شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة سعودية مساهمة مقفلة)
القوائم المالية
للفترة من  4أبريل 2017م إلى  31ديسمبر 2017م

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

قائمة الدخل الشامل
للفترة من  4أبريل 2017م إلى  31ديسمبر 2017م
للفترة من  4أبريل 2017م إلى
 31ديسمبر 2017م
إيضاحات لاير سعودي
مصروفات بيع وتسويق
مصروفات عمومية وإدارية

4

الخسارة من العمليات
إيرادات تمويل

8

صافي الخسارة للفترة

()149.867
()1.089.237
────────
()1.239.104
703.668
────────
()535.436

الدخل ( /الخسارة) الشاملة األخرى
الدخل ( /الخسارة) الشاملة األخرى للفترة
مجموع الخسارة الشاملة للفترة
الخسارة األساسية والمخفضة للسهم

11

ــ
────────
()535.436
════════
()0.05
════════

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  16جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة سعودية مساهمة مقفلة)

قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2017م
 31ديسمبر 2017م
إيضاحات لاير سعودي
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
تحسينات على المأجور ومعدات
أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

5
6

مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
مبالغ مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
نقد وما في حكمه

7
8

مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

90.441
327.378
────────
417.819
────────
251.118
99.946.804
────────
100.197.922
────────
100.615.741
════════

حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال
خسارة متراكمة

1

مجموع حقوق المساهمين
المطلوبات المتداولة
مصروفات مستحقة الدفع
مستحق لجهات ذات عالقة
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

9

100.000.000
()535.436
────────
99.464.564
────────
132.573
1.018.604
────────
1.151.177
────────
100.615.741
════════

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  16جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة سعودية مساهمة مقفلة)

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للفترة من  4أبريل 2017م إلى  31ديسمبر 2017م

رأس المال
لاير سعودي

خسارة متراكمة
لاير سعودي

المجموع
لاير سعودي

إصدار رأس المال (اإليضاح )1

100.000.000

ـــ

100.000.000

مجموع الخسارة الشاملة للفترة

ـــ
────────
100.000.000
════════

()535.436
───────
()535.436
═══════

()535.436
────────
99.464.564
════════

الرصيد كما في  31ديسمبر 2017م

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  16جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة سعودية مساهمة مقفلة)

قائمة التدفقات النقدية
للفترة من  4أبريل 2017م إلى  31ديسمبر 2017م

للفترة من  4أبريل 2017م
حتى  31ديسمبر 2017م
إيضاحات لاير سعودي
األنشطة التشغيلية
صافي الخسارة للفترة
تعديالت لتسوية الخسارة للفترة إلى صافي التدفقات النقدية:
استهالك
إيرادات تمويل

5
8

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
مبالغ مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
مصروفات مستحقة الدفع
مستحق لجهات ذات عالقة

9

()535.436

صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية
االنشطة االستثمارية
شراء تحسينات على المأجور ومعدات
إضافات ألعمال رأسمالية قيد التنفيذ
إيرادات تمويل مستلمة

5
6

صافي النقد من األنشطة االستثمارية
النشاط التمويلي
إصدار رأس المال

1

النقد من النشاط التمويلي
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية الفترة
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

8

25.201
()703.668
────────
()1.213.903
()146.582
132.573
1.018.604
────────
()209.308
────────
()115.642
()327.378
599.132
────────
156.112
────────
100.000.000
────────
100.000.000
────────
99.946.804
ــ
────────
99.946.804
════════

النقد وما في حكمه في بداية الفترة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  16جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة سعودية مساهمة مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية
كما في  31ديسمبر 2017م

 .1التنظيم واألنشطة
شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر ("الشركة") هي شركة سعودية مساهمة مقفلة مسجلة في المملكة
العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  ،4030294117الصادر في الموافق  7رجب 1438هـ (الموافق
 4أبريل 2017م) والشركة مملوكة بالكامل لشركاء سعوديين.
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة .تزاول الشركة نشاطها الرئيسي في أعمال التمويل متناهي الصغر
في المملكة العربية السعودية .لم تبدأ الشركة بعد عملياتها.
بتاريخ  14محرم 1439هـ ( الموافق  4أكتوبر 2017م) ،حصلت الشركة على ترخيص من مؤسسة النقد
العربي السعودي للقيام بأنشطة التمويل متناهي الصغر في المملكة العربية السعودية بموجب رقــــــــــــم
الترخيص /49م ش  201710/لمدة خمس سنوات من تاريخ اإلصدار.
رأس مال الشركة
كما في  31ديسمبر 2017م ،كان رأس المال مملوكا على النحو التالي:
عدد األسهم بقيمة
 10لاير سعودي
للسهم
9.600.000
100.000
100.000
100.000
100.000
────────
10.000.000
════════

الشركة المتحدة المميزة للتجارة المحدودة
الشركة المتحدة المميزة للخدمات المحدودة
شركة نجد الرائدة المتحدة المحدودة
شركة بدر األولى المتحدة المحدودة
شركة الطائف األولى المتحدة المحدودة

2017م
لاير سعودي
96.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
─────────
100.000.000
═════════

الشركة هي إحدى الشركات التابعة للشركة المتحدة المميزة للتجارة المحدودة ("الشركة األم") .والشركة األم
النهائية هي الشركة المتحدة للبيع بالتقسيط المحدودة ("الشركة األم النهائية") .الشركة والشركة األم والشركة
األم النهائية مملوكة جميعها لمساهمين سعوديين.
 .2أساس اإلعداد وبيان االلتزام
 1-2أساس اإلعداد والعرض
وفقا َ للنظام األسسساسسسي للشسسركة ،فإن الفترة المالية األولى للشسسركة تبدأ من تاريخ إصسسدار السسسجل التجاري وإعالن
تأسسسسيس الشسسسركة وتنتهي في  31ديسسسسمبر 2017م .وبالتالي ،فقد تم إعداد هذه القوائم المالية للفترة من  4أبريل
2017م حتى  31ديسسسسسسسسمبر 2017م ("الفترة") .وبما أن هذه هي المجموعة األولى من القوائم المالية النظامية
للشركة ،فلم يتم عرض أرقام مقارنة.
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية.
تم إعداد هذه القوائم المالية باللاير السعودي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة سعودية مساهمة مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2017م

 .2أساس اإلعداد وبيان االلتزام (تتمة)
 2-2بيان االلتزام
خالل 2017م ،أصسسسسدرت مؤسسسسسسسسسسة النقد العربي السسسسسعودي التعميم رقم  381000074519بتاريخ  11أبريل
2017م وتعديالت الحقة من خالل بعض التوضسسيحات المتعلقة بالمحاسسسبة عن الزكاة وضسسريبة الدخل .إن تأثير
هذه التعديالت هو أن يتم إدراج الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي من خالل حقوق المساهمين تحت
بند األرباح المبقاة مع التزام مقابل يدرج في قائمة المركز المالي.
بتطبيق إطار العمل أعاله ،تم إعداد القوائم المالية للشركة كما وفي الفترة المنتهية في  31ديسمبر 2017م:
( )1وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية كما تم تعديله من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة عن الزكاة
وضريبة الدخل والتي تتطلب تطبيق جميع المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير
المحاسبة الدولية ـ باستثناء تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (" )12ضرائب الدخل" وتفسير المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم (" )21الرسوم الضريبية" فيما يتعلق بالزكاة وضريبة الدخل.
( )2وفقا لمتطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة.
 3-2األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة قيام اإلدارة باستعمال أ حكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على قيم اإليرادات
والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة واالفصاح عن المطلوبات الطارئة .إن عدم التيقن
بخصوص هذه االفتراضات والتقديرات قد يؤدي إلى مخرجات تتطلب تعديال جوهريا على القيمة الدفترية
للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية.
فيما يلي االفتراضات الجوهرية فيما يتعلق بالمستقبل والمصادر الرئيسية للتقديرات األخرى المبنية على عدم
التيقن كما في تاريخ قائمة المركز المالي والتي تحمل مخاطر جوهرية قد تتسب في تعديل جوهري للقيم الدفترية
للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالية التالية .استندت الشركة في تقديراتها وافتراضاتها على معايير كانت
متاحة عند إعداد القوائم المالية .قد تتغير الظروف الراهنة واالفتراضات بخصوص التطورات المستقبلية بسبب
متغيرات السوق أو ال ظروف الخارجة عن نطاق سيطرة الشركة .يتم بيان مثل هذه التغيرات في االفتراضات عند
وقوعها.

مبدأ االستمرارية
قامت إدارة الشركة بعمل تقييم لمدى قدرة الشركة على االستمرار في القيام بأعمالها وفق مبدأ االستمرارية
والشركة على قناعة بأنها تملك الموارد الالزمة لالستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور .كما أنه ليس لدى
إدارة الشركة أي شكوك جوهرية قد تلقي بظالل من الشك حول قدرة الشركة على مواصلة اعمالها وفق مبدأ
االستمرارية .وبالتالي ،تم إعداد القوائم المالية وفق مبدأ االستمرارية.

األعمار للتحسينات على المأجور والمعدات
تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية التقديرية للتحسينات على المأجور والمعدات الحتساب االستهالك .يتحدد هذا
التقدير بعد األخذ في االعتبار االستعمال المتوقع لألصل أو التلف الطبيعي .تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية
واألعمار اإلنتاجية سنويا ويتم تعديل االستهالك الذي سيتم تحميله مستقبال في الحاالت التي تعتقد فيها اإلدارة بأن
األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة سعودية مساهمة مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2017م

 .2أساس اإلعداد وبيان االلتزام (تتمة)
 4-2معايير صادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ
فيما يلي المعايير والتفسيرات الصادرة ،والتي ولم تدخل حيز التنفيذ بعد ،حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة.
تعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير حال سريان مفعولها.

المعيار الدولي للتقارير المالية ( )9ـ األدوات المالية
قام مجلس المعايير الدولية للمحاسبة في يوليو 2014م بإصدار النسخة النهائية من المعيار الدولي للتقارير المالية
(" )9األدوات المالية" والذي يحل محل المعيار الدولي للمحاسبة (" )39األدوات المالية :االعتراف والقياس"
وكافة اإلصدارات السابقة للمعيار ( )9الذي يوضح الجوانب الثالثة المتعلقة باحتساب األدوات المالية من حيث
التصنيف والقياس واحتساب انخفاض القيمة ومحاسبة التحوط .يدخل المعيار ( )9حيز التنفيذ للفترات السنوية
التي تبدأ في  1يناير 2018م أو بعد ذلك التاريخ مع السماح بالتطبيق المبكر .باستثناء محاسبة التحوط ،فإن
التطبيق بأثر رجعي مطلوب إال أن تقديم معلومات المقارنة ليس إلزاما .أما بالنسبة لمحاسبة التحوط ،فإن المتطلبات
مطبقة بشكل عام من منظور مستقبلي مع بعض االستثناءات المحدودة.
تعتزم الشركة تطبيق المعيار الجديد في تاريخ السريان المطلوب .وخالل الفترة ،قامت الشركة بعمل تقييم مفصل
له تأثير على الجوانب المتعلقة بالمعيار ( . )9يستند هذ التقييم على المعلومات الحالية المتاحة للجهة المنتسبة
للمجموعة والتي تعمل في تمويل المنتجات لفرد أو مجموعة من األفراد كما تستند إلى تقدير األشخاص ذوي
الخبرة في اإلدارة وقد تخضع للتغيرات الناتجة عن المعلومات المعقولة والداعمة التي تتاح للشركة في السنة
التالية عندما تقوم الشركة بتطبيق المعيار ( .)9وبشكل عام ،ال تتوقع الشركة أي تأثير على قائمة المركز المالي
وحقوق المساهمين كما في  1يناير 2018م (تاريخ السريان) حيث أن الشركة تأسست في 2017م ولم يتم القيام
بأي أنشطة تمويل خالل الفترة.

المعيار الدولي للتقارير المالية (" )15اإليرادات من العقود مع العمالء"
تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية ( )15في مايو 2014م ،وتم تعديله في أبريل 2016م ،وهو يؤسس
نموذجا من خمس خطوات الحتساب اإليرادات من العقود مع العمالء .وفقا للمعيار ( )15فإنه يتم إثبات اإليرادات
بمبلغ يعكس الثمن الذي تتوقع المنشأة أن يكون مستحقا مقابل تحويل البضائع أو تقديم خدمات إلى العميل.
سيحل معيار اإليرادات الجديد محل جميع متطلبات االعتراف باإليرادات الحالية بموجب المعايير الدولية للتقارير
المالية .يتطلب التطبيق بأثر رجعي بالكامل أو تطبيق بأثر رجعي معدل للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير
 2018أو بعد ذلك التاريخ .يسمح بالتطبيق المبكر .تعتزم الشركة تطبيق المعيار الجديد في تاريخ السريان
المطلوب .وبما أن الشركة لم تبدأ بعد عملياتها ،فال يتوقع أن يكون لتطبيق المعيار ( )15أي تأثير على إيرادات
الشركة وقائمة الدخل بها للفترة الحالية.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة سعودية مساهمة مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2017م

 .2أساس اإلعداد وبيان االلتزام (تتمة)
 4-2معايير صادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ (تتمة)

المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16ـ عقود اإليجار
تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية ( )16في يناير 2016م والذي حل محل معيار المحاسبة الدولي ()17
 عقود اإليجار ،وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية للمعيار ( - )4فيما إذا كان الترتيب يحتويعلى عقد إيجار ،وتفسير لجنة تفسيرات المعايير للمعيار (" - )15عقود اإليجار التشغيلي  -الحوافز" ،وتفسير
لجنة تفسيرات المعايير للمعيار ( - )27تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد إيجار .إن
المعيار ( )16يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح الخاص بعقود اإليجار ،ويتطلب من
المستأجرين القيام بالمحاسبة عن جميع عقود اإليجار وفق نموذج موحد في قائمة المركز المالي بشكل يشبه
المحاسبة على عقود التأجير التمويلي وفقا للمعيار الدولي للمحاسبة ( .)17يتضمن المعيار استثنائين فيما يتعلق
باالعتراف باإليجار وهما استئجار الموجودات منخفضة القيمة (مثل أجهزة الحاسب الشخصي) وعقود اإليجار
قصيرة االجل (عقود إيجار لمدة  12شهرا أو أقل) .في تاريخ البدء باإليجار ،يقوم المستأجر باالعتراف بالتزام
متعلق بمدفوعات عقد اإليجار (التزام عقد اإليجار) وبأصل يمثل حق استخدام األصل األساسي خالل فترة عقد
اإليجار (حق استخدام األصل).
سيطلب من المستأجرين االعتراف بشكل منفصل بمصروف الفائدة على التزام عقد اإليجار ومصروف االستهالك
على حق استخدام األصل .سيطلب من المستأجرين إعادة قياس التزام عقد اإليجار عند وقوع أحداث معينة (مثل
التغير في مدة عقد اإليجار أو التغير في دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة التغير في مؤشر أو معدل مستخدم لتحديد
قيمة هذه الدفعات) .يقوم المستأجر في العموم باالعتراف بمبلغ إعادة قياس التزام عقد اإليجار كتعديل في حق
استخدام األصل.
لم تتغير المحاسبة على عقود اإليجار بالنسبة للمؤجر بموجب المعيار ( )16بشكل جوهري عن المحاسبة الحالية
بموجب المعيار الدولي للمحاسبة ( . )17يستمر المؤجر بتصنيف كافة عقود اإليجار باستخدام نفس مبدأ التصنيف
المتبع في المعيار الدولي للمحاسبة ( )17والتمييز بين نوعين من عقود اإليجار :التشغيلي والتمويلي.
يتطلب المعيار ( )16أيضا من المستأجر والمؤجر االفصاح أكثر مما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للمحاسبة
(.)17
إن المعيار ( )16ساري للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير 2019م أو بعد هذا التاريخ مع السماح بالتطبيق
المبكر ولكن ليس قبل تطبيق المنشأة للمعيار ( . )15يمكن للمستأجر االختيار إما تطبيق المعيار إما بأثر رجعي
كامل أو بأثر رجعي معدل .تسمح األحكام االنتقالية للمعيار ببعض االعفاءات .ال يتوقع أن يؤثر تطبيق المعيار
( )16على الشركة .في سنة 2018م ،ستستمر الشركة في تقييم التأثير المحتمل للمعيار ( )16على قوائمها المالية
الناتجة عن المعلومات المعقولة والداعمة األخرى المتاحة للشركة.
دورة التحسينات السنوية 2014م 2016-م (الصادرة في ديسمبر 2016م)
تتضمن هذه التحسينات ما يلي:

المعيار الدولي للتقارير المالية ( " )1تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة"  -حذف االعفاءات القصيرة
األجل للمنشآت التي تطبق المعايير الدولية ألول مرة.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة سعودية مساهمة مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2017م

 .2أساس اإلعداد وبيان االلتزام (تتمة)
 4-2معايير صادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ (تتمة)
دورة التحسينات السنوية 2014م 2016-م (الصادرة في ديسمبر 2016م) (تتمة)
تم حذف االعفاءات القصيرة األجل من الفقرتين هـ  3وهـ 7من المعيار ( )1ألنها أدت الغرض المرجو منها.
تسري التعديالت من تاريخ  1يناير 2018م .إن هذا التعديل ال ينطبق على الشركة.

المعيار الدولي للمحاسبة (" )28االستثمارات في شركات زميلة أو مشاريع مشتركة"  -التوضيح أن المنشآت
المستثمر بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة هي استثمار مع خيار االستثمار.
توضح التعديالت ما يلي:
 أن المنشأة التي هي عبارة عن كيان رأسمالي أو أي مشروع مؤهل آخر قد يقوم باختيار ،عند االعتراف
األولي باالستثمار مع خيار االستثمار ،قياس االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 أن المنشأة التي ليست منشأة استثمارية بذاتها ولكن لديها حصة في شركة زميلة أو مشاريع مشتركة عبارة
عن منشأة استثمارية عند تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تختار االحتفاظ بق ياس القيمة العادلة المطبق من تلك
المنشأة االستثمارية الزميلة أو مشاريع مشتركة مع حصص المنشأة االستثمارية الزميلة أو حصص مشاريع
مشتركة في الشركات التابعة .يتم عمل هذا االختيار بشكل منفصل لكل منشأة استثمارية زميلة أو مشاريع
مشتركة في تاريخ الحق (أ) عندما يتم االعتراف بالمنشأة االستثمارية الزميلة أو مشاريع مشتركة في البداية
(ب) تصبح الشركة الزميلة أو مشاريع مشتركة منشأة استثمارية (ج) تصبح المنشأة االستثمارية الزميلة أو
مشاريع مشتركة شركة أم.
يجب تطبيق التعديالت بأثر رجعي وتسري من تاريخ  1يناير 2018م مع إمكانية التطبيق المبكر .في حال
قامت المنشأة بتطبيق هذه التعديالت لفترة سابقة ،يتوجب عليها االفصاح عن هذه الحقيقة .ال تنطبق هذه
التعديالت على الشركة.

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية للمعيار ( :)22معامالت العمالت األجنبية والثمن المدفوع
مقدما
يوضح التفسير أنه عند تحديد سعر الصرف الفوري لالستخدام في االعتراف األولي باألصل أو المصروفات أو
اإليرادات ذات العالقة (أو جزء منها) في إلغاء االعتراف باألصل غير النقدي أو االلتزام غير النقدي ذات العالقة
بالثمن المدفوع مقدما ،فإن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تعترف فيه المنشأة مبدئيا باألصل غير النقدي أو
االلتزام غير النقدي الناشئ عن الثمن المدفوع مقدما .إذا كانت هناك عدة مدفوعات أو مقبوضات مقدما ،عندئذ
يجب على المنشأة تحديد تاريخ المعاملة لكل دفعة أو استالم ثمن مدفوع مقدما.
يمكن للمنشآت تطبيق التعديالت بأثر رجعي بالكامل .وبدال من ذلك ،يجوز للمنشأة أن تطبق التفسير بأثر مستقبلي
على جميع الموجودات والمصروفات واإليرادات في نطاق االعتراف األولي بها في أو بعد:
( )1بداية فترة التقرير التي تطبق فيها المنشأة التفسير ألول مرة ،أو
( )2بداية فترة التقرير السابقة المعروضة بوصفها معلومات مقارنة في القوائم المالية لفترة التقرير التي تطبق
فيها المنشأة التفسير ألول مرة.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة سعودية مساهمة مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2017م

 .2أساس اإلعداد وبيان االلتزام (تتمة)
 4-2معايير صادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ (تتمة)

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية للمعيار ( :)22معامالت العمالت األجنبية والثمن المدفوع
مقدما (تتمة)
يكون تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية ساريا للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير 2018م
أو بعد ذلك التاريخ .يسمح با لتطبيق المبكر للتفسير ويجب اإلفصاح عن ذلك .وبما أن الممارسات الحالية للشركة
تتماشى مع التفسير ،فال تتوقع الشركة وجود أي تأثير على قوائمها المالية.
 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي ملخص السياسات المحاسبية الهامة المطبقة إلعداد هذه القوائم المالية:
تصنيف ما هو متداول مقابل ما هو غير متداول
تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي استنادا إلى التصنيف متداول/غير متداول .يتم
تصنيف األصل ضمن الموجودات المتداولة في حالة:





توقع تحقق األصل أو هناك نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة األعمال العادية للشركة.
محتفظ باألصل بشكل رئيسي من أجل المتاجرة.
توقع تحقق األصل خالل  12شهرا بعد تاريخ التقرير المالي ،او
كونه نقدا أو في حكم النقد إال إذا كان محظورا تبادل األصل أو استخدامه لتسوية التزام خالل  12شهرا
على األقل من تاريخ التقرير المالي.

يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
يعتبر االلتزام ضمن المطلوبات المتداولة في حالة:





توقع تسوية االلتزام خالل دورة العمل العادية للشركة،
محتفظ بااللتزام بشكل رئيسي من أجل المتاجرة،
توقع تسوية االلتزام خالل  12شهرا بعد تاريخ قائمة المركز المالي ،أو
عدم وجود حق غير مرتبط بشرط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة  12شهرا على األقل بعد تاريخ قائمة
المركز المالي.

تقوم الشركة بتصنيف جميع االلتزامات األخرى كمطلوبات غير متداولة.
قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي الثمن الذي يمكن استالم لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة تتم على أساس منتظم في
السوق الرئيسية (أو السوق األكثر منفعة) بتاريخ القياس بموجب شروط السوق الحالية (سعر التخارج على سبيل
المثال) بغض النظر ع ما إذا كان السعر مالحظ بصورة مباشرة أو تم تقديره باستخدام أسلوب تقييم آخر .يستند
قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن عملية بيع األصل أو تحويل االلتزام ستتم إما:
 من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام ،أو
 من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب سوق رئيسية.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة سعودية مساهمة مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2017م

 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
قياس القيمة العادلة (تتمة)
يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام الشركة للوصول إليها.
يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستعمال االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير
األصل أو االلتزام على افتراض أن المشاركين في السوق يعملون بما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم.
يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في الحسبان قدرة المشاركين في السوق على توفير منافع اقتصادية
باستخدام األصل فيما يحقق أفضل منفعة منه أو ببيعه إلى طرف آخر من المشاركين في السوق الستخدامه فيما
يحقق أفضل منفعة له .تستخدم الشركة أساليب تقييم تتناسب مع الظروف والتي تتوافر لها بيانات كافية لقياس
القيمة العادلة وتعظيم استخدام المعطيات الملحوظة ذات العالقة وتقليص استخدام المعطيات غير الملحوظة إلى
أكبر حد.
إن جميع الموجودات والمطلوبات التي جرى قياس القيم العادلة لها أو تم االفصاح عن قيمها العادلة في القوائم
المالية يتم تصنيفها في نطاق الهيكل الهرمي للقيم العادلة المبين أدناه استنادا إلى معطيات المستوى األدنى الذي
يعتبر جوهريا لقياس القيمة العادلة ككل:
 المستوى األول :األسعار المتداولة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
 المستوى الثاني :أساليب تقييم يكون فيها الحد األدنى من المعطيات جوهريا لقياس القيمة العادلة بشكل
ملحوظ بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
 المستوى الثالث :أساليب تقييم يكون فيها الحد األدنى من المعطيات جوهريا لقياس القيمة العادلة بشكل
غير ملحوظ.
بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في ا لقوائم المالية على أساس متكرر ،تحدد الشركة فيما إذا جرى تناقل
ما بين المستويات في الهيكل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف (استنادا إلى المستوى األدنى من المعطيات
الجوهرية لقياس القيمة العادية ككل) في نهاية كل فترة من فترات التقارير المالية.
بغرض االفصاح عن القيم العادلة ،تحدد الشركة أصناف الموجودات والمطلوبات وفقا لطبيعتها ومزاياها
والمخاطر المتعلقة باألصل أو االلتزام ومستواها من حيث القيمة العادلة في الهيكل الهرمي المبين أعاله.
المصروفات
تتكون مصروفات البيع والتسويق بصورة أساسية من التكاليف المتكبدة في التسويق وبيع منتجات  /خدمات
الشركة .تصنف كافة المصروفات األخرى ،عدا التكاليف المباشرة ،كمصروفات عمومية وإدارية.
تتضمن المصروفات العمومية واإلدارية التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ليست جزءا محددا من األنشطة
التشغيلية للشركة .يتم التوزيع بين المصروفات العمومية واإلدارية والتكاليف المباشرة ،عند الحاجة ،على أساس
متطابق.
إيرادات تمويل
يتم االعتراف بإيرادات التمويل على أساس االستحقاق باستخدام أساس العائد الفعّال.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة سعودية مساهمة مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2017م

 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
تحسينات على المأجور والمعدات
تسجل التحسينات على المأجور والمعدات بداية بالتكلفة ويسجل الحقا بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وأي
انخفاض في القيمة .تستهلك تكلفة التحسينات على المأجور والمعدات على أساس القسط الثابت على مدى األعمار
اإلنتاجية التقديرية للموجودات .فيما يلي معدالت االستهالك:
التحسينات على المأجور
معدات مكتبية
أجهزة حاسب آلي

%33.33
%25
%33.33

تتم مراجعة القيم الدفترية للتحسينات على المأجور والمعدات لمعرفة االنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث
أو التغيرات في الظروف إلى احتمال عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية .وفي حال وجود أي مؤشر على ذلك
وإذا تجاوزت القيمة الدفترية القيمة التقديرية الممكن استردادها يتم تخفيض قيمة الموجودات إلى قيمتها الممكن
استردادها باعتبارها قيمتها العادلة مخصوما منها تكلفة بيعها أو القيمة قيد االستعمال ـ أيهما أعلى .يتم تحميل
الزيادة في القيمة الدفترية عن القيمة التقديرية الممكن استردادها إلى قائمة الدخل الشامل.
ال تستهلك األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ .تمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ جميع التكاليف المتعلقة بشكل مباشر
وغير مباشر بالمشاريع قيد التنفيذ ويتم رسملتها عند اكتمال المشروع.
الموجودات غير الملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموسة المقتناة بشكل مستقل بالتكلفة عند االعتراف األولى .بعد االعتراف األولي،
تحمل الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا أي إطفاء متراكم وخسائر انخفاض متراكمة في القيمة .ال يتم
إطفاء األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ .يتم تقييم األعمار االنتاجية للموجودات غير الملموسة لتكون أما محددة أو
غير محددة.
يتم إ طفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر االنتاجي المحدد على مدى العمر االنتاجي االقتصادي ويتم تقييمها
لتحديد انخفاض في القيمة إذا كان هناك مؤشرا على أن األصل غير الملموس يمكن أن يكون تعرض النخفاض
في القيمة .يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لألصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على
األقل في نهاية كل فترة مالية .يتم األخذ في االعتبار التغيرات في العمر االنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع
الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل لتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء ،حسبما يقتضي
الحال ،ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية .يتم إدراج مصروف االطفاء لألصول غير الملموسة
ذات األعمار المحددة في قائمة الدخل ضمن فئة المصروفات بما يتماشى مع وظيفة األصل غير الملموس.
ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعم ار اإلنتاجية غير المحددة ولكن يتم فحصها لتحديد االنخفاض
في القيمة سنويا إما بشكل فردي أو على مستوى الوحدة المحققة للنقد .تتم مراجعة العمر غير المحدد سنويا لتحديد
ما إذا سيستمر العمر االنتاجي ويكون داعما .وإذا لم يكن كذلك ،فإن التغيير في تقييم العمر االنتاجي من غير
محدد إلى محدد يكون على أساس مستقبلي.
يتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء االعتراف باألصل غير الملموس بالفرق بين صافي متحصالت
االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل وتتم إدراجها في قائمة الدخل عند إلغاء االعتراف باألصل.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة سعودية مساهمة مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2017م

 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
انخفاض قيمة الموجودات غير المتداولة
تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض قيمة أصل ما .وإذا كان
هناك أي مؤشر على االنخفاض في القيمة أو كان مطلوبا إجراء فحص سنوي لتحديد فيما إذا كان هناك انخفاض
في قيمة أصل ما ،فتقوم الشركة عندئ ٍذ بتقدير القيمة الممكن استرجاعها من األصل .والقيمة الممكن استرجاعها
هي القيمة العادلة لألصل أو القيمة العادلة للوحدة المحققة للنقد ناقصا تكاليف البيع والقيمة قيد االستعمال ـ أيهما
أعلى ،ويتم تحديدها لكل أصل على حدة ما لم يكن األصل يحقق تدفقات نقدية داخل الشركة مستقلة إلى حد كبير
عن التدفقات النقدية الناتجة عن موجودات أخرى أو مجموعة من الموجودات .عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل
أو وحدة تحقيق النقد القيمة الممكن استرجاعها ،فيعتبر األصل انخفض من حيث القيمة ويتم خفض قيمته إلى
القيمة الممكن استرجاعها.
وفي سياق تقييم القيمة قيد االستعمال ،يتم خفض التدفقات النقدية التقديرية المستقبلية إلى قيمها الحالية باستخدام
معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية من حيث القيمة الوقتية للمال والمخاطر المتصلة
باألصل .عند تحديد القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع ،يتم استخدام أسلوب تقييم مناسب .يتم تعزيز هذه الحسابات
من خالل مكررات تقيميه أو أي مؤشرات متوفرة للقيمة العادلة .تسجل خسائر االنخفاض في القيمة للعمليات
المستمرة في قائمة الدخل الشامل في حال كانت فئات المصروفات متطابقة مع وظيفة األصل ذي القيمة المنخفضة.
بالنسبة للموجودات ـ باستثناء الشهرة ـ يتم تقييمها في تاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليال على
عدم وجود خسائر انخفاض قيمة مسجلة مسبقا أو تقلصها .وفي حال وجود مثل هذا الدليل ،تقوم الشركة بتقدير
القيمة الممكن استرجاعها من األصل أو وحدة تحقيق النقد .يتم عكس قيد خسارة انخفاض القيمة المسجلة مسبقا
فقط إذا كان هناك تغيير في الفرضيات التي استخدمت لتحديد القيمة الممكن استرجاعها من األصل منذ االعتراف
بآخر خسارة انخفاض في القيمة .ويكون عكس القيد محدودا بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل القيمة الممكن
استرجاعها أو تتجاوز القيمة الدفترية التي سبق تحديدها ـ بعد طرح االستهالك ـ مع عدم إدراج خسارة انخفاض
قيمة األصل في السنوات السابقة .ويتم إدراج مثل هذا العكس في القيد في قائمة الدخل الشامل.
األدوات المالية – االعتراف األولي والقياس الالحق
الموجودات المالية

االعتراف األولي والقياس
تحدد الشركة تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف األولي .تدرج كافة الموجودات المالية في البداية بالقيمة
العادلة زائدا تكاليف معاملة عائدة مباشرة القتناء أصل مالي ،إن وجدت.
تتكون الموجودات المالية من نقد وما في حكمه وذمم مدينة أخرى ،وتقاس في البداية بالقيمة العادلة وتسجل بعد
ذلك بالتكلفة أو التكلفة المطفأة التي تتقلص بسبب انخفاض القيمة ،إن وجد.

القياس الالحق
ألغراض القياس الالحق للموجودات المالية ،يتم تصنيفها كقروض وذمم مدينة.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة سعودية مساهمة مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2017م

 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
األدوات المالية – اإلدراج األولي والقياس الالحق (تتمة)
الموجودات المالية (تتمة)

القروض والذمم المدينة
القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير متداولة في سوق
نشطة .تقيد القروض والذمم المدينة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعّال ناقصا االنخفاض في
القيمة .يتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ في الحسبان أي خصم أو عالوة على االقتناء أو أتعاب أو تكاليف تعتبر
جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعّال.

إلغاء االعتراف بالموجودات المالية
يتم إلغاء االعتراف بأصل مالي ،أو جزء من أصل مالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متماثلة ،عند:
 انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل ،أو
 عدم انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل ،إال أن الشركة افترضت التزاما لدفع تدفقات
نقدية بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب اتفاقية "تمرير" ،أو (أ) قيام الشركة فعليا
بتحويل كافة مخاطر ومنافع األصل أو (ب) ع دم قيام الشركة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع
األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على األصل.

انخفاض قيمة الموجودات المالية
بالنسبة للموجودات المالية المحملة بالتكلفة المطفأة ،تقوم الشركة أوال بتقييم مدى وجود انخفاض في القيمة على
المستوى الفردي للموجودات المالية والتي تعتبر هامة بحد ذاتها أو على المستوى الجماعي بالنسبة للموجودات
المالية التي ال تعتبر هامة بحد ذاتها .وفيما إذا قررت الشركة عدم وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في
القيمة ألي أصل مالي جرى تقييمه منفردا ـ سواء كان جوهريا أم ال ـ فإن الشركة تقوم بوضع األصل المالي
ضمن مجموعة من موجودات مالية ذات خصائص مخاطر ائتمان متشابهة ويتم تقييمها جماعيا لتحديد انخفاض
القيمة .بالنسبة للموجودات التي يتم تقييمها لمعرفة االنخفاض بشكل منفرد والتي تعرضت لخسارة انخفاض في
القيمة تم إدراجها أو استمرت في تعرضها لخسارة انخفاض في القيمة ،فإنه ال يتم تضمينها في إطار تقييم جماعي
لالنخفاض.
يتم قياس مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة المحددة على أنه الفرق ما بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية
للتدفقات النقدية التقديرية المستقبلية (باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية المتوقعة التي لم يتم تكبدها بعد) .يتم طرح
التدفقات النقدية التقديرية المستقبلية بمعدل الفائدة األصلي الفعّال لألصل المالي.
يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل من خالل استخدام حساب مخصص ويتم االعتراف بالخسارة في قائمة الدخل
الشامل .يتم شطب الموجودات مع المخصصات المرتبطة بها عندما ال يكون هناك احتماال واقعيا لالسترداد
المستقبلي مع تسييل جميع الضمانات أو تحويلها إلى الشركة .وفي حال تم زيادة أو خفض مبلغ خسارة االنخفاض
في القيمة التقديرية ـ في سنة الحقة ـ بسبب وقوع حدث بعد االعتراف باالنخفاض ،فإنه يتم زيادة أو خفض خسارة
االنخفاض المسجلة مسبقا من خالل تعديل حساب المخصص .إذا تم استرجاع المبالغ المشطوبة الحقا فإنه يتم قيد
االسترجاع في قائمة الدخل الشامل.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة سعودية مساهمة مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2017م

 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
األدوات المالية – اإلدراج األولي والقياس الالحق (تتمة)
المطلوبات المالية

االعتراف األولي والقياس
تحدد الشركة تصنيف المطلوبات المالية عند االعتراف األولي .تدرج المطلوبات المالية في البداية بالقيمة العادلة
زائدا تكاليف معاملة عائدة مباشرة القتناء التزام مالي (حيثما ينطبق) ويسجل بعد ذلك بالتكلفة المطفأة.
يتم تصنيف المطلوبات المالية طبقا لجوهر االتفاقات التعاقدية المبرمة .تشتمل المطلوبات المالية للشركة مستحق
لجهات ذات عالقة.

القياس الالحق
تقاس المطلوبات المالية بعد اإلدراج األولي بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعّال .تحتسب التكلفة
المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة عند االقتناء ورسوم أو تكاليف والتي تعتبر جزء ال يتجزأ من
معدل الفائدة الفعّال.

إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
يتم إلغاء قيد االلتزام المالي عند الوفاء به أو الغاؤه أو انتهاؤه .وعند استبدال التزام مالي موجود بآخر من نفس
المقرض وحسب شروط مختلفة تماما أو أن شروط االلتزام الحالي يتم تعديلها بشكل جوهري ،فإن مثل هذا
االستبدال أو التعديل يتم التعامل معه كإلغاء قيد لاللتزام المالي األصلي مع االعتراف بالتزام جديد .يتم تسجيل
الفرق في القيم الدفترية المعنية في قائمة الدخل الشامل.
المقاصة
يتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق
حالي نافذ نظاما لتسوية المبالغ المدرجة وكان هناك نية لدى الشركة لتسوية الموجودات مع المطلوبات على
أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.
النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه من نقد في الصندوق وأرصدة بنكية وودائع قصيرة األجل بمواعيد استحقاق ثالثة أشهر
أو أقل وتخضع لمخاطر غير جوهرية للتغير في القيمة.
المخصصات
تدرج المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام (قانوني أو ضمني) ناشئ عن حدث سابق ويكون هناك احتمال
أن يطلب من الشركة سداد هذا االلتزام ويكون باإلمكان إجراء تقدير يعتد به لمبلغ االلتزام.
عقود اإليجار
يتم تصنيف عقود اإليجار في تاريخ البدء كعقود إيجار تمويلي أو عقود إيجار تشغيلي .يتم تصنيف عقد اإليجار
الذي بموجبه تنتقل كافة المخاطر والمنافع المتأصلة بملكية األصل إلى المجموعة كعقد إيجار تمويلي.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة سعودية مساهمة مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2017م

 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
عقود اإليجار (تتمة)
يختلف عقد اإليجار التشغيلي عن عقد اإليجار التمويلي .تدرج مدفوعات عقد اإليجار التشغيلي كمصروف افتتاحي
في قائمة الدخل على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار.
الزكاة
يتم تكون مخصص للزكاة وفقا ألحكام الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") في المملكة العربية السعودية على
أساس االستحقاق .كما هو مبين في اإليضاح  ، 2-2يتم تحميل مخصص الزكاة لفترة محددة مباشرة على قائمة
التغيرات في حقوق المساهمين مع التزام مقابل يتم تسجيله في قائمة المركز المالي .إن االختالفات ،إن وجدت،
والتي تنشأ عن الربوط النهائية يتم تعديلها في السنة التي يتم فيها االنتهاء من الربط النهائي.
تحويل العمالت األجنبية
تسجل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية باللاير السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعاملة.
يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية في تاريخ قائمة المركز المالي ويعاد
تحويلها بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ .تدرج ا لمكاسب والخسائر من تسوية وتحويل المعامالت بالعملة
األجنبية في قائمة الدخل الشامل.
يتم تحويل البنود غير النقدية التي تقاس من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام معدل صرف العمالت
كما في تاريخ المعامالت األولية.
 .4مصروفات عمومية وإدارية
للفترة من  4أبريل
2017م إلى 31
ديسمبر 2017م
لاير سعودي
366.656
265.279
124.105
97.728
68.668
38.000
30.690
25.201
72.910
────────
1.089.237
════════

أتعاب مهنية
إيجار
سفر
منافع عامة
تكلفة ترخيص
أتعاب قانونية
إصالح وصيانة
استهالك (اإليضاح )5
أخرى
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة سعودية مساهمة مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2017م

 .5تحسينات على المأجور والمعدات

تحسينات على
المأجور
لاير سعودي
التكلفة:
إضافات خالل الفترة
في نهاية الفترة
االستهالك المتراكم:
المخصص للفترة (اإليضاح )4
في نهاية الفترة
صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2017م

معدات مكتبية
لاير سعودي

89.900
────────
89.900
────────
15.436
────────
15.436
────────
74.464
════════

21.453
────────
21.453
────────
9.655
────────
9.655
────────
11.798
════════

أجهزة حاسب
آلي
لاير سعودي

المجموع
 31ديسمبر 2017م
لاير سعودي

115.642
4.289
──────── ────────
115.642
4.289
──────── ────────
25.201
110
──────── ────────
25.201
110
──────── ────────
4.179
90.441
════════ ════════

 .6أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
يمثل هذا البند التكلفة المتكبدة فيما يتعلق بالنتفيذ الجاري لبرنامج الحاسب اآللي الذي تم شراؤه من قبل الشركة
والذي سيتم إطفاؤه على مدى ثالث سنوات من تاريخ وجوده لالستخدام المعد من أجله ويتم تصنيفه كأصل غير
ملموس .ال يزال تنفيذ برنامج الحاسب اآللي قيد التنفيذ كما في  31ديسمبر 2017م.
 .7مبالغ مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
 31ديسمبر 2017م
لاير سعودي
146.532
104.536
50
────────
251.118
════════

مبالغ مدفوعة مقدما
إيرادات تمويل مستحقة االستالم
أخرى
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة سعودية مساهمة مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2017م

 .8النقد وما في حكمه
 31ديسمبر 2017م
لاير سعودي
14.946.804
85.000.000
────────
99.946.804
════════

أرصدة بنكية
وديعة قصيرة األجل (انظر اإليضاح أدناه)

تمثل وديعة قصيرة األجل وديعة مرابحة ذات تاريخ استحقاق أصلي أقل من ثالثة أشهر .خالل الفترة ،حققت
الشركة إيرادات تمويل بلغت  703.668لاير سعودي بمعدل عائد يتراوح ما بين  %0.45و.%1.80
 .9المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
تمثل الجهات ذات العالقة الشركات الزميلة والمساهمين الرئيسيين والمديرين والموظفين الرئيسيين في الشركة
والمنشآت التي تقع تحت السيطرة المشتركة لتلك الجهات أو تتأثر بها بشكل جوهري .تعتَ َمد سياسات األسعار
وشروط المعامالت من قبل إدارة الشركة .فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية التي تمت مع الجهات ذات العالقة
خالل الفترة:
للفترة من  4أبريل
2017م إلى 31
ديسمبر 2017م
لاير سعودي

الجهة ذات العالقة

طبيعة المعامالت

الشركة المتحدة المميزة للتجارة المحدودة
("الشركة األم")

مدفوعات نيابة عن الشركة

861.151

شركة باب رزق جميل للخدمات المحدودة

مدفوعات نيابة عن الشركة

802.179

حاليا ال يوجد موظفون في الشركة .تتم جميع األنشطة الداعمة التي تحتاجها الشركة للقيام بأعمالها من خالل
موظفو شركة باب رزق جميل للخدمات المحدودة ،جهة منتسبة .تقوم الجهة المنتسبة بتحمل تكاليف الموظفين
المتكبدة .ولم يتم إعادة تحميل مثل هذه المصروفات على الشركة.

- 21 -

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

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2017م

 .9المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)
مستحق لجهات ذات عالقة:
يتكون المستحق لجهات ذات عالقة كما في  31ديسمبر 2017م مما يلي:
 31ديسمبر 2017م
لاير سعودي

الجهة ذات العالقة

216.425
802.179
────────
1.018.604
════════

الشركة المتحدة المميزة للتجارة المحدودة
شركة باب رزق جميل للخدمات المحدودة

 .10الزكاة
بما أن الشركة لم تكمل عاما هجريا على وجودها كما في  31ديسمبر 2017م ،فال توجد زكاة مستحقة الدفع.
 .11خسارة السهم
يتم احتساب خسارة السهم األساسية بقسمة صافي الخسارة للفترة عن طريق المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
القائمة خالل الفترة .ال ينطبق على الشركة احتساب الخسارة المخفضة للسهم .يتم احتساب الخسارة األساسية
والمخفضة للسهم كما يلي:
للفترة من  4أبريل
2017م إلى 31
ديسمبر 2017م
لاير سعودي
الخسارة للفترة
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (اإليضاح )1
الخسارة األساسية والمخفضة للسهم (باللاير سعودي للسهم)

()535.436
════════
10.000.000
════════
()0.05
════════

 .12االحتياطي النظامي
وفقا لنظام الشركات ،يجب على الشركة تحويل  %10على األقل من صافي دخلها للسنة  /للفترة إلى االحتياطي
النظامي .وفقا للنظام األساسي للشركة ،يمكن أن يقرر المساهمون التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ
مجموع االحتياطي  %30من رأس المال .إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع .لم يتم تحويل أي مبلغ على
االحتياطي النظامي خالل الفترة حيث أن الشركة تكبدت خسائر.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة سعودية مساهمة مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2017م

 .13التزامات عقد اإليجار التشغيلي – الشركة كمستأجر
أبرمت الشركة عقود إيجار تشغيلي مقابل مباني المكاتب مع إحدى الجهات المنتسبة لمدة إيجار تمتد من سنتين
إلى خمس سنوات .تمتلك الشركة خيار التجديد لسنوت إضافية.
فيما يلي اإليجارات المستقبلية بحدها األدنى المستحقة الدفع بموجب عقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء
كما في  31ديسمبر:
 31ديسمبر 2017م
لاير سعـودي
346.915
550.000
────────
896.915
════════

خالل سنة واحدة
أكثر من سنة واقل من خمس سنوات

 .14أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية
تتضمن المطلوبات المالية الجوهرية للشركة مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة ،ويتم قياسها بداية بالقيمة العادلة
زائدا تكاليف معاملة عائدة مباشرة القتناء التزام مالي (حيثما ينطبق) وتسجل بعد ذلك بالتكلفة المطفأة .تتكون
الموجودات المالية من نقد وما في حكمه وذمم مدينة أخرى ويتم قياسها بداية بالقيمة العادلة وتسجل بعد ذلك
بالتكلفة أو التكلفة المطفأة التي تتقلص بانخفاض القيمة ـ إن وجدت.
الشركة معرضة لمخاطر السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر العملة .تراقب اإلدارة العليا إدارة هذه المخاطر.
تدعم إدارة الخزينة بالمجموعة اإلدارة العليا للشركة بموجب اتفاق خدمة وتمدها بالنصائح حول المخاطر المالية
وهيكل الحوكمة المناسب للمخاطر المالية .يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد سياسات إدارة هذه المخاطر
الملخصة أدناه:
مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة التغيرات في
أسعار السوق .تتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع :مخاطر أسعار الفائدة ،مخاطر العملة ومخاطر األسعار
األخرى مثل مخاطر أسعار األسهم ومخاطر أسعار البضائع.

 )1مخاطر أسعار الفائدة
مخاطر أ سعار الفائدة هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة التغيرات
في أسعار الفائدة  .ليس لدى الشركة أي موجودات أو مطلوبات تحمل فائدة متغيرة .وبالتالي ،فإن الشركة غير
معرضة ألي مخاطر أسعار فائدة جوهرية.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة سعودية مساهمة مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2017م

 .14أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر السوق (تتمة)

 )2مخاطر العمالت األجنبية
مخاطر اسعار العمالت األجنبية هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات
في أسعار العمالت األجنبية .لم تقم الشركة بأي معامالت هامة بعمالت غير اللاير السعودي والدوالر األمريكي
خالل الفترة .بما أن البيانات التاريخية تظهر أن اللاير السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي ،فإن الشركة غير
معرضة ألي مخاطر عملة هامة.

 )3مخاطر أسعار أخرى
الشركة غير معرضة لمخاطر أسعار أخرى مثل مخاطر أسعار األسهم وأسعار البضائع لكون الشركة بمنأى عن
االستثمار في تجارة األوراق المالية أو البضائع.
مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم قدرة الطرف الذي يتم التعامل معه على الوفاء بالتزاماته بموجب أداة مالية أو
عقد مع عميل مما يؤدي لحدوث خسارة مالية .الشركة معرضة لمخاطر االئتمان على النقد وما في حكمه والذمم
المدينة األخرى.
تدير الشركة مع إدارة الخزينة لدى المجموعة مخاطر االئتمان الناتجة عن األرصدة البنكية وفقا لسياسة الشركة
والمجموعة.
تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية المسجلة في القوائم المالية أقصى تعرض لمخاطر االئتمان للشركة دون
أخذ قيمة أي ضمان تم الحصول عليه في االعتبار.
مخاطر السيولة
مخاطر السسسيولة هي مخاطر عدم قدرة الشسسركة على الوفاء بصسسافي متطلباتها من التمويل .تتم مراقبة احتياجات
الشركة من السيولة على أساس منتظم وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية للوفاء بأي التزامات حال
نشوؤها.
تتكون المطلوبات المالية للشركة بصفة أساسية من مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة .يتوقع سداد جزء كبير من
هذه المطلوبات المالية الخاصة بالشركة خالل  12شهرا من تاريخ إعداد القوائم المالية وتتوقع الشركة أن يكون
لديها سيولة كافية للقيام بذلك.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة سعودية مساهمة مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2017م

 .14أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر السيولة (تتمة)
مواعيد استحقاق ثابتة

 31ديسمبر 2017م

الموجودات
تحسينات على المأجور ومعدات
أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
مبالغ مدفوعة مقدما وذمم
مدينة أخرى
نقد وما في حكمه
مجموع الموجودات
المطلوبات
مصروفات مستحقة الدفع
مستحق لجهات ذات عالقة
مجموع المطلوبات

عند الطلب
لاير سعودي

ــ
ــ
50
14.946.804
───────
14.946.854
═══════
132.573
1.018.604
───────
1.151.177
═══════

أقل من
ثالثة أشهر
لاير سعودي

ــ
ــ
199.112
85.000.000
───────
85.199.112
═══════
ــ
ــ
───────
ــ
═══════

ثالثة أشهر إلى
اثنتي عشر
شهرا
لاير سعودي

ــ
ــ
51.956
ــ
───────
51.956
═══════
ــ
ــ
───────
ــ
═══════

ال يوجد لها
موعد استحقاق
ثابت
لاير سعودي

المجموع
لاير سعودي

90.441
327.378

90.441
327.378

ــ
ــ
───────
417.819
═══════

251.118
99.946.804
───────
100.615.741
═══════

ــ
ــ
───────
ــ
═══════

132.573
1.018.604
───────
1.151.177
═══════

إدارة رأس المال
األهداف الرئيسية للشركة من وراء إدارة رأس المال هي التأكد من قدرة الشركة على االستمرار وفقا لمبدأ
االستمرارية وتوفير أقصى عائد للمساهمين من خالل االستخدام األمثل لرأس المال .تدير الشركة هيكل رأس
مالها وتقوم بتعديله في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية وماهية المخاطر المرتبطة بالموجودات األساسية.
ومن أجل االحتفاظ أو تعديل هيكل رأس المال يمكن للشركة تعديل مبالغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين
أو العوائد الرأسمالية للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة .لم يتم عمل أي تغييرات في األهداف أو السياسات أو
اآلليات في إطار إدارة رأس المال خالل الفترة المنتهية في  31ديسمبر 2017م.
تراقب الشركة إجمالي مبالغ التمويل التي تقدمها الشركة على أساس المتطلبات النظامية لمؤسسة النقد العربي
السعودي والتي تستلزم من الشركات العاملة في مجال التمويل ـ باستنثاء التمويل العقاري ـ الحفاظ على إجمالي
تمويل يساوي ثالثة أضعاف رأس المال للشركة .بما أنه لم تتم أي أنشطة تمويل متناهي الصغر خالل الفترة ،فإنه
لم يتم اإلفصاح عن إجمالي تمويل مقابل رأس المال.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة سعودية مساهمة مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2017م

 .15القيمة العادلة لألدوات المالية
تتكون الموجودات المالية للشركة من نقد وما في حكمه وذمم مدينة أخرى ،وتتكون مطلوباتها المالية من مستحق
لجهات ذات عالقة.
ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية اختالفا جوهريا عن قيمها الدفترية.
تحدد إدارة الشركة السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر وغير المتكرر.
 .16موافقة مجلس اإلدارة
تمت الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  13فبراير 2018م (الموافق  27جمادى
األولى 1439هـ).
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