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معلومات عن الشركة وأنشطتها

شركة ذيب لتأجير السيارات ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري
رقم  1010150661وتاريخ  12ربيع الثاني  1419هـ (الموافق  6أغسطس  .)1998يتمثل نشاط الشركة في تأجير سيارات
ركاب بدون سائق ،وسطاء تأجير سيارات.
في  19مارس  ، 2020قرر مساهمو الشركة طرح الشركة لالكتتاب العام األولي .في  30سبتمبر  ،2020حصلت الشركة على
الموافقة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية على إدراج أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول) .في  29مارس
 2021بدأ التداول في أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول).
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أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية

أسس اإلعداد
1-2
ً
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2021وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ()34
"التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية ،والمعايير واالصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية
للمراجعين والمحاسبين.
ال تشتمل القوائم المالية األولية الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ،وعليه ،يجب قراءتها
جنبًا إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2020باإلضافة إلى ذلك ،فإن نتائج فترة الثالثة
مؤشرا على النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
أشهر المنتهية في  31مارس  2021ليست بالضرورة
ً
.2021
تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة باللاير 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.
 2-2المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل الشركة
تتماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية
للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020باستثناء تطبيق المعايير الجديدة السارية اعتباراً من  1يناير  .2021لم تقم الشركة
بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت صادرة وغير سارية المفعول بعد.
يسري العديد من التعديالت ألول مرة في عام  2021لكن ليس لها أثر على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة.
إحالل سعر الفائدة المرجعي  -المرحلة الثانية التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  9والمعيار الدولي للتقرير المالي ،7
والمعيار الدولي للتقرير المالي  4والمعيار الدولي للتقرير المالي 16
تقدم هذه التعديالت إعفاءات مؤقتة تعالج اآلثار على التقرير المالي عند إحالل سعر الفائدة المرجعي الحالي بسعر فائدة بديل خاليًا
تقريبًا من المخاطر.
تشتمل التعديالت على الوسائل العملية التالية:
 وسيلة عملية تتطلب اعتبار التغييرات التعاقدية أو التغييرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها اإلحالل مباشرة ،كتغييرات فيسعر الفائدة المتغير ،بما يعادل الحركة في سعر الفائدة السائد في السوق.
 تسمح بالتغييرات التي يتطلبها إحالل سعر الفائدة بين البنوك لتغطية المخاطر المخصصة وتوثيق التغطية دون توقف أداةالتغطية.
 توفير إعفاء مؤقت للمنشآت من االضطرار إلى تلبية المتطلبات التي يمكن تحديدها بشكل منفصل عندما يتم تخصيص أداة بسعرفائدة خالي من المخاطر كتغطية لمكون المخاطر
إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة.
تعتزم الشركة استخدام الوسائل العملية في الفترات المستقبلية عند سريانها.
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الزكاة

المحملة للفترة
بلغت الزكاة المحملة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2021مبلغ  1,527,137لاير سعودي( .فترة الثالثة أشهر المنتهية
في  31مارس  :2020عكس قيد  440,287لاير سعودي).

حركة المخصص خالل الفترة /السنة
كانت حركة مخصص الزكاة على النحو التالي:
 31مارس 2021
(غير مراجعة)
لاير سعودي
19,929,644
1,527,137
─────────
21,456,781
══════════

في بداية الفترة /السنة
مجنب خالل الفترة /السنة
مدفوع خالل الفترة /السنة
في نهاية الفترة /السنة

 31ديسمبر 2020
(مراجعة)
لاير سعودي
19,854,371
4,108,546
()4,033,273
────────
19,929,644
═════════

الربوط الزكوية
-

قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية وقوائمها المالية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") عن كافة السنوات حتى 31
ديسمبر  ،2020وحصلت على شهادات الزكاة عن تلك السنوات.

-

أنهت الشركة موقفها الزكوي لدى الهيئة عن كافة السنوات حتى .2009

-

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2019أصدرت الهيئة خطابًا يوضح الفروقات الزكوية بمبلغ  13,903,441لاير سعودي
للسنوات من  2010حتى  .2017قامت الشركة بتكوين مخصص إضافي قدره  11,743,218لاير سعودي ،خالل السنة
المنتهية في  31ديسمبر  ،2019مقابل مطالبات الزكاة عن هذه الفترة ،وتقديم اعتراض إلى الهيئة على هذه الفروقات.
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020استلمت الشركة من الهيئة رب ً
طا مبدئيا ً يظهر فروقات الزكاة لعام  2018بمبلغ
 4,014,060لاير سعودي ،وقامت الشركة بتكوين مخصص لكامل المبلغ .عالوة على ذلك ،أصدرت الهيئة تعديالً على
فروقات الزكاة لعام  2018بنا ًء على التوضيحات المقدمة من الشركة وخفضت الفروقات إلى  1.785.077لاير سعودي.
وعليه ،قامت الشركة بعكس المخصص المجنب بالزيادة في قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2020

-

خالل السنة المنتهية في  310ديسمبر  ، 2020استلمت 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  29.76مليون لاير سعودي وضريبة االستقطاع بمبلغ  3.94مليون لاير سعودي
ويغطي السنوات من  2013إلى  ، 2018باستثناء غرامات التأخير والغرامات األخرى ذات الصلة .وكما بتاريخ اعتماد تلك
القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس إدارة الشركة  ،لم يتم استالم أي ربط رسمي من الهيئة .ومن المحتمل التعرض
لمبلغ إضافي للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019والسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020إذا ما قامت الهيئة بفرض التعرض
المذكور أعاله لكل سنوات الفحص.

-

إن الشركة مسجلة حاليًا لدى الهيئة كشركة خاضعة للزكاة بنسبة  ٪100على 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
وفقًا 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 ،وتحسبًا ألي موقف تفرضه الهيئة ،فضالً عن أي غرامات ذات صلة أو عقوبات تأخير ،قدم المساهم المذكور أعاله
إلى الشركة خطاب تعهد بالتعويض لتحمل أي التزامات ضريبية قد تفرضها الهيئة على الشركة .فيما يتعلق بالموضوع أعاله.
لذلك ،في ضوء المعلومات المتاحة حاليًا وخطاب التعهد بالتعويض من المساهم المذكور أعاله ،ترى اإلدارة أنه من غير
المرجح أن يكون هناك أي تعرض جوهري على الشركة فيما يتعلق بالمراسالت أعاله الواردة من الهيئة.
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الممتلكات والمعدات

السيارات
لاير سعودي
صافي القيمة الدفترية االفتتاحية

877,843,705

إضافات خالل الفترة /السنة

80,654,386

 31مارس 2021
(غير مراجعة)
أخرى
لاير سعودي

979,087,072 101,243,367
1,320,685

تحويل سيارات إلى مخزون ،صافي ()37,640,697

-

-

مشطوبات

اإلجمالي
لاير سعودي

()37,640,697

استهالك للفترة /للسنة

()49,664,838

صافي القيمة الدفترية الختامية

────────

───────

871,192,556
══════════

972,765,269 101,572,714
══════════
════════
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926,411,094

81,975,071

()991,338

السيارات
لاير سعودي

307,986,304

()50,656,177

 31ديسمبر 2020
(مراجعة)
أخرى
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

1,027,075,894 100,664,800
311,861,150

3,874,846

()157,929,554

-

()157,929,554

16,634

-

16,634

()198,640,774

()3,296,278

877,843,704
═════════

979,087,072 101,243,368
════════ ══════════

──────── ───────

()201,937,052

─────── ────────

ربح السهم

يتم احتساب ربح السهم األساسي 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  31مارس
(غير مراجعة)
2021
25,973,702
═════════
43,000,000
────────
0.60
═════════

صافي دخل الفترة (لاير سعودي)
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (سهم) (معدل)
ربح السهم األساسي والمخفض (لاير سعودي) (معدل)

2020
34,060,039
═════════
43,000,000
────────
0.79
═════════

تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية لفترة المقارنة لتتماشى مع المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية في الفترة الحالية.
وعليه تم تعديل ربح السهم األساسي والمخفض لفترة المقارنة.
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المخزون

خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  ،2021قامت الشركة بتسجيل انخفاض في قيمة المخزون بمبلغ  3,879,873لاير
سعودي ( 31مارس  4,437,820 :2020لاير سعودي) من قيمة البضاعة .يتم إدراج هذا المصروف ضمن تكلفة اإليرادات في
قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة.
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موجودات حق االستخدام

يوجد لدى الشركة عقود إيجار بشأن المباني (أي ورش وأماكن سكن ومواقع).
شهرا أو أقل وعقود المعدات المكتبية المنخفضة القيمة .تطبق
لدى الشركة أيضًا بعض عقود اإليجار تبلغ مدة عقدها اثني عشر
ً
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 والحركة خالل الفترة/السنة:

 31مارس 2021
(غير مراجعة)
لاير سعودي
119,218,046
1,348,096
()9,565,617
─────────
111,000,525
══════════

الرصيد في بداية الفترة/السنة
إضافات
استهالك
في نهاية الفترة /السنة
فيما يلي أدناه القيم الدفترية اللتزامات اإليجار والحركة خالل الفترة /السنة:

في بداية الفترة /السنة
إضافات
زيادة العمولة
مبالغ مسددة

127,705,065
1,348,096
1,335,384
()2,742,668
────────
127,645,877
34,791,072
────────
92,854,805
═════════

في نهاية الفترة /السنة
صا :الجزء المتداول
ناق ً
الجزء غير المتداول
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 31مارس 2021
(غير مراجعة)
لاير سعودي

 31ديسمبر 2020
(مراجعة)
لاير سعودي
46,922,683
105,756,302
()33,460,939
────────
119,218,046
═════════

 31ديسمبر 2020
(مراجعة)
لاير سعودي
43,977,933
105,756,302
4,725,899
()26,755,069
────────
127,705,065
34,791,072
────────
92,913,993
═════════

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها

تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالشركة والمنشآت الخاضعة للسيطرة أو التي
يمارس عليها تأثيراً هاما ً من قبل هذه الجهات.
تمت الموافقة على شروط المعامالت مع الجهات 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:

الجهة ذات العالقة

طبيعة العالقة

شركة انفستكورب السعودية لالستثمارات المالية
حمود عبد هللا إبراهيم الذييب
شركة أبناء الذييب
محمد احمد عبد هللا الذييب
نواف محمد احمد عبد هللا الذييب
نايف محمد احمد عبد هللا الذييب
إبراهيم احمد الذييب
شركة مداريم

جهة منتسبة
مساهم
جهة منتسبة
مساهم
مساهم
مساهم
أخرى
جهة منتسبة
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فيما يلي تفاصيل المعامالت مع الجهات ذات العالقة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في:

الجهة ذات العالقة

طبيعة المعاملة

 31مارس 2021
(غير مراجعة)
لاير سعودي

 31مارس 2020
(غير مراجعة)
لاير سعودي

حمود عبد هللا إبراهيم الذييب
شركة أبناء الذييب

إيرادات وإيرادات أخرى
إيرادات
إيرادات
مصاريف

7,422
()312,500

1,999,410
398,499
()140,000

شركة مداريم
محمد أحمد الذييب

فيما يلي تفاصيل تعويضات كبار موظفي اإلدارة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في:

الجهة ذات العالقة

طبيعة المعاملة

 31مارس2021
(غير مراجعة)
لاير سعودي

 31مارس2020
(غير مراجعة)
لاير سعودي

كبار موظفي اإلدارة

منافع الموظفين قصيرة األجل
منافع الموظفين طويلة األجل

1,391,712
56,638

1,661,480
57,299

مجلس اإلدارة

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

172,500

230,500

فيما يلي تحليالً للمبالغ المستحقة من الجهة ذات العالقة:

 31مارس 2021
(غير مراجعة)
لاير سعودي
10,282,156
440,183
38,777
─────────
10,761,116
═════════

تكاليف الطرح العام األولي المتكبدة نيابة عن المساهمين (*)
شركة مداريم
اخرى

 31ديسمبر 2020
(مراجعة)
لاير سعودي
9,665,418
440,183
27,895
─────────
10,133,496
═════════

(*) خالل الفترة المنتهية في  31مارس  ، 2021تكبدت الشركة تكاليف الطرح العام األولي نيابة عن المساهمين قدرها 616,738
لاير سعودي .يمثل هذا المبلغ تكلفة الطرح العام األولي والذي تمت الموافقة على سداده من قبل المساهمين عند نجاح عملية
اإلدراج .بعد انتهاء الفترة المنتهية في  31مارس  ،2021دفع المساهمون الرئيسيون في الشركة كامل المبلغ المستحق لتكاليف
الطرح العام األولي.
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رأس المال

يتكون رأس مال الشركة من  43,000,000سهم ،قيمة كل سهم  10لاير سعودي ( 31ديسمبر 43,000,000 :2020سهم ،قيمة
كل سهم  10لاير سعودي).
خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ  19مارس  ، 2020قرر المساهمون زيادة رأس مال الشركة من
 153,902,000لاير سعودي إلى  430,000,000لاير سعودي من خالل تحويل مبلغ قدره  55,338,077لاير سعودي من
االحتياطي النظامي ومبلغ قدره  220,759,923من األرباح المبقاة.
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شركة ذيب لتأجير السيارات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
 31مارس 2021
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القرض ألجل

 31مارس 2021
(غير مراجعة)
لاير سعودي
300,966,768
252,381,903
─────────
553,348,671
══════════

جزء متداول
جزء غير متداول

 31ديسمبر 2020
(مراجعة)
لاير سعودي
296,508,006
248,511,760
─────────
545,019,766
══════════

حصلت الشركة على تسهيالت بنكية على شكل قروض طويلة األجل من بنوك محلية .إن هذه التسهيالت مضمونة بضمانات شخصية
من قبل المساهمين .يستحق القرض ألجل السداد على فترة تتراوح من  24إلى  48شهراً من تاريخ السحب .تم إظهار األقساط
المستحقة خالل الـ  12شه ًرا القادمة ضمن المطلوبات المتداولة .لدى الشركة تسهيالت اخرى غير مسحوبة لدى بنك متاحة وفق اً
التفاقيات التسهيل الموقعة.
تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة كما في  31مارس  2021ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى القروض،
المستخدمة لتمويل شراء السيارات المصنفة ضمن الموجودات غير المتداولة في قائمة المركز المالي ،كجزء من دورة األعمال
العادية .ويتماشى ذلك مع الفترات المفصح عنها سابقاً.
المعلومات القطاعية
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ً
تمشيا مع طريقة إعداد التقارير الداخلية الخاصة بالشركة ،اعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال بشأن نشاطات الشركة .إن الموجودات
والمطلوبات وسجالت التكلفة 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 الثالث أشهر المنتهية في
 31مارس (2021غير مراجعة)
إيرادات
مصروف استهالك
ربح القطاع
لفترة الثالث أشهر المنتهية في
 31مارس ( 2020غير مراجعة)
إيرادات
مصروف استهالك
ربح القطاع

التأجير قصير األجل
لاير سعودي
76,982,118
()21,442,421
────────
55,539,697
═════════

التأجير قصير األجل
لاير سعودي
88,514,143
()25,033,660
────────
63,480,483
═════════

التأجير طويل األجل
لاير سعودي
64,575,009
()28,222,417
────────
36,352,592
═════════

التأجير طوية األجل
لاير سعودي
59,728,405
()26,231,885
────────
33,496,520
═════════

تسوية الربح:

أخرى
لاير سعودي
35,344,373
────────
35,344,373
═════════

أخرى
لاير سعودي
49,354,353
────────
49,354,353
═════════

اإلجمالي
لاير سعودي
176,901,500
()49,664,838
────────
127,236,662
═════════

اإلجمالي
لاير سعودي
197,596,901
()51,265,545
────────
146,331,356
═════════

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
(غير مراجعة)
2020
2021
لاير سعودي
لاير سعودي
127,236,662
()101,262,960
─────────
25,973,702
══════════

ربح القطاع
المصاريف األخرى (*)
صافي دخل الفترة

146,331,356
()112,271,317
─────────
34,060,039
══════════

(*) تمثل المصاريف األخرى بشكل رئيسي رواتب الموظفين والمنافع األخرى ،وإطفاء موجودات حق استخدام ،وتأمين وصيانة
ومصاريف أخرى.
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شركة ذيب لتأجير السيارات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
 31مارس 2021
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المعلومات القطاعية (تتمة)

يوضح الملخص التالي العملية في كل القطاعات التي يتم رفع التقارير بشأنها الخاصة بالشركة:
-

يمثل قطاع التأجير قصير األجل النشاطات التي تتضمن تأجير السيارات للعمالء بموجب ترتيبات إيجار قصيرة األجل (يومية
وشهرية).
يمثل قطاع التأجير طويل األجل النشاطات التي تتضمن تأجير السيارات للعمالء بموجب ترتيبات عقد إيجار تشغيلي متوسط
إلى طويل األجل.
تمثل مبيعات السيارات (األخرى) مبيعات السيارات التي تم االحتفاظ بها سابقا ً كجزء من عقد اإليجار أسطول قصير او طويل
األجل.

معلومات عن اإليرادات المفصلة
فيما يلي أدناه تفصيل إيرادات الشركة من العقود المبرمة مع العمالء:
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس
(غير مراجعة)
2020
2021
لاير سعودي
لاير سعودي
88,514,143
76,982,118
59,728,405
64,575,009
49,354,353
35,344,373
───────── ────────
197,596,901 176,901,500
══════════ ══════════

التأجير قصير األجل
التأجير طويل األجل
مبيعات السيارات

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس
(غير مراجعة)
2020
2021
لاير سعودي
لاير سعودي

توقيت إثبات اإليرادات

148,242,548 141,557,127
49,354,353
35,344,373
───────── ────────
197,596,901 176,901,500
══════════ ══════════

خدمات محولة على مدى الزمن
خدمات محولة عند نقطة من الزمن

التزامات األداء
يتم الوفاء بالتزام األداء عند توفر السيارات لإليجار ويستحق السداد عادة خالل  60يوما 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

أبرمت الشركة عقود إيجار بشأن أسطول السيارات الخاص بها .عادةً ما تتراوح فترات عقود إيجار السيارات التجارية وغير
التجارية بين  1و 5سنوات ،وتتضمن بنودًا تتيح المراجعة الدورية للزيادة التصاعدية لقيمة اإليجار وف ًقا للظروف السائدة في السوق.
تتضمن بعض عقود اإليجار خيارات الفسخ قبل نهاية مدة اإليجار.
فيما يلي بيان با لحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية المستحقة القبض بموجب عقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء كما بتاريخ
إعداد القوائم المالية:

خالل سنة
بعد سنة وأقل من  5سنوات
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 31مارس 2021
(غير مراجعة)
لاير سعودي

 31ديسمبر 2020
(مراجعة)
لاير سعودي

262,307,055
214,473,620
─────────
476,780,675
══════════

224,334,192
267,044,825
─────────
491,379,017
══════════

شركة ذيب لتأجير السيارات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
 31مارس 2021
توزيعات االرباح
-12
أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  22يناير  2020بتوزيع أرباح نقدية بواقع  1.17لاير سعودي للسهم الواحد
بإجمالي قدره  18,000,000لاير سعودي وتمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في  21اكتوبر .2020
تم توزيع األرباح األولية المذكورة أعاله على المساهمين.
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االلتزامات المحتملة

في  31مارس  ،2021قامت الشركة بإصدار خطابات ضمان قدرها  43,245,525لاير سعودي ( 31ديسمبر :2020
 43,697,385لاير سعودي) ،تتعلق بشكل رئيسي بعقارات مؤجرة وضمانات عطاءات متعلقة بمنشآت شبه حكومية.
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المشتقات غير المخصصة كأدوات تغطية مخاطر

قامت الشركة بإبرام اتفاقيات مقايضات أسعار عموالت مع بنوك محلية .بمبلغ أسمي قدره  150,000,000لاير سعودي (31
ديسمبر  150,000,000 :2020لاير 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  31مارس  ،2021بلغ الرصيد القائم لألدوات المشتقة المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 1,951,681
لاير سعودي ( 31ديسمبر  2,760,443 :2020لاير سعودي).
وألغراض اإلفصاح ،تم تجميع التسلسل الهرمي للمشتقات غير المخصصة كأدوات تغطية ضمن المستوى  ،2مع المدخالت الهامة
القابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
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األحداث الهامة

كوفيد19-
في ديسمبر  ، 2019تم اإلبالغ عن ظهور ساللة جديدة من فيروس كورونا ألول مرة (كوفيد )19-في ووهان ،مقاطعة هوبي
بالصين .والحقا ً في مارس  ، 2020تم تصنيفه 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 زمنية معينة .ونظراً للقيود العد يدة المفروضة على التنقل ،فقد نتج عن ذلك تباطئ في تدفقات إيرادات الشركة ،خاصة
تلك المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل 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 بوجه عام أيضاً .قامت اإلدارة
باتخاذ العديد من اإلجراءات للتخفيف من آثار الجائحة بما في ذلك إجراء عملية استبعاد منسقة للسيارات واالستفادة من برامج 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 كور ونا على أعمال الشركة وعملياتها ونتائجها المالية غير مؤكد وسيتوقف على العديد من العوامل
والتطورات المستقبلية ،والتي قد ال تتمكن الشركة من تقديرها بشكل موثوق خالل الفترة الحالية ،علما ً أن تمويل رأس المال العامل
الخاص بالشركة يعتمد كثيراً على التدفقات النقدية من العمليات .تشمل هذه العوامل معدل انتقال الفيروس ،ومدة التفشي ،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.
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شركة ذيب لتأجير السيارات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
 31مارس 2021
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األحداث الهامة  -تتمة

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 توقعات لألحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها معقولة وفقا ً
للظروف .ونظراً للنتائج العالمية التي ال يمكن التنبؤ بها حاليا ً بشأن كوفيد ،19-تخضع هذه التقديرات المحاسبية واألحكام اإلدارية
إلى ازدياد في حالة عدم التأكد .وقد تختلف المبالغ الفعلية عن التقديرات واألحكام اإلدارية ،وقد يكون للتغيرات أثر جوهري على
هذه القوائم المالية األولية .باإلضافة إلى ذلك ،ال يزال من غير المؤكد تحديد حجم ومدة وسرعة تفشي هذه الجائحة العالمية .ونظراً
لكو ن الوضع سريع التطور وما يتضمنه من حاالت عدم تأكد بشأن المستقبل ،سوف تستمر الشركة في تقييم طبيعة ومدى تأثير
الفيروس على أعمالها ونتائجها المالية وأدائها.
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األحداث الالحقة

في رأي اإلدارة ،لم تقع أية أحداث هامة بعد  31مارس  2021والتي قد يكون لها تأثير هام على القوائم المالية األولية للفترة المنتهية
في  31مارس .2021
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القيمة العادلة

تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية نظراً لتواريخ االستحقاق قصيرة
األجل لهذه األدوات.
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اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة

تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية األولية الموجزة للشركة وفقًا لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ  6مايو ( 2021الموافق  24رمضان
1442هـ).
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