شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

الفهرس

صفحة

تقرير مراجع الحسابات المستقل

2-1

قائمة المركز المالي

3

قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخر

4

قائمة التغيرات في حقوق الملكية

5

قائمة التدفقات النقدية

7-6

إيضاحات حول القوائم المالية

43 - 8

شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2020
(بالريـال السعودي)
إيضاح

2020

2019

موجودات
موجودات غير متداولة
موجودات غير ملموسة
ممتلكات ومعدات
موجودات حق االستخدام
قروض وسلف إلى العمالء ،بالصافي
سلف للموظفين

814,592
226,108
253,031
111,701,691
1,177,744

675,706
216,424
229,457
61,278,227
2,068,163

5
6
7
8
9

114,173,166

64,467,977

50,160,701
1,693,696
44,569,462

52,866,420
1,450,883
5,787,910

مجموع الموجودات المتداولة

96,423,859

60,105,213

مجموع الموجودات

210,597,025

124,573,190

مجموع الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
قروض وسلف إلى العمالء ،بالصافي
سلف ومصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
النقد وما في حكمه

8
9
10

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
خسائر متراكمة
خسائر اكتوارية ،بالصافي

1

مجموع حقوق الملكية

100,000,000 100,000,000
( )7,594,151 ( )14,467,294
( )1,044,514
( )2,015,980
83,516,726

91,361,335

47,500,000
38,327,801
4,756,212
196,559
138,414

25,000,000
4,459,502
-

90,918,986

29,459,502

1,492,072
210,676
44,132
2,500,000
27,290,161
4,236,599
387,673

1,066,519
191,409
189,718
2,304,707
-

مجموع المطلوبات المتداولة

36,161,313

3,752,353

مجموع المطلوبات

127,080,299

33,211,855

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

210,597,025

124,573,190

مطلوبات غير متداولة
قروض
مستحق للبنك المركزي السعودي
التزامات منافع الموظفين
إيراد مؤجل  -منحة حكومية
التزامات ايجار

11
22
12
22
13

مجموع المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة
مطلوب لجهات ذات عالقة
زكاة مستحقة
التزامات ايجار
قروض
مستحق للبنك المركزي السعودي
مستحقات ومطلوبات أخرى
إيراد مؤجل  -منحة حكومية

15
16
13
11
22
14
22

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  25جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(بالريـال السعودي)
2020

2019

إيضاح
ايراد عمولة خاص
إيراد الرسوم اإلدارية للقروض

9,132,303
866,819

9,649,830
800,086

إيرادات

9,999,122

10,449,916

تكاليف إبرام العقود
مصاريف بيع وتسويق
مصاريف عمومية وإدارية
خسارة انخفاض من موجودات مالية
إيرادات مالية
تكاليف مالية
إيراد من منحة حكومية

17
18
8
22

الخسارة قبل الزكاة
16

الزكاة
صافي الخسارة للسنة

( )185,040
( )5,931,764
( )6,329,194
( )2,703,436
369,480
( )2,264,102
402,256

( )208,208
( )6,027,195
( )5,613,716
( )1,827,458
220,104
( )113,602
-

( )6,642,678

( )3,120,159

( )230,465
( )6,873,143

594,048
( )2,526,111

خسارة شاملة أخرى

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح او الخسارة:
إعادة قياس التزامات منافع الـموظفين

12

مجموع الخسارة الشاملة للسنة
خسارة السهم االساسية والمخفضة

19

( )971,466

( )571,514

( )7,844,609

( )3,097,625

( )0.69

( )0.25

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  25جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(بالريـال السعودي)
خسائر
اكتوارية،
بالصافي

مجموع
حقوق الملكية

 1يناير 2019
الخسارة للسنة
الخسارة الشاملة االخرى للفترة

100,000,000
-

( )5,068,040
( )2,526,111
-

( )473,000
( )571,514

94,458,960
( )2,526,111
( )571,514

مجموع الخسارة الشاملة للسنة

-

( )2,526,111

( )571,514

( )3,097,625

 31ديسمبر 2019

)7,594,151 ( 100,000,000

رأس
المال

الخسائر
المتراكمة

( )1,044,514

91,361,335

الخسارة للسنة
الخسارة الشاملة االخرى للفترة

-

( )6,873,143
-

( )971,466

( )6,873,143
( )971,466

مجموع الخسارة الشاملة للسنة

-

( )6,873,143

( )971,466

( )7,844,609

 31ديسمبر 2020

)2,015,980 ( )14,467,294 ( 100,000,000

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  25جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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83,516,726

شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(بالريـال السعودي)
إيضاح

2020

2019

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
( )6,642,678

الخسارة للسنة قبل الزكاة

( )3,120,159

تعديالت على:
استهالك ممتلكات ومعدات
إطفاء موجودات غير ملموسة
استهالك موجودات حق االستخدام
خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات
خسارة انخفاض من موجودات مالية
الخسارة من تعديل موجودات مالية  -بالصافي
إيراد من منحة حكومية
إيرادات مالية
تكلفة تمويل
التزامات منافع الموظفين

6
5
7
6
8
22
22
12

137,958
414,657
198,031
371
2,703,436
7,615,050
( )402,256
( )369,480
2,264,102
625,244
6,544,435

التغيرات في:

81,286
187,365
145,461
1,827,458
)(220,104
113,602
771,856
( )213,235

قروض وسلف إلى العمالء
سلف ومصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
مطلوب لجهات ذات عالقة

( )64,461,448 ( )60,800,696
( )2,685,464
( )619,102
1,048,289
984,295
154,809
425,553

النقد المستخدم في العمليات

( )66,157,049 ( )53,465,515

التزامات منافع الموظفين المدفوعة
زكاة مدفوعة

12
16

صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

( )211,198

( )278,505
( )109,076

( )66,544,630 ( )53,676,713

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
إضافة إلى ممتلكات ومعدات
إضافات إلى موجودات غير ملموسة
ايرادات مالية مستلمة
ودائع مرابحة

6
5

صافي النقد (المستخدم في)  /من أنشطة االستثمار

( )148,013
( )553,543
336,188
-

( )189,774
( )238,032
601,292
45,000,000

( )365,368

45,173,486

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
25,000,000
( )160,663
( )228,777
73,362,313
( )5,149,240

25,000,000
-

متحصالت من قرض طويل األجل
نفقات مالية مدفوعة
تسديد التزامات ايجار
متحصالت قروض من البنك المركزي السعودي
مدفوعات أقساط إلى البنك المركزي السعودي

11

صافي النقد من األنشطة التمويلية

92,823,633

25,000,000

صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

38,781,552

3,628,856

نقد وما في حكمه 1 ،يناير

10

5,787,910

2,159,054

نقد وما في حكمه 31 ،ديسمبر

10

44,569,462

5,787,910

13
22
22

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  25جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية  -تتمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(بالريـال السعودي)
إيضاح

2020

2019

معامالت غير نقدية
تعديل قروض الموظفين مقابل التزامات منافع الموظفين
التزامات منافع موظفين محولة إلى الشركة
سلف موظفين محولة من جهة ذات عالقة
مستحقات إجازات الموظفين المحولة من جهة ذات عالقة

12
12
15
15

1,300,000
-

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  25جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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1,305,637
295,624
110,280

شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(بالريـال السعودي)
.1

التكوين والنشاط
إن شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر (”الشركة") هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية
بموجب السجل التجاري رقم ( 4030294117الرقم الموحد )7003768905 :الصادر في  7رجب 1438هـ (الموافق  4أبريل
.)2017
ان حصص الملكية في الشركة كما في  31ديسمبر  2020و  2019هي كما يلي:

شركة عبد اللطيف جميل الحديثة للتجارة المحدودة
(سابقا ً الشركة المتحدة المميزة للتجارة المحدودة)
شركة عبداللطيف جميل لخدمات األعمال اإلبداعية المحدودة
(سابقا ً الشركة المتحدة المميزة للخدمات المحدودة)
شركة نجد الرائدة المتحدة المحدودة
شركة بدر األولى المتحدة المحدودة
شركة الطائف األولى المتحدة المحدودة

عدد الحصص
بواقع  10ريـال
سعودي لكل حصة

المبلغ

9,600,000

96,000,000

100,000
100,000
100,000
100,000

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

10,000,000

100,000,000

إن الشركاء أعاله هم شركات سعودية ذات مسؤولية محدودة والشركة األم النهائية هي الشركة المتحدة للبيع بالتقسيط المحدودة.
في  14محرم 1439هـ (الموافق  4أكتوبر  )2017حصلت الشركة على ترخيص من البنك المركزي السعودي ("ساما") لممارسة
أنشطة التمويل متناهي الصغر في المملكة العربية السعودية بموجب الترخيص رقم /49م.ش 201710/لمدة خمس سنوات من تاريخ
اإلصدار.
تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في تقديم التمويل متناهي الصغر داخل المملكة العربية السعودية.
كما في  31ديسمبر  ،2020تعمل الشركة من خالل مركز رئيسي والفروع المسجلة التالية:
الفرع

رقـم السجل التجاري

التاريخ

الرياض
الدمام
تبوك
جدة
المدينة

1010596136
2050241225
3550126136
4030365781
4650214096

1441 / 1 / 17
1439 / 07 /25
1440 / 04 /19
1441 / 1 / 17
1441 / 1 / 17

تتضمن هذه القوائم المالية موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الفروع التالية:
خالل الربع الثالث من السنة ،تجاوزت الخسائر المتراكمة للشركة واالحتياطيات ذات الصلة  ٪15من رأس مال الشركة .وفقًا للمادة
ورا إذا تجاوزت
 70من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل  ،يجب على الشركة إخطار البنك المركزي السعودي ف ً
الخسائر  ٪15من رأس المال المدفوع .خالل الربع الرابع ،قامت الشركة بإخطار البنك المركزي السعودي بذلك وقامت بالرد على
استفسارات البنك المركزي المتعلقة باالجراءات التصحيحية .
.2

اعتماد المعايير الجديدة والمعدلة
 1-2المعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة والمنقحة سارية المفعول للفترة الحالية
فيما يلي المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة والتي أصبحت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير
 2020وقد تم اعتمادها في هذه القوائم المالية.
في الفترة الحالية ،طبقت الشركة عددا ً من التعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير
المحاسبة الدولية التي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2020
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(بالريـال السعودي)
لم يكن العتمادها أي أثرجوهري على االفصاحات او على المبالغ الواردة في هذه القوائم المالية.
المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة
والمعدلة

ملخص

التعديالت على المعيار الدولي للتقرير إن التعديالت على إصالحات معيار أسعار الفائدة (تعديالت على المعيار الدولي
المالي رقم  9ومعيار المحاسبة الدولي للتقرير المالي رقم  ،9ومعيار المحاسبة الدولية رقم  39والمعيار الدولي للتقرير المالي
رقم  39والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  )7توضح أن المنشآت سواف تواصل تطبيق بعض متطلبات المحاسبة التحوطية
مع افتراض أن معيار سعر الفائدة الذي تعتمد عليه التدفقات النقدية التحوطية والتدفقات
رقم  :7إصالحات معيار سعر الفائدة
النقدية من أداة التحوط لن يتغير بسبب إصالحات معيار سعر الفائدة.
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ان التعديالت في تعريف األهمية النسبية (التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1
رقم  1ومعيار المحاسبة الدولي رقم  :8ومعيار المحاسبة الدولي رقم  )8توضح تعريف األهمية النسبية ومواءمة التعريف
المستخدم في إطار المفاهيم والمعايير.
تعريف األهمية النسبية
تعديالت على المراجع حول اإلطار غير أنه ليس جميع التعديالت تحدّث هذه اإلصدارات المتعلقة باإلشارة أو االقتباس من
المفاهيمي في المعايير الدولية للتقرير اإلطار ،لذا فهي تشير إلى إطار المفاهيم المنقح .يتم تحديث بعد اإلصدارات لتوضيح
المالي  -تعديالت على المعايير الدولية نسخة اإلطار التي تشير إليه (إطار لجنة معايير المحاسبة الدولية المعتمد من مجلس
للتقرير المالي ارقام  ، 6 ، 3 ، 2 :و معايير المحاسبة الدولية في  ،2001وإطار مجلس معايير المحاسبة الدولية  2010أو
 ، 14ومعايير المحاسبة الدولية ارقام  ، 1اإلطار الجديد المعدل  )2018أو اإلشارة إلى التعريفات في المعيار التي لم يتم تحديثها
 ، 37 ، 34 ، 8و  ، 38وتفسيرات لجنة وفقا ً للتعريفات الجديدة المطورة في إطار المفاهيم المنقح.
تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي رقم
 ، 20 ، 19 ، 12و  ، 22والتفسير رقم
 32لتحديث تلك اإلصدارات (تعديالت
بالمراجع إلى إطار المفاهيم واالقتباس
منه او االشارة إلى ذلك عندما يتم اإلشارة
إلى إصدار مختلف عن إطار المفاهيم.

تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -وتعني التعديالت انه  ،لكي يتم اعتباره كنشاط تجاري ،يجب ان تتضمن مجموعة
من األنشطة والموجودات المقتناة ،كحد أدنى ،على مدخالت وعملية جوهرية
 3تجميع األعمال فيما يتعلق بتعريف
تساهم بشكل كبير في القدرة على انشاء المخرجات؛
األعمال
 تضييق نطاق تعريفات النشاط التجاري والمخرجات من خالل التركيز علىالبضائع والخدمات المقدمة للعمالء وإزالة اإلشارة إلى القدرة على خفض
التكاليف؛
 تقديم إرشادات إضافية تساعد على تحديد ما إذا كان قد تم الحصول على عمليةجوهرية؛
 الغى مجلس معايير المحاسبة الدولية تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرينعلى استبدال أي مدخالت او عمليات مفقودة واالستمرار في انتاج المخرجات؛ و
 إدخال اختبار تركيزي اختياري يسمح بتقييم مبسط لمعرفة ما إذا كانت مجموعةاألنشطة والموجودات المكتسبة ليست أعماالً تجارية.
بخالف ما ذكر أعاله ،ال توجد معايير دولية للتقرير المالي هامة أخرى وتعديالت سارية المفعول الول مرة للفترة المالية التي تبدأ في
او بعد  1يناير  2020وتتعلق بأعمال الشركة.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(بالريـال السعودي)
 2-2المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد ولم يتم اعتمادها مبكرا
بتاريخ التصـريح بإصدار هذه القوائم المالية ،لم تقم الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم
تصبح سارية المفعول بعد:
تسري على
الفترات السنوية
التي تبدأ في او بعد

المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة
تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( 16امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد )19-يوفر
التعديل للمستأجرين إعفاء من تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المتعلق بكوفيد 19-هو تعديل على
عقد اإليجار.

 1يونيو 2020

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - 3اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي
تحديث مرجع قديم لإلطار المفاهيمي في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  3دون تغيير
المتطلبات في المعيار بشكل كبير.

 1يناير 2022

الممتلكات واآلالت والمعدات  -المتحصالت قبل االستخدام المقصود (تعديالت على معيار
المحاسبة الدولي رقم  )16يمنع خصم أي متحصالت من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت
والمعدات ناشئة عن بيع البنود المنتجة أثناء نقل ذلك األصل إلى الموقع وبالحالة الالزمة التي
تجعله قادرا ً على العمل بالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة .وبدالً من ذلك ،تعترف المنشأة
بالمتحصالت من بيع هذه البنود وتكلفة إنتاج هذه البنود وذلك في قائمة الربح أو الخسارة.

 1يناير 2022

العقود المثقلة بااللتزامات  -تكلفة إنجاز العقد (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )37
يحدد أن "تكلفة إنجاز" العقد تتضمن "التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد" .يمكن أن تكون التكاليف
المتعلقة بالعقد إما تكاليف متزايدة إلنجاز ذلك العقد أو توزيع تكاليف أخرى تتعلق مباشرة ً بإتمام
العقود.

 1يناير 2022

دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي  2020 - 2018التي تتضمن
التعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي رقم  1و  9و  16ومعيار المحاسبة الدولي رقم .41

 1يناير 2022

يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  17عقود التأمين أن يتم قياس مطالبات التأمين بالقيمة
الحالية للوفاء ،ويوفر طريقة قياس وعرض موحدة لجميع عقود التأمين .إن وضع هذه المتطلبات
لتحقيق هدف المحاسبة الثابتة ،والمحاسبة على أساس مبدأ عقود التأمين .يستبدل المعيار الدولي
للتقرير المالي رقم  17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  4عقود التأمين اعتبارا من  1يناير
.2023

 1يناير 2023

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  - 1تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة :
يهدف إلى تعزيز تطبيق المتطلبات على نحو ثابت من خالل معاونة الشركات على تحديد ما إذا
كان يجب تصنيف الديون والمطلوبات األخرى المدرجة في قائمة المركز المالي بتاريخ تسوية غير
مؤكد كمتداولة (المقرر تسويتها أو من المحتمل تسويتها خالل سنة واحدة) أو غير متداولة.

 1يناير 2023

تعديالت المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  :10القوائم المالية الموحدة ومعيار المحاسبة الدولي
رقم  :28االستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة ( )2011المتعلق بمعالجة البيع
او المساهمة في الموجودات من مستثمر لمنشأته الزميلة او مشروعه المشترك.

تاريخ التطبيق لم يحدد بعد
التطبيق ما زال مسموحاً.

ان اإلدارة بصدد تقييم التأثير المالي المحتمل للتطبيق وال تتوقع ان يكون اعتماد المعايير المذكورة أعاله له تأثير جوهري على القوائم
المالية للشركة في الفترات المستقبلية.

تحويل سعر الفائدة السائد بين المصارف "آيبور" (إصالحات معيار سعر الفائدة):
يجري حاليا ً حول العالم إجراء مراجعة وإصالحات جوهرية على أهم معايير سعر الفائدة .يعمل مجلس معايير المحاسبة الدولية على
تعديل إرشاداته من خالل مرحلتين بهدف التوقف السلس عن استعمال سعر الفائدة السائد بين المصارف "آيبور".
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(بالريـال السعودي)
المرحلة ( - )1تعديالت المرحلة األولى على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9األدوات المالية ،ومعيار المحاسبة الدولية رقم 39
األدوات المالية :االعتراف والقياس والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  7األدوات المالية :ركزت اإلفصاحات على قضايا محاسبة
التحوط .طرحت التعديالت النهائية  ،الصادرة في سبتمبر  ، 2019تعديالت على متطلبات محاسبة التحوط المحددة لتقديم إعفاء من
عتبارا من  1يناير  2021وهي إلزامية لجميع عالقات
اآلثار المحتملة لعدم التيقن الناجم عن إصالحات اآليبور .تسري التعديالت ا
ً
التحوط المتأثرة بشكل مباشر بإصالحات اآليبور.
المرحلة ( - )2تتعلق المرحلة الثانية بإحالل معدالت المعايير (اآليبور) مع معدالت بديلة ال تحتوي على أي مخاطر .تسري تعديالت
المرحلة الثانية للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد  1يناير  ،2021ويسمح فيها بالتطبيق المبكر .حيث أن تعديالت المرحلة الثانية قد
تم االنتهاء منها ،سوف تقوم الشركة بإكمال تقييمها لسيناريوهات اآلثار المحاسبية التي تتوقع أن تواجهها عن التحول من اآليبور إلى
المعدالت البديلة التي ال تحتوي على مخاطر من أجل تسريع برامجها وتنفيذ المتطلبات الجديدة .تطرح تعديالت المرحلة الثانية
مجاالت جديدة لألحكام حيث تحتاج الشركة أن تضمن وجود سياسات محاسبية وتنظيمية مناسبة وتفي بالغرض .بالنسبة لإلفصاحات
اإلضافية ،سيتوجب على الشركة تقييم وتنفيذ التحديثات المطلوبة في أنظمة وعمليات التقرير المالي من أجل جمع وعرض المعلومات
المطلوبة.
إن اإلدارة بصدد تقييم أثر التحول أعاله على تعرض الشركة في حال كان يتوجب عليها التحول من اآليبور إلى المعدالت البديلة
التي ال تحتوي على مخاطر.
خالل السنة ،أصدر البنك المركزي السعودي قواعد لتنظيم عملية تصنيف التعرض للمخاطر االئتمانية والمخصصات .تنص هذه
القواعد على الحد األدنى من المتطلبات المتعلقة بتصنيف التعرض للمخاطر االئتمانية والمخصصات .يجب أن تطبق هذه القواعد
على كافة شركات التمويل المرخصة طبقا ً لنظام مراقبة شركات التمويل الساري اعتبارا ً من  1يوليو  .2021إن اإلدارة بصدد تقييم
األثر المحتمل لهذه القواعد على القوائم المالية للشركة في الفترات المستقبلية.
.3

السياسات المحاسبية الهامة
بيان االلتزام
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا للمعاييـر الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى
المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونييـن (المشار إليها مجتمعةً بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي على النحو المعتمد في
المملكة العربية السعودية).
أساس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا ً لمبدأ التكل فة التاريخية باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي باستثناء التزامات منافع الموظفين
المدرجة بالقيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة ،وذلك باستخدام حسابات القيمة الحالية االكتوارية استنادا ً إلى طريقة وحدة االئتمان
المتوقعة.
تستند التكلفة التاريخية عموما ً إلى القيمة العادلة للمقابل المدفوع مقابل السلع والخدمات.
ان القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه من بيع أصل او الذي سيتم دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في
السوق في تاريخ القياس ،بغض النظر عما إذا كان هذا السعر يمكن مالحظته مباشرة او تقديره باستخدام تقنية تقييم أخرى .عند تقدير
القيمة العادلة لألصل أو االلتزام ،يجب على الشركة أن تأخذ باالعتبار خصائص األصل أو االلتزام إذا أخذ المتعاملون في السوق تلك
الخصائص باالعتبار عند تسعير األصل أو االلتزام في تاريخ القياس .يتم تحديد أغراض القيمة العادلة للقياس و  /او اإلفصاح في هذه
القوائم المالية على هذا األساس باستثناء معامالت االيجار التي تندرج ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم ' 16عقود االيجار'،
والقياسات التي لها بعض اوجه التشابه مع القيمة العادلة ولكنها ليست قيمة عادلة ،مثل القيمة المستخدمة في معيار المحاسبة الدولي
رقم  36انخفاض قيمة الموجودات.
العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض هذه القوائم المالية بالريـال السعودي وهو العملة الوظيفية للشركة وعملة عرض القوائم المالية .تم إدراج جميع المبالغ
بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك.
ان السياسات المحاسبية الهامة موضحة أدناه .تم تطبيق هذه السياسات باستمرار على جميع الفترات المعروضة.

- 11 -

شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(بالريـال السعودي)
األدوات المالية

االعتراف المبدئي
يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح الشركة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة .يتم قياس الموجودات المالية
والمطلوبات المالية مبدئيا ً بالقيمة العادلة .يتم إضافة تكاليف المعامالت التي تعود مباشرة إلى شراء او إصدار موجودات مالية
ومطلوبات مالية (باستثناء الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة) او خصمها من القيمة
العادلة للموجودات المالية او المطلوبات المالية ،أيهما انسب ،عند االعتراف االولي .يتم االعتراف بتكاليف المعاملة العائدة مباشرة
إلى اقتناء موجودات مالية او مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مباشرة في الربح او الخسارة.

الموجودات المالية
يتم إثبات او إلغاء االعتراف بجميع مشتريات او مبيعات الموجودات المالية االعتيادية على أساس تاريخ المتاجرة  .إن مشتريات أو
مبيعات الطريقة االعتيادية هي مشتريات او مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل الفترة الزمنية المحددة
بموجب االنظمة او عرف السوق.
يتم قياس كافة الموجودات المالية الحقا ً إما بالتكلفة المطفأة او القيمة العادلة ،اعتمادًا على تصنيف الموجودات المالية.
تتكون الموجودات المالية للشركة من القروض والدفعات المقدمة للعمالء وسلف الموظفين والنقد وما في حكمه.
التصنيف والقياس
عند االعتراف االولي ،يتم تصنيف الموجودات المالية وقياسها وفقا ً للتصنيفات التالية:
 تكلفة مطفأة: بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -استثمار الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -استثمار حقوق الملكية؛ او -القيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

القياس الالحق
ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد االعتراف المبدئي لها ،إال إذا غيرت الشركة في نموذجها التجاري إلدارة الموجودات
المالية.
يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة وذلك إذا استوفى الشرطين التاليين:
 األصل المالي محتفظ به ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية لجمع التدفقات النقدية التعاقدية؛ و ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية تدفقات نقدية في تواريخ محددة وهي عبارة عن دفعات من أصل الدين والفائدة(األصل والفائدة) على المبلغ األصلي القائم.
تتمثل التكلفة المطفأة لألصل المالي بالمبلغ الذي يتم به قياس هذا األصل عند االعتراف االولي ناقصا الدفعات االساسية ،زائدا اإلطفاء
المتراكم باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية ألي فرق بين ذلك المبلغ االساسي ومبلغ االستحقاق ،معدالً بأي مخصص خسارة .تمثل
القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل المالي التكلفة المطفأة لألصل المالي قبل تعديل أي مخصص خسارة.
يتم قياس استثمار الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفى أي من الشرطين التاليين:
 أن األصل المالي محتفظ به ضمن نموذج عمل تم تحقيق هدفه من خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية ؛و
 ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية تدفقات في تواريخ محددة وما هي إال دفعات من أصل الدين والفائدة على المبلغاألصلي غير المسدد.
عند االعتراف المبدئي بأداة حقوق الملكية الذي ال يتم االحتفاظ به للمتاجرة ،يجوز للشركة االختيار بشكل نهائي عرض التغيرات
الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار في قائمة الدخل الشامل اآلخر (المصنفة كقيمة عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – أداة حقوق
الملكية) .يتم إجراء هذا االختيار على أساس كل استثمار على حدة.
وعموماً ،فإن جميع الموجودات المالية غير المصنفة كما هو مبين أعاله يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة .وعند
االعتراف المبدئي ،يجوز للشركة تخصيص األصل المالي بشكل نهائي بحيث يستوفي المتطلبات لكي يتم قياسه بالتكلفة المطفأة او
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يؤدي إلى إلغاء او تقليل
بشكل كبير ظهور عدم تطابق محاسبي قد ينشأ خالف ذلك.
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(بالريـال السعودي)

الموجودات المالية :تقييم نموذج األعمال
تقوم الشركة بعمل تقييم للهدف من نموذج األعمال الذي يكون األصل محتفظ بموجبه على مستوى المحفظة ألن هذا يعكس الطريقة
التي يدار بها العمل والمعلومات التي يتم إرسالها إلى اإلدارة.
القياس الالحق والمكاسب والخسائر
الموجودات المالية
بالقيمة العادلة من خالل
الربح او الخسارة

تقاس هذه الموجودات الحقا ً بالقيمة العادلة .يتم االعتراف بمكاسب وخسائر صافي القيمة العادلة ،غير تلك
التي تكون جزء من عالقة تحوطية تتضمن أي فوائد او إيرادات ارباح ،في قائمة الربح أو الخسارة.

موجودات مالية بالتكلفة يتم قياس هذه الموجودات الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .ويتم تخفيض التكلفة
المطفأة بخسائر انخفاض القيمة .يتم االعتراف بإيرادات الفوائد ومكاسب وخسائر صرف العمالت
المطفأة
األجنبية وانخفاض القيمة في قائمة الربح أو الخسارة .يتم االعتراف بأي ربح او خسارة عند إلغاء
االعتراف في قائمة الربح أو الخسارة.
أدوات الدين بالقيمة
العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

تقاس هذه الموجودات الحقا ً بالقيمة العادلة .ويتم االعتراف بإيرادات الفوائد بموجب طريقة الفائدة الفعلية
ومكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية وانخفاض القيمة في قائمة الربح أو الخسارة .يتم االعتراف
بصافي المكاسب والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر .عند إلغاء االعتراف ،يتم إعادة تصنيف
المكاسب والخسائر المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح او الخسارة.

تقاس هذه الموجودات الحقا ً بالقيمة العادلة .يتم االعتراف بتوزيعات األرباح كأرباح فى قائمة الربح
أدوات حقوق الملكية
بالقيمة العادلة من خالل أوالخسارة ما لم تكن التوزيعات تمثل بوضوح استرداد جزء من تكلفة االستثمار .يتم االعتراف بصافى
المكاسب و الخسائر االخرى فى الدخل الشامل اآلخر وال يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة.
الدخل الشامل اآلخر

طريقة الفائدة الفعلية
إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة ألدوات الدين/وااللتزام المالي وتوزيع إيرادات الفوائد على الفترة
المرتبطة بها .بالنسبة للموجودات المالية غير الموجودات المالية المشتراة أو ذات القيمة االئتمانية المتدنية األصل المشتراة (مثل:
موجودات ذات قيمة ائتمانية متدنية عند االعتراف االولي) ،فإن سعر الفائدة الفعلي هو السعر الذي يخصم بشكل فعلي دفعات التدفقات
النقدية المستقبلية المقدرة (بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي
وتكاليف المعاملة وأقساط أو خصومات أخرى) باستثناء خسائر االئتمان المتوقعة من خالل العمر المتوقع ألداة الدين ،أو حيثما يكون
مالئما فترة أقصر ،إلى مجمل القيمة المدرجة عند االعتراف األولي .بالنسبة للموجودات المالية المشتراة أو ذات القيمة االئتمانية
المتدنية ،يتم احتساب معدل الفائدة الفعلي المعدل بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  ،بما في ذلك خسائر االئتمان المتوقعة ،
إلى التكلفة المطفأة ألداة الدين عند االعتراف االولي.

المطلوبات المالية وحقوق الملكية
التصنيف كدين او حقوق ملكية
يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية كمطلوبات مالية او حقوق ملكية بما يتماشى مع جوهر الترتيبات التعاقدية وتعريفات االلتزام
المالي وأداة حقوق الملكية.

أدوات حقوق الملكية
ان أداة حقوق الملكية هي أي عقد يبرهن على حصة متبقية في موجودات منشأة بعد طرح كافة مطلوباتها.

المطلوبات المالية
التصنيف والقياس الالحق والمكاسب والخسائر
يتم تصنيف المطلوبات المالية وقياسها علﯽ أساس التكلفة المطفأة او بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة .يتم تصنيف
المطلوبات المالية علﯽ أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وذلك عندما يكون االلتزام المالي )1( :مقابل محتمل يمﮐن ان
يدفعه المشتري ﮐجزء من عملية تجميع أعمال ( )2او محتفظ به للمتاجرة ( )3او يتم تخصيصه بالقيمة العادلة من خالل الربح او
الخسارة .ويتم االعتراف بالمطلوبات المالية مبدئيا بقيمتها العادلة ويتم قياسها الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة
الفعلية .يتم االعتراف بمصاريف الفائدة ومكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية في قائمة الربح أو الخسارة .ان أي مكسب او
خسارة من عدم االعتراف يتم االعتراف بها أيضا ً في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة وصافي المكاسب والخسائر بما في ذلك أي
مصاريف فائدة ويتم االعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة إلى الحد الذي ال تكون فيه جزء من أي عالقة تحوطية محددة.
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(بالريـال السعودي)
تتضمن المطلوبات المالية الجوهرية للشركة االقتراضات والمستحق للبنك المركزي السعودي والمطلوب لجهات ذات عالقة
والتزامات اإليجار .تقاس المطلوبات المالية مبدئيا ً بالقيمة العادلة والحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
تعديالت الموجودات المالية والمطلوبات المالية

الموجودات المالية
إذا تم تعديل أحكام األصل المالي ،تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل مختلفة بصورة جوهرية.إذا كانت
التدفقات النقدية مختلفة بصورة جوهرية ،فإن الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي األصلي تعتبر منتهية الصالحية.
وفي هذه الحالة يتم إلغاء قيد األصل المالي األصلي (يوجد مزيد من التوضيح في قسم إلغاء االعتراف بالموجودات المالية أعاله) ويتم
االعتراف باألصل المالي الجديد بالقيمة العادلة.
وفيما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل المدرج بالتكلفة المطفأة ال تختلف جوهريا  ،فإن التعديل ال يؤدي إلى إلغاء قيد األصل
المالي .وفي هذه الحالة ،تقوم الشركة بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي واالعتراف بالمبلغ الناتج من تعديل إجمالي
القيمة الدفترية كربح أو خسارة معدلة في قائمة الدخل .إذا تم تنفيذ هذا التعديل بسبب الصعوبات المالية للمقترض فإنه يتم عرض
الربح أو الخسارة معا إلى جانب خسائر انخفاض القيمة .وفي حاالت أخرى يتم عرضها كجزء من ايرادات العمولة الخاصة .

المطلوبات المالية
تقوم الشركة أيضًا بإلغاء االعتراف بااللتزام المالي عندما يتم تعديل شروطها وتختلف التدفقات النقدية لاللتزام المعدل اختالفا ً جوهريا ً
(يوجد مزيد من التوضيح في قسم إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية أدناه) .ففي هذه الحالة ،يتم االعتراف بالتزام مالي جديد يستند
إلى الشروط المعدلة بالقيمة العادلة.
يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام المالي المطفأة وااللتزام المالي الجديد المعترف به مع الشروط المعدلة في قائمة
الدخل الشامل.
إلغاء االعتراف
الموجودات المالية
تقوم الشركة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل او عندما تقوم بتحويل
األصل المالي وكافة المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية األصل إلى منشأة آخرى .إذا لم تقم الشركة بتحويل او االحتفاظ بكافة مخاطر
ومزايا الملكية واستمرت في السيطرة على األصل المحول ،تقوم الشركة بإثبات حصتها المحتفظ بها في الموجودات والمطلوبات
المرتبطة بها عن المبالغ التي قد تضطر لتسويتها .إذا احتفظت الشركة بكافة مخاطر ومزايا ملكية األصل المالي المحول ،تستمر
الشركة في االعتراف باألصل المالي كما تعترف أيضا بالقروض المضمونة للمتحصالت المستلمة.
عند إيقاف االعتراف باألصل المالي بالكامل ،فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل وإجمالي المقابل المستلم أو المستحق وأي
أرباح/خسارة متراكمة تم االعتراف بها في قائمة الدخل الشامل وتراكمت في حقوق الملكية ،يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة
مع استثناء االستثمار في حقوق الملكية المصنف عند قياسه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،حيث أن األرباح/الخسائر
المعترف بها سابقا ً في الدخل الشامل اآلخر ال يتم إعادة تصنيفها الحقا ً إلى الربح أو الخسارة.
عند إلغاء االعتراف باألصل المالي جزئيا وليس كليا ً (على سبيل المثال :عندما تحتفظ الشركة بخيار إعادة شراء لجزء من األصل
المحول) ،تقوم الشركة بتوزيع القيمة الدفترية السابقة لألصل المالي بين الجزء الذي سيستمر االعتراف به نتيجة استمرار التدخل
والجزء الذي سيتم استبعاده من الدفاتر على أساس القيم العادلة ذي الصلة لكل منها في تاريخ التحويل .ان الفرق بين القيمة الدفترية
الموزعة على الجزء الذي لم يعد معترف به ومجموع المقابل المستلم للجزء الذي لم يعد معترف به وأي أرباح او خسائر متراكمة
موزعة عل يه والتي تم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر يتم االعتراف بها في الربح او خسارة .يتم توزيع األرباح او الخسائر
المتراكمة التي تم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر بين الجزء الذي يستمر االعتراف به والجزء الذي لم يعد يعترف به على
أساس القيم العادلة لكل جزء .ال ينطبق ذلك على استثمارات حقوق الملكية المصنفة عند قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر حيث أن األرباح/الخسائر المتراكمة التي تم االعتراف بها سابقا ً في الدخل الشامل اآلخر ال يتم إعادة تصنيفها الحقا ً إلى الربح
أو الخسارة.
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المطلوبات المالية
تقوم الشركة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية فقط عندما يتم الوفاء بالتزامات الشركة او إلغائها او انتهاء صالحيتها .يتم االعتراف
بالفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام المالي الذي تم إلغاء االعتراف به والعوض المدفوع والمبلغ الدائن في الربح او الخسارة.
تقوم الشركة أيضًا بإلغاء االعتراف بااللتزام المالي عندما يتم تعديل شروطها وتختلف التدفقات النقدية بموجب الشروط المعدلة
اختالفا ً جوهرياً .ففي هذه الحالة ،يتم االعتراف بالتزام مالي جديد يستند إلى الشروط المعدلة بالقيمة العادلة .من المفترض ان تختلف
الشروط اختالفا ً جوهريا ً إذا كانت القيمة الحالية المخفضة للتدفقات النقدية بموجب الشروط الجديدة ،بما في ذلك أي رسوم مدفوعة
بالصافي بعد خصم أي رسوم مستلمة باستخدام المعدل الفعلي األصلي بنسبة  ٪10على األقل وتختلف عن القيمة الحالية المخفضة
للتدفقات النقدية المتبقية لألصل المالي .يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام المالي المطفأة وااللتزام المالي الجديد مع
الشروط المعدلة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

مقاصة االدوات المالية
يتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وصافي المبلغ المعروض في قائمة المركز المالي عندما ،وفقط عندما يكون لدى الشركة
ما يلي:
 حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة المبالغ المدرجة ،و النية لتسوية المعامالت على أساس صافي المبلغ او بيع األصل وتسوية االلتزام بنفس الوقت.ال تتم مقاصة الدخل والمصاريف في قائمة الربح أو الخسارة إال إذا تطلب ذلك او سمحت به المعايير الدولية للتقرير المالي.
االنخفاض في القيمة
تقوم الشركة بإدراج المخصصات لخسائر االئتمان المتوقعة من األدوات المالية التالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل:
• الموجودات المالية التي هي أدوات دين؛ و
• التزامات القروض الصادرة إن وجدت.
ال يتم إدراج خسارة االنخفاض في القيمة على استثمارات حقوق الملكية.
تقوم الشركة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي خسارة االئتمان المتوقعة على أساس العمر الزمني باستثناء ما يلي والتي يتم
قياسها بخسارة االئتمان المتوقعة على مدى  12شهرا :
• استثمارات بأوراق مالية كأدوات دين يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر متدنية في تاريخ التقرير المالي ،و
• أدوات مالية أخرى لم تزدد مخاطر االئتمان بخصوصها بصورة جوهرية منذ االعتراف األولي بها.
تعتبر الشركة أن أداة الدين منخفضة مخاطر االئتمان عندما يكون تصنيف مخاطر االئتمان الخاص بها معادال للتعريف المتعارف
عليه عالميا لـ "درجة االستثمار" .إن خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  12شهرا هي جزء من خسائر االئتمان المتوقعة التي تنشأ
عن أحداث التعثر في األدوات المالية المحتملة خالل  12شهرا بعد تاريخ التقرير المالي.
تمثل المدخالت الرئيسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة هيكل األحكام للمتغيرات التالية:
• احتمالية التعثر
• الخسارة الناتجة عن التعثر
• قيمة التعرض لمخاطر التعثر
تقوم الشركة بتصنيف موجوداتها المالية في ثالث مراحل وفقا لمنهجية المعيار (  ) 9كما يلي:
المرحلة ( - )1الموجودات المالية التي لم تنخفض قيمتها بصورة جوهرية من حيث الجودة االئتمانية منذ نشأتها .يتم تسجيل
مخصص االنخفاض في القيمة بنا ء على احتمالية التعثر على مدى  12شهرا .
المرحلة ( )2الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها بصورة جوهرية من حيث الجودة االئتمانية منذ نشأتها .يتم تسجيل مخصص
االنخفاض في القيمة استنادا إلى خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر الزمني الحتمال التعثر.
المرحلة ( – )3بالنسبة للموجودات المالية التي انخفضت قيمتها ،تقوم الشركة باالعتراف بمخصص االنخفاض في القيمة استنادا إلى
العمر الزمني الحتمال التعثر.
تأخذ الشركة أيضا في االعتبار المعلومات المتوقعة مستقبال في تقييمها لالنخفاض الجوهري في مخاطر االئتمان منذ نشأتها إضافة
إلى قياس خسائر االئتمان المتوقعة.
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سوف تشمل المعلومات االستشرافية مستقبال عناصر مثل الحكم من قبل خبير وعوامل االقتصاد الكلي (مثل :أسعار النفط ،ونمو
القروض ومؤشر مدراء المشتريات التصنيعية ،ومعدل صرف المستهلك) والتوقعات االقتصادية التي يتم الحصول عليها من خالل
المصادر الداخلية والخارجية.
قياس خسارة االئتمان المتوقعة
ان الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح للخسائر االئتمانية .يتم قياسها كاآلتي:
• الموجودات المالية التي ال تنخفض فيها قيمة االئتمان في تاريخ التقرير المالي تعتبر بالقيمة الحالية لجميع النواقص النقدية (أي
الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة الحصول عليها) ،و
• الموجودات المالية التي انخفضت فيها قيمة االئتمان في تاريخ التقرير المالي :تمثل الفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة.
الموجودات المالية التي تم إعادة جدولتها
إذا تم إعادة التفاوض على أحكام الموجودات المالية أو تم تعديلها أو تم استبدال األصل المالي القائم بأصل مالي جديد بسبب
الصعوبات المالية التي يواجهها المقترض ومن ثم تقييم ما إذا كان يجب القيام بعملية استبعاد األصل المالي وقياس خسائر االئتمان
المتوقعة على النحو التالي:
• إذا كانت إعادة الهيكلة المتوقعة ال تؤدي إلى استبعاد األصل المالي القائم ،فإن التدفقات النقدية المتوقعة التي قد تنشأ من األصل
المالي المعدل مدرجة ضمن احتساب العجز النقدي من األصل القائم.
• إذا كانت إعادة الهيكلة المتوقعة ستؤدي إلى استبعاد األصل المالي القائم ،فإن القيمة العادلة المتوقعة لألصل الجديد تعتبر كتدفقات
نقدية نهائية من األصل المالي القائم في وقت إلغاء قيده .يتم ادراج هذه القيمة في حساب العجز النقدي من األصل المالي القائم
الذي تم خصمه من التاريخ المتوقع لالستبعاد إلى تاريخ التقرير المالي باستخدام معدل العمولة الخاصة األصلي لألصل المالي
القائم.
موجودات مالية ذات قيمة ائتمانية منخفضة
بتاريخ كل قوائم مالية ،تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة قد انخفضت قيمتها االئتمانية .يعتبر
األصل المالي منخفض القيمة عند وقوع حدث او أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.
القرض الذي يتم التفاوض عليه بسبب تعثر المقترض يعتبر عادة بأنه منخفض القيمة االئتمانية ما لم يكن هناك دليال على أن مخاطر
عدم استالم تدفقات نقدية تعاقدية آخذة باالنخفاض بصورة جوهرية وال توجد مؤشرات على انخفاض في القيمة.
عند تقييم ما إذا كان االستثمار في دين سيادي انخفضت قيمته االئتمانية ،تأخذ الشركة في االعتبار العوامل التالية:
• تقييم السوق للمالءة االئتمانية كما ظهرت في عوائد السندات.
• تقييم وكاالت تصنيف االئتمان.
• احتمال إعادة هيكلة الديون مما يؤدي إلى خسائر يتحملها المالكون من خالل االعفاء الطوعي أو االلزامي للديون.
• آليات الدعم الدولي المتوفرة لتقديم الدعم الضروري بصفتها "جهة المالذ األخير لإلقراض" لتلك الدولة إضافة إلى النية التي
ظهرت في تصريحات عامة أو حكومية أو وكاالت الستخدام تلك اآللية .يتضمن هذا تقييم لعمق تلك االليات بغض النظر عن
النية السياسية سواء كان هناك مقدرة الستيفاء المعايير المطلوبة أم ال.
عرض مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي
يتم عرض مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة مقابل الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة في قائمة المركز المالي كتخفيض
من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.

شطب
يتم شطب القروض وسلف العمالء عندما ال يكون لدى الشركة احتمال واقعي بشأن استرداد األصل المالي (إما بصورة كلية أو
جزئية) أو أنها ملتزمة قانونيا ً بالقيام بذلك .وبشكل عام ،تكون هذه الحالة عندما تقرر الشركة ان المدين ليس لديه موجودات او
مصادر دخل يمكن ان تولد تدفقات نقدية كافية لسداد المبالغ التي سيتم شطبها .يعتبر الشطب إيقاف اعتراف .قد تقوم الشركة بتنفيذ
أنشطة إنفاذ على الموجودات المالية المشطوبة .إن االستردادات الناتجة عن أنشطة اإلنفاذ في الشركة سوف ينتج عنها أرباح انخفاض
قيمة ،سيتم عرضها في "صافي خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات المالية" في قائمة الربح أو الخسارة.
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(بالريـال السعودي)
ترجمة العمالت األجنبية
يتم ترجمة المعامالت بالعملة األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة عند إجراء المعامالت .ويتم إعادة تحويل
الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية في تاريخ التقرير إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في ذلك
التاريخ .تدرج المكاسب والخسائر الناتجة عن التسديدات وتحويل المعامالت بالعمالت األجنبية في قائمة الدخل الشامل.
بالنسبة للبنود غير النقدية المقاسة بنا ًء على التكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها بأسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت
األولية.
موجودات غير ملموسة
تتكون الموجودات غير الملوسة التي تحتفظ بها الشركة من برامج كمبيوتر ومواقع على شبكة اإلنترنت بأعمار إنتاجية محددة وتُقاس
بالتكلفة مطروحا منها اإلطفاء المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة المتراكمة.

تكاليف الحقة
يتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزيد عن المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في األصل المحدد الذي تتعلق به .جميع
النفقات األخرى  ،يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة عند تكبدها.

إطفاء
يتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة الموجودات غير الملموسة مطرو ًحا منها قيمها المتبقية المقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت
على مدى أعمارها االنتاجية المقدرة ،ويتم االعتراف بها عمو ًما في الربح او الخسارة.
فيما يلي االعمار االنتاجية المقدرة للفترة الحالية وفترة المقارنة كما يلي:
السنوات
3
3

برمجيات
مواقع على شبكة اإلنترنت

يتم فحص طرق اإلطفاء واألعمار االنتاجية والقيم ال متبقية في تاريخ كل تقرير مالي وتعديلها مع أثر أي تغييرات في التقدير يتم
المحاسبة عنها على أساس مستقبلي ،عند االقتضاء.

إلغاء االعتراف
يتم إلغاء االعتراف باألصل غير الملموس عند استبعاده أو عندما ال يتوقع ان تنشأ أي منافع اقتصادية من االستخدام أو االستبعاد .يتم
االعتراف بأي ارباح او خسائر ناتجة عن إلغاء اإلعتراف بأصل غير ملموس ،والتي يتم قياسها بالفرق بين صافي متحصالت
االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل ،في قائمة الربح أو الخسارة عند إلغاء االعتراف.
ممتلكات ومعدات

االعتراف والقياس

يتم قياس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا ً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة ،ان وجدت .تتضمن التكلفة
المصروفات التي تُعزى مباشرة ً إلى اقتناء األصل ،بما في ذلك أي تكاليف أخرى تُعزى مباشرة ً إلى جعل الموجودات في حالة صالحة
لالستخدام المقصود ،وتكاليف تفكيك العناصر وإزالتها وإعادة الموقع إلى حالته السابقة ،حسب االقتضاء.

تكاليف الحقة
يتم االعتراف بتكلفة استبدال جزء من عنصر من الممتلكات والمعدات بالقيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل ان تتدفق منافع
اقتصادية مستقبال من هذا الجزء إلى الشركة ،ويمكن قياس تكلفته بشكل موثوق .ويتم إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية للجزء المستبدل.
يتم االعتراف بتكاليف الخدمة اليومية للممتلكات والمعدات في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند تكبدها.

استهالك
تحتسب االستهالكات بهدف شطب تكلفة بنود الممتلكات والمعدات ناقص قيمها المتبقية المقدرة وذلك باستخدام طريقة القسط الثابت
على مدى األعمار االنتاجية المقدرة ،ويتم االعتراف بها في الربح او الخسارة.
فيما يلي االعمار االنتاجية المقدرة للفترة الحالية وفترة المقارنة كما يلي:
السنوات
3
4
3

تحسينات على المأجور
معدات مكتبية
حاسب آلي
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(بالريـال السعودي)
تتم مراجعة طريقة االستهالك واالعمار االنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل قوائم مالية وتعديلها مع تأثير أي تغييرات في التقدير يتم
حسابها على أساس مستقبلي.

إلغاء االعتراف
يتم إلغاء االعتراف بأحد بنود الممتلكات والمعدات عند استبعاده او عندما ال يتوقع أن تنشأ اية منافع اقتصادية من االستخدام المستمر
لألصل .يتم تحديد أي ارباح او خسائر ناتجة عن استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات عبر مقارنة الفرق بين المتحصل من االستبعاد
مع القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات ،ويتم االعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
تمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ جميع التكاليف المتعلقة مباشرة بالمشاريع قيد التنفيذ ،ويتم رسملتها كممتلكات ومعدات او
موجودات غير ملموسة عند اكتمال المشروع .تُدرج األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ناقصا ً خسائر انخفاض القيمة المتراكمة،
ان وجدت.
تتضمن التكلفة المصاريف المعزوة مباشرة ً إلى اقتناء البنود .يبدأ استهالك هذه الموجودات بنفس األساس المتبع للموجودات األخرى
من نفس الفئة ،عندما تصبح هذه الموجودات جاهزة لالستخدام المقصود منها.
انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للشركة في تاريخ كل فترة تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على ان هذه
الموجودات قد تكبدت خسائر انخفاض في القيمة .وفي حال وجود أي مؤشر من هذا القبيل ،يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل
وتحديد مدى خسارة انخفاض القيمة (ان وجدت) .عندما ال ينتج األصل تدفقات نقدية مستقلة عن الموجودات األخرى ،تقوم الشركة
بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد التي ينتمي إليها األصل .عندما يمكن تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة ،يتم توزيع
الموجودات المشتركة إلى وحدات منتجة للنقد محددة ،او يتم توزيعها إلى أصغر مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد التي يمكن تحديد
أسس توزيع معقولة وثابتة لها بشكل معقول.
يتم القيام باختبار انخفاض القيمة للموجودات غير الملموسة ذات اعمار انتاجية غير محددة بشكل سنوي ،وعند وجود مؤشر على
انخفاض قيمة األصل.
يتحقق االنخفاض في القيمة عند تجاوز القيمة الدفترية لألصل او الوحدة المنتجة للنقد قيمته  /قيمتها القابلة لالسترداد ،التي تمثل قيمته
صا تكاليف البيع او  /قيمة االستخدام ،أيهما أعلى .يتم الوصول إلى القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع استنادا إلى
 /قيمتها العادلة ناق ً
البيانات المتاحة من معامالت البيع الملزمة لألصول المماثلة التي تنفذ دون إخالل بمصالح الطرفين .تستند القيمة المستخدمة إلى
نموذج التدفقات النقدية المخصومة ،حيث يتم خصم التدفقات النقدية التي يُتوقع تحقيقها في المستقبل إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل
خصم ما قبل الضريبة ،وهو معدل يعكس تقييمات السوق الحالية لسعر العملة في ذلك الوقت والمخاطر المتعلقة باألصل الذي لم يتم
تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية له.
إذا تم تقدير القيمة القابلة لالسترداد (او الوحدة المولد ة للنقد) لتكون أقل من القيمة الدفترية ،يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل (او
الوحدة المولدة للنقد) إلى القيمة القابلة لالسترداد .يتم تسجيل خسائر انخفاض القيمة مباشرة ً في قائمة الربح أو الخسارة ما لم يتم قيد
األصل بقيمة إعادة التقييم ،وفي هذه الحالة يتم التعامل مع استرداد خسارة انخفاض القيمة بانخفاض في إعادة التقييم.
تتحقق خسائر االنخفاض المتعلقة بالوحدات المولدة للنقد ويتم توزيعها اوال لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة موزعة على الوحدات،
ومن ثم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات األخرى في مجموعة من الوحدة على أساس تناسبي.
يتم توزيع خسارة انخفاض القيمة فيما يتعلق بالوحدات المولدة للنقد أوالً لتقليل القيمة الدفترية ألي شهرة مخصصة للوحدات ،ومن ثم
لتقليل القيم الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة (مجموعة الوحدات) على أساس تناسبي.
عند عكس االنخفاض في قيمة االصل في الفترة الالحقة  ،يتم تعديل القيمة الدفترية لالصل بزيادتها إلى القيمة القابلة لالسترداد المعدلة
بشرط أال تتعدى هذه الزيادة القيمة الدفترية لالصل فيما لو لم يتم تخفيض قيمة االصل في السنوات السابقة  .يتم تسجيل عكس خسائر
انخفاض القيمة مباشرة ً في قائمة الربح أو الخسارة ما لم يتم قيد األصل بقيمة إعادة التقييم ،وفي هذه الحالة يتم التعامل مع استرداد
خسارة انخفاض القيمة كزيادة في إعادة التقييم.
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اإليجارات
الشركة كـمستأجر

تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد عقد إيجار أو يتضمن عقد إيجار عند بداية العقد .وتعترف الشركة بأصل حق االستخدام والتزام
االيجار المقابل له المتعلق بكافة ترتيبات اإليجار التي تكون فيها هي المستأجر ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل (المحددة على
أنها عقود إيجار مدتها  12شهرا أو أقل) وعقود تأجير الموجودات ذات القيمة المنخفضة .بالنسبة لهذه العقود ،تعترف الشركة بدفعات
اإليجار كمصاريف تشغيل باستخدام طريقة القسط الثابت على طول فترة عقد اإليجار ،ما لم يكن هناك أساس منتظم آخر أكثر تمثيال
للنمط الزمني الذي يتم فيه استهالك الفوائد االقتصادية من الموجودات المؤجرة.
يتم قياس التزام االيجار مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار غير المسددة في بداية االيجار ،وخصمها باستخدام المعدل الذي
ينطوي عليه عقد اإليجار .إذا كان من غير الممكن تحديد المعدل بسهولة ،يجب على المستأجر أن يستخدم معدل فائدة االقتراض
المتدرج.
تشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار ما يلي:
 الدفعات الثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة من حيث الجوهر ) ،ناقصا ً أي حوافز تأجير مستحقة. مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو معدل ،والمقاسة مبدئيا ً باستخدام ذلك المؤشر أو المعدل في تاريخ بداية العقد،إن وجد؛
 المبالغ التي يتوقع أن يدفعها المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية; سعر ممارسة خيارات الشراء ،إذا كان المستأجر واثق بشكل معقول من ممارسة هذه الخيارات؛ و مدفوعات الغرامات إلنهاء عقد اإليجار ،إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لخيار إنهاء عقد اإليجار.يتم عرض التزام اإليجار كبند منفصل في قائمة المركز المالي.
يتم قياس التزام عقد اإليجار الحقا ً عن طريق زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزام عقد اإليجار (باستخدام طريقة الفائدة
الفعلية) وعن طريق تخفيض القيمة الدفترية لتعكس دفعات عقد اإليجار المسددة.
وتقوم الشركة بإعادة قياس التزام عقد اإليجار (وإجراء تعديل مقابل على أصل حق االستخدام) إذا:
 هناك تغير في مدة عقد اإليجار أو إذا كان هناك حدث أو تغيير جوهري في الظروف مما أدى إلى تغيير في تقييم ممارسة خيارالشراء ،وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام عقد اإليجار عن طريق خصم دفعات عقد اإليجار المعدلة باستخدام نسبة خصم
معدلة.
 هناك تغير في دفعات اإليجار بسبب التغييرات في مؤشر أو نسبة أو تغيير في الدفعات المتوقعة بموجب قيمة متبقية مضمونة،وفي هذه الحاالت يتم إعادة قياس التزام عقد اإليجار عن طريق خصم دفعات اإليجار المعدلة باستخدام نسبة خصم غير متغيرة
(ما لم تتغير دفعات عقد اإليجار بسبب التغيير في سعر الفائدة العائم ،وفي هذه الحالة يتم استخدام نسبة خصم معدلة).
 يتم تعديل عقد اإليجار وال يتم المحاسبة عن تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل ،وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام عقداإليجار بنا ًء على مدة عقد اإليجار المعدّلة عن طريق خصم دفعات اإليجار المعدلة باستخدام نسبة الخصم المعدلة في تاريخ
سريان التعديل.
لم تقم الشركة بإجراء أي تعديالت مماثلة خالل الفترات المعروضة.
تتضمن موجودات حق االستخدام القياس المبدئي اللتزامات عقد اإليجار المقابلة ودفعات اإليجار التي تمت في أو قبل بدء عقد
صا أي حوافز إيجار مستلمة وأي تكاليف مباشرة أولية .ويتم قياسها الحقا ً بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر
اإليجار ،ناق ً
انخفاض القيمة.
عندما تتحمل الشركة التزام يتعلق بتكاليف تفكيك وإزالة أصل مؤجر أو إعادة الموقع إلى حالته األصلية أو إعادة األصل األساسي
نفسه إلى الحالة المطلوبة وفقا ً ألحكام وشروط عقد اإليجار ،يتم االعتراف بمخصص وقياسه وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم .37
إلى الحد الذي تتعلق فيه التكاليف بأصل حق االستخدام ،يتم إدراج التكاليف في أصل حق االستخدام ذي الصلة ،ما لم يتم تكبد هذه
التكاليف إلنتاج المخزون.
يتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى فترة عقد اإليجار والعمر اإلنتاجي لألصل محل العقد أيهما أقصر .إذا كان عقد
اإليجار يحول ملكية األصل محل العقد أو إذا كانت تكلفة حق االستخدام تعكس أن الشركة تتوقع ممارستها لخيار الشراء ،يتم استهالك
أصل حق االستخدام ذي الصلة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل محل العقد .ويبدأ حساب االستهالك بتاريخ بداية عقد اإليجار.
يتم عرض موجودات حق االستخدام كبند منفصل في قائمة المركز المالي.
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(بالريـال السعودي)
تقوم الشركة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  36لتحديد ما إذا كان أصل حق االستخدام قد انخفضت قيمته وللمحاسبة عن أي
خسائر انخفاض تم تحديدها في سياسة انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والـمعدات.
ال يتم إدراج اإليجارات المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو نسبة في قياس التزام عقد اإليجار وأصل حق االستخدام .يتم االعتراف
بالدفعات ذات الصلة كمصروف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى هذه الدفعات ويتم إدراجها في الربح أو
الخسارة.
وكوسيلة عملية ،يسمح المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16للمستأجر بعدم فصل المكونات غير اإليجارية ،وبدالً من ذلك يتم
المحاسبة عن أي مكون إيجاري أو غير إيجاري مرتبطة به كترتيب واحد .لم تستخدم الشركة هذه الوسيلة العملية.
النقد وما في حكمه
يتضمن النقد وما في حكمه ،نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل تستحق خالل فترة ثالثة اشهر او أقل.
المنح الحكومية
تعترف الشركة بالمنحة الحكومية المتعلقة بالدخل في حال وجود تأكيد معقول من انها سوف تستلمها وان الشركة ستلتزم بالشروط
المرتبطة بالمنحة .إن الفائدة من الوديعة الحكومية بمعدل ربح اقل من السوق تعتبر كمنحة حكومية متعلقة بالدخل .تقاس الوديعة
ويعترف بها بسعر ربح اقل من السوق وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  : 9األدوات المالية .يقاس سعر الفائدة األقل من السوق
على انه الفرق بين القيمة الدفترية االولية للوديعة المحددة وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9والعائدات المستلمة .تحتسب
الفائدة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  .20تدرج المنحة الحكومية في قائمة الربح أو الخسارة على أساس منتظم على مدى الفترة
التي تعترف بها الشركة كمصاريف و تكاليف ذات صلة والتي تهدف المنحة للتعويض عنها .إن المنح الحكومية التي يتم استالمها
كتعويض عن خسائر تكبدتها الشركة بدون تكاليف مستقبلية ذات صلة يتم االعتراف بها في الربح او الخسارة عن نفس الفترة.
التزامات منافع الموظفين
تدير الشركة برنامج لمنافع نهاية الخدمة للموظفين والمكافآت اإلضافية.
يتم تكوين مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين وفقا لمتطلبات نظام العمل السعودي على أساس الفترة التي أمضاها الموظف في
الخدمة.
يتم احتساب صافي التزام الشركة فيما يتعلق بخطط المنافع المحددة غير الممولة ("االلتزامات") بشكل منفصل لكل خطة من خالل
تقدير مقدار المنفعة المستقبلية التي كسبها الموظفون مقابل الخدمات في الفترات الحالية والسابقة .يتم خصم المنفعة لتحديد قيمتها
الحالية وأي تكاليف خدمة سابقة غير معترف بها.
معدل الخصم المستخدم هو عائد السوق على السندات الحكومية في تاريخ التقريرالذي يحتوي على تواريخ استحقاق تقارب شروط
التزامات الشركة .يتم تحديد تكلفة تقديم الفوائد بموجب خطط المنافع المحددة باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة لتحديد القيمة
الحالية اللتزام الشركة من قبل خبير اكتواري مؤهل ،مع إجراء تقييمات اكتوارية كل ثالثة أعوام وتحديثها للعامين التاليين في حال
وجود تغييرات جوهرية ،ان وجدت.
تشمل االلتزامات المتعلقة بالمزايا المحددة ما يلي:
• تكلفة الخدمة (بما في ذلك تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الخدمة السابقة ،وكذلك األرباح والخسائر الناتجة عن تقليص التكاليف
والتسويات)؛
• صافي مصروف الفائدة/الدخل؛ و
• مكاسب ( /خسائر) اعادة القياس:
تعترف الشركة وتعرض اول عنصرين من تكاليف المنافع المحددة في الربح او الخسارة .يتم إدراج المكاسب ( /الخسائر) نتيجة
إلعادة قياس التزامات منافع الموظفين في الدخل الشامل اآلخر فورا .تتم المحاسبة عن أرباح(/خسائر) تقليص التكاليف وتعديالت
الخطة كتكلفة خدمة سابقة في الربح أو الخسارة في فترة تعديل الخطة.
يتعين على الشركة المساهمة في خطة المنافع المملوكة للدولة حيث يكون التزام الشركة بموجب الخطة هو تقديم مساهمة شهرية
محددة بنا ًء على نسبة مئوية محددة من تكلفة الرواتب على النحو المنصوص عليه في اللوائح .يتم االعتراف بهذه المساهمات
كمصروف عندما يقوم الموظفون بتقديم الخدمة التي تؤهلهم للمساهمات .يتم تصنيف أي مبالغ غير مدفوعة كمستحقات.
يتم اإلقرار أيضًا بااللتزامات المتعلقة بالفوائد المستحقة للموظفين فيما يتعلق باألجور والرواتب واإلجازات السنوية والمزايا األخرى
ذات الصلة في الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمات ذات الصلة بالمبلغ غير المخصوم من المنافع المتوقع دفعها وتصنف على انها
مستحقات.
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(بالريـال السعودي)
المخصصات
يتم قيد المخصصات عند وجود التزام حالي (ضمني او استداللي) على الشركة ناتج عن حدث سابق ،ومن المحتمل ان تحتاج الشركة
لسداد االلتزام مع إمكانية عمل تقدير موثوق لقيمة االلتزام .يتم فحص المخصصات في كل فترة تقرير وتعديلها لتعكس أفضل
التقديرات الحالية.
ان المبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي في تاريخ القوائم المالية مع األخذ في
االعتبار المخاطر والشكوك المحيطة بااللتزام.
عند قياس المخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي ،فإن قيمته الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات
النقدية (عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود جوهريا).
عندما يتوقع استرداد بعض او كافة المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية مخصص ما من طرف ثالث ،يتم إدراج المديونية المستحقة
كأصل إذا كان من المؤكد استالم المبلغ المستحق وإمكانية قياس المديونية بشكل موثوق.
الزكاة
تخضع الشركة النظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية .يتم عمل مخصص للزكاة على أساس
االستحقـــــــــاق .تحتسب الزكاة على وعاء الزكاة .يجري تسجيل أي فروقات في التقدير عند اعتماد الربط النهائي وحينها يتم إقفال
المخصص.
تحقق اإليرادات

ايرادات عمولة خاصة
يتم االعتراف بإيرادات العمولة الخاصة على القروض وسلف العمالء استنادا ً إلى معدل الفائدة الفعلي ،ويقصد به المعدل الذي بخصم
بالضبط التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألداة المالية من خالل العمر المتوقع لألداة المالية ،أو عند االقتضاء ،إلى صافي القيمة
الدفترية لألصل المالي أو االلتزام المالي أيهما أقصر .يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية مع األخذ في االعتبار جميع الشروط
التعاقدية لألداة.
يشمل حساب معدل الفائدة الفعلي جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة بين أطراف العقد والتي تتعلق بشكل مباشر بترتيبات
اإلقراض المحددة وتكاليف المعامالت وجميع األقساط أو الخصومات األخرى.
يتم احتساب إيرادات العمولة الخاصة عن طريق تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي غير منخفض
القيمة االئتمانية (أي بالتكلفة المطفأة لألصل المالي قبل تعديل أي مخصص خسارة ائتمانية متوقعة) .بالنسبة للموجودات المالية
منخفضة القيمة االئتمانية  ،يتم احتساب إيرادات العمولة الخاصة عن طريق تطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة
صا مخصص خسائر االئتمان المتوقعة) .بالنسبة
للموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية (أي إجمالي القيمة الدفترية ناق ً
للموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات القيمة االئتمانية المنخفضة ،فإن معدل الفائدة الفعلي يعكس خسائر االئتمان المتوقعة
عند تحديد التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع استالمها من األصل المالي.

إيراد الرسوم اإلدارية للقروض
يتم االعتراف بإيرادات الرسوم اإلدارية للقروض على مدار الفترة بالتناسب مع إيرادات العموالت الخاصة.
إيرادات مالية
يتم االعتراف باإليرادات المالية على أساس االستحقاق باستخدام أساس العائد الفعلي.
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المصاريف
تتكون مصاريف البيع والتسويق بشكل رئيسي من التكاليف المتكبدة لتسويق وبيع بضائع  /خدمات الشركة .يتم تصنيف المصاريف
األخرى كمصاريف عمومية وإدارية.
تتضمن المصاريف اإلدارية والعمومية المصاريف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر باألنشطة التشغيلية للشركة.
ويتم توزيع المصاريف ،إذا دعت الحاجة لذلك ،بين مصاريف إدارية وعمومية وتكاليف مباشرة على أساس ثابت.
تكاليف التمويل
تتضمن تكاليف التمويل العموالت على القروض ويتم االعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر على أساس
زمني متناسب من خالل الرجوع إلى المبلغ األساسي القائم وحسب معدل العموالت الفعلي المعمول به.
ضريبة القيمة المضافة
يتم االعتراف بإيراد الرسوم اإلدارية للقروض والمصاريف والموجودات بالصافي بعد خصم مبلغ ضريبة القيمة المضافة ،باستثناء:
• عندما ال يتم استرداد ضريبة القيمة المضافة من الهيئة العامة للزكاة والدخل والمدفوعة لشراء موجودات او خدمات  ،عندها ،يتم
االعتراف بضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة اقتناء األصل او ضمن المصاريف ،حسب مقتضى الحال.
• يتم قيد الذمم المدينة والذمم الدائنة بقيمة ضريبة القيمة المضافة المشمولة؛
ان صافي قيمة ضريبة القيمة المضافة المستردة من ،او المستحقة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل تكون مشمولة كجزء من الذمم
المدينة او الذمم الدائنة في قائمة المركز المالي.
.4

االجتهادات الهامة والمصادر الرئيسية لعدم تأكد التقدير
يتطلب تطبيق السياسات المحاسبية للشركة المشار إليها في اإليضاح  3ممارسة اإلدارة ألحكام وإجراء تقديرات يكون لها أثر
جوهري على المبالغ المدرجة واستخدام بعض التقديرات واالفتراضات الجوهرية التي من شانها ان تؤثر على مبالغ الموجودات
والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ التقرير وكذلك مبالغ اإليرادات والمصروفات
المسجلة اثناء فترة التقرير .يتم تقييم التقديرات واألحكام باستمرار وهي تستند إلى التجارب السابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات
األحداث المستقبلية التي يعتقد انها معقولة في ظل هذه الظروف .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
إن التقديرات المحاسبية الهامة التي تتأثر بهذه التوقعات وحاالت عدم اليقين المرتبطة بها تتعلق بشكل رئيسي بخسائر االئتمان
المتوقعة  ،وقياس القيمة العادلة  ،وتقييم القيمة القابلة لالسترداد للموجودات غير المالية .جرى مناقشة أثر جائحة كوفيد 19-على كل
من هذه التقديرات في اإليضاح ذي الصلة من هذه القوائم المالية.
يتم فحص التقديرات واالفتراضات الرئيسية بصورة متواصلة ويتم االعتراف بالتعديالت في التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم
فيها فحص التقديرات إذا اقتصر أثر التعديل على تلك الفترة فقط او يتم االعتراف بها في فترة التعديل وفترات مستقبلية إذا أثر التعديل
على الفترات الحالية والمستقبلية  .فيما يلي الجوانب المهمة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو ممارسة اجتهادات:
تقييم نموذج األعمال
يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية على نتائج األصل والفوائد المستحقة عليه حصرا ً واختبار نموذج األعمال .تحدد الشركة
نموذج األعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات الموجودات المالية معًا لتحقيق هدف تجاري معين .يتضمن هذا التقييم
االجتهاد الذي يعكس جميع األدلة ذات الصلة بما في ذلك ،كيفية تقييم أداء الموجودات وقياس ادائها ،والمخاطر التي تؤثر على أداء
الموجودات ،وكيفية ادارتها .تراقب الشركة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة او القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر التي يتم استبعادها قبل استحقاقها لفهم سبب استبعادها وما إذا كانت األسباب متوافقة مع الهدف التجاري الذي تم من أجله
االحتفاظ بها .المراقبة جزء من التقييم المستمر للشركة ما إذا كان نموذج العمل ،الذي بموجبه يتم االحتفاظ بالموجودات المالية
المتبقية ،ال يزال مالئما ً وإذا كان من غير المناسب وجود تغيير في نموذج العمل وبالتالي تغيير محتمل في تصنيف تلك الموجودات.
الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان
كما هو مبين في اإليضاح رقم  3حول القوائم المالية ،يتم قياس خسارة االئتمان المتوقعة كمخصص معادل خسارة ائتمان متوقعة لمدة
 12شهرا بالنسبة للمرحلة رقم  ،1او خسارة ائتمان متوقعة على مدى العمر الزمني للمرحلة  ،2او للمرحلة  .3ينتقل األصل إلى
المرحلة الثانية عندما تزيد مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ االعتراف االولي .ال يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9األمور
التي تزيد مخاطر االئتمان بشكل كبير .عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان لألصل قد زادت بشكل جوهري تأخذ الشركة في
الحسبان المعلومات الكمية والنوعية االستشرافية المعقولة والمؤيدة .انظر إيضاح  3وإيضاح  21لمزيد من التفاصيل.
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(بالريـال السعودي)
انخفاض قيمة الموجودات المالية
يتطلب قياس خسائر االئتمان المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9لكافة فئات الموجودات المالية اتخاذ أحكام،
وبشكل خاص ،بشأن تقدير القيمة وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات عند تحديد خسائر االنخفاض في القيمة وتقييم
الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان .تتأثر هذه التقديرات بعدد من العوامل والتغيرات التي قد تطرأ عليها ويمكن أن تؤدي إلى
مستويات مختلفة من المخصصات.
إن حسابات الشركة لخسائر االئتمان المتوقعة هي بمثابة مخرجات من نماذج معقدة مع عدد من االفتراضات األساسية فيما يتعلق
بخيار المدخالت المتغيرة واعتمادها على بعضها بعضا .تتضمن عناصر نماذج الخسارة االئتمانية المتوقعة التي تعتبر أحكاما
وتقديرات محاسبية ما يلي:
 .1اختيار أسلوب التقدير أو منهجية للنماذج ،والتي تتناول األحكام واالفتراضات الرئيسية أدناه:
أ)
ب)
ج)
د)
ه)

نموذج تصنيف االئتمان الداخلي للشركة  ،والذي يحدد احتمالية التعثر وفقا ً للتصنيفات الفردية.
ضوابط الشركة لتقييم ما إذا كان هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان ولهذا يجب قياس مخصصات الموجودات المالية على
أساس خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر الزمني والتقييم النوعي.
تجزأة الموجودات المالية عند تقييم الخسارة االئتمانية المتوقعة على أساس جماعي.
وضع نماذج للخسائر االئتمانية المتوقعة باإلضافة إلى صيغ متنوعة.
اختيار تصورات االقتصاد الكلي المستقبلي واحتمال ترجيحها الشتقاق المدخالت االقتصادية في نماذج الخسائر االئتمانية
المتوقعة.

 .2اختيار مدخالت لهذه النماذج والترابط بين المدخالت وبعضها البعض مثل سيناريوهات االقتصاد الكلي والمعطيات االقتصادية.
مبدأ االستمرارية
قامت إدارة الشركة بتقييم قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة وهي مقتنعة بان لديها الموارد الالزمة الستمرار انشطتها في
المستقبل المنظور .كما ان اإلدارة ليست على دراية بأي حاالت عدم تيقن رئيسية قد تثير شكوكا ً هامة حول قدرة الشركة على البقاء
كمنشأة مستمرة .لذلك ،سيتم االستمرار في إعداد القوائم المالية على أساس االستمرارية.
األعمار االنتاجية والقيمة المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة
تحدد اإلدارة االعمار االنتاجية المقدرة والقيمة المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة ألغراض احتساب
االستهالك  /اإلطفاء .يتم القيام بهذا التقدير بعد األخذ في االعتبار االسـتخدام المتوقع للموجودات او التلف المادي .تقوم اإلدارة بفحص
القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية بشكل سنوي وتعديل مصروف االستهالك/اإلطفاء المستقبلي عندما ترى اإلدارة ان األعمار
اإلنتاجية والقيمة المتبقية تختلف عن التقديرات السابقة.
انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
يتم فحص الموجودات غير المال ية لتحديد االنخفاض في قيمتها عندما تشير األحداث او التغيرات في الظروف إلى ان القيمة الدفترية
قد ال تكون قابلة لالسترداد .يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة للمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل المبلغ القابل لالسترداد
صا تكلفة البيع والقيمة قيد االستخدام أيهما أعلى.
والقيمة العادلة لألصل ناق ً
التزامات منافع الموظفين
يتم تحديد تكلفة منافع نهاية الخدمة للموظفين والمكافآت اإلضافية وفقا لعمليات التقييم االكتواري .وقد تم اعتماد بعض االفتراضات
االكتوارية كما هو مذكور في اإليضاح  12حول القوائم المالية لتقييم القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة .أي تغييرات في هذه
االفتراضات في السنوات المقبلة قد تؤثر على المكاسب والخسائر في تلك السنوات.
قياس القيمة العادلة
تقيس الشركة األدوات المالية بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير .ان القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه من بيع أصل او
الذي سيتم دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس ،يستند قياس القيمة العادلة على افتراض ان
معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام تتم إما:
•
•
•

في السوق الرئيسة لألصل او االلتزام ،او
او في ظل عدم وجود سوق رئيسية ،في أكثر األسواق منفعة لألصل او االلتزام.
ويجب ان تكون السوق الرئيسة او األكثر فائدة متاحة من قبل الشركة.

وتُقاس القيمة العادلة للموجودات او المطلوبات باستخدام افتراضات على ان المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات
او المطلوبات وعلى فرضية ان المتعاملين في السوق يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.
يأخذ قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي في االعتبار قدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية عبر استخدام األصل
على نحو أفضل وبأعلى فائدة ممكنة او عن طريق بيعه إلى متعامل آخر في السوق يستخدم األصل على نحو أفضل وبأعلى فائدة
ممكنة.
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(بالريـال السعودي)
تستخدم الشركة أساليب التقييم المناسبة في الظروف والتي تتوفر حولها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ،وزيادة استخدام المدخالت
ذات الصلة القابلة للرصد وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للرصد إلى الحد األدنى.
وتُص َّنف كافة الموجودات والمطلوبات ،التي تقاس قيمتها العادلة او يُفصح عنها في القوائم المالية ،ضمن التسلسل الهرمي للقيمة
العادلة ،وفيما يلي بيان بذلك على أساس مدخالت المستوى األدنى والها َّمة لقياس القيمة العادلة ككل:
المستوى االول  -األسعار ال ُمدرجة (بدون تعديل) في سوق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة .
المستوى الثاني  -طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة للرصد بصورة مباشرة او
غير مباشرة .
المستوى الثالث  -طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظة.
يحق للشركة إشراك خبراء تقييم خارجيين لتقييم الموجودات الجوهرية مثل الموجودات المالية غير المدرجة.
.5

الموجودات غير الملموسة
مواقع على شبكة
اإلنترنت

برمجيات

أعمال رأسمالية قيد
التنفيذ (إيضاح  )1-5المجموع

التكلفة
 1يناير 2019
إضافات

539,393
-

-

204,109
238,032

743,502
238,032

 31ديسمبر 2019

539,393

-

442,141

981,534

إضافات
تحويالت

-

239,738
442,141

313,805
()442,141

553,543
-

 31ديسمبر 2020
إطفاء متراكم:

539,393

681,879

313,805

1,535,077

 1يناير 2019
المحمل للسنة (إيضاح )17

118,463
187,365

-

-

118,463
187,365

 31ديسمبر 2019

305,828

-

-

305,828

المحمل للسنة (إيضاح )17

187,364

227,293

-

414,657

 31ديسمبر 2020

493,192

227,293

-

720,485

صافي القيمة الدفترية كما في:
 31ديسمبر 2019
 31ديسمبر 2020

454,586

233,565
46,201

 1-5تتعلق األعمال الرأسمالية بتنفيذ نظام جديد إلدارة القروض.
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442,141
313,805

675,706
814,592
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(بالريـال السعودي)
.6

الممتلكات والمعدات
التكلفة
 1يناير 2019
إضافات
استبعادات
 31ديسمبر 2019
إضافات
استبعادات
تحويالت
 31ديسمبر 2020

تحسينات على المأجور
138,216
119,235
()10,000
247,451
247,451

معدات مكتبية
29,344
70,539
99,883
2,010
()1,520
()39,202
61,171

حاسب آلي

المجموع

8,678
8,678
146,003
39,202
193,883

176,238
189,774
()10,000
356,012
148,013
()1,520
502,505

استهالك متراكم:
 1يناير 2019
المحمل للسنة
استبعادات
 31ديسمبر 2019
المحمل للسنة
استبعادات
 31ديسمبر 2020

50,688
78,002
()10,000
118,690
69,334
188,024

14,980
402
15,382
18,395
()1,149
32,628

2,634
2,882
5,516
50,229
55,745

68,302
81,286
()10,000
139,588
137,958
()1,149
276,397

صافي القيمة الدفترية كما في:
 31ديسمبر 2019
 31ديسمبر 2020

128,761
59,427

84,501
28,543

3,162
138,138

216,424
226,108

 6.1فيما يلي توزيع مصروف االستهالك للسنة:
مصاريف البيع والتوزي ع (إيضاح )17
المصاريف العمومية واإلدارية (إيضاح )18

.7

2020

2019

108,095
29,863

71,115
10,171

137,958

81,286

موجودات حق االستخدام
فروع التجزئة
التكلفة
 1يناير 2019
إضافات
 31ديسمبر 2019
إضافات
 31ديسمبر 2020

374,918
374,918
221,605
596,523

استهالك متراكم:
 1يناير 2019
المحمل للسنة (إيضاح )17
 31ديسمبر 2019
المحمل للسنة (إيضاح )17
 31ديسمبر 2020

145,461
145,461
198,031
343,492

صافي القيمة الدفترية كما في:
 31ديسمبر 2019
 31ديسمبر 2020

229,457
253,031
- 25 -

شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(بالريـال السعودي)
لدى الشركة أربعة فروع تجزئة مستأجرة .إن معدل مدة عقد اإليجار المتبقية هي  1.35سنة.
فيما يلي المبالغ المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة:

مصروف استهالك على أصول حق االستخدام (إيضاح )17
مصروف فائدة من التزامات االيجار (إيضاح )13
مصروف متعلق بعقود إيجار قصيرة األجل (إيضاح )17

2020

2019

198,031
5,193
82,378

145,461
6,831
244,069

285,602

396,361

خالل السنة ،بلغ مجموع التدفقات النقدية الصادرة لعقود اإليجار  233,970لاير سعودي (192,031 : 2019لاير سعودي).
.8

قروض وسلف العمالء ،بالصافي
2020
قروض وسلف العمالء بالتكلفة المطفـأة
ينزل  :مخصص خسائر ائتمانية

2019

116,414,022 166,600,187
)(2,269,375 ) (4,737,795
161,862,392

114,144,647

أ) يوضح الجدول التالي تفاصيل االستحقاق التعاقدي لمحفظة قروض وسلف العمالء:
السنوات 2020

2019

الجزء المتداول

2021

50,160,701

52,866,420

الجزء غير المتداول

2022
2023
2024

54,099,503
35,283,094
16,360,490
5,958,604

30,631,756
17,289,833
9,111,332
4,245,306

الجزء غير المتداول

111,701,691

61,278,227

المجموع

161,862,392

114,144,647

 2025وما بعده

ب) فيما يلي الحركة على مخصص خسائر االئتمان:
2020

2019

 1يناير
اضافة خالل السنة
شطب مبالغ

2,269,375
2,703,436
()235,016

563,503
1,827,458
()121,586

 31ديسمبر

4,737,795

2,269,375

ج) فيما يلي أعمار القروض والسلف إلى العمالء التي تجاوزت تاريخ استحقاقها:

 3 - 1أشهر
 6 - 4أشهر
 12 - 6أشهر
أكثر من  12شهرا ً
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2020

2019

226,437
195,653
327,702
100,193

351,322
100,060
11,966
-

849,985

463,348
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(بالريـال السعودي)
د)
.9

إن الجزء غير المستحق من القروض وسلف العمالء أعاله التي تجاوزت تاريخ استحقاقها كما في  31ديسمبر  2020يبلغ
 2,748,875لاير سعودي ( 31ديسمبر  3,403,521 :2019لاير سعودي).

سلف ومصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
2020

2019

مصاريف مدفوعة مقدما ً
سلف إلى موظفين
أخرى

131,016
1,937,795
802,629

430,575
2,632,817
455,654

ينزل :سلف غير متداولة للعمالء

2,871,440
()1,177,744

3,519,046
()2,068,163

1,693,696

1,450,883

ان األرصدة المذكورة أعاله غير مضمونة وال تحمل أي فائدة .تقوم اإلدارة بتقدير المخصص مقابل سلف الموظفين (المتداولة وغير
المتداولة) في تاريخ التقرير بمبلغ يساوي خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر الزمني .مع مراعاة تجربة التعثر السابقة
والتوقعا ت المستقبلية ،تعتبر اإلدارة أن سلف الموظفين غير منخفضة القيمة .لم يطرأ أي تغير على أساليب التقدير او االفتراضات
المهمة خالل فترة التقرير الحالية بخصوص تقييم مخصصات األرصدة المستحقة من الموظفين.
 .10النقد وما في حكمه

نقد بالصندوق
أرصدة لدى البنوك
نقد لدى البنوك  -ودائع

2020

2019

7,000
14,562,462
30,000,000

80,795
5,707,115
-

44,569,462

5,787,910

في كل تاريخ تقرير ،يتم تقييم جميع األرصدة البنكية على انها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة حيث أنها محفوظة في مؤسسات
مصرفية مرموقة ذات تصنيف ائتماني عالي ولم يتم تسجيل أي تعثر في هذه األرصدة البنكية للشركة .لذلك ،فإن احتمال التعثر في
السداد بناء على عوامل مستقبلية وأي حاالت تعثر ناجمة عن خسائر تكاد تكون ضئيلة.
خالل السنة ،حققت الشركة إيرادات تمويل قدرها  369,480لاير سعودي ( 220,104 :2019لاير سعودي) من ودائع المرابحة
بمعدل العائد الذي يتراوح من  ٪0.6إلى  ٪2.85 :2019( ٪1.35إلى .)٪3.05
.11

القروض
في  29أكتوبر  ،2019حصلت الشركة على تسهيالت ائتمانية من بنك محلي بمبلغ  50مليون ريـال سعودي لتمويل احتياجات
الشركة من رأس المال العامل .تم سحب مبلغ  25مليون لاير سعودي من قبل الشركة كما في  31ديسمبر  2019م وتم كذلك سحب
مبلغ إضافي قدره  25مليون لاير سعودي خالل السنة الحالية .يستحق سداد القرض على  10أقساط نصف سنويـة تبدأ بعد فترة سماح
لمدة سنتين .يخضع القرض الى استيفاء بعض التعهدات ورسوم الخدمة وفقا لسعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية "سايبور" زائد
معدل عمولة ثابتة بواقع  ٪1.5لكل سنة  .نتيجة لمخالفة الشركة أحد شروط اإلتفاق مع البنك في الربع الثالث ،تفاوضت الشركة من
جديد بخصوص شروط عقد القروض وتم تعديل الشروط في الربع الرابع .تم تقديم التسهيالت االئتمانية الى الشركة من قبل بنك
محلي عند اصدار خطاب تزكية من الشركة االم.
فيما يلي جداول استحقاق القروض طويلة االجل:

2021
2022
2023
2024
2025
2026
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2020

2019

2,500,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
7,500,000

2,500,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
2,500,000

50,000,000

25,000,000

شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(بالريـال السعودي)
 .12التزامات منافع الموظفين
تدير الشركة برنامج منافع غير ممولة لنهاية خدمة الموظفين ومكافآت إضافية لموظفيها الدائمين.
ان القيمة الحالية لمجموع التزام منافع للموظفين المعترف بها في قائمة المركز المالي هي كما يلي:

منافع نهاية الخدمة للموظفين
مكافآت إضافية

2020

2019

2,521,837
2,234,375

2,338,677
2,120,825

4,756,212

4,459,502

الحركة في صافي التزام المنافع المحددة
ان الحركة على القيمة الحالية لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين هي كما يلي:
2020

2019

 1يناير
مدرج في الربح أو الخسارة
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الخدمة السابقة
تكلفة الفائدة

2,338,677

1,222,000

252,098
83,022

136,000
229,768
53,000

المجموع

335,120

418,768

مدرج في الدخل الشامل اآلخر
خسارة إعادة القياس الناشئة عن:
 االفتراضات المالية -تعديالت بناء على سنوات الخبرة

231,848
266,192

151,739
5,700

المجموع

498,040

157,439

منافع مدفوعة
المحول إلى الشركة خالل السنة *
تسوية مقابل دفعات مقدمة لموظفين

()650,000

()183,081
723,551
-

 31ديسمبر

2,521,837

2,338,677

فيما يلي الحركة على القيمة الحالية للمكافآت:
2020

2019

 1يناير
مدرج في الربح أو الخسارة
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الخدمة السابقة
تكلفة الفائدة
المجموع

2,120,825

867,000

214,834
75,290
290,124

111,000
204,088
38,000
353,088

مدرج في الدخل الشامل اآلخر
خسارة إعادة القياس الناشئة عن:
 االفتراضات المالية -تعديالت بناء على سنوات الخبرة

224,430
248,996

146,272
267,803

المجموع

473,426

414,075

منافع مدفوعة
المحول إلى الشركة خالل السنة *
تسوية مقابل دفعات مقدمة لموظفين

()650,000

()95,424
582,086
-

2,234,375

2,120,825

 31ديسمبر
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(بالريـال السعودي)
* يمثل بند "محول" منافع نهاية الخدمة ومكافآت الموظفين الذين تم تحويلهم بين الشركة والشركات الشقيقة (إيضاح .)15
خالل  ،2019راجعت الشركة سياسة منافع نهاية الخدمة وأدرجت عنصرا إضافيا في طريقة االحتساب اعتبارا ً من  1يناير .2020
تم االعتراف باألثر الناتج كتكلفة خدمة سابقة في .2019
االفتراضات االكتوارية
ان االفتراضات المالية الرئيسية المستخدمة لحساب التزامات برامج المنافع المحددة غير الممولة الداللية هي كما يلي:
االفتراضات المالية
معدل الخصم
الزيادة في الرواتب مستقبال /المعدل المتوقع للزيادة في الرواتب
افتراضات ديمغرافية
الوفيات
سن التقاعد
معدل الدوران (حسب العمر)
20-16
25-21
30-26
50-31
60-51

2020

2019

%2.75
%2.50

٪3.55
٪2.50

AM92
60G

AM92
60G

%16.0
%13.5
%11.0
%6.0
%3.5

٪16.0
٪13.5
٪11.0
٪6.0
٪3.5

ان حساسية التزام المنافع المحددة للتغيرات في االفتراضات الرئيسية المرجحة هي كما يلي:

التغيير في
االفتراض
االفتراضات المالية
معدل الخصم
الزيادة في الرواتب مستقبال /المعدل المتوقع للزيادة في
الرواتب

%1

()561,025

667,387

%1

661,381

()566,806

التغيير في
االفتراض
االفتراضات المالية
معدل الخصم
الزيادة في الرواتب مستقبال /المعدل المتوقع للزيادة في
الرواتب

2020
األثر على التزامات منافع الموظفين
الزيادة(/النقص) في األرقام الفعلية
االنخفاض في
الزيادة في
االفتراض
االفتراض

2019
األثر على التزامات منافع الموظفين
الزيادة(/النقص) في األرقام الفعلية
االنخفاض في
الزيادة في
االفتراض
االفتراض

٪1

()422,030

429,080

٪1

462,555

()462,555

ان االفتراضات االكتوارية الهامة لتحديد التزام المنافع المحددة هي معدل الخصم وزيادة الرواتب المتوقعة ومعدل الوفاة .اعتمد
تحلـيل الحساسية على تغييرات محتملة الفتراضات قد تحدث بنهاية فترة القوائم المالية مع بقاء االفتراضات األخرى ثابتة.
ان تحليل الحساسية المعروض قد ال يمثل التغير الفعلي في التزامات االستحقاقات للموظفين حيث انه من غير المحتمل ان يحصل
تغيير في االفتراضات بشكل مستقل عن بعضها حيث ان بعض االفتراضات قد تكون مترابطة.
عند عرض تحليل الحساسية المذكور  ،تم احتساب القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة
في نهاية فترة التقرير ،وهي نفس الطريقة المطبقة في حساب التزامات منافع الموظفين المعترف بها في قائمة المركز المالي.
لم يكن هناك تغيير في األساليب واالفتراضات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية من السنوات السابقة.
- 29 -

شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(بالريـال السعودي)
كما في  31ديسمبر  ،2020تم إجراء حسبة اكتوارية مستقلة للتأكد من كفاية مخصص منافع نهاية خدمة الموظفين والمكافآت
اإلضافية وتماشيه مع القواعد المنصوص عليها في نظام العمل السعودي وتلك التي حددتها إدارة الشركة على التوالي باستخدام
طريقة وحدة االئتمان المتوقعة وفق متطلبات معيار المحاسبة الدولي  :19منافع الموظفين.
إن مدة المتوسط المرجح لمنافع نهاية الخدمة هي  9.64سنوات ( 9.60 :2019سنوات).
.13

التزامات إيجار
2020

2019

 1يناير
اضافة
تراكم الفوائد
دفعة

189,718
221,605
5,193
()233,970

182,887
6,831
-

 31ديسمبر

182,546

189,718

44,132
138,414
182,546

189,718
189,718

تم تحليله على أنه:
متداول
غير متداول

يوضح الجدول التالي تفاصيل االستحقاق التعاقدي المتبقي للشركة عن التزامات عقود االيجار .تم إعداد الجداول بناء على التدفقات
النقدية غير المخصوم اللتزامات اإليجار استنادا ً إلى أقرب تاريخ يمكن أن يُطلب فيه من الشركة القيام بالسداد .يتضمن الجدول الفوائد
والتدفقات النقدية الرئيسية:

خالل سنة واحدة
من سنة إلى خمس سنوات

2020

2019

50,000
150,000

192,031
-

200,000

192,031

إن الشركة غير معرضة لمخاطر السيولة المتعلقة بالتزامات اإليجار .تقوم إدارة الخزينة في الشركة بمراقبة التزامات اإليجار.
 .14مستحقات ومطلوبات أخرى

مصاريف مستحقة
مستحقات متعلقة بالموظفين
فائدة مستحقة
ذمم دائنة أخرى
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2020

2019

668,436
1,444,695
947,597
1,175,871

414,766
1,229,262
106,771
553,908

4,236,599

2,304,707

شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(بالريـال السعودي)
 .15معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة
تمثل الجهات ذات العالقة الشركاء وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسين في الشركة ومنشآت مسيطر عليها او خاضعة
لتأثيرات كبيرة من تلك الجهات .فيما يلي تفاصيل المعامالت مع الجهات ذات العالقة خالل العام:
جهة ذات عالقة

طبيعة المعامالت

2020

2019

الشـركة األم
شركات شقيقة

مدفوعات إلى الشركة (إيضاح "ب" أدناه)
مدفوعات بالنيابة عن الشركة
مصاريف معاد تحميلها لتكاليف الموظفين
تحويل التزامات منافع الـموظفين
تحويل إلى إجازات موظفين مستحقة الدفع
تحويل سلف موظفين
مصروفات معاد تحميلها على خدمات تسويق
تحصيل نيابة عن الشركة
مصاريف معاد تحميلها على الشركة
مصاريف تقييم العمالء قبل منح القروض والسلف إلى العمالء
مشتريات

631,269
8,809
30,785
951,741
185,040
1,407,328

14,400,000
283,962
770,570
1,305,637
110,280
295,624
154,758
151,356
580,852
208,208
881,882

أ) خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ، 2019قامت الشركة األم بتحويل  14.4مليون لاير سعودي لدعم الشركة في تحقيق
أهدافها التشغيلية .كان المبلغ بدون رسوم وغير مضمون وتم سداده المال خالل نفس العام.
 )1كان المطلوب لجهات ذات عالقة على النحو التالي:

شركة باب رزق جميل للخدمات المحدودة
عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
شركة عبد اللطيف جميل للمعلومات والخدمات المحدودة
شركة عبد اللطيف جميل للبيع بالتجزئة المحدودة
شركة عبد اللطيف جميل لإللكترونيات والتكييف المحدودة
شركة عبد اللطيف جميل المحدودة

2020

2019

524,249
466,915
18,980
287,040
22,388
172,500

750,072
300,747
15,700
-

1,492,072

1,066,519

 )2فيما يلي مجموع مبالغ المكافآت لكبار موظفي اإلدار ة خالل السنة:

مكافآت
منافع الموظفين قصيرة األجل
التزامات منافع الموظفين

2020

2019

1,470,412
755,166
446,220

1,060,648
555,000
384,073

2,671,798

1,999,721

يتضمن موظفو اإلدارة الرئيسية أعضاء مجلس اإلدارة واللجان ذات العالقة (لجنة المخاطر والمراجعة إلخ) واإلدارة التنفيذية.
 .16زكاة مستحقة
تتضمن العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة ما يلي:
موجودات غير متداولة
مطلوبات غير متداولة
الرصيد االفتتاحي لحقوق الملكية
صافي الخسارة قبل الزكاة
تم تعديل بعض هذه المبالغ للوصول إلى الزكاة المحملة للسنة.
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2020

2019

114,173,166
90,918,986
91,361,335
()6,642,678

64,467,977
29,459,502
94,458,960
()3,120,159

شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(بالريـال السعودي)
ان حركة الزكاة المستحقة هي كما يلي:

 1يناير
المحمل للسنة الحالية
نقص ( /زيادة) المحمل لسنة سابقة
 31ديسمبر

2020

2019

191,409
210,676
19,789
()211,198

894,533
191,409
()785,457
()109,076

210,676

191,409

وضع الربوط الزكوية
قدمت الشركة اقراراتها الزكوية للفترة من  4أبريل  2017إلى  31ديسمبر  2019وهي قيد المراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة
والدخل .اصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل الربط النهائي للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2018وطالبت الشركة بزكاة اضافية
بقيمة  2,4مليون ريـال سعودي .قدمت الشركة اعتراضا ً على التقييم وافقت عليه الهيئة العامة للزكاة والداخل وتم إغالق القضية في
 11يونيو  .2020لدى الشركة "خطاب عدم ممانعة" صالخ لغاية  30ابريل  2021م.
 .17مصاريف بيع وتسويق

رواتب وتكاليف متعلقة بها
مساهمة في خطة المساهمات المحددة (التأمينات االجتماعية)
دعاية وتسويق
ايجار (إيضاح )7
استهالك موجودات حق االستخدام (إيضاح )7
استهالك (إيضاح )6
اطفاء (إيضاح )5
منافع
أخرى

2020

2019

3,866,561
199,183
386,134
82,378
198,031
108,095
414,657
255,738
420,987

4,139,403
159,949
478,448
244,069
145,461
71,115
187,365
347,797
253,588

5,931,764

6,027,195

 .18مصاريف عمومية وإدارية

رواتب وتكاليف متعلقة بها
مساهمة في خطة المساهمات المحددة (التأمينات االجتماعية)
أتعاب مهنية
مصروفات معاد تحميلها على خدمات مشتركة (إيضاح )15
استهالك (إيضاح )6
تذاكر السفر
اصالح وصيانة
تكاليف التراخيص
أخرى

2020

2019

3,880,327
147,454
882,352
951,741
29,863
59,296
69,849
7,103
301,209

3,127,925
225,563
813,302
580,747
10,171
147,843
318,849
80,000
309,316

6,329,194

5,613,716

 .19ربحية السهم
يتـــــم احتساب ربحية السهم من صافي عوائد الفترة للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة المنتهية في
 31ديسمبر  2020و .2019
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(بالريـال السعودي)
لم يتم تسجيل أي تأثير فعال على المتوسط المرجح لعدد الحصص خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2020و  .2019تم احتساب
ربحية السهم األساسية على النحو التالي:
2020

2019

صافي الخسارة للسنة

()6,873,143

()2,526,111

المتوسط المرجح لعدد االسهم العادية

10,000,000

10,000,000

خسارة السهم االساسية والمخفضة (بالريـال السعودي للسهم)

()0.69

()0.25

 .20التقارير القطاعية
إن القطاع هو جزء متميز من الشركة يزاول عمله في توريد منتجات أو تقديم خدمات (قطاع أعمال) أو توريد منتجات أو تقديم
منتجات او خدمات في بيئة اقتصادية معينة (قطاع جغرافي) ويخضع لمخاطر ومنافع تختلف عن مخاطر ومنافع القطاعات األخرى.
تزاول الشركة جميع أنشطتها في المملكة العربية السعودية وتحديدا ً في مجال أنشطة التمويل متناهي الصغر وبالتالي تعتبر عمليات
الشركة كقطاع واحد.
 .21إدارة المخاطر المالية
ان انشطة الشركة تعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية :مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة والقيمة العادلة
ومخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية ومخاطر األسعار األخرى) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .تتم إدارة المخاطر من قبل
اإلدارة العليا وفقا ً لسياسات معتمدة من قبل اولئك المكلفين بالحوكمة .تقوم اإلدارة العليا بتحديد وتقييم المخاطر المالية والتحوط لها من
خالل التعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية في الشركة .إن وظيفة إدارة الخزينة بالشركة هي تقديم االستشارات حول المخاطر المالية
وهيكل الحوكمة المناسب للمخاطر المالية على أساس السياسات المعتمدة إلدارة المخاطر الملخصة أدناه.
ان المسؤولين عن الحوكمة يتحملون المسئولية الكاملة عن انشاء إطار عمل إلدارة مخاطر الشركة واإلشراف عليه .فريق اإلدارة
التنفيذية مسؤول عن تطوير ومراقبة سياسات الشركة إلدارة المخاطر .يقوم الفريق بعقد اجتماعات بانتظام واإلبالغ عن أي تغييرات
والمسائل المتعلقة باالمتثال إلى المكلفين بالحوكمة.
تتم مراجعة انظمة إدارة المخاطر بانتظام من قبل فريق اإلدارة التنفيذية لتعكس التغيرات في ظروف السوق وانشطة الشركة .ومن
خالل الدورات التدريبية والمعايير واإلجراءات اإلدارية لدى الشركة ،فا َّنها تهدف إلى انشاء بيئة رقابية انضباطية وب َّناءة يفهم فيها
الموظفون كافة واجباتهم والتزاماتهم.
تتضمن األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي القروض وسلف العمالء والنقد وما في حكمه وسلف الموظفين
واالقتراضات ،والمستحق للبنك المركزي السعودي ،والمطلوب لجهات ذات عالقة والتزامات إيجارية .يتم اإلفصاح عن طرق
االعتراف المعينة المعتمدة في بيانات السياسات الفردية المرتبطة بكل عنصر.
تتم مقاصة األصل وااللتزام المالي وصافي القيمة الواردة في قائمة المركز المالي عندما يكون للشركة حق قانوني ملزم بتسوية القيمة
المحققة ،وتنوي الشركة اما تسويته بالصافي او االعتراف باألصل وااللتزام في نفس الوقت.

مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة او التدفقات النقدية المستقبلية لألداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق .تشتمل
مخاطر السوق على ثالثة انواع من المخاطر :مخاطر اسعار الفائدة ،ومخاطر العمالت ومخاطر االسعار األخرى مثل مخاطر أسعار
األسهم ومخاطر السلع.
 )1مخاطر أسعار الفائدة
مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة في
السوق .إن الشركة معرضة كذلك لمخاطر التدفق النقدي لسعر الفائدة على ودائعها قصيرة األجل .يتراوح سعر الفائدة الفعلي على
الودائع قصيرة األجل بين .)% 3.05 - ٪2.85 :2019( ٪1.35 - ٪0.6
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(بالريـال السعودي)
إن الشركة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة نظرا ً النها اقترضت أموال بأسعار فائدة متغيرة .مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة،
تتأثر أرباح الشركة السنوية من خالل األثر على قروض الفائدة المعومة وبالشكل التالي:
األثر على األرباح
 31ديسمبر 2020
%0.1%0.1+

44,457
()44,457

 31ديسمبر 2019
٪0.1٪0.1+

2,801
()2,801

فيما يلي حساسية أسعار الفائدة للموجودات والمطلوبات:
تدير الشركة تعرضها لتأثيرات المخاطر المختلفة المرتبطة بالتذبذب في المستويات السائدة من أسعار الفائدة في السوق على مركزها
المالي وتدفقاتها النقدية .يلخص الجدول أدناه تعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة .ويتضمن الجدول موجودات ومطلوبات الشركة
بقيمها الدفترية مصنفة حسب إعادة التسعير التعاقدي أو مواعيد االستحقاق أيهما يقع أوال .الشركة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة
كنتيجة لعدم تطابق أو وجود فروقات في مبالغ الموجودات والمطلوبات التي تستحق أو يجب إعادة تسعيرها في فترة معينة .تقوم
الشركة بإدارة هذا النوع من المخاطر عبر مطابقة إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات من خالل استراتيجيات إدارة المخاطر.
تخضع للفائدة
 31ديسمبر 2020

خالل سنة واحدة

موجودات غير ملموسة
ممتلكات ومعدات
موجودات حق االستخدام
قروض وسلف العمالء ،بالصافي
سلف ومصاريف مدفوعة مقدما ً
وموجودات أخرى
النقد وما في حكمه

بدون فوائد
 1إلى  5سنوات

أكثر
سنوات

من

5

المجموع

موجودات

مجموع الموجودات

50,160,701

- 111,701,691

814,592
226,108
253,031
-

814,592
226,108
253,031
161,862,392

30,000,000
80,160,701

- 111,701,691

2,871,440
14,569,462
18,734,633

2,871,440
44,569,462
210,597,025

47,500,000
47,500,000

-

65,617,962
4,756,212
584,232
182,546
1,492,072
210,676
4,236,599
77,080,299

50,000,000
65,617,962
4,756,212
584,232
182,546
1,492,072
210,676
4,236,599
127,080,299

64,201,691

-

)(58,345,666

83,516,726

مطلوبات
2,500,000
قروض
مستحق للبنك المركزي السعودي -
التزامات منافع الموظفين
إيراد مؤجل  -منحة حكومية
التزامات ايجار
مطلوب لجهات ذات عالقة
زكاة مستحقة
مستحقات ومطلوبات أخرى
2,500,000
مجموع المطلوبات

فرق سيولة ناشيء عن األدوات
المالية

77,660,701
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(بالريـال السعودي)
تخضع للفائدة
 31ديسمبر 2019

خالل سنة واحدة

بدون فوائد

 1إلى  5سنوات

أكثر من 5
سنوات

المجموع

موجودات
موجودات غير ملموسة
ممتلكات ومعدات
موجودات حق االستخدام
قروض وسلف العمالء ،بالصافي 52,866,420
سلف ومصاريف مدفوعة مقدما ً
وموجودات أخرى
النقد وما في حكمه
52,866,420
مجموع الموجودات

61,278,227

-

675,706
216,424
229,457
-

675,706
216,424
229,457
114,144,647

61,278,227

-

3,519,046
5,787,910
10,428,543

3,519,046
5,787,910
124,573,190

22,500,000
22,500,000

2,500,000
2,500,000

4,459,502
189,718
1,066,519
191,409
2,304,707
8,211,855

25,000,000
4,459,502
189,718
1,066,519
191,409
2,304,707
33,211,855

38,778,227

)2,216,688 (2,500,000

91,361,335

مطلوبات
قروض
التزامات منافع الموظفين
التزامات ايجار
مطلوب لجهات ذات عالقة
زكاة مستحقة
مستحقات ومطلوبات أخرى

-

مجموع المطلوبات
فرق سيولة ناشيء عن األدوات
المالية
52,866,420

إن معدل الفائدة الفعلي (الع ائد الفعلي) لألداة المالية النقدية هو المعدل الذي  ،عند استخدامه في حساب القيمة الحالية  ،ينتج عنه القيمة
الدفترية لألداة.إن المعدل هو معدل تاريخي ألداة بسعر ثابت مدرج بالتكلفة المطفأة ومعدل السوق الحالي ألداة ذات معدل عائم أو أداة
مدرجة بالقيمة العادلة.
 )2مخاطر العمالت
مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية المقومة بالعمالت األجنبية بسبب التغير في أسعار صرف العمالت األجنبية في
حالة عدم قيام الشركة بالتحوط للتعرض لمخاطر العمالت عن طريق أدوات التحوط .ان جميع المعامالت التجارية تقريبا ً الخاصة
بالشركة تجرى بالريال السعودي .ونظرا ً الن الشركة لم تقم بإجراء أي معامالت جوهرية بعمالت غير الريال السعودي خالل هذه
السنة ،فإن الشركة غير معرضة ألي مخاطر عمالت خالل السنة.
 )3مخاطر أسعار أخرى
ان مخاطر األسعار األخرى هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار السوق (بخالف تلك
الناشئة عن مخاطر العمالت او مخاطر أسعار الفائدة) .الشركة غير معرضة لمخاطر أسعار أخرى مثل مخاطر أسعار األسهم
وأسعار البضائع لكون الشركة بمنأى عن االستثمار في تجارة األوراق المالية أو البضائع.
مخاطر االئتمان وتركز مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم وفاء الطرف المقابل بالتزاماته بموجب أداة مالية أو عقد مع عميل  ،مما يؤدي إلى خسارة مالية .إن
الشركة معرضة لمخاطر االئتمان على النقد وما في حكمه والقروض وسلف العمالء وسلف الموظفين .وقد وضعت الشركة
إجراءات إلد ارة التعرض لمخاطر االئتمان من خالل إدراج الموافقات االئتمانية وحدود االئتمان ومتطلبات الضمانات .وتستند هذه
اإلجراءات على التوجيهات الداخلية للشركة .تدير لجنة المخاطر بالشركة االستراتيجية العامة لمخاطر االئتمان.
يشير تركز مخاطر االئتمان إلى الحساسية النسبية ألداء الشركة إزاء التطورات التي تؤثر على قطاع معين من العمالء.
تدير الشركة تركز التعرض لمخاطر االئتمان من خالل تنويع محفظة قروض وسلف العمالء لتشمل قطاعات مختلفة ومنتجات
قروض متنوعة .تخفف الشركة أثر المخاطر االئتمانية من خالل تقييم الجدارة االئتمانية والحصول على ضمانات من طرف ثالث
بتدفقات نقدية ثابتة .لكل نوع منتج من منتجات القروض ،فإنه يتم تحديد الحد األعلى لالئتمان .يتم االحتفاظ بمخصص للخسائر
االئتمانية عند مستوى يكون في تقدير اإلدارة كافٍ لمواجهة الخسائر الناتجة عن االنخفاض في قيمة الذمم المتعثرة.
تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية المسجلة في القوائم المالية  -والتي تدرج بالصافي بعد خصم خسائر االنخفاض في القيمة-
أقصى تعرض لمخاطر االئتمان للشركة دون أخذ قيمة أي ضمان تم الحصول عليه في االعتبار.

- 35 -

شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(بالريـال السعودي)

تحليل جودة االئتمان
توضح الجداول التالية المعلومات بخصوص جودة االئتمان والقروض وسلف العمالء المقاسة بالتكلفة المطفأة كما في  31ديسمبر
 2020و .2019
التعرض عند التعثر
الخسارة االئتمانية
المتوقعة على مدى
الخسارة االئتمانية العمر الزمني غير
المتوقعة على مدى منخفضة القيمة
االئتمانية
 12شهرا
 31ديسمبر 2020
 31ديسمبر 2019

الخسارة االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر الزمني ذات
قيمة ائتمانية
المجموع
منخفضة
171,795,578
119,007,200

965,177 169,269,058
1,416,806 116,671,130

1,561,343
919,264

الخسارة االئتمانية
المتوقعة على مدى
الخسارة االئتمانية العمر الزمني غير
منخفضة القيمة
المتوقعة على
مدى  12شهرا االئتمانية

الخسارة االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر الزمني ذات
قيمة ائتمانية
المجموع
منخفضة

الخسارة االئتمانية المتوقعة

 31ديسمبر 2020
 31ديسمبر 2019

4,108,691
1,830,441

13,058
15,672

616,046
423,262

4,737,795
2,269,375

أ) مبالغ نشأت من خسائر ائتمان متوقعة  -زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان
عند تحديد مدى زيادة مخاطر التعثر في أداة مالية بصورة جوهرية منذ االعتراف األولي ،تأخذ الشركة في االعتبار المعلومات
المعقولة والمؤيدة ذات العالقة والمتاحة دون تكاليف أو جهود ال مبرر لهما .وهذا يتضمن المعلومات والتحليالت النوعية والكمية التي
تستند إلى الخبرة التاريخية للشركة وتقييم خبراء االئتمان والتوقعات للمستقبل .إن الهدف من التقييم هو تحديد مدى وجود زيادة
جوهرية في مخاطر االئتمان بالنسبة للتعرض من خالل مقارنة:
• احتمالية التعثر المدة المتبقية من العمر كما في تاريخ التقرير ؛ مع
• احتمالية التعثر المدة المتبقية من الحياة عند نقطة زمنية تم تقديرها في وقت االعتراف األولي بالتعرض (يتم تعديلها عند
االقتضاء من أجل التغيرات في توقعات المصاريف المدفوعة مقدما).
تقوم الشركة بتجميع ذممها المدينة في المرحلة  ، 1والمرحلة  ، 2والمرحلة  3كما هو موضح أدناه:
شهرا.
المرحلة  :1عند االعتراف بالقروض ألول مرة  ،تعترف الشركة بمخصص على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 12
ً
تتضمن الذمم المدينة من المرحلة  1أيضًا الذمم المدينة في الحاالت التي تحسنت فيها مخاطر االئتمان وتم إعادة تصنيف الرصيد من
المرحلة .2
المرحلة  :2عندما تظهر الذمم المدينة زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ نشأتها  ،تقوم الشركة بتسجيل مخصص للخسائر االئتمانية
ضا الذمم المدينة في الحاالت التي تحسنت فيها مخاطر
المتوقعة على مدى العمر الزمني .تتضمن الذمم المدينة من المرحلة  2أي ً
االئتمان وتم إعادة تصنيف الذمم المدينة من المرحلة .3
المرحلة  :3تم اعتبار الذمم المدينة منخفضة القيمة االئتمانية .تسجل الشركة مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر
الزمني.
درجات مخاطر االئتمان
تصنف الشركة كل نوع من المخاطر في نطاق درجة محددة من مخاطر االئتمان بنا ًء على بيانات مختلفة تتضمن في طياتها على
مؤشرات استشرافية حول مخاطر التعثر وبنا ًء على تطبيق تقديرات ائتمانية تقوم على الخبرة .يتم تحديد درجات مخاطر االئتمان
باستخدام العوامل النوعية والكمية التي تدلل على مخاطر التعثر .وتختلف هذه العوامل من حيث طبيعة الخطر ونوعية المقترض.
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يتم تحديد ومعايرة درجات مخاطر االئتمان كلما ازدادت مخاطر التعثر باضطراد مع انخفاض مخاطر االئتمان في المقابل .على سبيل
المثال ،إن الفرق في مخاطر التعثر بين درجات مخاطر االئتمان  1و  2أصغر من الفرق بين درجات مخاطر االئتمان  2و .3
إن كل تعرض مخصص لدرجة مخاطر االئتمان عند االعتراف األولي وذلك استنادا ً إلى المعلومات المتاحة حول المقترض .إن
حاالت التعرض خاضعة للرصد المتواصل التي قد ينتج نقل تعرض إلى درجة أخرى من درجات مخاطر االئتمان.

ب) إنشاء هيكل زمني للتعثرات المحتملة
إن درجات مخاطر االئتمان هي المدخل األولي في تحديد هيكل زمني لمخاطر التعثرات المحتملة .تقوم الشركة بتجميع معلومات
األداء والتعثر حول مخاطر االئتمان حسب نوع المنتج والمقترض وحسب درجة الخطر االئتماني .بالنسبة لبعض المحافظ ،يتم
استخدام المعلومات التي يتم الحصول عليها من وكاالت ائتمان كمرجعية خارجية أيضاً.
تستخدم الشركة نماذج إحصائية لتحليل البيانات المجمعة وإعداد التقديرات للمخاطر المتبقية وعمرها الزمني وكيف يمكن لهذه
نظرا لعدم وجود بيانات كافية عن الفترة الزمنية للشركة التي تم إنشاؤها
المخاطر أن تتغير انخفاضا أو ارتفاعا مع مرور الوقتً .
حديثًا  ،فإن البيانات المستخدمة تتعلق بشركة تابعة مثيلة للشركة.
يتضمن هذا التحليل تحديد ومعايرة العالقات ما بين التغيرات في معدالت التعثر وعوامل االقتصاد الكلي بما فيها نمو القرض،
وأسعار النفط ،ومعدل النمو المحلي اإل جمالي السنوي ،ومعدل إنفاق المستهلك ...الخ .وبالنسبة للمخاطر المتعلقة بمجاالت صناعية
محددة و/أو مناطق محددة فإن هذا التحليل قد يتسع ليشمل أسعار البضائع و/أو العقارات.
بنا ًء على معلومات متنوعة من مصادر خارجية تحاكي الواقع والتوقعات المستقبلية ،قامت الشركة بصياغة وجهة نظر أساسية حول
التوجه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة وسيناريوهات تمثل سلسلة محتملة من التوقعات للمستقبل (البحث حول دمج
المعلومات االستشرافية) .تقوم الشركة باستخدام هذه التوقعات المستقبلية لتعديل تقديراتها بخصوص التعثرات المحتملة.

ج) تحديد مدى زيادة مخاطر االئتمان بشكل جوهري
إن الضوابط التي من خاللها يمكن تحديد احتمالية زيادة مخاطر االئتمان بشكل جوهري تتضمن التغيرات الكمية في التعثرات
المحتملة وعوامل نوعية تتضمن التسهيالت المساندة في حاالت التعثر.
يتم تحديد مخاطر االئتمان بالنسبة لتعرض محدد على أنها أزدادت بصورة جوهرية منذ االعتراف األولي بنا ًء على الضوابط
المرحلية للشركة.
ومن خالل استخدام الشركة لتقديراتها القائمة على الخبرات االئتمانية والخبرات التاريخية ذات العالقة ،يمكن للشركة أن تحدد أن
التعرض للمخاطر بدأ في االزدياد بقفزات جوهرية فيما يتعلق بالمخاطر االئتمانية بنا ًء على مؤشرات كمية محددة وليس بالضرورة
أن تكون تأثيراتها مبينة بوضوح من خالل التحليل النوعي على أساس وقتي.
أما بخصوص التسهيالت المساندة ،فإن الشركة تأخذ في االعتبار أن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان تحدث عندما يتجاوز
األصل أكثر من  30يوما عن موعد استحقاقه .يتم تحديد عدد أيام تجاوز موعد االستحقاق من خالل عدد األيام التي مضت على دفعة
سداد كاملة لم يتم استالمها .يتم تحديد تواريخ االستحقاق دون األخذ في االعتبار أي فترة إمهال قد تكون منحت للمقترض.
تراقب الشركة مدى فعالية الضوابط المستخدمة في تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان من خالل الفحوصات المنتظمة
للتحقق مما يلي:
• قدرة الضوابط على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل وصول التعرض إلى مرحلة التعثر؛
• عدم مواءمة الضوابط مع النقطة الزمنية لمرور أكثر من  30يوما على استحقاق األصل ،و
• عدم توافر مخاطر غير مضمونة في مخصص خسائر التحويالت من المرحلة (" )1احتمالية التعثر على مدى  12شهرا"
والمرحلة (" )2العمر الزمني الحتمالية التعثر.

اعتبارات بسبب كوفيد:19-
من أجل التصدي الثر كوفيد ،19-تم طرح برامج دعم متنوعة للعمالء من قبل الشركة استنادا ً إلى مبادرات "ساما" مثل العمالء
المؤهلين بموجب برنامج تأجيل الدفعات (راجع إيضاح  32لمزيد من التفاصيل) .إن ممارسة خيار التأجيل من قبل العميل  ،في حد
ذاته ،ال تعتبره الشركة سبب لحدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان حيث تم نتيجة لذلك تحديد االثر على الخسائر االئتمانية
المتوقعة لهؤالء العمالء بنا ًء على المرحلة الحالية .غير أنه وضمن عملية التقييم االئتماني للشركة ،السيما في ظل الوضع االقتصادي
الراهن الناجم عن آثار اإلغالق ،قامت الشركة بتحليل المركز المالي للعمالء والقدرة على سداد المبالغ وفي حالة ظهور مؤشرات
تدهور كبيرة ،تم تعديل التصنيفات االئتمانية للعمالء وكذلك مرحلة التعرض  ،حيثما ينطبق ذلك.
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باإلضافة إلى معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان أعاله ،أنشأت الشركة بيانا ً مفصالً بالمخاطر من خالل دمج عناصر جديدة
من أجل تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان والتصدي ألثر كوفيد 19-مثل مخاطر القطاع ،والتعثرات المحتملة للمحافظ،
وسلوكيات التخلف عن الدفع السابقة .يتم التعامل مع جميع عمالء الشركة ضمن قطاع التجزئة.
لم يتم إجراء تغيير على معايير التسهيالت المساندة لكافة أنواع التعرض .لم يحدث أي تغيير في المراحل المتعلقة ببرنامج اإلعفاء
للبنك المركزي السعودي.
د) الموجودات المالية المعدلة
يمكن تعديل األحكام التعاقدية للقروض وسلف العمالء لعدة أسباب منها أحوال السوق المتقلبة ،واالحتفاظ بالعمالء ،وغيرها من
العوامل التي ال تتعلق باالنخفاض الحالي أو المحتمل الئتمان العميل .إن أي قروض أو سلف حالية تم تعديل أحكامها يمكن أن يتم
إلغاء قيدها وإدراج التمويل أو السلف المعدلة كقروض وسلف جديدة بالقيمة العادلة وفقا ً للسياسة المحاسبية.
عندما يتم تعديل أحكام أصل التمويل وال ينتج عن التعديل إلغاء قيده ،فإن تحديد ما إذا تعرض األصل لزيادة جوهرية في مخاطر
االئتمان يتم على أساس الضوابط المرحلية المعتمدة.
تقوم الشركة بإعادة التفاوض بشأن القروض وسلف العمالء ممن يواجهون صعوبات (مالية مشار إليها بـ"أنشطة اإلمهال") من أجل
تعظيم فرص التحصيل وتقليص مخاطر التعثر .بموجب سياسة اإلمهال لدى الشركة ،فإن اإلمهال بخصوص القروض وسلف العمالء
يمنح على أساس اختياري فيما إذا كان المدين متعثرا ً في الوقت الراهن بالنسبة للدين الذي عليه أو كان هناك مخاطر عالية للتعثر
وكان هناك دليل على أن المدين قد فعل كل ما بوسعه من جهد من أجل سداد ما عليه من التزامات بموجب األحكا م التعاقدية األصلية
ومن المتوقع أن يكون المدين قادرا ً على الوفاء باألحكام المعدلة.
إن أي إعفاءات من السداد ال ينبغي أن تؤدي تلقائيا ً إلى اإلمهال واالنتقال إلى المرحلة .2

ه) تعريف التعثر في السداد
يعتبر التعثر قد حدث فيما يتعلق بالملتزم عندما يمضي على الملتزم  90يوما أو أكثر على أي من التزاماته االئتمانية الجوهرية تجاه
الشركة بما في ذلك أقساط أصل التمويل أو دفعات تكلفة التمويل والرسوم.
إن تعريف التعثر يتوافق بشكل كبير مع ما تطبقه الشركة بخصوص أغراض رأس المال النظامي.

ذ) دمج المعلومات االستشرافية
تقوم الشركة بأخذ المعلومات التي تحاكي التوقعات المستقبلية في اعتبارها عند تقييم مدى الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان ألداة
ما منذ إنشاء األداة وعند قياس الشركة لخسائر االئتمان المتوقعة .وبنا ًء على مشورة الخبراء في إدارة االقتصاديات لدى الشركة
واألخذ في االعتبار سلسلة من المعلومات الفعلية واالستشرافية من مصادر خارجية ،تقوم الشركة بصياغة وجهة نظر أساسية حول
التوجه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة وسيناريوهات تمثل سلسلة محتملة من التوقعات للمستقبل .تتألف هذه العملية من
تطوير عدد اثنين أو أكثر من السيناريوهات االقتصادية اإلضافية مع األخذ في االعتبار االحتماالت المصاحبة لكل نتيجة .تتضمن
المعلومات الخارجية البيانات والتوقعات االقتصادية الصادرة عن الجهات الحكومية والمالية في المملكة وبعض العاملين في مجال
الدراسات االقتصادية والمالية في القطاع الخاص أو األكاديميين.
لقد حددت الشركة وقامت بتوثيق المحفزات الرئيسية لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمان لكل محفظة من األدوات المالية وقامت
باستخدام تحليل البيانات التاريخية بتقدير العالقة ما بين متغيرات االقتصاد الكلي ومخاطر االئتمان وخسائر االئتمان.
لم تطرأ أي تغيرات على أنواع المتغيرات االستشرافية (المحركات االقتصادية الرئيسية) المستخدمة كمدخالت نموذجية في السنة
الحالية.

ز) قياس خسارة االئتمان المتوقعة
تمثل المدخالت الرئيسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة هيكل األحكام للمتغيرات التالية:
• احتمالية التعثر
• الخسارة الناتجة عن التعثر
• معرض لمخاطر التعثر
يتم استخراج هذه المعايير عموما من نماذج إحصائية يتم إعدادها داخليا وبيانات تاريخية أخرى .ويتم تعديل هذه المعايير لتعكس
المعلومات االستشرافية كما هو مبين أعال ه.
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إن تقديرات احتمالية التعثر هي تقديرات في تاريخ محدد ويتم احتسابها على أساس نماذج وتقييمها باستخدام أدوات مصممة حسب
الفئات المختلفة لألطراف المقابلة ومخاطر التعرض .تستند هذه النماذج اإلحصائية إلى بيانات تجميعية داخليا وخارجيا تتألف من
عوامل كمية ونوعية .وحيثما تتوافر ،يمكن استخدام بيانات السوق ايضا للوصول إلى احتمالية التعثر بالنسبة لألطراف المقابلة من
الشركات الكبيرة .في حال انتقال الطرف المقابل أو التعرض بين فئات التصنيفات ،سيؤدي ذلك إلى تغير في التقدير المرتبط باحتمالية
التعثر .يتم تقدير احتماليات التعثر مع االخذ باالعتبار االستحقاقات التعاقدية للتعرضات ومعدالت المصاريف المدفوعة مقدما المقدرة.
الخسارة من التعثر المفترض هي حجم الخسارة المحتملة إذا كان هناك تعثر .تقوم الشركة بتقدير معايير الخسارة من التعثر المفترض
على أساس تاريخ معدالت االسترداد للمطالبات لالطراف المقابلة المتعثرة .يأخذ نموذج الخسارة من التعثر في االعتبار الهيكل
وأقدمية المطالبة وقطاع الطرف المقابل وتكاليف االسترداد ألي ضمانات تعتبر جز ًءا ال يتجزأ من األصل المالي.
إن قيمة التعرض عند التعثر تمثل التعرض المتوقع في حال التعثر .تستمد الشركة التعرض للمخاطر نتيجة التعثر من تعرض الطرف
المقابل للمخاطر الحالية والتغييرات المحتملة مقابل المبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء.
تقوم الشركة بقياس خسارة االئتمان المتوقعة مع األخذ باالعتبار مخاطر التعثر خالل أقصى حد للفترة التعاقدية بما في ذلك أي
خيارات تمديد للمقترض وهي الفترة التي تتعرض خاللها الشركة لمخاطر االئتمان ،حتى إذا ،وألغراض إدارة المخاطر ،كانت
الشركة تأخذ في اعتبارها فترة أطول .يمتد أقصى حد للفترة التعاقدية حتى التاريخ الذي يحق فيه للشركة المطالبة بسداد سلفة أو إلغاء
عقد إيجار تمويلي أو أوراق قبض.

اعتبارات بسبب كوفيد19-
إن حالة عد اليقين إزاء أثر كوفيد 19-تشير إلى قدر كبير من عدم التيقن من التقديرات فيما يتعلق بقياس مخصص الشركة لخسائر
االئتمان المتوقعة .يمكن أن تؤدي الظروف المتغيرة لكوفيد 19-وطريقة تصدي الحكومة واألعمال والمستهلكين له واستجابتهم له إلى
تعديالت كبيرة على المخصصات في السنوات المالية المستقبلية.
في ظل الحاالت الحالية لعدم اليقين االقتصادي واألحكام المطبقة على العوامل المستخدمة في تحديد التعثر المتوقع في التأجير
التمويلي ومبيعات األقساط في الفترات المستقبلية  ،ينبغي اعتبار خسائر االئتمان المتوقعة التي تبلغ عنها الشركة على أنها أفضل
تقدير من بين التقديرات الممكنة.
تخضع نماذج احتماليات التعثر والتعرض للتعثر والخسارة من التعثر لسياسة المخاطر النموذجية للشركة التي تنص على المراقبة
الدورية للنماذج وإعادة التحقق الدوري وتحديد إجراءات الموافقة والصالحيات وفقًا لألهمية النسبية للنموذج.
نتيجة لكوفيد ،19-عدلت الشركة أوزان السيناريو لنماذج التعثرات المحتملة والخسارة من التعثر من خالل زيادة وزن السيناريو
المتشاءم.

مخاطر السيولة
هي مخاطر عدم قدرة المنشأة على تأمين السيولة الالزمة للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية .قد تنتج مخاطر السيولة عن
عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة .تدار مخاطر السيولة من قبل إدارة الخزينة في
الشركة وذلك عن طريق مراقبة وضع االستحقاقات لألدوات المالية للشركة للتأكد من االحتفاظ بسيولة كافية او توفير هذه السيولة
للشركة عند الضرورة.
تتكون المطلوبات المالية للشركة بشكل رئيسي من المطلوب لجهات ذات عالقة ،واالقتراضات ،والمستحق للبنك المركزي السعودي،
والتزامات إيجار .يتوقع سداد جزء من هذه المطلوبات المالية خالل  12شهرا ً من تاريخ التقرير ،وتتوقع الشركة أن يكون لديها أموال
كافية لذلك.
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(بالريـال السعودي)
تحليل مواعيد االستحقاق للموجودات والمطلوبات بحسب تقدير اإلدارة
يبين الجدول أدناه تحليل الموجودات والمطلوبات المحللة وفقا لمواعيد توقع استردادها أو تسويتها:
ال يوجد مواعيد استحقاق
ثابتة

مواعيد استحقاق ثابتة
 31ديسمبر 2020

خالل سنة واحدة

 1إلى  5سنوات

المجموع

أكثر من  5سنوات

موجودات
قروض وسلف العمالء ،بالصافي
سلف للموظفين
النقد وما في حكمه

50,160,701
760,051
44,569,462

111,701,691
1,177,744
-

-

-

161,862,392
1,937,795
44,569,462

مجموع الموجودات

95,490,214

112,879,435

-

-

208,369,649

مطلوبات
قروض

2,500,000

47,500,000

-

-

50,000,000

مستحق للبنك المركزي السعودي
التزامات ايجار
مطلوب لجهات ذات عالقة

27,290,161
44,132
1,492,072

38,327,801
138,414
-

-

-

65,617,962
182,546
1,492,072

مجموع المطلوبات

31,326,365

85,966,215

-

-

117,292,580

فرق السيولة الناشئ عن األدوات
المالية

64,163,849

26,913,220

-

-

91,077,069

 31ديسمبر 2019

خالل سنة واحدة

ال يوجد مواعيد استحقاق
ثابتة

مواعيد استحقاق ثابتة
 1إلى  5سنوات

المجموع

أكثر من  5سنوات

موجودات
قروض وسلف العمالء ،بالصافي
سلف للموظفين
النقد وما في حكمه

52,866,420
564,654
5,787,910

61,278,227
2,068,163
-

-

-

114,144,647
2,632,817
5,787,910

مجموع الموجودات

59,218,984

63,346,390

-

-

122,565,374

مطلوبات
قروض
التزامات ايجار
مطلوب لجهات ذات عالقة

189,718
1,066,519

22,500,000
-

2,500,000
-

-

25,000,000
189,718
1,066,519

مجموع المطلوبات

1,256,237

22,500,000

2,500,000

-

26,256,237

فرق السيولة الناشئ عن األدوات
المالية

57,962,747

40,846,390

)(2,500,000

-

96,309,137

إدارة رأس المال
األهداف الرئيسية للشركة من وراء إدارة رأس المال هي التأكد من قدرة الشركة على االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية وتوفير
أقصى عائد للشركاء من خالل االستخدام األمثل لرأس المال .تدير الشركة هيكل رأس مالها وتقوم بتعديله في ضوء التغيرات في
الظروف االقتصادية و ماهية المخاطر المرتبطة بالموجودات األساسية .ومن أجل االحتفاظ أو تعديل هيكل رأس المال يمكن للشركة
تعديل مبالغ توزيعات األرباح المدفوعة للشركاء أو العوائد الرأسمالية للشركاء أو إصدار أسهم جديدة .لم يتم عمل أي تغييرات في
األهداف أو السياسات أو اآلليات في إطار إدارة رأس المال خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر .2020
تراقب الشركة إجمالي مبالغ التمويل التي تقدمها الشركة على أساس المتطلبات النظامية للبنك المركزي السعودي والتي تستلزم من
الشركات العاملة في مجال التمويل باستنثاء التمويل العقاري الحفاظ على إجمالي تمويل ال يزيد عن ثالثة أضعاف رأس المال
للشركة.
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(بالريـال السعودي)

إجمالي التمويل لنسبة رأس المال

2020

2019

 1.94مرة

 1.25مرة

(القروض وسلف العمالء (بالصافي) مقسوم ًة على مجموع حقوق الشركاء)

 .22تأثير (كوفيد  )19على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج البنك المركزي السعودي
ال تزال جائحة فيروس كورونا ("كوفيد )"19-تتسبب في تعطل األسواق العالمية حيث بدأت العديد من المناطق الجغرافية تشهد
"موجة ثانية" من العدوى على الرغم من أنها كانت قد سيطرت سابقًا على تفشي المرض من خالل إجراءات احترازية صارمة مثل
فرض قيود على السفر وعمليات اإلغالق والتباعد االجتماعي الصارم .ومع ذلك  ،تمكنت حكومة المملكة العربية السعودية
("الحكومة") من السيطرة بنجاح على تفشي المرض حتى اآلن ،ويرجع ذلك في المقام األول إلى التدابير الفعالة وغير المسبوقة التي
اتخذتها الحكومة  ،وبعد ذلك أنهت الحكومة اآلن عمليات اإلغالق وبدأت في اتخاذ تدابير مرحلية لعودة الحياة إلى طبيعتها.
ومؤخراً ،تم تطوير لقاحات لكوفيد 19-والموافقة على توزيعها بكميات كبيرة من قبل معظم الحكومات حول العالم .كما اعتمدت
الحكومة لقاحا ً متاح حاليا ً لمنسوبي الرعاية الصحية وبعض شرائح المجتمع وهو اآلن متاج للجماهير .رغم أنه هناك حاالت عدم يقين
تحيط بلقاح كوفيد 19-مثل مدة صمود المناعة وما إذا كان اللقاح سيمنع انتقال المرض أم ال إلخ .غير أن نتائج الفحص أظهرت
معدالت نجاح عالية واستثنائية .تواصل الشركة االطالع على كافة التحديات االقتصادية الجزئية والكليّة التي يفرضها كوفيد،19-
والتي يمكن الشعور بآثارها الناشئة لبعض الوقت  ،وتراقب عن كثب تعرضاتها على مستوى دقيق .أجرت الشركة تقديرات محاسبية
متنوعة في هذه القوائم المالية استنادا ً إلى تنبؤات الظروف االقتصادية التي تعكس توقعات وافتراضات كما في  31ديسمبر 2020
حول األحداث المستقبلية التي ترى الشركة أنها معقولة في ظل الظروف السائدة.
وفي ظل هذه االحداث الحالية والظروف االقتصادية بعد اإلغالق ،يجب على الشركة القيام بتعديل بعض المدخالت واالفتراضات
المستخدمة في تحديد خسائر االئتمان المتوقعة .وهذه بشكل رئيسي تتمحور حول اما تعديل عوامل االقتصاد الكلي التي تستخدمها
الشركة في تقدير خسائر االئتمان المتوقعة او تعديل السيناريوهات المحتملة التي تستخدمها الشركة في الوقت الراهن لتقدير خسائر
االئتمان المتوقعة .خالل السنة ،أجرت الشركة بعض التعديالت على عوامل االقتصاد الكلي وأوزان السيناريو التي تستخدمها في
تقدير خسائر االئتمان المتوقعة.
سا لمتغيرات االقتصاد الكلي وأوزان السيناريوهات .وكما هو الحال مع أي
ال يزال نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة للشركة حسا ً
تنبؤات فان التوقعات واحتماالت الحدوث مدعومة باحكام جوهرية وعدم تيقن وبالتالي  ،فان النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك النتائج
المتوقعة. .إن تاثير هذه البيئة االقتصادية غير المؤكدة هو امر تقديري وستواصل الشركة العمل على تقييم مركزها والتاثير المتعلق
بها على أساس منتظم.
ال يزال من الصعب التأكد بشكل موثوق من اآلثار المحددة للوباء وإجراءات الدعم المقدمة من الحكومة والبنك المركزي السعودي ،
مثل اإلعفاء من السداد وبرامج التخفيف األخرى من أثر الفيروس .وبنا ًء عليه  ،خلصت الشركة إلى أنه من السابق ألوانه أن يتم
عكس أي انخفاض ائتماني محتمل من خالل تطبيق معايير التدريج  ،وبدالً من ذلك ركزت بشكل أكبر على نموذج االقتصاد الكلي
الذي يدعم قرارات تحديد التعثرات المفترضة والخسارة من التعثر المفترض .ستستمر الشركة في العمل على اجراء تقييم فردي
الطرف للتعرضات الهامة حيثما تتوافر بيانات اكثر موثوقية وعندها تستطيع تحديد ما اذا كان أي تعديل على خسائر االئتمان المتوقعة
مطلوبا في فترات التقرير المالي الالحقة.
برامج دعم ومبادرات من البنك المركزي السعودي
برنامج دعم تمويل القطاع الخاص
ومن أجل التصدي ألثر كوفيد ،19-قام البنك المركزي السعودي باطالق برنامج لدعم تمويل القطاع الخاص في شهر مارس  2020م
من اجل تقديم الدعم الالزم لقطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم وفقا للتعريف الصادر عن المؤسسة بموجب
التعميم رقم  381000064902بتاريخ  16جمادى االخرة 1438هـ .يتمحور البرنامج حول البرامج التالية:
•
•
•
•

برنامج تأجيل الدفعات؛
برنامج تمويل اإلقراض؛
برنامج دعم ضمانات التمويل؛ و
برنامج دعم نقاط البيع ورسوم خدمات التجارة االلكترونية.

برنامج تأجيل الدفعات
خالل السنة ،أعلن البنك المركزي السعودي عن برنامج تأجيل الدفعات في  14مارس  2020ثم مددت البرنامج عدة مرات كما هو
مبين أدناه:
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(بالريـال السعودي)
برنامج تأجيل الدفعات  -الفترة من  14مارس  2020إلى  14سبتمبر 2020
التمديد األول  -فترة التأجيل التي تم تمديدها من  15سبتمبر  2020إلى  14ديسمبر .2020
التمديد الثاني  -فترة التأجيل التي تم تمديدها من  15ديسمبر  2020إلى  31مارس .2021
ضمن برنامج تأجيل الدفعات وتمديداته الالحقة ،فإن الشركة ملزمة بتأجيل الدفعات عن فترة التأجيل ذات الصلة على تسهيالت
القروض للمنشآت المؤهلة ضمن قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم .نفذت الشركة إعفاءات السداد عن
طريق تأجيل األقساط المستحقة خالل الفترة من بداية فترة التأجيل ذات العالقة حتى نهاية فترة التأجيل دون تغيير مجموع األقساط
المستحقة التي سيتم سدادها من قبل العمالء.
ونتيجة للبرنامج أعاله والتمديدات ذات العالقة ،أجلت الشركة مجموعة دفعات بقيمة  55مليون لاير سعودي.
قد تم تقييم األثر المحاسبي لهذه التأجيالت بخصوص التسهيالت االئتمانية وتم معالجتها وفقا ً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي
رقم  9كتعديل لشروط الترتيبات .نتج عن ذلك اعتراف الشركة بمجموع خسارة تعديل اليوم األول في زمن كل تأجيل البالغ 10.4
مليون لاير سعودي على القروض وسلف العمالء حتى  31مارس  2021وتم خصمها من إيرادات العمولة الخاصة للسنة المنتهية في
 31ديسمبر .2020
واستنادا ً إلى التوضيح المقدم من البنك المركزي السعودي ،طبقت الشركة البرامج أعاله على الشركات المتناهية الصغر والصغيرة
ومتوسطة الحجم وعلى األفراد.
اعتبرت الشركة بشكل عام أن تأجيل المدفوعات في ترتيبات المشقة عبارة عن مؤشر للزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان ولكن تأجيل
المدفوعات بموجب برامج دعم كوفيد 19-الراهنة لم يتم التعامل معها  ،بشكل منفصل ،على أنها مؤشر للزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان.

ومن أجل تعويض التكاليف ذات الصلة التي تتوقع الشركة أن تتكبدها بموجب برامج البنك المركزي السعودي ،استلمت الشركة مبلغ
إجمالي  53.4مليون لاير كوديعة بال ربح من البنك المركزي السعودي خالل السنة مع فترات استحقاق مختلفة .فيما يلي تفاصيل
المبالغ المستلمة من البنك المركزي السعودي:
• مبلغ  38.85مليون لاير سعودي مستحق السداد للبنك المركزي السعودي على مدى فترة  3.5سنوات على أقساط شهرية
متساوية مع فترة سماح لمدة ستة اشهر ،تم استالمه في  13ابريل  2020مقابل تأجيل قروض وسلف العمالء.
• مبلغ  7.3مليون لاير سعودي ،مستحق السداد للبنك المركزي السعودي على مدى فترة  1.58سنوات على أقساط شهرية
متساوية مع فترة سماح لمدة أربعة أشهر ،تم استالمه في  30ديسمبر  2020مقابل تأجيل قروض وسلف العمالء.
• مبلغ  7.2مليون لاير سعودي مستحق السداد للبنك المركزي السعودي على مدى فترة  1.75سنوات على أقساط شهرية متساوية
مع فترة سماح لمدة ثالثة اشهر ،تم استالمه في  23ديسمبر  2020مقابل تأجيل قروض وسلف العمالء.
وقد تم احتساب فائدة التمويل المدعوم على أساس منتظم وفقا لمتطلبات المحاسبة عن المنح الحكومية .نتج عن ذلك اعتراف بإيرادات
منحة حكومية بمبلغ  2.8مليون لاير سعودي لتعويض خسائر التعديل التي تم مقابلها تقديم منحة .قررت اإلدارة  ،بنا ًء على خطاب
البنك المركزي السعودي  ،أن المنحة الحكومية تتعلق في المقام األول بالتعويض عن خسارة التعديل المتكبدة في تأجيل المدفوعات.
من أجل االعتراف بهذه المنفعة الناتجة عن معدل التمويل المدعوم  ،مارست اإلدارة بعض األحكام لالعتراف وقياس إيرادات المنحة.
خالل السنة  ،تم تحميل مبلغ  754ألف لاير سعودي على قائمة الدخل المتعلقة بإطفاء القيمة الحالية لوديعة البنك المركز السعودي
التي ال تحمل أي أرباح.
برنامج تمويل اإلقراض
خالل السنة ،استلمت الشركة وديعة إضافية بدون أرباح من البنك المركزي السعودي بمبلغ  20مليون لاير سعودي تم استالم منها
 10مليون لاير سعودي في  28أبريل  2020و  10مليون لاير سعودي في  15يونيو  ،2020مع أقساط مدتها  36أشهر للسداد
بموجب برنامج تمويل اإلقراض وفترة سماح مدتها  6أشهر للسداد .إن منفعة الوديعة بدون فائدة تم المحاسبة عنها على أساس منتظم
وفقا ً لمتطلبات المحاسبة عن المنح الحكومية .نتج عن ذلك اعتراف بإيراد مؤجل قدره  986ألف لاير سعودي عند استالم القرض
واعتراف بمبلغ  402ألف لاير سعودي في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر خالل الفترة الحالية كإيراد من المنحة
الحكومية.
برنامج دعم ضمانات التمويل
خالل خطاب مستقل من البنك المركزي السعودي ،تم استبدال برنامج تمويل اإلقراض أعاله ببرنامج التمويل المضمون حيث
يتطلب من الشركة تقديم تمويل إلى قطاع معين من العمالء وفقا لشروط وأحكام البرنامج وأنظمة البنك المركزي السعودي .كما أنه
بإمكان الشركة تسجيل القروض وسلف العمالء وضمانها من جهة حكومية حتى  %95من المبلغ المتبقي.
مارست اإلدارة بعض األحكام عند االعتراف بإيراد المنحة أعاله وقياسه .تتوقع اإلدارة استيفاء وااللتزام بأحكام البرنامج.
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كما في  31ديسمبر  ،2020لم تشترك الشركة في برامج دعم نقاط البيع ورسوم خدمات التجارة االلكترونية.
خالل مايو  ،2020أصدر البنك المركزي السعودي وثيقة توجيهات بعنوان "توجيهات حول المعالجة المحاسبية والتنظيمية إلجراءات الدعم
االستثنائية بسبب كوفيد ".19-أخذت الشركة في االعتبار بالتوجيهات الصادرة عند إعداد القوائم المالية.

 .23القيمة العادلة لألدوات المالية
تتكون الموجودات المالية للشركة من النقد وما في حكمه والقروض وسلف العمالء وسلف الموظفين والذمم المدينة األخرى .تتكون
مطلوباتها المالية من المطلوب لجهات ذات عالقة ،والتزامات اإليجار  ،واالقتراضات والقروض المستحقة للبنك المركزي السعودي.
ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية اختالفا جوهريا عن قيمها الدفترية ،فيما عدا القروض وسلف العمالء المقاسة بالتكلفة المطفأة.
 .24إعادة تصنيف أرقام المقارنة
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020أجرت الشركة بعض عمليات إعادة التصنيف في قائمة المركز المالي وقائمة الربح او
الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم " 1عرض القوائم المالية" ،نتج عما ذكر أعاله إعادة تصنيف للمبالغ المقارنة كما يلي:
على النحو
المعلن عنه
سابقا

إعادة تصنيف

على النحو المعاد
تصنيفه

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
قائمة المركز المالي
ممتلكات ومعدات
موجودات حق االستخدام
مستحقات ومطلوبات أخرى
التزامات ايجار

445,881
2,494,425
-

( )29,457
229,457
( )189,718
189,718

216,424
229,457
2,304,707
189,718

قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخر
مصاريف بيع وتسويق
مصاريف عمومية وإدارية

5,839,830
5,801,081

187,365
( )187,365

6,027,195
5,613,716

لم يكن هناك أي أثر ناشئ عن التصحيحات أعاله على صافي النقد الناجم عن العمليات للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
.25

تاريخ الموافقة على إصدار القوائم المالية

تمت اعتماد والموافقة على إصدار هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  24فبراير 2021م (الموافق  12رحب
1442هـ).
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