شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة)
القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة وتقرير الفحص
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2019م

شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة)
القوائم المالية األولية الموجزة )غير المراجعة(
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2019م
جدول المحتويات

الصفحة

تقرير الفحص

1

قائمة المركز المالي األولية الموجزة ـ غير مراجعة

2

قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة ـ غير مراجعة

3

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية الموجزة ـ غير مراجعة

4

قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة ـ غير مراجعة

5

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة ـ غير مراجعة
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة المركز المالي األولية الموجزة (غير مراجعة)
كما في  30سبتمبر 2019م

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
تمويل وسلف ،صافي
ذمم موظفين مدينة

 30سبتمبر 2019م
لاير سعودي
إيضاح غير مراجعة

3

434.682
722.548
50.424.501
770.236
─────────
52.351.967
─────────

107.936
625.039
19.825.335
363.276
─────────
20.921.586
─────────

90.441
327.378
ــ
ــ
─────────
417.819
─────────

4

50.763.447
1.222.496
9.903.397
─────────
61.889.340
─────────
114.241.307
═════════

31.685.322
366.713
47.540.242
─────────
79.592.277
─────────
100.513.863
═════════

ــ
251.118
99.946.804
─────────
100.197.922
─────────
100.615.741
═════════

4

مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
تمويل وسلف ،صافي
مبالغ مدفوعة مقدما ً وذمم مدينة أخرى
نقد وأرصدة بنكية

5

مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال
خسائر متراكمة
خسائر اكتوارية

1

مجموع حقوق المساهمين
التزام غير متداول
التزامات منافع الموظفين
المطلوبات المتداولة
مصروفات مستحقة الدفع وذمم دائنة أخرى
مستحق لجهات ذات عالقة
زكاة مستحقة الدفع
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

 31ديسمبر 2018م  1يناير 2018م
لاير سعودي
لاير سعودي
مراجعة
مراجعة

6
7

100.000.000
()6.208.065
()473.000
─────────
93.318.935
─────────

100.000.000
()5.068.040
()473.000
─────────
94.458.960
─────────

2.418.675
─────────

2.089.000
─────────

ــ
─────────

2.350.778
16.008.901
144.018
─────────
18.503.697
─────────
20.922.372
─────────
114.241.307
═════════

1.039.367
2.032.003
894.533
─────────
3.965.903
─────────
6.054.903
─────────
100.513.863
═════════

132.573
1.018.604
ــ
─────────
1.151.177
─────────
1.151.177
─────────
100.615.741
═════════

100.000.000
()535.436
ــ
─────────
99.464.564
─────────

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  17جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2019م
لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2019م
لاير سعودي
إيضاح غير مراجعة

اإليرادات
تكلفة مباشرة

لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2018م
لاير سعودي
غير مراجعة
معدلة
(إيضاح )14

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2019م
لاير سعودي
غير مراجعة

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2018م
لاير سعودي
غير مراجعة
معدلة
(إيضاح )14

2.984.518
()47.176
────────
2.937.342

572.335
()35.568
────────
536.767

7.136.426
()153.368
────────
6.983.058

752.545
()70.308
────────
682.237

()1.221.347
()1.413.779
()872.014
────────
()3.507.140
────────
()569.798

()749.513
()850.783
()212.246
────────
()1.812.542
────────
()1.275.775

()3.724.262
()4.000.277
()1.260.087
────────
()8.984.626
────────
()2.001.568

()1.552.847
()1.699.580
()295.507
────────
()3.547.934
────────
()2.865.697

5

ــ
────────
()569.798

381.578
────────
()894.197

220.104
────────
()1.781.464

1.141.332
────────
()1.724.365

9

()60.579
────────
()630.377

()620.250
────────
()1.514.447

641.439
────────
()1.140.025

()1.860.750
────────
()3.585.115

ــ
────────
()630.377
════════

ــ
────────
()1.514.447
════════

ــ
────────
()1.140.025
════════

ــ
────────
()3.585.115
════════

()0.06
════════

()0.15
════════

()0.11
════════

()0.36
════════

8

هامش الربح اإلجمالي
مصروفات بيع وتسويق
مصروفات عمومية وإدارية
مخصص انخفاض القيمة مقابل تمويل وسلف
مجموع مصروفات التشغيل
الخسارة من العمليات
إيرادات تمويل
الخسارة قبل الزكاة
الزكاة
صافي الخسارة للفترة
الدخل الشامل اآلخر للفترة
مجموع الخسارة الشاملة للفترة
خسارة السهم األساسية والمخفضة (باللاير
السعودي للسهم)

10
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م
رأس المال
لاير سعودي

خسائر متراكمة
لاير سعودي

خسائر اكتوارية
لاير سعودي

المجموع
لاير سعودي

100.000.000
الرصيد كما في  1يناير 2019م (مراجعة)
ــ
مجموع الخسارة الشاملة للفترة
────────
الرصيد كما في  30سبتمبر 2019م (غير مراجعة) 100.000.000

94.458.960
()473.000( )5.068.040
()1.140.025
ــ
()1.140.025
──────── ──────── ────────
93.318.935
()473.000( )6.208.065

════════

════════ ════════ ════════

100.000.000
الرصيد كما في  1يناير 2018م (مراجعة)
ــ
مجموع الخسارة الشاملة للفترة (معدل) (إيضاح )14
────────
الرصيد كما في  30سبتمبر 2018م (غير مراجعة) 100.000.000
════════

99.464.564
ــ
()535.436
()3.585.115
ــ
()3.585.115
──────── ──────── ────────
95.879.449
ــ
()4.120.551
════════ ════════ ════════

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  17جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م
لفترة التسعة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2019م
لاير سعودي
إيضاح غير مراجعة
األنشطة التشغيلية
صافي الخسارة للفترة
تعديالت لتسوية صافي الخسارة للفترة إلى صافي التدفقات النقدية:
استهالك
إطفاء
مخصص انخفاض القيمة مقابل تمويل وسلف
إيرادات تمويل
مخصص التزامات منافع الموظفين

3
(4أ)
5

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
تمويل وسلف ،صافي
مبالغ مدفوعة مقدما ً وذمم مدينة أخرى
مصروفات مستحقة الدفع وذمم دائنة أخرى
مستحق لجهات ذات عالقة
صافي النقد المستخدم في العمليات
التزامات منافع الموظفين المدفوعة
زكاة مدفوعة
صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
إضافة إلى ممتلكات ومعدات
إضافة إلى موجودات غير ملموسة
إيرادات تمويل مستلمة
ودائع مرابحة
صافي النقد من ( /المستخدم في) األنشطة االستثمارية
صافي الزيادة ( /النقص) في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية الفترة

5

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

5

معامالت غير نقدية
حق استعمال الموجودات
التزامات منافع موظفين محولة إلى الشركة
سلف موظفين محولة من جهة ذات عالقة
أجازات موظفين مستحقة الدفع محولة من جهة ذات عالقة

3
7
7
7

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2018م
لاير سعودي
غير مراجعة

()1.781.464

()1.724.365

150.339
140.524
1.260.087
()220.104
367.223
────────
()83.395

30.059
77.268
295.507
()1.141.332
117.960
────────
()2.344.903

()50.937.378
()1.162.472
1.032.194
15.066.482
────────
()36.084.569
()1.323.104
()109.076
────────
()37.516.749
────────

()26.999.825
()270.507
1.341.578
937.840
────────
()27.335.817
ــ
ــ
────────
()27.335.817
────────

()102.167
()238.033
601.292
45.000.000
────────
45.261.092
────────
7.744.343
2.159.054
────────
9.903.397
════════

()28.050
()133.078
1.173.639
()45.000.000
────────
()43.987.489
────────
()71.323.306
99.946.804
────────
28.623.498
════════

374.918
1.285.556
292.302
96.330
════════

ــ
1.056.923
537.383
ــ
════════
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
كما في  30سبتمبر 2019م

1ـ التنظيم واألنشطة
شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في المملكة
العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  4030294117الصادر في  7رجب 1438هـ (الموافق  4أبريل
2017م) .الشركة مملوكة بالكامل لمساهمين سعوديين.
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة .تزاول الشركة نشاطها الرئيسي في أعمال التمويل متناهي الصغر في
المملكة العربية السعودية.
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 الترخيص رقم /49م
ش 201710/لمدة خمس سنوات من تاريخ اإلصدار.
أ) رأس مال الشركة
ً
كما في  30سبتمبر 2019م و 31ديسمبر 2018م و 1يناير 2018م كان رأس مال الشركة مملوكا على النحو
التالي:
عدد األسهم
بقيمة  10لاير
سعودي للسهم

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

 30سبتمبر
2019م
لاير سعودي
غير مراجعة

96.000.000
9.600.000
1.000.000
100.000
1.000.000
100.000
1.000.000
100.000
1.000.000
100.000
──────── ─────────
100.000.000 10.000.000
════════ ═════════

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي
مراجعة

 1يناير
2018م
لاير سعودي
مراجعة

96.000.000
96.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
───────── ─────────
100.000.000
100.000.000
═════════ ═════════

الشرررركة هي إحدى الشرررركات التابعة للشرررركة المتحدة المميزة للتجارة المحدودة ("الشرررركة األم") .والشرررركة األم
النهائية هي الشركة المتحدة للبيع بالتقسيط المحدودة ("الشركة األم النهائية") .الشركة والشركة األم والشركة األم
النهائية مملوكة جميعها لمساهمين سعوديين.
ب) فروع الشركة
كما في  30سرررربتمبر 2019م ،تعمل الشررررركة من خالل المركز الرئيسرررري وخمسررررة فروع مسررررجلة ( 31ديسررررمبر
2018م :فرعان مسررجالن 1 ،يناير 2018م :ال شرريء) .تتضررمن القوائم المالية األولية الموجزة المرفقة موجودات
ومطلوبات ونتائج هذه الفروع.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
كما في  30سبتمبر 2019م

2ـ أساس اإلعداد
أ) بيان االلتزام
تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م باستخدام
معيار المحاسبة الدولي (" )34التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية.
تم إعداد القوائم المالية للشركة كما في وللفترة وللسنة المنتهية في  31مارس 2019م ،و 31ديسمبر 2018م على
التوالي بموجب معيار المحاسبة الدولي ( )34والمعايير الدولية للتقرير المالي على التوالي والمعتمدة من مؤسسة
النقد العربي السعودي للمحاسبة على الزكاة وضريبة الدخل.
بتاريخ  17يوليو  2019م ،قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتوجيه تعليماتها إلى شركات التمويل في المملكة
العربية السعودية للمحاسبة على الزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل األولية الموجزة .وهذا يتفق مع المعايير
الدولية للتقرير المالي وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية
ومع المعايير واإلصدارت األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
وبالتالي ،قامت الشركة بتغيير معالجتها المحاسبية للزكاة بأثر رجعي لتعديل التأثير طبقا ً لمتطلبات معيار المحاسبة
الدولي (" ) 8السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات واألخطاء المحاسبة" (كما جرى اإلفصاح عنه في
اإليضاح "2ز" والتأثيرات جراء هذا التغير المفصح عنها في اإليضاح  14حول القوائم المالية األولية الموجزة).
إضافةً لذلك ،قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (" )16عقود اإليجار" اعتبارا ً من  1يناير 2019م
والسياسات المحاسبية للمعيار الجديد تم اإلفصاح عنها في اإليضاح ( 2ز) .وفي سياق إعداد هذه القوائم المالية
األولية الموجزة ،قامت اإلدارة بعمل تقديرات جوهرية مماثلة لتلك التقديرات بخصوص القوائم المالية للسنة المنتهية
في  31ديسمبر 2018م باستثناء ما جاء في اإليضاحين ( 2هـ) و( 2و).
ب) أساس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية ،باسرررررررتثناء التزامات منافع الموظفين حي
يتم استخدام احتسابات القيمة الحالية االكتوارية.
ج) عملة التشغيل والعرض
تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.
د) األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة قيام اإلدارة باستعمال أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على
قيم اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة واالفصاح عن المطلوبات الطارئة .إن
عدم التيقن بخصوص هذه االفتراضات والتقديرات يمكن ان يؤدي إلى مخرجات تتطلب تعديالً جوهريا ً على القيمة
الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
كما في  30سبتمبر 2019م

2ـ أساس اإلعداد (تتمة)
د) األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
فيما يلي االفتراضررررات الجوهرية فيما يتعلق بالمسررررتقبل والمصررررادر الرئيسررررية األخرى للتقديرات المبنية على عدم
التيقن في تاريخ التقرير المالي والتي تحمل مخاطر جوهرية قد تتسب في تعديل جوهري للقيم الدفترية للموجودات
والمطلوبات خالل الفترة المحاسرربية الالحقة .اسررتندت الشررركة في تقديراتها وافتراضرراتها على معايير كانت متاحة
عند إعداد القوائم المالية األولية الموجزة .قد تتغير الظروف الراهنة واالفتراضات بخصوص التطورات المستقبلية
بسبب متغيرات أو ظروف السوق الخارجة عن نطاق سيطرة الشركة .يتم بيان مثل هذه التغيرات في االفتراضات
عند حصولها.
تتوافق التقديرات المحاسبية و االفتراضات المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة (كما هو مبين
بالتفصيل ادناه) مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م فيما عدا
تطبيق التغيرات في التقديرات المحاسبية نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (( )16كما هو مبين في
اإليضاح ( 2و) أدناه).

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

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات
تحدد إدارة الشركة األعمار التقدي رية اإلنتاجية للممتلكات 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 مخصص االستهالك الذي سيتم تحميله مستقبالً في الحاالت التي تعتقد فيها اإلدارة بأن
األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

األعمار اإلنتاجية للموجودات غير المملوسة
تحدد إدارة الشركة األعمار التقديرية اإلنتاجية للموجودات غير المملوسة الحتساب االطفاء .يتحدد هذا التقدير بعد
األخذ في االعتبار المنفعة المتوقع الحصول عليها من استخدام الموجودات غير الملموسة .تقوم اإلدارة بمراجعة
القيمة الدفترية واألعمار اإلنتاجية سنويا ً ويتم تعديل مخصص االطفاء الذي سيتم تحميله مستقبالً في الحاالت التي
تعتقد فيها اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

التقييم االكتواري اللتزامات منافع الموظفين
يتم تحديد تكلفة مكافأة نهاية الخدمة والمنافع اإلضافية ("منافع الموظفين") بموجب برامج المنافع المحددة غير
الممولة التي يتم تحديدها باستعمال التقييم االكتواري .يشمل التقييم االكتواري عمل افتراضات متعددة قد تختلف عن
ا لتطورات الفعلية في المستقبل .وتشمل هذه االفتراضات تحديد معدل الخصم والزيادات المستقبلية في الرواتب
ونسبة الوفيات .ونظرا ً لتعقيد التقييم وطبيعته طويلة األجل فإن التزام المنافع المحددة غير الممولة شديد الحساسية
للتغيرات في هذه االفتراضات .تتم مراجعة جميع االفتراضات على أساس سنوي أو أكثر من ذلك ـ إذا لزم األمر.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
كما في  30سبتمبر 2019م

2ـ أساس اإلعداد (تتمة)
د) األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)

تصنيف الموجودات المالية

تقييم نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بموجبه بموجودات وتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية للموجودات المالية
هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

يتم فحص القيم الدفترية للموجودات غير المالية في نهاية فترة كل تقرير مالي أو أكثر لتحديد إذا هنالك مؤشرا ً على
انخفاض القيمة .في حال وجود مثل هذا المؤشر ،يتم عندئذ تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد.
يتم اثبات خسارة االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد القيمة القابلة
لالسترداد .القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد هي القيمة قيد االستعمال والقيمة العادلة ناقصا ً
تكاليف البيع ـ أيهما أعلى .وفي سياق تقييم القيمة قيد االستعمال ،يتم خفض التدفقات النقدية التقديرية المستقبلية إلى
قيمها الحالية باستخدام الخصم قبل الزكاة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية من حي القيمة الزمنية للمال والمخاطر
المتصلة باألصل .تستند القيمة العادلة ناقصا ً تكلفة البيع إلى أسعار السوق التي يمكن مالحظتها أو ،في حال عدم
وجود أسعار سوق يمكن مالحظتها ،إلى األسعار التقديرية لموجودات مماثلة ،وفي حال عدم وجود أسعار لموجودات
مماثلة ،إلى احتسابات خصم التدفقات النقدية المستقبلية.

انخفاض قيمة الموجودات المالية

يتطلب قياس خسائر االنخفاض في القيمة حكماً ،وبشكل خاص ،تقدير القيمة وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيم
الضمانات عند تحديد خسائر االنخفاض في القيمة وتقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان .تتأثر هذه التقديرات
بعدد من العوامل وا لتغيرات التي قد تطرأ عليها ويمكن أن تؤدي إلى مستويات مختلفة من المخصصات.

إن حسابات الشركة لخسائر االئتمان المتوقعة هي بمثابة مخرجات من نموذج معقد مع عدد من االفتراضات األساسية
فيما يتعلق بخيار المدخالت المتغيرة واعتمادها على بعضها بعضاً.
يتضمن نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة الذي يعتبر أحكاما ً وتقديرات محاسبية ما يلي:
•
•
•
•
•
•

نموذج التصنيف االئتماني الداخلي للشركة الذي يحدد احتماالت التعثر لتجمعات الذمم المدينة بشكل فردي.
ضوابط الشركة لتقييم ما إذا كان هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان ولهذا يجب قياس مخصصات
الموجودات المالية على أساس خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر الزمني والتقييم النوعي.
تجزأة الموجودات المالية عند تقييم الخسارة االئتمانية المتوقعة على أساس جماعي.
تطوير نماذج الخسارة االئتمانية المتوقعة بما في ذلك الصيغ المتنوعة وخيار المدخالت.
تحديد الروابط بين بين تصورات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية مثل مستويات البطالة والتأثير على
احتماالت التعثر.
اختيار تصورات االقتصاد الكلي المستقبلي واحتمال ترجيحها الشتقاق المدخالت االقتصادية في نماذج الخسائر
االئتمانية المتوقعة.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
كما في  30سبتمبر 2019م

2ـ أساس اإلعداد (تتمة)
د) األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)

انخفاض قيمة الموجودات المالية (تتمة)
كما في تاريخ التقرير المالي ،بلغت ذمم مدينة قائمة بموجب تمويل وسلف مبلغ  102.933.637لاير سعودي
( 31ديسمبر 2018م 52.074.160 :لاير سعودي) وبلغ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بموجب تمويل
وسلف مبلغ  1.745.689لاير سعودي ( 31ديسمبر 2018م 563.503 :لاير سعودي) .يتم تسجيل أي فرق بين
المبالغ المحصلة فعليا ً في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة لتلك الفترات.
هـ) تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية نظرا ً لتطبيق المعايير الجديدة
تتوافق السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم
المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م فيما عدا تطبيق المعايير الجديدة اعتبارا ً من  1يناير
2019م كما هو موضح ادناه .لم تطبق الشركة مبكرا ً أي معيار آخر أو تفسير أو تعديل صادر لكن لم يدخل حيز
التنفيذ .تم تطبيق العديد من التعديالت األخرى والتفسيرات للمرة األولى في سنة 2019م لكن ال يوجد لها تأثير
على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة.
المعيار الدولي للتقرير المالي (" )16عقود اإليجار"
يحل المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16محل معيار المحاسبة الدولي (" )17عقود اإليجار" ،والتفسير ( )4من
لجنة تفسير المعايير بخصوص "تحديد فيما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار" ،والتفسير ( )15من لجنة
تفسير المعايير "عقود اإليجار التشغيلي  -الحوافز" ،والتفسير ( )27من لجنة تفسير المعايير "تقييم جوهر المعامالت
التي تنطوي على شكل قانوني لعقد إيجار" .يحدد المعيار مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود
اإليجار ويتطلب من المستأجرين احتساب معظم عقود اإليجار بموجب نموذج مفرد في قائمة المركز المالي.
لم يتم تغيير مبادئ المحاسبة بالنسبة للمؤجر بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16بشكل جوهري عن مبادئ
المحاسبة السائدة بموجب معيار المحاسبة الدولي ( .)17وبالتالي يستمر المؤجرون بتصنيف جميع عقود اإليجار
باستخ دام مبادئ التصنيف ذاتها كما في معيار المحاسبة الدولي ( )17وبالتالي ليس للمعيار الدولي للتقرير المالي
( )16تأثير على عقود اإليجار التي تكون فيها الشركة هي المؤجر.
قررت الشركة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16باستخدام طريقة األثر الرجعي المعدلة في تاريخ التطبيق
للتحول الذي يسمح بتطبيق المعيار فقط
ألول مرة في  1يناير 2019م .اختارت الشركة استخدام الوسائل العملية
ّ
على العقود التي تم تحديدها مسبقا ً كعقود إيجار من خالل معيار المحاسبة الدولي ( )17والتفسير ( )4من لجنة
تفسير المعايير الدولية في تاريخ التطبيق األولي .كما اختارت الشركة استخدام استثناءات االعتراف بعقود اإليجار
التي تبلغ فيها مدة اإليجار  12شهرا ً أو أقل وال تتضمن خيار شراء (عقود إيجار قصيرة األجل) وعقود اإليجار
التي يكون فيها األصل األساسي منخفض القيمة (موجودات منخفضة القيمة).
في تاريخ التطبيق االولي ،كانت عقود اإليجار القائمة لمدة ( )12شهرا ً أو أقل وال تتضمن خيار الشراء ،لذلك،
استفادت الشركة من االعفاء الخاص باالعتراف لجميع عقود اإليجار كما في  1يناير 2019م .وبالتالي ،ال يوجد
تأثير لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16أي تأثير على حقوق الملكية كما في  1يناير 2019م.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
كما في  30سبتمبر 2019م

2ـ أساس اإلعداد (تتمة)
هـ) تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية نظرا ً لتطبيق المعايير الجديدة (تتمة)

طبيعة تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ()16
لدى الشركة عقود إيجار للعديد من فروعها وقبل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)16قامت الشركة بتصنيف
كل عقد من عقود اإليجار (كمستأجر) في بداية العقد كعقد إيجار تشغيلي .في عقود اإليجار التشغيلي ،لم يتم رسملة
الفرع المستأجر وتم تسجيل دفعات اإليجار كمصروف إيجار في قائمة الدخل الشامل على أساس القسط الثابت طوال
مدة عقد اإليجار .وتم تسجيل أي إيجار مدفوع مسبقا ً وإيجار مستحق الدفع تحت بند "مبالغ مدفوعة مقدما ً وذمم
مدينة أخرى" و"مصروفات مستحقة الدفع وذمم دائنة أخرى" على التوالي.
وحال تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)16اختارت الشركة االستفادة من إعفاءات االعتراف فيما يتعلق
تحول
بعقود اإليجار التي تعتبر عقود قصيرة األجل وعقود إيجار لموجودات منخفضة القيمة .يقدم المعيار متطلبات ّ
محددة ووسائل عملية تم تطبيقها من قبل الشركة.
الحقا ً لتاريخ التطبيق األولي ،أبرمت الشركة عقد إيجار وأدرجت حق استخدام األصل والتزام اإليجار .تم االعتراف
بحق استخدام األصل استنادا ً إلى القيمة التي تعادل التزام العقد معدلة وفقا ً ألي مبالغ مدفوعة مقدماً .أُدرج التزام
العقد استنادا ً إلى القيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية المخصومة بنا ًء على معدل زيادة االقتراض في تاريخ عقد
اإليجار .تم تسجيل األصل حق االستعمال والتزام اإليجار ضمن "ممتلكات ومعدات" (اإليضاح  )3و"مصروفات
مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى" (اإليضاح  )6على التوالي.
قامت الشركة بتطبيق الوسائل العملية المتوافرة حي تم من خاللها ما يلي:
▪
▪
▪
▪

االعتماد على تقييم فيما إذا كانت عقود اإليجار ملزمة على الفور قبل تاريخ التطبيق األولي.
تطبيق اإلعفاءات على عقود اإليجار القصيرة األجل التي ال تتجاوز آجالها  12شهراً في تاريخ التطبيق
األولي.
استثناء التكاليف المباشرة األولية من قياس األصل حق االستعمال في تاريخ عقد اإليجار المنفذ الحقا ً
لتاريخ التطبيق األولي.
استخدام التق دير في تحديد مدة عقد اإليجار بالنسبة للعقود التي تتضمن خيارات تمديد أو انهاء للعقد قبل
استنفاذ آوانه.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
كما في  30سبتمبر 2019م

2ـ أساس اإلعداد (تتمة)
هـ) تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية نظرا ً لتطبيق المعايير الجديدة (تتمة)
طبيعة تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (( )16تتمة)
يمكن تسوية التزامات اإليجار كما في  1يناير 2019م مع التزامات عقود اإليجار التشغيلي كما في  31ديسمبر
2018م على النحو التالي:
لاير سعودي
التزامات عقود إيجار تشغيلي كما في  31ديسمبر 2018م

430.450

المتوسط المرجح لمعدالت االقتراض المتزايدة كما في  1يناير 2019م
التزامات عقود إيجار تشغيلي مخصومة كما في  1يناير 2019م
ناقص:
التزامات متعلقة بعقود إيجار قصيرة األجل
التزامات متعلقة بعقود إيجار موجودات منخفضة القيمة

%5
430.450

التزام إيجار كما في  1يناير 2019م

()342.300
()88.150
ــ

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي (" )9مزايا الدفع المسبق مع التعويض العكسي"
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي ( ،) 9يمكن قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر ،بشرط أن تكون التدفقات النقدية التعاقدية هي "فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ
القائم" ("ضوابط مدفوعات أصل المبلغ أو الفائدة على أصل المبلغ") ،وان يتم االحتفاظ بأداة الدين ضمن نموذج
األعمال المناسب من اجل التصنيف .توضح التعديالت على المعيار ( )9أن األصل المالي يجتاز "ضوابط مدفوعات
أصل المبلغ أو الفائدة على أصل المبلغ القائم بغض النظر عن األحدا أو الظروف التي تسبب اإللغاء المبكر للعقد،
وبغض النظر عن الطرف الذي يدفع او يستلم التعويض المعقول من أجل اإللغاء المبكر للعقد .يجب تطبيق تلك
التعديالت بأثر رجعي وتسري من  1يناير 2019م ،مع السماح بالتطبيق المبكر .ال يوجد لهذه التعديالت أي تأثير
على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي (" )19تعديل البرنامج أو تخفيض مدته أو التصفية"
تعالج التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( )19المحاسبة عند حدو تعديل على البرنامج أو تخفيض مدته أو
تصفيته خالل فترة التقرير المالي ،تحدد التعديالت أنه عند حدو تعديل على البرنامج أو تخفيض مدته أو تصفيته
خالل فترة التقرير المالي السنوية ،فإنه يجب على المنشأة القيام بما يلي:
• تحديد تكلفة الخدمة الحالية للفترة المتبقية بعد تعديل على البرنامج أو تخفيض مدته أو تصفيته باستخدام
افتراضات اكتوارية تُستخدم إلعادة قياس صافي التزام المنافع المحددة (األصل) الذي يعكس المنافع التي جرى
تقديمها بموجب البرنامج وموجودات البرنامج بعد ذلك الحد .
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
كما في  30سبتمبر 2019م

2ـ أساس اإلعداد (تتمة)
هـ) تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية نظرا ً لتطبيق المعايير الجديدة (تتمة)
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي (" )19تعديل البرنامج أو تخفيض مدته أو تصفيته" (تتمة)
• تحديد صافي الفائدة للفترة المتبقية بعد تعديل على البرنامج أو تخفيض مدته أو تصفيته باستخدام :صافي التزام
المنافع المحددة (األصل) الذي يعكس المنافع التي جرى تقديمها بموجب البرنامج وموجودات البرنامج بعد ذلك
الحد  ،ومعدل الخصم المستخدم إلعادة قياس صافي التزام المنافع المحددة (األصل).
توضح التعديالت أيضا ً أنه يجب على المنشأة أوالً تحديد أي تكلفة خدمة سابقة أو ربح أو خسارة عند التصفية ،دون
األخذ في االعتبار التأثير على سقف األصل .يُدرج هذا المبلغ ضمن الربح أو الخسارة .تقوم المنشأة بعدها بتحديد
تأثير سقف األصل بعد تعديل على البرنامج أو تخفيض مدته أو تصفيته .يُدرج أي تغيير في التعديل ،باستثناء المبالغ
ال ُمدرجة ضمن صافي الفائدة ،في الدخل الشامل اآلخر.
تنطبق التعديالت على تعديالت البرنامج أو تخفيض مدته أو تصفيته التي تحد عند أو بعد بداية فترة التقرير المالي
السنوية األولى التي تبدأ في  1يناير  2019م أو بعد هذا التاريخ مع السماح بالتطبيق المبكر .سيتم تطبيق هذه
التعديالت فقط على أي تعديالت على البرنامج أو حال تخفيض مدته أو تصفيات الشركة في المستقبل.
و) تأثير التغيرات في االفتراضات والتقديرات واالحكام المحاسبية

األحكام الجوهرية في تحديد مدة اإليجار للعقود ذات خيار التجديد

تقوم الشركة بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها المدة غير القابلة لإللغاء بالنسبة للعقد ،مع أي فترات مغطاة بخيار
تمديد العقد فيما إذا كانت الشركة متيقنة بممارسة خيار التمديد ،أو أي فترات مغطاة بخيار انهاء عقد اإليجار فيما
إذا كانت الشركة متيقنة بأنها لن تمارس خيار انهاء العقد بصورة معقولة.
في حال كان لدى الشركة الخيار بموجب عقود اإليجار الخاصة بها بتجديد عقد اإليجار لمدة إضافية ،تقوم الشركة
بممارسة األحكام في تقييم ما إذا كانت متيقنة بشكل معقول من ممارسة خيار التجديد .وبالتالي فالشركة تأخذ في
االعتبار جميع العوامل ذات العالقة التي من شأنها التحفيز على ممارسة خيار التجديد .بعد تاريخ بداية العقد ،تقوم
الشركة بإعادة تقييم مدة اإليجار إذا ما وقع حد جوهري أو تغير جوهري في األحوال ضمن سيطرتها وتؤثر على
قدرتها على ممارسة (أو عدم ممارسة) خيار التجديد (أي التغير في استراتيجية األعمال).
ال يوجد لدى الشركة عقود إيجار تخضع لخيار التجديد لمدة  12شهرا ً او أقل.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
كما في  30سبتمبر 2019م

2ـ أساس اإلعداد (تتمة)
و) تأثير التغيرات في االفتراضات والتقديرات واالحكام المحاسبية (تتمة)

المبالغ المسجلة في قائمتي المركز المالي والدخل الشامل األولية الموجزة
فيما يلي القيم الدفترية للموجودات حق االستعمال للشركة والتزام اإليجار والحركة خالل الفترة:
قائمة المركز المالي األولية الموجزة
ممتلكات ومعدات
التزام عقود
(موجودات حق
إيجار
االستعمال)
لاير سعودي
لاير سعودي
كما في  1يناير 2019م (اإليضاح " 2هـ")
إضافة إلى حق استعمال الموجودات والتزام عقود اإليجار
(اإليضاح "2هـ")
مصروف استهالك (اإليضاح "أ" أدناه)
مصروف فائدة
كما في  30سبتمبر 2019م

ــ
374.918
()98.212
ــ
276.706

ــ
182.887
ــ
4.512
187.399

أ) قامت الشركة بتسجيل مصروف استهالك يتعلق بحق استعمال الموجودات تحت بند "مصروفات بيع وتسويق".
ب) كما في  30سبتمبر 2019م ،تم تسجيل حق استعمال الموجودات كجزء من "ممتلكات ومعدات" (اإليضاح )3
بمبلغ  276.706لاير سعودي بينما تم تصنيف التزام عقود اإليجار تحت بند "مبالغ مستحقة الدفع وذمم دائنة"
بمبلغ  187.399لاير سعودي.
ز) السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة متوافقة
مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،باستثناء السياسات المبينة
أدناه .بنا ًء على تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة الموضحة في اإليضاح ( 2هـ) ،والتي تدخل حيز التنفيذ من 1
يناير 2019م والتغير في المعالجة المحاسبية المتعلقة بالزكاة والتي ستيم تطبيقها باثر رجعي .السياسات المحاسبية
التالية تقوم باستبدال أو تعديل أو إضافة على السياسات المحاسبية المقابلة المذكورة في القوائم المالية المراجعة للسنة
المنتهية في  31ديسمبر 2018م.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
كما في  30سبتمبر 2019م

2ـ أساس اإلعداد (تتمة)
حق استعمال الموجودات
تقوم الشركة بإدراج حق استعمال الموجودات في تاريخ بداية عقد اإليجار (أي التاريخ الذي أصبح فيه األصل
األساسي موضوع عقد اإليجار جاهزا ً لالستعمال) .يتم قياس حق استعمال الموجودات بالتكلفة ناقصا ً أي استهالك
متراكم وخسائر انخفاض في القيمة ،وتعديلها بأي تعديالت نتيجة إعادة قياس التزامات عقود اإليجار .تتضمن تكلفة
حق استعمال الموجودات مبلغ التزامات عقود اإليجار المسجلة والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ودفعات اإليجار
المنفذة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقصا ً أي حوافز إيجار مستلمة .ويتم استهالك حق استعمال الموجودات على
أساس القسط الثابت أو العمر اإلنتاجي التقديري ـ أيهما أقصر ـ في نهاية مدة العقد إذا كانت الشركة على يقين بأن
ملكية األصل أو الموجودات المستأجرة ستؤول في نهاية العقد إليها.
التزامات عقود اإليجار
في تاريخ بدء عقد اإليجار ،تقوم الشركة بتسجيل التزامات عقد اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار
التي تتم على مدى مدة عقد اإليجار .تتضمن مدفوعات اإليجار مدفوعات ثابتة (بما فيها مدفوعات ثابتة جوهرية)
ناقصا ً أي حوافز إيجار قابلة لالستالم ومدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل والمبالغ المتوقع
دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية .تتضمن مدفوعات اإليجار ثمن ممارسة خيار الشراء عندما يكون هناك تيقن
معقول بأن الشركة ستمارسه ومدفوعات غرامات إلغاء عقد اإليجار في حال كانت شروط اإليجار تنص على
ممارسة الشركة لخيار اإللغاء .بالنسبة لمدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ،فإنها تسجل
كمصروف في الفترة التي يتم الدفع خاللها.
و في سياق احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار ،تقوم الشركة باستخدام معدل االقتراض المتزايد في تاريخ بداية
عقد اإليجار إذا ما كان معدل الفائدة ضمن عقد اإليجار غير قابل للتحديد بشكل فوري .بعد تاريخ بداية العقد ،يتم
زيادة مبلغ التزامات اإليجار ليعكس تثبيت الفائدة ويتم خفض المبلغ بدفعات اإليجار المنفذة .إضافةً إلى ذلك ،يتم
إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقود اإليجار إذا ما كان هناك تعديل أو تغير في مدة العقد أو تغير في جوهر
دفعات اإليجار الثابتة أو تغير في التقييم لشراء األصل األساسي.
عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات المنخفضة القيمة
تطبق الشركة استثناء االعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار لديها (مثل تلك العقود التي مدتها
 12شهرا ً أو أقل من تاريخ بداية العقد وال تتضمن خيار شراء) .كما تقوم الشركة بتطبيق استثناء االعتراف على
عقود اإليجار التي تعتبر منخفضة القيمة .يتم تسجيل دفعات اإليجار لعقود اإليجار القصيرة األجل وعقود إيجار
الموجودات المنخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت طيلة مدة العقد.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
كما في  30سبتمبر 2019م

2ـ أساس اإلعداد (تتمة)
ز) السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
التغير في المحاسبة على الزكاة
كما ورد في اإليضاح (2أ) ،لقد تم تغيير أساس اإلعداد للفترة المنتهية في  30يونيو 2019م نتيجة إلصدار تعليمات
جديدة من مؤسسة النقد العربي السعودي ("مؤسسة النقد") بتاريخ  17يوليو 2019م .سابقاً ،كان يتم إدراج مصروف
الزكاة في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين بموجب تعيميم مؤسسة النقد رقم  381000074519تاريخ 11
ابريل 2017م .بنا ًء على آخر تعليمات صادرة من مؤسسة النقد بتاريخ  17يوليو 2019م ،يجب إدراج الزكاة في
قائمة الدخل .لقد احتسبت الشركة هذا التغير في المحاسبة على الزكاة بأثر رجعي وتم اإلفصاح عن التغير أعاله
في اإليضاح  14حول القوائم المالية األولية الموجزة .لم يكن للتغير أي أثر على قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
األولية الموجزة وقائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2018م.
الزكاة
تخضع الشركة للزكاة بموجب نظام الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") .يتم تحميل مصروف الزكاة على قائمة
الدخل األولية الموجزة .ال يتم احتساب الزكاة بذات الطريقة المتبعة في احتساب ضريبة الدخل وبالتالي لم يتم
احتساب ضريبة مؤجلة فيما يتعلق بالزكاة.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
كما في  30سبتمبر 2019م

3ـ الممتلكات والمعدات
تحسينات على
المأجور
لاير سعودي
التكلفة:
في بداية الفترة  /السنة
إضافات خالل الفترة  /السنة
تحويل خالل الفترة
في نهاية الفترة  /السنة
االستهالك المتراكم
في بداية الفترة  /السنة
مخصص محمل للفترة  /للسنة
في نهاية الفترة  /السنة
صافي القيم الدفترية:
في  30سبتمبر 2019م (غير مراجعة)
في  31ديسمبر 2018م (مراجعة)
في  1يناير 2018م (مراجعة)

حق استعمال
الموجودات
(اإليضاح ( 2هـ))
لاير سعودي

معدات مكتبية
لاير سعودي

أجهزة حاسب
آلي
لاير سعودي

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ
لاير سعودي

المجمــــــــوع
 30سبتمبر
2019م
لاير سعـــودي
غير مراجعة

المجمــــــــوع
 31ديسمبر
2018م
لاير سعـــودي
مراجعة

المجمــــــــوع
 1يناير
2018م
لاير سعـــودي
مراجعة

138.216
15.810
73.075
───────
227.101
───────

ــ
374.918
ــ
───────
374.918
───────

29.344
13.282
ــ
───────
42.626
───────

8.678
ــ
ــ
───────
8.678
───────

ــ
73.075
()73.075
───────
ــ
───────

176.238
477.085
ــ
───────
653.323
───────

115.642
60.596
ــ
───────
176.238
───────

ــ
115.642
ــ
───────
115.642
───────

50.688
45.675
───────
96.363
───────

ــ
98.212
───────
98.212
───────

14.980
4.290
───────
19.270
───────

2.634
2.162
───────
4.796
───────

ــ
ــ
───────
ــ
───────

68.302
150.339
───────
218.641
───────

25.201
43.101
───────
68.302
───────

ــ
25.201
───────
25.201
───────

130.738
═══════
87.528
═══════
74.464
═══════

276.706
═══════
ــ
═══════
ــ
═══════

23.356
═══════
14.364
═══════
11.798
═══════

3.882
═══════
6.044
═══════
4.179
═══════

ــ
═══════
ــ
═══════
ــ
═══════

434.682
═══════
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107.936
═══════
90.441
═══════

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

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
كما في  30سبتمبر 2019م

4ـ التمويل والسلف ،صافي

إجمالي التمويل والسلف
ناقص :إيرادات تمويل غير مكتسبة
ناقص :مخصص ديون مشكوك في
تحصيلها (اإليضاح أ)
تمويل وسلف ،صافي

إجمالي تمويل
وسلف
لاير سعودي
62.180.229
الجزء المتداول
الجزء غير المتداول 58.108.396
────────
120.288.625
المجموع
════════
إجمالي تمويل
وسلف
لاير سعودي
37.145.836
الجزء المتداول
الجزء غير المتداول 22.804.559
────────
59.950.395
المجموع
════════

 30سبتمبر 2019م
لاير سعودي
غير مراجعة

 31ديسمبر 2018م
لاير سعودي
مراجعة

 1يناير 2018م
لاير سعودي
مراجعة

120.288.625
()17.354.988
─────────
102.933.637

59.950.395
()7.876.235
─────────
52.074.160

ــ
ــ
─────────
ــ

()1.745.689
─────────
101.187.948
═════════

()563.503
─────────
51.510.657
═════════

 30سبتمبر 2019م (غير مراجعة)
مخصص ديون
إيرادات تمويل
مشكوك في تحصيلها
غير مكتسبة
لاير سعودي
لاير سعودي
()9.671.093
()7.683.895
─────────
()17.354.988
═════════

()1.745.689
ــ
────────
()1.745.689
════════

 31ديسمبر 2018م (مراجعة)
مخصص ديون
إيرادات تمويل
مشكوك في تحصيلها
غير مكتسبة
لاير سعودي
لاير سعودي
()4.897.011
()2.979.224
────────
()7.876.235
════════

- 18 -

()563.503
ــ
───────
()563.503
═══════

ــ
─────────
ــ
═════════
تمويل وسلف،
صافي
لاير سعودي
50.763.447
50.424.501
────────
101.187.948
════════
تمويل وسلف،
صافي
لاير سعودي
31.685.322
19.825.335
────────
51.510.657
════════

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

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
كما في  30سبتمبر 2019م

4ـ التمويل والسلف ،صافي (تتمة)
أ) الحركة في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها كما يلي:

في بداية الفترة
مخصص خالل الفترة
مشطوب خالل الفترة

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2019م
لاير سعودي
غير مراجعة

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2018م
لاير سعودي
غير مراجعة

563.503
1.260.087
()77.901
────────
1.745.689
════════

ــ
295.507
ــ
───────
295.507
═══════

ب) كما في  30سبتمبر 2019م ،بلغت أقساط التمويل والسلف التي تجاوزت مواعيد استحقاقها مبلغ 448.558
لاير سعودي ( 31ديسمبر 2018م :ال شيء 1 ،يناير 2018م :ال شيء) .بلغ الجزء غير المستحق بعد للتمويل
والسلف التي تجاوزت مواعيد استحقاقها أعاله مبلغ  3.847.330لاير سعودي في  30سبتمبر 2019م (31
ديسمبر 2018م :ال شيء 1 ،يناير 2018م :ال شيء).
ج) أعمار أقساط التمويل والسلف التي تجاوزت مواعيد استحقاقها كما يلي:

 3-1اشهر
 6-4أشهر

 30سبتمبر
2019م
لاير سعودي
غير مراجعة

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي
مراجعة

 1يناير
2018م
لاير سعودي
مراجعة

424.019
24.539
────────
448.558
════════

ــ
ــ
────────
ــ
════════

ــ
ــ
────────
ــ
════════

- 19 -

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

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
كما في  30سبتمبر 2019م

5ـ النقد واألرصدة البنكية

النقد وما في حكمه
ودائع مرابحة (تاريخ االستحقاق األصلي
أكثر من  3أشهر)

 30سبتمبر
2019م
لاير سعودي
غير مراجعة

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي
مراجعة

 1يناير
2018م
لاير سعودي
مراجعة

9.903.397

2.159.054

99.946.804

ــ
────────
9.903.397
════════

45.381.188
────────
47.540.242
════════

ــ
────────
99.946.804
════════

خالل الفترة ،حققت الشركة مبلغ  220.104لاير سعودي ( 30سبتمبر 2018م 1.141.332 :لاير سعودي) من
ودائع مرابحة بمعدل عائد يتراوح ما بين  %2,85إلى  30( %3,05سبتمبر 2018م %1,35 :إلى .)%2.85
 6ـ المصروفات المستحقة الدفع والذمم الدائنة

دفعات مقدمة من عمالء
مصروفات مستحقة الدفع
التزامات عقود اإليجار (اإليضاح ( 2هـ))
ذمم دائنة أخرى

 30سبتمبر
2019م
لاير سعودي
غير مراجعة

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي
مراجعة

 1يناير
2018م
لاير سعودي
مراجعة

1.125.538
998.445
187.399
39.396
────────
2.350.778
════════

27.056
967.761
ــ
44.550
────────
1.039.367
════════

70.000
ــ
ــ
62.573
────────
132.573
════════

7ـ المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
تمثل الجهات ذات العالقة الشركات الزميلة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة
في الشركة والمنشآت التي تقع تحت السيطرة أو السيطرة المشتركة لتلك الجهات أو تتأثر بها بشكل جوهري .يتم
اعتماد سياسات األسعار وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
كما في  30سبتمبر 2019م

7ـ المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)
أ) فيما يلي تفاصيل معامالت تمت مع جهات ذات عالقة خالل الفترة:

الجهة ذات العالقة

طبيعة المعامالت

الشركة األم

مدفوعات نيابة عن الشركة
مدفوعات للشركة (اإليضاح "أ" أدناه)
مدفوعات نيابة عن الشركة
مصروفات معاد تحميلها على تكلفة موظفين
تحويل إلى التزامات منافع الموظفين
تحويل إلى إجازات موظفين مستحقة الدفع
تحويل إلى سلف موظفين
مصروفات معاد تحميلها على خدمات تسويق
تحصيل نيابة عن الشركة
خدمات متشاركة (باستثناء ضريبة القيمة
المضافة)
مصروفات تقييم العمالء قبل التمويل والسلف
(باستثناء ضريبة القيمة المضافة)
مشتريات

الجهات المنتسبة

لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2019م
لاير سعودي
غير مراجعة

لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2018م
لاير سعودي
غير مراجعة

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2019م
لاير سعودي
غير مراجعة

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2018م
لاير سعودي
غير مراجعة

ـــ
14.400.000
98.336
427.094
11.193
10.330
12.235
7.530
44.687

469.313
ـــ
801.886
218.966
1.056.923
ـــ
537.383
ـــ
101.010

ـــ
14.400.000
223.451
770.570
1.285.556
96.330
292.302
126.790
127.456

1.095.870
ـــ
859.792
875.867
1.056.923
ـــ
537.383
ـــ
101.010

125.000

125.000

375.000

375.000

49.535
68.775

35.568
ـــ

155.727
722.543

70.308
ـــ

"أ" خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر 2019م ،قامت الشركة األم بتحويل مبلغ  14.4مليون لاير سعودي على دفعات لدعم
الشركة في تحقيق أهدافها التشغيلية .ال يترتب على هذا المبلغ فائدة وهو دون ضمان ومن المتوقع سداده بحلول ديسمبر
2019م.
ب) مستحق لجهات ذات عالقة على النحو التالي:

الشركة المتحدة المميزة للتجارة المحدودة ("الشركة األم")
شركة باب رزق جميل للخدمات المحدودة
شركة عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل (شركة مساهمة
سعودية مقفلة)
شركة عبداللطيف جميل للمعلومات و الخدمات المحدودة
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 30سبتمبر
2019م
لاير سعودي
غير مراجعة
14.400.000
1.212.372

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي
مراجعة
ــ
1.423.939

 1يناير
2018م
لاير سعودي
مراجعة
216.425
802.179

375.000
21.529
───────
16.008.901
═══════

580.747
27.317
───────
2.032.003
═══════

ــ
ــ
───────
1.018.604
═══════

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

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
كما في  30سبتمبر 2019م

7ـ المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)
ج) فيما يلي مجموع مبلغ تعويضات كبار موظفي اإلدارة في خالل الفترة:

أجور
منافع موظفين قصيرة األجل
التزامات منافع الموظفين

لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2019م
لاير سعودي
غير مراجعة

لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2018م
لاير سعودي
غير مراجعة

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2019م
لاير سعودي
غير مراجعة

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2018م
لاير سعودي
غير مراجعة

244.158
339.000
35.190
618.348

42.776
175.000
2.588
220.364

803.471
555.000
191.817
1.550.288

42.776
175.000
2.588
220.364

كبار موظفي اإلدارة يتضمن أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة (لجنة المخاطر
والمراجعة ...إلخ).
حتى تاريخ  31مارس  2018م ،تقوم جهة منتسبة بتحمل تكاليف الموظفين المتكبدة ولم يتم إعادة تحميل مثل هذه
المصروفات على الشركة .اعتبارا ً من  1أبريل 2018م ،تم توزيع جميع التكاليف التي تتعلق بالموظفين والتي
تكبدتها الجهة المنتسبة ـ إن وجدت ـ على الشركة بنا ًء على تفاهم مشترك .إضافةً لذلك ،تتم جميع األنشطة الداعمة
التي تحتاجها الشركة للقيام بأعمالها من خالل موظفي شركة باب رزق جميل للخدمات المحدودة ـ جهة منتسبة منذ
تاريخ التأسيس وحتى تاريخ  31يوليو 2018م.
8ـ اإليرادات

إيرادات من تمويل وسلف
إيرادات من أتعاب عقود

لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2019م
لاير سعودي
غير مراجعة

لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2018م
لاير سعودي
غير مراجعة

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2019م
لاير سعودي
غير مراجعة

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2018م
لاير سعودي
غير مراجعة

2.762.467
222.051
───────
2.984.518
═══════

415.113
157.222
───────
572.335
═══════

6.567.123
569.303
───────
7.136.426
═══════

436.380
316.165
───────
752.545
═══════
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
كما في  30سبتمبر 2019م

9ـ الزكاة
كانت الحركة في مخصص الزكاة المستحقة الدفع على النحو التالي:

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
المخصص للفترة الحالية  /السنة
تعديل للسنة السابقة
الزكاة المدفوعة للفترة  /للسنة

 30سبتمبر
2019م
لاير سعودي
غير مراجعة

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي
مراجعة

894.533
144.018
()785.457
()109.076
───────
144.018
═══════

ــ
894.533
ــ
ــ
───────
894.533
═══════

الوضع الزكوي
قدمت الشركة إقرارها الزكوي للفترة من  4أبريل 2017م إلى  31ديسمبر 2017م ،وللسنة المنتهية في  31ديسمبر
2018م والتي تتم مراجعتها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") .لدى الشركة "خطاب عدم ممانعة"
ساري حتى  30أبريل 2020م.
10ـ خسارة السهم
يتم احتساب خسارة السهم األساسية بقسمة صافي الخسارة للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة
خالل الفترة .ال ينطبق على الشركة احتساب الخسارة المخفضة للسهم .يتم احتساب الخسارة األساسية والمخفضة
للسهم كما يلي:

صافي الخسارة للفترة

لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2019م
لاير سعودي
غير مراجعة

لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2018م
لاير سعودي
غير مراجعة
معدلة
(إيضاح )14

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2019م
لاير سعودي
غير مراجعة

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في 30
سبتمبر 2018م
لاير سعودي
غير مراجعة
معدلة
(إيضاح )14

()630.377
════════

()1.514.447
════════
10.000.000
════════

()1.140.025
════════
10.000.000
════════

()3.585.115
════════
10.000.000
════════

()0.15
════════

()0.11
════════

()0.36
════════

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 10.000.000
════════
الخسارة األساسية والمخفضة للسهم
()0.06
(باللاير السعودي للسهم)
════════
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
كما في  30سبتمبر 2019م

11ـ التقارير القطاعية
القطاع هو جزء متميز من الشركة يزاول عمله في توريد منتجات أو تقديم خدمات (قطاع أعمال) أو توريد منتجات
أو تقديم منتجات او خدمات في بيئة اقتصادية معينة (قطاع جغرافي) ويخضع لمخاطر ومنافع تختلف عن مخاطر
ومنافع القطاعات األخرى.
تزاول الشركة جميع أنشطتها في المملكة العربية السعودية وتحديدا ً في مجال أنشطة التمويل متناهي الصغر وبالتالي
تعتبر عمليات الشركة كقطاع واحد.
12ـ إدارة المخاطر المالية
مخاطر االئتمان

أ) تحليل الجودة االئتمانية
يوضح الجدول ال تالي المعلومات بخصوص جودة االئتمان للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة كما في 30
سبتمبر 2019م .ما لم يتم ذكر ذلك بالتحديد ،بالنسبة للموجودات المالية ،فإن المبالغ في الجدول تعرض صافي القيم
الدفترية.
( )1اجمالي القيم الدفترية للتمويل والسلف
خسائر ائتمان
متوقعة لمدة 12
شهرا ً

خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى
عمرها الزمني مع
عدم انخفاض
القيمة االئتمانية

لاير سعودي

لاير سعودي

خسائر االئتمان
المتوقعة على
مدى عمرها
الزمني مع
انخفاض القيمة
االئتمانية
لاير سعودي

لاير سعودي

1.186.398
═══════
ــ
═══════
ــ
═══════

190.345
═══════
ــ
═══════
ــ
═══════

102.933.637
════════
52.074.160
════════
ــ
════════

 30سبتمبر 2019م (غير مراجعة) 101.556.894
════════
52.074.160
 31ديسمبر 2018م (مراجعة)
════════
ــ
 1يناير 2018م (مراجعة)
════════
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المجموع

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

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
كما في  30سبتمبر 2019م

12ـ إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر االئتمان (تتمة)
( )2مخصص خسائر ائتمان متوقعة

 30سبتمبر 2019م (غير مراجعة)
 31ديسمبر 2018م (مراجعة)
 1يناير 2018م (مراجعة)

خسائر ائتمان
متوقعة لمدة 12
شهرا ً
لاير سعودي

خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى
عمرها الزمني مع
عدم انخفاض
القيمة االئتمانية
لاير سعودي

خسائر االئتمان
المتوقعة على
مدى عمرها
الزمني مع
انخفاض القيمة
االئتمانية
لاير سعودي

المجموع
لاير سعودي

1.647.195
═══════
563.503
═══════
ــ
═══════

13.590
═══════
ــ
═══════
ــ
═══════

84.904
═══════
ــ
═══════
ــ
═══════

1.745.689
═══════
563.503
═══════
ــ
═══════

ب) مبالغ نشأت من خسائر ائتمان متوقعة ـ زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان
عند تحديد مدى زيادة مخاطر التعثر في أداة مالية بصورة جوهرية منذ اإلنشاء األولي ،تأخذ الشركة في االعتبار
المعلومات المعقولة والمؤيدة ذات العالقة والمتاحة دون تكاليف أو جهود غير مالئمة .وهذا يتضمن المعلومات
والتحليالت النوعية والكمية التي تستند إلى الخبرة التاريخية للشركة وتقييم خبراء االئتمان والتوقعات للمستقبل .إن
الهدف من التقييم هو تحديد مدى وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان بنا ًء على مؤشرات محددة ومراحل
معتمدة.
درجات مخاطر االئتمان
تصنف الشركة كل نوع من المخاطر في نطاق درجة محددة من مخاطر االئتمان بنا ًء على بيانات مختلفة تتضمن
في طياتها على مؤشرات استشرافية حول مخاطر التعثر وبنا ًء على تطبيق تقديرات ائتمانية تقوم على الخبرة .يتم
تحديد درجات مخاطر االئتمان باستخدام العوامل النوعية والكمية التي تدلل على مخاطر التعثر .وتختلف هذه
العوامل من حي طبيعة الخطر ونوعية المقترض.
يتم تحديد ومعايرة درجات مخاطر االئتمان كلما ازدادت مخاطر التعثر باضطراد مع انخفاض مخاطر االئتمان في
المقابل .على سبيل المثال ،إن الفرق في مخاطر التعثر بين درجات مخاطر االئتمان  1و 2أصغر من الفرق بين
درجات مخاطر االئتمان  2و.3
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
كما في  30سبتمبر 2019م

12ـ إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر االئتمان (تتمة)
أ) إنشاء هيكل للتعثرات المحتملة
إن درجات مخاطر االئتمان هي المدخل األولي في تحديد هيكل مخاطر التعثرات المحتملة .تقوم الشركة بتجميع
معلومات األداء والتعثر حول مخاطر االئتمان حسب نوع المنتج والمقترض وحسب درجة الخطر االئتماني .بالنسبة
لبعض المحافظ ،يتم استخدام المعلومات التي يتم الحصول عليها من وكاالت ائتمان كمرجعية خارجية أيضاً.
تستخدم الشركة نماذج إحصائية لتحليل البيانات المجمعة وإعداد التقديرات للمخاطر المتبقية وعمرها الزمني وكيف
يمكن لهذه المخاطر أن تتغير انخفاضا ً أو ارتفاعا ً مع مرور الوقت.
يتضمن هذا التحليل تحديد ومعايرة العالقات ما بين التغيرات في معدالت التعثر وعوامل االقتصاد الكلي بما فيها
نمو القرض ،وأسعار النفط ،ومعدل النمو المحلي اإلجمالي السنوي ،ومعدل إنفاق المستهلك ...الخ .وبالنسبة للمخاطر
المتعلقة بمجاالت صناعية محددة و/أو مناطق محددة فإن هذا التحليل قد يتسع ليشمل أسعار البضائع و/أو العقارات.
بنا ًء على معلومات متنوعة من مصادر خارجية تحاكي الواقع والتوقعات المستقبلية ،قامت الشركة بصياغة وجهة
نظر أساسية حول التوجه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة وسيناريوهات تمثل سلسلة محتملة من التوقعات
للمستقبل (البح حول دمج المعلومات االستشرافية) .تقوم الشركة باستخدام هذه التوقعات المستقبلية لتعديل تقديراتها
بخصوص التعثرات المحتملة.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
كما في  30سبتمبر 2019م

12ـ إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر االئتمان (تتمة)
ب) تحديد مدى زيادة مخاطر االئتمان بشكل جوهري
إن الضوابط التي من خاللها يمكن تحديد احتمالة زياة مخاطر االئتمان بشكل جوهري تتضمن التغيرات الكمية في
التعثرات المحتملة وعوامل نوعية تتضمن التسهيالت المساندة في حاالت التعثر.
يتم تحديد مخاطر االئتمان بالنسبة لتعرض محدد على أنها أزدادت بصورة جوهرية منذ االعتراف األولي بنا ًء على
الضوابط المرحلية للشركة.
ومن خالل استخدام الشركة لتقديراتها القائمة على الخبرات االئتمانية والخبرات التاريخية ذات العالقة ،يمكن للشركة
أن ت حدد أن التعرض للمخاطر بدأ في االزدياد بقفزات جوهرية فيما يتعلق بالمخاطر االئتمانية بنا ًء على مؤشرات
كمية محددة وليس بالضرورة أن تكون تأثيراتها مبينة بوضوح من خالل التحليل النوعي على أساس وقتي.
أما بخصوص التسهيالت المساندة ،فإن الشركة تأخذ في االعتبار أن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان تحد
عندما يتجاوز األصل أكثر من  30يوما ً عن موعد استحقاقه .يتم تحديد عدد أيام تجاوز موعد االستحقاق من خالل
عد عدد األيام التي مضت على دفعة سداد كاملة لم يتم استالمها دون األخذ في االعتبار أي فترة إمهال قد تكون
منحت للمقترض.
تراقب الشركة مدى فعالية الضوابط المستخدمة في تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان من خالل
الفحوصات المنتظمة للتحقق مما يلي:
• قدرة الضوابط على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل وصول التعرض إلى مرحلة التعثر،
• عدم التقاء الضوابط مع النقطة الزمنية لمرور أكثر من  30يوما ً على استحقاق األصل ،و
• عدم وجود تقلبات غير مبررة في مخصص الخسائر للتحول من المرحلة (" )1احتمال التعثر على مدى 12
شهرا" والمرحلة (.)2
ج) الموجودات المالية المعدلة
يمكن تعديل األحكام التعاقدية للتمويل والسلف لعدة أسباب منها أحوال السوق المتقلبة ،واالحتفاظ بالعمالء ،وغيرها
من العوامل التي ال تتعلق باالنخفاض الحالي أو المحتمل الئتمان العميل .إن أي تمويل أو قرض حالي تم تعديل
أحكامه يمكن أن يتم إلغاء قيده وإدراج التمويل أو القرض المعدل كتمويل أو قرض جديد بالقيمة العادلة وفقا ً للسياسة
المحاسبية.
عندما يتم تعديل أحكام األصل المالي وال ينتج عن التعديل إلغاء قيد األصل المالي ،فإن تحديد ما إذا تعرض األصل
لزيادة جوهرية في مخاطر االئتمان يتم على أساس الضوابط المرحلية المعتمدة.
تقوم الشركة بإعادة التفاوض بشأن التمويل والقروض مع العمالء ممن يواجهون صعوبات مالية (مشار إليها بـ
"أنشطة اإلمهال") من أجل تعظيم فرص التحصيل وتقليص مخاطر التعثر .بموجب سياسة الشركة ،فإن اإلمهال
يمنح على أساس اختياري فيما إذا كان المدين متعثرا ً في الوقت الراهن بالنسبة للدين الذي عليه أو كان هناك مخاطر
عالية للتعثر وكان هناك دليل على أن المدين قد فعل كل ما بوسعه من جهد من أجل سداد ما عليه من التزامات
بموجب األحكام التعاقدية األصلية ومن المتوقع أن يكون المدين قادرا ً على الوفاء باألحكام المعدلة.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
كما في  30سبتمبر 2019م

12ـ إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر االئتمان (تتمة)
د) تعريف "التعثر"
يعتبر التعثر قد وقع لملتزم بالسداد حال حصول واحد أو كال الحدثين التاليين:
•

مضى على الملتزم بالسداد  90يوما ً أو أكثر على أي من التزاماته االئتمانية الجوهرية تجاه الشركة بما في
ذلك أقساط أصل التمويل أو مدفوعات تكلفة التمويل والرسوم.

•

تعتبر الشركة أن الملزم بالسداد ليس من المحتمل قيامه بسداد التزاماته االئتمانية بالكامل للشركة دون رجوع
الشركة إلى إجراءات مثل تسييل الضمانات (إن وجدت).

إن تعريف التعثر يتوافق بشكل كبير مع ما تطبقه الشركة بخصوص أغراض رأس المال النظامي.
هـ) دمج المعلومات االستشرافية
تقوم الشركة بأخذ المعلومات التي تحاكي التوقعات المستقبلية في اعتبارها عند تقييم مدى الزيادة الجوهرية في
مخاطر االئتمان ألداة ما منذ إنشاء األداة وعند قياس الشركة لخسائر االئتمان المتوقعة .وبنا ًء على مشورة الخبراء
في إدارة االقتصاديات لدى الشركة واألخذ في االعتبار سلسلة من المعلومات الفعلية واالستشرافية من مصادر
خارجية ،تقوم الشركة بصياغة وجهة نظر أساسية حول التوجه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة
وسيناريوهات تمثل سلسلة محتملة من التوقعات للمستقبل .تتألف هذه العملية من تطوير عدد اثنين أو أكثر من
السيناريوهات االقتصادية اإلضافية مع األخذ في االعتبار االحتماالت المصاحبة لكل نتيجة .تتضمن المعلومات
الخارجية البيانات والتوقعات االقتصادية الصادرة عن الجهات الحكومية والمالية في المملكة وبعض العاملين في
مجال الدراسات االقتصادية والمالية في القطاع الخاص أو األكاديميين.
لقد حددت الشركة وقامت بتوثيق المحفزات الرئيسية لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمان لكل محفظة من األدوات
المالية وقامت ـ باستخدام تحليل البيانات التاريخية ـ بتقدير العالقة ما بين متغيرات االقتصاد الكلي ومخاطر االئتمان
وخسائر االئتمان.
و) قياس خسارة االئتمان المتوقعة
تمثل المدخالت الرئيسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة هيكل األحكام للمتغيرات التالية:
يتم استخراج هذه المعايير عموما ً من نماذج إحصائية يتم إعدادها داخليا ً وبيانات تاريخية أخرى .ويتم تعديل هذه
المعايير لتعكس المعلومات االستشرافية كما هو مبين أعاله.
إن تقديرات احتمالية التعثر هي تقديرات في تاريخ محدد ويتم احتسابها على أساس نماذج وتقييمها باستخدام أدوات
مصممة حسب الفئات المختلفة لألطراف المقابلة والمخاطر .تستند هذه النماذج اإلحصائية إلى بيانات تجميعية داخليا ً
وخارجيا ً تتألف من عوامل كمية ونوعية .وحيثما توافر ،يمكن استخدام بيانات السوق ايضا ً للوصول إلى احتمالية
التعثر بالنسبة لألطراف المقابلة من الشركات الكبيرة .في حال انتقال الطرف المقابل أو التعرض بين فئات
التصنيفات ،سيؤدي ذلك إلى تغير في التقدير المرتبط باحتمالية التعثر .يتم تقدير احتماليات التعثر مع االخذ باالعتبار
االستحقاقات التعاقدية للتعرضات.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
كما في  30سبتمبر 2019م

12ـ إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر االئتمان (تتمة)
و) قياس خسارة االئتمان المتوقعة (تتمة)
الخسارة من التعثر المفترض هي حجم الخسارة المحتملة إذا كان هناك تعثر .تقوم الشركة بتقدير معايير الخسارة
من التعثر المفترض على أساس تاريخ معدالت االسترداد للمطالبات لالطراف المقابلة المتعثرة .تأخذ الخسارة من
التعثر المفترض في االعتبار المبالغ المستردة والتكاليف المتكبدة أثناء عملية معرفة للتقديرات.
القيمة ال ُمعرضة للخطر نتيجة التعثر تمثل التعرض المتوقع في حال التعثر .تستمد الشركة التعرض للمخاطر نتيجة
التعثر من تعرض الطرف المقابل للمخاطر الحالية والتغييرات المحتملة مقابل المبلغ الحالي المسموح به بموجب
العقد بما في ذلك اإلطفاء .إن تعرض أصل مالي للمخاطر نتيجة التعثر هو إجمالي قيمته الدفترية.
تقوم الشركة بقياس خسارة االئتمان المتوقعة مع األخذ باالعتبار مخاطر التعثر خالل أقصى حد للفترة التعاقدية (بما
في ذلك أي خيارات تمديد للمقترض) وهي الفترة التي تتعرض خاللها الشركة لمخاطر االئتمان ،حتى إذا ،وألغراض
إدارة المخاطر ،كانت الشركة تأخذ في اعتبارها فترة أطول .يمتد أقصى حد للفترة التعاقدية حتى التاريخ الذي يحق
فيه للشركة المطالبة بسداد السلف أو إلغاء التزام أو ضمان تمويل وسلف.
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 لهيكل رأس 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 الستة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م.
تراقب الشركة إجمالي مبالغ التمويل متناهي الصغر 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 ال يزيد عن ثالثة أضعاف رأس المال للشركة.

إجمالي التمويل لنسبة رأس المال

(التمويل والسلف مقسوم ًة على مجموع حقوق المساهمين)
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 30سبتمبر
2019م
لاير سعودي
غير مراجعة

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي
مراجعة

 1.08مرة

 0.55مرة

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

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
كما في  30سبتمبر 2019م

13ـ القيمة العادلة لالدوات المالية
تتكون الموجودات المالية للشركة من نقد وأرصدة بنكية وتمويل وسلف وذمم موظفين مدينة وذمم مدينة أخرى،
وتتكون مطلوباتها المالية من مستحق لجهات ذات عالقة ومطلوبات أخرى.
ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية اختالفا ً جوهريا ً عن قيمها الدفترية ،فيما عدا التمويل والسلف.
تحدد إدارة الشركة السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر وغير المتكرر.
14ـ إعادة التعديل  /التصنيف ألرقام الفترة السابقة
كما هو مبين في اإليضرراح ( 2أ) و ( 2ز) ،قامت الشررركة بتغيير المعالجة المحاسرربية لتحميل الزكاة للفترة على قائمة
الدخل الشامل األولية الموجزة .وسابقاً ،تم تحميل الزكاة مباشرة على قائمة التغير في حقوق المساهمين .كان للتغيير
في السياسة المحاسبية التأثيرات التالية على البنود في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة:
لفترة التسعة أشهر
لفترة الثالثة أشهر
للفترة المنتهية في  30للفترة المنتهية في
 30سبتمبر 2018م
سبتمبر 2018م
لاير سعودي
لاير سعودي
غير مراجعة
غير مراجعة

قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة
صافي الخسارة للفترة
صافي الخسارة ،كما هو مصرح عنه سابقا ً
التعديالت ذات العالقة بمصروف الزكاة

─────────

()1.724.365
()1.860.750
─────────

()1.541.447

()3.585.115

═════════

═════════

()894.197
()620.250

صافي الخسارة ،كما هو معدل

الخسارة للسهم
خسارة السهم األساسي والمخفض ،كما هو مصرح عنه سابقا ً
التعديالت ذات العالقة بمصروف الزكاة
خسارة السهم األساسي والمخفض ،كما هو معدل

()0.09
()0.06

()0.17
()0.19

─────────

─────────

()0.15

()0.36

═════════

═════════

ليس للتغير أي تاثير على قائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المسرراهمين لفترة التسررعة أشررهر المنتهية
في  30سبتمبر 2018م.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
كما في  30سبتمبر 2019م

15ـ نتائج الفترة األولية
قد ال تعتبر القوائم المالية األولية الموجزة مؤشرا ً على النتائج المتوقعة للسنة بأكملها.
16ـ أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف أرقام المقارنة لفترة سابقة للتوافق مع عرض الفترة الحالية.
17ـ موافقة مجلس اإلدارة
تمت الموافقة على هذه القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  24أكتوبر 2019م (الموافق
 25صفر 1441هـ).
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