شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
القوائم المالية وتقرير فحص مراجع الحسابات المستقل
لفترات الثﻼثة أشهر المنتهية في  ٣١مارس ٢٠٢١

شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
القوائم المالية اﻷولية الموجزة
وتقرير فحص مراجع الحسابات المستقل

لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية في  ٣١مارس ٢٠٢١

الفهرس

ﺻفحة

تقرير فحص مراجع الحسابات المستقل حول القوائم المالية اﻷولية الموجزة

١

قائمة المركز المالي اﻷولية الموجزة

٢

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻷخر اﻷولية الموجزة

٣

قائمة التغيرات في حقوق الملكية اﻻولية الموجزة

٤

قائمة التدفقات النقدية اﻷولية الموجزة

٥

إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموجزة

٢٠ - ٦

شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
قائمة المركز المالي اﻷولية الموجزة
كما في  ٣١مارس ٢٠٢١
)بالريـال السعودي(

إيضاح

 ٣١مارس ٢٠٢١
)غير مﺪققة(

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
)مدققة(

موجودات
موجودات غير متﺪاولة
موجودات غير ملموسة
ممتلكات ومعدات
موجودات حق اﻻستخﺪام
قروض وسلف إلى العمﻼء ،بالصافي
سلف للموظفين

٤

مجموع الموجودات غير المتﺪاولة

١٬١١٦٬١٠٨
٣١٥٬٥٩٨
٢٠٦٬٤٧٢
١٠٣٬٧٨١٬٧٤٦
١٬٠٨٥٬٨٦٠

٨١٤٬٥٩٢
٢٢٦٬١٠٨
٢٥٣٬٠٣١
١١١٬٧٠١٬٦٩١
١٬١٧٧٬٧٤٤

١٠٦٬٥٠٥٬٧٨٤

١١٤٬١٧٣٬١٦٦

موجودات متﺪاولة
٤٩٬٣٦٩٬٧٤٠
٢٬٦٥٧٬٥٠١
٥٨٬٠١١٬٦٩٦

٥٠٬١٦٠٬٧٠١
١٬٦٩٣٬٦٩٦
٤٤٬٥٦٩٬٤٦٢

قروض وسلف إلى العمﻼء ،بالصافي
سلف ومصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
نقد وأرصدة لدى البنوك

٤

مجموع الموجودات المتﺪاولة

١١٠٬٠٣٨٬٩٣٧

٩٦٬٤٢٣٬٨٥٩

مجموع الموجودات

٢١٦٬٥٤٤٬٧٢١

٢١٠٬٥٩٧٬٠٢٥

٥

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

١

مجموع حقوق الملكية
مطلوبات غير متﺪاولة
قروض
مستحق البنك المركزي السعودي
التزامات منافع الموظفين
إيراد مؤجل  -منحة حكومية
التزامات ايجار

٦
١٥
١٥

مجموع المطلوبات غير المتﺪاولة

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
) (١٥٬٠٢٨٬٦٣٤
) (٢٬٠١٥٬٩٨٠

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
) (١٤٬٤٦٧٬٢٩٤
) (٢٬٠١٥٬٩٨٠

٨٢٬٩٥٥٬٣٨٦

٨٣٬٥١٦٬٧٢٦

٥٢٬٣٧٤٬٤١١
٣١٬٠٩٤٬٩٤٣
٤٬٧٩٩٬٥١٨
٣٥٤٬٤٥١
١٣٩٬٥١٠

٤٧٬٥٠٠٬٠٠٠
٣٨٬٣٢٧٬٨٠١
٤٬٧٥٦٬٢١٢
١٩٦٬٥٥٩
١٣٨٬٤١٤

٨٨٬٧٦٢٬٨٣٣

٩٠٬٩١٨٬٩٨٦

مطلوبات متﺪاولة
١٬٤٦٥٬٤٣٠
٢٨٦٬٤٨٦
٤٨٬٢٧٠
٧٬١٨٤٬٥١٦
٢٩٬٩٣٥٬٥٥٤
٥٬٣٥١٬٢٦٣
٥٥٤٬٩٨٣

١٬٤٩٢٬٠٧٢
٢١٠٬٦٧٦
٤٤٬١٣٢
٢٬٥٠٠٬٠٠٠
٢٧٬٢٩٠٬١٦١
٤٬٢٣٦٬٥٩٩
٣٨٧٬٦٧٣

مطلوب لجهات ذات عﻼقة
زكاة مستحقة
التزامات ايجار
قروض
مستحق البنك المركزي السعودي
مستحقات ومطلوبات أخرى
إيراد مؤجل  -منحة حكومية

٧
٨

مجموع المطلوبات المتﺪاولة

٤٤٬٨٢٦٬٥٠٢

٣٦٬١٦١٬٣١٣

مجموع المطلوبات

١٣٣٬٥٨٩٬٣٣٥

١٢٧٬٠٨٠٬٢٩٩

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

٢١٦٬٥٤٤٬٧٢١

٢١٠٬٥٩٧٬٠٢٥

٦
١٥
٩
١٥

تشكل اﻹيﺿاحات المرفقة من  ١إلﻰ  ١٦جزءا ﻻ يتجزأ من هذه القوائم المالية اﻷولية الموجزة.
-٢-

شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
قائمة الربح أو الخسارة والﺪخل الشامل اﻷخر اﻷولية الموجزة
لفترات الثﻼثة أشهر المنتهية في  ٣١مارس ٢٠٢١
)بالريـال السعودي(

ايضاح

لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية في ٣١
مارس
)غير مﺪققة(
٢٠٢٠
٢٠٢١

ايراد عمولة خاص
إيراد الرسوم اﻹدارية للقروض

٣٬٤٧٢٬٤٣١
٢٣٥٬٤٦١

٦٩٥٬٨٤٠
٢٣٨٬٤١٨

اﻹيرادات

٣٬٧٠٧٬٨٩٢

٩٣٤٬٢٥٨

٢٢٨٬٠٢١
) (٣١٬٦٣٣
) (١٬٣٦٦٬٢٥٦
) (١٬٦٣٣٬٣٩٩
) (٨٣٩٬٠٧٧
٣٣٬٤٤٤
) (٧٠٠٬٣٩٣
١١٥٬٨٧١

) (٤٩٬٤٩٦
) (١٬٦٨٠٬٣٩٨

) (١٬٩١٩٬٠٢٠
) (٥٤٨٬٦٩٦
) (٢٧٩٬٥٦٤
-

) (٤٨٥٬٥٣٠

) (٣٬٥٤٢٬٩١٦

) (٧٥٬٨١٠

) (١٨٬٢٤٧

) (٥٦١٬٣٤٠

) (٣٬٥٦١٬١٦٣

إيرادات أخرى
تكاليف إبرام العقود
مصاريف بيع وتسويق
مصاريف ادارية وعمومية
خسارة انخفاض من موجودات مالية
إيراد تمويل
مصاريف تمويل
دخل من منحة حكومية

١٦

الخسارة قبل الزكاة
٨

الزكاة
ﺻافي الخسارة للفترة
الﺪخل الشامل اﻵخر للفترة

-

الدخل الشامل اﻵخر للفترة
مجموع الخسارة الشامل للفترة
خسارة السهم اﻷساسية والمخففة

١١

-

) (٥٦١٬٣٤٠

) (٣٬٥٦١٬١٦٣

) (٠٫٠٦

) (٠٫٣٦

تشكل اﻹيﺿاحات المرفقة من  ١إلﻰ  ١٦جزءا ﻻ يتجزأ من هذه القوائم المالية اﻷولية الموجزة.
-٣-

شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
قائمة التغيرات في حقوق الملكية اﻻولية الموجزة
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية في  ٣١مارس ٢٠٢١
)بالريـال السعودي(
رأس المال
 ١يناير ) ٢٠٢٠مدققة(

خسائر متراكمة

(٧٬٥٩٤٬١٥١ ) ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

مكاسب اكتوارية،
بالصافي
) (١٬٠٤٤٬٥١٤

مجموع حقوق
الملكية
٩١٬٣٦١٬٣٣٥

الخسارة للفترة
الدخل الشامل اﻵخر للفترة

-

) (٣٬٥٦١٬١٦٣
-

-

) (٣٬٥٦١٬١٦٣
-

مجموع الخسارة الشامل للفترة

-

) (٣٬٥٦١٬١٦٣

-

) (٣٬٥٦١٬١٦٣

 ٣١مارس ) ٢٠٢٠غير مدققة(

(١١٬١٥٥٬٣١٤ ) ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

) (١٬٠٤٤٬٥١٤

٨٧٬٨٠٠٬١٧٢

 ١يناير ) ٢٠٢١مدققة(

(٢٬٠١٥٬٩٨٠ ) (١٤٬٤٦٧٬٢٩٤ ) ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٨٣٬٥١٦٬٧٢٦

الخسارة للفترة
الدخل الشامل اﻵخر للفترة

-

) (٥٦١٬٣٤٠
-

-

) (٥٦١٬٣٤٠
-

مجموع الدخل الشامل للفترة

-

) (٥٦١٬٣٤٠

-

) (٥٦١٬٣٤٠

 ٣١مارس ) ٢٠٢١غير مﺪققة(

(٢٬٠١٥٬٩٨٠ ) (١٥٬٠٢٨٬٦٣٤ ) ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

تشكل اﻹيﺿاحات المرفقة من  ١إلﻰ  ١٦جزءا ﻻ يتجزأ من هذه القوائم المالية اﻷولية الموجزة.
-٤-

٨٢٬٩٥٥٬٣٨٦

شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
قائمة التﺪفقات النقﺪية اﻷولية الموجزة
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية في  ٣١مارس ٢٠٢١
)بالريـال السعودي(

ايضاح

لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية في  ٣١مارس
٢٠٢٠
٢٠٢١
)غير مدققة(
)غير مﺪققة(

التﺪفقات النقﺪية من اﻷنشطة التشغيلية
الخسارة للفترة قبل الزكاة

) (٤٨٥٬٥٣٠

) (٣٬٥٤٢٬٩١٦

استهﻼك ممتلكات ومعدات
إطفاء موجودات غير ملموسة
استهﻼك موجودات حق اﻻستخدام
خسارة انخفاض من موجودات مالية
الخسارة من تعديل موجودات مالية  -بالصافي
إيراد من منحة حكومية
إيراد القروض الميسرة
إيرادات مالية
مصاريف تمويل
التزامات منافع الموظفين

٣٨٬٧٥٠
١٦٨٬٣٢٧
٤٦٬٥٥٩
٨٣٩٬٠٧٧
١٬٣١٤٬٦١٨
) (١١٥٬٨٧١
) (٣٨٬٤٣٨
) (٣٣٬٤٤٤
٧٠٠٬٣٩٣
٤٣٬٣٠٦

٧٣٬٢٢٣
١٠٣٬٦٦٤
٥٤٨٬٦٩٦
٢٬٧١١٬٠٩٢
٢٧٩٬٥٦٤
٥٦١٬٣٧٢

٤

٧٣٤٬٦٩٥

٢٬٤٧٧٬٧٤٧

التغيرات في:
٦٬٥٥٧٬٢١١
) (٨٨٤٬٧٠٨
١٬٩٦٣٬٧٢٤
) (٢٦٬٦٤٢

قروض وسلف إلى العمﻼء
سلف ومصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
مطلوب لجهات ذات عﻼقة

١٠٬٠٨٧٬٣٣٢

النقﺪ الناتﺞ من)/المستخﺪم في( العمليات

) (١٬٠٣٠٬٢٨١

تكاليف تمويل مدفوعة

٩٬٠٥٧٬٠٥١

ﺻافي النقﺪ المتوفر من)/المستخﺪم في( اﻷنشطة التشغيلية

) (٦٬٨٧٤٬٩٣٨
) (٣٩٬٢٧٠٬٥٢٤
٣٩٬٣٥٢٬٤٩٣
٨٩٦٬٥٥٦
) (٥٬١٦١٬٧١٨
) (٢٤٧٬٣٩٦
) (٥٬٤٠٩٬١١٤

التﺪفقات النقﺪية من اﻷنشطة اﻻستثمارية
اضافات إلى ممتلكات ومعدات
المتحصل من استبعاد ممتلكات ومعدات
إضافات إلى موجودات غير ملموسة
ايرادات مالية مستلمة

) (٩٩٬٥٠٥
) (٤٩٨٬٥٧٨
٤٩٬٢٩٢

) (٤٬٦٣٤
) (٢٣٩٬٧٣٨
-

ﺻافي النقﺪ المستخﺪم في اﻷنشطة اﻻستثمارية

) (٥٤٨٬٧٩١

) (٢٤٤٬٣٧٢

التﺪفقات النقﺪية من اﻷنشطة التمويلية
المتحصل من قرض طويل اﻷجل
تسديد قرض من البنك المركزي السعودي

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
) (٥٬٠٦٦٬٠٢٦

٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠

ﺻافي النقﺪ المتوفر من اﻷنشطة التمويلية

٤٬٩٣٣٬٩٧٤

٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠

ﺻافي الزيادة في النقﺪ وما في حكمه

١٣٬٤٤٢٬٢٣٤

١٩٬٣٤٦٬٥١٤

نقد وما في حكمه ١ ،يناير

٥

١٤٬٥٦٩٬٤٦٢

٥٬٧٨٧٬٩١٠

نقد وما في حكمه ٣١ ،مارس

٥

٢٨٬٠١١٬٦٩٦

٢٥٬١٣٤٬٤٢٤

تشكل اﻹيﺿاحات المرفقة من  ١إلﻰ  ١٦جزءا ﻻ يتجزأ من هذه القوائم المالية اﻷولية الموجزة.
-٥-

شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموجزة
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية في  ٣١مارس ٢٠٢١
)بالريـال السعودي(
.١

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 ) ٤٠٣٠٢٩٤١١٧رقم الموحد  (٧٠٠٣٧٦٨٩٠٥الصادر في  ٧رجﺐ ١٤٣٨هـ )الموافق  ٤أبريل
.(٢٠١٧
ان حصص الملكية في الشركة كما في  ٣١مارس  ٢٠٢١و  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠هي كما يلي:

شركة عبد اللطيف جميل الحديثة للتجارة المحدودة
شركة عبد اللطيف جميل اﻻبداعية للخدمات التجارية المحدودة
شركة نجد الرائدة المتحدة المحدودة
شركة بدر اﻷولى المتحدة المحدودة
شركة الطائف اﻷولى المتحدة المحدودة

عﺪد اﻷسهم بقيمة
 ١٠ريـال سعودي
للسهم

المبلغ

٩٬٦٠٠٬٠٠٠
١٠٠٬٠٠٠
١٠٠٬٠٠٠
١٠٠٬٠٠٠
١٠٠٬٠٠٠

٩٦٬٠٠٠٬٠٠٠
١٬٠٠٠٬٠٠٠
١٬٠٠٠٬٠٠٠
١٬٠٠٠٬٠٠٠
١٬٠٠٠٬٠٠٠

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

إن جميع الشركاء أعﻼه هم شركات سعودية ذات مسؤولية محدودة والشركة اﻷم النهائية هي الشركة المتحدة للبيع بالتقسيط المحدودة.
في  ١٤محرم ١٤٣٩هـ )الموافق  ٤أكتوبر  (٢٠١٧حصلت الشركة على ترخيص من البنك المركزي السعودي )"ساما"( لممارسة
أنشطة التمويل متناهي الصغر في المملكة العربية السعودية بموجﺐ الترخيص رقم /٤٩م.ش ٢٠١٧١٠/لمدة خمس سنوات من تاريخ
اﻹصدار.
تتمثل اﻷنشطة الرئيسية للشركة في تقديم التمويل متناهي الصغر داخل المملكة العربية السعودية.
يقع المركز الرئيسي للشركة في جدة.
كما في  ٣١مارس  ،٢٠٢١تدير الشركة عملياتها من خﻼل مركز رئيسي وخمسة فروع مسجلة ) ٣١ديسمبر .(٥ :٢٠٢٠
الفروع

رقم سجل التجاري

تاريخ

الرياض
الدمام
تبوك
جده
المدينة
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تتضمن هذه المعلومات المالية اﻷولية الموجزة موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال هذه الفروع.
خﻼل الربع الثالث من سنة  ،٢٠٢٠تجاوزت الخسائر المتراكمة للشركة واﻻحتياطيات ذات الصلة  ٪١٥من رأس مال الشركة .وفقًا
فورا إذا تجاوزت
للمادة  ٧٠من الﻼئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل  ،يجﺐ على الشركة إخطار البنك المركزي السعودي ً
الخسائر  ٪١٥من رأس المال المدفوع .خﻼل الربع الرابع ،قامت الشركة بإبﻼغ البنك المركزي السعودي باﻷمر نفسه ومنذ ذلك
الحين ردت على اﻻستفسارات ذات الصلة فيما يتعلق باﻹجراءات العﻼجية .في الربع اﻷول من عام  ،٢٠٢١استمرت الشركة في
تجاوز نسبة .٪١٥
.٢

اعتماد المعايير الجﺪيﺪة والمعﺪلة
 ١-٢المعايير 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 يناير
 ٢٠٢١وقد تم تطبيقها على هذه المعلومات المالية اﻷولية الموجزة.
في الفترة الحالية ،طبقت الشركة عدداً من التعديﻼت على المعايير الدولية للتقرير المالي والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير
المحاسبة الدولية التي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ١يناير .٢٠٢١

-٦-

شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموجزة
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية في  ٣١مارس ٢٠٢١
)بالريـال السعودي(
لم يكن لتطبيقها أي أثر جوهري على اﻹفصاحات أو المبالغ الواردة في هذه المعلومات المالية اﻷولية الموجزة.
المعايير الﺪولية للتقرير المالي
الجﺪيﺪة والمعﺪلة

ملخص

إصﻼح معيار سعر الفائدة -
المرحلة ) ٢تعديﻼت على المعيار
الدولي للتقرير المالي رقم ، ٩
ومعيار المحاسبة الدولي رقم ،٣٩
والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم
 ،٧والمعيار الدولي للتقرير المالي
رقم  ٤والمعيار الدولي للتقرير
المالي رقم (١٦

تحول معيار سعر الفائدة )إصﻼحات معيار سعر الفائدة(
يتم إجراء فحص أساسي وإصﻼح لمعايير سعر الفائدة الرئيسية على مستوى العالم .يشارك
مجلس معايير المحاسبة الدولية في عملية من مرحلتين لتعديل إرشاداته للمساعدة في تحول
أكثر سﻼسة بعيدًا عن إصﻼحات معيار سعر الفائدة.
المرحلة  - ١المرحلة اﻷولى من التعديﻼت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٩اﻷدوات
المالية ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ٣٩اﻷدوات المالية :اﻻعتراف والقياس والمعيار الدولي
للتقرير المالي رقم  ٧اﻷدوات المالية :اﻹفصاحات تركز على قضايا محاسبة التحوط.
أدت التعديﻼت النهائية ،الصادرة في سبتمبر  ،٢٠١٩إلى تعديل متطلبات محاسبة التحوط
المحددة لتوفير التخفيف من اﻵثار المحتملة لعدم اليقين الناجم عن إصﻼح معيار معيار الفائدة.
تسري التعديﻼت اعتبارا ً من  ١يناير  ٢٠٢١وهي إلزامية لجميع عﻼقات التحوط المتأثرة بشكل
مباشر بإصﻼح أسعار معيار الفائدة.
المرحلة  - ٢تتعلق المرحلة الثانية باستبدال المعدﻻت المعيارية بمعدﻻت بديلة خالية من
المخاطر .في الوقت الحالي ،هناك شك فيما يتعلق بتوقيت وطرق التحول للمرحلة  .٢ونتيجة
لهذه الشكوك  ،يستمر استخدام إصﻼح معيار سعر الفائدة كمعدل مرجعي في اﻷسواق المالية
ويتم استخدامه في تقييم اﻷدوات ذات آجال اﻻستحقاق التي تتجاوز تاريخ اﻻنتهاء المتوقع
ﻹصﻼح سعر الفائدة .لذلك  ،تعتقد الشركة أن هيكل السوق الحالي يدعم استمرار محاسبة
التحوط كما في  ٣١مارس .٢٠٢١
تدير اﻹدارة مشروعا ً بشأن أنشطة التحول الشاملة للشركة وتستمر في التواصل مع مختلف
أصحاب المصلحة لدعم التحول المنظم.

بخﻼف ما ذكر أعﻼه ،ﻻ توجد معايير دولية للتقرير المالي هامة أخرى وتعديﻼت سارية المفعول ﻻول مرة خﻼل الفترة المالية التي
تبدأ في او بعد  ١يناير  ٢٠٢١وتتعلق بأعمال الشركة.
.
 ٢-٢المعايير الﺪولية للتقرير المالي الجﺪيﺪة والمعﺪلة قيﺪ اﻹﺻﺪار ولكن لم تصبح سارية المفعول بعﺪ ولم يتم اعتمادها مبكرا ً
بتاريخ اعتماد إصدار هذه القوائم المالية ،لم تقم الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم
تصبح سارية المفعول بعد:
ساري المفعول
للفترات السنوية
بﺪءا من أو بعﺪ

المعايير الﺪولية للتقرير المالي الجﺪيﺪة والمعﺪلة
تعديﻼت على المراجع حول اﻹطار المفاهيمي)تعديﻼت على المعايير الدولية للتقرير المالي
رقم ٣
الممتلكات واﻵﻻت والمعدات  -المتحصﻼت قبل اﻻستخدام المقصود )تعديﻼت على معيار
المحاسبة الدولي رقم (١٦
العقود المحملة باﻻلتزامات  -تكلفة إتمام العقد )تعديﻼت على معيار المحاسبة الدولي رقم
(٣٧
دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي ٢٠٢٠ - ٢٠١٨
تعديﻼت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٧
تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة )تعديﻼت على معيار المحاسبة الدولي
رقم (١
اﻹفصاح عن السياسات المحاسبية )تعديﻼت على معيار المحاسبة الدولي قم  ١وبيان
الممارسة رقم (٢
تعريف التقديرات المحاسبية )تعديﻼت على معيار المحاسبة الدولي رقم (٨
-٧-

 ١يناير ٢٠٢٢
 ١يناير ٢٠٢٢
 ١يناير ٢٠٢٢
 ١يناير ٢٠٢٢
 ١يناير ٢٠٢٣
 ١يناير ٢٠٢٣
 ١يناير ٢٠٢٣
 ١يناير ٢٠٢٣

شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموجزة
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية في  ٣١مارس ٢٠٢١
)بالريـال السعودي(
ساري المفعول
للفترات السنوية
بﺪءا من أو بعﺪ

المعايير الﺪولية للتقرير المالي الجﺪيﺪة والمعﺪلة
التعديﻼت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  :١٠القوائم المالية الموحدة ومعيار
المحاسبة الدولي رقم  :٢٨اﻻستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة )(٢٠١١
المتعلق بمعالجة البيع او المساهمة في الموجودات من المستثمر لشركته الزميلة أو مشروعه
المشترك.

تم تأجيل تاريخ التطبيق ﻷجل غير
محدود .التطبيق ما زال مسموحا.

ان اﻹدارة بصدد تقييم التأثير المالي المحتمل للتطبيق وﻻ تتوقع ان يكون اعتماد المعايير المذكورة أعﻼه له تأثير جوهري على القوائم
المالية للشركة في الفترات المستقبلية.
خﻼل عام  ،٢٠٢٠أصدرت البنك المركزي السعودي لوائح تنظم التعرض لمخاطر اﻻئتمان والمخصصات .تحدد هذه اللوائح الحد
اﻷدنى من المتطلبات لتصنيف مخاطر اﻻئتمان والمخصصات .تسري هذه اللوائح على جميع شركات التمويل المرخصة وفقا ً لقانون
رقابة شركات التمويل الساري اعتبارا ً من  ١يوليو  .٢٠٢١إن اﻹدارة بصدد تقييم اﻷثر المالي المحتمل لهذه اللوائح على القوائم
المالية للشركة في الفترات المستقبلية.
.٣

السياسات المحاسبية الهامة
 ١-٣بيان اﻻلتزام
تم إعداد القوائم المالية اﻷولية الموجزة للشركة كما في ولفترة الثﻼثة أشهر المنتهية في  ٣١مارس  ٢٠٢١وفقا لمعيار المحاسبة
الدولي رقم " ٣٤التقارير المالية اﻻولية" المعتمد في المملكة العربية السعودية.
إن نتائج اﻷعمال لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية في  ٣١مارس  ٢٠٢١ﻻ تشير بالضرورة إلى نتائج اﻷعمال التي قد تكون متوقعة للسنة
المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر .٢٠٢١
عند إعداد هذه القوائم المالية اﻷولية الموجزة ،فإن اﻷحكام التي أجرتها اﻹدارة هي نفس اﻷحكام المطبقة على القوائم المالية للسنة
المنتهية في  ٣١ديسمبر .٢٠٢٠
أساس اﻹعﺪاد
تم إعداد هذه القوائم المالية اﻷولية الموجزة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية باستخدام أساس اﻻستحقاق المحاسبي وافتراض مبدأ
اﻻستمرارية ،باستثناء التزامات منافع الموظفين المقاسة بالقيمة الحالية ﻻلتزام المنافع المحددة ،وذلك باستخدام حسابات القيمة الحالية
اﻻكتوارية استناداً إلى طريقة وحدة اﻻئتمان المخططة.
العملة الوظيفية وعملة العرض
يتم عرض هذه القوائم المالية اﻷولية الموجزة بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة عرض القوائم المالية للشركة.
تتوافق السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة ﻹعداد هذه القوائم المالية اﻷولية الموجزة مع تلك المتبعة ﻹعداد القوائم المالية
)المدققة( السنوية للشركة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر .٢٠٢٠

-٨-

شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموجزة
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية في  ٣١مارس ٢٠٢١
)بالريـال السعودي(
٢-٣

اﻷحكام والتقﺪيرات المحاسبية الهامة

يتطلﺐ إعداد القوائم المالية اﻷولية الموجزة للشركة من اﻹدارة إصدار أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المعترف بها
لﻺيرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات ،واﻹفصاحات المرفقة ،واﻻفصاح عن المطلوبات المحتملة .إن ظهور فيروس
كورونا التاجي الجديد )كوفيد (١٩-في مطلع عام  ، ٢٠٢٠وانتشاره في جميع أنحاء الصين وتسببه في تعطيل اﻷعمال والنشاط
اﻻقتصادي على مستوى العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية ووصف منظمة الصحة العالمية لهذه المرض على أنه جائحة،
جميع هذه اﻷمور اقتضت من إدارة الشركة إعادة النظر في أحكامها الجوهرية في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة وطرق
الحساب ومصادر التقدير الرئيسية المطبقة على القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر  .٢٠٢٠أجرت إدارة الشركة ،
خﻼل الربع اﻷول من هذا العام  ،تقيي ًما لﻼثر على عمليات الشركة اﻹجمالية وجوانﺐ اﻷعمال بما في ذلك عوامل مثل سلسلة التوريد
وقيود السفر وأسعار النفط والطلﺐ على المنتجات وما إلى ذلك  ،وأجرت بعض التغييرات على نموذج الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة
الذي تم تحديثه خﻼل عام  .٢٠٢٠غير أنه في ضوء حالة عدم اليقين الحالية  ،وبالنظر إلى التحذيرات المتواصلة من الجهات
الصحية والحكومية المحلية والدولية وعدم استبعاد احتمالية فرض إغﻼق مستقبلي ،فمن الصعﺐ التنبؤ بالمدى الكامل ومدة اﻷثر على
اﻷعمال واﻻقتصاد .لذلك فإن أي تغيير مستقبلي في هذه اﻻفتراضات والتقديرات قد ينشأ عنه نتائج قد تتطلﺐ إجراء تعديل جوهري
على القيمة الدفترية لﻸصل أو اﻻلـتزام الذي يتأثر في الفترات المستقبلية .ونظرا ً ﻷن الوضع في تطور مستمر وحالة من عدم اليقين
المستقبلي ،سوف تواصل اﻹدارة تقييم اﻷثر استنادا ً إلى التطورات المستقبلية.
إن التقديرات واﻻفتراضات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية اﻷولية الموجزة تتوافق مع تلك المستخدمة في إعداد
القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر .٢٠٢٠
.٤

قروض وسلف إلﻰ العمﻼء ،بالصافي

قروض وسلف إلى العمﻼء بالتكلفة المطفـأة
ينزل :مخصص خسارة اﻻنخفاض في القيمة

 ٣١مارس
٢٠٢١
)غير مﺪققة(

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
)مدققة(

١٥٨٬٧٢٨٬٣٥٨

١٦٦٬٦٠٠٬١٨٧

) (٥٬٥٧٦٬٨٧٢
١٥٣٬١٥١٬٤٨٦

) (٤٬٧٣٧٬٧٩٥
١٦١٬٨٦٢٬٣٩٢

أ( يوضح الجدول التالي اﻻستحقاق التعاقدي لمحفظة قروض العمﻼء:

الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

الجزء غير المتداول

السنوات

 ٣١مارس ٢٠٢١
)غير مﺪققة(

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)مدققة(

٢٠٢١

٤٩٬٣٦٩٬٧٤٠

٥٠٬١٦٠٬٧٠١

٢٠٢٢
٤٩٬٥٨٥٬٦٢٧
٢٠٢٣
٣٤٬١٣٧٬٨٤٤
١٤٬٥٣٠٬١٠٣
٢٠٢٤
 ٢٠٢٥وما بعده ٥٬٥٢٨٬١٧١

٥٤٬٠٩٩٬٥٠٣
٣٥٬٢٨٣٬٠٩٤
١٦٬٣٦٠٬٤٩٠
٥٬٩٥٨٬٦٠٤

١٠٣٬٧٨١٬٧٤٥

١١١٬٧٠١٬٦٩١

١٥٣٬١٥١٬٤٨٥

١٦١٬٨٦٢٬٣٩٢

ب( فيما يلي الحركة على مخصص خسائر اﻻئتمان:
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية في  ٣١مارس
٢٠٢٠
٢٠٢١
)غير مدققة(
)غير مﺪققة(
 ١يناير
إضافات خﻼل الفترة
شطﺐ مبالغ

٤٬٧٣٧٬٧٩٥
٨٣٩٬٠٧٧
-

٢٬٢٦٩٬٣٧٥
٥٤٨٬٦٩٦
) (٥٥٬٤٧٦

 ٣٠سبتمبر

٥٬٥٧٦٬٨٧٢

٢٬٧٦٢٬٥٩٥

-٩-

شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموجزة
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية في  ٣١مارس ٢٠٢١
)بالريـال السعودي(
ت( فيما يلي أعمار القروض والسلف إلى العمﻼء التي تجاوزت تاريخ استحقاقها:

 ٣ - ١أشهر
 ٦ - ٤شهرا ً
 ١٢ - ٦شهرا ً
أكثر من  ١٢شهرا ً

 ٣١مارس
٢٠٢١
)غير مﺪققة(

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
)مدققة(

٤١٦٬٧٩٥
١٤٩٬٤٨٢
٢٨٥٬٦٨٦
٢١٧٬٠٧٤

٢٢٦٬٤٣٧
١٩٥٬٦٥٣
٣٢٧٬٧٠٢
١٠٠٬١٩٣

١٬٠٦٩٬٠٣٧

٨٤٩٬٩٨٥

د( إن الجزء غير المستحق من القروض والسلف للعمﻼء أعﻼه التي تجاوزت تاريخ استحقاقها إلى العمﻼء كما في  ٣١مارس ٢٠٢١
يبلغ  ٦٬٢٤٤٬٩٧٦﷼ سعودي ) ٣١ديسمبر  ٢٬٧٤٨٬٨٧٥ :٢٠٢٠﷼ سعودي(.
.٥

نقﺪ وأرﺻﺪة لﺪى البنوك
 ٣١مارس
٢٠٢١
)غير مﺪققة(

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
)مدققة(

نقد بالصندوق
ارصدة لدى البنوك

١٠٩٬٠٦٦
٢٧٬٩٠٢٬٦٣٠

٧٬٠٠٠
١٤٬٥٦٢٬٤٦٢

نقد وما في حكمه

٢٨٬٠١١٬٦٩٦

١٤٬٥٦٩٬٤٦٢

النقد في البنك  -الودائع )تاريخ اﻻستحقاق اﻷصلي يتجاوز ثﻼثة أشهر(

٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٥٨٬٠١١٬٦٩٦

٤٤٬٥٦٩٬٤٦٢

خﻼل الفترة ،حققت الشركة مكسبا ً قدره  ٣٣٬٤٤٤﷼ سعودي ) ٣١مارس  :٢٠٢٠ﻻ شيء( من ودائع المرابحة بمعدل عائد يتراوح
من  ٪٠٫٢إلى  ٣١) ٪٠٫٧٥مارس  :٢٠٢٠ﻻ شيء(.
.٦

القروض
 ٣١مارس
٢٠٢١
)غير مﺪققة(

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
)مدققة(

٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٩٬٥٥٨٬٩٢٧

٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
-

٥٩٬٥٥٨٬٩٢٧

٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠

ينزل :الجزء المتداول من القروض طويلة اﻷجل

٧٬١٨٤٬٥١٦

٢٬٥٠٠٬٠٠٠

ينزل :الجزء غير المتداول من القروض طويلة اﻷجل

٥٢٬٣٧٤٬٤١١

٤٧٬٥٠٠٬٠٠٠

قروض بالتكلفة المطفأة
قرض بنكي تجاري )إيضاح أ(
قرض بنك التنمية اﻻجتماعية )إيضاح ب(

أ(

في  ٢٩أكتوبر  ،٢٠١٩حصلت الشركة على حد ائتمان من بنك محلي بقيمة  ٥٠مليون ﷼ سعودي لتمويل متطلبات رأس
المال العامل للشركة .قامت الشركة بسحﺐ مبلغ  ٢٥مليون ﷼ سعودي كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٩وسحﺐ مبلغ  ٢٥مليون
﷼ سعودي آخر خﻼل عام  .٢٠٢٠يسدد القرض على  ١٠أقساط نصف سنوية متساوية تبدأ بعد فترة سماح مدتها سنتان.
يخضع القرض إلى استيفاء بعض التعهدات ورسوم الخدمة بمعدل سايبور باﻹضافة إلى معدل عمولة ثابت يبلغ  ٪١٫٥للسنة.
نتيجة لمخالفة التعهدات في الربع الثالث من عام  ،٢٠٢٠أعادت الشركة التفاوض بشأن شروط عقد القرض وتم تعديل التعهدات
في الربع الرابع من عام  .٢٠٢٠تم تقديم حد اﻻئتمان للشركة من قبل البنك المحلي عند إصدار خطاب تزكية من الشركة اﻷم.

- ١٠ -

شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموجزة
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية في  ٣١مارس ٢٠٢١
)بالريـال السعودي(
ب( في  ١٢يناير  ،٢٠٢١حصلت الشركة على حد ائتمان إضافي من بنك التنمية اﻻجتماعية بمبلغ  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠﷼ سعودي
لتقديم قروض ميسرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .يتم سداد القرض على  ٣٦قس ً
طا شهريًا بعد فترة سماح
مدتها  ٦أشهر .إن القرض بدون فوائد مقدم من بنك التنمية لزيادة مساهمة المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
في اقتصاد المملكة.
فيما يلي جداول استحقاق القروض طويلة اﻻجل:

٢٠٢١
٢٠٢٢
٢٠٢٣
٢٠٢٤
٢٠٢٥
٢٠٢٦

.٧

 ٣١مارس
) ٢٠٢١غير
مﺪققة(

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)مدققة(

٣٬٨٨٨٬٨٩٠
١٣٬٣٣٣٬٣٣٦
١٣٬٣٣٣٬٣٣٦
١١٬٩٤٤٬٤٣٨
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٧٬٥٠٠٬٠٠٠

٢٬٥٠٠٬٠٠٠
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٧٬٥٠٠٬٠٠٠

٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠

معامﻼت وأرﺻﺪة مع جهات ذات عﻼقة
تم اﻹفصاح أدناه عن المعامﻼت بين الشركة والجهات ذات العﻼقة .وافقت إدارة الجهات المعنية على أحكام وشروط هذه المعامﻼت.
أ(

ان المعامﻼت الجوهرية والمبالغ المتعلقة بها هي كما يلي:

جهة ذات عﻼقة

طبيعة المعامﻼت

شركات شقيقة

مدفوعات بالنيابة عن الشركة
تحصيﻼت نيابة عن الشركة
مصاريف معاد تحميلها على الشركة
مصاريف تقييم العمﻼء بخصوص القروض والسلف للعمﻼء
مصروفات معاد تحميلها على خدمات مشتركة
مشتريات

لفترة الثﻼثة أشهر  ٣١مارس
)غير مﺪققة(
٢٠٢٠
٢٠٢١
٣٨١٬٤٢٤
٨٬٥١١
١٦٬٩٧٣
٢٬٨٠٠
١٢٥٬٠٠٠
١٠٥٬١٨٠
٥١٬٩٧١
٢٤٬٥٠٤
٧٥٬٠٠٠
٦٢٥٬٤٦٦
-

ب( يمثل المطلوب لجهات ذات عﻼقة ما يلي:

شركة باب رزق جميل للخدمات المحدودة
شركة عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل
شركة عبد اللطيف جميل للمعلومات والخدمات المحدودة
شركة عبد اللطيف جميل للبيع بالتجزئة المحدودة
شركة عبد اللطيف جميل المحدودة
شركة عبد اللطيف جميل لﻺلكترونيات والمكيفات المحدودة

- ١١ -

 ٣١مارس
٢٠٢١
)غير مﺪققة(

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
)مدققة(

٥٣١٬٢٣٧
٣٥٤٬٤١٤
١١٬٦٠١
٢٨٧٬٠٤٠
٢٥٨٬٧٥٠
٢٢٬٣٨٨

٥٢٤٬٢٤٩
٤٦٦٬٩١٥
١٨٬٩٨٠
٢٨٧٬٠٤٠
١٧٢٬٥٠٠
٢٢٬٣٨٨

١٬٤٦٥٬٤٣٠

١٬٤٩٢٬٠٧٢

شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموجزة
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية في  ٣١مارس ٢٠٢١
)بالريـال السعودي(
ج( معامﻼت مع موظفي اﻹدارة الرئيسيين
يتضمن موظفو اﻹدارة الرئيسية أعضاء مجلس اﻹدارة واللجان ذات العﻼقة )لجنة المخاطر والمراجعة إلخ( وكيار موظفي اﻹدارة
الرئيسية اﻵخرين .تتكون مكافآتهم مما يلي:
لفترة الثﻼثة أشهر
 ٣١مارس
)غير مﺪققة(
مكافآت
منافع الموظفين قصيرة اﻷجل
منافع ما بعد التوظيف

٢٠٢١

٢٠٢٠

٣٢٨٬٩٦٤
٦٧٬٢٩٩

٣٦٣٬٧٤٢
٣٥٨٬٠٠٠
٢٣٢٬٥٨١

٣٩٦٬٢٦٣

٩٥٤٬٣٢٣

تشمل مكافآت موظفي اﻹدارة الرئيسيين في الشركة الرواتﺐ والمزايا العينية والبدﻻت والمساهمات في خطط المنافع المحددة بعد
التوظيف.
.٨

زكاة مستحقة
ان الحركة في مخصص الزكاة هي كما يلي:
 ٣١مارس
٢٠٢١
)غير مﺪققة(

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
)مدققة(

 ١يناير
محمل للفترة  /للسنة
نقص المحمل لسنة سابقة
مدفوع خﻼل الفترة  /السنة

٢١٠٬٦٧٦
٧٥٬٨١٠
-

١٩١٬٤٠٩
٢١٠٬٦٧٦
١٩٬٧٨٩
) (٢١١٬١٩٨

 ٣٠سبتمبر  ٣١ /ديسمبر

٢٨٦٬٤٨٦

٢١٠٬٦٧٦

وضع الربوط الزكوية
قــدمت الشــركة اقراراتهــا الزكويــة للفتــرة مــن  ٤أبريــل  ٢٠١٧حتــى  ٣١ديســمبر  ٢٠١٧وكــل مــن الســنوات المنتهيــة فــي ٣١
ديســمبر  ٢٠١٨حتــى  ٣١ديســمبر  ٢٠١٩وهــي قيــد المراجعــة مــن قبــل الهيئــة العامــة للزكــاة والــدخل .اصــدرت الهيئــة العامــة
للزكــاة والــدخل الــربط النهــائي للســنة المنتهيــ ة فــي  ٣١ديســمبر  ٢٠١٨وطالبــت الشــركة بزكــاة اضــافية بقيمــة  ٢٬٤مليــون
ريـــال ســعودي .قــدمت الشــركة اعتراض ـا ً علــى التقيــيم وافقــت عليــه الهيئــة العامــة للزكــاة والــداخل وتــم إغــﻼق القضــية فــي ١١
يونيو  .٢٠٢٠لدى الشركة "خطاب عدم ممانعة" صالح لغاية  ٣٠ابريل .٢٠٢١
.٩

مستحقات ومطلوبات أخرى

مصاريف مستحقة
مستحقات متعلقة بالموظفين
الفائدة المستحقة
أخرى

- ١٢ -

 ٣١مارس
٢٠٢١
)غير مﺪققة(

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
)مدققة(

١٬٢٨٨٬٥١٠
١٬٨٥٧٬٦٨٥
٩٨٬٥٣٧
٢٬١٠٦٬٥٣١

٦٦٨٬٤٣٦
١٬٤٤٤٬٦٩٥
٩٤٧٬٥٩٧
١٬١٧٥٬٨٧١

٥٬٣٥١٬٢٦٣

٤٬٢٣٦٬٥٩٩

شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموجزة
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية في  ٣١مارس ٢٠٢١
)بالريـال السعودي(
 .١٠احتياطي نﻈامي
تماشيا ً مع نظام الشركات وعقد تأسيس الشركة ،يجﺐ على الشركة تجنيﺐ ما ﻻ يقل عن  ٪١٠من صافي ربحها في كل سنة حتى يبلغ
هذا اﻻحتياطي  ٪٣٠من رأس المال .بعد ذلك ،يحق للشركاء إيقاف التخصيص اﻹضافي .إن هذا اﻻحتياطي غير قابل للتوزيع .نظرا ً
ﻷن المنشأة تكبدت خسائر منذ التأسيس ،لم يتم إجراء أي تحويﻼت.
 .١١ربحية السهم
يتم احتساب ربحية السهم اﻷساسية بقسمة الربح للفترة على المتوسط المرجح لعدد اﻷسهم العادية القائمة خﻼل فترة الثﻼثة أشهر
المنتهية في  ٣١مارس  ٢٠٢١والسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر .٢٠٢٠
لم يكن هناك أثر تخفيض على المتوسط المرجح لعدد اﻷسهم العادية خﻼل فترة الثﻼثة أشهر المنتهية في  ٣١مارس  ٢٠٢١والسنة
المنتهية في  ٣١ديسمبر .٢٠٢٠
 .١٢التقارير 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 اﻷخرى.
تزاول الشركة جميع أنشطتها في المملكة العربية السعودية وتحديدا ً في مجال أنشطة التمويل متناهي الصغر وبالتالي تعتبر عمليات
الشركة كقطاع واحد.
 .١٣إدارة المخاطر المالية
مخاطر اﻻئتمان وتركز اﻻئتمان

إن مخاطر اﻻئتمان هي مخاطر عدم وفاء الطرف المقابل بالتزاماته بموجﺐ أداة مالية أو عقد عميل ،مما يؤدي إلى خسارة مالية.
تتعرض الشركة لمخاطر اﻻئتمان على النقد وما في حكمه والقروض والسلف للعمﻼء والسلف للموظفين .وضعت الشركة إجراءات
ﻹدارة مخاطر اﻻئتمان بما في ذلك الموافقات اﻻئتمانية وحدود اﻻئتمان والضمانات ومتطلبات الضمان .تستند هذه اﻹجراءات إلى
اﻹرشادات الداخلية للشركة .تدير لجنة المخاطر في الشركة اﻹستراتيجية العامة لمخاطر اﻻئتمان.
يشير تركيز مخاطر اﻻئتمان إلى الحساسية النسبية ﻷداء الشركة تجاه التطورات التي تؤثر على شريحة معينة من العمﻼء
تدير الشركة تركز التعرض لمخاطر اﻻئتمان من خﻼل تنويع القروض والسلفيات المقدمة إلى محفظة العمﻼء لقطاعات مختلفة
ومنتجات القروض .ومع ذلك ،فإن الشركة تخفف من مخاطر اﻻئتمان من خﻼل تقييم الجدارة اﻻئتمانية والحصول على ضمانات من
قبل طرف ثالث بتدفقات نقدية دورية ثابتة .يتم تحديد حدود اﻻئتمان القصوى لكل نوع من أنواع منتجات القروض .يتم اﻻحتفاظ
بمخصص خسائر اﻻئتمان عند المستوى الذي ،حسﺐ تقدير اﻹدارة ،كافٍ لتغطية خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة المتعثرة.
تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية المسجلة في القوائم المالية ،بعد خصم خسائر اﻻنخفاض في القيمة ،الحد اﻷقصى لتعرض
الشركة لمخاطر اﻻئتمان دون مراعاة قيمة أي ضمان تم الحصول عليه.
تحليل جودة اﻻئتمان
توضح الجداول التالية معلومات حول جودة اﻻئتمان للقروض والسلف للعمﻼء المقاسة بالتكلفة المطفأة كما في التواريخ المذكورة:
التعرض لمخاطر التعثر في السﺪاد  -بمبالغ إجمالية
الخسارة اﻻئتمانية الخسارة اﻻئتمانية
الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة مﺪى الحياة المتوقعة مﺪى
غير منخفضة القيمة الحياة ذات قيمة
المتوقعة علﻰ
ائتمانية منخفضة المجموع
مﺪى  ١٢شهرا ً اﻻئتمانية
 ٣١مارس ) ٢٠٢١غير مﺪققة(
 ٣١ديسمبر ) - ٢٠٢٠مدققة(

١٬٨٨٢٬٤٩٢ ١٥٥٬١٤٨٬١٥٦
٩٣٥٬٩٨٩ ١٦٤٬١٥٠٬٠٧٣

- ١٣ -

١٬٦٩٧٬٧١٠
١٬٥١٤٬١٢٥

١٥٨٬٧٢٨٬٣٥٨
١٦٦٬٦٠٠٬١٨٧

شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموجزة
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية في  ٣١مارس ٢٠٢١
)بالريـال السعودي(
خسارة اﻻئتمان المتوقعة
الخسارة اﻻئتمانية الخسارة اﻻئتمانية
الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة مﺪى الحياة المتوقعة مﺪى
غير منخفضة القيمة الحياة ذات قيمة
المتوقعة علﻰ
ائتمانية منخفضة المجموع
مﺪى  ١٢شهرا ً اﻻئتمانية
 ٣١مارس ) ٢٠٢١غير مﺪققة(
 ٣١ديسمبر ) - ٢٠٢٠مدققة(

٤٬٨١٦٬٥٢٧
٤٬١٠٨٬٦٩١

٢٦٬٩٠٢
١٣٬٠٥٨

٧٣٣٬٤٤٣
٦١٦٬٠٤٦

٥٬٥٧٦٬٨٧٢
٤٬٧٣٧٬٧٩٥

أ( مبالغ نشأت من خسائر ائتمان متوقعة  -زيادة في مخاطر اﻻئتمان
عند تحديد مدى زيادة مخاطر التعثر في أداة مالية بصورة جوهرية منذ اﻻعتراف اﻷولي ،تأخذ الشركة في اﻻعتبار المعلومات
المستقبلية والمؤيدة ذات العﻼقة والمتاحة دون تكاليف أو جهود ﻻ مبرر لهما.
يتضمن هذا كﻼً من المعلومات والتحليﻼت الكمية والنوعية ،بنا ًء على الخبرة السابقة للشركة وتقييم ائتمان الخبراء بما في ذلك
المعلومات المستقبلية  .إن الهدف من التقييم هو تحديد ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر اﻻئتمان قد حدثت للتعرض عن
طريق مقارنة:
•

احتمالية العمر المتبقي للتعثر كما في تاريخ التقرير؛ مع

•

فترة التعثر في السداد المتبقية من العمر لهذه النقطة الزمنية والتي تم تقديرها في وقت اﻻعتراف المبدئي بالتعرض )يتم تعديلها
عند اﻻقتضاء تجاه التغييرات في توقعات المدفوعات مقدما ً(.

تقوم الشركة بتجميع قروضها وسلفياتها للعمﻼء في المرحلة  ،١المرحلة  ،٢و المرحلة  ٣كما هو موضح أدناه:
المرحلة  :١عند اﻻعتراف بالقروض والسلف للعمﻼء ﻷول مرة ،تعترف الشركة بمخصص على أساس خسائر اﻻئتمان المتوقعة لمدة
شهرا .تتضمن قروض وسلفيات المرحلة اﻷولى للعمﻼء أيضًا قروض وسلف للعمﻼء التي تحسنت مخاطر اﻻئتمان لهم وتم إعادة
١٢
ً
تصنيف الرصيد من المرحلة الثانية.
المرحلة  :٢عندما تظهر الذمم المدينة زيادة كبيرة في مخاطر اﻻئتمان منذ نشأتها ،تقوم الشركة بتسجيل مخصص لخسائر اﻻئتمان
المتوقعة مدى الحياة .تتضمن قروض وسلفيات المرحلة الثانية للعمﻼء أيضًا قروض وسلف للعمﻼء ،حيث تحسنت مخاطر اﻻئتمان
لهم ،وتم إعادة تصنيف القروض والسلف للعمﻼء من المرحلة .٣
المرحلة  :٣تعتبر القروض والسلف للعمﻼء منخفضة القيمة اﻻئتمانية .تسجل الشركة مخصصا ً لخسائر اﻻئتمان المتوقعة على مدى
العمر الزمني.
درجات مخاطر اﻻئتمان
تصنف الشركة كل نوع من المخاطر في نطاق درجة محددة من مخاطر اﻻئتمان 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 اﻻئتمان
باستخدام العوامل النوعية والكمية التي تدلل على مخاطر التعثر .وتختلف هذه العوامل من حيث طبيعة الخطر ونوعية المقترض.
يتم تحديد ومعايرة درجات مخاطر اﻻئتمان كلما ازدادت مخاطر التعثر باضطراد مع انخفاض مخاطر اﻻئتمان في المقابل .على سبيل
المثال ،إن الفرق في مخاطر التعثر بين درجات مخاطر اﻻئتمان  ١و  ٢أصغر من الفرق بين .درجات مخاطر اﻻئتمان  ٢و .٣
يتم تخصيص كل تعرض إلى درجة مخاطر اﻻئتمان عند اﻻعتراف المبدئي بنا ًء على المعلومات المتاحة عن المقترض .تخضع
التعرضات للمراقبة المستمرة ،مما قد يؤدي إلى نقل التعرض إلى درجة مخاطر ائتمانية مختلفة.

ب( إنشاء هيكل زمني للتعثرات المحتملة
تعتبر درجات مخاطر اﻻئتمان مدخﻼً أوليا ً في تحديد هيكل زمن المخاطر التعثرات المحتملة  .تقوم الشركة بجمع معلومات اﻷداء
والتعثر في السداد حول التعرض لمخاطر اﻻئتمان وتحليلها حسﺐ نوع المنتج والمقترض باﻹضافة إلى تصنيف مخاطر اﻻئتمان.
بالنسبة لبعض المحافظ ،يتم أيضًا استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من وكاﻻت اﻻئتمان كمرجعية خارجية.
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 الوقت.
ً
حديثًا  ،فإن البيانات المستخدمة تتعلق بشركة تابعة مثيلة للشركة.
- ١٤ -

شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
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)بالريـال السعودي(
يتضمن هذا التحليل تحديد ومعايرة العﻼقات ما بين التغيرات في معدﻻت التعثر وعوامل اﻻقتصاد الكلي بما فيها نمو القرض،
وأسعار النفط ،ومعدل النمو المحلي اﻹجمالي السنوي ،ومعدل إنفاق المستهلك ...الخ .وبالنسبة للمخاطر المتعلقة بمجاﻻت 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 اﻻقتصادية ذات الصلة وسيناريوهات تمثل سلسلة محتملة من التوقعات للمستقبل )البحث حول دمج
المعلومات اﻻستشرافية( .تقوم الشركة باستخدام هذه التوقعات المستقبلية لتعديل تقديراتها بخصوص التعثرات المحتملة.

ج( تحديد مدى زيادة مخاطر اﻻئتمان بشكل جوهري
إن الضوابط التي من خﻼلها يمكن تحديد احتمالية زيادة مخاطر اﻻئتمان بشكل جوهري تتضمن التغيرات الكمية في التعثرات
المحتملة وعوامل نوعية تتضمن التسهيﻼت المساندة في حاﻻت التعثر.
يتم تحديد مخاطر اﻻئتمان بالنسبة لتعرض محدد على أنها أزدادت بصورة جوهرية منذ اﻻعتراف اﻷولي بنا ًء على الضوابط
المرحلية للشركة.
ومن خﻼل استخدام الشركة لتقديراتها القائمة على الخبرات اﻻئتمانية والخبرات التاريخية ذات العﻼقة ،يمكن للشركة أن تحدد أن
التعرض للمخاطر بدأ في اﻻزدياد بقفزات جوهرية فيما يتعلق بالمخاطر اﻻئتمانية بنا ًء على مؤشرات كمية محددة وليس بالضرورة
أن تكون تأثيراتها مبينة بوضوح من خﻼل التحليل النوعي على أساس وقتي.
أما بخصوص التسهيﻼت المساندة ،فإن الشركة تأخذ في اﻻعتبار أن الزيادة الجوهرية في مخاطر اﻻئتمان تحدث عندما يتجاوز
اﻷصل أكثر من  ٣٠يوما عن موعد استحقاقه .يتم تحديد عدد أيام تجاوز موعد اﻻستحقاق من خﻼل عدد اﻷيام التي مضت على دفعة
سداد كاملة لم يتم استﻼمها .يتم تحديد تواريخ اﻻستحقاق دون اﻷخذ في اﻻعتبار أي فترة إمهال قد تكون منحت للمقترض.
تراقﺐ الشركة مدى فعالية الضوابط المستخدمة في تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر اﻻئتمان من خﻼل
الفحوصات المنتظمة للتحقق مما يلي:
•
•
•

قدرة الضوابط على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر اﻻئتمان قبل وصول التعرض إلى مرحلة التعثر؛
عدم مواءمة الضوابط مع النقطة الزمنية لمرور أكثر من  ٣٠يوما على استحقاق اﻷصل ،و
عدم توافر مخاطر غير مضمونة في مخصص خسائر التحويﻼت من المرحلة )" (١احتمالية التعثر على مدى  ١٢شهرا"
والمرحلة )" (٢العمر الزمني ﻻحتمالية التعثر.

اعتبارات نتيجة لمرض كوفيد١٩-
استجابة لتأثيرات مرض كوفيد ،١٩-تم تقديم برامج دعم مختلفة للعمﻼء من قبل الشركة استنادا الى مبادرات البنك المركزي
السعودي ،مثل العمﻼء المؤهلين بموجﺐ برنامج تأجبل الدفعات )راجع إيضاح  ١٥لمزيد من التفاصيل( .إن ممارسة خيار التأجيل
من قبل العميل ،بمفرده ،ﻻ تعتبره الشركة بمثابة تفعيل للكمية والنوعية للزيادة الجوهرية فى مخاطر اﻻئتمان ،ونتيجة لذلك تم تحديد
التأثير على خسائر اﻻئتمان المتوقعة لهؤﻻء العمﻼء بنا ًء على مراحلهم الحالية .ومع ذلك ،وكجزء من عملية التقييم اﻻئتماني للشركة
وخاصة بالنظر إلى الوضع اﻻقتصادي الحالي بسبﺐ آثار اﻹغﻼق ،قامت الشركة بتحليل المركز المالي للعمﻼء والقدرة على سداد
المبالغ وفي حالة تم مﻼحظة مؤشرات تدهور كبير ،وبنا ًء عليه ،تم تعديل التصنيفات اﻻئتمانية للعمﻼءومرحلة التعرض للمخاطر،
عندما ينطبق ذلك.
باﻹضافة إلى معايير الكمية والنوعية للزيادة الجوهرية فى مخاطر اﻻئتمان أعﻼه ،قامت الشركة بإنشاء ملف تعريف تفصيلي
للمخاطر ،من خﻼل دمج مكونات جديدة لتحديد معايير الكمية والنوعية للزيادة الجوهرية فى مخاطر اﻻئتمان من أجل معالجة تأثيرات
مرض كوفيد١٩-؛ مثل مخاطر القطاع وحاﻻت التعثر في السداد الجماعية وسلوك التأخر في السداد السابق .يتم التعامل مع جميع
عمﻼء الشركة كجزء من قطاع البيع بالتجزئة.
لم يتم إجراء أي تغيير في معايير الدعم لجميع أنواع التعرض .لم تحدث أي تغييرات في المراحل لمن هم في إطار برنامج اﻹعفاء
التابع للبنك المركزي السعودي.

- ١٥ -

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

د( الموجودات المالية المعدلة
يمكن تعديل اﻷحكام التعاقدية للتمويﻼت والقروض لعدة أسباب منها أحوال السوق المتقلبة ،واﻻحتفاظ بالعمﻼء ،وغيرها من العوامل
التي ﻻ تتعلق باﻻنخفاض الحالي أو المحتمل ﻻئتمان العميل .إن أي تمويل أو قرض حالي تم تعديل أحكامه يمكن أن يتم إلغاء قيده
وإدراج التمويل أو القرض المعدل كتمويل أو قرض جديد بالقيمة العادلة وفقا ً للسياسة المحاسبية.
عندما يتم تعديل أحكام اﻷصل المالي وﻻ ينتج عن التعديل إلغاء قيد اﻷصل المالي ،فإن تحديد ما إذا تعرض اﻷصل لزيادة جوهرية
في مخاطر اﻻئتمان يتم على أساس الضوابط المرحلية المعتمدة.
تقوم الشركة بإعادة التفاوض بشأن التمويل والقروض مع العمﻼء ممن يواجهون صعوبات )مالية مشار إليها بـ "أنشطة اﻹمهال"( من
أجل تعظيم فرص التحصيل وتقليص مخاطر التعثر .بموجﺐ سياسة الشركة ،فإن اﻹمهال للقروض والسلف المقدمة للعمﻼء 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 اﻷحكام التعاقدية اﻷصلية ومن المتوقع
أن يكون المدين قادراً على الوفاء باﻷحكام المعدلة.
إن أي إعفاءات من السداد ﻻ ينبغي أن تؤدي تلقائيا ً إلى اﻹمهال واﻻنتقال إلى المرحلة .٢

ه( تعريف التعثر في السداد
يعتبر التعثر قد حدث فيما يتعلق بالملتزم عندما يمضي على الملتزم  ٩٠يوما أو أكثر على أي من التزاماته اﻻئتمانية 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.

و( دمج المعلومات اﻻستشرافية
تقوم الشركة بأخذ المعلومات التي تحاكي التوقعات المستقبلية في اعتبارها عند تقييم مدى الزيادة الجوهرية في مخاطر اﻻئتمان ﻷداة
ما منذ إنشاء اﻷداة وعند قياس الشركة لخسائر اﻻئتمان المتوقعة .وبنا ًء على مشورة الخبراء في إدارة اﻻقتصاديات لدى الشركة
واﻷخذ في اﻻعتبار سلسلة من المعلومات الفعلية واﻻستشرافية من مصادر خارجية ،تقوم الشركة بصياغة وجهة نظر أساسية حول
التوجه المستقبلي للمتغيرات اﻻقتصادية ذات الصلة وسيناريوهات تمثل سلسلة محتملة من التوقعات للمستقبل .تتألف هذه العملية من
تطوير عدد اثنين أو أكثر من السيناريوهات اﻻقتصادية اﻹضافية مع اﻷخذ في اﻻعتبار اﻻحتماﻻت المصاحبة لكل نتيجة .تتضمن
المعلومات الخارجية البيانات والتوقعات اﻻقتصادية الصادرة عن الجهات الحكومية والمالية في المملكة وبعض العاملين في مجال
الدراسات اﻻقتصادية والمالية في القطاع الخاص أو اﻷكاديميين.
لقد حددت الشركة وقامت بتوثيق المحفزات الرئيسية لمخاطر اﻻئتمان وخسائر اﻻئتمان لكل محفظة من اﻷدوات المالية وقامت
باستخدام تحليل البيانات التاريخية بتقدير العﻼقة ما بين متغيرات اﻻقتصاد الكلي ومخاطر اﻻئتمان وخسائر اﻻئتمان.
لم تكن هناك تغييرات على أنواع المتغيرات اﻻستشرافية )المحركات اﻻقتصادية الرئيسية( المستخدمة كمدخﻼت نموذجية في السنة
الحالية.

ز( قياس خسارة اﻻئتمان المتوقعة
تمثل المدخﻼت الرئيسية لقياس خسائر اﻻئتمان المتوقعة هيكل اﻷحكام للمتغيرات التالية:




احتمالية التغير
الخسارة الناتجة عن النعثر
التعرض لمخاطر التعثر

يتم استخراج هذه المعايير عموما من نماذج إحصائية يتم إعدادها داخليا وبيانات تاريخية أخرى .ويتم تعديل هذه المعايير لتعكس
المعلومات اﻻستشرافية كما هو مبين أعﻼه.
إن تقديرات احتمالية التعثر هي تقديرات في تاريخ محدد ويتم احتسابها على أساس نماذج وتقييمها باستخدام أدوات مصممة حسﺐ
الفئات المختلفة لﻸطراف المقابلة ومخاطر التعرض .تستند هذه النماذج اﻹحصائية إلى بيانات تجميعية داخليا وخارجيا تتألف من
عوامل كمية ونوعية .وحيثما تتوافر ،يمكن استخدام بيانات السوق ايضا للوصول إلى احتمالية التعثر بالنسبة لﻸطراف 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 اﻻخذ باﻻعتبار اﻻستحقاقات التعاقدية التقديرات.
- ١٦ -

شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموجزة
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية في  ٣١مارس ٢٠٢١
)بالريـال السعودي(
الخسارة من التعثر المفترض هي حجم الخسارة المحتملة إذا كان هناك تعثر .تقوم الشركة بتقدير معايير الخسارة من التعثر المفترض
على أساس تاريخ معدﻻت اﻻسترداد للمطالبات لﻸطراف المقابلة المتعثرة .تأخذ الخسارة من التعثر المفترض في اﻻعتبار المبالغ
المستردة والتكاليف المتكبدة أثناء عملية معرفة للتقديرات.
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 اﻹطفاء.
تقوم الشركة بقياس خسارة اﻻئتمان المتوقعة مع اﻷخذ باﻻعتبار مخاطر التعثر خﻼل أقصى حد للفترة التعاقدية )بما في ذلك أي
خيارات تمديد للمقترض( وهي الفترة التي تتعرض خﻼلها الشركة لمخاطر اﻻئتمان ،حتى إذا ،وﻷغراض إدارة المخاطر ،كانت
الشركة تأخذ في اعتبارها فترة أطول .يمتد أقصى حد للفترة التعاقدية حتى التاريخ الذي يحق فيه للشركة المطالبة بسداد القرض أو
إلغاء القرض والتزام سلف العمﻼء أو ضمان القرض.
اعتبارات نتيجة لمرض كوفيد١٩-
يؤدي عدم اليقين من تأثير مرض كوفيد ١٩-إلى قدر كبير من عدم اليقين في التقديرات فيما يتعلق بقياس مخصص الشركة لخسائر
اﻻئتمان المتوقعة .يمكن أن تؤدي ظروف مرض كوفيد ١٩-المتغيرة واستجابات الحكومة والشركة والمستهلكين إلى تعديﻼت كبيرة
على المخصصات في السنوات المالية المستقبلية.
بالنظر إلى عدم اليقين اﻻقتصادي الحالي واﻷحكام المطبقة على العوامل المستخدمة في تحديد التعثر المتوقع في التأجير التمويلي
ومبيعات اﻷقساط في الفترات المستقبلية ،يجﺐ اعتبار خسائر اﻻئتمان المتوقعة التي تم التقرير عنها من قبل الشركة كأفضل تقدير
ضمن نطاق من التقديرات الممكنة.
تخضع نماذج التعثر المحتمل والقيمة المعرضة للخطر نتيجة التعثر والخسارة عند التعثر لسياسة المخاطر النموذجية للشركة التي
تنص على المراقبة الدورية للنموذج وإعادة التحقق الدوري وتحديد إجراءات الموافقة والصﻼحيات وفقًا لﻸهمية النسبية للنموذج.
نتيجة لمرض كوفيد ،١٩-قامت الشركة بتعديل أوزان السيناريو لكل من نماذج احتمالية التعثر والخسارة عند التعثر من خﻼل زيادة
وزن السيناريو المتشائم .هذا باﻹضافة إلى مراجعة المعايير الكمية والنوعية للزيادة الجوهرية فى مخاطر اﻻئتمان كما تمت مناقشته
أعﻼه.
إدارة رأس المال
اﻷهداف الرئيسية للشركة من وراء إدارة رأس المال هي التأكد من قدرة الشركة على اﻻستمرار وفقا لمبدأ اﻻستمرارية وتوفير
أقصى عائد للشركاء من خﻼل اﻻستخدام اﻷمثل لرأس المال .تدير الشركة هيكل رأس مالها وتقوم بتعديله في ضوء التغيرات في
الظروف اﻻقتصادية وماهية المخاطر المرتبطة بالموجودات اﻷساسية .ومن أجل اﻻحتفاظ أو تعديل هيكل رأس المال يمكن للشركة
تعديل مبالغ توزيعات اﻷرباح المدفوعة للشركاء أو العوائد الرأسمالية للشركاء أو إصدار أسهم جديدة .لم يتم عمل أي تغييرات في
اﻷهداف أو السياسات أو اﻵليات في إطار إدارة رأس المال خﻼل الثﻼثة اشهر المنتهية في  ٣١مارس .٢٠٢١
تراقﺐ الشركة إجمالي مبالغ التمويل متناهي الصغر التي تقدمها الشركة على أساس المتطلبات النظامية للبنك المركزي السعودي
والتي تستلزم من الشركات العاملة في مجال التمويل باستثناء التمويل العقاري الحفاظ على إجمالي تمويل ﻻ يزيد عن ثﻼثة أضعاف
رأس المال للشركة.
 ٣١مارس
٢٠٢١
)غير مﺪققة(

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
)مدققة(

 ١٫٨٥مرة

 ١٫٩٤مرة

إجمالي التمويل لنسبة رأس المال

)القروض والسلف للعمﻼء بالصافي مقسوم ًة على مجموع حقوق الملكية(
 .١٤القيمة العادلة لﻸدوات المالية

تتكون الموجودات المالية للشركة من نقد وأرصدة بنكية وقروض وسلف للعمﻼء وسلف للموظفين .وتتكون مطلوباتها المالية من
مطلوب لجهات ذات عﻼقة وقرض مستحق الى البنك المركزي.
ﻻ تختلف القيم العادلة لﻸدوات المالية اختﻼفا جوهريا عن قيمها الدفترية ،فيما عدا القروض والسلف للعمﻼء المقاسة بالتكلفة المطفأة.

- ١٧ -

شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموجزة
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية في  ٣١مارس ٢٠٢١
)بالريـال السعودي(
 .١٥أثر مرض كوفيﺪ  ١٩علﻰ خسائر اﻻئتمان المتوقعة وبرامﺞ البنك المركزي السعودي
تواصل جائحة كوفيد ١٩-تعطيل اﻷسواق العالمية حيث تشهد العديد من المناطق الجغرافية "موجة ثانية" من العدوى على الرغم من
أنها سيطرت سابقا ً على تفشي المرض من خﻼل تدابير احترازية صارمة مثل فرض قيود على السفر وعمليات اﻹغﻼق وقواعد
التباعد اﻻجتماعي الصارمة .ومع ذلك ،تمكنت حكومة المملكة العربية السعودية )"الحكومة"( من السيطرة بنجاح على تفشي المرض
حتى اﻵن ،ويرجع ذلك في المقام اﻷول إلى التدابير الفعالة التي اتخذتها الحكومة.
تواصل الشركة تقييم الوضع الحالي من خﻼل المراقبة المستمرة للحركات المتوقعة ﻷسعار النفط وتأثيرها على مؤشرات اﻻئتمان
الرئيسية والسيولة والتشغيل والمﻼءة واﻷداء باﻹضافة إلى ممارسات إدارة المخاطر اﻷخرى ﻹدارة اﻷثر الذي أحدثه تفشي كوفيد-
 ١٩على عملياتها العادية وادائها المالي .تشمل الخطوات التي اتخذتها اﻹدارة أيضًا مراجعة تركيزات التعرض لﻼئتمان على مستوى
أكثر دقة مع التركيز بشكل خاص على قطاعات اقتصادية ومناطق وأطراف مقابلة .كما تأخذ مراجعات اﻻئتمان في اﻻعتبار تأثير
برامج اﻹعفاء الداعمة للحكومة والبنك المركزي السعودي.
تتطلﺐ الظروف اﻻقتصادية السائدة بعد اﻹغﻼق أن تستمر الشركة في مراجعة بعض المدخﻼت واﻻفتراضات المستخدمة لتحديد
خسائر اﻻئتمان المتوقعة .تتمحور هذه اﻷمور بشكل أساسي حول إما تعديل عوامل اﻻقتصاد الكلي المستخدمة من قبل الشركة في
تقدير خسائر اﻻئتمان المتوقعة أو مراجعات احتماﻻت السيناريوهات التي تستخدمها الشركة حاليًا في تقدير خسائر اﻻئتمان المتوقعة.
في عام  ،٢٠٢٠قامت الشركة بإجراء تعديﻼت معينة على عوامل اﻻقتصاد الكلي وأوزان السيناريوهات التي تستخدمها الشركة في
تقدير خسائر اﻻئتمان المتوقعة .خﻼل الربع اﻷول من عام  ،٢٠٢١ومع توفر المزيد من البيانات الموثوقة ،قامت اﻹدارة بإجراء
تعديﻼت إضافية على عوامل اﻻقتصاد الكلي التي تستخدمها الشركة في تقدير خسائر اﻻئتمان المتوقعة.
سا تجاه المتغيرات اﻻقتصاد الكلي وأوزان السيناريوهات .كما هو الحال مع أي
ﻻ يزال نموذج خسائر اﻻئتمان المتوقعة للشركة حسا ً
تنبؤات ،فإن التوقعات واحتماﻻت الحدوث مدعومة بأحكام هامة وعدم اليقين ،وبالتالي ،قد تكون النتائج الفعلية مختلفة عن تلك
المتوقعة .إن أثر مثل هذه البيئة اﻻقتصادية غير المؤكدة هو تقديري وستواصل الشركة إعادة تقييم وضعها واﻷثر المرتبط بها بشكل
منتظم.
ﻻ يزال من الصعﺐ التأكد بشكل موثوق من اﻵثار المحددة للوباء وتدابير دعم الحكومة والبنك المركزي السعودي ،مثل تأجيل السداد
وحزم التخفيف اﻷخرى .وبنا ًء عليه ،خلصت الشركة إلى أنه من السابق ﻷوانه أن ينعكس أي انخفاض ائتماني محتمل من خﻼل
تطبيق معايير التدريج  ،وبدﻻً من ذلك  ،ركزت بشكل أكبر على نموذج اﻻقتصاد الكلي الذي يدعم قرارات التعثر المحتمل والتعثر
نتيجة الخسارة .ستستمر الشركة في تقييم التعرضات الهامة للطرف المقابل بشكل فردي مع توفر بيانات أكثر موثوقية وبالتالي تحديد
ما إذا كان يلزم إجراء أي تعديل في خسائر اﻻئتمان المتوقعة في فترات التقارير الﻼحقة.

دعم برامﺞ ومبادرات من قبل البنك المركزي السعودي
من باب اﻻستجابة الى انتشار كوفيد  ١٩قام البنك المركزي السعودي بإطﻼق برنامج لدعم تمويل القطاع الخاص في شهر مارس
 ٢٠٢٠م من اجل تقديم الدعم الﻼزم لقطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم وفقا للتعريف الصادر عن المؤسسة
بموجﺐ التعميم رقم  ٣٨١٠٠٠٠٦٤٩٠٢بتاريخ  ١٦جمادى اﻻخرة ١٤٣هـ .يتمحور البرنامج حول البرامج التالية:





برنامج الدفعات المؤجلة؛
برنامج تمويل اﻹقراض ؛
برنامج التمويل المضمون؛ و
برنامج دعم نقاط البيع ورسوم خدمات التجارة اﻻلكترونية.

برنامﺞ تأجيل الﺪفعات
خﻼل السنة ،أعلن البنك المركزي السعودي عن برامج تأجيل الدفعات في  ١٤مارس  ٢٠٢٠وقدم المزيد من التمديدات على النحو
التالي:
برنامج تأجيل الدفعات  -الفترة من  ١٤مارس  ٢٠٢٠إلى  ١٤سبتمبر ٢٠٢٠
التمديد اﻷول -تمديد فترة التأجيل من  ١٥سبتمبر  ٢٠٢٠إلى  ١٤ديسمبر ٢٠٢٠
التمديد الثاني  -تمديد فترة التأجيل من  ١٥ديسمبر  ٢٠٢٠إلى  ٣١مارس ٢٠٢١
التمديد الثالث  -تمديد فترة التأجيل من  ١أبريل  ٢٠٢١إلى  ٣٠يونيو ٢٠٢١
كجزء من برنامج تأجيل الدفعات والتمديدات الﻼحقة له ،فإن الشركة مطالبة بتأجيل المدفوعات لفترة التأجيل ذات الصلة على
تسهيﻼت اﻹقراض إلى الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة .قامت الشركة بإعفاءات الدفع عن طريق تأجيل
اﻷقساط المستحقة خﻼل الفترة من بداية فترة التأجيل ذات الصلة حتى نهاية فترة التأجيل دون تغيير إجمالي مستحقات اﻷقساط التي
يتعين على العمﻼء دفعها .قامت الشركة بإعفاءات الدفع عن طريق تمديد فترة التمويل المطبق الممنوح بدون أي تكاليف إضافية
يتحملها العميل.
- ١٨ -

شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموجزة
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية في  ٣١مارس ٢٠٢١
)بالريـال السعودي(
نتيجة للبرنامج المذكور أعﻼه والتمديدات ذات الصلة ،قامت الشركة بتأجيل مدفوعات إجمالية قدرها  ٦١مليون ﷼ سعودي .كما تم
تأجيل مدفوعات الفوائد الخاصة بالشركة بمبلغ مليون ﷼ سعودي.
تم تقييم اﻷثر المحاسبي لهذه التأجيﻼت من حيث التسهيﻼت اﻻئتمانية ومعاملتها وف ًقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩
كتعديل شروط اﻹتفاق  .وقد نتج عن ذلك أن تعترف الشركة بإجمالي خسارة تعديل في اليوم اﻷول في وقت كل تأجيل يبلغ ١١٬٧
مليون ﷼ سعودي على القروض والسلف للعمﻼء حتى  ٣١مارس  ٢٠٢١وتم خصمها من إيرادات العموﻻت الخاصة.
بنا ًء على توضيح من البنك المركزي السعودي العربي السعودي ،قامت الشركة بتطبيق البرامج المذكورة أعﻼه على المنشآت
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة واﻷفراد.
اعتبرت الشركة بشكل عام تأجيل المدفوعات في ترتيبات المشقة كمؤشر على النوعية والكمية في الزيادة الجوهرية في مخاطر
اﻹئتمان ولكن يتم التعامل مع تأجيل المدفوعات بموجﺐ حزم دعم مرض كوفيد ١٩-الحالية ،بشكل منفصل ،كمؤشر على النوعية
والكمية في الزيادة الجوهرية في مخاطر اﻹئتمان.

وديعة البنك المركزي السعودي العربي السعودي الممنوحة للشركة بموجﺐ برنامج تأجيل الدفعات
لتعويض التكلفة ذات الصلة التي من المتوقع أن تتكبدها شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر بموجﺐ برامج البنك المركزي
السعودي  ،استلمت الشركة ما مجموعه  ٥٣٬٤مليون ﷼ سعودي من الودائع الخالية من اﻷرباح من البنك المركزي السعودي
خﻼل السنة مع فترات استحقاق مختلفة .فيما يلي تفاصيل المبالغ المستلمة من البنك المركزي السعودي :


مبلغ  ٣٨٬٨٥مليون ﷼ سعودي ،يسدد للبنك المركزي السعودي على مدى  ٣٬٥سنوات بأقساط شهرية متساوية ،مع فترة سماح
مدتها  ٦أشهر؛ مستلمة مقابل قروض وسلف العمﻼء في  ١٣أبريل .٢٠٢٠



مبلغ  ٧٬٣مليون ﷼ سعودي ،يسدد للبنك المركزي السعودي على مدى  ١٬٥٨سنة بأقساط شهرية متساوية ،مع فترة سماح
مدتها  ٤أشهر؛ مستلمة مقابل قروض وسلف العمﻼء في  ٣٠ديسمبر .٢٠٢٠



مبلغ  ٧٬٢مليون ﷼ سعودي ،يسدد للبنك المركزي السعودي على مدى  ١٬٧٥سنة بأقساط شهرية متساوية ،مع فترة سماح
مدتها  ٣أشهر؛ مستلمة مقابل قروض وسلف العمﻼء في  ٢٣ديسمبر .٢٠٢٠

بعد نهاية الفترة المنتهية في  ٣١مارس  ٢٠٢١وتحديدا ً في  ٢٢إبريل  ،٢٠٢١حصلت الشركة على منحة من البنك المركزي
السعودي بمبلغ  ٤،٧مليون ﷼ تتعلق بالتمديد الرابع.
تم احتساب المنفعة لمعدل التمويل المدعوم على أساس منتظم ،وف ًقا لمتطلبات محاسبة المنح الحكومية .نتج عن ذلك اﻻعتراف
بإيرادات المنح الحكومية البالغة  ٢٬٨مليون ﷼ سعودي لتعويض خسائر التعديل التي تم تخصيص المنحة لها .قررت اﻹدارة ،بنا ًء
على خطاب من البنك المركزي السعودي ،أن المنحة الحكومية تتعلق في المقام اﻷول بالتعويض عن خسارة التعديل المتكبدة في
تأجيل المدفوعات .من أجل اﻻعتراف بهذه الميزة لمعدل التمويل المدعوم ،مارست اﻹدارة بعض اﻷحكام في اﻻعتراف بقياس دخل
المنحة هذا والذي تم اﻻعتراف به على أساس منتظم وفقًا لمتطلبات محاسبة المنح الحكومية .خﻼل الفترة ،تم تحميل مبلغ  ٣٦٣ألف
﷼ سعودي )السنة المنتهية في  ٣١ديسمبر  ٧٥٤ :٢٠٢٠ألف ﷼ سعودي( على قائمة الدخل المتعلقة بإلغاء الوديعة الخالية من
اﻷرباح من البنك المركزي السعودي.

برنامﺞ تمويل اﻹقراض
خﻼل السنة ،استلمت الشركة مبلغا ً إضافية من الودائع الخالية من اﻷرباح قدره  ٢٠مليون ﷼ سعودي ،منه مبلغ  ١٠مليون ﷼
سعودي تم استﻼمه بتاريخ  ٢٨أبريل  ٢٠٢٠ومبلغ  ١٠مليون ﷼ سعودي في  ١٥يونيو  ،٢٠٢٠بمدة  ٣٦شهرا ً بموجﺐ تمويل
برنامج اﻹقراض مع فترة سماح  ٦أشهر للسداد .تم احتساب المنفعة لمعدل التمويل المدعوم على أساس منتظم ،وفقا ً لمتطلبات
محاسبة المنح الحكومية .نتج عن ذلك اﻻعتراف بالدخل المؤجل بمبلغ  ٩٨٦ألف ﷼ سعودي عند استﻼم القرض واﻻعتراف بمبلغ
 ١١٦ألف ﷼ سعودي في الربع الحالي ومبلغ  ٤٠٢ألف ﷼ سعودي في قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اﻵخر خﻼل ٢٠٢٠
كدخل من منحة حكومية.
مارست اﻹدارة بعض اﻷحكام عند اﻻعتراف وقياس دخل المنحة .وتتوقع اﻹدارة استيفاء جميع شروط البرامج واﻻلتزام بها.

- ١٩ -

شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموجزة
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية في  ٣١مارس ٢٠٢١
)بالريـال السعودي(

برنامﺞ التمويل المضمون
في اتصال منفصل من البنك المركزي السعودي ،تم استبدال التمويل المذكور أعﻼه لبرنامج اﻹقراض ببرنامج التمويل المضمون،
حيث ستكون الشركة مطالبة بتوفير التمويل لشريحة معينة من العمﻼء وفقًا لشروط وأحكام البرنامج ولوائح البنك المركزي السعودي.
باﻹضافة إلى ذلك ،يمكن للشركة تسجيل القروض والسلف للعمﻼء على أن تضمنها وكالة حكومية حتى  ٪٩٥من المبلغ المتبقي.
قامت الشركة بسداد مبلغ إجمالي قدره  ١٠٬٢مليون ﷼ سعودي للبنك المركزي السعودي عند اﻻستحقاق أو بسبﺐ عدم استخدام
اﻷموال منذ بدء البرامج .تم سداد مبلغ  ٥٫١مليون ريـال سعودي خﻼل فترة الثﻼثة أشهر المنتهية في  ٣١مارس .٢٠٢١
كما في  ٣١ديسمبر  ،٢٠٢٠لم تشارك الشركة في برنامج دعم رسوم خدمة نقاط البيع والتجارة اﻹلكترونية.
خﻼل شهر مايو  ،٢٠٢٠أصدر البنك المركزي السعودي وثيقة توجيهية بعنوان "إرشادات حول المحاسبة والمعالجة التنظيمية
لمرض كوفيد - ١٩-إجراءات الدعم اﻻستثنائية" .راعت الشركة التوجيهات الصادرة في إعداد هذه القوائم المالية.
 .١٦موافقة أعضاء مجلس اﻹدارة
وافق مجلس اﻹدارة على إصدار هذه القوائم المالية اﻷولية الموجزة بتاريخ  ٢٧ابريل ) ٢٠٢١الموافق  ١٥رمضان ١٤٤٢هـ(.
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