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تقرير حول فحص القوائم المالية األولية الموجزة
إلى السادة /مساهمي شركة كوارا للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

المحترمين

مقدمة
لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموجزة المرفقة لشركة كوارا للتمويل (شركة مساهمة سعودية مقفلة) ("الشركة") كما في  30يونيو 2021
وقائمة الدخل الشامل األولية الموجزة ذات الصلة لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ والقوائم األولية الموجزة للتغيرات في حقوق
المساهمين والتدفقات النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ ،واإليضاحات التفسيرية األخرى ("القوائم المالية األولية الموجزة") .إن
اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم " - 34التقارير المالية األولية" ("معيار
المحاسبة الدولي رقم  )" 34المعتمد في المملكة العربية السعودية .إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه القوائم األولية الموجزة استنادًا إلى
الفحص الذي قمنا به.
نطاق الفحص
قمنا بإجراء فحصنا وفقا ً لمعيار ارتباطات الفحص الدولي رقم " 2410فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة"
المعتمد في المملكة العربية السعودية .ويتكون فحص القوائم المالية األولية من االستفسار بصفة أساسية من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية
والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى .ويعد هذا الفحص أقل نطاقا ً إلى حد كبير من عملية المراجعة التي تتم وفقا ً لمعايير
المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،وعليه ال يمكننا الحصول على تأكيد حول جميع األمور الجوهرية التي قد يتم تحديدها عند
إجراء المراجعة .لذا فإننا ال نبدي رأي مراجعة.
االستنتاج
استنادًا إلى الفحص الذي قمنا به ،لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها ،من جميع النواحي
الجوهرية ،وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  34المعتمد في المملكة العربية السعودية.
برايس وترهاوس كوبرز
خالد أحمد محضر
ترخيص رقم 368
 25ذو الحجة 1442هـ
( 4اغسطس )2021

برايس وترهاوس كوبرز ،ترخيص رقم ،25
برج المملكة ،ص .ب ،8282 .الرياض  ،11482المملكة العربية السعودية
هاتف ،+966 )11( 211-0400 :فاكسwww.pwc.com/middle-east ،+966 )11( 211-0401 :

شركة كوارا للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة المركز المالي األولية (غير مراجعة)
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
إيضاح
الموجودات
نقد وما يماثله
ذمم مرابحة مدينة ،بالصافي
مبالغ مدفوعة مقدما ً وذمم مدينة أخرى
موجودات معاد اقتناؤها محتفظ بها لغرض البيع
ممتلكات ومعدات
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مجموع الموجودات

 30يونيو 2021
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2020
(مراجعة)

23,638,500
1,054,023,703
30,844,115
2,545,800
11,183,776

118,354,573
883,978,282
13,969,987
2,545,800
8,611,838

1,122,235,894

1,027,460,480

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات
صكوك
قرض من طرف ذي عالقة
قرض طويل األجل
مستحقات ومطلوبات أخرى
مخصص الزكاة
منافع نهاية الخدمة للموظفين
مجموع المطلوبات

7
8
9
10
11

حقوق المساهمين
رأس المال
احتياطي نظامي
خسائر متراكمة
صافي حقوق المساهمين

28,636,364
152,551,928
658,813,513
32,991,368
1,797,661
964,370
875,755,204

300,000,000
2,080,046
()55,599,356
246,480,690
1,122,235,894

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
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44,984,849
79,327,502
618,276,413
37,343,135
1,510,243
778,600
782,220,742

300,000,000
2,080,046
()56,840,308
245,239,738
1,027,460,480

شركة كوارا للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة الخسارة الشاملة األولية (غير مراجعة)
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

إيضاح
إيرادات مرابحة
إيرادات أتعاب اإلدارة
ربح التعديل من إعادة هيكلة
التمويالت واالقتراضات بالصافي
من إيرادات المنح
نفقات مالية

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020
2021

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020
2021

45,321,553
803,122

12,716,112
964,732

82,312,246
1,794,760

26,610,312
1,905,612

1,455,741
()5,307,718
42,272,698

()9,833,249
()12,092,313
()8,244,718

()3,647,045
()10,910,724
69,549,237

()4,112,323
()17,321,077
7,082,524

مصاريف تشغيلية
عمومية وإدارية أخرى
مخصص خسائر المرابحة
رواتب ومنافع أخرى
الدخل( /الخسارة) من العمليات
إيرادات فائدة من الودائع
إيرادات أخرى
صافي الدخل ( /الخسارة) للفترة
قبل الزكاة
الزكاة المحملة للفترة
صافي الدخل ( /الخسارة) للفترة
بعد الزكاة
الدخل الشامل اآلخر

()11,428,687
()15,607,117
()10,114,228
5,122,666
282,747

()6,650,833
()9,104,433
()4,064,268
()28,064,252
69,421
157,374

()21,745,888
()25,552,957
()20,693,805
1,556,587
752,502

()10,287,826
()15,255,399
()9,247,669
()27,708,370
69,421
157,374

5,405,413

()27,837,457
()59,640

2,309,089
()1,068,137

()27,481,575
()266,889

4,751,038
-

()27,897,097
-

1,240,952
-

()27,748,464
-

مجموع الدخل( /الخسارة) الشاملة
للفترة

4,751,038

()27,897,097

1,240,952

()27,748,464
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()654,375

ربحية ( /خسارة) السهم
ربحية ( /خسارة) السهم األساسية
والمخفّضة (باللاير السعودي)

0.16

المتوسط المرجح لعدد األسهم

30,000,000

()1.85

15,000,000

0.04

30,000,000

تعتبر اإليضاحات في الصفحات من رقم  7إلى رقم  14جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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()1.85

15,000,000

شركة كوارا للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
احتياطي نظامي

خسائر متراكمة

المجموع

إيضاح رأس المال
 1يناير ( 2020مراجعة)

150,000,000

2,080,046

()5,475,936

146,604,110

الدخل( /الخسارة) الشاملة:
صافي الخسارة للفترة
الخسارة الشاملة األخرى
مجموع الخسارة الشاملة للفترة

-

-

()27,748,464
()27,748,464

()27,748,464
()27,748,464

 30يونيو ( 2020غير مراجعة)

150,000,000

2,080,046

()33,224,400

118,855,646

 1يناير ( 2021مراجعة)

300,000,000

2,080,046

()56,840,308

245,239,738

الدخل( /الخسارة) الشاملة:
صافي الدخل للفترة
الدخل الشامل اآلخر
مجموع الدخل الشامل للفترة

-

-

 30يونيو ( 2021غير مراجعة)

300,000,000

2,080,046

1,240,952
-

1,240,952
-

1,240,952

1,240,952

()55,599,356
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246,480,690

شركة كوارا للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية األولية (غير مراجعة)
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

إيضاح
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي الربح ( /الخسارة) قبل الزكاة المحملة للفترة
تعديالت لبنود غير نقدية
استهالك
نفقات مالية
خسارة التعديل من إعادة هيكلة التمويالت واالقتراضات بالصافي من إيرادات
المنح
مخصص خسائر المرابحة
مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين
مخصص الزكاة
التغيرات في رأس المال العامل
ذمم مرابحة مدينة
مطلوب من أطراف ذات عالقة
مبالغ مدفوعة مقدما ً وذمم مدينة أخرى
مستحقات ومطلوبات أخرى
منافع نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
زكاة مدفوعة
صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية
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لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020
2021
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
2,309,089

()27,481,575

1,486,649
10,910,724

1,172,341
17,321,077

3,647,045
25,552,957
787,270
1,068,137

4,112,323
15,255,399
141,646
-

()191,069,150
()16,874,128
()4,351,767
()601,500
()780,719
()167,915,393

()79,804,417
327,627
()1,273,362
1,193,494
()63,546
()69,098,993

التدفقات النقدية من نشاط استثماري
شراء ممتلكات ومعدات
صافي النقد المستخدم في نشاط استثماري

()4,058,587
()4,058,587

()1,732,886
()1,732,886

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
متحصالت قرض طويل األجل
مدفوعات قرض طويل األجل
متحصالت من صكوك
سداد الصكوك
استرداد الصكوك
متحصالت قروض من ساما
نفقات مالية مدفوعة
صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

75,000,000
()74,420,465
()16,348,485
115,266,780
()22,239,923
77,257,907

20,000,000
()10,585,360
100,000,000
()14,546,351
()80,500,000
194,150,000
()4,928,299
203,589,990

صافي التغير في النقد وما يماثله
نقد وما يماثله في بداية الفترة

()94,716,073
118,354,573

132,758,111
41,828,950

23,638,500

174,587,061

نقد وما يماثله في نهاية الفترة

تعتبر اإليضاحات في الصفحات من رقم  7إلى رقم  14جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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شركة كوارا للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
1

معلومات عامة

شركة كوارا للتمويل ("الشركة") هي شركة مساهمة مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010262141
الصادر في الرياض بتاريخ  9صفر 1430هـ (الموافق  4فبراير .)2009
وفقا لرخصة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" رقم /45هـ أ 201605/بتاريخ  2شعبان 1437هـ (الموافق  9مايو  ،)2016فإن الشركة مخولة
بتقديم التمويل اإليجاري والتمويل االستهالكي وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.
يقع المقر المسجل للشركة في مدينة الرياض على العنوان التالي:
شركة كوارا للتمويل
ص .ب ،271188 .الرياض 11352
المملكة العربية السعودية
تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية األولية الموجزة المرفقة من قبل اإلدارة بتاريخ  2اغسطس .2021
ت ّم فحص هذه القوائم المالية األولية الموجزة ولم تتم مراجعتها.
2

ملخص السياسات المحاسبية الهامة

1-2

أسس اإلعداد

تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة كما في  31مارس  2021وللفترة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34
"التقارير المالية األولية" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
يتم عرض قائمة المركز المالي األولية على نطاق عام وفقًا للسيولة.
ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية والتي يجب قراءتها بالتزامن مع
مؤشرا على النتائج السنوية للشركة.
القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2020ربما ال تكون النتائج األولية
ً
إن السياسات المحاسبية وإدارة المخاطر المطبقة عند إعداد القوائم المالية األولية الموجزة متوافقة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية المراجعة
السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2020
3

تطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المحاسبية الحالية

اعتبارا من  1يناير  2021وما بعدها ،ليس لها أي
المعايير المحاسبية الجديدة والتعديالت على المعايير المحاسبية الحالية والتي أصبحت سارية
ً
تأثير جوهري على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة.
4

أحكام وتقديرات وافتراضات محاسبية هامة

يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة أن تقوم اإلدارة باستخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية
والمبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات .عند إعداد هذه القوائم المالية األولية
الموجزة ،فإن األحكام الهامة التي قامت بها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة كانت كتلك المستخدمة
في القوائم المالية النظامية كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر .2020
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شركة كوارا للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
5

ذمم مرابحة مدينة ،بالصافي
إيضاح

ذمم مرابحة مدينة
صا :إيرادات غير مكتسبة
ناق ً
صا :خسارة التعديل من إعادة هيكلة التمويالت
ناق ً
ذمم مرابحة مدينة ،بالصافي
صا :مخصص خسائر المرابحة
ناق ً

13

الجزء المتداول من ذمم المرابحة المدينة
الجزء غير المتداول من ذمم المرابحة المدينة

 30يونيو 2021
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2020
(مراجعة)

1,092,158,030 1,296,584,992
()160,302,429( )176,573,563
()24,754,613
()30,007,699
1,095,256,816
901,847,902
()41,233,113
()17,869,620
883,978,282 1,054,023,703
435,981,604
680,191,071
465,866,298
415,065,745
901,847,902 1,095,256,816
()41,233,113
()17,869,620
883,978,282 1,054,023,703

صا :مخصص خسائر المرابحة
ناق ً

كانت الحركة في مخصص خسائر المرابحة كما يلي:
 31يونيو 2021
(غير مراجعة)
17,869,620
25,552,957
()2,189,464
41,233,113

الرصيد االفتتاحي في بداية الفترة  /السنة
المحمل للفترة  /للسنة
المشطوب خالل الفترة /السنة
الرصيد الختامي في نهاية الفترة  /السنة

 31ديسمبر 2020
(مراجعة)
7,847,649
24,200,376
()14,178,405
17,869,620

فيما يلي صافي القيمة الدفترية للذمم المدينة للقروض ،وبالتالي الحد األقصى للتعرض للخسارة:
 30يونيو 2021
(غير مراجعة)
695,437,152
282,037,428
117,782,236
1,095,256,816
()41,233,113
1,054,023,703

عاملة
منخفضة األداء
غير عاملة
مجموع صافي الذمم المدينة للقروض
صا :مخصص خسائر المرابحة
ناق ً
الذمم المدينة للقروض صافية من الخسائر االئتمانية المتوقعة
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 31ديسمبر 2020
(مراجعة)
739,099,999
121,437,716
41,310,187
901,847,902
()17,869,620
883,978,282

شركة كوارا للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
5

ذمم مرابحة مدينة ،بالصافي (تتمة)

فيما يلي تسوية بين مخصص المرابحة للعمالء كما في  31ديسمبر  2020مع مخصص الخسارة االفتتاحية لهذا المخصص:
غير عاملة

المجموع

عاملة
مخصص الخسارة االفتتاحي كما في  1يناير 2021
المحمل للفترة
المشطوب خالل الفترة

854,492
20,273
-

5,401,449
1,406,236
-

11,613,679
24,126,448
()2,189,464

17,869,620
25,552,957
()2,189,464

مخصص الخسارة الختامي كما في  30يونيو 2021

874,765

6,807,685

33,550,663

41,233,113

6

منخفضة األداء

موجودات معاد اقتناؤها محتفظ بها لغرض البيع

يمثل هذا العقار المستلم من عميل الشركة خالل  2019لتسوية جزء من الرصيد المستحق عليه .تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية الالزمة لنقل
ملكية العقار إلى الشركة خالل  .2020وتتوقع الشركة تصفية العقار المعاد اقتناؤه في .2021
7

صكوك

خالل سنة  ، 2018حصلت الشركة على موافقة ساما إلصدار شهادات صكوك خاصة (الصكوك) بإجمالي مبلغ  500مليون لاير سعودي ،وبلغت
المرحلة األولى من اصدار الصكوك مبلغ  100مليون لاير سعودي صدرت في  .2018وأصدرت الشركة في مارس  2020المرحلة الثانية من
الصكوك بمبلغ  100مليون لاير سعودي .عالوة على ذلك ،خالل سنة  ،2020قامت الشركة باسترداد صكوك بمبلغ  80.5مليون لاير سعودي
ودفعت فائدة إضافية لمدة  3أشهر باإلضافة إلى سايبور بمبلغ  2.1مليون لاير سعودي عند االسترداد.
إن مجموع مدة مرحلتي الصكوك هي ثالث سنوات مع دفعات (المبلغ األساسي وأرباح) مستحقة الدفع كل ثالثة أشهر .ويستند توزيع األرباح في
المرحلة األولى والثانية من الصكوك على سايبور ثالثة أشهر باإلضافة إلى  %10و %5.5على التوالي .لم تتخلف الشركة عن سداد أي من الدفعات
(الربح  /المبلغ األساسي) المستحقة خالل الفترة وقد حققت الشركة شروط التعهدات المتعلقة بالصكوك .باإلضافة إلى ذلك ،ال توجد خيارات تحويل
لحقوق الملكية المتعلقة بالصكوك.

الجزء المتداول
الجزء غير المتداول
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 30يونيو 2021
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2020
(مراجعة)

16,363,636
12,272,728

24,530,303
20,454,546

28,636,364

44,984,849

شركة كوارا للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
8

قرض من طرف ذي عالقة
 30يونيو 2021
(غير مراجعة)
79,327,502
75,000,000
2,730,543
()4,506,117

الرصيد االفتتاحي
زائدًا :قرض من طرف ذي عالقة
نفقات مالية
نفقات مالية مدفوعة

152,551,928

 31ديسمبر 2020
(مراجعة)
79,327,397
4,500,105
()4,500,000
79,327,502

خالل  ، 2016وقعت الشركة اتفاقية مع طرف ذي عالقة للحصول على قرض جديد طويل األجل لتمويل النمو في محفظة اإلقراض من أجل تقديم
مجموعة واسعة من المنتجات التمويلية للعمالء من أفراد وعمالء الشركات في المملكة العربية السعودية مع منتجات مصممة خصيصا لتلبية قاعدة
أوسع من العمالء .خالل  ،2019حصلت الشركة على قرض بمبلغ  75مليون ريـال سعودي والذي يخضع لمعدل مرابحة سنوي بنسبة  .%6قامت
الشركة بدفع مبلغ  2.3مليون ريـال سعودي كوديعة ضمان للقرض مصنفة ضمن مبالغ مدفوعة مقدما ً وذمم مدينة أخرى في قائمة المركز المالي
األولية .إن هذا القرض مضمون برهن أسهم الشركة للممول .ويدفع هذا القرض دفعة واحدة بعد خمس سنوات.
خالل الفترة ،تلقت الشركة موافقة من ساما للحصول على قرض من طرف ذي عالقة بمبلغ  150مليون لاير سعودي .خالل فترة الثالثة أشهر
المنتهية في  30يونيو  ،2021استحوذت الشركة على  75مليون لاير سعودي على  3شرائح متساوية لمدة  3سنوات .يخضع القرض لمعدل مرابحة
شهرا من سايبور .يستحق مبلغ الفائدة سنويًا ويتم دفع المبلغ األساسي في نهاية  3سنوات.
سنوي بنسبة  %3.5باإلضافة إلى 12
ً
9

قروض طويلة األجل

قرض طويل األجل – منشآت
قرض طويل األجل  -ساما
قرض بنك طويل األجل
1-9

إيضاح

 30يونيو 2021

 31ديسمبر 2020

1-9
2-9
3-9

151,586,296
499,313,039
7,914,178
658,813,513

169,014,163
441,458,946
7,803,304
618,276,413

قرض طويل األجل – منشآت
إيضاح

الرصيد االفتتاحي
زائدًا :قروض تم الحصول عليها خالل الفترة
زائدًا :أتعاب إدارة القروض المستحقة خالل الفترة
صا :سداد المبلغ األساسي خالل الفترة
ناق ً
صا :أتعاب إدارة القروض المدفوعة خالل الفترة
ناق ً
صا :اإليرادات المؤجلة عند اإلثبات المبدئي للقروض بدون فائدة
ناق ً
صا :ربح التعديل من إعادة هيكلة االقتراضات
ناق ً
الرصيد الختامي
صا :اإليرادات المؤجلة عند اإلثبات المبدئي للقروض بدون فائدة
ناق ً

1-1-9

الجزء المتداول
الجزء غير المتداول
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 30يونيو 2021

 31ديسمبر 2020

159,111,334

94,989,483

4,020,327
()17,893,800
()2,377,961
-

80,000,000
5,947,322
()8,982,456
()1,379,323
()5,124,481
()6,339,211

142,859,900
8,726,396

159,111,334
9,902,829

151,586,296

169,014,163

65,701,088
85,885,208

49,879,931
119,134,232

151,586,296

169,014,163

شركة كوارا للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
1-1-9

اإليرادات المؤجلة للقروض بدون فائدة
 30يونيو 2021

الرصيد االفتتاحي
زائدًا :اإليرادات المؤجلة عند اإلثبات المبدئي للقرض بدون فائدة
صا :إطفاء إيرادات مؤجلة للقروض بدون فائدة
ناق ً
الرصيد الختامي

 31ديسمبر 2020

9,902,829
()1,176,433

5,304,016
5,124,481
()525,668

8,726,396

9,902,829

منذ  ، 2018حصلت الشركة على ستة قروض بدون فائدة من قروض منشآت من بنك التنمية االجتماعي لتمويل منشآت صغيرة ومتوسطة الحجم
في المملكة العربية السعودية بمبلغ  200مليون لاير سعودي لمدة ثالثة سنوات .تحمل هذه القروض معدل عمولة خاصة ثابت أقل بشكل جوهري
من سعر السوق السائد حاليًا .تتضمن هذه القروض المقدمة إلى الشركة عددًا من الشروط ،أحدها هو أن هذه القروض ستستخدم لتوفير القروض
ألنواع  /قطاعات محددة من العمالء بمعدالت خصم .تبلغ المنافع  9.9مليون لاير سعودي ،وهي األثر المترتب عن كون القرض "أقل من القيمة
السوقية" والذي حصلت عليه الشركة وتم اعتباره "منحة حكومية" .يتم إثبات هذه المنافع في قائمة الدخل الشامل للشركة على أساس منتظم حيث يتم
إثبات المصاريف التي تهدف هذه المنحة للتعويض عنها.
2-9

قرض طويل األجل  -ساما

قرض طويل األجل  -تمويل ساما لإلقراض
الوديعة المستلمة من ساما مقابل تأجيل السداد

1-2-9

إيضاح

 30يونيو 2021

 31ديسمبر 2020

1-2-9
2-2-9

398,784,943
100,528,096

357,333,333
84,125,613

499,313,039

441,458,946

قرض من ساما  -تمويل لإلقراض
 30يونيو 2021

 31ديسمبر 2020

الرصيد االفتتاحي
زائدًا :قروض تم الحصول عليها خالل الفترة
صا :سداد المبلغ األساسي خالل الفترة
ناق ً

357,333,333
80,784,943
()39,333,333

360,000,000
()2,666,667

الرصيد الختامي

398,784,943

357,333,333

الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

174,735,483
224,049,460

111,333,333
246,000,000

398,784,943

357,333,333
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شركة كوارا للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
9

قروض طويلة األجل (تتمة)

2-9

قرض طويل األجل  -ساما (تتمة)

1-2-9

قرض من ساما  -تمويل لإلقراض (تتمة)

خالل  ، 2020دخلت الشركة في برنامج تمويل ساما من أجل اإلقراض ،حيث ضمنت كفالة (برنامج ضمان تمويل المنشآت صغيرة ومتوسطة
الحجم)  %95من مبلغ التمويل لعمالء المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم .كما في  31ديسمبر  ،2020حصلت الشركة على وديعة بدون أرباح بمبلغ
 360مليون لاير سعودي من ساما مقابل هذا البرنامج .خالل الفترة المنتهية في  30يونيو  ،2021حصلت الشركة على تمويل إضافي بمبلغ 75
شهرا بما في ذلك ستة أشهر فترة سماح للسداد .كما في  30يونيو  ،2021كانت جميع ذمم
مليون لاير سعودي .إن مدة التمويل ستة وثالثون
ً
المرابحة المدينة بموجب برنامج تمويل من أجل اإلقراض مصنفة في المرحلة األولى بسبب فترة سماح السداد السارية.
2-2-9

الوديعة المستلمة من ساما مقابل تأجيل السداد
إيضاح

الرصيد االفتتاحي
زائداً :قروض تم الحصول عليها خالل الفترة
زائداً :إلغاء تعديل إيرادات المنح
صا :سداد المبلغ األساسي خالل الفترة
ناق ً
صا :أتعاب إدارة القروض المدفوعة خالل الفترة
ناق ً
صا :إيرادات المنح المثبتة على التمويل المدعوم
ناق ً

 30يونيو 2021

 31ديسمبر 2020

84,125,613
34,481,837
2,308,057
()17,193,332
()1,738,338
()1,455,741

92,437,770
2,260,116
()2,438,396
()433,021
()7,700,856

الرصيد الختامي وفقًا لقائمة المركز المالي

100,528,096

84,125,613

الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

66,087,808
34,440,288

37,099,418
47,026,195

100,528,096

84,125,613

2-9

13

قرض بنك طويل األجل
 30يونيو 2021

 31ديسمبر 2020

الرصيد االفتتاحي

7,803,303

7,893,900

زائدًا :أتعاب إدارة القروض المستحقة خالل الفترة
صا :سداد المبلغ األساسي خالل الفترة
ناق ً
صا :أتعاب إدارة القروض المدفوعة خالل الفترة
ناق ً

110,875
-

الجزء المتداول
الجزء غير المتداول
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335,380
()350,840
()75,137

7,914,178

7,803,303

2,399,362
5,514,816

1,839,023
5,964,280

7,914,178

7,803,303

شركة كوارا للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
10

مخصص الزكاة

1-10

الحركة في مخصص الزكاة كما يلي:
 30يونيو 2021
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2020
(مراجعة)

 1يناير

1,510,243

2,364,742

المحمل خالل الفترة  /السنة
عكس المخصص خالل الفترة  /السنة

1,068,137
1,068,137

1,510,243
()1,833,486
()323,243

()780,719

مدفوعات خالل الفترة  /السنة
 30يونيو
2-10

1,797,661

()531,256
1,510,243

وضع الربوط

قدمت الشركة إقراراتها الزكوية إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة") للسنوات حتى  .2020خالل الفترة المنتهية في  30يونيو ،2021
تلقت الشركة ربطا ً عن سنة  2015مع زكاة إضافية بمبلغ  2,893,955لاير سعودي .قدمت الشركة اعتراضًا لدى الهيئة مقابل الربط وتعتقد أن
النتيجة ستكون مواتية.
عالوة على ذلك ،يتم تسوية التزام الزكاة للسنة المالية من  2009إلى  2014وفقًا للوائح الزكاة المعمول بها.
11

منافع نهاية الخدمة للموظفين

يتم تكوين مخصص لمنافع نهاية الخدمة للموظفين وفقًا لنظام العمل السعودي بافتراض الحد األقصى المستحق الدفع بنا ًء على المكافآت الحالية
وسنوات الخدمة المتراكمة في نهاية فترة التقرير.
تلخص الجداول التالية مكونات صافي مصاريف المنافع المثبتة في قائمة الخسارة الشاملة:
 30يونيو 2021
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2020
(مراجعة)

778,600

642,200

787,270

271,143

نهاية الخدمة المدفوعة خالل الفترة  /السنة

()601,500

()134,743

الرصيد الختامي في نهاية الفترة  /السنة

964,370

778,600

الرصيد االفتتاحي في بداية الفترة  /السنة
قائمة الخسارة الشاملة
تكلفة الخدمة العائدة إلى الفترات الحالية والسابقة

12

رأس المال

يتكون رأس المال من  30مليون سهم كما في  30يونيو  31( 2021ديسمبر  30 :2020مليون سهم) بقيمة دفترية  30ريـال سعودي للسهم الواحد
كما في  30يونيو  31( 2021ديسمبر  10 :2020لاير سعودي للسهم الواحد).

13

شركة كوارا للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
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أثر كوفيد 19-على الخسائر االئتمانية المتوقعة وبرامج ساما

تواصل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ) 19-تعطيل األسواق العالمية حيث بدأت تشهد العديد من المناطق الجغرافية "موجة ثانية" من
العدوى على الرغم من أنها سيطرت سابقًا على تفشي المرض من خالل تدابير احترازية صارمة مثل فرض قيود على السفر وعمليات اإلغالق
وقواعد التباعد االجتماعي الصارمة .ومع ذلك ،تم ّكنت حكومة المملكة العربية السعودية ("الحكومة") من السيطرة بنجاح على تفشي الفيروس حتى
اآلن ،ويرجع ذلك في المقام األول إلى اإلجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة ،وبعد ذلك أنهت الحكومة عمليات اإلغالق وبدأت في اتخاذ تدابير
مرحلية لعودة السفر الدولي بصورة طبيعية واستئناف العمرة.
ال تزال الشركة مدركة لكل من تحديات االقتصاد الجزئي والكلي جراء جائحة كوفيد ،19-والتي يمكن الشعور بآثارها الناشئة لبعض الوقت ،وتراقب
عن كثب تعرضاتها على مستوى دقيق .وقد استلزم ذلك مراجعة قطاعات اقتصادية ومناطق وأطراف مقابلة وحماية الضمانات واتخاذ إجراءات
التصنيف االئتماني المناسبة للعمالء والبدء في إعادة هيكلة القروض ،عند الضرورة.
كما قامت الشركة بمراجعة بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة .وتمحورت المراجعات بشكل رئيسي حول:
-

تعديل العوامل  /المدخالت االقتصادية الكلية المستخدمة من قبل الشركة في نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة بما في ذلك معدالت
التخلف عن السداد الملحوظة.
مراجعات للسيناريوهات المحتملة.
تنقيح معايير وضع المر احل في ضوء تدابير الدعم التي تقدمها ساما ولتحديد التعرضات بشكل فعال حيث قد تكون الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى الحياة قد نشأت على الرغم من فترات التوقف عن السداد.

ال يزال نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة للشركة حساسًا لالفتراضات المذكورة أعاله ويتم إعادة تقييمه باستمرار كجزء من أعمالها كعملية تنقيح
النموذج المعتادة .كما هو الحال مع أي توقعات ،فإن التوقعات واحتماالت الحدوث مدعومة بأحكام وشكوك جوهرية ،وبالتالي ،قد تختلف النتائج
الفعلية عن تلك المتوقعة.
برامج ومبادرات دعم ساما
برنامج دعم تمويل القطاع الخاص
في سبيل التعامل مع كوفيد ، 19-أطلقت ساما برنامج دعم تمويل القطاع الخاص في مارس  2020لتقديم الدعم الالزم للمنشآت متناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة الحجم .وفقًا للتعريف الصادر عن ساما عبر التعميم رقم  381000064902بتاريخ  16جمادى اآلخرة 1438هـ .يشمل
برنامج دعم تمويل القطاع الخاص بشكل رئيسي على البرامج التالية:
-

برنامج المدفوعات المؤجلة.
برنامج تمويل من أجل اإلقراض (اإليضاح .)1-2-9

كجزء من برنامج المدفوعات المؤجلة الذي أطلقته ساماُ ،
طلب من الشركة تأجيل المدفوعات لمدة ستة أشهر على تسهيالت اإلقراض إلى المنشآت
متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم المؤهلة .وبالمثل ،فقد ُ
شهرا على تسهيالت
طلب من الشركة أيضًا تأجيل المدفوعات لمدة اثني عشر
ً
اإلقراض الممولة من خالل قروض منشآت ألولئك المقترضين المؤهلين الذين يقعون ضمن نطاق المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
الحجم والمصنفة ضمن الشريحة  1إلى  3على التوالي .كتعويض ،حصلت الشركة على تأجيل سداد قروض منشآت من بنك التنمية االجتماعية لمدة
شهرا تبدأ من  1أبريل  .2020تم اعتبار تخفيف المدفوعات بمثابة دعم سيولة قصير األجل لمعالجة مشكالت التدفق النقدي المحتملة للمقترض.
12
ً
قامت الشركة بتنفيذ اعفاءات الدفع من خالل تمديد فترة القروض السارية الممنوحة دون أي تكاليف إضافية يتحملها العميل.
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أثر كوفيد 19-على الخسائر االئتمانية المتوقعة وبرامج ساما (تتمة)

تم تقييم األثر المحاسبي لهذه التغييرات من حيث التسهيالت االئتمانية وتم التعامل معها وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9كتعديل
من حيث الترتيب .ال تزال الشركة تعتقد أنه في حالة عدم وجود عوامل أخرى ،فإن المشاركة في برنامج التأجيل من تلقاء نفسها ال تمثل زيادة
جوهرية في مخاطر االئتمان.
باإلضافة إلى ما سبق ،في  1سبتمبر  2020و 8ديسمبر  ،2020مددت ساما برنامج المدفوعات المؤجلة من خالل السماح بتأجيل سداد إضافي لمدة
ستة أشهر للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم المؤهلة حتى  31مارس  .2021خالل الربع المنتهي في  31مارس  ،2021مددت
ساما أيضا ً برنامج المدفوعات المؤجلة من خالل السماح بتأجيل سداد إضافي لمدة ثالثة أشهر للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم
المؤهلة حتى  30يونيو  .2021قامت الشركة بتنفيذ اعفاءات الدفع من خالل تمديد فترة القروض السارية الممنوحة دون أي تكاليف إضافية يتحملها
العميل .تم تقييم األثر المحاسبي لهذه التغييرات من حيث التسهيالت االئتمانية ويتم التعامل معها وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9
كتعديل من حيث الترتيب .سجلت الشركة خسارة تعديل بمبلغ  5.1مليون لاير سعودي من خالل السماح بتأجيل سداد إضافي لمدة ثالثة أشهر حتى
 30يونيو .2021
منذ بدء برنامج المدفوعات المؤجلة من قبل ساما ،قامت الشركة بإثبات مبلغ  42.3مليون لاير سعودي من خسائر التعديل ذات الصلة والتي تم إلغاء
مبلغ  17.5مليون لاير سعودي منها.
من أجل مقاصة خسارة التعديل التي ستتكبدها الشركة من تأجيل المدفوعات ،استلمت الشركة مبلغ  154.1مليون لاير سعودي من وديعة بدون
أرباح خالل أبريل  2020من ساما تسدد على  36قس ً
طا متساويًا بد ًءا من  3نوفمبر  .2020خالل سبتمبر  ،2020قامت الشركة برد مبلغ 102.1
مليون لاير سعودي إلى ساما التي تم استالمها زيادة عن األقساط المؤ جلة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم باعتبارها مؤهلة
بموجب برنامج المدفوعات المؤجلة .تم احتساب فائدة معدل التمويل المدعوم وفقًا لمتطلبات محاسبة المنح الحكومية والتي نتج عنها ربح في اليوم
األول بمبلغ  5.7مليون لاير سعودي تم إثباته به خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  .2020كما استلمت الشركة مبلغ  21.15مليون لاير سعودي
و 19.6مليون لاير من ودائع بدون أرباح من ساما لدعم التمديد األول والثاني لبرنامج المدفوعات المؤجلة الذي نتج عنه ربح إضافي في اليوم
األول بمبلغ  2مليون لاير سعودي .خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو  ،2021استلمت الشركة ودائع بمبلغ  34.4مليون لاير سعودي
لدعم التمديد الثالث .منذ بدء برنامج المدفوعات المؤجلة من قبل ساما ،قامت الشركة بإثبات مبلغ  9.1مليون لاير سعودي من إيرادات المنح ذات
الصلة.
فيما يلي صافي األثر على قائمة الدخل الشامل إليرادات المنح وأثر إعادة الهيكلة للتمويالت واالقتراضات:
للفترة المنتهية في  31يونيو
2020
2021
خسارة تعديل على تمويل
ربح على إعادة هيكلة قروض منشآت
دخل المنح
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()5,102,786
1,455,741
()3,647,045

()26,590,734
5,557,174
16,921,237
()4,112,323

إدارة رأس المال

يتمثل هدف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة الشركة على االستمرار في أعمالها لتحقيق عوائد للمساهمين ومنافع ألصحاب المنفعة
اآلخرين ،وكذلك االحتفاظ بهيكل رأس المال المثالي لتخفيض تكلفة رأس المال.
يسعى مجلس اإلدارة للحفاظ على توازن بين العوائد المرتفعة التي قد تكون محتملة في ظل وجود مستويات مرتفعة من التمويالت بالمرابحة
والمميزات والضمان المتاح من خالل المركز السليم لرأس المال .وفيما يتعلق بهيكل رأس مال الشركة ،تقوم اإلدارة بمراقبة االلتزام باللوائح
وتعهدات الدين عن كثب ،وكما في قائمة المركز المالي ،كانت الشركة ملتزمة بالمتطلبات المقررة .في تاريخ المركز المالي ،كان تحليل اإلدارة
لنسبة المديونية كما يلي:
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إدارة رأس المال (تتمة)
 30يونيو 2021
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2020
(مراجعة)

الدين
حقوق المساهمين

840,001,805
246,480,690

742,588,764
245,239,738

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

٪341

%303
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