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تقرير مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالية األولية
المختصرة
للسـادة مساهمي شركة بداية لتمويل المنازل
مقدمة
لقد فحصنا القوائم المالية األولية المختصرة المرفقة لشركة بداية لتمويل المنازل ("الشركة") المكونة من:
• قائمة المركز المالي األولية المختصرة كما في  31مارس 2020م،
• قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية المختصرة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م،
• قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية المختصرة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م،
• قائمة التدفقات النقدية األولية المختصرة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م ،و
• اإليضاحات للقوائم المالية األولية المختصرة.
إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية المختصرة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم " 34التقرير
الم الي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية .ومسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن هذه القوائم المالية األولية المختصرة
استنادا ً إلى فحصنا.
نطاق الفحص
لقد قمنا بالفحص وفقا ً للمعيار الدولي الرتباطات الفحص (" )2410فحص المعلومات المالية األولية ال ُمنفذ من قبل مراجع
الحسابات المستقل للمنشأة" ،المعتمد في المملكة العربية السعودية .ويتكون فحص القوائم المالية األولية من توجيه استفسارات
بشكل أساسي لألشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى .ويعد
الفحص أقل بشك ٍل كبير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية
يمكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنعلم بجميع األمور الهامة التي يمكن التعرف عليها خالل عملية
السعودية ،وبالتالي فإنه ال ِّ
مراجعة .وعليه ،فلن نُبدي رأي مراجعة.
االستنتاج
استنادا ً إلى فحصنا ،فلم ينم إلى علمنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية المختصرة كما في  31مارس 2020م
المرفقة للشركة غير معدة ،من جميع النواحي الجوهرية ،وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم " 34التقرير المالي األولي" المعتمد
في المملكة العربية السعودية.
فقرة لفت انتباه
نود أن نلفت االنتباه إلى اإليضاح رقم ( )18من القوائم المالية األولية المختصرة ،الذي يبين أن الشركة قد تلقت إشعارات
بالغرامة من الهيئة العامة للزكاة والدخل للتأخر في سداد جزء من ضريبة القيمة المضافة المستحقة من الشركة .قدمت الشركة
اعتراضات وال يمكن تحديد النتيجة النهائية لها في الوقت الحالي ،وقد تم إثبات مخصص للغرامة بنا ًء على أفضل تقدير
لإلدارة .ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا األمر.
عن /كي بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

خلود عدنان موسى التمبكتي
رقم الترخيص 421
 21رمضان 1441هـ
الموافق 14 :مايو 2020م
كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون ،شركة مهنية مسجلة في المملكة العربية السعودية وعضو غير شريك
في شبكة شركات كي بي ام جي المستقلة والتابعة ل كي بي ام جي العالمية ،شركة تعاونية سويسرية .جميع الحقوق محفوظة.

شركة بداية لتمويل المنازل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة المركز المالي األولية المختصرة

(بآالف الرياالت السعودية)

كما في  31مارس 2020م

إيضاحات

 31مارس
2020م

 31ديسمبر
2019م

الموجودات
نقد وما في حكمه
استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
ذمم مديني عقود إجارة ،صافي
زكاة مدفوعة مقدما
تأمينات ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى
موجودات حق االستخدام
موجودات غير ملموسة ،صافي
ممتلكات ومعدات ،صافي
إجمالي الموجودات

5

6
7

35,672
893
1,929,715
1,782
139,166
865
12,313
6,297
2,126,703

377,860
893
1,787,568
2,713
111,116
1,305
12,540
6,689
2,300,684

المطلوبات وحقوق الملكية
تسهيالت تمويل مضمونة
الصكوك
التزامات عقود اإليجار
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
إجمالي المطلوبات

9
10

276,694
550,000
376
444,649
2,288
1,274,007

500,000
550,000
1,196
400,757
2,527
1,454,480

12
13

900,000
1,734
()49,038
852,696
2,126,703

900,000
1,085
()54,881
846,204
2,300,684

8

رأس المال
احتياطي نظامي
الخسائر المتراكمة
إجمالي حقوق الملكية
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  23جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.
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شركة بداية لتمويل المنازل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة الربح أو الخسارة األولية المختصرة
والدخل الشامل اآلخر األولية المختصرة (غير مراجعة)

(بآالف الرياالت السعودية)

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في 31
لفترة الثالثة
أشهر المنتهية في مارس
2019م
 31مارس
(المعدلة)
إيضاحات 2020م
اإليرادات
إيرادات عقود إجارة
إيرادات أتعاب
دخل خدمات
إجمالي اإليرادات

29,666
3,379
1,869
34,914

المصروفات التشغيلية
مصروفات عمومية وإدارية
مصروفات البيع والتسويق
استهالك
إطفاء
مخصص خسائر االنخفاض في القيمة االئتمانية
رسوم تمويل
إجمالي المصروفات التشغيلية للفترة

()15,131
14
()3,849
15
()988
()738
)1,000( 1-7 ، 2-6
()10,359
()32,065

21,639
5,207
632
27,478
()13,797
()4,089
()754
()332
()2,563
()4,289
()25,824

ربح التشغيل للفترة

2,849

الربح المحقق من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة
الربح على الوديعة ألجل
22
أرباح ناتجة عن تعديل شروط المطلوبات المالية
صافي ربح الفترة قبل الزكاة
21 ، 11
الزكاة المحملة للفترة
صافي ربح الفترة بعد الزكاة

-42
4,532
7,423
()931
6,492

58
--1,712
()171
1,541

الدخل الشامل اآلخر

--

--

إجمالي الدخل الشامل للفترة

6,492

1,541

0.07

0.02

17

ربحية السهم  -األساسية والمخفضة (بالريال السعودي)

1,654

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  23جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.
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شركة بداية لتمويل المنازل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية المختصرة (غير مراجعة)

(بآالف الرياالت السعودية)

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م

الرصيد كما في  1يناير 2020م
صافي ربح الفترة بعد الزكاة
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل للفترة
محول إلى االحتياطي النظامي
الرصيد في  31مارس 2020م

رأس
المال
900,000
----900,000

االحتياطي
النظامي
1,085
---649
1,734

الخسائر
المتراكمة
()54,881
6,492
-6,492
()649
()49,038

اإلجمالي
846,204
6,492
-6,492
-852,696

الرصيد في  1يناير 2019م
صافي ربح الفترة بعد الزكاة (المعدل)
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل للفترة (المعدل)
محول إلى االحتياطي النظامي
الرصيد في  31مارس 2019م

900,000
----900,000

----171
171

()64,648
1,541
-1,541
()171
()63,278

835,352
1,541
-1,541
-836,893

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  23جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.
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شركة بداية لتمويل المنازل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية األولية المختصرة (غير مراجعة)

(بآالف الرياالت السعودية)

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م

إيضاحات
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
صافي ربح الفترة قبل الزكاة

لفترة الثالثة
أشهر المنتهية
في  31مارس
2020م

لفترة الثالثة
أشهر المنتهية
في  31مارس
2019م

7,423

1,712

تسويات غير نقدية لمطابقة صافي ربح الفترة مع صافي النقد
المستخدم في األنشطة التشغيلية:
988
738
10,359
101
1,000
()42

754
332
4,289
185
2,563
--

استهالك
إطفاء
رسوم تمويل
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مخصص خسائر االنخفاض في القيمة االئتمانية
الربح على الوديعة ألجل
الربح المحقق من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة
أرباح ناتجة عن تعديل شروط المطلوبات المالية

-()4,532
16,035

()58
-9,777

ذمم مديني عقود إجارة
تأمينات ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

()206,935
()31,256

()231,387
()108,681

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

45,117
()177,039

92,566
()237,725

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
رسوم تمويل مدفوعة
الربح المقبوض على الوديعة ألجل
صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

()340
()9,232
42
()186,569

-()3,852
-()241,577

الزيادة في الموجودات التشغيلية
النقص في المطلوبات التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
شراء موجودات غير ملموسة
شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
المتحصل من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة
صافي النقد (المستخدم في) /الناتج من األنشطة االستثمارية

1-7 ، 2-6

()156
()511
--

()162
()149
()30,000

-()667

83,058
52,747

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
65,873
المتحصل من بيع محفظة
()825
المدفوع من التزامات عقود اإليجار
180,000
المتحصل من تسهيالت التمويل المضمونة
()400,000
المسدد من تسهيالت التمويل المضمونة
()154,952
صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من األنشطة التمويلية
()342,188
صافي النقص في النقد وما في حكمه
377,860
نقد وما في حكمه في بداية الفترة
35,672
نقد وما في حكمه في نهاية الفترة
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  23جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.
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207,004
()445
50,000
()70,000
186,559
()2,271
14,440
12,169

شركة بداية لتمويل المنازل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة

(بآالف الرياالت السعودية)

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
.1

الشركة وطبيعة أنشطتها
شركة بداية لتمويل المنازل ("الشركة") شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست بالمملكة العربية السعودية وفقا لنظام الشركات.
وتعمل بموجب السجل التجاري رقم  1010432564الصادر في مدينة الرياض بتاريخ  25جمادى اآلخرة 1436هـ (الموافق
 14أبريل 2015م) .تم منح الشركة ترخيصا كامال من مؤسسة النقد العربي السعودي للعمل كشركة تمويل رهن عقاري بموجب
الترخيص رقم /41ع ش ،201512/بتاريخ  3ربيع األول 1437هـ (الموافق  14ديسمبر 2015م).
تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في تقديم تمويل المنازل للمتعاملين لشراء منازل (منازل جديدة ومنازل جاهزة ومنازل تحت
اإلنشاء) وتقديم التمويل لمالكي المنازل بضمان منازلهم.
إن المكتب المسجل للشركة وعنوانها البريدي هو كما يلي:
شركة بداية لتمويل المنازل
الدور العشرون – برج اإلبداع
طريق الملك فهد
ص.ب 93898
الرياض 11683
المملكة العربية السعودية

.2

أسس اإلعداد
 1-2بيان االلتزام
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة للشركة كما في وللفترة المنتهية في  31مارس 2020م وفقا لمعيار المحاسبة الدولي
" 34التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين.
تم إعداد القوائم المالية للشركة كما في وللفترة المنتهية  31مارس 2019م وفقا للمعيار المحاسبة الدولي  34وللمعايير الدولية
للتقرير المالي على التوالي ،المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل التي تتعلق بتطبيق
معيار المحاسبة الدولي رقم (" – )12ضرائب الدخل" وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي (" – )21الرسوم"
حتى اآلن حيث أنها تتعلق (بالزكاة وضريبة الدخل) والنظام األساسي للشركة ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية.
بتاريخ  18يوليو 2019م ،أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات لشركات التمويل في المملكة العربية السعودية لحساب
الزكاة وض رائب الدخل في قائمة الربح أو الخسارة .يتماشى ذلك مع المعايير الدولية للتقرير المالي وتفسيراتها الصادرة عن
مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين (يشار إليها معا فيما يلي بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية").
وعلية ،قامت الشركة بتغيير معالجتها المحاسبية عن الزكاة من خالل تعديل األثر بأثر رجعي بما يتماشى مع معيار المحاسبة
الدولي  8السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية (كما هو مفصح عنه في إيضاح  )4وتم اإلفصاح
عن تأثيرات هذا التغيير في إيضاح  21للقوائم المالية األولية المختصرة.
ال تتضمن القوائم المالية األولية المختصرة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب أن تتم قراءتها
جنبا إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للشركة كما في  31ديسمبر 2019م.

 2-2أسس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية المعدلة ،لتشمل القياس بالقيمة العادلة لالستثمارات
المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة و االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

5

شركة بداية لتمويل المنازل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة

(بآالف الرياالت السعودية)

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
.2

أسس اإلعداد (يتبع)
 3-2عملة العرض والنشاط
تم عرض هذه القوائم المالية األولية المختصرة بالريال السعودي الذي يمثل العملة الوظيفية للشركة .ما لم يذكر خالف ذلك ،تم
تقريب المعلومات المالية المعروضة بالريال السعودي ألقرب ألف لاير سعودي.

 4-2ترتيب السيولة
يتم عرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي وفقا لسيولتها.

.3

السياسات المحاسبية الهامة
تتماشى السياسات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية والمستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة مع تلك
المستخدمة عند إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.

.4

التغير في المحاسبة عن الزكاة
كما هو موضح أعاله ،تم تغيير أسس اإلعداد للفترة المنتهية في  31مارس 2019م وذلك نظرا إلصدار تعليمات حديثة من
مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ  18يوليو 2019م .سابقا كان يتم إثبات الزكاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية وفقا
لتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم  381000074519بتاريخ  11أبريل 2017م .ويتم إثبات الزكاة في قائمة الربح أو
الخسارة وذلك وفقا ألحدث تعليمات صادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ  18يوليو 2019م .قامت الشركة باحتساب
هذا التغير في المحاسبة عن الزكاة بأثر رجعي ،كما تم اإلفصاح عن أثر التغير أعاله في إيضاح رقم ( )21للقوائم المالية األولية
المختصرة .وقد أدى هذا التغيير إلى انخفاض في الربح المسجل للشركة بمبلغ  0.17مليون لاير سعودي لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في  31مارس 2019م .ال يوجد لهذا التغيير أي أثر على قائمة التدفقات النقدية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
2019م.

.5

النقد وما في حكمه
 31مارس
2020م
(غير مراجعة)
5
35,667
-35,672

نقد في الصندوق
نقد لدى البنوك – حسابات جارية
ودائع ألجل

.6

 31ديسمبر
2019م
(مراجعة)
5
37,855
340,000
377,860

ذمم مديني عقود إجارة ،صافي

إيضاح
إجمالي ذمم مديني عقود إجارة
يخصم :دخل غير مكتسب

6.1
6.2

يخصم :مخصص االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان
ذمم مديني عقود إجارة ،صافي

6

 31مارس
2020م
(غير مراجعة)
3,593,446
()1,655,631
1,937,815
()8,100
1,929,715

 31ديسمبر
2019
(مراجعة)
3,400,258
()1,603,505
1,796,753
()9,185
1,787,568

شركة بداية لتمويل المنازل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة

(بآالف الرياالت السعودية)

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
 .6ذمم مديني عقود إجارة ،صافي (يتبع)
 1-6فيما يلي جودة االئتمان لذمم ذمم مديني عقود اإلجارة:
 31مارس
2020م
(غير مراجعة)
1,630,275
226,022
81,518
1,937,815

ليست متأخرة وليست منخفضة القيمة
متأخرة السداد لكن ليست منخفضة القيمة
منخفضة القيمة

 31ديسمبر
2019
(مراجعة)
1,569,605
155,701
71,447
1,796,753

بلغت القيمة العادلة للضمان لذمم مديني عقود اإلجارة منخفضة القيمة التي تحتفظ بها الشركة بناء على التقييم عند نشأتها 2.89
مليار لاير سعودي ( 31ديسمبر 2019م 2.51 :مليار لاير سعودي).
فيما يلي أعمار األقساط المتأخرة ولكن ليست منخفضة القيمة واألرصدة المتعلقة بذمم مديني عقود اإلجارة كما في  31مارس
2020م:
 31ديسمبر 2019م
 31مارس 2020م
(مراجعة)
(غير مراجعة)
دفعات متأخرة
ذمم مديني عقود
دفعات متأخرة
ذمم مديني عقود
السداد
إجارة
السداد
إجارة
942
94,857
1,144
135,313
 30 – 1يوما
1,414
47,836
971
70,665
 60 – 31يوما
215
13,008
591
20,044
 90 – 61يوما
2,571
155,701
2,706
226,022
اإلجمالي
 2-6فيما يلي الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان للفترة:
 31مارس
2020م
(غير مراجعة)
9,185
()1,085
-8,100

الرصيد االفتتاحي
(رد)  /المحمل للفترة
شطب خالل الفترة
الرصيد الختامي

 31ديسمبر
2019م
(مراجعة)
7,653
2,726
()1,194
9,185

يعرض الجدول التالي تسويات من الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي لمخصص الخسارة حسب فئة األدوات المالية.

الرصيد في  1يناير 2019م
المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على
مدى  12شهرا
المحول إلى الخسارة االئتمانية المتوقعة على
مدى العمر  -غير منخفضة القيمة االئتمانية
المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على
مدى العمر  -منخفضة القيمة االئتمانية
صافي المحمل للفترة
الرصيد كما في  31مارس 2020م

الخسائر
االئتمانية
المتوقعة على
مدى  12شهرا
937

 31مارس 2020م (غير مراجعة)
الخسائر االئتمانية الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى المتوقعة على مدى
العمر غير منخفضة العمر منخفضة
القيمة االئتمانية
القيمة االئتمانية
7,123
1,125

اإلجمالي
9,185

1,081

()463

()618

--

()96

627

()531

--

()35
()788
1,099

()95
882
2,076

130
()1,179
4,925

-()1,085
8,100

7

شركة بداية لتمويل المنازل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة

(بآالف الرياالت السعودية)

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
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ذمم مديني عقود إجارة ،صافي (يتبع)

الرصيد في  1يناير 2019م
المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على
مدى  12شهرا
المحول إلى الخسارة االئتمانية المتوقعة على
مدى العمر  -غير منخفضة القيمة االئتمانية
المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على
مدى العمر  -منخفضة القيمة االئتمانية
شطب
صافي المحمل للفترة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م

الخسائر
االئتمانية
المتوقعة على
مدى  12شهرا
2,302

 31ديسمبر 2019م (مراجعة)
الخسائر االئتمانية
الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى المتوقعة على مدى
العمر غير منخفضة العمر منخفضة
القيمة االئتمانية
القيمة االئتمانية
2,600
2,751

اإلجمالي
7,653

110

()77

()33

--

()667

708

()41

--

()1,406
-598
937

()1,254
-()1,003
1,125

2,660
()1,194
3,131
7,123

-()1,194
2,726
9,185

 3-6فيما يلي استحقاق ذمم مديني عقود إجارة بناء على االستحقاق التعاقدي:
 31مارس 2020م (غير مراجعة)
أكثر من سنة لكن
أكثر من خمس
ليس أكثر من
بحد أقصى
سنوات
خمس سنوات
سنة
2,893,833
511,503
188,110
ذمم مديني عقود إجارة
()1,223,391
()322,153( )110,087
ربح غير محقق
1,670,442
189,350
78,023
مخصص االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان

بحد أقصى سنة
173,844
ذمم مديني عقود إجارة
()104,967
ربح غير محقق
68,877
مخصص االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان

 31ديسمبر 2019م (مراجعة)
أكثر من سنة لكن
أكثر من خمس
ليس أكثر من خمس
سنوات
سنوات
2,746,044
480,370
()1,191,987
()306,551
1,554,057
173,819

اإلجمالي
3,593,446
()1,655,631
1,937,815
()8,100
1,929,715

اإلجمالي
3,400,258
()1,603,505
1,796,753
()9,185
1,787,568

يتراوح معدل العائد الضمني للشركة على ذمم مديني عقود اإلجارة بين  %4.65و  %12.54سنويا ( 31ديسمبر 2019م :بين
 %4.63و  %12.02سنويا) .وتتراوح فترة ذمم مديني عقود إجارة عند نشأتها من خمس سنوات إلى ثالثين سنة.

.7

التأمينات والمدفوعات المقدمة والذمم المدينة األخرى

إيرادات إجارة مستحقة ،صافي
مدفوعات مقدما
عمولة مبيعات مؤجلة
تأمينات
ذمم مدينة أخرى
خصومات ضريبة القيمة المضافة المستحقة من وزارة اإلسكان
8

إيضاحات
1-7

18 ، 2-7
18 ، 3-7

 31مارس
2020
(غير مراجعة)
17,559
8,162
8,305
270
43,342
61,528
139,166

 31ديسمبر
2019م
(مراجعة)
18,091
9,596
7,509
270
17,532
58,118
111,116

شركة بداية لتمويل المنازل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة

(بآالف الرياالت السعودية)

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
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التأمينات والمدفوعات المقدمة والذمم المدينة األخرى (يتبع)

 1-7فيما يلي رصيد إيرادات اإلجارة المستحقة:
 31مارس
2020م
(غير مراجعة)
23,877
()6,318
17,559

إيرادات إجارة مستحقة
يخصم :مخصص االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان
الرصيد الختامي

 31ديسمبر
2019م
(مراجعة)
22,324
()4,233
18,091

فيما يلي بيان بالحركة في مخصص االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان للفترة:
 31مارس
2020م
(غير مراجعة)
4,233
2,085
6,318

الرصيد االفتتاحي
المحمل للفترة
الرصيد الختامي

 31ديسمبر
2019م
(مراجعة)
--4,233

 2-7تتضمن الذمم المدينة األخرى ضمانا نقديا يتعلق بخطاب ضمان بمبلغ  29.18مليون لاير سعودي صادر لصالح الهيئة العامة
للزكاة والدخل .يتعلق الضمان بالجزء الخاص باالعتراض الذي قدمته الشركة فيما يتعلق بالغرامات المفروضة من قبل الهيئة
العامة للزكاة والدخل (راجع إيضاح .)18
 3-7هذا يمثل المستحق من وزارة اإلسكان مقابل ضريبة القيمة المضافة المستحقة من قبل الشركة على جزء من تمويل اإلجارة
الناشئ الخاضع إلعفاء ضريبة القيمة المضافة لمشتري المنازل األولين.

.8

المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى

إيضاحات
ذمم دائنة
دفعة تحت حساب تمويل إجارة
مصروفات مستحقة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ومصروفات اجتماعات
دخل عموالت مؤجل
مستحق لوزارة اإلسكان
ضريبة القيمة المضافة المستحقة للهيئة العامة للزكاة والدخل
("الهيئة")
مخصص غرامات تتعلق بضريبة القيمة المضافة

1-8

2-8
18

 31مارس
2020
(غير مراجعة)
28,997
13,324
15,794
2,395
13,141
353,625

 31ديسمبر
2019م
(مراجعة)
26,417
12,196
12,681
1,909
13,326
316,224

11,373
6,000
444,649

12,004
6,000
400,757

 1-8يتعلق هذا البند بدفعة تحت الحساب مستلمة من الشركة مقابل تمويل إجارة لم ينفذ كما في نهاية الفترة.
ممولة لعمالء ذمم مديني إجارة.
 2-8يمثل هذا الرصيد المستحق لوزارة الصحة فيما يتعلق بشراء عقارات ّ
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شركة بداية لتمويل المنازل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة

(بآالف الرياالت السعودية)

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
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تسهيالت التمويل المضمونة
يمثل هذا البند القروض التي تم الحصول عليها من بنك يقع في المملكة العربية السعودية والشركة السعودية إلعادة التمويل
العقاري .إن هذه القروض مضمونة من خالل التنازل عن المتحصل من بعض ذمم مديني عقود إجارة ورهن صكوك ملكية
موجودات العقارات الرئيسية .إن هذه القروض متجددة بطبيعتها وتحمل هامش ربح وفقا لألسعار التجارية وتستحق السداد خالل
سنة 2020م .استجابة لمكافحة كوفيد ،19-فقد أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي برنامج تأجيل الدفعات لدعم شركات
التمويل ،وإن الشركة مؤهلة لتأجيل دفعات أقساط التمويل لمدة ستة أشهر وفقا للبرنامج المذكور كما هو مبين في إيضاح .22

 .10الصكوك
أصدرت الشركة صكوكا غير مدرجة وغير قابلة للتحويل وغير مضمونة بمبلغ  550مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2019م:
 550مليون لاير سعودي) تحمل معدالت ربح متفق عليها بأسعار ثابتة وتستحق بشكل نصف سنوي .من بين الصكوك المصدرة،
سيستحق مبلغ  250مليون لاير سعودي في عام 2020م ،بينما سيستحق مبلغ  300مليون لاير سعودي المتبقي في عام 2021م.

 .11الزكاة
خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م ،قامت الشركة بتكوين مخصص زكاة بقيمة  0.93مليون لاير سعودي
( 31مارس 2019م 0.17 :مليون لاير سعودي).

 .12رأس المال
كما في  31مارس 2020م ،بلغ رأس مال الشركة المصرح به وال ُمصدر والمدفوع بالكامل  900مليون لاير سعودي (31
ديسمبر 2019م 900 :مليون لاير سعودي) ،مقسم إلى  90مليون سهم ( 31ديسمبر 2019م 90 :مليون سهم) بقيمة اسمية
بلغت  10لاير سعودي لكل سهم ،كما يلي:

أسماء الشركاء
صندوق االستثمارات العامة
المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص
شركة راشد وشركاه للتنمية المحدودة (ريكو)*
شركة منافع الدولية
الشركة العربية لالستثمار
شركة العثيم القابضة
شركة الخريجي لالستثمار
شركة محمد بن عبدالعزيز الراجحي وأوالده
شركة جواهر االستثمار

عدد األسهم
(بآالف الرياالت
السعودية)
20,000
18,000
15,300
10,000
10,000
10,000
3,200
2,000
1,500
90,000

نسبة الملكية
()%
22.2
20.0
17.0
11.1
11.1
11.1
3.6
2.2
1.7
100

المبلغ
بآالف الرياالت
السعودية
200,000
180,000
153,000
100,000
100,000
100,000
32,000
20,000
15,000
900,000

* شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأبنائه سابقا

 .13االحتياطي النظامي
وفقا لعقد تأسيس الشركة ،يتعين على الشركة أن تجنب في كل سنة  %10من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي نظامي حتى يبلغ
هذا االحتياطي  %30من رأس المال.
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شركة بداية لتمويل المنازل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة

(بآالف الرياالت السعودية)
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 .14المصروفات العمومية واإلدارية
لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في 31
مارس 2020م
(غير مراجعة)
8,924
1,429
277
524
1,500
2,477
15,131

رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين
أتعاب مهنية
إيجار ومصروفات المقر
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ومصروفات اجتماعات
مصروفات تقنية معلومات
صيانة وإصالح ومصروفات أخرى

لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في 31
مارس 2019م
(غير مراجعة)
7,499
1,428
267
470
2,161
1,972
13,797

 .15مصروفات البيع والتسويق
لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في 31
مارس 2020م
(غير مراجعة)
494
1,954
1,401
3,849

مصروفات إعالن وتسويق
رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين
تكافل وتقييم عقار ممول

لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في 31
مارس 2018م
(غير مراجعة)
914
1,414
1,761
4,089

 .16المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها
تتكون األطراف ذات العالقة بالشركة من المساهمين وشركاتهم الشقيقة وبعض موظفي اإلدارة العليا .تتعامل الشركة خالل
السياق االعتيادي ألنشطتها مع األطراف ذات العالقة على أساس شروط متفق عليها بين الطرفين .يتضمن موظفو اإلدارة العليا
الرئيس التنفيذي والموظفين الذين يتبعون الرئيس التنفيذي بصورة مباشرة .المنشأة التي تخضع إلدارة مشتركة لديها رئيس
مجلس إدارة الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي بالشركة.
فيما يلي أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تمت خالل الفترة واألرصدة المتعلقة بها:

اسم الطرف ذو العالقة
نايف صالح علي الحمدان

اسم الطرف ذو العالقة

طبيعة العالقة
رئيس مجلس اإلدارة

طبيعة العالقة

إدارة مشتركة
الشركة السعودية لتسجيل
عقود اإليجار التمويلي
نايف صالح علي الحمدان

رئيس مجلس اإلدارة

طبيعة المعاملة
سداد قسط تمويل إجارة

طبيعة المعاملة

مبلغ المعامالت مبلغ المعامالت لفترة
لفترة الثالثة أشهر الثالثة أشهر المنتهية
في  31مارس
المنتهية في 31
2019م (غير
مارس 2020م
مراجعة)
(غير مراجعة)
40
الرصيد في 31
مارس 2020م
(غير مراجعة)

استثمارات محتفظ بها
بالقيمة العادلة من خالل
893
الدخل الشامل اآلخر
1,609
تمويل إجارة
11

31
الرصيد كما في 31
ديسمبر 2019م
(مراجعة)

893
1,649

شركة بداية لتمويل المنازل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة

(بآالف الرياالت السعودية)

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
 .16المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها (يتبع)
فيما يلي مبالغ المكافآت المسجلة لصالح مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة التنفيذية أو المدفوعة لهم خالل الفترة:

أسماء األطراف ذات العالقة

طبيعة المعامالت

مبلغ المعامالت لفترة
الثالثة أشهر المنتهية
في  31مارس 2020م
(غير مراجعة)

مبلغ المعامالت
لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في 31
مارس 2018م
(غير مراجعة)

1,727

1,469

66
164

56
-470

موظفي اإلدارة العليا

رواتب ومنافع
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
للموظفين
مدفوعات مكافأة نهاية الخدمة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
ومصروفات اجتماعات

524

أسماء األطراف ذات العالقة

طبيعة المعامالت

الرصيد في
 31مارس
2019
(غير مراجعة)

الرصيد في
 31ديسمبر
2019م
(مراجعة)

موظفي اإلدارة العليا

رواتب ومنافع
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
للموظفين
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
ومصروفات اجتماعات

--

--

836

783

2,395

1,909

 .17ربحية السهم
يتم احتساب ربحية السهم للفترة من خالل تقسيم صافي ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم ( 90مليون سهما)
المصدرة خالل الفترة.

 .18االرتباطات وااللتزامات المحتملة
االرتباطات المحتملة
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،فرضت الهيئة العامة للزكاة والدخل غرامات بمبلغ  23.98مليون لاير سعودي
على الشركة لتسوية متأخرة لجزء من ضريبة القيمة المضافة المستحقة من الشركة والتي تغطي الفترة من يناير 2018م إلى
أغسطس 2019م .تتعلق ضريبة القيمة المضافة المعنية بأول قيمة من سعر شراء منزل من قبل مشتري ألول مرة التي تبلغ
 850,000لاير سعودي ،بموجب التوجيهات التي أصدرتها الهيئة بعد التطبيق األولي لضريبة القيمة المضافة ،والذي يتعين
دفعه إلى الهيئة من قبل المقرض ثم يتم استرداده من وزارة اإلسكان.
اعترضت الش ركة على هذه المعاملة لعدة أسباب ورفضت سداد تلك الدفعات إلى أن يتم توضيح اإلجراء المتعلق جمع ضريبة
القيمة المضافة وتسويتها واستردادها بعد ذلك .تم توضيح هذا اإلجراء في تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر في
أغسطس 2019م .قامت الشركة الحقا بالموافقة على المبالغ المستحقة بموجب تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن الهيئة
العامة للزكاة والدخل وتسوية االلتزام الناتج عن ذلك خالل ديسمبر 2019م.
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شركة بداية لتمويل المنازل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
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لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
 .18االرتباطات وااللتزامات المحتملة (يتبع)
قامت الشركة باالعتراض بشكل رسمي على فرض هذه الغرامات من قبل الهيئة .تعتقد الشركة أن االعتراض على الغرامة
سيكون ناجحا على أساس أنها لم تتصرف بطريقة غير معقولة في هذا الصدد وأن أن ضريبة القيمة المضافة محل الخالف لم
يكن ينبغي فرضها من األساس ،وأن تلك الغرامة هي بأثر رجعي نظرا ألن توجيهات الهيئة والتوضيح الالحق من مؤسسة النقد
العربي السعودي لم تصبح سارية إال بعد فترة الربط.
تعتقد الشركة نجاح اعتراضها على فرض هذه الغرامات .مع ذلك ،تدرك الشركة وجود حالة عدم تأكد مرتبطة بالنتيجة النهائية
لهذا االعتراض ووجود أولوية لتسوية هذه األمور عن طريق التفاوض قبل االنتهاء من إجراءات االعتراض .مع أخذ كل النتائج
المحتملة وعدم التأكد المرتبط بكل منها بعين االعتبار ،قررت الشركة أنه سيكون من الحكمة تكوين مخصص مقابل جزء من
الغرامات المفروضة .وبالتالي فقد كونت مخصصا بمبلغ يقارب  %25من الغرامات التي تطالب بها الهيئة.
إن إثبات المبلغ المتبقي يعتمد على خسارة الشركة لهذا االعتراض أو حدوث تغيير في تقييم الشركة الحتمالية النتيجة النهائية
له .وقد نقضت الهيئة الخطوة األولى من اعتراض الشركة وانتقل االعتراض اآلن إلى المحكمة األولى .كانت الشركة تتوقع ذلك
في وقت االعتراض وإن هذا الوضع ال يغير من النتائج المحتملة لتقييم الشركة.
كما هو مطلوب بموجب إجراءات االعتراض المحددة من قبل الهيئة ،قدمت الشركة ضمانا بنكيا للبنود المعترض عليها بمبلغ
 7.72مليون لاير سعودي .تم إصدار ضمان إضافي من قبل الشركة في يناير 2020م بمبلغ  21.25مليون لاير سعودي
للغرامات التي فرضتها الهيئة في ديسمبر 2019م.

االلتزامات
لدى الشركة تسهيالت معتمدة لكنها غير مستخدمة وعروض إرشادية صادرة وال تزال قيد النظر من العمالء والدراسة النافية
للجهالة قيد التنفيذ كما في تاريخ التقرير والتي من المحتمل تحويلها إلى التمويل البالغ  47.58مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر
2019م 78.96 :مليون لاير سعودي).
في نهاية الفترة ،كان على الشركة التزامات بمبلغ  507.45مليون لاير سعودي مقابل دفعات إجارة آجلة مستحقة لمطوري
العقارات ( 31ديسمبر 2019م 391.76 :مليون لاير سعودي).
وتستحق االلتزامات على دفعات حيث يقوم مطورو كل عقار بإكمال مراحل البناء المتفق عليها مسبقا .إن الفترة التي تم خاللها
تشييد العقارات ،وبالتالي الفترة التي تستحق خاللها الدفعات ال ُملتزم بها  ،هي سنتين تقريبا.

 .19القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي القيمة الذي سيتم استالمها مقابل بيع اصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة تتم بين
المشاركين في السوق بتاريخ القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام ستتم إما:
-

في السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات ،أو
في غير السوق الرئيسية ،أي في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام.

يجب أن يكون بإمكان الشركة الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.
تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
تتكون الموجودات المالية من النقد وما في حكمه واستثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة واستثمارات
محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وذمم مديني عقود إجارة وودائع وذمم مدينة أخرى .تتكون المطلوبات
المالية من التمويل قصير األجل وسندات الدين والمصروفات المستحقة ومطلوبات متداولة أخرى.
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لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
 .19القيمة العادلة لألدوات المالية (يتبع)
تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها باستخدام طرق التقييم التالية:
المستوى  :1األسعار المتداولة (غير المعدلة) في السوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.
المستوى  :2مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى  1والتي يمكن مالحظتها بصورة مباشرة (األسعار) أو
بصورة غير مباشرة (مشتقة من األسعار) .تشتمل هذه الفئة على أدوات مقيمة باستخدام :أسعار السوق المتداولة في األسواق
النشطة ألدوات مماثلة ،أو األسعار المتداولة ألدوات مماثلة أو متشابهة في األسواق التي يتم اعتبارها على أنها أقل من نشطة،
أو طرق تقييم أخرى التي يمكن مالحظة جميع مدخالتها الهامة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من البيانات السوقية.
المستوى  :3طرق تقييم يكون فيها أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابلة للمالحظة.
لغرض إفصاحات القيمة العادلة ،حددت الشركة فئات الموجودات والمطلوبات استنادا إلى طبيعة وسمات ومخاطر األصل أو
االلتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله .الموجودات بالقيم العادلة هي كما يلي:
 31مارس 2020م (غير مراجعة)
المستوى  1المستوى  2المستوى 3

القيمة الدفترية
الموجودات المالية التي يتم قياسها
بالقيمة العادلة
استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

اإلجمالي

893

--

--

893

893

893

--

--

893

893

 31ديسمبر 2019م (مراجعة)
المستوى 3
المستوى 2
المستوى 1

القيمة الدفترية
الموجودات المالية التي يتم قياسها بالقيمة
العادلة
استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من
893
خالل الدخل الشامل اآلخر

--

--

893

اإلجمالي

893

 31مارس 2020م (غير مراجعة)
القيمة الدفترية
الموجودات المالية التي ال يتم قياسها
بالقيمة العادلة
نقد وما في حكمه
ذمم مديني عقود إجارة
ودائع وذمم مدينة أخرى

المستوى 1

35,672
1,937,815
122,699
2,096,186

35,672
--35,672

المستوى 2
-----

المستوى 3
-1,614,095
122,699
1,736,794

اإلجمالي
35,672
1,614,095
122,699
1,772,466

 31ديسمبر 2019م
الموجودات المالية التي ال يتم قياسها
بالقيمة العادلة
نقد وأرصدة لدى البنوك
ذمم مديني عقود إجارة ،صافي
ودائع وذمم مدينة أخرى

القيمة الدفترية

المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

اإلجمالي

377,860
1,796,753
94,011
2,268,624

377,860
--

---

377,860

--

-1,474,775
94,011
1,568,786

377,860
1,474,775
94,011
1,946,646
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لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
 .19القيمة العادلة لألدوات المالية (يتبع)
 31مارس 2020م (غير مراجعة)
المطلوبات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة
العادلة
تسهيالت تمويل مضمونة
الصكوك
مطلوبات بموجب عقد تأجير تمويلي
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة
414,135
أخرى
1,241,205

القيمة الدفترية
276,694
550,000
376

المستوى 1
----

المستوى  2المستوى 3
276,694
-559,013
-376
--

اإلجمالي
276,694
559,013
376
414,135

--

--

414,135

--

--

1,250,218 1,250,218

 31ديسمبر 2019م
القيمة الدفترية
المطلوبات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة
العادلة
تسهيالت تمويل مضمونة
الصكوك
مطلوبات بموجب عقد تأجير تمويلي
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة
أخرى

المستوى  1المستوى 2

المستوى 3

اإلجمالي

500,000
550,000
1,196

----

----

500,000
523,504
1,196

500,000
523,504
1,196

369,427

--

--

369,427

369,427

1,420,623

--

--

1,394,127

1,394,127

تستند القيمة العادلة لعقود اإلجارة المستحقة إلى التدفقات النقدية الفعلية المخصومة بمعدل نهاية الفترة للمعدالت الداخلية للعائد
وال يتبين ذلك من خالل األسعار المتداولة في السوق النشطة لموجودات مماثلة ،أو تستند إلى طريقة تقييم تستخدم فقط بيانات
من أسواق ملحوظة ،ولذلك تصنف القيمة العادلة لعقود إجارة مستحقة ضمن المستوى .3
خالل الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م ،لم يكن هناك أي تحويالت داخل أو خارج المستوى .3

 .20المعلومات القطاعية
تهدف الشركة إلى تقديم تمويل لعقود التأجير العقاري داخل المملكة العربية السعودية .إن جميع الموجودات والمطلوبات
والعمليات الظاهرة في قائمة المركز المالي األولية المختصرة وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية المختصرة
تعود إلى قطاع التمويل العقاري.

 .21تأثير التغير في المحاسبة عن الزكاة
إن التغير في المعالجة المحاسبية عن الزكاة كما هو مبين في إيضاح رقم ( )4له التأثير التالي على قائمة الربح أو الخسارة
والتغيرات في حقوق الملكية األولية المختصرة:
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019م
قبل التعديل لفترة
الثالثة أشهر
المنتهية في 31
أثر التعديل
مارس 2019م
الحساب

كما تم تعديله لفترة
الثالثة أشهر
المنتهية في
 31مارس 2019م

القائمة المالية المتأثرة
قائمة التغيرات في
حقوق الملكية

الزكاة المحملة للفترة

()171

171

--

قائمة الربح أو الخسارة

الزكاة المحملة للفترة

--

()171

()171

قائمة الربح أو الخسارة

ربحية السهم

0.02

0.001

0.02
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لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
 .22تأثير كوفيد 19-على الخسائر االئتمانية المتوقعة وبرامج مؤسسة النقد العربي السعودي
أعلنت منظمة الصحة العالمية خالل مارس 2020م أن تفشي فيروس كورونا (كوفيد )19-يمثل جائحة نظرا النتشاره السريع
في جميع أنحاء العالم .وقد أثر تفشي هذا الفيروس كذلك على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية
السعودية .اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس .حيث نفذت المملكة العربية السعودية على
وجه الخصوص إغالقا للحدود ،وأصدرت توجيهات من أجل التباعد االجتماعي وفرضت إغالقا وحظرا للتجول على مستوى
الدولة.
كما شهدت أسعار النفط تقلبات كبيرة خالل الفترة الحالية ،ليس فقط بسبب مشاكل الطلب الناشئة عن كوفيد 19 -مع توجه
االقتصادات العالمية نحو اإلغالق ،بل أيضا مشاكل تتعلق بالعرض بسبب الكمية المخزنة التي سبقت الجانحة .وبالنسبة للشركة،
التي تتركز عملياتها إلى حد كبير في اقتصاد يعتمد بشكل أساسي على النفط ،فإن التبعات االقتصادية لألحداث المذكورة أعاله،
على الرغم من أن حجمها ومدتها ال يزال أمرا غير مؤكدا ،تشمل بصورة أساسية ما يلي:
̶
̶

حدوث تعطل كبير في العمل ناتج عن عرقلة تحقيق مصادر جديدة ،وقيود على السفر ،وعدم توفر الموظفين ،وما إلى ذلك؛
تدني الجدارة االئتمانية للعمالء ،وخاصة العاملين في "القطاعات المعرضة بشدة" مثل النقل والسياحة والضيافة والترفيه
واإلنشاء والتجزئة؛ و
حدوث زيادة كبيرة في عدم التأكد االقتصادي وهو ما يتضح من خالل تقلبات أسعار الموجودات وأسعار صرف العمالت
واالنخفاض العام في أسعار الفائدة على مستوى العالم.
̶

وتتطلب هذه األحداث الحالية والظروف السائدة معا من الشركة أن يتم تحليل مدى التأثير المحتمل لهذه األحداث على العمليات
التجارية للشركة .وقد قام مجلس اإلدارة وإدارة الشركة بتقييم الوضع الحالي ،وبناء عليه ،فقد قاموا بتفعيل خطط استمرارية العمل
الخاصة بهم وممارسات إدارة المخاطر األخرى إلدارة تعطل العمل المحتمل نظرا لتفشي كوفيد 19-على عملياتها وأدائها المالي.
وتشمل هذه التبعات أيضا البدء في التحقق من تركيزات التعرض لالئتمان على مستوى القطاع االقتصادي المفصل بشكل دقيق
والمنطقة والطرف المقابل ،بما في ذلك األخذ باالعتبار مدى تأثير دعم الحكومة ومؤسسة النقد العربي السعودي ،وحماية
الضمانات الرهنية ،والتحقق من اإلجراءات وتصنيفها في الوقت المناسب ،وإعادة هيكلة القروض بشكل مناسب عند اللزوم.
تتطلب هذه األحداث من الشركة التحقق مراجعة بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة.
وستتمحور هذه المدخالت واالفتراضات بشكل أساسي حول تعديل عوامل االقتصاد الكلي التي تستخدمها الشركة في تقدير
الخسائر االئتمانية المتوقعة .وقد أدت هذه التعديالت على عوامل االقتصاد الكلي إلى خسائر ائتمانية إضافية للشركة قدرها 0.1
مليون لاير سعودي .وكما هو الحال مع أي تنبؤات ،فإن التوقعات واحتمال حدوثها تستند إلى التقدير الهام وعدم التأكد ،وبالتالي،
قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة .إن تأثير هذه البيئة االقتصادية غير المؤكدة يعد أمرا تقديريا ،وستستمر الشركة في
إعادة تقييم موقفها ومدى التأثير المرتبط بها على أساس منتظم.
ومن الصعب في هذا الوقت التأكد من مدى التداعيات المحددة لهذه األزمة الصحية والتي ستستجيب إجراءات دعم الحكومة
ومؤسسة النقد العربي السعودي المتخذة لها ،مثل التوقف المؤقت عن سداد القروض وحزم التخفيف األخرى .وبالتالي ،فقد تبين
للشركة أنه من السابق ألوانه أن تظهر أي خسارة ائتمانية محتملة من خالل تطبيق ضوابط المرحلة ،وركزت على نموذج
االقتصاد الكلي الذي يدعم قرارات احتمالية التعثر في السداد والخسارة بافتراض التعثر في السداد .ستستمر الشركة في تقييم
التعرضات كال على حدة مع توفر معلومات أكثر موثوقية ،وبالتالي تحديد ما إذا كان من الضروري إدخال أي تعديل على الخسائر
االئتمانية المتوقعة في فترات التقرير الالحقة.
إطالق برامج ومبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي
استجابة لكوفيد ،19-أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي في مارس 2020م برنامج دعم تمويل القطاع الخاص لتقديم الدعم
الالزم لقطاع الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من خالل تمكين وتيسير مجتمع المعنيين بالتمويل .ويشتمل برنامج دعم تمويل
القطاع الخاص على "برنامج تأجيل الدفعات" الذي ينطبق على الشركة.
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شركة بداية لتمويل المنازل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة

(بآالف الرياالت السعودية)

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
 .22تأثير كوفيد 19-على الخسائر االئتمانية المتوقعة وبرامج مؤسسة النقد العربي السعودي (يتبع)
وكجزء من برنامج تأجيل الدفعات ،فإن الشركة مؤهلة لتأجيل دفعات أقساطها التمويلية إلى البنوك والشركة السعودية إلعادة
التمويل العقاري لمدة ستة أشهر .يُعد اإلعفاء من الدفع بمثابة دعم سيولة قصيرة األجل للمساعدة في وضع التدفق النقدي للشركة.
قامت الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري بتقديم اإلعفاء من الدفع من خالل تأجيل األقساط المستحقة خالل الفترة من 14
مارس 2020م إلى  14سبتمبر 2020م لمدة ستة أشهر ،دون زيادة في فترة التسهيل .وقد تمت معالجة مدى التأثير المحاسبي
المترتب عن هذه اآلجال المعدلة على التسهيالت التمويلية الخاصة بالشركة وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 9
كتعديالت في آجال الترتيب .وقد أدى ذلك إلى تحقيق الشركة ألرباح تعديل قدرها  4.53مليون لاير سعودي كما في  31مارس
2020م ،وتم عرضها بشكل منفصل في قائمة الربح أو الخسارة األولية المختصرة .ستنعكس هذه األرباح في الفترات المستقبلية
حتى تاريخ استحقاق تسهيالت التمويل.

 .23اعتماد القوائم المالية األولية المختصرة
تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية المختصــرة لدصــدار بواســطة مجلس اإلدارة في  12مايو 2020م (الموافق  19رمضــان
1441هـ).
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