التـاريخ 13 :رجب  1442هـ
الموافق 25 :فبراير  2021م

تقرير مجلس االدارة لشركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(مساهمة مقفلة) عن العام 2020م

-1مقدمة:
يسر مجلس إدارة شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر أن يقدم تقريره السنوي للمساهمين الكرام للعام
المالي المنتهي في  31ديسمبر2020م.
شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر هي شركة سعودية مساهمة مقفلة (مملوكة بالكامل لشركاء سعوديين)
مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  ،4030294117الصادر في  7رجب  1438هـ
الموافق  4أبريل  2017م.
بتاريخ  14محرم  1439هـ الموافق  4أكتوبر  2017م ،حصلت الشركة على ترخيص من البنك المركزي السعودي
للقيام بأنشطة التمويل متناهي الصغر في المملكة العربية السعودية بموجب ترخيص رقم/ 49م ش  201710 /لمدة
خمس سنوات من تاريخ اإلصدار.
مارست الشركة نشاط التمويل متناهي الصغر بتاريخ  10ابريل 2018م

-2انشطة الشركة:
الغرض األساسي للشركة وفقا للنظام االساسي هو "القيام بأنشطة التمويل متناهي الصغر"،

-3رأس مال الشركة:
-

يبلغ رأس مال الشركة  100,000,000لاير سعودي (مائة مليون لاير سعودي) مقسمة على
10،000،000سهم (عشرة مليون سهم) بقيمة عشرة لاير سعودي للسهم الواحد.
لم تصدر الشركة اي أسهم او ادوات دين.
حصلت الشركة على تسهيالت بنكية طويلة األجل بمبلغ  50مليون لاير من البنك السعودي البريطاني لتمويل
متطلبات رأس المال العامل ،تسمح التسهيالت للشركة بالسحب المتعدد في حدود مبلغ التسهيالت حتى نهاية
مارس  ،2020يستحق السداد على  10دفعات نصف سنوية متساوية بعد فترة سماح لمدة سنتين من تاريخ
الحصول على القرض ،يخضع القرض لسعر عمولة ثابت بنسبة  %1.5باإلضافة إلى سعر الفائدة السائد
بين البنوك السعودية (سايبور) ،تم سحب دفعة أولى من هذه التسهيالت بمبلغ  25مليون لاير بنهاية عام
 2019واستكملت الشركة سحب باقي التسهيالت خالل الربع األول من عام . 2020

-

للتحويل او اوراق مالية تعاقدية او مذكرات حق اكتتاب او
لم تصدر او تمنح الشركة اي ادوات دين قابلة 1
حقوق مشابهة خالل السنة المالية 2020م.

-

-

لم تصدر او تمنح الشركة اي حقوق تحويل او اكتتاب بموجب ادوات دين قابلة للتحويل او اوراق مالية
تعاقدية او مذكرات حق اكتتاب او حقوق مشابهة خالل السنة المالية 2020م.
لم تقم الشركة باي استرداد او شراء ألي ادوات دين قابلة لالسترداد.

-4البيانات المالية الرئيسية للشركة:
* العمليات الرئيسية.
الفرع

قيمة عقود التمويل (بآالف الرياالت)

عدد عقود التمويل

نسبة مساهمة الفرع

جدة
تبوك
الدمام
المدينة
الرياض
المجموع

22,214
23,866
21,781
18,317
18,645
104,823

782
1270
929
1092
394
4,467

21%
23%
21%
17%
18%
100%

*)المبالغ بآالف الرياالت(

* ملخص نتائج أعمال الشركة.
إجمالي دخل التشغيل
إجمالي المصروفات
صافي خسائر تأجيل األقساط
إيرادات أخرى
صافي األرباح ( /الخسائر)
الزكاة
صافي األرباح ( /الخسائر) بعد الزكاة

2017
0
1,239
0
704
)(535
0
)(535

2018
1,427
5,678
0
1,508
)(2,743
895
)(3,638

*(المبالغ بآالف الرياالت)
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2019
10,450
13,790
0
220
)(3,120
)(594
)(2,526

2020
17,614
17,414
7,615
772
)(6,643
230
)(6,873

* ملخص ألصول وخصوم الشركة.
األصول والخصوم

2017

2018

2019

2020

األصول المتداولة

100,198

79,592

60,105

96,424

األصول الغير المتداولة

418

20,922

64,468

114,173

الخصوم المتداولة

1,151

3,966

3,752

36,161

الخصوم غير المتداولة

0

2,089

29,460

90,919

حقوق المساهمين

99,465

94,459

91,361

83,517

*)المبالغ بآالف الرياالت(

* التوزيع الجغرافي ألرصدة محفظة التمويل.
الفرع

2018

2019

2020

جدة
تبوك
الدمام
المدينة
الرياض
المجموع

17,815

32,623

47,223

14,707

30,534

41,813

15,166

32,135

46,000

8,853

23,045

32,801

3,409

18,735

35,704

59,950

137,072

203,541

*)المبالغ بآالف الرياالت(

 – 5معايير إعداد البيانات المالية والمراجعة:
تقوم الشركة بإعداد البيانات المالية وفقا لـ:
 المعايير الدولية للتقارير المالية وما تم عليها من تعديل من قِ َبل البنك المركزي السعودي للمحاسبة عن الزكاةوضريبة الدخل
 متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية النظام األساسي للشركةتم إسناد أعمال إدارة المراجعة الداخلية لمكتب استشارات مالية " "Crowe Horwathكما وأنه تم تشكيل لجنة
المراجعة والتي تقوم بدورها برفع التقارير إلى مجلس اإلدارة الذي يشرف على نظام المراجعة الداخلية في الشركة.
وتقوم لجنة المراجعة باإلشراف على صحة أداء واستقاللية إدارة المراجعة الداخلية واألخذ بتوصيتها .كذلك تقوم هذه
اللجنة بإجراء مناقشات دورية مع اإلدارة ومع المراجعين الداخليين والخارجيين عن المواضيع التي تؤثر على البيانات
المالية والرقابة الداخلية ومختلف مواضيع الحوكمة والرقابة .وتخطر مجلس اإلدارة طبقا ً لذلك .ويقر مجلس اإلدارة
بأنه أخذ علما ً بذلك.
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 – 6سالمة منظومة الرقابة الداخلية في الشركة:
يقوم مجلس اإلدارة بمتابعة مراقبة استقاللية وظائف المراجعة الداخلية ،حيث يقوم بمراجعة مالحظات إدارة
المراجعة الداخلية وضمان حلول سريعة لها من قبل اإلدارة .وتقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع مالحظاتها لمجلس
اإلدارة بشكل منتظم .كما يراقب المجلس وباستمرار تطبيق نظام المراجعة الداخلية والتأكد من فعاليته.

 –7سياسة توزيع األرباح:
بموجب المادة ( )46من النظام األساسي للشركة( :توزيع االرباح):
توزع األرباح السنوية الصافية التي تحدد بعد خصم كل المصروفات العمومية والتكاليف األخرى وتكوين االحتياطات
الالزمة لم واجهة الديون المشكوك فيها وخسائر االستثمارات وااللتزامات الطارئة التي يرى مجلس اإلدارة ضرورتها،
حيث يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية ،بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى ،على
النحو التالي:
 -1يُجنب عشرة بالمائة ( )%10من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي ويجوز للجمعية العامة العادية
وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور  %30من رأس المال المدفوع.
 -2للجمعية العامة العادية ،بناء على اقتراح مجلس اإلدارة ،أن تجنب نسبة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي
اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينه تقررها الجمعية العامة.
 -3للجمعية العامة العادية ،أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل
توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين.
 -4يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل ( )%5من رأس المال المدفوع.
 -5يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة في األرباح أو يحول إلى حساب األرباح.
بموجب المادة ( )47من النظام األساسي للشركة( :سداد األرباح):
يستحق المساهم حصته في األرباح وفقا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق
وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح ل مالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد
لالستحقاق.
األسس المعتمدة :عند مراجعة ووضع سياسة األرباح السنوية سوف يتقيد مجلس اإلدارة واإلدارة العليا
باألسس التالية:
 -1استدامة األرباح :من أجل بناء قيمة طويلة األجل للمساهم وثقة السوق في مستقبل الشركة ،فانه ينبغي
تقييم فترات توزيع األرباح على أساس قدرة الشركة في االستمرار في دفعها في مستوى متكافئ أو
مرتفع في المستقبل المتوقع .كما يجب تحديد وتقييم المخاطر التي قد تهدد قدرة الشركة في المحافظة
على المستويات الحالية من األرباح.
 -2نمو الشركة :يجب أال يعيق مبلغ ونوع وعدد مرات توزيع األرباح من قدرة الشركة على تحقيق خطط
نموها االستراتيجية.
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-3إدارة رأس المال :خالل المراجعة السنوية وعند وضع سياسة األرباح للعام الحالي يجب أن يتأكد مجلس
اإلدارة واإلدارة العليا من التالي:
-

أن تحافظ الشركة على مستويات كافية من رأس المال من أجل تحقيق الحد األدنى للمتطلبات النظامية
المحددة.

-

اإلبقاء على المستويات الكافية لرأس المال لدعم أهداف النمو االستراتيجي للشركة بالشكل المنصوص
عليه في خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية.

 األخذ في االعتبار أي تغيرات مقترحة للحد األدنى لمستويات رأس المال وفقا ً لمتطلبات المعايير المحاسبيةالدولية.
لم تحقق الشركة أرباح عن العام المنصرم  2020م.

 – 8كبار المساهمين:
فيما يلي كبار المساهمين الذين يملكون خمسة بالمائة وأكثر من رأسمال الشركة خالل عام 2019م.
 1يناير 2020م

الشركة

األسهم
المملوكة

شركة عبد اللطيف جميل الحديثة للتجارة
المحدودة (سابقا الشركة المتحدة المميزة
للتجارة المحدودة)

9,600,000

 31ديسمبر 2020م

%
96

األسهم
المملوكة
9,600,000

%
96

 %التغير
%0

 – 9المعامالت مع األطراف ذات العالقة:
تتعامل الشركة خالل دورة أعمالها العادية مع أطراف ذات عالقة .وتتم هذه المعامالت بنفس شروط التعامل العادلة
مع األطراف األخرى وتخضع للحدود المنصوص عليها في األنظمة والتعليمات السارية المفعول .يرجى االطالع
على اإليضاح الوارد في القوائم المالية المدققة والذي يلخص جميع المعامالت مع األطراف ذات العالقة.
ال توجد اعمال او صفقات ابرمتها الشركة مع أطراف ذات عالقة مخالفة ألحكام نظام الشركات ونظام السوق المالي
ولوائحه التنفيذية.
ال توجد اي اعمال او عقود كانت الشركة طرفا فيها ،او كانت فيها مصلحة الحد اعضاء مجلس ادارة الشركة او ألي
شخص ذي عالقة باي منهم.
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 – 10مجلس اإلدارة:
فيما يلي بيان عضوية أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2020م
االسم
الدكتور /إبراهيم محمد عمر با داود
المهندس /محمد يحيى إبراهيم حكمي
األستاذ /عبد الرحمن عبد العزيز آل فهيد
األستاذ  /محمود علي محمد الشيخ قاسم
األستاذة /مي عمر طيبة

 – 11اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة:
لضمان الوصول الى أفضل اداء في ادارة الشركة ،فقد كون مجلس اإلدارة اللجان التالية
اللجنة التنفيذية
لجنة المخاطر واالئتمان
لجنة المراجعة

ويرأسها االستاذ /عبدالرحمن آل فهيد
ويرأسها المهندس /محمد حكمي
ويرأسها األستاذ /محمود الشيخ قاسم

 – 12مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
لم يتم صرف أية مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة خالل العام المالي  2020م.

 – 13المراجعون الخارجيون:
-

قامت شركة ديلويت بمراجعة حسابات الشركة لعام 2020م.
لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني اي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

 – 14الزكاة وضريبة الدخل:
بلغ مخصص الزكاة ال ُمحمل للعام المالي 2020م  230,465لاير ،قدمت الشركة إقراراتها الزكوية للفترة من 4
إبريل 2017م إلى  31ديسمبر  2019م وهي ال تزال حاليا قيد المراجعة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل ،لدى
الشركة شهادة عدم ممانعة صالحة حتى  30إبريل 2021م.
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-15العقوبات او الجزاءات او قيد احتياطي او القرارات التنفيذية المفروضة على الشركة من الجهات
الرقابية والتنظيمية واالشرافية والقضائية:
قرار البنك المركزي التنفيذي بشأن مخالفة متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على النحو التالي:
 -1عدم وجود تعريف او تحديد صحيح لوظائف المعرضين سياسيا ً
 -2القصور في تقارير االلتزام المرفوعة الى مجلس االدارة في شأن موضوعات مكافحة غسل األموال
وتمويل االرهاب
 -3القصور في اعمال المراجع الداخلي
وبناء على ذلك صدر القرار التنفيذي التالي:
-1
-2
-3
-4

انذار الشركة بعدم تكرار مثل هذه المخالفات أو مخالفة أي من االنظمة واللوائح والتعاميم والتعليمات
السارية ذات العالقة بمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب
إلزام الشركة بدفع غرامة  12,500لاير
إلزام الشركة بتنفيذ االجراءات التصحيحية المقررة عليها
في حال عدم التزام الشركة بتنفيذ متطلبات القرار التنفيذي فإن للمؤسسة اتخاذ أي تدابير أو اجراءات
مالئمة تراها بموجب الصالحيات الممنوحة لها وفق النظام

–16اتفاقية برنامج تأجيل الدفعات وبرنامج التمويل المضمون بين البنك المركزي السعودي
وشركات التمويل:
إشارة إلى ما أعلنه البنك المركزي السعودي في إطار جهود الدولة "أيدها هللا" للتخفيف من اآلثار المالية
واالقتصادية المتوقعة الناتجة عن فايروس كورونا ( ،)COVID-19وذلك من خالل إعداد برنامج تصل قيمته في
المرحلة الحالية إلى نحو ( )50مليار لاير لدعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو االقتصادي
من خالل حزمة من اإلجراءات منها دعم تمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وباألخص برنامج
تأجيل الدفعات ( )Deferred Payment Programواشارة الى ذلك وقعت شركة باب رزق جميل للتمويل
متناهي الصغر اتفاقية برنامج تأجيل الدفعات وبرنامج التمويل المضمون لمواجهة آثار كورونا وبلغ اجمالي المبالغ
التي استلمتها الشركة حتى تاريخ 2020/12/31م على النحو التالي:
العملة
المبلغ
البنامج
م
ر
ريال
18,285,269
التمويل المضمون
1
2

تأجيل الدفعات

ريال

53,362,313
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 – 17إقــــرارات:
يقر مجلس إدارة شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر بما يلي:
 .1أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح.
 .2أنه تم إعداد القوائم المالية طبقا ً للمعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية.
 .3أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.
 .4ال يوجد لدى الشررررررركة أي اتفاقيات تعتبر أحد أعضرررررراء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا أو
المدير المالي أو أي من تابعيهم له مصلحة مادية فيها.
 .5أنه ال يوجد أي شك بشأن مقدرة الشركة على مواصلة نشاطها التجاري.

خاتمــة
يتشرررف مجلس إدارة شررركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصررغر بشرركره وتقديره إلى جميع مسرراهمي الشررركة
وعمالئها على ثقتهم المسررتمرة ودعمهم المتواصررل ،وإلى إدارة الشررركة وموظفيها على إخالصررهم وكفاءتهم وعملهم
كفريق ،والذين لوال جهودهم لما تمكنت الشركة من تحقيق هذه النتائج.

رئيس مجلس اإلدارة

شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(مساهمة مقفلة)
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