيبات تأجير 

116,942,585136,340,410مبيعات السيارات 

537,747,927535,505,660المجموع 
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تكلفة اإليرادات  -20
31 ديسمبر

 2018م
31 ديسمبر

 2017م

ريال سـعوديريال سـعودي

138,829,294146,637,378استهالك ممتلكات ومعدات )إيضاح 6(

122,303,840152,717,215تكلفة بيع السيارات

44,473,42242,711,004رواتب وأجور ومنافع الموظفين

28,370,11527,538,165إيجارات

25,417,48320,162,163مصاريف تامين

14,035,39115,982,909صيانة وإصالح

5,753,9561,555,508خسارة إنخفاض في القيمة )إيضاح 6(

3,075,2704,472,243مصاريف شحن

2,685,3103,726,237مصاريف بنكية

1,781,5172,198,538مصاريف منافع عامة

8,407,3147,302,455مصاريف أخرى

395,132,912425,003,815المجموع

مصاريف بيعية وتسويقية  -21

 

31 ديسمبر
 2018م

31 ديسمبر
 2017م

ريال سـعوديريال سـعودي

24,695,58123,020,149رواتب وأجور ومنافع الموظفين

2,069,0192,807,085دعاية وإعالن

515,5131,103,235مصاريف أخرى

27,280,11326,930,469المجموع

مصاريف عمومية وإدارية  -22

 

31 ديسمبر
 2018م

31 ديسمبر
 2017م

ريال سـعوديريال سـعودي

14,044,23913,487,686رواتب وأجور ومنافع الموظفين

3,291,8891,991,253أتعاب مهنية

1,275,4673,650,578استهالك ممتلكات ومعدات )إيضاح 6(

1,417,9201,725,565رسوم حكومية

741,227914,735مصاريف منافع عامة

661,281701,933ضيافة

537,192582,559صيانة وإصالح

216,24874,347إطفاء موجودات غير ملموسة )إيضاح 7(

1,332,2251,174,527مصاريف أخرى

23,517,68824,303,183المجموع
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23-  االرتباطات وإلتزامات محتملة

االرتباطات:

يتم تصنيف عقود اإليجار التشغيلي المتعلقة بالمكاتب والمعارض التي تستخدمها الشركة لمدة ايجار تصل إلى خمس سنوات لها خيار تجديد العقد في كل سنة ما 
لم يتم اإلتفاق على خالف ذلك. عند االنهاء المبكر للعقد فإنه يجب على المستأجر دفع الحد األدنى من دفعات عقد اإليجار المذكورة في العقد. فيما يلي الحد األدنى 

من دفعات اإليجار المستحقة بموجب عقود إيجار تشغيل غير قابلة لإللغاء كما يلي:

31 ديسمبر
 2018م

31 ديسمبر
 2017م

ريال سـعوديريال سـعودي

11,763,30417,983,231خالل سنة

9,175,61420,117,342أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

412,027805,315أكثر من خمس سنوات

إلتزامات محتملة:

أصدرت الشركة خطابات ضمان بمبلغ 11,142,209 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م فيما يتعلق بعملياتها.

االدوات المالية وإدارة المخاطر   -24
تتضمن االدوات المالية كل من موجودات ومطلوبات مالية. تشتمل الموجودات المالية النقد وما في حكمه والذمم المدينة والمدينون اآلخرون والمصاريف المدفوعة 

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

مخاطر العمالت 

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

مخاطر االسعار

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

مخاطر اإلئتمان

تتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم قدرة األطراف المدينة على الوفاء بالتزاماتها وتسبب الشركة في تكبد خسارة مالية. تتكون األدوات المالية التي تخضع الشركة لمخاطر 
اإلئتمان بشكل أسا�سي من األرصدة النقدية واألرصدة المدينة. تقوم الشركة بإيداع أرصدتها النقدية مع مؤسسات مالية ذات تصنيف إئتماني عالي وال يوجد هناك 
مخاطر من عدم األداء من قبل هذه المؤسسات المالية. باإلضافة إلى ذلك، ال تتوقع اإلدارة مواجهة مخاطر إئتمانية جوهرية فيما يتعلق باألرصدة المدينة حيث أن 

الشركة تتعامل مع العمالء الذين يتمتعون بسمعة جيدة، وتقوم اإلدارة بشكل دوري بمراجعة األرصدة المدينة.

مخاطر السيولة

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

عادة، تضمن الشركة أن لديها نقًدا كافًيا عند الطلب لتغطية النفقات التشغيلية المتوقعة بما في ذلك خدمة االلتزامات المالية. باإلضافة إلى ذلك، فإن الشركة 
لديها إمكانية الوصول إلى التسهيالت االئتمانية.

يتم تنفيذ التنبؤ بالتدفق النقدي من قبل اإلدارة التي تراقب متطلبات السيولة لضمان أن لديها ما يكفي من السيولة لتلبية االحتياجات التشغيلية.
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االدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(   -24

مخاطر السيولة )تتمة(

يحلل الجدول أدناه االلتزامات المالية على الشركة ضمن مجموعات االستحقاق على أساس الفترة المتبقية في تاريخ التقرير إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي. المبالغ 
 تساوي أرصدتها الدفترية.

ً
المفصح عنها في الجدول هي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة. األرصدة المستحقة خالل اثني عشر شهرا

2018م
المجموعأكثر من 5 سنوات1-5 سنواتأقل من سنة

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

358,942,849---229,622,760129,320,089قروض ألجل

23,311,859------23,311,859مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

90,010,781------90,010,781ذمم وكاالت سيارات دائنة

1,681,562------1,681,562ذمم دائنة

473,947,051---344,626,962129,320,089المجموع

2017م
المجموعأكثر من 5 سنوات1-5 سنواتأقل من سنة

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

273,731,315---180,975,71692,755,599قروض ألجل

18,567,967------18,567,967مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

67,217,260------67,217,260ذمم وكاالت سيارات دائنة

3,479,575------3,479,575ذمم دائنة

362,996,117---270,240,51892,755,599المجموع

القيمة العادلة 

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

في ثالثة مستويات، كما يلي:  

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

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

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



301

شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة( 

إيضاحات حول القوائم المالية المعدلة )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٨م

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

ً
تماشيا

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

يمثل الجدول التالي معلومات القطاعات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

2018م
اإلجماليأخرىالتأجير الطويلالتأجير

ريال سـعوديريال سـعوديريال سـعوديريال سـعودي

284,431,516136,373,826116,942,585537,747,927إيرادات

)134,759,056(---)53,745,497()81,013,559(مصاريف إستهالك – سيارات

203,417,95782,628,329116,942,585402,988,871ربح القطاع

2017م
اإلجماليأخرىالتأجير الطويلالتأجير

ريال سـعوديريال سـعوديريال سـعوديريال سـعودي

316,185,28182,979,969136,340,410535,505,660إيرادات

)150,362,303(---)34,650,776()115,711,527(مصاريف إستهالك – سيارات

200,473,75448,329,193136,340,410385,143,357ربح القطاع

اإليرادات والمصاريف الغير موزعة:

31 ديسمبر
 2018م

31 ديسمبر
 2017م

ريال سـعوديريال سـعودي

)274,641,512()260,373,856(تكاليف اإليرادات

)26,930,469()27,280,113(مصاريف بيعية وتسويقية

)24,303,183()23,517,688(مصاريف عمومية وإدارية

)16,061,481()8,425,053(الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

)15,804,158()16,495,376(تكاليف التمويل

2,108,6062,336,671إيرادات اخرى

69,005,39129,739,225الدخل قبل الزكاة

يوضح الملخص التالي العمليات في كل قطاع من قطاعات الشركة:

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

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

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

توزيعات األرباح  -2٦
خالل عام 2018م، تم توزيع أرباح للمساهمين بواقع 1.84 ريال سعودي للسهم بإجمالي قدره 28,250,000 ريال سعودي )2017م:  0.84 ريال سعودي للسهم 

بإجمالي قدره 13,000,000ريال سعودي(. 
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مبدأ اإلستمرارية  -2٧
 لمبدأ اإلستمرارية، وهي على قناعة بان الشركة لديها الموارد لمواصلة العمل في 

ً
قامت إدارة الشركة بإجراء تقييم لمقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا

 لمبدأ اإلستمرارية. 
ً
المستقبل المنظور. إضافة إلى ذلك، ليس لدى اإلدارة أي علم بعدم تأكد جوهري قد يثير شكوكا حول مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا

عليه، يستمر إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ اإلستمرارية.

أثر التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي  -2٨
إن تاريخ تحول الشركة إلى المعايير الدولية للتقرير المالي هو 1 يناير 2017م، تم إعادة صياغة بنود قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2017م  و 1 يناير 2017م 

على النحو المبين أدناه:

إلىمن 
31 ديسمبر

 2017م
1 يناير
 2017م

911,556526,397موجودات غير ملموسة، التكلفةممتلكات ومعدات، التكلفة

111,64437,297موجودات غير ملموسة، االطفاء المتراكمممتلكات ومعدات، االستهالك المتراكم

8,258,02615,014,702المخزونممتلكات ومعدات، التكلفة

5,019,8566,730,334المخزونممتلكات ومعدات، االستهالك المتراكم

َ
 وأرصدة مدينة أخرىأرصدة مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما

َ
32,767,17826,069,547مصاريف مدفوعة مقدما

َ
59,148,60356,880,599ذمم مدينة، بالصافيأرصدة مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما

َ
2,639,6935,392,422اإليرادات المستحقةأرصدة مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما

3,479,5753,452,518ذمم دائنةمصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

---12,133,032مصاريف بيعية وتسويقيةتكلفة اإليرادات

---13,570,413مصاريف بيعية وتسويقيةمصاريف عمومية وإدارية

---136,340,410إيرادات خسائر بيع ممتلكات ومعدات

---152,717,215تكلفة إيراداتخسائر بيع ممتلكات ومعدات
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أثر التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي )تتمة(  -2٨

تسوية قائمة المركز المالي

إيضاح

كما في 1 يناير 2017مكما في 31 ديسمبر 2017م

31 ديسمبر
 2017م

فروقات 
التحول إلى 

المعايير الدولية

31 ديسمبر 
2017م
)معدلة(

1 يناير
 2017م

فروقات 
التحول إلى 

المعايير الدولية

1 يناير 2017م
)معدلة(

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

675,334,205)8,773,468(607,854,529684,107,673)4,038,082(6611,892,611ممتلكات ومعدات، بالصافي

489,100489,100---799,912799,912---7موجودات غير ملموسة، بالصافي

675,823,305)8,284,368(608,654,441684,107,673)3,238,170(611,892,611إجمالي الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولـة

82,824,0923,238,1706,062,2622,617,2738,284,36810,901,641المخزون

َ
---)88,342,568(88,342,568---)94,555,474(94,555,474أرصدة مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما

 وأرصدة مدينة أخرى
َ
26,069,54726,069,547---32,767,17832,767,178---9مصاريف مدفوعة مقدما

54,916,85054,916,850---58,610,46158,610,461---10ذمم مدينة، بالصافي

5,392,4225,392,422---2,639,6932,639,693---11اإليرادات المستحقة، بالصافي

412,161---84,391412,161---1284,391المستحق من أطراف ذات عالقة

32,171,370---31,501,88532,171,370---1331,501,885النقد وما في حكمه

128,965,8422,700,028131,665,870123,543,3726,320,619129,863,991إجمالي الموجودات المتداولة

805,687,296)1,963,749(740,320,311807,651,045)538,142(740,858,453إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

حقوق المساهمين

153,902,000---153,902,000153,902,000---14153,902,000رأس المال

55,338,077---55,338,07755,338,077---55,338,077اإلحتياطي النظامي

124,626,542)3,480,796(141,759,619128,107,338)1,873,572(143,633,191األرباح المبقاه

333,866,619)3,480,796(350,999,696337,347,415)1,873,572(352,873,268إجمالي حقوق المساهمين
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شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة( 

إيضاحات حول القوائم المالية المعدلة )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٨م

أثر التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي )تتمة(  -2٨

تسوية قائمة المركز المالي )تتمة(

إيضاح

كما في 1 يناير 2017مكما في 31 ديسمبر 2017م

31 ديسمبر
 2017م

فروقات 
التحول إلى 

المعايير الدولية

31 ديسمبر 
2017م
)معدلة(

1 يناير
 2017م

فروقات 
التحول إلى 

المعايير الدولية

1 يناير 2017م
)معدلة(

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة 

137,163,790---92,755,599137,163,790---1592,755,599قروض طويلة األجل

1620,133,9931,335,43021,469,42324,472,4321,517,04725,989,479مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

112,889,5921,335,430114,225,022161,636,2221,517,047163,153,269إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة

226,220,492---180,975,716226,220,492---15180,975,716الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

14,043,987)3,452,518(18,567,96717,496,505)3,479,575(1722,047,542مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

61,110,116---67,217,26061,110,116---67,217,260ذمم وكاالت سيارات دائنة

3,452,5183,452,518---3,479,5753,479,575---ذمم دائنة

3,840,295---4,855,0753,840,295---184,855,075مخصص الزكاة 

308,667,408---275,095,593308,667,408---275,095,593إجمالي المطلوبات المتداولة

387,985,1851,335,430389,320,615470,303,6301,517,047471,820,677إجمالي المطلوبات

805,687,296)1,963,749(740,320,311807,651,045)538,142(740,858,453إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
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شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة( 

إيضاحات حول القوائم المالية المعدلة )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٨م

2٨-  أثر التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي )تتمة(

تسوية قائمة الربح او الخسارة

إيضاح

كما في 31 ديسمبر 2017م

31 ديسمبر
 2017م

فروقات التحول إلى 
المعايير الدولية

31 ديسمبر 2017م
)معدلة(

19399,165,250136,340,410535,505,660إيرادات

)425,003,815()140,584,183( )284,419,632(20تكلفة اإليرادات

110,501,845)4,243,773(114,745,618إجمالي الربح

)26,930,469()26,930,469(---21مصاريف بيعية وتسويقية

)24,303,183(31,057,501)55,360,684(22مصاريف عمومية وإدارية 

)16,061,481()16,061,481(---11.10الخسائر االئتمانية المتوقعة

---16,376,805)16,376,805(خسارة بيع ممتلكات ومعدات

2,336,671---2,336,671إيرادات أخرى

45,344,800198,58345,543,383الدخل من العمليات الرئيسية

)15,804,158(---)15,804,158(تكاليف تمويل

29,540,642198,58329,739,225الدخل قبل الزكاة

)1,014,789(---)1,014,789(18الزكاة

28,525,853198,58328,724,436صافي دخل السنة 

الدخل الشامل اآلخر:

البنود التي لن ُيعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:

1,408,6411,408,641---16أرباح اكتوارية عن التزامات منافع الموظفين

المعايير الصادرة والتي لم يتم تطبيقها بعد  -2٩
فيما يلي المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير التي ستدخل حيز التنفيذ للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019م مع السماح بالتطبيق المبكر. ومع 

 في إعداد هذه القوائم المالية. 
ً
ذلك، لم تعتمدها الشركة مبكرا

أ( المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 عقود اإليجار

يقدم المعيار نموذج محاسبي لورقة عقد إيجار منفردة شاملة للمستأجرين. ويعترف المستأجر بأصل حق اإلستخدام الذي يمثل حقه في األصل األسا�سي وإلتزام 
عقد اإليجار يمثل إلتزامه بدفع اإليجار. هناك إعفاءات إختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار المنخفضة القيمة. وتبقى محاسبة الُمؤِجر مماثلة للمعيار 

الحالي - أي يستمر المؤجرين بتصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلية أو تشغيلية.

أكمل الصندوق التقييم المبدئي لألثر المحتمل على قوائمه المالية لكنه لم يستكمل بعد تقييمها التفصيلي. وتتوقع اإلدارة أنه سيتم إعتماد المعيار في القوائم 
المالية للصندوق للسنة التي تبدأ في 1 يناير 2019م. وقد يكون لتطبيق أثر هام على مبالغ التقارير واإلفصاحات التي يتم عملها في القوائم المالية. ومع ذلك، ليس من 

 تقديم تقدير معقول لتأثيرات تطبيق هذا المعيار حتى يقوم الصندوق بإجراء مراجعة تفصيلية.
ً
الممكن عمليا
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شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة( 

إيضاحات حول القوائم المالية المعدلة )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٨م

المعايير الصادرة والتي لم يتم تطبيقها بعد )تتمة(  -2٩
ب( التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير السنوية للدورة 2015-2017م

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 3 دمج األعمال والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 11 اإلستثمارات ذات الترتيبات المشتركة 

يوضح كيف تقوم شركة ما بزيادة مصلحتها في عملية مشتركة تلبي تعريف األعمال التجارية.

	 .
ً
إذا احتفظ طرف )أو حصل( على السيطرة المشتركة . عندئذ ال يتم إعادة إحتساب المصلحة المقتناة سابقا

إذا حصل طرف على السيطرة، عندئذ تكون المعاملة عبارة عن دمج أعمال تم تنفيذها على مراحل ويقوم الطرف المستحوذ بإعادة قياس المصلحة  	
 بالقيمة العادلة.

ً
المقتناة سابقا

معيار المحاسبة الدولي 12 »ضريبة الدخل« - يوضح أن جميع تبعات ضريبة الدخل على أرباح األسهم )بما في ذلك الدفعات على األدوات المالية المصنفة كحقوق 
ملكية( يتم اإلعتراف بها بشكل ثابت مع المعامالت التي أنتجت األرباح القابلة للتوزيع - أي في األرباح والخسائر أو الدخل الشامل أو حقوق الملكية.

معيار المحاسبة الدولي 23 »تكاليف اإلقتراض« - يوضح أن تجمع القروض العامة المستخدم إلحتساب تكاليف اإلقتراض المؤهلة يستثني فقط القروض التي 
تمول على وجه التحديد األصول المؤهلة التي ال تزال قيد التطوير أو اإلنشاء. والقروض التي كان القصد منها تمويل أصول مؤهلة بالتحديد والتي أصبحت جاهزة اآلن 
لإلستخدام أو البيع المقصود - أو أي أصول غير مؤهلة -  تعتبر مشمولة في هذا المجمع العام. وإذا كانت تكاليف التطبيق بأثر رجعي قد تفوق المنافع. يتم تطبيق 

التغيرات بأثر رجعي على تكاليف اإلقتراض المتكبدة في أو بعد التاريخ الذي يعتمد فيه الكيان التعديالت.

ج( لجنة تفسير المعايير الدولية إلعداد القوائم المالية رقم 23 - عدم اليقين حول معالجات ضريبة الدخل 

يسعى إلى توضيح المحاسبة عن معالجات ضريبة الدخل التي لم يتم قبولها بعد من قبل الهيئات الضريبية. ويتثمل اإلختبار الرئي�سي فيما إذا كان من المتحمل أن 
تقبل هيئة ضريبة الدخل المعالجة الضريبية التي تختارها الشركة. 

د( تعديالت أخرى

التعديالت التالية على المعايير لم تدخل حيز التنفيذ بعد وليس من المتوقع أن يكون لها أثر هام على القوائم المالية:

ميزات الدفع المسبق بتعويض سلبي )تعديالت المعيار رقم 9(. 	

الفوائد طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة )تعديالت على المعيار 28(. 	

تعديالت الخطة أو التقليص أو التسوية )تعديالت على المعيار 19(.

أرقام المقارنة  -30
أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة الماضية بما يتما�سى مع تبويب السنة الحالية. 

األحداث الالحقة  -31
تعتقد اإلدارة بأنه ال يوجد أية أحداث الحقة هامة منذ السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتاريخ الموافقة على البيانات المالية قد يكون لها أثر جوهري على المركز 

المالي للشركة.

إعتماد القوائم المالية   -32
هذه هي أول قوائم مالية تعتمد على المعايير الدولية للتقرير المالي والتي تم اعتمادها من قبل اإلدارة في 1440/2/13هـ، الموافق 2019/10/13م. 
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شركة ذيب لتأجير السيارات
شركة مساهمة مقفلة

القوائــم الماليـــة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٧م
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شركة ذيب لتأجير السيارات

شركة مساهمة مقفلة

قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 201٧م

إيضاح
2016م2017م

ريال سـعوديريال سـعودي

الموجودات

الموجودات المتداولـة

370‚171‚88532‚501‚31النقد وما في حكمه

ً
568‚342‚47488‚555‚394أرصدة مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما

161‚391412‚784المستحق من أطراف ذات عالقة

273‚617‚0922‚824‚2بضاعة

372‚543‚842123‚965‚128إجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة

673‚107‚611684‚892‚4611ممتلكات ومعدات 

045‚651‚453807‚858‚740إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات المتداولة

116‚110‚26061‚217‚67ذمم وكاالت سيارات دائنة

505‚496‚54217‚047‚522أرصدة دائنة ومصاريف مستحقة

492‚220‚716226‚975‚6180الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

295‚840‚84,855,0753مخصص الزكاة 

408‚667‚593308‚095‚275إجمالي المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة 

790‚163‚599137‚755‚692قروض طويلة األجل

432‚472‚99324‚133‚1320مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

222‚636‚592161‚889‚112إجمالي المطلوبات غير المتداولة

630‚303‚185470‚985‚387إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين

000‚902‚000153‚902‚9153رأس المال

077‚338‚07755‚338‚55اإلحتياطي النظامي

338‚107‚191128‚633‚143األرباح المبقاه

415‚347‚268337‚873‚352إجمالي حقوق المساهمين

045‚651‚453807‚858‚740إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

المدير التنفيذي لإلدارة الماليةالرئيس التنفيذي

»إن اإليضاحات المرفقة من 1 - 21 تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية«
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شركة ذيب لتأجير السيارات

شركة مساهمة مقفلة

قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٧م

إيضاح
2016م2017م

ريال سعوديريال سعودي

اإليرادات 

918‚032‚250469‚165‚399تأجير السيارات

التكاليف التشغيلية

)949‚417‚329()632‚419‚284(10تكاليف التأجير وتكاليف مباشرة أخرى

969‚614‚618139‚745‚114إجمالي الربح

المصاريف 

)946‚283‚55()684‚360‚55(11مصاريف عمومية وإدارية 

59‚384‚93484‚331‚023

)590‚535‚18()805‚376‚16(خسارة بيع ممتلكات ومعدات

433‚795‚12965‚008‚43الدخل من العمليات الرئيسية

587‚671504‚336‚2إيرادات أخرى

)027‚907‚18()158‚804‚15(تكاليف تمويل

993‚392‚64247‚540‚29الدخل قبل الزكاة

)242‚581‚1()1,014,789(8الزكاة

751‚811‚85345‚525‚28صافي دخل السنة 

ربح السهم

122.794.27المتعلق بالدخل من العمليات الرئيسية

121.872.98المتعلق بصافي دخل السنة

المدير التنفيذي لإلدارة الماليةالرئيس التنفيذي

»إن اإليضاحات المرفقة من 1 - 21 تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية«
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شركة ذيب لتأجير السيارات

شركة مساهمة مقفلة

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٧م

إيضاح
2016م2017م

ريال سعوديريال سعودي

األنشطة التشغيلية 

993‚392‚64247‚540‚29الدخل قبل الزكاة

تعديالت لـ:

610‚560‚303184‚362‚4150إستهالك

027‚907‚15818‚804‚15تكاليف تمويل

590‚535‚40418‚954‚16خسارة بيع ممتلكات ومعدات

789‚977‚37,904,20611مخصص ذمم مدينة تجارية وإيرادات مستحقة

---9,583,076ديون معدومة

734‚212‚5854‚709‚132مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

949‚072‚5081‚555‚41خسارة إنخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات

234‚413‚882286‚659‚692

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
ً
)232‚235‚26()658‚044‚23(أرصدة مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما

)161‚412()770‚327(المستحق من أطراف ذات عالقة

)524‚977()819‚206(بضاعة

636‚549‚1442‚107‚6ذمم وكاالت سيارات دائنة

406‚492850‚013‚3أرصدة دائنة ومصاريف مستحقة 

817‚434‚271262‚955‚219صافي النقدية من العمليات التشغيلية

)566‚413‚1(---7الزكاة المدفوعة

)829‚333()024‚048‚7(13مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

422‚687‚247260‚907‚212صافي النقدية من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية

)176‚978‚324()601‚997‚232(4شراء ممتلكات ومعدات

468‚987‚448161‚340‚136متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

)708‚990‚162()153‚657‚96(صافي النقدية المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية

)050‚053‚1(---الحركة في حسابات مكشوفة لدى البنوك

)864‚229‚18()612‚266‚14(تكاليف تمويل مدفوعة

137‚429‚943328‚153‚162قروض ألجل مستلمة

)877‚084‚356()910‚806‚251(قروض ألجل مسددة

)000‚500‚44()000‚000‚13(18توزيعات أرباح مدفوعة

)654‚438‚91()579‚919‚116(صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية 

060‚258‚6)485‚669(صافي الزيادة في النقد وما في حكمه خالل السنة

310‚913‚37025‚171‚32النقد وما في حكمه في بداية السنة

370‚171‚88532‚501‚31النقد وما في حكمه في نهاية السنة

المدير التنفيذي لإلدارة الماليةالرئيس التنفيذي

»إن اإليضاحات المرفقة من 1 - 21 تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية«
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شركة ذيب لتأجير السيارات

شركة مساهمة مقفلة

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 201٧م

اإلجمالياألرباح المبقاهاإلحتياطي النظاميرأس المال

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

664‚035‚762336‚376‚902131‚756‚00050‚902‚153الرصيد كما في 31 ديسمبر 2015م 

751‚811‚75145‚811‚45------صافي دخل السنة

---)175‚581‚4(175‚581‚4---محول إلى اإلحتياطي النظامي

)000‚500‚44()000‚500‚44(------توزيعات أرباح )إيضاح 18(

415‚347‚338337‚107‚077128‚338‚00055‚902‚153الرصيد كما في 31 ديسمبر 2016م 

853‚525‚85328‚525‚28------صافي دخل السنة

)000‚000‚13()000‚000‚13(------توزيعات أرباح )إيضاح 18(

191352,873,268‚633‚077143‚338‚00055‚902‚153الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017م 

المدير التنفيذي لإلدارة الماليةالرئيس التنفيذي

»إن اإليضاحات المرفقة من 1 - 21 تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية«.
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شركة ذيب لتأجير السيارات

شركة مساهمة مقفلة

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٧م

النشاطات   -1
شركة ذيب لتأجير السيارات )»الشركة«(، هي شركة مساهمة مقفلة، مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 1010150661 بتاريخ 12 بيع الثاني 
1419هـ )الموافق 5 أغسطس 1998م(. يتمثل نشاط الشركة في تأجير السيارات الصغيرة وتجارة الجملة والتجزئة في السيارات وقطع غيراها وتملك وتشغيل مراكز 

صيانة السيارات وخدمات الورش.

تغطي هذه القوائم المالية نشاطات الشركة وفروعها المذكور أدناه:

تاريخ السجل التجاريرقم الترخيصرقم السجل التجاريالفرع

المنطقة الوسطى

1432/8/4هـ )الموافق 2011/6/5م(1010311975010102000212التعاون

1434/3/30هـ )الموافق 2003/5/31م(1010187020010102000202السويدي

1434/2/16هـ )الموافق 2012/12/29م(1010359247010102000213الشفا

1435/1/23هـ )الموافق 2013/11/26م(1010396199010102000215الياسمين

1434/7/27هـ )الموافق 2013/6/6م(1010378245010102000214معرض الرياض – الروضة

1427/10/22هـ )الموافق 2006/11/13م(1010224758010102000201الملز

1423/8/15هـ )الموافق 2002/10/21م(1010181670010102000207أم الحمام

1419/7/12هـ )الموافق 1998/8/5م(1010150661010102000206مطار الملك خالد

1423/3/23هـ )الموافق 2002/6/4م(---1010177560بيع السيارات

1434/11/12هـ )الموافق 2013/9/18م(---1010388439مركز الصيانة

1432/11/10هـ )الموافق 2011/10/8م(---1010317696سجالت العقارات

1435/5/12هـ )الموافق 2014/3/13م(1131051994040102000201بريدة

1435/5/12هـ )الموافق 2014/3/13م(1131051994040102000201مطار بريدة

1427/10/22هـ )الموافق 2006/11/13م(1010224758080102000201مطار حائل

1437/4/17هـ )الموافق 2016/1/27م(1010441244010102000216النرجس

1439/4/13هـ )الموافق 2017/12/31م(1010930285010102000217فرع العروبة

1438/5/16هـ )الموافق 2017/2/12م(---1010468084بيع السيارات - الشفاء

المنطقة الغربية

1420/1/29هـ )الموافق 1999/5/15م(4030127038020202000201شارع قريش البوادي – طريق المدينة )1(

1420/1/29هـ )الموافق 1999/5/15م(4030127038020202000205شارع األمير محمد – العزيزية )التحلية(

1420/1/29هـ )الموافق 1999/5/15م(4030127038020202000206البغدادية

1420/1/29هـ )الموافق 1999/5/15م(4030127038020202000207طريق المدينة – الروضة

1420/1/29هـ )الموافق 1999/5/15م(4030127038020202000209الفيحاء

1420/1/29هـ )الموافق 1999/5/15م(4030127038020202000210السامر

1435/3/15هـ )الموافق 2014/1/16م(---4700017234فرع ينبع

1435/3/15هـ )الموافق 2014/1/16م(4700017234030202000201مطار ينبع

1432/3/4هـ )الموافق 2011/2/7م(4650050975030102000202مطار المدينة المنورة

1434/6/18هـ )الموافق 2013/4/28م(4032036164030102000201مطار الطائف

1432/3/4هـ )الموافق 2011/2/7م(4650050975030102000202المدينة المنورة – فرع العزيزية

1437/8/30هـ )الموافق 2016/6/6م(---4030294835بيع السيارات - جدة
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النشاطات )تتمة(  -1

تاريخ السجل التجاريرقم الترخيصرقم السجل التجاريالفرع

المنطقة الشرقية

1420/2/4هـ )الموافق 1990/5/19م(2050034970050102000201الدمام

1420/2/4هـ )الموافق 1990/5/19م(2050034970050602000201الخبر

1420/2/4هـ )الموافق 1990/5/19م(2050034970050102000202مطار الدمام

1429/9/15هـ )الموافق 2008/9/15م(2055009774051302000201الجبيل

1431/11/22هـ )الموافق 2010/10/30م(2251040741050202000201اإلحساء – فرع الخالدية

1431/11/22هـ )الموافق 2010/10/30م(2251040741050202000201اإلحساء – فرع المبرز

1420/2/4هـ )الموافق 1990/5/19م(2050034970050202000202فرع الشاطئ - الدمام

1420/2/4هـ )الموافق 1999/5/19م(2050034970050602000201العزيزية - الخبر

المنطقة الجنوبية

1419/4/12هـ )الموافق 1998/8/5م(1010150661060102000201طريق الخميس – فرع أبها

1419/4/12هـ )الموافق 1998/8/5م(1010150661060102000203مطار أبها

1419/4/12هـ )الموافق 1998/8/5م(1010150661120502000201مطار الباحة

1434/3/23هـ )الموافق 2013/2/4م(5900020957100102000201مطار جازان

1437/5/2هـ )الموافق 2016/2/11م(5800020727120102000201فرع الباحة

1437/7/4هـ )الموافق 2016/4/11م(5950032463110102000202فرع نجران

1439/8/26هـ )الموافق 2017/5/11م(5855070943060102000203شارع المدينة العسكرية – خميس مشيط

المنطقة الشمالية

1435/2/14هـ )الموافق 2013/12/17م(3550032407070102000201فرع تبوك

1435/2/14هـ )الموافق 2013/12/17م(3550032407070102000201مطار تبوك

1419/4/12هـ )الموافق 1998/8/5م(1010150661130102000201مطار الجوف

1419/4/12هـ )الموافق 1998/8/5م(1010150661130102000201مطار عرعر
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السياسات المحاسبية الهامة  -2
 لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي بيان بأهم السياسات المحاسبية المتبعة: 

ً
اعدت القوائم المالية وفقا

العرف المحاسبي

 لمبدأ التكلفة التاريخية.
ً
تعد القوائم المالية وفقا

إستخدام التقديرات

 للمعاير المحاسبية المتعارف عليها، إستخدام التقديرات واإلفتراضات التي قد تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات 
ً
يتطلب إعداد القوائم المالية، وفقا

المسجلة، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ القوائم المالية، ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها للفترة التي أعدت القوائم المالية 
بشأنها. بالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى اإلدارة بشأن العمليات واألحداث الجارية، فإن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف 

عن هذه التقديرات.

المدينون

 المخصص لقاء أية مبالغ غير قابلة للتحصيل. يتم إجراء تقدير للديون المشكوك في تحصيلها عند عدم إمكانية 
ً
تظهر الذمم المدينة بالمبلغ األصلي للفاتورة ناقصا

تحصيل المبلغ بالكامل. تشطب الديون المعدومة عند عدم إمكانية تحصيلها. يمثل الجزء المتداول من الذمم المدينة المبالغ المستحقة خالل سنة من تاريخ 
قائمة المركز المالي.

البضاعة

تظهر البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. تحدد التكلفة على أساس المتوسط المرجح.

اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي إجراء تقييم للتأكد من وجود دليل موضوعي على وجود إنخفاض في قيمة أصل مالي محدد. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم إثبات 
خسارة االنخفاض في قائمة الدخل. يحدد اإلنخفاض في القيمة على النحو التالي:

 في 
ً
 خسائر اإلنخفاض المثبتة سابقا

ً
بالنسبة للموجودات المثبتة بالقيمة العادلة – يمثل اإلنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ناقصا أ.	

قائمة الدخل.

بالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة – يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة  ب.	
على أساس معدل العائد الحالي السائد ف السوق ألصل مالي مشابه.

بالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة المطفأة – يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية  ج.	
المخصومة باستخدام معدل العمولة الفعلية األصلية.

الممتلكات والمعدات

 االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة. األرا�سي المملوكة ال تستهلك. تستهلك التكلفة ناقصة القيمة التقديرية 
ً
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا

المتبقية للممتلكات والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدة االعمال اإلنتاجية المتوقعة للموجودات.

يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير االحداث او التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استردادا 
القيمة الدفترية. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لإلسترداد، عندئذ تخفض الموجودات إلى القيمة القابلة لإلسترداد لها 

 تكاليف البيع والقيمة الحالية. تحمل القيمة الدفترية الزائدة على القيمة القابلة لإلسترداد على قائمة الدخل.
ً
والتي تمثل القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصا

تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة على قائمة الدخل. يتم رسملة التحسينات التي تزيد، بصورة جوهرية، من قيمة أو عمر األصل المعني.
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المبالغ المستحقة الدفع

يتم إثبات اإللتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواًء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل الموردين. يمثل الجزء 
المتداول من الذمم الدائنة المبالغ المستحقة الدفع خالل سنة واحدة.

القروض

يتم إثبات القروض بالمبالغ المستلمة من قبل الشركة.

المخصصات

يتم إثبات المخصصات عن وجود إلتزامات )قانونية أو متوقعة( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة من كون تكاليف سداد اإللتزام محتملة ويمكن قياسها بشكل 
موثوق به.

األصول غير المالية 

تقوم إدارة الشركة بمراجعة القيم الدفترية لألصول غير المالية في تاريخ كل مركز مالي لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض قيمتها، في حالة وجود أي 
مؤشر يتم تقدير مبلغ القيمة القابلة لالسترداد لألصل، القيمة القابلة لالسترداد لألصول أو الوحدات المنتجة للنقد هي قيمتها في االستخدام وقيمتها العادلة ناقصا 

تكاليف البيع أيهما أكثر.

يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة في الحالة التي تزيد فيها القيمة الدفترية لألصل أو لوحدته المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسترداد المقدرة ويتم إدراج 
خسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل.

يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة في حالة وجود تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد ويتم رد خسارة االنخفاض فقط إلى الحد الذي 
ال تزيد فيه القيمة القابلة لالسترداد لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد التي كان من الممكن تحديدها بالصافي بعد االستهالك أو اإلطفاء لو لم يتم إدراج خسارة 

انخفاض في القيمة سابقا ويتم إدراج هذا االسترداد في قائمة الدخل.

الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى 

يتم قيد الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى للمبالغ المستحقة في المستقبل عن البضائع والخدمات التي تم الحصول عليها سواء تم أو لم يتم استالم فاتورة 
المورد.

مستحقات العاملين

يتم احتساب واثبات مستحقات العاملين من مكافأة نهاية الخدمة بتاريخ نهاية السنة المالية وفقا لنظام العمل السعودي. 	

يتم احتساب واثبات مستحقات العاملين من إجازات وتذاكر سفر وفقا لعقود عملهم. 	

الزكاة 

 لنظام جباية الزكاة السعدي، ويحمل المخصص على قائمة الدخل. يتم تسوية الفروقات، إن وجدت، الناتجة عن الربط النهائي خالل 
ً
يجنب مخصص للزكاة وقا

السنة التي يتم فيها إجراء الربط النهائي.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 لنظام العمل السعودي.
ً
يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدماتهم المجتمعة بتاريخ قائمة المركز المالي وفقا

اإلحتياطي النظامي

 لنظام الشركات السعودي والنظام األسا�سي للشركة، يجب على الشركة تحويل 10% من صافي دخل السنة إلى اإلحتياطي النظامي حتى يتمثل مجموع اإلحتياطي 
ً
طبقا

30% من رأس المال. ويجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ مجموع اإلحتياطي 30% من رأس المال. إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع.



318

شركة ذيب لتأجير السيارات

شركة مساهمة مقفلة

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٧م )تتمة(

2-   السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

اإليرادات

يتم إثبات اإليرادات عند تقديم الخدمات المتعاقد عليها. يتم إحتساب دخل التأجير على أساس القسط الثابت على مدى فترة التأجير.

المصاريف

 من التكاليف التشغيلية. يتم التوزيع بين المصاريف 
ً
تشتمل المصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تعتبر بالتحديد جزءا

العمومية واإلدارية والتكاليف التشغيلية، عند الضرورة، وفق أسس ثابتة.

العمالت األجنبية

تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة وقت حدوث المعامالت. ويعاد تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية 
المسجلة بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي. تدرج كافة فروقات التحويل في قائمة الدخل.

المعلومات القطاعية

يعتبر القطاع جزء أسا�سي من الشركة يقوم ببيع أو تقديم خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم بتقديم منتجات أو خدمات في بيئة إقتصادية معينة )قطاع جغرافي( 
وتختلف أرباحه وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات األخرى.

أرصدة مدينة والمصاريف المدفوعة مقدمًا  -3
2016م 2017م 

ريال سـعوديريال سـعودي

542‚603‚89090‚738‚101ذمم مدينة تجارية

502‚724‚6358‚008‚5إيرادات مستحقة

)023‚055‚37()229‚959‚44(مخصص ذمم مدينة تجارية وإيرادات مستحقة

61‚788‚29662‚273‚021
ً
168‚067‚96118‚846‚13مصاريف مدفوعة مقدما

966‚594‚9074‚686‚15دفعات مقدمة لموردين

461‚221‚2922‚051‚2ذمم موظفين

355‚503924‚695تأمينات نقدية

597‚515261‚486أرصدة مدينة أخرى

94‚555‚47488‚342‚568

كانت حركة مخصص الذمم المدينة التجارية واإليرادات المستحقة كاآلتي:

2016م 2017م 

ريال سـعوديريال سـعودي

226‚508‚02325‚055‚37في بداية السنة

789‚977‚7,904,20611محمل للسنة )إيضاح 11(

)992‚430(---مبالغ مشطوبة خالل السنة

023‚055‚22937‚959‚44في نهاية السنة

كما في 31 ديسمبر 2017م، إنخفضت األرصدة المدينة وإيرادات مستحقة بمبالغ قيمتها اإلسمية 229‚959‚44 ريال سعودي )2016م: 023‚055‚37 ريال سعودي(. 
تشمل الذمم المدينة التجارية واإليرادات المستحقة التي لم تنخفض قيمتها على مبالغ قدرها 162‚920‚35 ريال سعودي )2016م: 571‚554‚42 ريال سعودي( 
والتي تعتبر متأخرة السداد لفترة تزيد عن دورة التحصيل العادية، ولم تنخفض قيمتها. وبناًء على الخبرة السابقة، يتوقع تحصيل كامل الذمم المدينة التجارية التي 
لم تنخفض قيمتها. وأنه ليس من سياسة الشركة الحصول على ضمانات بشأن الذمم المدينة، وبالتالي فإن معظمها بدون ضمانات. ومع ذلك، حصلت الشركة على 

سندات إذنية تقوم بدعم الذمم المدينة التجارية عير منخفضة القيمة من أفراد وقدرها 739‚621‚8 ريال سعودي )2016م: 995‚849‚7 ريال سعودي(.
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٧م )تتمة(

الممتلكات والمعدات  -4
إن األعمال اإلنتاجية المقدرة للموجودات ألغراض حساب اإلستهالك هي كما يلي:

10 سنواتأصول ثابتة أخرى10 سنواتالمباني

4 إلى 6 سنواتالسيارات

العمر اإلنتاجي أو فترة اإليجار، أيهما أقلتحسينات المباني المستأجرة

 

السياراتالمبانياألرا�ضي
تحسينات 
المباني 

المستأجرة

أصول ثابتة 
أخرى

اإلجمالي 
2017م

اإلجمالي 
2016م

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

التكلفـــــــة:

507‚016‚066938‚717‚645898‚613‚53422‚577‚2934‚933‚044779‚580‚5503‚012‚88في بداية السنة

176‚978‚601324‚997‚258232‚638‚2982‚105580‚926‚940228‚852---إضافات 

)940‚969‚358()563‚577‚300(------)563‚577‚300(------إستبعادات

)677‚307‚5(------------------تسويات

066‚717‚104898‚137‚903831‚251‚83225‚157‚8355‚281‚984708‚432‚5504‚012‚88في نهاية السنة

اإلستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة

393‚730‚393212‚609‚746214‚143‚8738‚371‚1011‚827‚673203‚166‚1---في بداية السنة

610‚560‚303184‚362‚178150‚328‚9762‚467478‚173‚682147‚381---إستهالكات

949‚072‚5081‚555‚1------508‚555‚1------خسارة إنخفاض في القيمة )إيضاح 10(

)882‚446‚178()711‚282‚147(------)711‚282‚147(------إستبعادات

)677‚307‚5(---685‚364)444‚609(---759‚244---تسويات

393‚609‚493214‚244‚609219‚836‚40510‚241‚3651‚273‚114205‚793‚1---في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية

673‚107‚611684‚892‚294611‚415‚42714‚916‚4703‚908‚870502‚639‚5502‚012‚88في 31 ديسمبر 2017م

673‚107‚899684‚469‚66114‚205‚1923‚006‚371576‚413‚5502‚012‚88في 31 ديسمبر 2016م
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٧م )تتمة(

أرصدة دائنة ومصاريف مستحقة   -5
2016م 2017م 

ريال سـعوديريال سـعودي

518‚452‚5753‚479‚3ذمم دائنة تجارية

926‚971‚15811‚627‚12مصاريف مستحقة الدفع

628‚668‚9851‚290‚4دفعات مقدمة من عمالء

433‚824403‚649‚1أرصدة دائنة أخرى

22‚047‚54217‚496‚505

القروض ألجل   -٦
2016م 2017م 

ريال سـعوديريال سـعودي

282‚384‚315363‚731‚273قروض طويلة األجل

: الجزء المتداول
ً
)492‚220‚226()716‚975‚180(ناقصا

790‚163‚599137‚755‚92القروض ألجل

حصلت الشركة على تسهيالت من بنوك محلية على شكل قروض ألجل. إن هذه التسهيالت مضمونة بضمانات شخصية من الشركاء.

تستحق القروض ألجل السداد على مدى فترة تتراوح ما بين 24 إلى 36 شهر من تاريخ السحب. ظهرت األقساط المستحقة السداد خالل 2018م كمطلوبات متداولة.

معامالت وأرصدة أطراف ذات العالقة   -٧
األطراف ذات العالقة في الشركة هم المساهمين، أعضاء مجلس اإلدارة، اإلدارة العليا للشركة، والشركات التي يكونون فيها المالك الرئيسيين.

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

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

طبيعة
العالقة

طبيعة 
المعامالت

األرصدةمبالغ المعامالت

ديسمبر 2016مديسمبر 2017مديسمبر 2016مديسمبر 2017م

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

---141,690202,50013,500إيراداتمساهمشركة انفستكورب السعودية لإلستثمارات المالية

258,984222,39835,891386,031إيراداتمساهمحمود عبدالله الذييب

)3,870(---)215,390()267,745(مشترياتأخرىشركة أبناء الذيب

------)280,000()840,000(مصاريفمساهممحمد أحمد الذييب 

------)91,000()91,000(مصاريفمساهمنواف محمد الذييب

342,000180,00035,00030,000إيراداتأخرىشركة مداريم

84,391412,161
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٧م )تتمة(

٨- الزكاة
تتكون الزكاة المحملة للشركة من اآلتي: 

2016م 2017م 

ريال سـعوديريال سـعودي

242‚581‚1,014,7891محملة للسنة

------تسويات سنوات سابقة

242‚581‚1,014,7891المحملة للسنة

المحملة للسنة

 لألساس التالي:
ً
تم حساب مخصص السنة الحالية وفقا

2016م 2017م 

ريال سـعوديريال سـعودي

351‚785‚324,347,415354حقوق المساهمين

042‚955‚828164‚708‚262مخصصات أول المدة وتسويات أخرى

)673‚107‚684()614,716,703(القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل

)27,660,460()164‚367‚280(

687‚249‚40,591,54863دخل السنة الخاضع للزكاة

687‚249‚12,931,08863الوعاء الزكوي للسنة

242‚581‚1,014,7891الزكاة المحملة بواقع %2.5

نشأت الفروقات بين النتائج المالية والزكوية، بصورة أساسية، نتيجة للمخصصات غير المسموح بها عند حساب الدخل الخاضع للزكاة.

حركة المخصص خالل السنة للسنة

2016م 2017م 

ريال سـعوديريال سـعودي

619‚672‚2953‚840‚3في بداية السنة

242‚581‚7891‚014‚1المحمل خالل السنة

)566‚413‚1()9(مدفوع خالل السنة

295‚840‚0753‚855‚4في نهاية السنة

الربوط الزكوية

قامت الشركة بإنهاء الوضع الزكوي وتم سداد الزكاة المستحقة من واقع الربوط الزكوية الصادرة لألعوام حتى 2009م.

تم تقديم اإلقرارات الزكوية لألعوام من 2010م حتى 2016م ولم تصدر الهيئة ربوط زكوية عن هذه األعوام بعد.

٩- رأس المال 
يتكون رأس المال من 200‚390‚15 سهم، قيمة كل سهم 10 ريال سعودي )2016م: 200‚390‚15 سهم، قيمة كل سهم 10 ريال سعودي(.
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٧م )تتمة(

تكاليف التأجير والتكاليف المباشرة االخرى   -10
2016م 2017م 

ريال سـعوديريال سـعودي

270‚688‚378177‚637‚146إستهالك )إيضاح 4(

281‚206‚68058‚694‚50تكاليف موظفين

169‚834‚16530‚538‚27مصاريف إيجارات

927‚112‚16323‚162‚20مصاريف تامين

954‚350‚36419‚188‚16تكاليف صيانة

919‚881‚2434‚472‚4مصاريف شحن

334‚097‚2372‚726‚3مصاريف بنكية

424‚512‚0853‚807‚2مصاريف دعاية وإعالن

221‚637‚5382‚198‚2مصاريف منافع عامة

949‚072‚5081‚555‚1خسارة إنخفاض في القيمة )إيضاح 4(

501‚023‚2716‚439‚8مصاريف أخرى

284‚419‚632329‚417‚949

المصاريف العمومية واإلدارية   -11
2016م 2017م 

ريال سـعوديريال سـعودي

946‚328‚13530‚297‚27تكاليف موظفين

789‚977‚7,904,20611مخصص ذمم مدينة تجارية وإيرادات مستحقة )إيضاح 3(

---9,583,076ديون معدومة

340‚872‚9256‚724‚3إستهالك )إيضاح 4(

342‚253962‚991‚1أتعاب مهنية

164‚153‚5651‚725‚1رسوم حكومية

255‚097‚7351‚914مصاريف منافع عامة

803‚933953‚701تكاليف ضيافة

011‚104730‚377تكاليف صيانة

296‚208‚7521‚140‚1مصاريف أخرى

55‚360‚68455‚283‚946

ربح السهم   -12
تم إحتساب ربح السهم بقسمة الدخل من العمليات الرئيسية وصافي دخل السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.

13- مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تتمثل مكافأة نهاية الخدمة للموظفين فيما يلي:

2016م 2017م 

ريال سـعوديريال سـعودي

527‚593‚43220‚472‚24رصيد بداية السنة

734‚212‚5854‚709‚2المخصص المحتسب للسنة

)829‚333()024‚048‚7(المدفوعات خالل السنة

432‚472‚99324‚133‚20رصيد نهاية السنة
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٧م )تتمة(

14- إدارة المخاطر

مخاطر أسعار العموالت الخاصة 

تمثل مخاطر أسعار العموالت الخاصة المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت الخاصة السائدة في السوق. تخضع الشركة 
لمخاطر أسعار العموالت الخاصة بشأن مطلوباتها المرتبطة بعمولة بما في ذلك القروض ألجل. تقوم اإلدارة بمراقبة أسعار العموالت الخاصة السائدة في السوق 

بانتظام وذلك لتقليل مخاطر أسعار العموالت الخاصة التي تتعرض لها الشركة.

مخاطر االئتمـان

تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. تقوم الشركة بالحد من مخاطر اإلئتمان الخاصة بها 
والمتعلقة بالعمالء وذلك بوضع حدود إئتمان لكل عميل، ومراقبة الذمم المدينة القائمة.

مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها لشركة في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية. تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع 
أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر التسهيالت البنكية. تتطلب شروط البيع الخاصة 

 من تاريخ الشراء.
ً
بالشركة بان يتم سداد المبالغ بتاريخ الفاتورة. تسدد الذمم الدائنة التجارية، في العادة، خالل 60 يوما

مخاطر العمالت

تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تعتقد اإلدارة أن الشركة ال تخضع لتقلبات هامة 
في أسعار صرف العمالت األجنبية خالل دورة أعمالها العادية حيث ان الشركة ال تقوم بمعامالت هامة وال يوجد لديها موجودات ومطلوبات نقدية هامة بعمالت أخرى 

عدا الريال السعودي.

القيمة العادلة لألدوات المالية    -15
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم إستالمه عند بيع موجودات ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. 

يحدد قياس القيمة العادلة بإفتراض ان معاملة بيع الموجودات او تحويل المطلوبات قد تمت إما:

في السوق الرئي�سي للموجودات أو المطلوبات أو 	

في حالة عدم وجود السوق الرئي�سي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات 	

إن السوق الرئي�سي أو السوق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الشركة. تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض ان المتعاملين 
في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات وانهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم.

إن قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع إقتصادية من خالل اإلستخدام األمثل واألفضل لذلك 
األصل أو من خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه إستخدام أفضل وأمثل.

تتكون الموجودات المالية الخاصة بالشركة من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والمدينين واألرصدة المدينة األخرى، بينما تتكون المطلوبات المالية من 
الحسابات المكشوفة لدى البنوك والقروض ألجل وأوراق الدفع والدائنين والمبالغ المستحقة الدفع. إن القيمة العادلة لألدوات المالية الخاصة بالشركة بتاريخ 

 عن قيمتها الدفترية.
ً
إعداد القوائم المالية ال تختلف كثيرا
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٧م )تتمة(

1٦- المصادر األساسية لعدم التأكد من التقديرات

اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة واإليرادات المستحقة 

يتم إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل من أرصدة المدينين التجاريين واإليرادات المستحقة عند عدم إمكانية تحصيل المبلغ بالكامل. بالنسبة لكل مبلغ من 
المبالغ الهامة، يتم إجراء هذا التقدير لكل مبلغ على حده. أما المبالغ التي ال تعتبر هامة بمفردها ولكنها متأخرة السداد، فإنه يتم تقديرها بشكل جماعي، ويجنب 

مخصص حسب طول مدة التأخر في السداد بناًء على معدالت التحصيل السابقة.

بتاريخ قائمة المركز المالي، بلغ إجمالي األرصدة المدينة التجارية واإليرادات المستحقة 525‚747‚106 ريال سعودي )2016م: 044‚328‚99 ريال سعودي(، ومبلغ 
 في الفترات المستقبلية 

ً
المخصص المجنب لقائهما 035‚959‚44 ريال سعودي )2016م: 023‚055‚37 ريال سعودي(. سيتم إثبات أي فرق بين المبالغ المحصلة فعال

والمبالغ المقدرة في قائمة الدخل.

مبدأ اإلستمرارية

 لمبدأ اإلستمرارية، وهي على قناعة بان الشركة لديها الموارد لمواصلة العمل في 
ً
قامت إدارة الشركة بإجراء تقييم لمقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا

 لمبدأ اإلستمرارية. 
ً
المستقبل المنظور. إضافة إلى ذلك، ليس لدى اإلدارة أي علم بعدم تأكد جوهري قد يثير شكوكا حول مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا

عليه، يستمر إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ اإلستمرارية.

األعمال اإلنتاجية للممتلكات والمعدات

تقوم إدارة الشركة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات ألغراض إحتساب اإلستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ بعين اإلعتبار اإلستخدام 
المتوقع لألصل أو اإلستهالك العادي.

، وسيتم تعجيل قسط اإلستهالك المستقبلي في حالة إعتقاد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات 
ً
تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجية سنويا

السابقة.

اإلنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات

تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية 
إسترداد القيمة الدفترية. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لإلسترداد، عندئذ يتم تخفيض الموجودات إلى القيمة القابلة 
 تكاليف البيع والقيمة الحالية. تحمل القيمة الدفترية الزائدة على القيمة التقديرية القابلة لإلسترداد 

ً
لإلسترداد لها والتي تمثل القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصا

على قائمة الدخل.

المعلومات القطاعية   -1٧
 مع عملية إعداد التقارير الداخلية للشركة، تمت الموافقة على قطاعات االعمال من قبل مجلس الغدارة فيما يتعلق بأنشطة الشركة. إن الموجودات 

ً
تماشيا

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

31 ديسمبر 2017م
اإلجماليالتأجير الطويلالتأجير

ريال سـعوديريال سـعوديريال سـعودي

250‚165‚969399‚979‚28182‚185‚316إيرادات

)805‚376‚16()454‚402‚1()351‚974‚14(خسارة بيع ممتلكات ومعدات - سيارات

303‚362‚776150‚650‚52734‚711‚115مصاريف إستهالك – سيارات

470‚958‚739502‚487‚731270‚470‚232ممتلكات ومعدات - سيارات
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شركة ذيب لتأجير السيارات

شركة مساهمة مقفلة

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٧م )تتمة(

المعلومات القطاعية )تتمة(   -1٧

31 ديسمبر 2016م
اإلجماليالتأجير الطويلالتأجير

ريال سـعوديريال سـعوديريال سـعودي

918‚032‚349469‚407‚56946‚625‚422إيرادات

)590‚535‚18()208‚309()382‚226‚18(خسارة بيع ممتلكات ومعدات - سيارات

)838‚763‚181()760‚742‚19()078‚021‚162(مصاريف إستهالك – سيارات

192‚006‚386576‚135‚806143‚870‚432ممتلكات ومعدات - سيارات

يوضح الملخص التالي العمليات في كل قطاع من قطاعات الشركة:

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

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

توزيعات األرباح   -1٨
خالل عام 2017م تم توزيع أرباح للمساهمين بواقع 0.85 للسهم بإجمالي قدره 000‚000‚13 ريال سعودي )2016م: 2.89 ريال سعودي بإجمالي قدره 026‚357‚48 

ريال سعودي(. في تاريخ 14 يناير 2018م، تم إقتراح توزيعات أرباح مرحلية للمساهمين بواقع 0.42 للسهم بإجمالي قدره 000‚500‚6 ريال سعودي.

1٩-   إلتزامات محتملة
أصدرت الشركة خطابات ضمان بمبلغ 981‚326‚6 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م فيما يتعلق بعملياتها.

20-   أرقام المقارنة
أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة الماضية بما يتما�سى مع تبويب السنة الحالية.

إعتماد القوائم المالية   -21
تم إعتماد القوائم المالية للشركة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 4 رجب 1439هـ )الموافق 20 مارس 2018م(.
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الملحق )أ(
يحتوي هذا الملحق على تفصيل حول هيكل ملكية شركة الفرص التنموية للتجارة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة بسجل تجاري رقم 1010378325 بتاريخ 
1434/7/30هـ )2013/6/8م(. ويقع المقر الرئي�سي لشركة الفرص التنموية للتجارة في برج الفيصلية، ص.ب. 61992، الرياض 11575، المملكة العربية السعودية. 

ويبلغ رأس مالها الحالي 100,000 ريال سعودي، مقسم إلى 1,000 حصة بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها 100 ريال سعودي لكل حصة.

األغراض األساسية لشركة الفرص التنموية للتجارة تشمل تنفيذ عقود المقاوالت العامة والصيانة وخدمات االستيراد والتصدير والتسويق للغير. كما في تاريخ هذه 
النشرة فإن شركة الفرص التنموية للتجارة تعمل في المقام األول كشركة قابضة وتملك حصص قدرها 12،900،000 في الشركة )تمثل نسبة ملكية قدرها 30% من 

رأس مالها(. ال يوجد أي إيرادات تشغيلية لشركة الفرص التنموية للتجارة كما أنها ال تقوم بأي نشاط تشغيلي.

ويلخص الهيكل التالي هيكل ملكية شركة الفرص التنموية للتجارة كما في تاريخ هذه النشرة:

الشكل م أ-1: ملكية شركة الفرص التنموية للتجارة كما في تاريخ هذه النشرة

٪٩١

٪١

٪٩٨٫٧٦

٪٤٩٫٥

٪٥٪٩٥

٪٩

٪١٫٢٤

٪١٫٢٤

شركة�الفرص�التنمو�ة�للتجارة
(اململكة�العر�ية�السعودية)

ملكية�نفعية

صندوق

ملكية�مباشرة

�عن�صندوق�انفست�ورب�االسالمي�ا��ليج�للفرص�١
ً
صندوق�انفست�ورب�ا��ليج�للفرص�١نيابة

شركة�جلف�جروث�القابضة
١�ذ.م.م.�(البحر�ن)

شركة�صندوق�انفست�ورب
اإلسالمي�ا��ليج�للفرص�١�ش.م.ب.�(م)

شركة�صندوق�انفست�ورب
ا��ليج�للفرص�١�ش.م.ب.�(م)

شركة�انفست�ورب
ا��ليج�لإلس�ثمارات�ش.م.ب.�(م)

ا��هة�الراعية�للصندوق

بيورلن�تالو�و�الفو�سو�فيل
(البحر�ن)

إبراهيم�حس�ن�إبراهيم�محمد
(البحر�ن)

شركة�انفست�ورب
جو�٢�ذ.م.م.

شركة�انفست�ورب
جو�١�ذ.م.م.

مال�و�الوحداتمال�و�الوحدات

شركة�ا��ليج�للفرص�القابضة
١�ذ.م.م.�(البحر�ن)

٪٥٠٫٥

٪٩٨٫٧٦

٪١

٪٤٩٫٥

٪٥٠٫٥

٪٩٩ ٪٩٩

المصدر: الشركة

ويلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة الفرص التنموية للتجارة كما في تاريخ هذه النشرة:

جدول  م أ-1: هيكل ملكية شركة الفرص التنموية للتجارة كما في تاريخ هذه النشرة

عدد الحصصالمساهمون
قيمة األسهم

)ريال سعودي(
قيمة األسهم

)ريال سعودي(
نسبة الملكية

95%95010095,000شركة جلف جروث القابضة 1 ذ.م.م

5%501005,000شركة الخليج للفرص القابضة 1 ذ.م.م

100%1,000100,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

يتوافق هيكل ملكية الشركة مع نظام االستثمار األجنبي واللوائح التنفيذية ذات العالقة، حيث أن المنشأة ال تكون ملزمة باستخراج ترخيص استثماري من الهيئة 
العامة لالستثمار إذا كانت مملوكة بالكامل من قبل أفراد خليجيين أو من قبل شركات خليجية مملوكة بالكامل من قبل أفراد خليجيين )المادة الثالثة من االتفاقية 

االقتصادية بين دول مجلس التعاون(. 

 لنظام االستثمار األجنبي ال تنطبق على المنشآت المملوكة بالكامل من: )أ( أفراد خليجيين؛ و)ب( شركات منشأة في الخليج 
ً
لذلك فإن متطلبات الترخيص طبقا

 لنظام االستثمار األجنبي تنطبق فقط على االستثمارات األجنبية المملوكة 
ً
ومملوكة بالكامل من أفراد خليجيين. باإلضافة إلى ذلك، فإن متطلبات الترخيص طبقا

ملكية قانونية سواء مباشرة أو غير مباشرة، كما يتضح ذلك في وثائق الشركة المعنية. 
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وعليه، فإن نظام االستثمار األجنبي ال ينطبق على الشركة حيث أن جميع المساهمين المباشرين وغير المباشرين في الشركة هم إما أفراد خليجيين أو شركات خليجية 
مملوكة بالكامل من قبل أفراد خليجيين، كما يتضح ذلك في وثائق الشركة.

وفيما يلي تفصيل للشركاء في شركة الفرص التنموية للتجارة: 

شركة جلف جروث القابضة 1 ذ.م.م م أ-1 

نظرة عامة عن هيكل الملكية لشركة جلف جروث القابضة 1 ذ.م.م م أ-1-1 
شركة جلف جروث القابضة 1 ذ.م.م هي شركة بحرينية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بالبحرين بموجب السجل التجاري رقم 1-85191 وتاريخ 1434/6/11ه 
)الموافق 2013/4/21م(. ويقع المقر الرئي�سي والعنوان المسجل لشركة جلف جروث القابضة 1 ذ.م.م بالشقة رقم 32، مبنى رقم 499، شارع 1706 بالمنطقة 
الدبلوماسية 317، في مملكة البحرين، ويبلغ رأس مالها 250,000 دينار بحريني )ما يعادل 2,500,000 ريال سعودي(، مقسم إلى 5,000 حصة بقيمة اسمية مدفوعة 

بالكامل قدرها 50 دينار بحريني )ما يعادل 500 ريال سعودي( لكل حصة.

كما في تاريخ هذه النشرة، تقتصر عمليات شركة جلف جروث القابضة 1 ذ.م.م على كونها شركة قابضة تملك 950 حصة في شركة الفرص التنموية للتجارة )بنسبة 
95% من رأس مالها(. كما أن شركة جلف جروث القابضة 1 ذ.م.م هي شركة ذات غرض خاص استخدمت في الهيكل القانوني لصندوق انفستكورب الخليج للفرص 

1 وصندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1. 

وكما في تاريخ هذه النشرة، تملك شركة جلف جروث القابضة 1 ذ.م.م ملكية نفعية بنسبة تبلغ 28.5% في الشركة. وبعد استكمال عملية الطرح، سوف تملك 
ملكية نفعية بنسبة قدرها 19.95% في الشركة. وبالتالي فإن 98.76% من الملكية النفعية المشار إليها آنًفا من خالل شركة جلف جروث القابضة 1 ذ.م.م في أسهم 
الشركة مملوكة لشركة صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م(، وهي شركة أنشئت فيما يتعلق بصندوق انفستكورب الخليج للفرص 1، والجزء الثاني 
من الملكية النفعية المملوكة من خالل شركة جلف جروث القابضة 1 ذ.م.م )والبالغة 1.24%( مملوكة لشركة صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 

ش.م.ب.)م(، وهي شركة أنشئت فيما يتعلق بصندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1. 

ويلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة جلف جروث القابضة 1 ذ.م.م كما في تاريخ هذه النشرة:

جدول  م أ-2: هيكل ملكية شركة جلف جروث القابضة 1 ذ.م.م كما في تاريخ هذه النشرة

عدد الحصصالشركاء
قيمة الحصص
)دينار بحريني(

قيمة الحصص
)ريال سعودي(

نسبة الملكية

98.76%4,938246,9002,469,000شركة صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م(

1.24%623,10031,000شركة صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م(

100%5,000250,0002,500,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

وفيما يلي تفصيل للشركاء في شركة جلف جروث القابضة 1 ذ.م.م:

شركة صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( م أ-1-1-1 
شركة صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( هي شركة مساهمة مقفلة بسجل تجاري رقم 1-67221 تأسست في البحرين بتاريخ 1428/11/26ه 
)الموافق 2007/12/6م(. وتم تأسيس شركة صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( بغرض إنشاء صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 )»الصندوق«(، 
وهو صندوق بحريني استثماري مغلق معفى ومسجل لدى مصرف البحرين المركزي، بحيث تقوم شركة صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( بتملك 

 نيابة عن الصندوق. 
ً
أصول الصندوق قانونيا

والهدف الرئي�سي من الصندوق هو االستثمار في شركات في دول مجلس التعاون الخليجي وبشكل انتقائي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا. 

وال تقوم شركة صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( بأية أنشطة غير األنشطة التي لها عالقة مباشرة بالصندوق وال تتنافس مع أعمال الشركة. 
شركة صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( هي شركة تابعة ومملوكة بنسبة 99% من قبل شركة انفستكورب الخليج لالستثمارات ش.م.ب.)م(شركة 
ل الصندوق«(، وتملك شركة انفستكورب جو 1 ذ.م.م نسبة 1% في شركة صندوق انفستكورب الخليج للفرص  ِ

ّ
غ

َ
انفستكورب الخليج لالستثمارات ش.م.ب.)م( )»ُمش

1 ش.م.ب.)م(. 
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ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( كما في تاريخ هذه النشرة:

جدول م أ-3: هيكل ملكية شركة صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( كما في تاريخ هذه النشرة

عدد األسهمالمساهمون
قيمة األسهم
)دينار بحريني(

قيمة األسهم
)ريال سعودي(

نسبة الملكية

99%999909,900شركة انفستكورب الخليج لالستثمارات ش.م.ب.)م(

1%110100شركة انفستكورب جو 1 ذ.م.م

100%1001,00010,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

وفيما يلي تفصيل للمساهمين في شركة صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م(:

شركة انفستكورب الخليج لالستثمارات ش.م.ب.)م( 

شركة انفستكورب الخليج لالستثمارات ش.م.ب.)م( هي شركة مساهمة مقفلة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم 66923-1 بتاريخ 1428/10/26ه )الموافق 
2007/11/7م(. ويقع المقر الرئي�سي لشركة انفستكورب الخليج لالستثمارات ش.م.ب.)م( بالشقة رقم 42، مبنى رقم 499، شارع 1706 بالمنطقة الدبلوماسية 317 
في البحرين، ويبلغ رأس مالها 250,000 دينار بحريني )ما يعادل 2,500,000 ريال سعودي(، مقسم إلى 25,000 سهم بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها 10 دينار 
بحريني )ما يعادل 100 ريال سعودي( لكل سهم. كما أن شركة انفستكورب الخليج لالستثمارات ش.م.ب.)م( مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة 
استثمار - الفئة 2والهدف الرئي�سي لها هو التسويق للصناديق االستثمارية. وبالتحديد فإن األنشطة الرئيسية لهذه الفئة تتمثل في التعامل كوكيل والترتيب واإلدارة 

والحفظ وتقديم المشورة وتشغيل التعهدات االستثمارية الجماعية. 

وكما في تاريخ هذه النشرة، تقتصر عمليات شركة انفستكورب الخليج لالستثمارات ش.م.ب.)م(، من بين عمليات الصناديق األخرى، على كونها مسوقة للصناديق 
االستثمارية، وتملك 99 سهم في شركة صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( )ممثلة 99% من رأس مالها(، وكذلك تملك 99 سهم في شركة صندوق 

انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( )ممثلة 99% من رأس مالها(.

ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة انفستكورب الخليج لالستثمارات ش.م.ب.)م( كما في تاريخ هذه النشرة:

جدول م أ-4: هيكل ملكية شركة انفستكورب الخليج لالستثمارات ش.م.ب.)م( كما في تاريخ هذه النشرة

عدد األسهمالمساهمون
قيمة األسهم
)دينار بحريني(

قيمة األسهم
)ريال سعودي(

نسبة الملكية

91%22,750227,5002,275,000شركة انفستكورب جو 1 ذ.م.م

9%2,25022,500225,000شركة انفستكورب جو 2 ذ.م.م

100%25,000250,0002,500,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

وفيما يلي تفصيل للمساهمين في شركة انفستكورب الخليج لالستثمارات ش.م.ب.)م(:
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شركة انفستكورب جو 1 ذ.م.م: 

شركة انفستكورب جو 1 ذ.م.م هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم 1-66849 بتاريخ 1428/10/18هـ )الموافق 2007/10/30م(. 
ويقع المقر الرئي�سي لشركة انفستكورب جو 1 ذ.م.م بالشقة رقم 1، مبنى رقم 499، شارع 1706 بالمنطقة الدبلوماسية 317 في البحرين، ويبلغ رأس مالها 20,000 
دينار بحريني )ما يعادل 200,000 ريال سعودي(، مقسم إلى 400 حصة بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها 50 دينار بحريني )ما يعادل 500 ريال سعودي( لكل 

حصة. 

 في كل من شركة صندوق انفستكورب 
ً
 وحصصا

ً
وكما في تاريخ هذه النشرة، تقتصر عمليات شركة انفستكورب جو 1 ذ.م.م على كونها شركة قابضة تملك أسهما

الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( وشركة صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( وشركة انفستكورب الخليج لالستثمارات ش.م.ب.)م(. 

ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة انفستكورب جو 1 ذ.م.م كما في تاريخ هذه النشرة:

جدول م أ-5: هيكل ملكية شركة انفستكورب جو 1 ذ.م.م كما في تاريخ هذه النشرة

عدد الحصصالشركاء
قيمة الحصص
)دينار بحريني(

قيمة الحصص
)ريال سعودي(

نسبة الملكية

50.5%20210,100101,000إبراهيم حسين إبراهيم محمد

49.5%1989,90099,000بيورلن تالويو الفونسو فيلبيورلن

100%40020,000200,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

وفيما يلي تفصيل للشركاء في شركة انفستكورب جو 1 ذ.م.م:

إبراهيم حسين إبراهيم محمد

 في كل من شركة انفستكورب جو 1 ذ.م.م وشركة انفستكورب جو 2 كشريك مرشح لشركة انفستكورب 
ً
إبراهيم حسين إبراهيم محمد، بحريني الجنسية، يملك حصصا

 التفاقية ترشيح، وقد تم تفويض جميع الحقوق المتعلقة في التصويت والقرارات المتعلقة في إدارة األصول إلى ممثلي شركة انفستكورب 
ً
القابضة ش.ب.م وفقا

للخدمات اإلدارية المحدودة )»مدير الصندوق«( وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة انفستكورب القابضة ش.ب.م وتعمل كمدير صندوق انفستكورب الخليج 
 لوكالة قانونية. والغرض من هذه الوكالة القانونية هو تمكين مدير الصندوق من توجيه حقوق 

ً
للفرص 1 وصندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 وفقا

التصويت في الحصص القانونية لمصلحة صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 وصندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 ومالكي الوحدات.

بيورلن تالويو الفونسو فيل

بيورلن تالويو الفونسو فيل، بحرينية الجنسية، تملك حصص في كل من شركة انفستكورب جو 1 ذ.م.م وشركة انفستكورب جو 2 كشريك مرشح لشركة انفستكورب 
 التفاقية ترشيح وتم تفويض جميع الحقوق المتعلقة في التصويت والقرارات المتعلقة في إدارة األصول إلى ممثلي شركة انفستكورب للخدمات 

ً
القابضة ش.ب.م وفقا

القابضة ش.ب.م وتعمل كمدير صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 وصندوق  بالكامل لشركة انفستكورب  تابعة ومملوكة  اإلدارية المحدودة وهي شركة 
 لوكالة قانونية. والغرض من هذا التوكيل هو تمكين مدير الصندوق من توجيه حقوق التصويت في الحصص القانونية 

ً
انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 وفقا

لمصلحة صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 وصندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 ومالكي الوحدات. 

إن المساهمين المباشرين والنفعيين في شركة صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( ال يملكون أي حقوق على األصول الخاصة بصندوق انفستكورب 
الخليج للفرص 1 بخالف رأس المال البالغ 1,000 دينار بحريني، سواء خالل مدة الصندوق أو عند تصفيته وال يملك المساهمون المباشرون والنفعيون في شركة 
صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( أي حقوق على أصول شركة صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1، باستثناء رأس البالغ 
1،000 دينار بحريني، سواء خالل مدة صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 أم عند تصفيته. وفي كلتا الحالتين، يتم تحقيق ذلك عن طريق ترتيبات 
 للوائح التعهدات االستثمارية الجماعية فإن األصول واألدوات المالية واالستثمارات الخاصة بصندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 

ً
تعاقدية وليست هيكلية، ووفقا

تكون تحت حيازة أمين الحفظ بالنيابة عن صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 بينما تكون األصول واألدوات المالية واالستثمارات الخاصة بصندوق انفستكورب 
 لإلطار التنظيمي في البحرين.

ً
االسالمي الخليج للفرص 1 تحت حيازة أمين الحفظ بالنيابة عن صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1، وذلك وفقا
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شركة انفستكورب جو 2 ذ.م.م: 

شركة انفستكورب جو 2 ذ.م.م هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم 1-66848 بتاريخ 1428/10/18هـ )الموافق 2007/10/30م(. 
ويقع المقر الرئي�سي لشركة انفستكورب جو 2 ذ.م.م بالمنطقة الدبلوماسية في البحرين، ويبلغ رأس مالها 20,000 دينار بحريني )ما يعادل 200,000 ريال سعودي(، 

مقسم إلى 400 حصة بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها 50 دينار بحريني )ما يعادل 500 ريال سعودي( لكل حصة. 

 
ً
 في شركة انفستكورب الخليج لالستثمارات ش.م.ب.)م( نظرا

ً
وكما في تاريخ هذه النشرة، تقوم شركة انفستكورب جو 2 ذ.م.م بمهام شركة قابضة تملك أسهما

لمتطلبات قانون الشركات التجارية في البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لسنة 2001م )»قانون الشركات البحريني«( بوجوب وجود مساهمين اثنين كحد 
أدنى في الشركات المساهمة المقفلة.

ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة انفستكورب جو 2 ذ.م.م كما في تاريخ هذه النشرة:

جدول م أ-6: هيكل ملكية شركة انفستكورب جو 2 ذ.م.م كما في تاريخ هذه النشرة

عدد الحصصالشركاء
قيمة الحصص
)دينار بحريني(

قيمة الحصص
)ريال سعودي(

نسبة الملكية

50.5%20210,100101,000إبراهيم حسين إبراهيم محمد

49.5%1989,90099,000بيورلن تالويو الفونسو فيل

100%40020,000200,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

تفاصيل عن الشركاء في شركة انفستكورب جو 2 ذ.م.م، إبراهيم حسين إبراهيم محمد وبيورلن تالويو الفونسو فيل موضحة أعاله.

شركة صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( م أ-2-1-1 

شركة صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م(، هي شركة مساهمة مقفلة، بسجل تجاري رقم 1-67463 بتاريخ 1428/12/28هـ )الموافق 
2008/1/7م(. تم تأسيس شركة صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( بغرض إنشاء صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1، وهو 
صندوق بحريني استثماري مغلق معفى ومسجل لدى مصرف البحرين المركزي. والهدف الرئي�سي من الصندوق هو االستثمار في شركات في دول مجلس التعاون 
الخليجي وبشكل انتقائي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا، بالتوافق مع مبادئ الشريعة االسالمية وبالتوازي مع صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1. 

وال تقوم شركة صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( بأية أنشطة غير تلك األنشطة التي لها عالقة مباشرة بالصندوق وال تتنافس مع أعمال 
الشركة. شركة صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( هي شركة تابعة ومملوكة بنسبة 99% من قبل شركة انفستكورب الخليج لالستثمارات 
ل الصندوق«(، وتملك شركة انفستكورب جو 1 ذ.م.م النسبة المتبقية والبالغة 1% في شركة صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1  ِ

ّ
غ

َ
ش.م.ب.)م( )»ُمش

ش.م.ب.)م(.

ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م(. كما في تاريخ هذه النشرة:

جدول م أ-7: هيكل ملكية شركة صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 ش.م.ب كما في تاريخ هذه النشرة

عدد الحصصالشركاء
قيمة الحصص
)دينار بحريني(

قيمة الحصص
)ريال سعودي(

نسبة الملكية

99%999909,900شركة انفستكورب الخليج لالستثمارات ش.م.ب )مقفلة(

1%110100شركة انفستكورب جو 1 ذ.م.م

100%1001,00010,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

تفاصيل عن الشركاء في شركة صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( موضحة أعاله.
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نظرة عامة على صناديق االستثمار في هيكل الملكية لشركة جلف جروث القابضة 1 ذ.م.م م أ - 2-1 

صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 م أ-1-2-1 
 للوائح التعهدات االستثمارية الجماعية ومسجل لدى مصرف البحرين المركزي. وليس لدى مالكي 

ً
إن الصندوق صندوق استثماري مغلق ومعفى تم إنشاؤه وفقا

الوحدات بالصندوق أي حقوق سيطرة إدارية أو سيطرة على قرارات الصندوق. ويتولى مدير الصندوق مسؤولية اتخاذ جميع القرارات االستثمارية واإلدارية المتعلقة 
باالستثمارات التي يجريها صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1، ويتولى منظم الصندوق وأمين الحفظ الشؤون اإلدارية ومهام الحفظ، بحيث تقتصر حقوق مالكي 
الوحدات في الصندوق على حقوقهم في استالم المتحصالت كما هو مذكور في مذكرة الطرح الخاص الخاصة بالصندوق وبعض الحقوق المحدودة األخرى الموضحة 
في المستندات واألدوات التي تم على أساسها إنشاء الصندوق. وبالرغم من كون مالكي الوحدات عرضة للمخاطر اإلقتصادية ألصول الصندوق بحيث تكون الملكية 
القانونية تابعة لشركة صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( والتي تشمل أي استثمارات أجريت من قبل شركة صندوق انفستكورب الخليج للفرص 
1 ش.م.ب.)م( نيابة عن الصندوق )مثل حصة شركة صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( في شركة جلف جروث القابضة 1 ذ.م.م(، إال أن مالكي 
الوحدات ال يتمتعون بأي من الحقوق المنصوص عليها في نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية أو النظام األسا�سي، بما في ذلك الحق في التصويت 
 ألحكام وشروط صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1، فإن مالكي وحداته ليس لهم أي حق 

ً
أو أي من الحقوق الممنوحة للمساهمين. وعالوة على ذلك، ووفقا

تعاقدي للحصول على أسهم في الشركة.

 للوائح االستثمار الجماعية يجوز تأسيسها بشكل استثمار جماعي 
ً
 للوائح التعهدات االستثمارية الجماعية، فإن الصناديق البحرينية التي تم تأسيسها وفقا

ً
ووفقا

 لقانون العهد المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )23( لسنة 2016م )»قانون العهد 
ً
 للقوانين التي تحكم العقود، أو بشكل ودائع يتم تأسيسها وفقا

ً
مؤسس وفقا

 للوائح االستثمار الجماعية 
ً
 لقانون الشركات البحريني. وتجدر اإلشارة إلى أن جميع الصناديق البحرينية التي تم تأسيسها وفقا

ً
المالية«(، أو كشركات مؤسسة وفقا

يتوجب عليها إنشاء كيان اعتباري منفصل تابع لها يتملك األصول نيابة عن الصندوق حيث أن الصناديق االستثمارية ال تتمتع بشخصية اعتبارية بحد ذاتها.

 للوائح التعهدات االستثمارية الجماعية على أساس تعاقدي بين شركة صندوق 
ً
تم تأسيس الصندوق باعتباره أحد التعهدات االستثمارية الجماعية المعفية وفقا

 في البحرين ويندرج تحت فئة صناديق استثمار جماعية 
ً
انفستكورب الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( والمستثمرين. ويعتبر هذا الهيكل القانوني للصندوق األكثر شيوعا

كما هو موضح أعاله. وليس للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، وقد قام المستثمرون باالشتراك في الصندوق من خالل االكتتاب في وحداته وليس في أسهم 
شركة صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م(. وحيث ليس للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، تقوم شركة صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 
ش.م.ب.)م( بالنيابة عن الصندوق )باعتبارها الكيان االعتباري الذي أسس الصندوق( بالتعاقد فيما يخص أي استثمار أو إبرام أي اتفاقيات، كما أن شركة صندوق 
 
ً
انفستكورب الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( هي المالك القانوني لنسبة الملكية البالغة 98.76% في شركة جلف جروث القابضة 1 ذ.م.م. وبالرغم من ذلك، ووفقا

للقوانين البحرينية التي تنطبق على الصندوق، فإن المالك المباشرين والمالك النفعيين في شركة صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( ليس لديهم أي 
 للوائح التعهدات االستثمارية 

ً
حقوق متعلقة بأصول الصندوق أو إدارته سواًء كان ذلك خالل فترة بقاء الصندوق أو خالل فترة تصفيته. باإلضافة إلى ذلك، فإنه وفقا

الجماعية يقوم أمين حفظ الصندوق باالحتفاظ بجميع األصول واألدوات المالية واالستثمارات الخاصة بالصندوق بالنيابة عن الصندوق ولصالحه )ويتم ذلك من 
 من األصول 

ً
 أيا

ً
خالل ترتيب تعاقدي وليس هيكلي(. وبالتالي، رغم كون شركة صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( المالك القانوني إال أنها ال تملك نفعيا

سواء لمصلحتها أو بالنيابة عن المساهمين فيها. ويقوم أمين حفظ الصندوق بأداء جميع المدفوعات واإليصاالت التمويلية المتعلقة بالصندوق، والذي ال يقوم 
 لما ذكر أعاله، فإن جميع أصول الصندوق 

ً
بتحرير أي أموال لصالح مساهمي شركة صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م(. وعند تصفية الصندوق، وفقا

المتبقية يتم توزيعها على مالكي وحداته فقط. كما ال يتم تصفية الصندوق إال بعد الحصول على عدة موافقات من قبل مالكي الوحدات ومصرف البحرين المركزي.

يتولى أعضاء مجلس إدارة الصندوق مسؤولية اإلدارة واإلشراف على الصندوق. ويتم ترشيح وتعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق )وهم أعضاء مجلس إدارة شركة 
ل الصندوق( بعد الحصول على الموافقة  ٍ

ّ
صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م(( من قبل شركة انفستكورب الخليج لالستثمارات ش.م.ب.)م( )كُمشغ

المسبقة من قبل مصرف البحرين المركزي، حيث يقوم مشغل الصندوق بإشعار مصرف البحرين المركزي عندما يستقيل أحد أعضاء مجلس إدارة شركة صندوق 
انفستكورب الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( أو عندما يتم إنهاء عضويته في مجلس اإلدارة، مع تقديم شرح مفصل ألسباب ذلك. وعند إنهاء عضوية أحد أعضاء 
مجلس إدارة شركة صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م(، فإن ذلك يتطلب إصدار قرار من قبل المساهمين بعد انعقاد اجتماع المساهمين بما يتما�سى 
مع قانون الشركات البحريني التجاري والمستندات التأسيسية ذات الصلة. ويتوجب دعوة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة لكافة 

اجتماعات المساهمين.

 من قبل مصرف البحرين المركزي أو من قبل جهة تنظيمية مختصة 
ً
 صادرا

ً
تشترط لوائح التعهدات االستثمارية الجماعية بأن يحمل مشغل صندوق بحريني ترخيصا

بالخدمات المالية في دولة أخرى غير البحرين. وقد تم ترخيص مشغل الصندوق كشركة تجارية استثمارية – فئة 2من قبل مصرف البحرين المركزي بحيث يكون 
مرخص للقيام بتشغيل صناديق االستثمار الجماعية. وبالتحديد فإن األنشطة الرئيسية لهذه الفئة تتمثل في التعامل كوكيل والترتيب واإلدارة والحفظ وتقديم 

المشورة وتشغيل صناديق االستثمار الجماعية.

تقوم شركة انفستكورب للخدمات المالية ش.م.ب بتقديم خدمات التنظيم والحفظ والتسجيل للصندوق، وهو مرخص له بالقيام بذلك. وتقوم شركة انفستكورب 
للخدمات اإلدارية المحدودة بإدارة الصندوق.

فيما يلي ملخص للمعلومات الرئيسية المتعلقة بالصندوق:

تاريخ تسجيل الصندوق ومدته: تم تسجيل الصندوق لدى مصرف البحرين المركزي في 1428/10/12ه )الموافق 2007/11/22م(. وتم تنفيذ اتفاقية الشراء 
في أسهم الشركة من قبل شركة صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( بالنيابة عن الصندوق في 1430/1/17ه )الموافق 2009/1/14م(. وتبلغ مدة 
الصندوق عشر سنوات ميالدية قابلة للتمديد حيث يحق لمدير الصندوق تمديد مدته بمقدار سنتين ميالديتين إضافيتين، وذلك إلتاحة الفرصة إلنهاء الصندوق 
بشكل منظم. وفي تاريخ 1438/10/26ه )الموافق 2017/7/20م(، قام مدير صندوق شركة انفستكورب الخليج للفرص 1 ش.م.ب )مقفلة( بتمديد مدة الصندوق 
 لشروط وأحكام الصندوق بحيث تنتهي في 2019/7/20م، وفي تاريخ 1441/01/17ه )الموافق 2019/09/30م(، وافق 

ً
بمقدار سنتين ميالديتين إضافيتين وفقا

مالكو الوحدات الذين يملكون أغلبية وحدات صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 المطلوبة على تمديد مدة الصندوق حتى تاريخ 1443/05/27ه )الموافق 
2021/12/31م(.
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الهدف االستثماري: الهدف االستثماري للصندوق هو تحقيق أرباح رأسمالية مجزية على المدى المتوسط إلى المدى الطويل من خالل االستثمار في شركات جديدة 
أو االستحواذ على حقوق أغلبية أو أقلية )إذا تطلب األمر( في شركات متواجدة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتركيا. كما 

يسعى الصندوق لالستثمار في شركات عامة واالستحواذ على شركات عالمية صغيرة ذات احتمالية نمو عالية في منطقة الخليج العربي.

ين أو األجانب أو بيعها  سياسة التخارج: يهدف الصندوق لتحقيق التخارج عبر وسائل مختلفة تشمل الطرح العام األولي أو البيع للمستثمرين المحليين أو اإلقليمّيِ
لغيرهم من المستثمرين في االستثمار الخاص وذلك قبل إنتهاء فترة الصندوق )بما في ذلك فترة التمديد ومدتها سنتان كما هو موضح أعاله(. وكما في تاريخ هذه النشرة، 

ال توجد آلية معينة لتصفية الصندوق عند إنتهاء فترته.

مجلس إدارة شركة صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م(: يتكون مجلس إدارة شركة صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( من ثالثة 
أعضاء )أيمن حسين منصور العريض، روهيت ندى، وسيد عباس مرغوب رزفي(، وال يملك أي عضو من أعضاء مجلس إدارة شركة صندوق انفستكورب الخليج 

للفرص 1 ش.م.ب.)م( أي ملكية قانونية أو نفعية مباشرة أو غير مباشرة في الشركة.

تحتفظ شركة صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( بقاعدة متنوعة من المستثمرين المكتتبين في وحدات الصندوق، ومن خالل الهيكل القانوني 
للصندوق، يكون مالكي الوحدات في الصندوق عرضة للمخاطر اإلقتصادية بنسبة 28.15% في أسهم الشركة كما في تاريخ هذه النشرة. وسوف يكونوا عرضة للمخاطر 
اإلقتصادية بنسبة 19.70% بعد استكمال عملية الطرح. ال يتعرض أي من مالكي الوحدات في صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 للمخاطر اإلقتصادية بنسبة 

5% أو أكثر من أسهم الشركة. 

صندوق انفستكورب الخليج االسالمي للفرص 1 م أ-2-2-1 

 للوائح التعهدات االستثمارية الجماعية، ومسجل لدى مصرف 
ً
إن صندوق انفستكورب الخليج االسالمي للفرص 1 صندوق استثماري مغلق ومعفى تم إنشاؤه وفقا

البحرين المركزي. ويمكن وصف صندوق انفستكورب الخليج االسالمي للفرص 1 بكونه برنامج استثماري مشترك يهدف إلى إعطاء الفرصة للمستثمرين المشاركين 
 في أرباح صندوق انفستكورب الخليج االسالمي للفرص 1. وليس لدى مالكي الوحدات بصندوق انفستكورب الخليج االسالمي للفرص 1 أي 

ً
فيه لالستثمار جماعيا

حقوق سيطرة إدارية أو سيطرة على قرارات صندوق انفستكورب الخليج االسالمي للفرص 1. ويتولى مدير صندوق شركة انفستكورب الخليج االسالمي للفرص 1 
ش.م.ب )مقفلة( )شركة انفستكورب للخدمات اإلدارية المحدودة( مسؤولية اتخاذ جميع القرارات االستثمارية المتعلقة باستثمارات صندوق انفستكورب الخليج 
االسالمي للفرص 1، ويتولى منظم صندوق انفستكورب الخليج االسالمي للفرص 1 وأمين حفظه الشؤون اإلدارية ومهام حفظه، بحيث تقتصر حقوق مالكي الوحدات 
في صندوق انفستكورب الخليج االسالمي للفرص 1 على حقوقهم في استالم المتحصالت كما هو مذكور في مذكرة الطرح الخاص الخاصة بصندوق انفستكورب 
الخليج االسالمي للفرص 1 وبعض الحقوق المحدودة األخرى الموضحة في المستندات واألدوات التي تم على أساسها إنشاء صندوق انفستكورب الخليج االسالمي 
للفرص 1. وبالرغم من كون مالكي الوحدات عرضة للمخاطر اإلقتصادية ألصول صندوق انفستكورب الخليج االسالمي للفرص 1 بحيث تكون الملكية القانونية 
تابعة لشركة صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( والتي تشمل أي استثمارات أجريت من قبل شركة صندوق انفستكورب االسالمي الخليج 
للفرص 1 ش.م.ب.)م( نيابة عن صندوق انفستكورب الخليج االسالمي للفرص 1 )مثل حصة شركة صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( في 
شركة جلف جروث القابضة 1 ذ.م.م(، إال أن مالكي الوحدات ال يتمتعون بأي من الحقوق المنصوص عليها في نظام الشركات البحريني ونظام السوق المالية ولوائحه 
 ألحكام وشروط صندوق انفستكورب 

ً
التنفيذية أو النظام األسا�سي، بما في ذلك الحق في التصويت أو أي من الحقوق الممنوحة للمساهمين. وعالوة على ذلك، ووفقا

الخليج اإلسالمي للفرص 1، فإن مالكي وحداته ليس لهم أي حق تعاقدي للحصول على أسهم في الشركة.

 للوائح االستثمار الجماعية يجوز تأسيسها بشكل استثمار جماعي 
ً
 للوائح التعهدات االستثمارية الجماعية، فإن الصناديق البحرينية التي تم تأسيسها وفقا

ً
ووفقا

 لقانون الشركات البحريني. وتجدر االشارة 
ً
 لقانون العهد المالية، أو كشركات مؤسسة وفقا

ً
 للقوانين التي تحكم العقود، أو بشكل ودائع يتم تأسيسها وفقا

ً
مؤسس وفقا

 للوائح االستثمار الجماعية يتوجب عليها إنشاء كيان اعتباري منفصل تابع لها حيث أن الصناديق االستثمارية 
ً
إلى أن جميع الصناديق البحرينية التي تم تأسيسها وفقا

ال تتمتع بشخصية اعتبارية بحد ذاتها.

 للوائح التعهدات االستثمارية الجماعية على أساس تعاقدي بين شركة 
ً
 معفى وفقا

ً
تم تأسيس صندوق انفستكورب الخليج االسالمي للفرص 1 باعتباره صندوقا

 في البحرين ويندرج تحت فئة صناديق 
ً
صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( والمستثمرين. ويعتبر هذا الهيكل القانوني للصندوق األكثر شيوعا

استثمار جماعية كما هو موضح أعاله. وليس للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، وقد قام المستثمرون باالشتراك في صندوق انفستكورب الخليج االسالمي 
للفرص 1 من خالل االكتتاب في وحداته وليس في أسهم شركة صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م(. وحيث ليس للصندوق شخصية اعتبارية 
مستقلة، فإن شركة صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( )بصفتها الكيان القانوني الذي يتبع له صندوق انفستكورب االسالمي الخليج 
للفرص( تقوم بالتعاقد فيما يخص أي استثمارات أو إبرام أي اتفاقيات بالنيابة عن صندوق انفستكورب الخليج االسالمي للفرص 1 )باعتبارها الكيان االعتباري 
التابع للصندوق(، كما أن شركة صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( هي المالك القانوني لنسبة الملكية البالغة 1.24% في شركة جلف 
 للقوانين البحرينية التي تنطبق على صندوق انفستكورب الخليج االسالمي للفرص 1، فإن المالك المباشرين 

ً
جروث القابضة 1 ذ.م.م. وبالرغم من ذلك، ووفقا

والمالك النفعيين في شركة صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( ليس لديهم أي حقوق متعلقة بأصول صندوق انفستكورب الخليج االسالمي 
للفرص 1 أو إدارته، بخالف رأس المال البالغ 1,000 دينار بحريني، سواًء كان ذلك خالل فترة بقاء صندوق انفستكورب الخليج االسالمي للفرص 1 أو عند تصفيته. 
 للوائح التعهدات االستثمارية الجماعية يقوم أمين حفظ صندوق انفستكورب الخليج االسالمي للفرص 1 باالحتفاظ بجميع األصول 

ً
باإلضافة إلى ذلك، فإنه وفقا

واألدوات المالية واالستثمارات الخاصة بصندوق انفستكورب الخليج االسالمي للفرص 1 بالنيابة عن صندوق انفستكورب الخليج االسالمي للفرص 1 ولصالحه 
)ويتم ذلك من خالل ترتيب تعاقدي وليس هيكلي(. وبالتالي، رغم كون شركة صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( المالك القانوني إال أنها 
 من األصول سواء لمصلحتها أو بالنيابة عن مساهميها. ويقوم أمين حفظ صندوق انفستكورب الخليج االسالمي للفرص 1 بأداء جميع المدفوعات 

ً
 أيا

ً
ال تملك نفعيا

واإليصاالت التمويلية المتعلقة بصندوق انفستكورب الخليج االسالمي للفرص 1، والذي ال يقوم بتحرير أي أموال لصالح مساهمي شركة صندوق انفستكورب 
 لما ذكر أعاله، فإن جميع أصول صندوق انفستكورب 

ً
االسالمي الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م(. وعند تصفية صندوق انفستكورب الخليج االسالمي للفرص 1، وفقا

الخليج االسالمي للفرص 1 المتبقية يتم توزيعها على مالكي وحداته فقط. كما ال يتم تصفية صندوق انفستكورب الخليج االسالمي للفرص 1 إال بعد الحصول على 
عدة موافقات من قبل مالكي الوحدات ومصرف البحرين المركزي.
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يتولى أعضاء مجلس إدارة شركة صندوق انفستكورب الخليج االسالمي للفرص 1 ش.م.ب )مقفلة( مسؤولية اإلدارة واإلشراف على صندوق انفستكورب الخليج 
االسالمي للفرص 1. ويتم ترشيح وتعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق )وهم أعضاء مجلس إدارة شركة صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م(( 
ل صندوق انفستكورب الخليج االسالمي للفرص 1( بعد الحصول على الموافقة المسبقة  ٍ

ّ
من قبل شركة انفستكورب الخليج لالستثمارات ش.م.ب.)م( )كُمشغ

من قبل مصرف البحرين المركزي، حيث يقوم مشغل صندوق انفستكورب الخليج االسالمي للفرص 1 مباشرة بإشعار مصرف البحرين المركزي عندما يستقيل 
أحد أعضاء مجلس إدارة شركة صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( أو عندما يتم إنهاء عضويته في مجلس اإلدارة، مع تقديم شرح مفصل 
ألسباب ذلك. وعند إنهاء عضوية أحد أعضاء مجلس إدارة شركة صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م(، فإن ذلك يتطلب إصدار قرار من قبل 
المساهمين بعد انعقاد اجتماع المساهمين بما يتما�سى مع قانون الشركات البحريني التجاري والمستندات التأسيسية ذات الصلة. ويتوجب دعوة مصرف البحرين 

المركزي ووزارة الصناعة والتجارة لكافة اجتماعات المساهمين.

 من قبل مصرف البحرين المركزي أو من قبل جهة تنظيمية مختصة 
ً
 صادرا

ً
تشترط للوائح التعهدات االستثمارية الجماعية بأن يحمل مشغل صندوق بحريني ترخيصا

بالخدمات المالية في دولة أخرى غير البحرين. وقد تم ترخيص مشغل صندوق انفستكورب الخليج االسالمي للفرص 1 كشركة تجارية استثمارية – فئة 2 من قبل 
 للقيام بتشغيل صناديق االستثمار الجماعية. وبالتحديد فإن األنشطة الرئيسية لهذه الفئة من الشركات تتمثل في 

ً
مصرف البحرين المركزي بحيث يكون مرخصا

التعامل كوكيل والترتيب واإلدارة والحفظ وتقديم المشورة وتشغيل صناديق االستثمار الجماعية.

تقوم شركة انفستكورب القابضة ش.ب.م بتقديم خدمات التنظيم والحفظ والتسجيل للصندوق، وهو مرخص له بالقيام بذلك. وتقوم شركة انفستكورب للخدمات 
اإلدارية المحدودة بإدارة صندوق انفستكورب الخليج االسالمي للفرص 1.

فيما يلي ملخص للمعلومات الرئيسية المتعلقة بصندوق انفستكورب الخليج االسالمي للفرص 1:

تاريخ التأسيس والمدة: تم تسجيل صندوق انفستكورب الخليج االسالمي للفرص 1 لدى مصرف البحرين المركزي في 1429/1/15ه )الموافق 2008/1/24م(. وتم 
تنفيذ اتفاقية الشراء في أسهم الشركة من قبل شركة صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( بالنيابة عن صندوق انفستكورب الخليج االسالمي 
للفرص 1 في 1430/1/17ه )الموافق 2009/1/14م(. وتبلغ مدة صندوق انفستكورب الخليج االسالمي للفرص 1 عشر سنوات ميالدية قابلة للتمديد حيث يحق 
لمدير صندوق انفستكورب الخليج االسالمي للفرص 1 تمديد مدته بمقدار سنتين ميالديتين إضافيتين، وذلك إلتاحة الفرصة إلنهاء صندوق انفستكورب الخليج 
االسالمي للفرص 1 بشكل منظم. وقد تم تمديد مدة الصندوق بحيث تنتهي في 2020/1/24م. وفي تاريخ 1439/05/07ه )الموافق 2018/01/24م(، قام مدير شركة 
 لشروط وأحكام الصندوق، وفي تاريخ 

ً
صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( بتمديد مدة الصندوق بمقدار سنتين ميالديتين إضافيتين وفقا

1441/01/17ه )الموافق 2019/09/30م(، وافق مالكو الوحدات الذي يمتلكون أغلبية الوحدات في صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص المطلوبة على 
تمديد مدة الصندوق حتى تاريخ 1443/05/27ه )الموافق 2021/12/31م(.

الهدف االستثماري: الهدف االستثماري للصندوق هو تحقيق أرباح رأس مالية مجزية على المدى المتوسط إلى المدى الطويل من خالل االستثمار في شركات جديدة 
أو االستحواذ على حقوق أغلبية أو أقلية )إذا تطلب األمر( في شركات متواجدة في دول مجلس التعاون الخليجي الستة ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتركيا. 
كما يسعى صندوق انفستكورب الخليج االسالمي للفرص 1 لالستثمار في شركات عامة واالستحواذ على شركات عالمية صغيرة ذات احتمالية نمو عالية في منطقة 

الخليج العربي.

سياسة التخارج: يهدف صندوق انفستكورب الخليج االسالمي للفرص 1 لتحقيق التخارج عبر وسائل مختلفة تشمل الطرح العام األولي أو البيع للمستثمرين المحليين 
ين أو األجانب أو بيعها لغيرهم من المستثمرين في االستثمار الخاص وذلك قبل إنتهاء فترة صندوق انفستكورب الخليج االسالمي للفرص 1 )بما في ذلك فترة  أو اإلقليمّيِ
التمديد ومدتها سنتان كما هو موضح أعاله(. وكما في تاريخ هذه النشرة، ال توجد آلية معينة لتصفية صندوق انفستكورب الخليج االسالمي للفرص 1 عند إنتهاء فترته.

مجلس إدارة شركة صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م(: يتكون مجلس اإلدارة من ثالثة أعضاء )أيمن حسين منصور العريض، روهيت 
ندى، وسيد عباس مرغوب رزفي(، وال يملك أي عضو من أعضاء مجلس إدارة شركة صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( أي ملكية قانونية 

أو نفعية مباشرة أو غير مباشرة في الشركة.

تحتفظ شركة صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( بقاعدة متنوعة من المستثمرين المكتتبين في وحدات صندوق انفستكورب الخليج 
االسالمي للفرص 1، ومن خالل الهيكل القانوني للصندوق، يكون مالكي الوحدات في صندوق انفستكورب الخليج االسالمي للفرص 1 عرضة للمخاطر اإلقتصادية 
بنسبة 0.35% في أسهم الشركة كما في تاريخ هذه النشرة. وسيصبحوا عرضة للمخاطر اإلقتصادية بنسبة 0.25% بعد استكمال عملية الطرح. ال يتعرض أي من مالكي 

الوحدات في صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 ش.م.ب )مقفلة( للمخاطر اإلقتصادية بنسبة 5% أو أكثر من أسهم الشركة. 
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شركة الخليج للفرص القابضة 1 ذ.م.م م أ - 2 
شركة الخليج للفرص القابضة 1 ذ.م.م هي شركة بحرينية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بالبحرين بموجب السجل التجاري رقم 1-85193 وتاريخ 1434/6/11ه 
)الموافق 2013/4/21م(. ويقع المقر الرئي�سي لشركة الخليج للفرص القابضة 1 ذ.م.م بالشقة رقم 31، مبنى رقم 499، شارع 1706 بالمنطقة الدبلوماسية 317، 
في مملكة البحرين، ويبلغ رأس مالها 250,000 دينار بحريني )ما يعادل 2,500,000 ريال سعودي(، مقسم إلى 5,000 حصة بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها 50 

دينار بحريني )ما يعادل 500 ريال سعودي( لكل حصة.

كما في تاريخ هذه النشرة، تعمل شركة الخليج للفرص القابضة 1 ذ.م.م كشركة قابضة تملك 50 حصة في شركة الفرص التنموية للتجارة )بنسبة 5% من رأس مالها(. 
كما أن شركة الخليج للفرص القابضة 1 ذ.م.م أبرمت اتفاقية تشغيل وإدارة مع شركة انفستكورب للخدمات اإلدارية المحدودة وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل 
لشركة انفستكورب القابضة ش.ب.م التي تعمل على إدارة شركة الخليج للفرص القابضة 1 ذ.م.م ولها الحق في التصويت على أسهمها وتعيين أعضاء مجلس إدارتها، 

حتى انقضاء مدة اتفاقية التشغيل واإلدارة.

وكما في تاريخ هذه النشرة، تملك شركة الخليج للفرص القابضة 1 ذ.م.م ملكية نفعية بنسبة قدرها 1.50% في الشركة. وبعد استكمال عملية الطرح، سوف تملك 
 عن شركة 

ً
ملكية نفعية بنسبة قدرها 1.05% في الشركة. وبالتالي فإن 98.76% من هذه الملكية النفعية من خالل شركة الخليج للفرص القابضة 1 ذ.م.م مملوكة نيابة

صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م(، وهي شركة أنشئت فيما يتعلق بصندوق انفستكورب الخليج للفرص 1، والجزء الثاني من الملكية النفعية من 
 عن شركة صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م(، وهي شركة 

ً
خالل شركة الخليج للفرص القابضة 1 ذ.م.م )والبالغة 1.24%( هي مملوكة نيابة

أنشئت فيما يتعلق بصندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1.

ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة الخليج للفرص القابضة 1 ذ.م.م كما في تاريخ هذه النشرة :

جدول م أ-8: هيكل ملكية شركة الخليج للفرص القابضة 1 ذ.م.م كما في تاريخ هذه النشرة

عدد الحصصالمساهمون
قيمة الحصص
)دينار بحريني(

قيمة الحصص
)ريال سعودي(

نسبة الملكية

98.76%4,938246,9002,469,000شركة صندوق انفستكورب الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م(

1.24%623,10031,000شركة صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م(

100.0%5,000250,0002,500,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

تفاصيل شركة انفستكورب الخليج للفرص 1 ش.م.ب )مقفلة( وشركة صندوق انفستكورب االسالمي الخليج للفرص 1 ش.م.ب.)م( موضحة أعاله.
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الملحق )ب(
يحتوي هذا الملحق على تفصيل التفاقيات اإليجار المبرمة من قبل الشركة، ويوضح الجدول التالي التفاصيل الرئيسة لهذه االتفاقيات. 

جدول م ب-1: تفاصيل اتفاقيات اإليجار التي أبرمتها الشركة

نقل الحقوق / اإليجار من الباطنمدة العقد / التجديدتاريخ بدء اإليجارالغرضالموقعالمؤجرم

1
ممدوح عبدالرحمن 

عبدالله الملوحي
مكتب تأجير سياراتحي التعاون، الرياض

1432/2/14ه )الموافق 
2011/1/21م(

10 سنوات / يجدد بموافقة 
الطرفين

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن 
بشكل جزئي. يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير 

من الباطن بعد الحصول على الموافقة الخطية 
المسبقة من المؤجر.

2
عبدالرحمن محمد 

إبراهيم الخرّيف 
حي السويدي، 

الرياض

مكتب تأجير سيارات 
ومواقف سيارات 

وسكن عمال

1430/2/1ه )الموافق 
2009/1/27م(

15 سنة / يتم التجديد باتفاق 
الطرفين

-

3
صالح ناصر سعد 

الفرحان القحطاني
حي الصحافة، 

الرياض
مكتب تأجير سيارات 

ومواقف سيارات
1435/4/5ه )الموافق 

2014/2/5م( 
ً
ست سنوات / يتجدد تلقائيا

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

علي سعد العلي4
حي أم الحمام 

الشرقي، الرياض
مكتب تأجير سيارات

1440/7/15ه )الموافق 
2019/3/22م( 

ً
سنة واحدة / يتجدد تلقائيا

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

5
شركة مطارات 

الرياض

مطار الملك خالد 
الدولي )صالة 

الطيران المحلي(، 
الرياض

مكتب تأجير سيارات
1441/5/6ه )الموافق 

2020/1/1م( 

سنة واحدة وقد يتم التمديد 
من قبل المؤجر للمصلحة 

العامة / يتم التجديد باتفاق 
الطرفين

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

6
شركة مطارات 

الرياض

مطار الملك خالد 
الدولي )صالة 

الطيران الدولي(، 
الرياض

مكتب تأجير سيارات
1441/5/13ه )الموافق 

2020/1/8م(

سنتين وقد يتم التمديد من قبل 
المؤجر للمصلحة العامة / يتم 

التجديد باتفاق الطرفين

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

7
محمد أحمد 

عبدالله الذييب
حي أم الحمام 

الغربي، الرياض

مكتب تأجير سيارات 
ومواقف سيارات 

ومكاتب إدارية

1437/12/19ه )الموافق 
2016/9/20م(

ً
خمس سنوات / يتجدد تلقائيا

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

8
إبراهيم حمد 
عبدالرحمن 

الحسيني

حي اليرموك، 
الرياض

مكتب تأجير سيارات 
ومواقف سيارات

1439/8/15ه )الموافق 
2018/5/1م( 

ً
خمس سنوات / يتجدد تلقائيا

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

9
صالح مقرن عبدالله 

القصير 
طريق الملك خالد، 

بريدة
مكتب تأجير سيارات

1433/2/15ه )الموافق 
2012/1/9م(

عشر سنوات / يتم التجديد 
باتفاق الطرفين

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

10
الهيئة العامة 

للطيران المدني
مطار األمير نايف، 

بريدة
مكتب تأجير سيارات

1441/2/1ه )الموافق 
2019/9/30م(

ثالث سنوات وقد يتم التمديد 
من قبل المؤجر للمصلحة 

العامة / يتم التجديد باتفاق 
الطرفين ويمكن للمستأجر طلب 

موافقة المؤجر بالتجديد

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

11
الهيئة العامة 

للطيران المدني
مكتب تأجير سياراتمطار حائل، حائل 

1436/2/1ه )الموافق 
2014/11/24م( 

ثمان سنوات وقد يتم التمديد 
من قبل المؤجر للمصلحة 

العامة / يتم التجديد باتفاق 
الطرفين ويمكن للمستأجر طلب 

موافقة المؤجر بالتجديد 

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

121]•[
مطار الملك 

عبدالعزيز، جدة
]•[]•[]•[]•[

13
محمد سعيد محمد 

الكندي 
مكتب تأجير سياراتحي العزيزية، جدة 

1440/10/28ه )الموافق 
2019/7/1م(

سنتين / يتم التجديد باتفاق 
الطرفين بواسطة إبرام اتفاقية 

إيجار جديدة

14
شركة محافظ 

لالستثمار العقاري 
حي البغدادية 
الغربية، جدة 

مكتب تأجير سيارات
1438/11/9ه )الموافق 

2017/8/1م(
ً
خمس سنوات / يتجدد تلقائيا

ال يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن 
.
ً
 أو كليا

ً
جزئيا

15
أوقاف إبراهيم 

الغامدي
حي الفيحاء، جدة

مكتب تأجير سيارات 
ومواقف سيارات 

1436/7/1ه )الموافق 
2015/4/19م( 

ً
خمس سنوات / يتجدد تلقائيا

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.
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نقل الحقوق / اإليجار من الباطنمدة العقد / التجديدتاريخ بدء اإليجارالغرضالموقعالمؤجرم

16
علي سعيد عثمان 

الغامدي
مكتب تأجير سياراتحي السامر، جدة 

1441/5/6ه )الموافق 
2020/1/1م(

ً
ست سنوات / يتجدد تلقائيا

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

17
عبدالرزاق مريزق 

فوير الحامدي
حي الواحة، ينبع

مكتب تأجير سيارات 
ومواقف سيارات 

1436/2/1ه )الموافق 
2014/11/24م( 

ً
-خمس سنوات / يتجدد تلقائيا

18
الهيئة العامة 

للطيران المدني 
مطار األمير 

عبدالمحسن، ينبع 
مكتب تأجير سيارات

1436/2/1ه )الموافق 
2014/11/24م( 

ثمان سنوات وقد يتم التمديد 
من قبل المؤجر للمصلحة 

العامة / يتم التجديد باتفاق 
الطرفين ويمكن للمستأجر طلب 

موافقة المؤجر بالتجديد

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

19
عثمان عبدالله 
مرعي الشهري 

الطريق الدائري 
الثالث، مكة 

المكرمة
مكتب تأجير سيارات

1440/7/25ه )الموافق 
2019/4/1م(

خمس سنوات / يتم التجديد 
باتفاق الطرفين

ال يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن.

20
شركة طيبة لتشغيل 

المطارات

مطار األمير محمد بن 
عبدالعزيز، المدينة 

المنورة
مكتب تأجير سيارات

1441/7/28ه )الموافق 
2020/3/23م(

ثالث سنوات / يتجدد لمدة 
مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين 

اآلخر بعدم رغبته بالتجديد 
وذلك قبل 30 يوم من إنتهاء مدة 

االتفاقية

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

21
الهيئة العامة 

للطيران المدني 
مطار الطائف، 

الطائف 
مكتب تأجير سيارات

1434/1/1ه )الموافق 
2012/11/15م( 

11 سنة / يتم التجديد باتفاق 
الطرفين ويمكن للمستأجر طلب 

موافقة المؤجر بالتجديد

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

22
بندر وعبدالله هاشم 

الشريف 
طريق الردف، 

الطائف 
مكتب تأجير سيارات

1440/8/26ه )الموافق 
2019/5/1م( 

ً
ال يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن.عشر سنوات / يتجدد تلقائيا

23
عبدالرحمن 

عبدالعزيز صالح 
الراجحي 

مكتب تأجير سياراتطريق المدينة، جدة 
1439/9/1ه )الموافق 

2018/5/16م( 
ً
سنتين / يتجدد تلقائيا

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

24
عبالرحمن عبدالله 

جبران محمد بهير 
حي النزهة، جدة 

مكتب المنطقة 
الرئي�سي ومكتب 

تأجير سيارات

1439/6/13ه )الموافق 
2018/3/1م( 

خمس سنوات / يتم التجديد 
باتفاق الطرفين

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

25
محمد أحمد غالب 

القبلي 
طريق المدينة، العال

مكتب تأجير سيارات 
ومواقف سيارات 

1441/4/4ه )الموافق 
2019/12/1م( 

ً
عشر سنوات / يتجدد تلقائيا

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

26
شركة بغلف الظافر 

القابضة
الخبر الشمالية، 

الخبر 
مواقف سيارات

1438/1/1ه )الموافق 
2016/10/2م( 

خمس سنوات / يتم التجديد 
باتفاق الطرفين

ال يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن.

27
شركة مطارات 

الدمام 
مطار الملك فهد، 

الدمام 
مكتب تأجير سيارات

1435/11/26ه )الموافق 
2014/9/21م( 

خمس سنوات / يتم التجديد 
باتفاق الطرفين

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

28
ما�سي محمد راشد 

الهاجري 
المدينة الصناعية، 

الجبيل
مكتب تأجير سيارات 

ومركز صيانة 
1441/9/22ه )الموافق 

2020/5/15م( 
سنة واحدة / يتم التجديد 

باتفاق الطرفين

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

29
عبدالله محمد 

عبدالعزيز الجعفري 
مكتب تأجير سياراتحي جوبا، الهفوف

1441/6/1ه )الموافق 
2020/1/26م( 

سنة واحدة / يتم التجديد 
باتفاق الطرفين

ال يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن 
.
ً
 أو كليا

ً
جزئيا

30
عبدالعزيز سلمان 

داوود المغلوث 
المبرز، األحساء 

مكتب تأجير سيارات 
ومواقف سيارات 

1441/2/2ه )الموافق 
2019/10/1م( 

ست سنوات / يتم التجديد 
باتفاق الطرفين

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

31
نمو العربية 

لالستثمارات 
مكتب تأجير سياراتحي العزيزية، الخبر 

1438/8/5ه )الموافق 
2017/5/1م( 

خمس سنوات / يتم التجديد 
باتفاق الطرفين

ال يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن.

32
ناصر صالح مساعد 

السبيعي 
حي السليمانية، 

تبوك 
مكتب تأجير سيارات

1440/5/9ه )الموافق 
2019/1/15م( 

عشر سنوات / يتم التجديد 
باتفاق الطرفين 

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

33
الهيئة العامة 

للطيران المدني 

مطار األمير سلطان 
بن عبد العزيز، 

تبوك 
مكتب تأجير سيارات

1436/2/1ه )الموافق 
2014/11/23م( 

ثمان سنوات وقد يتم التمديد 
من قبل المؤجر للمصلحة 

العامة / يتم التجديد باتفاق 
الطرفين ويمكن للمستأجر طلب 

موافقة المؤجر بالتجديد

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.
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34
الهيئة العامة 

للطيران المدني 
مطار خليج نيوم، 

نيوم
مكتب تأجير سيارات

1440/10/27ه )الموافق 
2019/7/1م( 

سنتين / يتم التجديد باتفاق 
الطرفين ويمكن للمستأجر طلب 

موافقة المؤجر بالتجديد

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

مكتب تأجير سياراتطريق الخميس، أبها سعود الطيار 35
1436/7/13ه )الموافق 

2015/5/1م( 
عشر سنوات / يتم التجديد 

باتفاق الطرفين

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

36
الهيئة العامة 

للطيران المدني 
مطار أبها، أبها

مكتب تأجير سيارات 
ومستودع

1437/7/1ه )الموافق 
2016/4/8م( 

خمس سنوات وقد يتم التمديد 
من قبل المؤجر للمصلحة 

العامة / يتم التجديد باتفاق 
الطرفين ويمكن للمستأجر طلب 

موافقة المؤجر بالتجديد

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

37
الهيئة العامة 

للطيران المدني 
مكتب تأجير سياراتمطار الباحة، الباحة

1439/1/1ه )الموافق 
2017/9/21م( 

ست سنوات )أو حتى تنازل 
المؤجر لمشغل مطار الباحة 

الجديد( / يتم التجديد باتفاق 
الطرفين ويمكن للمستأجر طلب 

موافقة المؤجر بالتجديد

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

38
الهيئة العامة 

للطيران المدني 

مطار الملك عبدالله 
بن عبدالعزيز، 

جيزان
مكتب تأجير سيارات

1440/1/12ه 
)الموافق2018/9/22م( 

ثالث سنوات وقد يتم التمديد 
من قبل المؤجر للمصلحة 

العامة / يتم التجديد باتفاق 
الطرفين ويمكن للمستأجر طلب 

موافقة المؤجر بالتجديد

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

39
علي أحمد سعيد 

الحمالن 
طريق الملك 

عبدالعزيز، الباحة 
مكتب تأجير سيارات

1437/3/1ه )الموافق 
2015/12/12م( 

ً
عشر سنوات / يتجدد تلقائيا

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

حي العرس، نجران جمال وبران إبراهيم 40
مكتب تأجير سيارات 

ومواقف سيارات
1441/5/25ه )الموافق 

2020/1/20م( 
ً
خمس سنوات / يتجدد تلقائيا

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

41
الهيئة العامة 

للطيران المدني 
مكتب تأجير سيارات مطار نجران، نجران

1441/2/1ه )الموافق 
2019/9/30م( 

ثالث سنوات وقد يتم التمديد 
من قبل المؤجر للمصلحة 

العامة / يتم التجديد باتفاق 
الطرفين ويمكن للمستأجر طلب 

موافقة المؤجر بالتجديد

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

42
ظافر سعيد شاهر 

الشهراني 
طريق المدينة، 
خميس مشيط

مكتب تأجير سيارات
1438/9/1ه )الموافق 

2017/5/27م( 
عشر سنوات / يتم التجديد 

باتفاق الطرفين

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

43
صالح الفي 
المحمادي

حي األجواد، جدة 
مواقف سيارات 

وسكن عمال 
1437/11/29ه )الموافق 

2016/9/1م( 
 
ً
شهري / يتجدد تلقائيا

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

صالح فريح الذيابي 44
شارع األمير محمد 

بن عبدالعزيز 
)التحلية(، جدة 

مواقف سيارات
1439/4/1ه )الموافق 

2017/12/19م( 
ً
-سنة واحدة / يتجدد تلقائيا

45
فيصل عبدالله 

جبران بهير 
مواقف سياراتحي النزهة، جدة 

1439/6/13ه )الموافق 
2018/3/1م( 

خمس سنوات / يتم التجديد 
باتفاق الطرفين

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

46
محمد عبدالرحمن 
عبدالعزيز الراجحي

مواقف سياراتحي السالمة، جدة
1438/10/16ه )الموافق 

2017/7/10م( 
خمس سنوات / يتم التجديد 

باتفاق الطرفين

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

47
شركة النمو العربية 

المحدودة
حي البغدادية 
الغربية، جدة 

مواقف سيارات
1440/4/1ه )الموافق 

2018/12/10م( 
ثالث سنوات / يتم التجديد 

باتفاق الطرفين

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

48
محمد عقيل محمد 

السعدي التميمي
شرق الطريق 

الدائري، حائل 
مستودع وسكن 

عمال 
1441/3/10ه )الموافق 

2019/11/7م( 
 
ً
خمس سنوات / يتجدد تلقائيا

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

49
عوض علي حسن 

الشريان 
حي الفالح بحجال، 

أبها 

مكتب تأجير سيارات 
وسكن عمال ومركز 

صيانة

1431/5/17ه )الموافق 
2010/5/1م( 

عشر سنوات / يتم التجديد 
باتفاق الطرفين

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن 
 دون الحاجة للحصول على موافقة 

ً
 أو كليا

ً
جزئيا

المؤجر.
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50
عوض علي حسن 

الشريان 
حي الفالح بحجال، 

أبها 

مكتب تأجير سيارات 
وسكن عمال ومركز 

صيانة

1433/5/9ه )الموافق 
2012/4/1م( 

عشر سنوات / يتم التجديد 
باتفاق الطرفين

 
ً
يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن جزئيا

 دون موافقة المؤجر.
ً
أو كليا

51
ورثة محمد منصور 

ثابت الشهراني 
آل سرحان، جنوب 

أبها 

مكتب تأجير سيارات 
وسكن عمال ومركز 

صيانة

1435/5/19ه )الموافق 
2014/3/20م( 

عشر سنوات / يتم التجديد 
باتفاق الطرفين

 
ً
يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن جزئيا

 دون موافقة المؤجر.
ً
أو كليا

52
محمد أحمد سعيد 

الغامدي
مواقف سيارات حي الرائب، الباحة 

1437/4/1ه )الموافق 
2016/1/11م( 

 
ً
عشر سنوات / يتجدد تلقائيا

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

53
شركة ريادة القدرات 

العقارية 

الطريق الدائري 
الشرقي، الرياض

مركز صيانة
1437/4/22ه )الموافق 

2016/2/1م( 
 
ً
خمس سنوات / يتجدد تلقائيا

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

54
سمو األميرة/ خالدة 
بنت زكي بن محمد 

آل سعود

حي الروضة، 
الرياض

مكتب تأجير سيارات 
ومركز صيانة ومركز 

لتأجير المحالت

1441/5/6ه )الموافق 
2020/1/1م( 

سنة واحدة / يتجدد باتفاق 
الطرفين

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

55
عي�سى عبدالله 

عي�سى العباد
المدينة الصناعية، 

الخبر 
مواقف سيارات 

ومركز صيانة
1439/4/15ه )الموافق 

2018/1/2م( 
 
ً
خمس سنوات / يتجدد تلقائيا

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

56
أمانة المنطقة 

الشرقية
المدينة الصناعية، 

الدمام 
مركز صيانة

1438/7/1ه )الموافق 
2017/3/29م( 

خمس سنوات / يتجدد باتفاق 
الطرفين وذلك بعد موافقة 
الجهات المختصة ومراجعة 

القيمة اإليجارية

ال يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن.

57
عبدالله علي 

عبدالله المعاف 
المدينة الصناعية، 

تبوك 
مركز صيانة

1441/5/6ه )الموافق 
2020/1/1م( 

 
ً
خمس سنوات / يتجدد تلقائيا

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

58
عبدالله سعد 

عبدالرحمن 
المنصور 

حي الروضة، 
الرياض

مكاتب إدارية
1438/6/1ه )الموافق 

2017/2/28م( 
ً
سنة واحدة / يتجدد تلقائيا

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

59
عوضة علي صالح 

المنتشري 
محل بيع سياراتحي الجوهرة، جدة 

1438/4/3ه )الموافق 
2017/1/1م(

خمس سنوات / يتجدد باتفاق 
الطرفين

-

عبدالعزيز الحمادي 60
حي الروضة، 

الرياض
مكتب تأجير سيارات

1440/10/28ه )الموافق 
2019/7/1م(

 
ً
عشر سنوات / يتجدد تلقائيا

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

مواقف سيارات حي الروضة، الدمام سعد أباحسين61
1436/9/8ه )الموافق 

2015/6/24م( 
عشر سنوات / يتجدد باتفاق 

الطرفين

يجوز نقل الحقوق و/ أو التأجير من الباطن بعد 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 

المؤجر.

المصدر: الشركة

)1( أفادت الشركة بأنه تم اعتمادها وترسية عقد اإليجار عليها، وتعمل الشركة على توقيع العقد مع المؤجر كما في تاريخ النشرة.






