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معلومات عن الشركة وأنشطتھا -١
شركة ذیب لتأجیر السیارات ("الشركة") ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 

یتمثل نشاط الشركة في تأجیر سیارات ركاب بدون  ).١٩٩٨أغسطس  ٦ھـ (الموافق  ١٤١٩ربیع الثاني  ١٢وتاریخ  ١٠١٠١٥٠٦٦١
سائق وسطاء تأجیر سیارات. 

، حصلت الشركة على الموافقة  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠في  ، قرر مساھمو الشركة طرح الشركة لالكتتاب العام األولي.٢٠٢٠مارس  ١٩في  
٢٠٢١مارس  ٢٩وبتاریخ  المملكة العربیة السعودیة على إدراج أسھمھا في السوق المالیة السعودیة (تداول).من ھیئة السوق المالیة في  

بدأ تداول أسھم الشركة في تداول. 

أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة-٢

أسس اإلعداد ١-٢
) "التقریر ٣٤وفًقا لمعیار المحاسبة الدولي (٢٠٢٢مارس  ٣١المنتھیة في  تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة لفترة الثالثة أشھر 

بین.المالي األولي"، المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاس
تعتقد اإلدارة بأنھ ال توجد ھناك أیة حاالت عدم تأكد  لعمل كمنشأة مستمرة.قامت الشركة بإعداد القوائم المالیة على أساس استمرارھا في ا

ھذا االفتراض.  حول  شكوكاً  الموارد الكافیة جوھریة قد تثیر  الشركة  لدى  یتوفر  أن  معقولة  المتوقع بصورة  وأبدوا حكًما مفاده أنھ من 
شھًرا من نھایة الفترة المالیة. ١٢ تقل عن لالستمرار في عملیاتھا التشغیلیة في المستقبل المنظور، في فترة ال

ا جنًبا  ال تشتمل القوائم المالیة األولیة الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة، وعلیھ، یجب قراءتھ 
ضافة إلى ذلك، فإن نتائج فترة الثالثة أشھر المنتھیة  باإل.٢٠٢١دیسمبر ٣١إلى جنب مع القوائم المالیة السنویة للشركة للسنة المنتھیة في 

. ٢٠٢١دیسمبر ٣١لیست بالضرورة مؤشًرا على النتائج التي یمكن توقعھا للسنة المالیة التي تنتھي في ٢٠٢٢مارس ٣١في 

العرض للشركة.تم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة باللایر السعودي والذي یعتبر العملة الوظیفیة وعملة  

یمة العادلة. تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة على أساس التكلفة التاریخیة، باستثناء األدوات المالیة المشتقة حیث یتم قیاسھا بالق

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المطبقة من قبل الشركة ٢-٢
المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالیة السنویة للشركة تتماشى السیاسات المحاسبیة  

.  لم تقم الشركة بالتطبیق المبكر ٢٠٢٢ینایر  ١، باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة الساریة اعتبارًا من  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في  
یرات أو تعدیالت صادرة وغیر ساریة المفعول بعد. ألي معاییر أو تفس

لكن لیس لھا أثر على القوائم المالیة األولیة الموجزة للشركة.٢٠٢٢یسري العدید من التعدیالت ألول مرة في عام 

)٣(المالي للتقریرالدولي المعیار على التعدیالت-المفاھیمياإلطار إلى اإلشارة
الحالیةالنسخةإلى باإلشارةالدولیةالمحاسبةمعاییر مجلسعنالصادر المفھوم إطار منالسابقة النسخةإلىاإلشارة التعدیالت تستبدل
. المتطلبات فيتغییر أيدونم  ٢٠١٨مارسفيالصادرة

الدولي للتقریر المالي (اإلثباتلمبدأ استثناءً أیًضاالتعدیالت تضیف المعیار  تفادًیااألعمال، تجمیععملیات -)٣المنصوص علیھ في 
الدوليالمحاسبةمعیار نطاقضمنتقعالتيالمحتملةوااللتزاماتالمطلوباتعنتنشأ"  الثاني"الیوم  فيمحتَملةخسائر أوأرباحإلصدار 

للتقریرالدولیةالمعاییر تفسیر لجنةعنالصادر )  ٢١(التفسیر أو "  المحتملةوالموجوداتالمحتملةوالمطلوباتالمخصصات -)  ٣٧(
الدوليالمحاسبةمعیار فيعلیھا المنصوص الضوابطتطبیق المنشآتمن االستثناءیتطلب .مستقلبشكلتكبدھاتم إذا الرسوم، :  المالي

احتمالیةلتحدیدالمفاھیمي،اإلطار منبدًال التواليعلىالمالي،للتقریر الدولیةالمعاییر تفسیر لجنةعنالصادر )  ٢١(التفسیر أو)  ٣٧(
.االستحواذ بتاریخحالي التزام وجود

.االستحواذبتاریخلإلثباتالمحتملةالموجوداتتأھیلعدملتوضیح٣الماليللتقریر الدوليالمعیار علىجدیدةفقرةأیًضاالتعدیالتُتضیف

ومطلوباتمطلوبات أو محتملةموجودات أیة ھناك یوجد ال حیثللشركةالموجزةاألولیة المالیةالقوائم على أثر أيالتعدیالتلھذه یكنلم 
.الفترةخاللالناشئةالتعدیالتھذهنطاق ضمنمحتملة
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اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة) أسس-٢

(تتمة) الشركة قبلمنالمطبقةالجدیدةوالتعدیالتوالتفسیراتالمعاییر٢-٢

) ١٦(الدوليالمحاسبةمعیارعلى تعدیالت-المقصوداالستخدامقبلالمتحصالت:والمعداتواآلالتالممتلكات
انتاجھایتمالتيالسلعبیعمنمتحصالتوايوالمعدات،واآلالتالممتلكاتبنودمنبندأيتكلفةمنالخصممنالمنشآتالتعدیالتتمنع
بإثباتالمنشأةتقومذلك،منوبدالً .مالئمةاإلدارةتراھاالتيبالطریقةللتشغیلالالزمةوحالتھموقعھإلىاألصلذلكاحضار أثناء

. الخسارةأوالربحفيالبنود، تلك بإنتاجالمتعلقةوالتكالیفالبنود،ھذهبیعمنالمتحصالت

منإنتاجھا یتمالتيالبنود مثلمبیعات أیةھناكیكنلم حیثللشركةالموجزةاألولیةالمالیةالقوائم علىأثر أيالتعدیالتلھذهیكن لم
.معروضةفترةأولبدایةبعدأو في لالستخداممتاحةوالمعداتواآلالت الممتلكات

للمعاییر المطبقةالتابعةالشركة–مرةألولالمالي للتقریرالدولیةالمعاییرتطبیق–)  ١(المالي للتقریرالدوليالمعیارعلى تعدیالت
مرةألول الدولیة
) قیاس فروقات التحویل التراكمیة ١(أ) من المعیار الدولي للتقریر المالي (١٦التعدیل للشركة التابعة التي تختار تطبیق الفقرة د  یسمح

إلى المعاییر الدولیة لل تقریر باستخدام المبالغ المفصح عنھا في القوائم المالیة الموحدة للشركة األم، بناًء على تاریخ تحول الشركة األم 
لمالي، إذا لم یتم إجراء تعدیالت على إجراءات التوحید وتأثیرات عملیات تجمیع األعمال التي استحوذت الشركة األم من خاللھا على  ا

المعیار من (أ)  ١٦د الفقرة تطبیقیختار الذيالمشتركالمشروعأو الزمیلة الشركةعلى أیًضاالتعدیل ھذا تطبیق یتم الشركة التابعة.  
.للشركةالموجزةاألولیةالمالیةالقوائمعلى أثر أيلھالیسالتعدیالتھذه إن ).١(الماليللتقریر الدولي 

المطلوباتإثباتعنالتوقفلغرض٪١٠نسبةاختبارحدودفيتكونالتياألتعاب–المالیةاألدوات)  ٩(الماليللتقریرالدوليالمعیار
المالیة
جوھرًیااختالًفاتختلفالمعدلأوالجدیدالماليااللتزامشروطكانتإذاماتقییمعندبإدراجھاالمنشأةتقومالتياألتعابالتعدیلیوضح
ھذه األتعاب على تلك األتعاب المدفوعة أو المستلمة بین الجھة المقترضة والجھة الُمقرضة،  تشتمل.األصليالماليااللتزام شروطعن

لمعیار مشابھتعدیلاقتراح یتم لمالجھة الُمقرضة نیابة عن اآلخر.أوالمقترضةبما في ذلك أتعاب مدفوعة أو مستلمة إما من قبل الجھة 
حیثللشركة،الموجزةاألولیةالمالیةالقوائمعلى أثر أيلھالیس التعدیالت ھذه إن . والقیاساإلثبات :  المالیةاألدوات ٣٩الدولي المحاسبة

.الفترةخاللللشركةالمالیةاألدوات علىتعدیالتأیةیوجدال

العادلةالقیمةقیاسات فيالضرائب-الزراعة ) ٤١(الدوليالمحاسبةمعیار
المتعلقةالنقدیةالتدفقاتالمنشآت تستبعدبأن یقضي الذي٤١الدوليالمحاسبةمعیار من ٢٢الفقرة فيالوارد المطلبالتعدیل یلغي

المالیةالقوائمعلىأثر أيالتعدیالت لھذه یكنلم.٤١الدوليالمحاسبةمعیار نطاقضمنللموجوداتالعادلةالقیمةقیاسعندبالضرائب
.المالیةالقوائم إعدادبتاریخكما٤١الدولي المحاسبةمعیار نطاق ضمنموجوداتایةلدیھالیسألنھنظًراللشركةالموجزةاألولیة
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الزكاة -٣

المحملة للفترة 
٢٠٢١:١٬٥٢٧٬١٣٧مارس  ٣١لایر سعودي (٣٬٠٥٥٬٥٣٥:  ٢٠٢٢مارس  ٣١بلغت الزكاة المحملة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

لایر سعودي).

حركة المخصص خالل الفترة/ السنة
الزكاة على النحو التالي: كانت حركة مخصص  

مارس٣١
٢٠٢٢

(غیر مراجعة)
لایر سعودي 

دیسمبر٣١
٢٠٢١

(مراجعة) 
لایر سعودي

٢٠٬٩٤٦٬٠٠٣١٩٬٩٢٩٬٦٤٤في بدایة الفترة/ السنة
٣٬٠٥٥٬٥٣٥٦٬٧٥٦٬٥٣٠مجنب خالل الفترة/ السنة 
)٥٬٧٤٠٬١٧١(- مدفوع خالل الفترة/ السنة

 ───────────────────
٢٤٬٠٠١٬٥٣٨٢٠٬٩٤٦٬٠٠٣في نھایة الفترة/ السنة 

═══════════════════

الربوط الزكویة 
٣١قامت الشركة بتقدیم إقراراتھا الزكویة وقوائمھا المالیة إلى ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة") عن كافة السنوات حتى  -

، وحصلت على شھادة الزكاة عن تلك السنوات. ٢٠٢١دیسمبر 
.٢٠١١أنھت الشركة موقفھا الزكوي لدى الھیئة عن كافة السنوات حتى -
المنتھیة- السنة  الزكویة بمبلغ  ٢٠١٩دیسمبر  ٣١في  خالل  الفروقات  الھیئة خطاًبا یوضح  أصدرت  لایر سعودي  ١٣٬٩٠٣٬٤٤١، 

لایر سعودي، خالل السنة المنتھیة في  ١١٬٧٤٣٬٢١٨قامت الشركة بتكوین مخصص إضافي قدره .٢٠١٧حتى ٢٠١٢للسنوات من 
اعتراض إلى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضریبیة على ، مقابل مطالبات الزكاة عن ھذه الفترة، وتقدیم  ٢٠١٩دیسمبر  ٣١

ھذه الفروقات. 
في  - المنتھیة  السنة  لعام  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١خالل  الزكاة  فروقات  یظھر  مبدئیاً  ربًطا  الھیئة  من  الشركة  استلمت  بمبلغ  ٢٠١٨، 

المبلغ. ٤٫٠١٤٫٠٦٠ لكامل  سعودي، وقامت الشركة بتكوین مخصص  على  لایر  الھیئة تعدیًال على فروقات  عالوة  ذلك، أصدرت 
وعلیھ، قامت الشركة  لایر سعودي.١٫٧٨٥٫٠٧٧بناًء على التوضیحات المقدمة من الشركة وخفضت الفروقات إلى  ٢٠١٨الزكاة لعام  

الشركة وعالوة على ذلك، قامت.٢٠٢٠دیسمبر  ٣١بعكس المخصص المجنب بالزیادة في قائمة الدخل الشامل للسنة المنتھیة في  
بتقدیم اعتراض إلى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضریبیة على ھذه الفروقات. 

، استلمت اإلدارة مراسالت من ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة") بشأن الملكیة  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١السنة المنتھیة في  لخال-
، أحد المساھمین السابقین في الشركة، التي تفید بوجود بعض الضرائب المحتملة  السابقة لألسھم من قبل شركة الفرص التنمویة للتجارة

افترضت الھیئة، في المراسالت المذكورة  ترى الھیئة، بناًء على افتراضات معینة خضوع الشركة جزئًیا لضریبة الدخل. على الشركة.
التعاون  أعاله، أن المساھم السابق المذكور مملوك بالكامل بطریقة مباشرة أو   مجلس  غیر مباشرة من مالك من غیر مواطني دول 

ملیون لایر سعودي وبلغ التعرض  ٢٩٫٧٦الخلیجي وبالتالي، بلغ إجمالي مبلغ التعرض لضریبة الدخل كما ھو محدد من قبل الھیئة  
، باستثناء غرامات  ٢٠١٨إلى٢٠١٣ملیون لایر سعودي، ویغطي السنوات من  ٣٫٩٤لضریبة االستقطاع كما ھو محدد من قبل الھیئة  

، لم یتم استالم أي ربط  األولیة الموجزةوكما بتاریخ اعتماد مجلس اإلدارة لھذه القوائم المالیةالتأخیر والغرامات األخرى ذات الصلة.
ینایر ١المنتھیة من  وللفترة  ٢٠٢٠و٢٠١٩دیسمبر  ٣١ومن المحتمل التعرض لمبلغ إضافي للسنة المنتھیة في  رسمي من الھیئة.

حتى تاریخ بیع أسھم المساھم السابق إذا ما قامت الھیئة بفرض التعرض المذكور أعاله على كافة سنوات الربط. ٢٠٢١

٪ على أساس أن الملكیة النظامیة للشركة ومساھمیھا ھم إما  ١٠٠إن الشركة مسجلة حالًیا لدى الھیئة كشركة خاضعة للزكاة بنسبة  
في دول مجلس التعاون الخلیجي والتي یكون المساھمون فیھا بالكامل  إنشاؤھاول مجلس التعاون الخلیجي أو شركات تم  مواطنین من د

عالوة على ذلك، ال تخضع توزیعات األرباح للمساھم السابق المذكور أعاله، حسب وجھة من مواطني دول مجلس التعاون الخلیجي.
شركة مقیمة في المملكة العربیة السعودیة (كشركة سعودیة ذات مسؤولیة محدودة وفًقا لعقد  نظر اإلدارة، لضریبة االستقطاع ألنھا  

التأسیس).

عالوة على ذلك، وتحسًبا ألي موقف ال تزال المناقشات مع الھیئة بشأن األمر أعاله جاریة وأن نتیجة األمر أعاله ال تزال غیر مؤكدة.
ذات   غرامات  أي  عن  فضًال  الھیئة،  تعھد  تفرضھ  خطاب  الشركة  إلى  أعاله  المذكور  السابق  المساھم  قدم  تأخیر،  عقوبات  أو  صلة 

لذلك، في ضوء المعلومات المتاحة  بالتعویض لتحمل أي التزامات ضریبیة قد تفرضھا الھیئة على الشركة فیما یتعلق بالموضوع أعاله. 
ترى اإلدارة أنھ من غیر المرجح أن یكون ھناك أي تعرض جوھري المذكور أعاله، السابق  حالًیا وخطاب التعھد بالتعویض من المساھم  

على الشركة فیما یتعلق بالمراسالت أعاله الواردة من الھیئة. 



شركة ذیب لتأجیر السیارات 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة) (تتمة) 
٢٠٢٢مارس ٣١

٩

الممتلكات والمعدات -٤

٢٠٢٢مارس ٣١
(غیر مراجعة)

٢٠٢١دیسمبر ٣١
(مراجعة) 

السیارات 
لایر سعودي 

أخرى
لایر سعودي 

اإلجمالي
لایر سعودي 

السیارات 
لایر سعودي 

أخرى 
لایر سعودي 

اإلجمالي 
لایر سعودي 

صافي القیمة  
١٬٠٥٢٬١٤١٬٨٦٨١٠٣٬٥٠٢٬٦٨٩١٬١٥٥٬٦٤٤٬٥٥٧٨٧٧٬٨٤٣٬٧٠٤١٠١٬٢٤٣٬٣٦٨٩٧٩٬٠٨٧٬٠٧٢الدفتریة االفتتاحیة 

إضافات خالل  
١٢٣٬٣٠٩٬٧٩٣٥٩٢٬٣٧١١٢٣٬٩٠٢٬١٦٤٤٩٧٬٠٢١٬١٨٣٦٬٢٨٤٬١٩٩٥٠٣٬٣٠٥٬٣٨٢الفترة/ السنة 

تحویل سیارات  
،  مخزونإلى 

)١١٣٬٩٥٢٬٤١٥(- )١١٣٬٩٥٢٬٤١٥() ٢٥٬٩٦٣٬١٢٧(- ) ٢٥٬٩٦٣٬١٢٧(صافي 

- - - ٧٨٬٩١٥- ٧٨٬٩١٥أخرى 

استھالك للفترة/  
)٢١٢٬٧٩٥٬٤٨٢()٤٬٠٢٤٬٨٧٨()٢٠٨٬٧٧٠٬٦٠٤() ٥٨٬٤٥١٬٤٨٣() ٢٦١٬٠٧٣() ٥٨٬١٩٠٬٤١٠(للسنة 

 ───────── ──────── ───────── ──────── ─────── ────────
صافي القیمة  

١٬٠٩١٬٣٧٧٬٠٣٩١٠٣٬٨٣٣٬٩٨٧١٬١٩٥٬٢١١٬٠٢٦١٬٠٥٢٬١٤١٬٨٦٨١٠٣٬٥٠٢٬٦٨٩١٬١٥٥٬٦٤٤٬٥٥٧الدفتریة الختامیة 
════════════════════════════════════════════════════════

ربح السھم -٥
یتم احتساب ربح السھم األساسي والمخفض وذلك بقسمة صافي دخل الفترة المتعلق بالمساھمین في الشركة على المتوسط المرجح لعدد  

احتساب ربح السھم كما یلي:یتم األسھم العادیة القائمة خالل الفترة.

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة
مارس ٣١في 

(غیر مراجعة)
٢٠٢٢٢٠٢١

٤٢٬٥٩٤٬٧٨٨٢٥٬٩٧٣٬٧٠٢صافي دخل الفترة (لایر سعودي)
═══════════════════

٤٣٬٠٠٠٬٠٠٠٤٣٬٠٠٠٬٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة (سھم) (معدل) 
───────────────────

٠٬٩٩٠٫٦٠ربح السھم األساسي والمخفض (اللایر السعودي) (معدل) 
═══════════════════

مخزون -٦

٢٠٢١:٣٬٨٧٩٬٨٧٣مارس  ٣١لایر سعودي (٧١٩٬٧٤٠، قامت الشركة بتخفیض  ٢٠٢٢مارس  ٣١خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
یتم إدراج ھذا المصروف ضمن تكلفة اإلیرادات في قائمة الدخل الشامل األولیة الموجزة. المخزون.لایر سعودي) من قیمة 



شركة ذیب لتأجیر السیارات 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة) (تتمة) 
٢٠٢٢مارس ٣١

١٠

االستخدام موجودات حق -٧

یوجد لدى الشركة عقود إیجار بشأن المباني (ورش وأماكن سكن ومواقع).

تطبق الشركة إعفاءات اإلثبات على  شھًرا أو أقل وعقود اإلیجار لمعدات مكتبیة منخفضة القیمة. ١٢لدى الشركة أیًضا بعض عقود اإلیجار مدتھا 
اإلیجار قصیر األجل" و "عقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة".عقود اإلیجار ھذه فیما یتعلق "بعقود 

فیما یلي أدناه القیم الدفتریة لموجودات حق االستخدام المثبتة الفترة السابقة والحركة خالل الفترة/السنة:

مارس٣١
٢٠٢٢

(غیر مراجعة)
لایر سعودي 

دیسمبر٣١
٢٠٢١

(مراجعة) 
لایر سعودي

٨٩٬٤٧٠٬٤٨٨١١٩٬٢١٨٬٠٤٦بدایة الفترة/ السنةفي 
٦٩٧٬٩٨٧٩٬٢٣٤٬١٨٢إضافات 

) ٣٨٬٩٨١٬٧٤٠() ٨٬٨٨٠٬٨١٧(مصروف استھالك 
──────────────────

٨١٬٢٨٧٬٦٥٨٨٩٬٤٧٠٬٤٨٨في نھایة الفترة/ السنة 
══════════════════

اإلیجار والحركة خالل الفترة /السنة:فیما یلي أدناه القیم الدفتریة اللتزامات  

مارس٣١
٢٠٢٢

(غیر مراجعة)
لایر سعودي 

دیسمبر٣١
٢٠٢١

(مراجعة) 
لایر سعودي

١٠٩٬٠٤٢٬٠٩٦١٢٧٬٧٠٥٬٠٦٥في بدایة الفترة/ السنة
٦٩٧٬٩٨٧٩٬٢٣٤٬١٨٢إضافات 

١٬٠٧٣٬٤٨٧٥٬١٣٨٬٧٨٥عمولة متراكمة
) ٣٣٬٠٣٥٬٩٣٦()١٩٬٢٨٨٬٠٣٢(مبالغ مدفوعة

──────────────────
٩١٬٥٢٥٬٥٣٨١٠٩٬٠٤٢٬٠٩٦في نھایة الفترة/ السنة 

٣٧٬٥٥٢٬٦١٢٥٤٬٣٥٥٬٢٣٢جزء متداول ناقًصا:
──────────────────

٥٣٬٩٧٢٬٩٢٦٥٤٬٦٨٦٬٨٦٤جزء غیر متداول
══════════════════

العالقة وأرصدتھاالمعامالت مع الجھات ذات -٨
تشتمل الجھات ذات العالقة بالشركة على المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة والمنشآت المالكین لھا.

األعمال العادیة یتم إجراء المعامالت مع الجھات ذات العالقة خالل دورة تعتمد شروط المعامالت مع الجھات ذات العالقة من قبل إدارة للشركة.
فیما یلي قائمة بالجھات ذات العالقة بالشركة:كما تتم التسویات خالل دورة األعمال العادیة.

طبیعة العالقة الجھة ذات العالقة 

مساھم حمود عبد هللا إبراھیم الذیب 
جھة منتسبة شركة أبناء الذیب 

مساھم محمد احمد عبد هللا الذیب 
مساھم عبد هللا الذیب نایف محمد احمد 

جھة منتسبة شركة مداریم



شركة ذیب لتأجیر السیارات 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة) (تتمة) 
٢٠٢٢مارس ٣١

١١

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا (تتمة)-٨

فیما یلي تفاصیل المعامالت مع الجھات ذات العالقة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في ذلك التاریخ: 

طبیعة المعاملة الجھة ذات العالقة

مارس٣١
٢٠٢٢
مراجعة)(غیر 

لایر سعودي 

مارس٣١
٢٠٢١

(غیر مراجعة) 
لایر سعودي

٧٬٤٢٢-إیجار سیارات وإیرادات أخرىحمود عبدهللا الذیب
-١٬٩٥٠إیرادات شركة أبناء الذیب 
) ٣١٢٬٥٠٠() ١٬٥٠٠(مصاریف وإیرادات أخرىمحمد أحمد الذیب 

تفاصیل تعویضات كبار موظفي اإلدارة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في ذلك التاریخ:فیما یلي 

طبیعة المعاملة الجھة ذات العالقة

مارس٣١
٢٠٢٢

(غیر مراجعة)
لایر سعودي 

مارس٣١
٢٠٢١

(غیر مراجعة) 
لایر سعودي

٩٩٥٬٩٣١١٬٣٩١٬٧١٢منافع الموظفین قصیرة األجل موظفي اإلدارة العلیا 
٥٨٬٨٤٧٥٦٬٦٣٨منافع الموظفین طویلة األجل

٢٦٢٬٠٠٠١٧٢٬٥٠٠مكافآت مجلس اإلدارةأعضاء مجلس اإلدارة 

فیما یلي تحلیًال للمبالغ المستحقة من الجھة ذات العالقة: 
مارس٣١

٢٠٢٢
(غیر مراجعة)

لایر سعودي 

دیسمبر٣١
٢٠٢١

(مراجعة) 
سعوديلایر 

٤٣٩٬٥٨٣-شركة مداریم
٤٣٬٠٠١-أخرى

──────────────────
-٤٨٢٬٥٨٤

══════════════════

رأس المال -٩
١٠سھم قیمة، كل سھم  ٢٠٢١:٤٣٬٠٠٠٬٠٠٠دیسمبر  ٣١لایر سعودي (١٠سھم، قیمة كل سھم  ٤٣٬٠٠٠٬٠٠٠یتكون رأسمال الشركة من  

لایر سعودي).



شركة ذیب لتأجیر السیارات 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة) (تتمة) 
٢٠٢٢مارس ٣١

١٢

القرض ألجل -١٠
مارس٣١

٢٠٢٢
(غیر مراجعة)

لایر سعودي 

دیسمبر٣١
٢٠٢١

(مراجعة) 
لایر سعودي

٣٥٦٬٤٥٩٬٨٧٨٣٢٦٬٦٢٨٬٩٢٢جزء متداول
٣٤١٬٤٥٤٬١٣٤٢٨٨٬١٧٢٬٥٠٢جزء غیر متداول

──────────────────
٦٩٧٬٩١٤٬٠١٢٦١٤٬٨٠١٬٤٢٤
══════════════════

٤٨إلى ٢٤یستحق القرض ألجل السداد على فترة تتراوح من  حصلت الشركة على تسھیالت ائتمانیة من بنوك محلیة على شكل قروض ألجل.
لدى الشركة تسھیالت اخرى غیر شھًرا القادمة ضمن المطلوبات المتداولة.١٢تم إظھار األقساط المستحقة خالل الـ  شھرًا من تاریخ السحب.

مسحوبة لدى بنك متاحة وفقاً التفاقیات التسھیل الموقعة. 

، ویرجع ذلك بشكل رئیسي إلى القروض المستخدمة لتمویل ٢٠٢٢مارس  ٣١تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتھا المتداولة كما في  
ذلك مع الفترات المفصح سقویت،من دورة أعمالھا العادیةشراء السیارات المصنفة ضمن الموجودات غیر المتداولة في قائمة المركز المالي كجزء

عنھا سابقاً.

المعلومات القطاعیة -١١
إن الموجودات والمطلوبات  تمشیاً مع طریقة إعداد التقاریر الداخلیة الخاصة بالشركة، اعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال بشأن نشاطات الشركة.

بالشركة غیر مفصلة بما فیھ الكفایة إلنتاج تقسیم للموجودات والمطلوبات والتكالیف على التوالي بین القطاعات، وبالتالي وسجالت التكلفة الخاصة  
ال یوجد أي إیرادات بین القطاعات.  تقوم اإلدارة بمراقبة التفاصیل التالیة على أساس القطاع: ال یتم فصلھا.

٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢٢مارس 

(غیر مراجعة)

عقود إیجار قصیرة  
األجل

لایر سعودي 

عقود إیجار طویلة  
األجل

لایر سعودي 
أخرى 

لایر سعودي 
اإلجمالي 

لایر سعودي 
١١٢٬٠٢٣٬٨٨٥٧٥٬٥٨٦٬٢٥٠٣٣٬٢٧٢٬٧٤٣٢٢٠٬٨٨٢٬٨٧٨إیرادات 

)٥٨٬١٩٠٬٤١٠(- )٣١٬٩٧٠٬٨٣٧()٢٦٬٢١٩٬٥٧٣(مصروف استھالك 
 ──────── ──────── ──────── ────────

٨٥٬٨٠٤٬٣١٢٤٣٬٦١٥٬٤١٣٣٣٬٢٧٢٬٧٤٣١٦٢٬٦٩٢٬٤٦٨ربح القطاع 
════════════════════════════════════

مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢١

(غیر مراجعة) 

عقود إیجار قصیرة  
األجل

لایر سعودي

إیجار طویلة  عقود 
األجل

لایر سعودي
أخرى

لایر سعودي
اإلجمالي 

لایر سعودي
٧٦٬٩٨٢٬١١٨٦٤٬٥٧٥٬٠٠٩٣٥٬٣٤٤٬٣٧٣١٧٦٬٩٠١٬٥٠٠إیرادات 

) ٤٩٬٦٦٤٬٨٣٨(- ) ٢٨٬٢٢٢٬٤١٧() ٢١٬٤٤٢٬٤٢١(مصروف استھالك 
 ──────── ──────── ──────── ────────

٥٥٬٥٣٩٬٦٩٧٣٦٬٣٥٢٬٥٩٢٣٥٬٣٤٤٬٣٧٣١٢٧٬٢٣٦٬٦٦٢ربح القطاع 
════════════════════════════════════

تسویة الربح:
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

(غیر مراجعة) مارس٣١
٢٠٢٢

لایر سعودي 
٢٠٢١

لایر سعودي

١٦٢٬٦٩٢٬٤٦٨١٢٧٬٢٣٦٬٦٦٢ربح القطاع 
) ١٠١٬٢٦٢٬٩٦٠() ١٢٠٬٠٩٧٬٦٨٠(المصاریف األخرى (*)

 ──────── ────────
٤٢٬٥٩٤٬٧٨٨٢٥٬٩٧٣٬٧٠٢صافي دخل الفترة 

══════════════════
ومصاریف  وصیانة  استخدام، وتأمین  موجودات حق  وإطفاء  األخرى،  والمنافع  الموظفین  رواتب  رئیسي  األخرى بشكل  المصاریف  (*) تمثل 

أخرى.



شركة ذیب لتأجیر السیارات 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة) (تتمة) 
٢٠٢٢مارس ٣١

١٣

(تتمة) المعلومات القطاعیة-١١
یوضح الملخص التالي العملیة في كل القطاعات التي یتم رفع التقاریر بشأنھا الخاصة بالشركة:

یمثل قطاع التأجیر قصیر األجل النشاطات التي تتضمن تأجیر السیارات للعمالء بموجب ترتیبات تأجیر قصیرة األجل (یومیة وشھریة).-
اإلیجار طویل األجل األنشطة التي تتضمن تأجیر السیارات للعمالء بموجب ترتیبات إیجار تشغیلي تتراوح من متوسطة إلى طویلة  یمثل قطاع -

األجل.
تمثل مبیعات السیارات (األخرى) مبیعات السیارات التي تم االحتفاظ بھا سابًقا كجزء من أسطول إیجار أو تأجیر السیارات. -

المفصلة معلومات عن اإلیرادات
فیما یلي أدناه تفصیل إیرادات الشركة من العقود المبرمة مع العمالء: 

مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
(غیر مراجعة)

٢٠٢٢
لایر سعودي 

٢٠٢١
لایر سعودي

١١٢٬٠٢٣٬٨٨٥٧٦٬٩٨٢٬١١٨ایجار قصیر األجل
٧٥٬٥٨٦٬٢٥٠٦٤٬٥٧٥٬٠٠٩قطاع اإلیجار طویل األجل 

٣٣٬٢٧٢٬٧٤٣٣٥٬٣٤٤٬٣٧٣مبیعات السیارات 
 ──────── ────────
٢٢٠٬٨٨٢٬٨٧٨١٧٦٬٩٠١٬٥٠٠

═══════════════════

مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في توقیت إثبات اإلیرادات 
(غیر مراجعة)

٢٠٢٢
لایر سعودي 

٢٠٢١
لایر سعودي

١٨٧٬٦١٠٬١٣٥١٤١٬٥٥٧٬١٢٧مدى زمنيخدمات محولة على 
٣٣٬٢٧٢٬٧٤٣٣٥٬٣٤٤٬٣٧٣خدمات محولة عند نقطة من الزمن

 ──────── ────────
٢٢٠٬٨٨٢٬٨٧٨١٧٦٬٩٠١٬٥٠٠

═════════════════

التزامات األداء 
إن عقود بیع یوما من تاریخ الفاتورة بالنسبة لعمالء الشركات. ٦٠یتم الوفاء بالتزام األداء عند توفر السیارات لإلیجار ویستحق السداد عادة خالل 

ال یوجد أي التزامات أداء لم یتم الوفاء بھا كما بتاریخ إعداد القوائم المالیة، وعلیھ، ال یوجد سعر معاملة  السیارات ال تمنح العمالء حق االرجاع.
بھا أو المتبقیة.یتعین توزیعھ على التزامات األداء التي لم یتم الوفاء 

الشركة كمستأجر –عقود اإلیجار التشغیلي  
٥و  ١عادًة ما تتراوح فترات عقود إیجار السیارات التجاریة وغیر التجاریة بین أبرمت الشركة عقود إیجار بشأن أسطول السیارات الخاص بھا. 

تتضمن بعض عقود اإلیجار یجار وفًقا للظروف السائدة في السوق.سنوات، وتتضمن بنودًا تتیح المراجعة الدوریة للزیادة التصاعدیة لقیمة اإل
خیارات الفسخ قبل نھایة مدة اإلیجار. 

خ إعداد القوائم  فیما یلي بیان بالحد األدنى لدفعات اإلیجار المستقبلیة المستحقة القبض بموجب عقود اإلیجار التشغیلي غیر القابلة لإللغاء كما بتاری
المالیة: 

مارس ٣١
٢٠٢٢

(غیر مراجعة)
لایر سعودي 

دیسمبر٣١
٢٠٢١

(مراجعة) 
لایر سعودي

٢٤٨٬٩٠٢٬٤٧١٢٣٩٬٨٩٢٬١٩٠خالل سنة
٢٤٤٬٥١٦٬٨٦٢٢٤٩٬٥٢١٬١٣٧سنوات ٥بعد سنة وأقل من 

 ───────── ─────────
٤٩٣٬٤١٩٬٣٣٣٤٨٩٬٤١٣٬٣٢٧
══════════════════

األسواق الجغرافیة
لیة  تعمل الشركة حصًرا في المملكة العربیة السعودیة، وعلیھ لم یتم عرض معلومات جغرافیة إضافیة عن األسواق في ھذه القوائم المالیة األو

الموجزة. 



شركة ذیب لتأجیر السیارات
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة) 
(تتمة) 
٢٠٢٢مارس  ٣١

١٤

توزیعات األرباح -١٢
لایر سعودي  ٠٫٥٤بواقع   ت أرباح نقدیة أولیة  على توزیعا ٢٠٢٢مارس  ٢١اجتماعھ المنعقد بتاریخ  فيالشركةوافق مجلس اإلدارة  
.٢٠٢٢أبریل ٢٠تاریخ بتم توزیع األرباح األولیة المذكورة أعاله على المساھمین لایر سعودي.٢٣٬٢٢٠٬٠٠٠للسھم بإجمالي قدره 

االلتزامات المحتملة -١٣
٢٠٢١:٤٦٬٦٠٠٬٧١٠دیسمبر  ٣١لایر سعودي (٥١٬٤٥٢٬٨١٨، قامت الشركة بإصدار خطابات ضمان بقیمة  ٢٠٢٢مارس  ٣١في  

لایر سعودي) فیما یتعلق بصورة رئیسیة بالعقارات المؤجرة وتأمینات العروض الخاصة بالشركة والمتعلقة بالمنشآت شبھ الحكومیة.

المشتقات غیر المخصصة كأدوات تغطیة مخاطر -١٤
٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١قدره ال شيء (اسميبمبلغ أسعار عموالت مع بنوك محلیة.قامت الشركة بإبرام اتفاقیات مقایضات 

في القیمة العادلة ألسعار العموالت غیر المخصصة في  التغیر مخاطر لایر سعودي).  تعكس المشتقات غیر المخصصة كأدوات تغطیة  
، استحق مبلغ السداد  ٢٠٢٢مارس  ٢كما في  طر أسعار العموالت. عملیات تغطیة المخاطر، ولكنھا مع ذلك تھدف إلى الحد من مستوى مخا 

٣١العادلة من خالل الربح أو الخسارة ال شيء (بالقیمة المدرجةلایر سعودي وبلغت القیمة العادلة لألدوات المشتقة ٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠بقیمة 
لایر سعودي).٢٠٢١:٤٨٠٬١٩٦دیسمبر 

، مع المدخالت الھامة القابلة  ٢ي للمشتقات غیر المخصصة كأدوات تغطیة ضمن المستوى  وألغراض اإلفصاح، تم تجمیع التسلسل الھرم
للمالحظة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة.

١٩-كوفید-١٥

) في ووھان، مقاطعة ھوبي بالصین. ١٩-، تم اإلبالغ عن ظھور ساللة جدیدة من فیروس كورونا ألول مرة (كوفید٢٠١٩في دیسمبر  
وانتشر ھذا المرض منذ ذلك الحین في معظم دول العالم،  ، تم تصنیفھ بالجائحة من قبل منظمة الصحة العالمیة.٢٠٢٠والحقاً في مارس  

ید من الدول، بما في ذلك المملكة العربیة السعودیة، إجراءات متنوعة للحد من انتشار فیروس كورونا، بما في ذلك  مما أدى إلى اتخاذ العد
فرض قیود مؤقتة مثل منع السفر وحظر التجول ومنع التنقل بین المدن داخل المملكة العربیة السعودیة، وقیود على األنشطة التي ال تسمح 

ونظرًا  فة إلى أنھ یتعین على األشخاص القادمین من الدول األخرى البقاء في الحجر الصحي لفترة زمنیة معینة.بالتباعد االجتماعي، باإلضا
ل  للقیود العدیدة المفروضة على التنقل، فقد نتج عن ذلك تباطئ في تدفقات إیرادات الشركة، خاصة تلك المتعلقة بعقود اإلیجار قصیرة األج

طلب خدمات تأجیر السیارات.   نتیجة االنخفاض المفاجئ على 

، قامت إدارة الشركة بإجراء تقییم لألثر الناتج عن ذلك على عملیاتھا، وتقدیر متطلبات السیولة الخاصة بھا  ١٩-استجابة النتشار كوفید
واالعتبارات األخرى والجوانب التجاریة، بما في ذلك عوامل مثل سلسلة التورید والطلب على الخدمات والطلب على السیارات المستعملة

قامت اإلدارة بإتخاذ سلسلة من اإلجراءات الوقائیة بما في ذلك تطبیق جمیع إرشادات السالمة الساریة الصادرة عن وزارة ذات الصلة.
ن آثار  قامت اإلدارة باتخاذ العدید من اإلجراءات للتخفیف مالصحة لضمان صحة وسالمة موظفیھا وعمالئھا والمجتمع بوجھ عام أیضاً.

اإلیجار وعقود   التفاوض بشأن  الحكومي وإعادة  الدعم  واالستفادة من برامج  استبعاد منسقة للسیارات  ذلك إجراء عملیة  في  الجائحة بما 
واستمراریة عقود  التأمین.  المتاحة  النقدیة، بما في ذلك التسھیالت البنكیة  التدفقات  إدارة الشركة بتقییم وضع  إلى ذلك، قامت  باإلضافة 

اإلیجار الحالیة ومدى جاھزیة العملیات التشغیلیة عند تحسن الوضع. 

لكن مدى تأثیر جائحة فیروس كورونا على أعمال الشركة وعملیاتھا ونتائجھا المالیة غیر مؤكد وسیتوقف على العدید من العوامل والتطورات
فترة الحالیة، علماً أن تمویل رأس المال العامل الخاص بالشركة  المستقبلیة، والتي قد ال تتمكن الشركة من تقدیرھا بشكل موثوق خالل ال

تشمل ھذه العوامل معدل انتقال الفیروس، ومدة التفشي، واإلجراءات االحترازیة التي قد  یعتمد كثیرًا على التدفقات النقدیة من العملیات.
على النشاط االقتصادي، وأثر ذلك على األعمال الخاصة بالعمالء  تتخذھا السلطات الحكومیة للحد من انتشار الوباء، وتأثیر تلك اإلجراءات  

والشركاء في الشركة وغیرھا من العوامل. 



شركة ذیب لتأجیر السیارات
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة) 
(تتمة) 
٢٠٢٢مارس  ٣١

١٥

(تتمة)١٩-كوفید-١٥
یتعین على اإلدراة إجراء األحكام والتقدیرات واالفتراضات حول القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات التي یصعب الحصول علیھا من  

تستند األحكام والتقدیرات واالفتراضات المصاحبة على الخبرة مع األخذ باالعتبار حاالت عدم التأكد التي تمت مناقشتھا.مصادر أخرى،
للظروف.  ونظرًا للنتائج العالمیة  السابقة وعوامل أخرى ذات صلة تشتمل على توقعات لألحداث المستقبلیة والتي یعتقد بأنھا معقولة وفقاً 

وقد تختلف  ، تخضع ھذه التقدیرات المحاسبیة واألحكام اإلداریة إلى إزدیاد في حالة عدم التأكد. ١٩-كوفیدبشأننبؤ بھا حالیاً  التي ال یمكن الت
إضافة إلى ذلك، ال یزال من غیر المبالغ الفعلیة عن التقدیرات واألحكام اإلداریة، وقد یكون للتغیرات اثرجوھري على ھذه القوائم المالیة.

ن ونظرًا لكون الوضع سریع التطور وما یتضمنھ من عدم الیقیالمؤكد تحدید حجم ومدة وسرعة تفشي ھذه الجائحة على مستوى العالم.
المستقبلي، سوف تستمر الشركة في تقییم طبیعة ومدى تأثیر الفیروس على أعمالھا ونتائجھا المالیة وأدائھا. 

األحداث الالحقة -١٦
وقبل تاریخ إصدار القوائم المالیة األولیة الموجزة والتي یمكن أن یكون لھا أثر  ٢٠٢٢مارس ٣١في رأي اإلدارة، لم تنشأ أیة أحداث بعد 

. ٢٠٢٢مارس ٣١على القوائم المالیة األولیة الموجزة كما في ھام 

القیمة العادلة -١٧
نظًرا لطبیعتھا ق كبیر  حد  إلى  ال تختلف كثیرًا عن قیمتھا الدفتریة  المالیة  القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات  بأن  اإلدارة  صیرة  تعتقد 

األجل.

بیانات المقارنة-١٨
بیانات المقارنة بما یتماشى مع تبویب الفترة الحالیة. أعید تبویب بعض 

اعتماد القوائم المالیة األولیة الموجزة -١٩
ھـ).١٤٤٣شوال١٤(الموافق  ٢٠٢٢مایو١٥تم اعتماد إصدار ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة للشركة وفًقا لقرار مجلس اإلدارة بتاریخ  


