شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة)
القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل
 31ديسمبر 2018م

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

قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2018م

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
تحسينات على المأجور ومعدات
موجودات غير ملموسة
تمويل وسلف ،صافي
ذمم مدينة للموظفين

إيضاح

 31ديسمبر 2018م  31ديسمبر 2017م
لاير سعودي
لاير سعودي

4
5
6

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

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

6
7
8

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
═════════

1

المطلوبات غير المتداولة
التزامات منافع الموظفين

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

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

9

المطلوبات المتداولة
مصروفات مستحقة الدفع وذمم دائنة أخرى
مستحق لجهات ذات عالقة
زكاة مستحقة الدفع

2.089.000
─────────

ــ
─────────

10
11
12

1.039.367
2.032.003
894.533
─────────
3.965.903
─────────

132.573
1.018.604
ــ
─────────
1.151.177
─────────

6.054.903
─────────
100.513.863
═════════

1.151.177
─────────
100.615.741
═════════

مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
تمويل وسلف ،صافي
إيرادات مستحقة ومبالغ مدفوعة مقدما ً وذمم مدينة أخرى
نقد وأرصدة بنكية
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال
خسائر متراكمة
خسائر اكتوارية
مجموع حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  20جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
للفترة من  4ابريل
2017م إلى 31
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018م ديسمبر 2017م
لاير سعودي
إيضاح لاير سعودي
اإليرادات
تكلفة مباشرة

13

هامش الربح اإلجمالي
مصروفات بيع وتسويق
مصروفات عمومية وإدارية
مخصص انخفاض القيمة مقابل التمويالت والسلف

15
6

مجموع مصروفات التشغيل
الخسارة من العمليات
إيرادات تمويل

8

صافي الخسارة للسنة  /للفترة

1.427.226
()129.787
────────
1.297.439

ــ
ــ
────────
ــ

()116.647
()5.763.692
()563.503
────────
()6.443.842
────────
()5.146.403

()149.867
()1.089.237
ــ
────────
()1.239.104
────────
()1.239.104

1.508.332
────────
()3.638.071

703.668
────────
()535.436

الخسارة الشاملة األخرى
الخسارة الشاملة األخرى للسنة  /للفترة

9

مجموع الخسارة الشاملة للسنة  /للفترة
خسارة السهم األساسية والمخفضة (باللاير السعودي للسهم)

14

()473.000
────────

ــ
────────

()4.111.071
════════

()535.436
════════

()0.36
════════

()0.05
════════

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  20جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
رأس المال
لاير سعودي
الرصيد كما في  31ديسمبر 2017م
صافي الخسارة للسنة

خسائر متراكمة
لاير سعودي

)535.436( 100.000.000
ـــ

()3.638.071

خسارة اكتوارية المجموع
لاير سعودي
لاير سعودي
ـــ

99.464.564

ـــ

()3.638.071

خسارة شاملة أخرى (انظر إيضاح )9

()473.000
()473.000
ـــ
ـــ
──────── ──────── ──────── ────────
()4.111.071
()473.000( )3.638.071
ـــ

مخصص زكاة للسنة (إيضاح )12

()894.533
ـــ
()894.533
ـــ
──────── ──────── ──────── ────────
94.458.960
)473.000( )5.068.040( 100.000.000
════════ ════════ ════════ ════════
100.000.000
ـــ
ـــ
100.000.000

مجموع الخسارة الشاملة للسنة

الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م
إصدار رأس مال (إيضاح )1
صافي الخسارة للفترة من  4أبريل 2017م إلى
 31ديسمير 2018م ("الفترة")
الدخل الشامل اآلخر
مجموع الخسارة الشاملة للفترة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2017م
(إيضاح )1-2

ـــ

()535.436

ـــ

()535.436

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
──────── ──────── ──────── ────────
()535.436
ـــ
()535.436
ـــ
──────── ──────── ──────── ────────
99.464.564
ـــ
)535.436( 100.000.000
════════ ════════ ════════ ════════

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  20جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

إيضاح
األنشطة التشغيلية
صافي الخسارة للسنة  /للفترة
تعديالت لمطابقة صافي الخسارة للفترة إلى صافي التدفقات
النقدية:
استهالك
إطفاء
مخصص انخفاض القيمة مقابل التمويالت والسلف
إيرادات تمويل
مخصص التزامات منافع موظفين

4
5
(6أ)
9

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
تمويل وسلف ،صافي
مبالغ مدفوعة مقدما ً وذمم مدينة أخرى
مصروفات مستحقة الدفع
مستحق لجهات ذات عالقة
صافي النقد المستخدم في العمليات
التزامات منافع الموظفين المدفوعة

9

صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
إضافات إلى تحسينات على المأجور ومعدات
إضافات إلى موجودات غير ملموسة
استثمار في ودائع مرابحة
إيرادات تمويل مستلمة
صافي النقد (المستخدم في)  /من األنشطة االستثمارية
النشاط التمويلي
اصدار رأس المال
النقد من النشاط التمويلي

4
5
8

للسنة المنتهية في للفترة من  4ابريل
2017م إلى 31
 31ديسمبر
ديسمبر 2017م
2018م
لاير سعودي
لاير سعودي
()3.638.071

()535.436

43.101
118.463
563.503
()1.508.332
39.031
────────
()4.382.305

25.201
ــ
ــ
()703.668
ــ
────────
()1.213.903

ــ
()52.074.160
()146.582
126.463
132.573
734.042
1.018.604
2.109.269
──────── ────────
()209.308( )53.486.691
()56.019
ــ
──────── ────────
()209.308( )53.542.710
──────── ────────
()115.642
()60.596
()327.378
()416.124
ــ
()45.381.188
599.132
1.612.868
──────── ────────
(156.112 )44.245.040
──────── ────────
ـــ
────────
ـــ
────────

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  20جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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100.000.000
────────
100.000.000
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة سعودية مساهمة مقفلة)

قائمة التدفقات النقدية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

إيضاح
صافي (النقص)  /الزيادة في النقد وما في حكمه

للسنة المنتهية في للفترة من  4ابريل
2017م إلى 31
 31ديسمبر
ديسمبر 2017م
2018م
لاير سعودي
لاير سعودي
(99.946.804 )97.787.750

النقد وما في حكمه في بداية الفترة

8

النقد وما في حكمه في نهاية السنة  /الفترة

8

معامالت غير نقدية
التزامات منافع موظفين محولة إلى الشركة
سلف موظفين محولة من جهة ذات عالقة

99.946.804
────────
2.159.054
════════

9
11

1.632.988
709.870

مبالغ مستحقة الدفع عن إجازات موظفين محولة من جهة
ذات عالقة
خسارة اكتوارية تتعلق بالتزامات منافع الموظفين

11
9

172.752
()473.000
════════

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  20جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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ــ
────────
99.946.804
════════
ــ
ــ
ــ
ــ
════════

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

إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر 2018م
 .1التنظيم 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) والشركة 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 ترخيص رقــــــــــــم /49م
ش 201710/لمدة خمس سنوات من تاريخ اإلصدار.
أ) رأس مال الشركة
كما في  31ديسمبر 2018م و  31ديسمبر 2017م ،كان رأس المال مملوكا ً على النحو التالي:

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

عدد األسهم بقيمة
 10لاير سعودي
للسهم

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2017م
لاير سعودي

9.600.000
100.000
100.000
100.000
100.000
────────
10.000.000
════════

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

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.
ب) فروع الشركة
كما في  31ديسمبر 2018م ،تعمل الشركة من خالل أربعة فروع (2017م :ال شيء) .إثنان من هذه الفروع مسجلة
لدى الشركة .ال تزال إجراءات تسجيل الفرعين المتبقيين قيد التنفيذ كما في  31ديسمبر 2018م .تشمل القوائم
المالية المرفقة موجودات ومطلوبات ونتائج هذه الفروع.
 .2أساس اإلعداد
 1-2أساس اإلعداد والقياس والعرض
وفقا َ للنظام األسسسساسسسسي للشسسسركة ،فإن الفترة المالية األولى للشسسسركة تبدأ من تاريخ إصسسسدار السسسسجل التجاري وإعالن
تأسيس الشركة وتنتهي في  31ديسمبر 2017م .وبالتالي ،فقد تم إعداد القوائم المالية النظامية األولى للشركة للفترة
من  4أبريل 2017م حتى  31ديسمبر 2017م.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2018م
 .2أساس اإلعداد (تتمة)
 1-2أساس اإلعداد والقياس والعرض (تتمة)
أساس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية ،باسسسسسسسستثناء التزامات منافع الموظفين حيث يتم اسسسسسسسستخدام
احتسابات القيمة الحالية االكتوارية.
العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.
 2-2بيان االلتزام
تم اعداد القوائم المالية للشركة:
( )1وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي كما هي معدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة عن الزكاة
وضريبة الدخل والتي تتطلب تطبيق جميع المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة
الدولي ،وتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم  381000074519بتاريخ  11أبريل 2017م بدالَ من
معيار المحاسبة الدولي (" )12ضرائب الدخل" وتفسير المعيار الدولي للتقرير المالي (" )21الرسوم الضريبية"،
والتعديالت الالحقة من خالل بعض التوضيحات المتعلقة بالمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل ("تعميم مؤسسة
النقد") ،يتم إدراج استحقاق الزكاة وضريبة الدخل من خالل حقوق المساهمين على أساس ربع سنوي ضمن
األرباح المبقاة.
( )2وفقا ً لمتطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة.
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (" – )9األدوات المالية" والمعيار الدولي للتقرير المالي ()15
– "اإليرادات من العقود مع العمالء" من  1يناير 2018م واإلفصاح عن السياسات المحاسبية لتلك المعايير الجديدة
في اإليضاح (  .)4-2عند إعداد هذه القوائم المالية ،فإن األحكام الهامة التي قامت بها اإلدارة هي نفس األحكام التي
تم تطبيقها على القوائم المالية للفترة من  4ابريل 2017م إلى  31ديسمبر 2017م ،باستثناء تلك التي تم اإلفصاح
عنها في هذا اإليضاح واإليضاح (.)4-2
 3-2األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة طبقا ً ل لمعايير الدولية للتقرير المالي كما تم تعديلها من قبل مؤسسة النقد العربي
السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل والتي تتطلب استعمال أحكام وتقديرات وافتراضات محاسبية هامة
تؤثرعلى قيم الموجودات والمطلوبات .كما أنها تتطلب أيضا ً من اإلدارة ممارسة حكمها في تطبيق السياسات
المحاسبية للشركة .يتم تقييم هذه األحكام والتقديرات واالفتراضات بشكل مستمر وذلك بنا ًء على الخبرة السابقة
وعوامل أخرى ،بما في ذلك الحصول على المشورة المهنية وتوقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد انها معقولة
ضمن الظروف الراهنة .فيما يلي المجاالت الهامة التي استخدمت بها اإلدارة التقديرات واالفتراضات ومارسة فيها
حكمها.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2018م
 .2أساس اإلعداد (تتمة)
 3-2األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)

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 االنتاجية للتحسينات على المأجور والمعدات
تحدد إدارة الشركة 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 مخصص االستهالك الذي سيتم تحميله مستقبالً في الحاالت التي تعتقد فيها
اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

االعمار 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 التطورات
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.

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

- 11 -

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

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2018م
 .2أساس اإلعداد (تتمة)
 3-2األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية (تتمة)
قيمها الحالية باستخدام الخصم قبل الزكاة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية من حيث 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 والتغيرات التي قد تطرأ عليها و يمكن 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.
تح ديد 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.

كما في تاريخ التقرير المالي ،بلغت ذمم مدينة قائمة بموجب تمويل وسلف مبلغ  52,074,160لاير سعودي (31
ديسمبر 2017م :ال شيء) وبلغ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بموجب تمويل وسلف مبلغ  563,503لاير
سعودي ( 31ديسمبر 2017م :ال شيء) .يتم تسجيل أي فرق بين المبالغ المحصلة فعليا ً في الفترات المستقبلية
والمبالغ المتوقعة في قائمة الدخل الشامل لتلك الفترات.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2018م
 .2أساس اإلعداد (تتمة)
 4-2تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة للتعديالت على المعايير الحالية وتطبيق المعيار الجديد
إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية تتطابق مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية
للشركة للفترة من  4أبريل 2017م إلى  31ديسمبر 2017م ،باستثناء تطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على
المعايير الحالية اعتبارا ً من  1يناير 2018م .ل م تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي معايير أخرى أو تفسيرات أو
تعديالت صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

المعيار الدولي للتقرير المالي ( " )9األدوات المالية"
يحل المعيار (" )9األدوات المالية" محل معيار المحاسبة الدولي (" )39األدوات المالية :االعتراف والقياس" للفترات
السنوية التي تبدأ في  1يناير  2018م أو بعد ذلك التاريخ ،والذي يوضح الجوانب الثالثة المتعلقة باحتساب األدوات
المالية :التصنيف والقياس وانخفاض القيمة ومحاسبة التحوط.
قامت الشركة خالل الفترة المنتهية في  31ديسمبر 2017م بعمل تقييم مفصل ذي تأثير على الجوانب المتعلقة
بالمعيار ( ) 9كما هو مطبق .يستند هذ التقييم إلى المعلومات الحالية المتاحة وإلى تقدير األشخاص ذوي الخبرة في
اإلدارة .وبشكل عام ،ال تتوقع الشركة أي تأثير على قائمة المركز المالي وحقوق الملكية اعتبارا ً من  1يناير 2018م
(تاريخ السريان) حيث إن الشركة تأسست في 2017م ولم يتم القيام بأي أنشطة تمويل خالل الفترة من  4أبريل
2017م إلى تاريخ السريان.

المعيار الدولي للتقرير المالي ( " )15اإليرادات من العقود مع العمالء"
يحل المعيار ( )15محل معيار المحاسبة الدولي (" )11عقود اإلنشاء" ،ومعيار المحاسبة الدولي (" )18اإليرادات"
والتفسيرات ذات الصلة ويتم تطبيقه على جميع اإليرادات من العقود مع العمالء ،ما لم تقع تلك العقود ضمن نطاق
معايير أخرى .يؤسس المعيار الجديد 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.
يتطلب المعيار من المنشآت القيام بعمل أحكام مع األخذ في االعتبار جميع الحقائق ذات العالقة والظروف عند تطبيق
كل خطوة من خطوات النموذج للعقود مع العمالء .كما يحدد المعيار أيضا ً المحاسبة عن التكاليف اإلضافية للحصول
على عقد والتكاليف المتعلقة مباشرة بإتمام العقد.
بما أن الشركة لم تبدأ بعد عملياتها خالل الفترة من  4أبريل 2017م إلى  1يناير 2018م ،وبالتالي فال يوجد لتطبيق
المعيار ( )15أي تأثير على القوائم المالية للشركة.

تفسير لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي 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) عند إلغاء االعتراف باألصل غير النقدي أو االلتزام غير النقدي الذي يتعلق
بالثمن المدفوع مقدماً ،فإن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تعترف فيه المنشأة بدايةً باألصل غير النقدي أو االلتزام
غير النقدي الناشئ عن الثمن المدفوع مقدماً .إذا كانت هناك عدة مدفوعات أو مقبوضات مقدماً ،عندئذ يجب على
المنشأة تحديد تاريخ المعاملة لكل دفعة أو استالم ثمن مدفوع مقدماً .ليس لهذا التفسير أي تأثير على القوائم المالية
للشركة.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2018م
 .2أساس اإلعداد (تتمة)
 5-2المعايير الصادرة التي 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.

 1-5-2المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16ـ عقود اإليجار
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي معيارا ً جديدا ً لالعتراف بعقود اإليجار .سيحل هذا المعيار محل:





المعيار الدولي للمحاسبة ( "– )17عقود اإليجار"
لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي للمعيار ( "– )4فيما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد آخر"
لجنة تفسيرات المعايير للمعيار ( "– )15عقود اإليجار التشغيلي -الحوافز"
لجنة تفسيرات المعايير للمعيار ( "– )27تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على شكل قانوني لعقد اإليجار".

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 استثنائ ين 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).
سيكون مطلوبا ً من المستأجرين أن يعترفوا بشكل مستقل بمصروف الفائدة على التزام عقد اإليجار وبمصروف
االستهالك فيما يخص 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.
إن المعيار ( )16الذي يسري على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير 2019م أو بعد هذا التاريخ يتطلب من
المستأجرين والمؤجرين عمل إفصاحات أكثر تفصيالً أكثر مما كان مطلوبا ً بموجب المعيار (.)17
التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي ()16
تخطط الشركة تطبيق المعيار ( )16بأثر رجعي معدل ولن تقوم بتعديل الفترات السابقة عند تعديل الفروقات بين حق
استخدام الموجودات والتزام عقد اإليجار في الرصيد المبدئي لألرباح المبقاة لسنة 2019م كما يسمح بها المعيار
( .)16ستختار الشركة تطبيق المعيار على العقود التي تم تحديدها مسبقا ً كعقود اإليجار التي تطبق معيار المحاسبة
الدولي (.)17
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2018م
 .2أساس اإلعداد (تتمة)
 5-2المعايير الصادرة التي لم تدخل حيز التنفيذ (تتمة)
التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي (( )16تتمة)
تخطط الشركة استخدام االستثناء المقترح في المعيارعلى عقود اإليجار التي تنتهي مدتها خالل  12شهرا ً اعتباراً
من التطبيق األولي أو عقود اإليجار التي يكون بها األصل األساسي ذات قيمة منخفضة.
نفذت الشركة تقييما ً لتأثير المعيار ( )16والذي على أساسه لن يكون لتطبيق المعيار ( )16أي تأثير على القوائم
المالية للشركة.
 2-5-2تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( :)9مزايا الدفع المسبق مع التعويض العكسي
بموجب المعيار ( ،) 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 فائدة على أصل المبلغ") ،وان يتم االحتفاظ بأداة الدين ضمن نموذج األعمال المناسب من
اجل ذلك التصنيف .توضح التعديالت على المعيار ( ) 9أن األصل المالي يجتاز "ضوابط مدفوعات أصل المبلغ أو
فائدة على أصل المبلغ القائم" بغض النظر عن األحداث أو الظروف التي تسبب اإللغاء المبكر للعقد ،وبغض النظر
عن الطرف الذي يدفع او يستلم التعويض المعقول من أجل اإللغاء المبكر للعقد .يجب أن تطبق التعديالت بأثر رجعي
وتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من  1يناير 2019م ،مع السماح بالتطبيق المبكر .ال يوجد لهذه التعديالت أي تأثير على
القوائم المالية للشركة.
 3-5-2تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( )10ومعيار المحاسبة الدولي ( :)28بيع موجودات أو المساهمة في
موجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك
تعالج التعديالت التضارب بين المعيار ( )10والمعيار ( ) 28في التعامل مع فقدان السيطرة على شركة تابعة يتم بيعها أو
المساهمة في شركة زميلة أو مشروع مشترك .توضح التعديالت أن األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع موجودات أو المساهمة
في موجودات تشكل عمالً تجارياً ،كما هو محدد في المعيار الدولي للتقرير المالي ( )3بين المستثمر وشركته الزميلة أو
المشروع المشترك ،يتم ا العتراف بها بالكامل .يتم تسجيل أي ربح أو خسارة ناتجة عن بيع موجودات أو المساهمة في
موجودات ال تشكل عمالً تجاريا ً فقط في حدود حصص المستثمرين غير المتعلقة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.
قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بتأجيل تاريخ دخول هذه التعديالت حيز التنفيذ إلى أجل غير مسمى ،ولكن يجب على
المنشأة التي تقوم بالتطبيق المبكر للتعديالت بأثر مستقبلي .ال يوجد للمعيار ( )10أو المعيار ( )28أي تأثير على الشركة.
 4-5-2تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( :) 19تعديل خطة تحفيز الموظفين أو خفض مدتها أو تصفيتها
تعالج التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( ) 19المحاسبة عند حدوث تعديل على الخطة أو خفض مدتها أو تصفيتها خالل
فترة التقرير المالي ،تحدد التعديالت أنه عند حدوث تعديل على الخطة أو خفض مدتها أو تصفيتها خالل فترة التقرير المالي
السنوية ،يجب على المنشأة القيام بما يلي:


تحديد تكلفة الخدمة الحالية للفترة المتبقية بعد تعديل الخطة أو خفض مدتها أو تصفيتها باستخدام افتراضات اكتوارية
تستخدم إلعادة قياس صافي التزام المنافع المحددة (األصل) الذي يعكس المنافع التي جرى تقديمها بموجب الخطة
وموجودات الخطة بعد ذلك الحدث.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2018م
 .2أساس اإلعداد (تتمة)
 5-2المعايير الصادرة التي لم تدخل حيز التنفيذ (تتمة)
 4-5-2تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( :) 19تعديل خطة تحفيز الموظفين أو خفض مدتها أو تصفيتها


تحديد صافي الفائدة للفترة المتبقية بعد تعديل الخطة أو خفض مدتها أو تصفيتها باستخدام :صافي التزام المنافع المحددة
(األصل) الذي يعكس المنافع التي جرى تقديمها بموجب الخطة وموجودات الخطة بعد ذلك الحدث ،ومعدل الخصم
المستخدم إلعادة قياس صافي التزام المنافع المحددة (األصل).

توضح التعديالت أيضا ً أنه يجب على المنشأة او ً
ال تحديد أي تكلفة خدمة سابقة أو ربح أو خسارة عند التصفية ،دون األخذ في
االعتبار التأثير على سقف األصل .يدرج هذا المبلغ ضمن قائمة الدخل الشامل .تقوم المنشأة بعدها بتحديد تأثير سقف األصل
بعد تعديل الخطة او تخفيضها أو تصفيتها .يدرج أي تغيير في التعديل ،باستثناء المبالغ المدرجة ضمن صافي الفائدة ،في
الدخل الشامل اآلخر.
تنطبق التعديالت على تعديالت الخطة أو خفض مدتها أو تصفيتها التي تحدث عند أو بعد بداية فترة التقرير المالي السنوية
األولى التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2019م مع السماح بالتطبيق المبكر .سيتم تطبيق هذه التعديالت فقط على أي تعديالت في
الخطة أو خفض مدتها أو تصفيتها للشركة في المستقبل.
 5-5-2تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( :) 28حصص طويلة األجل في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
توضح التعديالت أن المنشأة تطبق المعيار ( ) 9على الحصص طويلة االجل في شركة زميلة او مشروع مشترك ال تنطبق
عليها طريقة حقوق الملكية لكنها ،من حيث الجوهر ،تشكل جزءا ً من صافي االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك
(حصص طويلة األجل) .التوضيح هام ألنه يتضمن أن نموذج خسائر االئتمان المتوقعة في المعيار ( )9ينطبق على مثل هذه
الحصص طويلة االجل.
توضح التعديالت أيضا ً أنه عند تطبيق المعيار ( ) 9أن المنشأة ال تحتسب أي خسائر للشركة الزميلة أو المشروع المشترك أو
أي خسائر ناتجة عن االنخفاض في القيمة على صافي االستثمار مدرجة كتعديالت على صافي االستثمار في الشركة الزميلة
أو المشروع المشترك التي تنشأ عن تطبيق معيار المحاسبة الدولي (" )28استثمارات في شركات زميلة او مشاريع مشتركة".
يجب أن تطبق التعديالت بأثر رجعي وتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من  1يناير 2019م مع السماح بالتطبيق المبكر .بما أن
الشركة ال يوجد لها حصص طويلة األجل مماثلة ،لن يكون للتعديالت أي تأثير على قوائمها المالية.

 6-5-2دورة التحسينات السنوية 2015م – 2017م (الصادرة في ديسمبر 2017م)
تتضمن هذه التعديالت:

المعيار الدولي للتقرير المالي ( :)3تجميع األعمال – توضح التعديالت أنه عند حصول المنشأة على السيطرة على
منشأة عبارة عن عملية مشتركة ،فإنها تطبق متطلبات تجميع األعمال المنجزة ضمن مراحل ،بما في ذلك إعادة قياس
الحصص المقتناة مسبقا ً في موجودات ومطلوبات العملية المشتركة بالقيمة العادلة .ضمن هذا السياق ،تقوم الشركة
المقتنية بإعادة قياس كامل حصتها المقتناة مسبقا ً في العملية المشتركة.
تطبق المنشأة تلك التعديالت على تجميع األ عمال التي يكون فيها تاريخ االقتناء في أو بعد بداية فترة التقرير المالي
السنوية األولى التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2019م .مع السماح بالتطبيق المبكر .ال يوجد لهذه التعديالت أي تأثير
على الشركة.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2018م
 .2أساس اإلعداد (تتمة)
 5-2المعايير الصادرة التي لم تدخل حيز التنفيذ (تتمة)
دورة التحسينات السنوية 2015م – 2017م (الصادرة في ديسمبر 2017م) (تتمة)

المعيار الدولي للتقرير المالي ( )11الترتيبات المشتركة  -إن الجهة التي تشارك في عملية مشتركة ،لكن ال تملك
سيطرة مشتركة قد تحصل على سيطرة مشتركة على العملية المشتركة التي يشكل نشاطها بها عمالً تجاريا ً كما هو
محدد في المعيار ( .)3توضح التعديالت أن الحصص المقتناة مسبقا ً في تلك العملية المشتركة ال يعاد قياسها.
تط بق المنشأة تلك التعديالت على العمليات التي تحصل فيها على سيطرة مشتركة في أو بعد بداية فترة التقرير المالي
السنوية األولى والتي تبدأ في أو بعد  1يناير  2019مع السماح بالتطبيق المبكر .ال تنطبق هذه التعديالت على
الشركة.
 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة
فيم ا 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 حال:





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  12شهراً
على األقل من تاريخ التقرير المالي.

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





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

تقوم الشركة بتصنيف جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2018م
 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي الثمن الذي يمكن استالمه 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.
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 القوائم 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.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2018م
 .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:
تحسينات 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 القيم 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 إما محددة أو غير محددة.
يتم إ طفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر االنتاجي المحدد على مدى العمر االنتاجي االقتصادي ويتم تقييمها
لتحديد االنخفاض في القيمة إذا كان هناك مؤشرا ً على أن األصل غير الملموس يمكن أن يكون تعرض النخفاض
في القيمة .يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على
األقل في نهاية كل فترة تقرير مالي .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 األعمار اإلنتاجية غير المحددة ولكن يتم فحصها لتحديد االنخفاض في
القيمة سنويا ً إما بشكل فردي أو على مستوى الوحدة المولدة للنقد .تتم مراجعة تقييم العمر غير المحدد سنويا ً لتحديد
ما إذا سيستمر العمر االنتاجي ويكون داعماً .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 مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2018م
 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
الموجودات غير الملموسة (تتمة)
العمر اإلنتاجي التقديري للبرامج هو  3سنوات ويتم مراجعة القيم المتبقية في كل تقرير مالي وعمل التعديالت إذا
تتطلب األمر.
النقد واألرصدة البنكية
ألغراض قائمة التدفقات النقدية  ،يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد لدى البنك وودائع مرابحة
قصيرة األجل ذات مدة استحقاق أصلية خالل ثالثة أشهر أو أقل.
األدوات المالية
تصنيف الموجودات المالية
عند االعتراف األولي ،يتم تصنيف األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو
القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
األصل المالي بالتكلفة المطفأة
يقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا ما استوفى الشرطين التاليين وهو غير مصنف ضمن القياس بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل:
 االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ،و
 ينتج عن الشروط التعاقدية ألصل مالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ
وتعتبر أيضا ً فائدة على أصل المبلغ القائم.
األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

أدوات الدين
ت قاس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط إذا استوفت الشرطين التاليين وهي غير مصنفة
ضمن القياس بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:
 االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال والذي يتحقق الغرض منه عن طريق تحصيل كل من التدفقات النقدية
التعاقدية وبيع الموجودات المالية ،و
 ينتج عن الشروط التعاقدية ألصل مالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ
وتعتبر أيضا ً فائدة على أصل المبلغ القائم.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2018م
 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
األدوات المالية (تتمة)
تصنيف الموجودات المالية (تتمة)
األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (تتمة)

أدوات حقوق الملكية
عند االعتراف األولي ،بالنسبة الستثمار حقوق الملكية غير المحتفظ به للمتاجرة ،فإن الشركة قد تختار بشكل غير
قابل لإللغاء أن تعرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر .يتم هذا االختيار على أساس كل
استثمار على حدة.

األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
تصنف كافة الموجودات المالية األخرى على أنه تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
إضافةً لذلك  ،وعند االعتراف األولي ،قد تحدد الشركة بصورة غير قابلة لإللغاء أصل مالي يفي بالمتطلبات ليتم
قياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ليتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
إذا كان القيام بذلك يلغي أو يقلص بصورة جوهرية عدم التوافق المحاسبي الذي قد ينشأ.
ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية الحقا ً لإلعتراف األولي بها ،باستثناء في الفترة التي تلي تغيير الشركة لنموذج
أعمالها إلدارة الموجودات المالية.
تقييم نموذج األعمال
تقوم الشركة بعمل تقييم للهدف من نموذج األعمال الذي يكون األصل محتفظ بموجبه على مستوى المحفظة ألن هذا
يعكس الطريقة التي يدار بها العمل والمعلومات التي يتم إرسالها إلى اإلدارة .تتضمن المعلومات ما يلي:
 السياسات واألهداف المبينة للمحفظة .وبشكل محدد ،إذا ما كانت استراتيجية اإلدارة تركز على تحقيق إيرادات
من عموالت خاصة تعاقدية أو االحتفاظ بمعدل عمولة خاصة محدد أو يكون هناك توافق بين مدة الموجودات
المالية ومدة المطلوبات المالية التي تمول تلك الموجودات أو تحقق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات.
 كيفية تقييم أداء المحفظة وإرسال تقارير بشأنها إلى إدارة الشركة.
 المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال) وكيفية
إدارة المخاطر.
 كيفية تعويض المدراء ،أي إذا ما استند التعويض إلى القيمة العادلة للموجودات التي تمت إدارتها أو التدفقات
النقدية التعاقدية التي تم تحصيلها ،و
 تكرار وكمية وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة وأسباب البيع والتوقعات بشأن أنشطة المبيعات المستقبلية.
إال أن المعلومات حول أنشطة المبيعات ال تعتبر منفصلة ،ولكن تعتبر جزءا ً من التقييم الشامل عن كيفية تحقيق
الشركة لهدفها في إدارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2018م
 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
األدوات المالية (تتمة)
تصنيف الموجودات المالية (تتمة)
تقييم نموذج األعمال (تتمة)
يستند تقييم نموذج األعمال على السيناريوهات المتوقعة بصورة معقولة دون األخذ في االعتبار سيناريوهات "األسوأ"
أو "كثافة العمل" .إذا تحققت التدفقات النقدية بعد االعتراف األولي بطريقة مختلفة عن التوقعات األصلية للشركة،
فإن الشركة ال تغير تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج األعمال ،ولكن يتم إدراج تلك
المعلومات عند عمل تقييم للموجودات المالية ـ المستحدثة أو المشتراة مؤخرا ً ـ في المستقبل.
الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة يتم قياسها بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل ألنها غير محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وال محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية
وبيع موجودات مالية.
تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ وفائدة على أصل المبلغ ("ضوابط
مدفوعات أصل المبلغ وفائدة على أصل المبلغ")
ألغراض القيام بهذا التقييم ،فإن "أصل المبلغ" هو القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي .أما "الفائدة"
فهي القيمة الزمنية للمال ،واالئتمان ومخاطر االقراض األساسية األخرى المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل فترة
معينة وتكالي ف االقراض األساسية األخرى (مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية) ،إضافة لهامش الربح.
عند القيام بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ وفائدة ألصل المبلغ ،فإن
الشركة تأخذ في اعتبارها الشروط التعاقدية لألداة .يتضمن ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يتضمن شروط تعاقدية
يستوف هذا الشرط .عند القيام بالتقييم ،تأخذ
يمكنها تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية حيث أنه بذلك لن
ِ
الشركة في اعتبارها ما يلي:






األحداث الطارئة التي قد تؤدي لتغيير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية،
مزايا الرفع المالي،
شروط الدفع المقدم وتمديد مدة التعاقد،
الشروط التي تقيد مطالبات الشركة في التدفقات النقدية من موجودات محددة (أي ترتيبات أصل دون حق
الرجوع)،
المزايا التي تؤدي لتعديل القيمة الزمنية للمال ،أي التعديل الدوري لمعدالت الفائدة.

تصنيف المطلوبات المالية
عند االعتراف األولي ،تصنف الشركة مطلوباتها المالية على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة.
الحقاً ،يتم قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة ،إال إذا كان هناك حاجة لقياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل أو أن المنشأة اختارت قياس االلتزام بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وفقا ً لمتطلبات المعيار (.)9
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2018م
 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
األدوات المالية (تتمة)
إلغاء االعتراف باألدوات المالية
الموجودات المالية
تقوم الشركة بإلغاء االعتراف بأصل مالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي أو تحويل
الحقوق في استالم التدفقات النقدية التعاقدية في معاملة يتم بموجبها انتقال كافة المخاطر والمنافع الخاصة بملكية
أصل مالي بشكل جوهري أو التي ال تقوم فيه ا الشركة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل وال تحتفظ
بالسيطرة على األصل المالي.
عند إلغاء االعتراف بأصل مالي ،فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل (أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء من
أصل تم استبعاده) ومجموع كل من ( )1الثمن المستلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم اقتناؤه ناقصا ً أي التزام جديد
تم تحمله) و( )2أي مكسب أو خسارة متراكمة تم إدراجها في الدخل الشامل اآلخر ،يتم إدراجه في قائمة الدخل.
اعتباراً من تاريخ  1يناير  2018م ،ال يتم إدراج أي مكسب  /خسارة متراكمة ـ مسجلة في الدخل الشامل اآلخر فيما
يتعلق باستثمارات أوراق مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ـ في قائمة الدخل عند إلغاء
االعتراف بتلك األوراق المالية .يتم إدراج أي فائدة على الموجودات المالية المحولة المؤهلة لالستبعاد والتي تم
تكوينها أو االحتفاظ بها من قبل الشركة كأصل أو التزام مستقل.
فيما يتعلق بالمعامالت التي ال تحتفظ فيها الشركة جوهريا ً بكافة مخاطر ومنافع ملكية األصل المالي وال تقوم بتحويلها
وتحتفظ بالسيطرة على األصل ،فإن الشركة تستمر في االعتراف باألصل في حدود استمراريتها فيه وبحسب تعرضها
للتغيرات في قيمة األصل المحول.
تعديالت على الموجودات المالية والمطلوبات المالية
الموجودات المالية
إذا تم تعديل شروط األص ل المالي ،تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل مختلفة بصورة
جوهرية .إذا كانت التدفقات النقدية مختلفة بصورة جوهرية ،فإن الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي
األصلي تعتبر منتهية الصالحية .وفي هذه الحالة ،يتم إلغاء قيد األصل المالي األصلي ويتم االعتراف باألصل المالي
الجديد بالقيمة العادلة.
وفيما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل المدرج بالتكلفة المطفأة غير مختلفة جوهرياً ،فإن التعديل ال يؤدي إلى
إلغاء قيد األصل المالي .وفي هذه الحالة ،تقوم الشركة بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي
واالعتراف بالمبلغ الناتج من تعديل إجمالي القيمة الدفترية كربح أو خسارة من التعديل في قائمة الدخل .إذا تم تنفيذ
هذا التعديل بسبب الصعوبات المالية للمقترض فإنه يتم عرض الربح أو الخسارة معا ً إلى جانب خسائر انخفاض
القيمة .وفي حاالت أخرى يتم عرضها كإيرادات تمويل.
المطلوبات المالية
تقوم الشركة باستبعاد االلتزام المالي عندما يتم تعديل شروط االلتزام وعندما تكون التدفقات النقدية لاللتزام المعدل
مختلفة جوهرياً .وفي هذا الحالة ،يتم إدراج االلتزام المالي الجديد المستند إلى الشروط المعدلة المدرجة بالقيمة
العادلة .يتم إدراج الفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام المالي المنتهي وااللتزام المالي الجديد وفق الشروط المعدلة في
قائمة الدخل.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2018م
 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
األدوات المالية (تتمة)
تعديالت على الموجودات المالية والمطلوبات المالية (تتمة)
االنخفاض في القيمة
تقوم الشركة بإدراج المخصصات لخسائر االئتمان المتوقعة من األدوات المالية التالية التي لم يتم قياسها بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل:
 الموجودات المالية التي هي أدوات دين ،و
 التزامات القروض الصادرة ـ إن وجدت.
ال يتم إدراج خسارة االنخفاض في القيمة على االستثمارات في حقوق الملكية.
تقوم الشركة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي خسارة االئتمان المتوقعة على أساس العمر الزمني باستثناء
ما يلي والتي يتم قياسها بخسارة ائتمان متوقعة على مدى  12شهراً:
 استثمارات بأوراق مالية كأدوات دين تم تحديدها على أنها ذات مخاطر متدنية في تاريخ التقرير المالي،
 أدوات مالية أخرى لم تزدد مخاطر االئتمان بخصوصها بصورة جوهرية منذ االعتراف األولي بها.
تعتبر الشركة سندات الدين ذات مخاطر ائتمان متدنية عندما يكون تصنيف مخاطر االئتمان لها معادل لتعريف
المفهوم العالمي لـ "درجة االستثمار".
إن خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  12شهرا ً هي جزء من خسائر االئتمان المتوقعة التي تنشأ عن أحداث التعثر
ألداة مالية محتملة خالل  12شهراً بعد تاريخ التقرير المالي.
إن المدخالت الرئيسية في قياس خسائر االئتمان المتوقعة تمثل هيكل أحكام المتغيرات التالية:
 احتمال التعثر
 خسارة من التعثر
 معرض لمخاطر التعثر
تقوم الشركة بتصنيف موجوداتها المالية في ثالث مراحل وفقا ً لمنهجية المعيار ( )9كما يلي:
 المرحلة ( ) 1ـ الموجودات المالية التي لم تنخفض قيمتها بصورة جوهرية من حيث الجودة االئتمانية منذ
نشأتها .يتم تسجيل مخصص االنخفاض في القيمة بنا ًء على احتمالية التعثر على مدى  12شهراً.
 المرحلة ( ) 2ـ الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها بصورة جوهرية من حيث الجودة االئتمانية منذ
نشأتها.
يتم تسجيل مخصص االنخفاض في القيمة استنادا ً إلى خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر الزمني.
 المرحلة ( – )3بالنسبة للموجودات المالية التي انخفضت قيمتها ،تقوم الشركة باالعتراف بمخصص
االنخفاض في القيمة استنادا ً إلى العمر الزمني الحتمال التعثر.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2018م
 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
تعديالت على الموجودات المالية والمطلوبات المالية (تتمة)
االنخفاض في القيمة (تتمة)
تأخذ الشركة أيضا ً في االعتبار المعلومات المتوقعة مستقبالً في تقييمها لالنخفاض الجوهري لمخاطر االئتمان منذ
نشأتها إضافة إلى قياس خسائر االئتمان المتوقعة.
سوف تتضمن المعلومات المتوقعة مستقب ً
ال عناصر مثل الحكم من قبل خبير وعوامل االقتصاد الكلي (مثل :نمو
القرض ،وأسعار النفط ،ومعدل النمو المحلي اإلجمالي السنوي ،ومعدل إنفاق المستهلك) والتوقعات االقتصادية التي
يتم الحصول عليها من خالل المصادر الداخلية والخارجية.
قياس خسائر االئتمان المتوقعة
إن خسائر االئتمان المتوقعة هي احتمال التقدير المرجح لخسائر االئتمان والتي يتم قياسها كاآلتي:
 الموجودات المالية التي لم تنخفض فيها قيمة االئتمان في تاريخ التقرير المالي تقاس بالقيمة الحالية لصافي
التدفقات النقدية (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقا ً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع
الشركة الحصول عليها)،
 الموجودات المالية التي انخفضت فيها قيمة االئتمان في تاريخ التقرير المالي :تقاس بالفرق بين إجمالي
القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة،
عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي
يتم عرض مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة مقابل الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في قائمة المركز المالي
كخصم من اجمالي القيمة الدفترية للموجودات.
الشطب
يتم شطب القروض وأوراق الدين (بشكل جزئي أو كلي) عندما ال يكون هناك احتمال واقعي لالسترداد ،إال أن
الموجودات المالية التي تم شطبها ممكن أن تكون ما زالت خاضعة ألنشطة الزامية للتمشي مع إجراءات الشركة
السترداد المبالغ المستحقة.
المقاصة

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وصافي المبلغ المدرج في قائمة المركز المالي عندما يكون هناك فقط حق
نظامي نافذ لمقاصة المبالغ المقيدة ويكون هناك نية لدى الشركة للمقاصة إما على أساس الصافي أو تسييل الموجودات وسداد
المطلوبات في آن معاً.

التزامات منافع الموظفين
تمثل هذه االلتزامات مكافأة نهاية الخدمة والمنافع اإلضافية ("منافع الموظفين") بموجب برامج مكافأة نهاية الخدمة المحددة
غير الممولة .يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفقا ً لنظام العمل في المملكة العربية السعودية بنا ًء على طول فترة خدمة
الموظف .تمثل المنافع اإلضافية مكافأة ما بعد ا لخدمة المستحقة الدفع للموظفين الذين يتركون العمل لدى الشركة بعد إتمام
فترة عشر سنوات من الخدمة على األقل.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2018م
 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
التزامات منافع الموظفين (تتمة)
ويحتسب صافي التزامات الشركة فيما يتعلق ببرامج مكافأة نهاية الخدمة المحددة غير الممولة ("االلتزامات") بشكل منفصل
لكل برنامج عن طريق تقدير مبلغ المكافأة التي يسسسستحقها الموظفون في المسسسستقبل مقابل خدمتهم في الفترات الحالية والسسسسابقة
حيث يتم خصم المكافأة لتحديد قيمتها الحالية وأي تكاليف خدمة سابقة غير مسجلة.
إن معدل الخصسسم المسسستخدم هو عائد السسسوق على سسسندات الشسسركات ذات جودة عالية كما في تاريخ التقرير المالي والتي لها
تواريخ اسسسسسسسستحقاق ومخاطر تقارب آجال التزامات الشسسسسسسسركة .يتم تحديد تكلفة تقديم المكافأة بموجب برامج المكافأة المحددة
باسسسستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة لتحديد القيمة الحالية اللتزامات الشسسسركة مع القيام بإجراء تقييمات اكتوارية كل ثالث
سسسسسنوات وتحديثها للسسسسسنتين الالحقتين بالمتغيرات الجوهرية  -إن وجدت .يتكون التزام مكافأة نهاية الخدمة المحددة للموظفين
من القيمة الحالية اللتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المحددة المعدل مقابل تكلفة أي خدمة سسسسسسسابقة لم يتم تسسسسسسسجيلها بعد .ال
يوجد حاليا ً تكاليف خدمة سابقة .يتم تثبيت كامل قيمة المكاسب والخسائر االكتوارية في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
في السنة التي وقعت فيها.

اإليرادات

الدخل من التمويل والسلف

يتم إدراج الدخل من التمويل والسلف على أساس االستحقاق  /الوقت باستخدام طريقة العمولة الخاصة الفعّالة وفقا ً
لمعدل العمولة الخاصة السائد لدى الشركة بشأن منتجات القروض .يتم تحصيل دخل هذه المحفظة مع أقساط القروض
إضافة لرسوم الخدمة اإلضافية المستحقة ،إن وجدت.

الدخل من أتعاب العقود
يتم تأجيل الدخل من اتع اب العقود ناقص أي مصاريف تعود عليه بشكل مباشر وتدرج على فترة العقد كتعديل
بحسب معدل الفائدة السائد
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 جزءاً محدداً من األنشطة
التشغيلية للشركة .يتم التوزيع بين المصروفات العمومية واإلدارية والتكاليف المباشرة ،عند الحاجة ،على أساس
متطابق.
إيرادات التمويل
يتم االعتراف بإيرادات التمويل على أساس االستحقاق باستخدام أساس العائد الفعّال.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2018م
 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
الزكاة
يتم تكوين 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.
المخصصات
ت درج 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.
في حال كان تأثير القيمة الوقتية للمال جوهرياً ،يتم خصم المخصصات باستخدام معدل الخصم الذي يعكس ،حسب
مقتضى الحال ،المخاطر الخاصة بااللتزام .عند استخدام الخصم ،يتم إدراج الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت
كتكلفة تمويل.
تحويل العمالت األجنبية
تسجل المعامالت التي تتم بعمالت أ جنبية باللاير السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعاملة .يعاد
تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بعمالت أجنبية في تاريخ التقرير المالي ويعاد تحويلها بأسعار
الصرف السائدة في ذلك التاريخ .تدرج المكاسب والخسائر من تسوية وتحويل المعامالت بعملة أجنبية 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.
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 الشركة كعقد إيجار تمويلي.
يختلف عقد اإليجار التشغيلي عن عقد اإليجار التمويلي .تدرج مدفوعات عقد اإليجار التشغيلي كمصروف تشغيلية
في قائمة الدخل على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2018م
 .4التحسينات على المأجور والمعدات
تحسينات على
المأجور
لاير سعودي
التكلفة:
في بداية السنة  /الفترة
إضافات خالل السنة  /الفترة
في نهاية السنة  /الفترة
االستهالك المتراكم:
في بداية السنة  /الفترة
مخصص للسنة  /للفترة (إيضاح )15
في نهاية السنة  /الفترة
صافي القيم الدفترية:
في  31ديسمبر 2018م
في  31ديسمبر 2017م

معدات مكتبية
لاير سعودي

أجهزة حاسب
آلي
لاير سعودي

المجموع
 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

115.642
4.289
21.453
89.900
60.596
4.389
7.891
48.316
──────── ─────── ──────── ───────
176.238
8.678
29.344
138.216
──────── ─────── ──────── ───────
25.201
110
9.655
15.436
43.101
2.524
5.325
35.252
──────── ─────── ──────── ───────
68.302
2.634
14.980
50.688
──────── ─────── ──────── ───────
107.936
6.044
14.364
87.528
════════ ═══════ ════════ ═══════
4.179
11.798
74.464
════════ ═══════ ════════
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المجموع
 31ديسمبر
2017م
لاير سعودي

ـــ
115.642
────────
115.642
────────
ـــ
25.201
────────
25.201
────────

90.441
════════

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

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2018م
 .5الموجودات غير الملموسة

برامج
لاير سعودي
التكلفة:
في بداية السنة  /الفترة
إضافات خالل السنة  /الفترة
تحويالت
في نهاية السنة  /الفترة

أعمال رأسمالية
تحت التنفيذ
(اإليضاح "أ")
لاير سعودي

327.378
ــ
416.124
ــ
()539.393
539.393
─────── ───────
204.109
539.393
─────── ───────

اإلطفاء المتراكم:
ــ
ــ
في بداية السنة  /الفترة
ــ
مخصص للسنة  /للفترة (إيضاح 118.463 )15
─────── ───────
ــ
118.463
في نهاية السنة  /الفترة
─────── ───────
صافي القيم الدفترية:
204.109
420.930
في  31ديسمبر 2018م
═══════ ═══════
327.378
ــ
في  31ديسمبر 2017م
═══════ ═══════

المجموع
 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

المجموع
 31ديسمبر
2017م
لاير سعودي

327.378
416.124
ــ
───────
743.502
───────

ــ
327.378
ــ
───────
327.378
───────

ــ
118.463
───────
118.463
───────

ــ
ــ
───────
ــ
───────

625.039
═══════
327.378
═══════

أ) خالل السنة ،تم اكمال المشروع المتعلق بتطبيق البرنامج وتحويل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ إلى الفئة
المناسبة للبرنامج ،.الذي يتم اطفاؤه على فترة  3سنوات من تاريخ توفره لالستخدام المقصود منه.
أضف إلى ذلك ،تمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ كما في نهاية السنة التكلفة المتكبدة التي تتعلق بتطوير الموقع
االلكتروني .يجري حاليا تطوير الموقع االلكتروني كما في  31ديسمبر 2018م.

- 29 -

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

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2018م
 .6التمويل والسلف ،صافي

إجمالي تمويل وسلف
ناقص :إيرادات تمويل غير مكتسبة
ناقص :مخصص ديون مشكوك في تحصيلها (إيضاح )17
تمويل وسلف ،صافي

إجمالي تمويل
وسلف
لاير سعودي
2019م

الجزء المتداول
السسسسجسسسسزء غسسسسيسسسسر
2020م
المتداول
2021م
2022م
2023م
ومسسسسسسسسسسسسسا
بعدها

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2017م
لاير سعودي

59.950.395
()7.876.235
────────
52.074.160
()563.503
────────
51.510.657
════════

ــ
ــ
───────
ــ
ــ
───────
ــ
═══════

 31ديسمبر 2018م
مخصص ديون
مشكوك في
إيرادات تمويل
تحصيلها
غير مكتسبة
لاير سعودي
لاير سعودي

37.145.836

()4.897.011

()563.503

تمويل وسلف،
صافي
لاير سعودي
31.685.322

13.656.602
4.325.678
2.802.425

()1.586.366
()826.079
()429.825

ـــ
ـــ
ـــ

12.070.236
3.499.599
2.372.600

2.019.854
───────
59.950.395
═══════

()136.954
───────
()7.876.235
═══════

ـــ
───────
()563.503
═══════

1.882.900
───────
51.510.657
═══════

أ) خالل الفترة ،سجلت الشركة مخصص انخفاض في القيمة مقابل تمويل وسلف بمبلغ  563,503لاير سعودي
(انظر اإليضاح .)17
ب) كما في  31ديسمبر 2018م ،لم يكن لدى اإلدارة أي تمويالت أو سلف تجاوزت مواعيد استحقاقها واعتبرت
اإلدارة أنها تعرضت النخافض في القيمة ( 31ديسمبر 2017م :ال شيء).
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2018م
 .7اإليرادات المستحقة والمبالغ المدفوعة مقدما والذمم المدينة األخرى

مبالغ مدفوعة مقدما ً
ذمم موظفين مدينة – الجزء المتداول
إيرادات تمويل مستحقة االستالم
أخرى

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2017م
لاير سعودي

116.563
204.157
ـــ
45.993
───────
366.713
═══════

146.532
ـــ
104.536
50
───────
251.118
═══════

 .8النقد واألرصدة البنكية

نقد وما في حكمه
ودائع مرابحة (تاريخ استحقاق أصلي أكثر من  3أشهر)

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2017م
لاير سعودي

2.159.054
45.381.188
════════
47.540.242
════════

99.946.804
ــ
════════
99.946.804
════════

خالل السنة ،حققت الشركة إيرادات تمويل بمبلغ  1,508,332لاير سعودي (للفترة من  4أبريل 2017م إلى 31
ديسمبر 2017م 703,668 :لاير سعودي) على األرصدة البنكية واستثمار في ودائع مرابحة بمعدل عائد يتراوح
ما بين  %1.35و( %2.85للفترة من  4أبريل 2017م إلى  31ديسمبر 2017م %0.45 :إلى .)%1,80
كما في  31ديسمبر 2018م ،تضمن النقد وما في حكمه ودائع مرابحة بمبلغ ال شيء ( 31ديسمبر 2017م85 :
مليون لاير سعودي لها تاريخ استحقاق أقل من ثالثة أشهر).
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2018م
 .9التزامات منافع الموظفين
فيما يلي االفتراضات المالية الرئيسية المستخدمة الحتساب التزامات برامج المنافع المحددة غير الممولة:

معدل الخصم
معدل الزيادة المتوقعة في الرواتب

2018م

2017م

%4.5
%2.5

ــ
ــ

فيما يلي المبالغ المدرجة في قائمة الدخل الشامل فيما يتعلق بتلك المنافع:
 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي
39.031

تكلفة الفائدة (انظر اإليضاحين  1-9و)2-9

 31ديسمبر
2017م
لاير سعودي
ـــ

فيما يلي القيمة الحالية لمجموع التزامات منافع الموظفين:
 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي
1.222.000
867.000
2.089.000

منافع نهاية الخدمة (إيضاح )1-9
منافع إضافية (إيضاح )2-9

 31ديسمبر
2017م
لاير سعودي
ـــ
ـــ
ـــ

 1-9فيما يلي الحركة في القيمة الحالية لمنافع نهاية الخدمة:
للسنة المنتهية
في  31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

للفترة من  4أبريل
2017م إلى 31
ديسمبر 2017م
لاير سعودي

تكلفة الفائدة
تعديالت للربح االكتواري
منافع مدفوعة
محول خالل السنة  /الفترة  -صافي (إيضاح )11

28.002
()55.000
()56.019
1.305.017

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

في  31ديسمبر

1.222.000

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

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2018م
 .9التزامات منافع الموظفين (تتمة)
 2-9فيما يلي الحركة في القيمة الحالية للمنافع اإلضافية:
للسنة المنتهية
في  31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

للفترة من  4أبريل
2017م إلى 31
ديسمبر 2017م
لاير سعودي

تكلفة الفائدة
تعديالت للخسارة االكتوارية
محول خالل السنة  /الفترة  -صافي (إيضاح )11

11.029
528.000
327.971

ـــ
ـــ
ـــ

في  31ديسمبر

867.000

ـــ

تحليل الحساسية
التغيرات المعقولة المحتملة في تاريخ التقرير المالي ألحد االفتراضات االكتوارية ذات الصلة ،مع بقاء االفتراضات
األخرى ثابتة ،قد تؤثر على التزامات المنافع المحددة ضمن المبالغ المعروضة أدناه:
 31ديسمبر 2018م
منافع نهاية الخدمة
نقص
زيادة
(147.000 )131.000
معدل الخصم (حركة )%1
زيادة الرواتب المستقبلية (حركة )131.000( 147.000 )%1

 31ديسمبر 2017م
نقص
زيادة
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

 31ديسمبر 2018م
منافع إضافية
نقص
زيادة
(117.000 )104.000
معدل الخصم (حركة )%1
زيادة الرواتب المستقبلية (حركة )104.000( 117.000 )%1

 31ديسمبر 2017م
نقص
زيادة
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

 .10المصروفات المستحقة الدفع والذمم الدائنة األخرى

مصروفات مستحقة الدفع
دفعات مقدمة من عمالء
ذمم دائنة أخرى
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 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2017م
لاير سعودي

967.761
27.056
44.550

70.000
ـــ
62.573

1.039.367

132.573

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

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2018م
 .11المعامالت مع الجهات ذات العالقة وارصدتها
تمثل الجهات ذات العالقة الشركات الزميلة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة في
الشركة والمنشآت التي تمارس سيطرتها عليها أو تقع تحت سيطرة مشتركة لتلك الجهات أو تتأثر بها بشكل جوهري.
يتم اعتماد سياسات األسعار وشروط المعامالت من قبل إدارة الشركة .فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية التي
تمت مع الجهات ذات العالقة خالل السنة  /الفترة:

طبيعة المعامالت
الجهة ذات العالقة
الشركة المتحدة المميزة للتجارة المحدودة مدفوعات نيابة عن الشركة
("الشركة األم")
مدفوعات نيابة عن الشركة
شركة باب رزق جميل للخدمات
تكلفة موظفين (انظر اإليضاح أدناه)
المحدودة
تحويل من التزامات منافع الموظفين
تحويل راتب االجازات المستحق
تحويل سلف موظفين
تحصيل تم نيابة عن الشركة
شركة عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل خدمات مشتركة (يستثنى ضريبة
القيمة المضافة) (انظر إيضاح )15
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
مدفوعات نيابة عن الشركة
شركة عبداللطيف جميل للمعلومات
مصروفات تقييم عمالء ـ ما قبل
والخدمات المحدودة
التمويل والسلف (يستثنى ضريبة
القيمة المضافة)

للسنة المنتهية
في  31ديسمبر
2018م
لاير سعودي
1.448.488

من  4أبريل
2017م إلى 31
ديسمبر 2017م
لاير سعودي
861.151

1.444.124
875.867
1.632.988
172.752
709.870
102.362

802.179
ـــ
ـــ
ـــ

1.106.185
41.344

ـــ
ـــ

129.787

ـــ

حتى تاريخ  31مارس  2018م ،تقوم جهة منتسبة بتحمل تكاليف الموظفين المتكبدة ولم يتم إعادة تحميل مثل هذه
المصروفات على الشركة .اعتبارا ً من  1أبريل 2018م ،جميع المصروفات التي تتعلق بالموظفين والتي تكبدتها
الجهة المنتسبة ـ إن وجدت ـ تم توزيعها 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.

مستحق لجهات ذات عالقة:
يتكون المستحق لجهات ذات عالقة مما يلي:

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

شركة باب رزق جميل للخدمات المحدودة
شركة عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
الشركة المتحدة المميزة للتجارة المحدودة ـ ("الشركة األم")
شركة عبداللطيف جميل للمعلومات و الخدمات المحدودة
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 31ديسمبر
2017م
لاير سعودي

802.179 1.423.939
ــ
580.747
216.425
ـــ
ــ
27.317
─────── ───────
1.018.604 2.032.003
═══════ ═══════

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

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2018م
 .11المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)

مستحق لجهات ذات عالقة (تتمة):
يتكون مجموع مبلغ تعويضات كبار موظفي اإلدارة خالل السنة مما يلي:
2018م
لاير سعودي
381.405
175.000
49.098
605.503

أجور وتعويضات
منافع موظفين قصيرة االجل
التزامات منافع الموظفين

2017م
لاير سعودي
ــ
ــ
ــ
ــ

 .12الزكاة
المخصص المحمل للفترة
بلغ مخصص الزكاة المحمل للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م مبلغ  894,533لاير سعودي (للفترة من 4
أبريل 2017م إلى  31ديسمبر 2017م :ال شيء).
الوضع الزكوي
ً
قدمت الشركة إقرارها الزكوي للفترة من  4أبريل 2017م إلى  31ديسمبر 2017م ،وال يزال حاليا قيد مراجعة
الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") .لدى الشركة شهادة عدم ممناعة صالحة حتى  30أبريل 2019م.
 .13اإليرادات

إيرادات من تمويل وسلف
إيرادات من أتعاب عقود
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للسنة المنتهية
في  31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

من  4أبريل 2017م
إلى  31ديسمبر
2017م
لاير سعودي

1.299.585
127.641
────────
1.427.226
════════

ــ
ــ
────────
ــ
════════

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

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2018م
 .14خسارة السهم
يتم احتساب خسارة السهم األساسية بقسمة صافي الخسارة للسنة  /للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
القائمة خالل السنة  /الفترة .ال ينطبق على الشركة احتساب الخسارة المخفضة للسهم .يتم احتساب الخسارة األساسية
والمخفضة للسهم كما يلي:

صافي الخسارة للسنة  /للفترة
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (إيضاح )1
الخسارة األساسية والمخفضة للسهم (باللاير سعودي للسهم)

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

للفترة من  4أبريل
2017م إلى 31
ديسمبر 2017م
لاير سعودي

()3.638.071
════════
10.000.000
════════
()0.36
════════

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

 .15المصروفات العمومية واإلدارية

رواتب وتكاليف تتعلق بها
مصروفات معاد تحميلها (انظر إيضاح )11
أتعاب مهنية
إيجار
سفر
إطفاء (إيضاح )5
استهالك (إيضاح )4
تكلفة ترخيص
أخرى
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للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

للفترة من  4أبريل
2017م إلى 31
ديسمبر 2017م
لاير سعودي

2.954.567
1.106.185
501.702
378.949
193.422
118.463
43.101
94.842
372.461
────────
5.763.692
════════

ـــ
ـــ
366.656
265.279
124.105
ـــ
25.201
68.668
239.328
────────
1.089.237
════════

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

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2018م
 .16االحتياطي 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 إلى االحتياطي
النظامي خالل السنة  /الفترة حيث أن الشركة تكبدت خسارة.
 .17أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية
الشركة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر العملة .تراقب اإلدارة العليا
إدارة هذه المخاطر .تساند إدارة الخزينة للمجموعة اإلدارة العليا للشركة بإدارة المخاطر وتقدم النصح والمشورة
حول المخاطر المالية وإطار حوكمة المخاطر المالية .تقدم إدارة الخزينة تأكيدات لإلدارة العليا أن أنشطة المخاطر
المالية يتم التحكم بها بموجب سياسات وإجراءات مالئمة بحيث يتم تحديد وقياس إدارة المخاطر المالية وفقا ً ألهداف
سياسات إدارة المخاطر .يقوم مجلس اإلدارة بفحص والموافقة على السياسات إلدارة كل نوع من المخاطر والملخصة
فيما يلي:
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 ،ومخاطر 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.
حساسية أسعار الفائدة للموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي
تدير الشركة تعرضها لتأثيرات المخاطر المختلفة المرتبطة بالتذبذب في المستويات السائدة من أسعار الفائدة في السوق على
مركزها المالي وتدفقاتها النقدية .يلخص الجدول أدناه تعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة ويتضمن الجدول موجودات
ومطلوبات الشركة بقيمها الدفترية مصنفة حسب إعادة التسعير التعاقدي أو مواعيد االستحقاق ـ أيهما يأتي أوالً .الشركة
معرضة لمخاطر أسعار الفائدة كنتيجة لعدم تطابق أو وجود فروقات في مبالغ الموجودات والمطلوبات التي تستحق أو يجب
إعادة تسعيرها في فترة معينة .تقوم الشركة بإدارة هذا النوع من المخاطر عبر مطابقة إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات
من خالل استراتيجيات إدارة المخاطر.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
في  31ديسمبر 2018م
 .17أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر السوق (تتمة)

 )1مخاطر أسعار الفائدة (تتمة)
حساسية أسعار الفائدة للموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي (تتمة)
حساسية اسعار الفائدة للموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي

 31ديسمبر 2018م
الموجودات
تحسينات على المأجور ومعدات
موجودات غير ملموسة
تمويل وسلف ،صافي
ذمم مدينة للموظفين
إيرادات مستحقة ومبالغ مدفوعة
مقدما ً وذمم مدينة أخرى
نقد وأرصدة بنكية
مجموع الموجودات
المطلوبات
التزامات منافع الموظفين
مصروفات مستحقة الدفع وذمم
دائنة أخرى
مطلوب لجهات ذات عالقة
زكاة مستحقة الدفع
مجموع المطلوبات
الفرق

خالل سنة
واحدة
لاير سعودي

بفائدة
 1إلى 3
سنوات
لاير سعودي

أكثر من 3
سنوات
لاير سعودي

بال فائدة
لاير سعودي

المجموع
لاير سعودي

ـــ
ـــ
31.685.322
ـــ

ـــ
ـــ
15.569.835
ـــ

ـــ
ـــ
4.255.500
ـــ

107.936
625.039
ـــ
363.276

107.936
625.039
51.510.657
363.276

ـــ
45.381.188
77.066.510

ـــ
ـــ
15.569.835

ـــ
ـــ
4.255.500

366.713
2.159.054
3.622.018

366.713
47.540.242
100.513.863

ـــ

ـــ

ـــ

2.089.000

2.089.000

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

1.039.367
2.032.003
894.533
6.054.903

1.039.367
2.032.003
894.533
6.054.903

()2.432.885

94.458.960

77.066.510

15.569.835
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4.255.500

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

إيضاحات حول القوائم المالية
كما في  31ديسمبر 2018م

 . 17أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر السوق (تتمة)

حساسية اسعار الفائدة للموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي (تتمة)

 31ديسمبر 2017م
الموجودات
تحسينات على المأجور ومعدات
موجودات غير ملموسة
إيرادات مستحقة ومبالغ مدفوعة
مقدما ً وذمم مدينة أخرى
نقد وأرصدة بنكية
مجموع الموجودات
المطلوبات
مصروفات مستحقة الدفع وذمم
دائنة أخرى
مطلوب لجهات ذات عالقة
مجموع المطلوبات
الفرق

خالل سنة
واحدة
لاير سعودي
ـــ
ـــ
ـــ
85.000.000
85.000.000

ـــ
ـــ
ـــ
85.000.000

بفائدة
 1إلى 3
سنوات
لاير سعودي

أكثر من 3
سنوات
لاير سعودي

بال فائدة
لاير سعودي

المجموع
لاير سعودي

90.441

90.441
327.378
251.118

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

327.378

ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ

251.118
14.946.804
15.615.741

99.946.804
100.615.741

132.573

132.573
1.018.604
1.151.177
99.464.564

ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ

1.018.604
1.151.177

ـــ

ـــ

14.464.564

 )2العملة األجنبية

مخاطر اسعار العملة 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 األسعار األخرى

الشركة غير معرضة لمخاطر األسعار األخرى مثل مخاطر أسعار األسهم وأسعار البضائع لكون الشركة بمنأى
عن االستثمار في تجارة األوراق المالية أو البضائع.

مخاطر االئتمان وتركز مخاطر االئتمان
تنشأ مخاطر االئتمان من احتمالية حدوث انخفاض في قيمة أصل ما نتيجة عدم قدرة األطراف التي يتم التعامل
معها على الوفاء بالتزاماتها الخاصة بمعامالت تتضمن أدوات مالية .الشركة معرضة لمخاطر االئتمان على نقد
وارصدة بنكية وتمويل وسلف وذمم موظفين مدينة وذمم مدينة أخرى .أنشأت الشركة إجراءات إلدارة التعرض
لمخاطر االئتمان بما في ذلك الموافقات االئتمانية والحدود االئتمانية ومتطلبات الحصول على الضمانات .تستند
هذه الضمانات إلى توجيهات الشركة الداخلية.
يوضح تركز مخاطر االئتمان الحساسية النسبية ألداء الشركة تجاه التطورات التي تؤثر على فئة من العمالء.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2018م

 .17أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر االئتمان وتركز مخاطر االئتمان (تتمة)
تعمل الشركة على تخفيف مخاطر االئتمان الخاصة بها من خالل تقييم المالءة االئتمانية عن طريق الحصول على
سندات ألمر ومتطلبات الضمانات .يتم تحديد الحدود االئتمانية العليا لبعض أنواع من العمالء .يتم االحتفاظ
بمخصص سلف وتمويل مشكوك في تحصيلها ضمن مستوى ،وفقا ً لما تراه اإلدارة ،مناسبا ً لتكوين مخصص
خسائر انخفاض في القيمة على الذمم المدينة المتعثرة.
جميع التمويالت والسلف مضمونة بصفة أساسية من خالل سندات ألمر ومعدل عمولة ثابت لكل عقد .تمثل القيمة
الدفترية للموجودات المالية المسجلة في القوائم المالية المخصوم منها خسائر انخفاض القيمة الحد األقصى لتعرض
الشركة لمخاطر االئتمان دون أخذ أي ضمانات أو سندات ألمر تم الحصول عليها.

تحليل جودة االئتمان

يوضح الجدول التالي المعلومات بخصوص جودة االئتمان للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة كما في 31
ديسمبر  2018م .ما لم يتم ذكر ذلك بالتحديد ،بالنسبة للموجودات المالية ،فإن المبالغ في الجدول تعرض صافي
القيم الدفترية.
( )1اجمالي القيم الدفترية للتمويل والسلف

 31ديسمبر 2018م

خسائر االئتمان
المتوقعة على
مدى  12شهرا

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

خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى
عمرها الزمني مع
انخفاض القيمة
االئتمانية

المجموع

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

ـــ

ـــ

52.074.160

═══════

═══════

═══════

52.074.160

═══════

( )2مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 31ديسمبر 2018م

خسائر ائتمان
متوقعة على
مدى  12شهرا

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

خسائر االئتمان
المتوقعة على
مدى عمرها
الزمني مع
انخفاض القيمة
االئتمانية

المجموع

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

563.503

ـــ

ـــ

563.503

═══════

═══════

═══════

═══════

كما تم بيانه في اإليضاح  ،4-2ال يوجد تأثير على قائمة المركز المالي للشركة وحقوق الملكية اعتباراً من 1
يناير 2018م وذلك ألن الشركة تأسست في سنة 2017م ولم تقم الشركة بتنفيذ أنشطة تمويلية خالل الفترة من
 4أبريل 2017م إلى تاريخ السريان.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2018م

 .17أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر االئتمان وتركز مخاطر االئتمان (تتمة)

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 ال تاريخية للشركة وتقييم خبراء االئتمان والتوقعات للمستقبل.
إن الهدف من التقييم هو تحديد مدى وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان بنا ًء على ضوابط معتمدة ومراحل
محددة.
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 حيث 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
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 (البحث 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 (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2018م

 .17أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر االئتمان وتركز مخاطر االئتمان (تتمة)
درجات مخاطر االئتمان (تتمة)
ب) تحديد مدى زيادة مخاطر االئتمان بشكل جوهري
إن الضوابط التي من خاللها يمكن تحديد احتمالية زيادة مخاطر االئتمان بشكل جوهري تتضمن التغيرات الكمية
في التعثرات المحتملة وعوامل نوعية تتضمن التسهيالت المساندة في حاالت التعثر.
يتم تحديد مخاطر االئتمان بالنسسسسبة لتعرض محدد على أنها أزدادت بصسسسورة 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 تحدد 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 تحدث
عندما يتجاوز األصل أكثر من  30يوما ً عن موعد استحقاقه .يتم تحديد عدد أيام تجاوز موعد االستحقاق من
خالل 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
 12شهرا" والمرحلة (" )2احتمال التعثر على مدى العمر الزمني للتسهيالت".
ج) الموجودات المالية المعدلة
يمكن تعديل األحكام التعاقدية للتمويالت والقروض 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 والسلف 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 (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2018م

 .17أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر االئتمان وتركز مخاطر االئتمان (تتمة)
درجات 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 القرض وتسديدات الفائدة والرسوم واألتعاب.



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 معلومات التوقعات المستقبلية
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
الس يناريوهات 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 خسائر 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 (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2018م

 .17أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر االئتمان وتركز مخاطر االئتمان (تتمة)
درجات مخاطر االئتمان (تتمة)
و) قياس خسائر االئتمان المتوقعة (تتمة)
الخسارة من التعثر هي حجم الخسارة المحتملة إذا كان هناك تعثر .تقوم الشركة بتقدير معايير الخسارة من التعثر
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 المعرضة 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 القرض أو إلغاء التزام أو ضمان تمويل وقرض.
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 ومصروفات مستحقة .يتوقع
سداد جزء كبير من هذه المطلوبات المالية الخاصة بالشركة خالل  12شهرا ً من تاريخ التقرير المالي وتتوقع
الشركة أن يكون لديها سيولة كافية للقيام بذلك.
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شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر
)شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2018م

 .17أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر السيولة (تتمة)
أ) تحليل حساسية استحقاق الموجودات والمطلوبات وفقا لتقدير اإلدارة
يوضسسح الجدول التالي تحليل للموجودات والمطلوبات التي جرى تحليلها بنا ًء على الوقت المتوقع السسستردادها أو
تسويتها:
مواعيد استحقاق ثابتة

 31ديسمبر 2018م

عند الطلب
لاير سعودي

أقل من
ثالثة أشهر
لاير سعودي

الموجودات
تحسينات على المأجور ومعدات
أصل غير ملموس

ــ
ــ

ــ
ــ

تمويالت وسلف ،صافي

ــ

ــ

إيرادات مستحقة ومبالغ مدفوعة
مقدما ً وذمم مدينة أخرى
نقد وأرصدة بنكية
مجموع الموجودات
المطلوبات
التزامات منافع الموظفين
مصروفات مستحقة الدفع
وذمم دائنة أخرى
مطلوب لجهات ذات عالقة
زكاة مستحقة الدفع
مجموع المطلوبات

ــ
2.159.054
───────
2.159.054
═══════
ــ
ــ
ــ
ــ
───────
ــ
═══════

162.556
ــ
───────
162.556
═══════
ــ
71.606
ــ
ــ
───────
71.606
═══════
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ثالثة أشهر إلى
اثني عشر
شهرا
لاير سعودي

ــ
ــ
31.685.322

أكثر من سنة
واحدة
لاير سعودي

ــ
ــ
19.825.335

بدون موعد
استحقاق
ثابت
لاير سعودي

107.936
625.039
ــ

المجموع
لاير سعودي

107.936
625.039
51.510.657

729.989
ــ
363.276
204.157
47.540.242
ــ
ــ
45.381.188
─────── ─────── ─────── ────────
100.513.863
732.975 20.188.611 77.270.667
═══════ ═══════ ═══════ ════════
ــ

ــ

2.089.000

2.089.000

736.932
2.032.003
894.533

230.829
ــ

ــ
ــ

1.039.367
2.032.003
894.533

───────
3.663.468
═══════

ــ
───────
230.829
═══════

ــ
─────── ────────
6.054.903 2.089.000
═══════ ════════

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

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2018م

 .17أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر السيولة (تتمة)
أ) تحليل حساسية استحقاق الموجودات والمطلوبات وفقا لتقدير اإلدارة (تتمة)
مواعيد استحقاق ثابتة

 31ديسمبر 2017م
الموجودات
تحسينات على المأجور ومعدات
موجودات غير ملموسة
إيرادات مستحقة ومبالغ مدفوعة
مقدما ً وذمم مدينة أخرى
نقد وأرصدة بنكية
مجموع الموجودات
المطلوبات
مصروفات مستحقة الدفع
مطلوب لجهات ذات عالقة
مجموع المطلوبات

عند الطلب
لاير سعودي
ـــ
ـــ
ـــ
14.946.804
────────
14.946.804
════════
132.573
1.018.604
────────
1.151.177
════════

أقل من
ثالثة أشهر
لاير سعودي
ـــ
ـــ
251.118
85.000.000
────────
85.251.118
════════
ـــ
ـــ
────────
ـــ
════════

ثالثة أشهر إلى
اثني عشر
شهرا ً
لاير سعودي
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
───────
ـــ
═══════
ـــ
ـــ
───────
ـــ
═══════

بدون
موعد استحقاق
ثابت
لاير سعودي

المجموع
لاير سعودي

90.441
327.378

90.441
327.378

ـــ
ـــ
───────
417.819
═══════
ـــ
ـــ
───────
ـــ
═══════

251.118
99.946.804
────────
100.615.741
════════
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 السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م.
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 .بما أنه لم تتم أي أنشطة تمويل متناهي الصغر
في الفترة من  4أبريل 2017م إلى  31ديسمبر 2017م ،فإنه لم يتم تطبيق نسبة إجمالي تمويل مقابل رأس المال
عن تلك الفترة.

- 46 -

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

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2018م

 .17أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)
إدارة رأس المال (تتمة)
 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي
نسبة إجمالي التمويل إلى رأس المال

(التمويل والسلف مقسوم ًة على مجموع حقوق المساهمين)

 0.55مرة

 .18القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 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.
 .19التقارير القطاعية
يعتبر القطاع جزءا ً أساسيا ً من الشركة حيث يقوم بتقديم منتجات أوخدمات (قطاع أعمال) أو يقوم بتقديم منتجات
و خدمات في بيئة اقتصادية معينة (قطاع جغرافي) وتختلف مخاطر ومنافع كل قطاع عن مخاطر ومنافع القطاعات
األخرى.
تمارس الشركة أنشطتها كاملةً في المملكة العربية السعودية وتمارس أنشطة التمويل متناهي الصغر فقط .ونتيجة
لذلك ،تعتبر عمليات الشركة ضمن قطاع واحد.
 .20موافقة مجلس اإلدارة
تمت الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  19فبراير 2019م (الموافق  14جمادى
اآلخرة 1440هـ).
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