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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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شركة ذيب لتأجير السيارات

شركة مساهمة مقفلة

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٧م )تتمة(

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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شركة ذيب لتأجير السيارات

شركة مساهمة مقفلة

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٧م )تتمة(

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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2-   السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

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.
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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(.



319

شركة ذيب لتأجير السيارات

شركة مساهمة مقفلة
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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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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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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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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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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. 



334

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.



336

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.



337

نقل الحقوق / اإليجار من الباطنمدة العقد / التجديدتاريخ بدء اإليجارالغرضالموقعالمؤجرم

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.


