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قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2019
إيضاح
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات
موجودات حق االستخدام
موجودات ضريبة مؤجلة
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إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
ً
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
نقدية وشبه نقدية
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إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات

2019
لاير سعودي
─────────

2018
لاير سعودي
─────────

189,752
4,192,234
1,755,741
─────────
6,137,727
─────────

777,207
1,878,737
─────────
2,655,944
─────────

591,636
2,458,102
107,635,277
─────────
110,685,015
─────────
116,822,742
═════════

1,163,247
4,019,178
101,187,127
─────────
106,369,552
─────────
109,025,496
═════════

حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال
خسائر متراكمة
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إجمالي حقوق المساهمين
المطلوبات غير المتداولة
مكافأم نهاية الخدمة للموظفين
التزامات إيجار  -جزء غير متداول
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إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
ضريبة دخل مستحقة
مبالغ مستحقة إلة جهات ذات عالقة
التزامات إيجار  -جزء متداول
إجمالي المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلة  23جز ًءا من هذه القوائم المالية.
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10
11
17
9

110,000,000
()1,790,898
─────────
108,209,102
─────────
2,266,813
3,002,262
─────────
5,269,075
─────────
1,355,401
809,118
177,427
1,002,619
─────────
3,344,565
─────────
8,613,640
─────────
116,822,742
═════════

110,000,000
(5,989,818و
─────────
104,010,182
─────────
2,714,509
─────────
2,714,509
─────────
1,320,353
785,807
194,645
─────────
2,300,805
─────────
5,015,314
─────────
109,025,496
═════════

شركة يو بي اس العربية السعودية
(شركة مساهمة مقفلة)
قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

أتعاب خدمات
دخل عمولة خاصة
إجمالي اإليرادات
مصاريف عمومية وإدارية

2019
لاير سعودي
إيضاح
─────────
17,235,685 1-14
2,478,908 2-14
─────────
19,714,593
15

()15,531,773
─────────
4,182,820

(14,503,712و
─────────
2,813,854

16

─────────
4,182,820

703,364
─────────
3,517,218

11

()932,114
─────────
3,250,706

(777,806و
─────────
2,739,412

ربح العمليات
دخل إيجار
الربح قبل الضريبة
ضريبة الدخل المحملة للسنة

2018
لاير سعودي
─────────
15,350,445
1,967,121
─────────
17,317,566

صافي ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر

بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة:
إعادم قياس منافع نهاية الخدمة للموظفين
إجمالي الدخل الشامل للسنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلة  23جز ًءا من هذه القوائم المالية.
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948,214
─────────
4,198,920
═════════

─────────
2,739,412
═════════
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(شركة مساهمة مقفلة)
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

الرصيد كما في  31ديسمبر 2017
صافي ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل
الرصيد كما في  31ديسمبر 2018
صافي ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل
الرصيد كما في  31ديسمبر 2019

رأس المال
لاير سعودي
─────────
110,000,000

الخسائر المتراكمة
لاير سعودي
─────────
(8,729,230و

اإلجمالي
لاير سعودي
─────────
101,270,770

─────────
110,000,000

2,739,412
2,739,412
─────────
(5,989,818و

2,739,412
2,739,412
─────────
104,010,182

─────────
110,000,000
═════════

3,250,706
948,214
4,198,920
─────────
()1,790,898
═════════

3,250,706
948,214
4,198,920
─────────
108,209,102
═════════

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلة  23جز ًءا من هذه القوائم المالية.
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قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
إيضاح
األنشطة التشغيلية
الربح قبل الضريبة

التعديالت لـ:

استهالك موجودات حق االستخدام
استهالك ممتلكات ومعدات
مخصص التزامات المنافع المحددم للموظفين
أعباء مالية ناتجة عن التزامات اإليجار

9
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12
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التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

2019
لاير سعودي
─────────
4,182,820

2018
لاير سعودي
─────────
3,517,218

1,071,117
599,098
500,518
192,392
─────────
6,545,945

1,365,849
365,414
─────────
5,248,481

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
مبالغ مستحقة إلة جهات ذات عالقة
صافي النقدية من العمليات
ضريبة دخل مدفوعة

11

صافي التدفقات النقدية مـن األنشطة التشغيلية
النشاط االستثماري
شراء ممتلكات ومعدات

8

النقدية المستخدمة في النشاط االستثماري
النشاط التمويلي
التزام إيجار مسدد

9

النقدية المستخدمة في النشاط التمويلي
صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية
النقدية وشبه النقدية في بداية السنة
النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة
المعامالت غير النقدية الهامة
موجودات حق االستخدام
التزامات إيجار
إيجار مدفوع مقد ًما معاد تصنيفه إلة موجودات حق االستخدام
مكاسب إعادم قياس منافع نهاية الخدمة للموظفين

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلة  23جز ًءا من هذه القوائم المالية.
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6
9
9
9
12

273,749
1,561,076
35,048
()17,218
─────────
8,398,600
()785,807
─────────
7,612,793
─────────

455,496
(371,554و
(596,753و
148,596
─────────
4,884,266
(536,458و
─────────
4,347,808
─────────

()11,643
─────────
()11,643
─────────

─────────
─────────

()1,153,000
─────────
()1,153,000
─────────
6,448,150
101,187,127
─────────
107,635,277
═════════
5,263,351
()4,965,489
()297,862
()948,214

─────────
─────────
4,347,808
96,839,319
─────────
101,187,127
═════════
-
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إيضاحات حول القوائم المالية
 31ديسمبر 2019
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معلومات حول الشركة وأنشطتها

شركة يو بي اس العربية السعودية ("الشركة"وا هي شركة مساهمة مقفلةا مسجلة لدى هيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم
 08113 – 37وتاريخ  4رجب 1429هـ (الموافق  7يوليو  2008و للقيام باألعمال المتعلقة باألوراق المالية .تعمل الشركة في
المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  1010257812وتاريخ  6ذو القعدم 1429هـ (الموافق  4نوفمبر 2008و.
إن الشركة مرخص لها القيام بمزاولة أعمال أنشطة التعامل بصفة وكيل (ما عدا التعامل في سوق االسهم السعوديةو والتعهد
بالتغطية واإلدارم والترتيب وتقديم المشورم والحفظ في األوراق المالية .إن العنوان المسجل للشركة هو أبراج تطويرا البرج رقم
4ا طريق الملك فهدا ص .ب75724 :ا الرياضا 11588ا المملكة العربية السعودية
إن الشركة مملوكة بنسبة  ٪99.96من قبل شركة يو بي اس العربية السعودية القابضةا و  ٪0.01من قبل إس جي سيكيورتيز
يو.كيه .ليمتدا و ٪0.01من قبل إس جي ووربيرغ آند كومباني ليمتد و ٪0.01من قبل يو بي اس إيه .جي سويسراا و٪0.01
من قبل يو بي اس يو.كيه .هولدينغ ليمتد .إن الشركة مملوكة في نهاية المطاف من قبل يو بي اس ايه جي سويسرا.
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أسس اإلعداد

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدم في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات األخرى
المعتمدم من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين يشار إليها مجتمعة بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد في المملكة العربية
السعوديةو ووفقًا ألحكام نظام الشركات والنظام األساسي للشركة.
اعتبارا من  1يناير 2019ا بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (16و – "عقود اإليجار"ا وتم اإلفصاح عن
قامت الشركةا
ً
السياسة المحاسبية المتعلقة بهذا المعيار الجديد في اإليضاح ( 1-3وا كما تم اإلفصاح عن اآلثار المتعلقة بهذا المعيار الجديد المطبق
في اإليضاح (9و.
تم إعداد القوائم المالية وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخيةا مالم يرد خالف ذلك .تم عرض هذه القوائم المالية باللاير السرررررررعوديا والذي
يعتبر العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.
-3

ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة

تم تطبيق السررياسررات المحاسرربية المبينة أدناه بصررورم متوافقة علة كافة الفترات المعروضررة في هذه القوائم الماليةا مالم يرد خالف
ذلك.
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المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل الشركة

المعيار الدولي للتقرير المالي (" :)16عقود اإليجار"
يحل المعيار الدولي للتقرير المالي (16و محل معيار المحاسبة الدولي (17و "عقود اإليجار"ا والتفسير (4و الصادر عن لجنة
تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي "التأكد فيما إذا كان ترتيب ما ينطوي علة عقد إيجار"ا والتفسير (15و الصادر عن لجنة
التفسيرات الدائمة "عقود اإليجارات التشغيلية – الحوافز"ا والتفسير (27و الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة "تقويم جوهر
المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار" .ينص المعيار الدولي للتقرير المالي (16و علة مبادئ إثبات وقياس وعرض
واالفصاح عن عقود اإليجارا ويتطلب من المستأجرين المحاسبة عن كافة عقود اإليجار بموجب طريقة واحدم داخل قائمة المركز
المالي.
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( 16و باستخدام طريقة التطبيق المبسطة بأثر رجعي معدلا وتاريخ تطبيقه
األولي  1يناير  . 2019وبموجب تلك الطريقةا يتم تطبيق المعيار بأثر رجعي مع إثبات األثر التراكمي للتطبيق األولي للمعيار
بتاريخ ا لتطبيق األولي .وقد اختارت الشركة استخدام الوسيلة العملية التي تسمح بتطبيق المعيار فقط علة العقود التي تم تحديدها
سابقًا كعقود إيجار تطبق معيار المحاسبة الدولي ( 17والتفسير ( 4و الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي بتاريخ
التطبيق األولي .كما اختارت الشركة أيضًا استخدام إعفاءات اإلثبات بشأن عقود اإليجار التي تكون مدتهاا بتاريخ بدء العقدا 12
شهرا أو أقل وال تتضمن خيار شراء ("عقود اإليجار قصيرم األجل"وا وعقود اإليجار الذي يكون فيها األصل محل العقد منخفض
ً
القيمة ("الموجودات منخفضة القيمة"و.
اختارت الشركة تطبيق الوسيلة العملية بشأن المحاسبة عن كل مكون إيجاري وأي مكونات غير إيجارية باعتبارها مكونا ً إيجاريا ً
واحداً.
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ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
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المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل الشركة (تتمة)

المعيار الدولي للتقرير المالي (" :)16عقود اإليجار" (تتمة)
موجودات حق االستخدام
تقوم الشركة بإثبات موجودات حق االستخدام بتاريخ بدء عقد اإليجار (أيا تاريخ توفر األصل المعني لالستخدامو .تقاس موجودات
صا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمةا ويتم تعديلها نتيجة إلعادم قياس التزامات اإليجار.
حق االستخدام بالتكلفةا ناق ً
تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام علة قيمة التزامات اإليجار المثبتةا والتكاليف المباشرم األولية المتكبدما ودفعات اإليجار
صا أي حوا فز إيجار مستلمة .وما لم تكن الشركة متأكدم بصورم معقولة من الحصول
المسددم في أو قبل تاريخ بدء اإليجارا ناق ً
علة ملكية األصل المستأجر في نهاية مدم عقد اإليجارا فإنه يتم استهالك موجودات حق االستخدام التي تم إثباتها علة أساس القسط
الثابت علة مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها أو مدم اإليجارا أيهما أقصر .تخضع موجودات حق االستخدام لالنخفاض في القيمة.

التزامات اإليجار
بتاريخ بدء عقد اإليجارا تقوم الشركة بإثبات التزامات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي يتعين سدادها علة مدى
صا أي حوافز إيجار مدينة ودفعات
فترم اإليجار .تشتمل دفعات اإليجار دفعات ثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرهاو ناق ً
اإليجار المتغيرم التي تعتمد علة مؤشر أو معدلا والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية .كما تشتمل دفعات
اإليجار أيضًا علة سعر ممارسة خيار الشراء الذي من المؤكد بصورم معقولة أن تمارسه الشركة ودفعات الغرامات الخاصة بإنهاء
عقد اإليجارا إذا كانت فترم اإليجار تظهر ممارسة الشركة لخيار اإلنهاء.
يتم إثبات دفعات اإليجار المتغيرم التي ال تعتمد علة مؤشر أو معدل كمصروف في الفترم التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي
يؤدي إلة الدفع.
عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجارا تستخدم الشركة معدل االقتراض اإلضافي بتاريخ بدء اإليجار إذا كان معدل العمولة
الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة .وبعد تاريخ بدء اإليجارا يتم زيادم قيمة التزامات اإليجار لتعكس زيادم العمولةا
وتُخفض لتعكس دفعات اإليجار المسددم .إضاف ة إلة ذلكا يتم إعادم قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو
تغير في التقويم الخاص بشراء األصل المعني.
تغيير في مدم اإليجار أو تغيير في دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها أو وجود ٍ

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة
تقوم الشركة بتطبيق اإلعفاء من إثبات عقود اإليجار قصيرم األجل علة عقود اإليجار قصيرم األجل الخاصة بها .كما تطبق أيضً ا
اإلعفاء من إثبات الموجودات منخفضة القيمة علة عقود إيجار الموجودات التي تعتبر منخفضة القيمة .يتم إدراج دفعات اإليجار
المتعلقة بعقود اإلي جار قصيرم األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف علة أساس القسط الثابت علة مدى فترم
اإليجار.

األحكام الهامة عند تحديد مدة عقود اإليجار التي تتضمن خيارات التجديد
تحدد الشركة مدم عقد اإليجار علة أنها مدم عقد اإليجار غير القابلة لإللغاءا إضافة إلة أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد اإليجار
إذا كان من المؤكد بصورم معقولة ممارسة هذا الخيار أو أي فترات مشمولة بخيار إنهاء عقد اإليجارا إذا كان من المؤكد عدم
ممارسته.
بموجب بعض عقود اإليجارا يتاح للشركة خيار استئجار الموجودات لفترات إضافية تتراوح بين سنتين إلة خمس سنوات .تطبق
الشركة األحكام عند تقويم ما إذا كان من المؤكد بصورم معقولة ممارسة خيار التجديدا أي أنها تأخذ بعين االعتبار كافة العوامل
ذات العالقة التي من شأنها إيجاد حافز اقتصادي لممارسة خيار التجديد.
وبعد تاريخ بدء اإليجارا تقوم الشركة بإعادم تقويم مدم عقد اإليجار في حالة وقوع أي حدث هام أو تغير في الظروف التي تقع
تحت سيطرتها وتؤثر علة قدرتها علة ممارسة (أو عدم ممارسةو خيار التجديد (علة سبيل المثالا حدوث تغير في استراتيجية
العملو.
نظرا ألهمية هذه الموجودات لعملياتها .إن
قامت الشركة بإدراج فترم التجديد كجزء من مدم اإليجار المتعلقة بالمساحات التجارية ً
لعقود اإليجار هذه فترم قصيرم غير قابلة لإللغاء (أي حتة ثالث سنواتو وسيكون هناك تأثير سلبي كبير علة النشاطات إذا لم يكن
البديل متا ًحا بسهولة.
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المعيار الدولي للتقرير المالي (" :)16عقود اإليجار" (تتمة)
فيما يلي بيان باألثر الناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (16و كما في  1يناير :2019
2019
لاير سعودي
─────────

الموجودات
موجودات حق االستخدام
مصاريف مدفوعة مقد ًما

4,965,489
297,862
─────────
5,263,351
─────────

التزامات إيجار

4,965,489
─────────
═════════

المطلوبات
إجمالي تسوية حقوق المساهمين

يمكن تسوية التزامات عقود اإليجار كما في  1يناير  2019إلة التزامات عقود اإليجار التشغيلي كما في  31ديسمبر .2018
2019
لاير سعودي
─────────
6,150,386
التزامات عقود اإليجار التشغيلي كما في  31ديسمبر 2018
%4.00
المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي كما في  1يناير 2019
─────────
4,965,489
التزامات عقود اإليجار التشغيلي المخصومة كما في  1يناير 2019
═════════
4,965,489
التزامات عقود اإليجار كما في  1يناير 2019
═════════
لم تقم الشركة باستخدام الوسائل العملية لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (16و فقط علة تلك العقود التي تم تحديدها ساب ًقا
كعقود إيجار بموجب معيار المحاسبة الدولي (17و والتفسير (4و الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية .وعند تطبيق المعيار
الدولي للتقرير المالي (16وا قامت الشركة بتطبيق الوسائل العملية التالية:
• استخدام معدل خصم واحد علة محفظة عقود إيجار ذات خصائص متشابهة بصورم معقولةا
• المحاسبة عن عقود اإليجار التشغيلي وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي (17و كعقود إيجار قصيرم األجل والتي تتضمن مدم إيجار
شهرا كما في  1يناير 2019ا
متبقية تقل عن 12
ً
• استبعاد التكاليف المباشرم األولية من قياس موجودات حق االستخدام بتاريخ التطبيق األوليا
• استخدام اإلدراك المتأخر في تحديد مدم عقد اإليجار إذا كان العقد يشتمل علة خيارات تمديد عقد اإليجار أو إنهائها و
• االختيارا حسب فئة األصل محل العقدا عدم فصل المكونات غير اإليجارية عن المكونات اإليجاريةا ومن ثم المحاسبة عن
كل مكون إيجاري وأي مكونات غير إيجارية مصاحبة باعتبارها مكونا ً إيجاريا ً واحداً.
عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (16وا قامت الشركة بإثبات التزامات إيجار وموجودات حق استخدام وذلك فيما يتعلق
بالعقود التي تم تحديدها كعقود إيجار طب ًقا للمبادئ الواردم في المعيار الدولي للتقرير المالي (16و .تم قياس االلتزامات بالقيمة
الحالية لدفعات اإليجار المتبقيةا بعد خصمها باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للشركة كما في  1يناير  .2019يتم قياس موجودات
حق االستخدام المصاحبة بمبلغ يعادل التزامات اإليجارا والمعدل بأي مصاريف مدفوعة مقد ًما تتعلق بذلك اإليجار المثبت في قائمة
المركز المالي للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2018إن المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي للمستأجر المطبق علة
التزامات اإليجار كما في  1يناير  2019كان .%4.00
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التفسير ( )23الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي  -عدم التأكد من المعالجات الضريبية

يتناول هذا التفسير المحاسبة عن ضريبة الدخل عندما يصاحب المعالجات الضريبية شكوكا ً تؤثر علة تطبيق معيار المحاسبة الدولي
( 12و ضرائب الدخل .وال يطبق هذا التفسير علة الضرائب أو الرسوم التي تقع خ ارج نطاق معيار المحاسبة الدولي (12و .كما
أنه ال يشتمل بشكل محدد علة المتطلبات المتعلقة بالفائدم والغرامات المتعلقة بالمعالجات الضريبية غير المؤكدم.
وعند تطبيق التفسيرا أخذت الشركة بعين االعتبار ما إذا كان لديها أي مواقف ضريبية غير مؤكدما وتبين لها أنه من المحتمل
قبول المعالجات الضريبية من قبل السلطات الضريبية .إن تطبيق هذا التفسير ليس له أي أثر جوهري علة القوائم المالية خالل
السنة.

2-3

السياسات المحاسبية الهامة

تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة
تقوم الشركة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي كمتداولة /غير متداولة .تصنف الموجودات كمتداولة وذلك:
• عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خالل دورم العمليات العاديةا
• في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرما
• عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهرا ً بعد الفترم الماليةا أو
• عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود علة استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدم ال تقل عن اثني
عشر شهرا ً بعد الفترم المالية.
تصنف الشركة كافة الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
تصنف المطلوبات كمتداولة وذلك:
• عندما يتوقع سدادها خالل دورم العمليات العاديةا
• في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرما
• عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهرا ً بعد الفترم الماليةا أو
ً
• عند عدم وجود حق غير مشروط للمنشأم لتأجيل سداد المطلوبات لمدم ال تقل عن اثني عشر شهرا بعد الفترم المالية.
تصنف الشركة كافة المطلوبات االخرى كمطلوبات غير متداولة.

قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي السرررعر الذي سررريتم اسرررتالمه عند بيع موجودات ما أو سرررداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم
بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس .يفترض التعريف األساسي للقيمة العادلة أن الشركة تعمل كمنشأم مستمرم وال توجد نية أو
متطلبات لتقليص حجم عملياتها بشكل جوهري أو إجراء معامالت بشروط مخالفة.
تعتبر األدام المالية متداولة في سوق نشط إذ ا أمكن الحصول علة األسعار المتداولة بسهولة وبانتظام من وسيط تداول أو مجموعة
صناعات أو خدمة تسعير أو وكالة تصنيف نظاميةا وتمثل تلك األسعار المعامالت الفعلية والتي تتم بصورم منتظمة وفقًا لشروط
التعامل العادل.
وعند قياس القيمة العادلةا تسررتخدم الشررركة البيانات القابلة للمالحظة قدر اإلمكان .يتم تصررنيف القيمة العادلة إلة مسررتويات مختلفة
وفقًا للتسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة بنا ًء علة المدخالت المستخدمة في طرق التقويما وذلك علة النحو التالي:
• المستوى  :1األسعار المتداولة (بدون تعديل أو تجديد األسعارو في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات يمكن الوصول إليها
بتاريخ القياس.
• المستوى  : 2مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة ضمن المستوى األول والقابلة للمالحظة بالنسبة للموجودات أو
المطلوبات إما بصورم مباشرم (أي األسعارو أو بصورم غير مباشرم (أي المشتقة من األسعارو.
• المستوى  : 3مدخالت الموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلة بيانات السوق غير القابلة للمالحظة (المدخالت غير القابلة
للمالحظةو.
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ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلةا قامت الشركة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات علة أساس طبيعة وخصائص ومخاطر
الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورم أعاله.

النقدية وشبه النقدية
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقديةا تتكون النقدية وشبه النقدية من الودائع ألجل وفترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل
من تاريخ الشراءا واألرصدم لدى البنوك والنقد في الصندوق والمتاحة للشركة دون أي قيود.

المدينون
صا
يتم إثبات الذمم المدينة في األصل بالقيمة العادلة وتقاس الح ًقا بالتكلفة المطفأم باستخدام طريقة معدل العمولة الفعليا ناق ً
المخصص لقاء االنخفاض في القيمة .تحمل تلك المخصصات علة الربح أو الخسارم في قائمة الدخل الشامل ويتم إظهارها ضمن
بند "المصاريف العمومية واإلدارية" .وعندما تعتبر الذمم المدينة غير قابلة للتحصيلا فإنه يتم شطبها من مخصص خسائر االئتمان
المتوقعة .تقيد المبالغ المستردم الحقا ً من المبالغ التي سبق شطبها إلة "المصاريف العمومية واإلدارية" في قائمة الدخل الشامل.

الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفةا ناقصا ً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمةا إن وجدت .تشتمل التكلفة علة
المصاريف المتعلقة مباشرم باالستحواذ علة األصل .يتم رسملة المصاريف الالحقة وذلك فقط عندما تؤدي إلة زيادم المنافع
االقتصادية المستقبلية التي يتضمنها بند الممتلكات والمعدات .يتم إثبات كافة المصاريف األخرى في قائمة الدخل الشامل عند تكبدها
كإصالحات وصيانة.
تستهلك التكلفة ناقصا ً القيمة المتبقية المقدرم للممتلكات والمعدات بطريقة القسط الثابت علة مدى األعمار اإلنتاجية المقدرم لكل بند
من بنود الممتلكات والمعدات .يحمل االستهالك علة قائمة الدخل الشامل .وفيما يلي بيان باألعمار اإلنتاجية المقدرم للموجودات:
 10سنوات أو مدم
اإليجارا أيهما أقل
 10سنوات
 1إلة  4سنوات

تحسينات المباني المستأجرم
األثاث والتركيبات
المعدات المكتبية

يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في
الظروف إلة عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادم القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد
المقدرما عندئذ تخفض الموجودات إلة قيمتها القابلة لالسترداد التي تمثل القيمة األعلة للقيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع والقيمة
الحالية.
يتم احتساب االستهالك عند إضافة واستبعاد بنود الممتلكات والمعدات علة أساس تناسبي.
تحمل أي إضافات أقل من الحدود والنسب المقررم من قبل الشركة وكذلك مصاريف اإلصالح والصيانة علة الربح أو الخسارم
في قائمة الدخل الشامل.
يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات وأي جزء هام تم إثباته في البداية وذلك عند االستبعاد (أي عند انتقال
السيطرم إلة الجهة المستلمةوا أو عند عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من االستخدام أو االستبعاد .يتم احتساب األرباح
والخسائر الناتجة عن االستبعاد بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل وتدرج ضمن الربح أو الخسارم
في قائمة الدخل الشامل .يتم مراجعة القيمة المتبقية واالعمار االنتاجية وطرق استهالك الممتلكات والمعدات في نهاية كل سنة
ماليةا ويتم تعديلها بأثر مستقبليا إذا كان ذلك مالئماً.
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المخصصات والمبالغ المستحقة الدفع
تقيد المخصصات والمبالغ المستحقة الدفع بالتكلفة والتي تمثل القيمة العادلة للعوض الذي سيتم دفعه في المستقبل لقاء البضاعة
والخدمات المستلمةا سوا ًء قدمت أم لم تقدم بها فواتير إلة الشركة.
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات ق انونية أو متوقعة علة الشركة ناتجة عن أحداث سابقةا وأنه من المحتمل أن يتطلب
األمر استخدام موارد تنطوي علة منافع اقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن تقدير مبلغ هذا االلتزام بشكل موثوق به .يتم مراجعة
المخصصات بتاريخ إعداد القوائم المالية ويتم تعديلها لتعكس أفض ل التقديرات الحالية .وفي الحاالت التي تتوقع فيها الشركة تعويض
بعض أو كل المخصصاتا فإنه يتم إثبات التعويض كأصل مستقل وذلك فقط عندما يكون التعويض في حكم المؤكد .يتم عرض
المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الدخل الشاملا بعد خصم أية مبالغ مستردم .وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريًاا
فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكسا عندما يكون مالئ ًماا المخاطر المتعلقة بااللتزام.
وعند استخدام الخصما يتم إثبات الزيادم في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.

منافع الموظفين
تمثل منافع الموظفين كافة أشكال التعويضات الممنوح من قبل الشركة مقابل الخدمات التي يقدمها الموظفون .تشتمل منافع
الموظفين علة منافع الموظفين قصيرم األجل ومنافع ما بعد التوظيف ومنافع الموظفين طويلة األجل األخرى.

منافع الموظفين قصيرة األجل
عند قيام الموظف بتقديم الخدمة للشركة خالل فترم محاسبيةا تقوم الشركة بإثبات المبلغ غير المخصوم لمنافع الموظفين قصيرم
األجل المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة كالتزام (مصاريف مستحقةوا بعد خصم أية مبالغ تم دفعها بالفعل كمصاريف .تتم معالجة
اإلجازات المتراكمةا التي يتوقع االستفادم منها خالل االثني عشر شهرا القادمةا محاسبيًا كمنافع موظفين قصيرم األجل .تقوم
الشركة بقياس التكلفة المتوقعة لهذه المنافع كمبلغ إضافي تتوقع دفعه نتيجة اإلجازات غير المستخدمة التي تراكمت بتاريخ إعداد
القوائم المالية.

التزامات ما بعد التوظيف

تقوم الشركة بإدارم برنامج منافع ما بعد التوظيف وف ًقا لنظام العمل في المملكة العربية السعودية.
إن برنامج منافع ما بعد التوظيف هو عبارم عن برنامج غير ممول .يتم إجراء تقويم لاللتزام بموجب هذا البرنامج من قبل خبير
اكتواري مستقل علة أساس طريقة وحدم االئتمان المتوقعة .تتكون التكاليف المتعلقة بهذا البرنامج بشكل أساسي من القيمة الحالية
للمنافع التي تعزى علة أساس متساوي إلة كل سنة من سنوات الخدمة والعمولة علة هذا االلتزام المتعلق بخدمات الموظفين في
السنوات السابقة.
فورا في قائمة الشامل اآلخر كـ "تكاليف موظفين"ا بينما
يتم اثبات تكاليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد التوظيف ً
يتم تسجيل الزيادم في االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة كتكاليف مالية .إن أي تغيرات في صافي االلتزام نتيجة لعمليات التقويم
االكتواري والتغيرات في االفتراضات يتم اعتبارها كإعادم قياس في الدخل الشامل اآلخر.
يتم اثبات أرباح وخسائر إعادم القياس الناتجة عن التسويات المبنيه علة الخبرم والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترم
التي تحدث فيهاا مباشرم في الدخل الشامل اآلخر .ال يتم إعادم تصنيف عمليات إعادم القياس إلة الربح أو الخسارم في الفترات
الالحقة.
يتم إثبات الت غيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددم الناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليص األيدي العاملة مباشرم في
الدخل الشامل اآلخر كتكاليف خدمة سابقة.

ضريبة الدخل

يجنب مخصص لضريبة الدخل وفقا ً ألنظمة الهيئة العامة للزكام والدخل ("الهيئة"و وعلة أساس مبدأ االستحقاق .وتحمل ضريبة
الدخل المتعلقة بالشركة علة قائمة الدخل الشامل .يتم تسوية الفروقاتا إن وجدتا الناتجة عن الربوط النهائية خالل السنة التي يتم
فيها إجراء الربط النهائي.
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ضريبة الدخل (تتمة)
الضريبة الحالية

يتم قياس موجودات ومطلوبات الضريبة الحالية بالمبلغ المتوقع استرداده من أو دفعه إلة السلطات الضريبية .إن الشرائح الضريبية
واألنظمة الضريبية المستخدمة في احتساب المبلغ هي تلك الصادرم أو السارية المفعول بتاريخ إعداد القوائم المالية .في المملكة
العربية السعودية.

الضريبة المؤجلة

يجنب مخصص للضريبة المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات وذلك للفروقات المؤقتة بين األسس الضريبية للموجودات والمطلوبات
وقيمتها الدفترية ألغراض إعداد التقارير المالية بتاريخ القوائم المالية.

تحسب موجودات الضريبة المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع واإلعفاءات الضريبية غير المستخدمة المرحلةا
والخسائر الضريبية غير المستخدمة المرحلةا وذلك بالقدر الذي يحتمل ان تتوفر فيه أرباحا ً خاضعة للضريبة يمكن استخدامها لقاء
الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع وتلك اإلعفاءات الضريبية غير المستخدمة المرحلة والخسائر الضريبية غير المستخدمة المرحلة.
تتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدم وتخفض بالقدر الذي ال يحتمل أن تتوفر
فيه أرباحا ً كافية خاضعة للضريبة تسمح باستخدام كافة موجودات الضريبة المؤجلة أو جزء منها .يعاد تقويم موجودات الضريبة
المؤجلة التي لم يتم إثباتها بتاريخ إعداد كل قوائم ماليةا ويتم إثباتها بالقدر الذي من المحتمل أن ينتج عنه أرباح مستقبلية خاضعة
للضريبة تسمح باسترداد موجودات الضريبة المؤجلة.
تقاس موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة باستخدام الشرائح الضريبية التي يتوقع تطبيقها خالل الفترم التي تتحقق فيها
الموجودات أو تسدد فيها المطلوبات وذلك علة أساس الشرائح الضريبية (واألنظمة الضريبيةو الصادرم أو السارية المفعول بتاريخ
إعداد القوائم المالية.
إن الضريبة المؤجلة المتعلقة بالبنود المثبتة خارج الربح أو الخسارم يتم إثباتها خارج الربح أو الخسارم .يتم إثبات بنود الضريبة
المؤجلة والمتعلقة بمعاملة ما وذلك إما في الدخل الشامل اآلخر أو ضمن حقوق المساهمين مباشرم.

إثبات اإليرادات
تقوم الشركة بمزاولة أعمال أنشطة التعامل بصفة وكيل (ما عدا التعامل في سوق األسهم السعوديةو والتعهد بالتغطية واإلدارم
والترتيب وتقديم المشورم والحفظ في األوراق المالية.
تقوم الشركة بالمحاسبة عن الخدمات بصورم مستقلة علة أساس االتفاقيات المبرمة مع العمالءا أي إذا كانت هذه الخدمات
والتزامات األداء المتعلقة بها قابلة للتمييز بصورم مستقلة ويمكن توزيع سعر المعاملة بصورم مستقلة وتمييزها بذاتها عن بعضها
البعض.
فيما يلي بيان باألنشطة الرئيسية التي تحقق الشركة منها اإليرادات الخاصة بها.

أتعاب الترتيب
يتم إثبات أتعاب الترت يب عند الوفاء بالتزامات األداء المتفق عليها في العقد أو اتفاقية مستوى الخدمةا أي عند تقديم الخدمات.
دخل العمولة
يتم إثبات دخل العمولة علة أساس العائد الفعلي علة المبلغ األصلي للودائع ألجل علة مدى فترم استحقاقها علة أساس مبدأ
االستحقاق.

دخل الوساطة
يتم إثبات دخل خدمات المعامالت مثل خدمات الوساطة التي تقدم فواتيرها للعمالء عند إتمام وإنهاء الصفقة.
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إثبات اإليرادات (تتمة)
أتعاب إدارم الموجودات
يتم إثبات األتعاب المحملة لقاء إدارم الموجودات كإيرادات عند تقديم الخدمات .يتم إثبات أتعاب االشتراك عند اشتراك المستثمر
في الصندوق .يتم إثبات دخل أداء الصندوق في نهاية السنة إذا ما حقق الصندوق النتائج السنوية المستهدفة مسبقًا.
إيرادات المشورم واإليرادات األخرى
يتم احتساب أتعاب خدمات المشورما علة أساس نسبي زمنيا عند تقديم الخدمات.

األدوات المالية
إن األدام المالية هي عبارم عن عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأم ما ومطلوبات مالية أو أدام حقوق ملكية لمنشأم أخرى.

)1

الموجودات المالية

التصنيف
تصنف الموجودات الماليةا عند االثبات األولي لهاا كمقاسة بالتكلفة المطفأم أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارم .تتمثل الموجودات المالية المقتنام من قبل الشركةا والمصنفة ضمن التكلفة المطفأما في
الذمم المدينة وشبه النقدية والمبالغ المستحقة من جهة ذات عالقة.

الموجودات المالية المقتناة بالتكلفة المطفأة
تقاس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأم في حالة استيفاء الشرطين التاليين وأن تكون غير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارم:
• اقتناء األصل المالي ضمن نموذج أعمال بهدف اقتناء الموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقديةا و
• أن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل الماليا في تواريخ محددما تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة
علة المبلغ األصلي القائم.

الموجودات المالية المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تقاس أدام الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وذلك فقط في حالة استيفاء الشرطين التاليين وأن تكون غير مخصصة
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارم:
• أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يتم تحيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات الماليةا
و
• أن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل الماليا في تواريخ محددما تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة
علة المبلغ األصلي القائم.
إن أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم قياسها الحقا ً بالقيمة العادلةا وتدرج المكاسب والخسائر
الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر .يتم إثبات العمولة الخاصة وأرباح أو خسائر تحويل العمالت
األجنبية في قائمة الدخل الشامل.
أدوات حقوق الملكية
عند االثبات األولي الستثمارات حقوق الملكية غير المقتناه ألغراض المتاجرما يجوز للشركة أن تختار بشكل ال رجعة فيه عرض
التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر .يتم هذا االختيار علة أساس كل استثمار علة حده.
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األدوات المالية (تتمة)
الموجودات المالية (تتمة)
)1
الموجودات المالية المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تصنف كافة الموجودات المالية األخرى كموجودات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارم .وقد يشمل ذلك حقوق الملكية
المقتنام ألغراض المتاجرم وسندات الدين غير المصنفة كمقاسة إما بالتكلفة المطفأم أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
إضافة إلة ذلكا يمكن للشركةا عند اإلثبات األوليا أن تخصص بشكل ال رجعة فيه أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارم يستوفي بخالف ذلك المتطلبات الالزمة لقياسه بالتكلفة المطفأم أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا كان
القيام بذلك يزيل أو يقلص بشكل كبير من عدم التماثل المحاسبي الذي قد ينشأ بخالف ذلك.
ال يعاد تصنيف الموجودات المالية بعد االثبات األولي لهاا باستثناء خالل الفترم التي تقوم فيها الشركة بتغيير نموذج أعمال إدارم
الموجودات المالية .وفي إطار التحولا قامت الشركة بتصنيف كافة االستثمارات الخاصة بها في الصناديق االستثمارية ضمن فئة
القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارم.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
تقوم الشركةا بناء علة النظرم المستقبليةا بتقويم خسائر االئتمان المتوقعة المصاحبة للموجودات المالية الخاصة بها والمسجلة
شهرا وعلة مدى العمر .تمثل خسائر االئتمان المتوقعة علة
بالتكلفة المطفأما ويتم تحديد خسائر االئتمان المتوقعة علة مدى 12
ً
شهرا ذلك الجزء من خسائر اال ئتمان المتوقعة علة مدى العمرا والتي تنتج عن حاالت التعثر بشأن أدام مالية ما والتي
مدى 12
ً
شهرا بعد تاريخ إعداد القوائم المالية .لكن عند حدوث زيادم جوهرية في مخاطر االئتمان منذ
من المحتمل حدوثها في غضون 12
ً
نشأتهاا يحدد المخصص علة أساس خسائر االئتمان المتوقعة علة مدى العمر.

 )2المطلوبات المالية

تقاس المطلوبات المالية الحقا ً بالتكلفة المطفأم باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي .يتم إثبات األرباح والخسائر في قائمة الدخل
الشامل عند التوقف عن إثبات المطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل العمولة الفعلي.

تحسب التكلفة المطفأم بعد األخذ بعين االعتبار العالوم أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ
من معدل العمولة الفعلي .ويدرج إطفاء معدل العمولة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الدخل الشامل.

مقاصة األدوات المالية
تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة
المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات علة أساس الصافي أو بيع الموجودات وسداد المطلوبات في آن
واحد.

ترجمة العمالت األجنبية
تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية وفقا ألسعار الصرف السائدم بتاريخ إجراء المعامالت .ويعاد تحويل
قيمة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدم بتاريخ إعداد القوائم المالية .تدرج كافة
فروقات التحويل في قائمة الدخل الشا مل .تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية والمسجلة بعملة أجنبية بأسعار
التحويل السائدم بتاريخ المعامالت االولية .تحول البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل
السائدم بالتاريخ الذي يتم فيه تحديد الق يمة العادلة .يتم التعامل مع الربح أو الخسارم الناتجة عن ترجمة البنود غير النقدية المقاسة
بالقيمة العادلة بما يتماشة مع إثبات الربح أو الخسارم الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند (أيا أن فروقات ترجمة البنود التي
يتم إثبات ربح أو خسارم القيمة العادلة ل ها في الدخل الشامل اآلخر أو الربح أو الخسارما يتم إثباتها أيضا في الدخل الشامل اآلخر
أو الربح أو الخسارما علة التواليو.
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ترجمة العمالت األجنبية(تتمة)
عند تحديد أسعار التحويل الفورية المستخدمة عند اإلثبات أألولي لألصل ذو العالقة أو المصاريف أو الدخل (او جزء منهو عند
التوقف عن إثبات الموجودات غير النقدية أو المطلوبات غير النقدية المتعلقة بالعوض المدفوع مقدماا فإن تاريخ المعاملة هو التاريخ
الذي قامت فيه الشركة في األصل بإثبات الموجودات غير النقدية أو المطلوبات غير النقدية الناتجة من العوض المدفوع مقدما .وفي
حالة وجود دفعات متعددم مدفوعة أو مستلمة مقدماًا تقوم الشركة بتحديد تاريخ المعاملة الذي تم فيه استالم أو سداد العوض مقد ًما.

االحتياطي النظامي
طبقا ً لنظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركةا يجب تحويل  ٪10من صافي دخل السنة (بعد خصم أي خسائر مدورمو
إلة االحتياطي النظامي .ويجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي  %30من رأس المال.
إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع .ونظرا ً لوجود خسائر متراكمة مدورم لدى الشركةا فإنه لم يتم إجراء مثل هذا التحويل خالل
السنة الحالية أو السابقة.

الموجودات المحتفظ بها على سبيل األمانة
الموجودات المدارم من قبل الشركة:
تقدم الشركة خدمات إدارم الموجودات إلة عمالئهاا ويتضمن ذلك إدارم الثروات واالستثمارات .ال يتم اعتبار تلك الموجودات
كموجودات للشركة وبالتالي ال يتم إدراجها في هذه القوائم المالية.

الحسابات النقدية للعمالء:
ال يتم اعتبار الحسابات النقدية للعمالء كموجودات للشركة وبالتالي ال يتم إدراجها في هذه القوائم المالية.

16

شركة يو بي اس العربية السعودية
(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2019
-4

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارم إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر علة مبالغ اإليرادات
والمصاريف والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة بتاريخ إعداد القوائم المالية .وقد يترتب عن
عدم الت أكد من هذه االفتراضات والتقديرات إجراء تعديل جوهري علة القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر بذلك
في المستقبل .تستند هذه التقديرات واالفتراضات إلة الخبرم وعوامل أخرى مختلفة يعتقد بأنها معقولة وفقا ً للظروف وتستخدم
لقياس القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى .تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات
المعنية بصورم مستمرم .يتم إثبات التعديالت علة التقديرات المحاسبية في الفترم التي يتم فيها تعديل التقديرات أو في فترم التعديل
والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرم ت ؤثر علة الفترم الحالية والفترات المستقبلية .فيما يلي النواحي التي تتضمن أحكام
وافتراضات وتقديرات محاسبية هامة بشأن المستقبل:

)1

تقدير ضرائب الدخل

تأخذ الشركة بعين االعتبار األحكام ذات الصلة بأنظمة ضرائب الدخل السارية عند قيامها بتجنيب مخصصات لقاء الضرائب
الحالية والمؤجلة كما هو مبين في اإليضاح ( 11و حول هذه القوائم المالية .يتم إثبات موجودات الضريبة المؤجلة بشأن الخسائر
الضريبية غير المستخدمة بالقدر الذي يحتمل أن تتوفر فيه أرباح خاضعة للضريبة يمكن استخدامها لقاء الخسائر .يتعين علة
اإلدارم إبداء أحكام هامة ل تحديد قيمة موجودات الضريبة المؤجلة التي يمكن إثباتهاا بناء علة التوقيت المحتمل ومستوى األرباح
المستقبلية الخاضعة للضريبةا باإلضافة إلة استراتيجيات التخطيط الضريبي المستقبلية.

2و

تقدير األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية للممتلكات والمعدات

قامت اإلدارم بتقدير القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية والقيمة القابلة لالسترداد لبعض بنود الممتلكات والمعدات .إن أي تغير في
هذه التقديرات في السنوات المستقبلية قد يؤثر علة القيمة الدفترية للبنود المعنية من الممتلكات والمعدات مع تأثير مقابل علة قسط
االستهالك وخسارم االنخفاض في القيمة .تقوم اإلدارم سنويًا بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرم وطريقة االستهالك للتأكد بأن
طريقة وفترم االستهالك متوافقة مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادية من هذه الموجودات .يتم تحديد القيمة المتبقية علة أساس
الخبرم والبيانات القابلة للمالحظة عند توفرها.

)3

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة

تستخدم اإلدارم مصفوفة مخصص الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود .يتم تحديد
نسب المخصص بنا ًء علة أيام التأخر في السداد لمجموعات مختلفة من قطاعات العمالء لها أنماط خسائر مماثلة (أي من حيث
المنطقة الجغرافية ونوع المنتج ونوع العميل والسعر والتغطية بخطابات االعتماد واألشكال األخرى من ضمان االئتمانو.
يتم في األصل تحديد مصفوفة المخصص علة أساس معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتها .وستقوم الشركة بمعايرم المصفوفة
لتعديل خ سائر االئتمان السابقة بالمعلومات المستقبلية .علة سبيل المثالا إذا كان من المتوقع تدهور األوضاع االقتصادية (أي
إجمالي الناتج المحليو علة مدى السنة القادمة مما قد يؤدي إلة عدد متزايد من حاالت التعثر في السداد في قطاع التصنيعا فإنه
يتم تعديل معدالت التعثر السابقة .وبتاريخ إعداد كل قوائم ماليةا يتم تحديث معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتها وإجراء تحليل
للتغيرات في التقديرات المستقبلية.
إن عملية تقويم العالقة المتداخلة بين معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتها والظروف االقتصادية المتوقعة وخسائر االئتمان
تقديرا هاما .إن مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة يتأثر بالتغيرات في الظروف واألوضاع االقتصادية المتوقعة.
المتوقعة تمثل
ً
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األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)

)4

قياس القيمة الحالية اللتزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين

يتم تحديد تكلفة منافع نهاية الخدمة للموظفين والقيمة الحالية لاللتزام باستخدام عمليات التقويم اإلكتواري .يتضمن التقويم االكتواري
إجراء العديد من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .والتي تشتمل علة تحديد معدل الخصما والزيادات
المستقبلية في الرواتبا ومعدالت الوفيات.
ونظرا للطبيعة المعقدم للتقويم واالفتراضات األساسية وطبيعتها طويلة األجلا فإن التزام المنافع المحددم يتأثر بصورم كبيرم
بالتغيرات في هذه االفتراضات .يتم مراجعة كافة االفتراضات بتاريخ اعداد كل قوائم مالية.
يعتبر معدل الخصم ومع دل الزيادم في الرواتب أكثر العوامل التي تخضع للتغيير .وعند تحديد معدل الخصم المالئما تأخذ اإلدارم
بعين االعتبار عائد السوق علة سندات الشركات ذات الجودم العالية .يتم تحديد معدل الزيادم في الرواتب علة أساس معدالت
التضخم المستقبلية المتوقعة واألقدمية والترقيات والعرض والطلب في سوق العمل.
يتم تحديد معدل الوفيات بناء علة جداول الوفيات المحلية المتاحة للجمهور .تخضع جداول الوفيات هذه إلة التغيير فقط من وقت
آلخر وفقا ً للتغيرات الديموغرافية.
تم تقديم تفاصيل إضافية حول منافع نهاية الخدمة للموظفين في اإليضاح (12و.
-5

المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد

فيما يلي بيانًا بالمعايير والتفسيرات الجديدم والمعدلة الصادرم وغير سارية المفعول بعد حتة تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة.
تعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدم والمعدلةا إذا ينطبق ذلكا عند سريانها.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( )1ومعيار المحاسبة الدولي ( :)8تعريف األهمية النسبية
في أكتوبر  2018ا أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية التعديالت علة معيار المحاسبة الدولي (1و  -عرض القوائم الماليةا
ومعيار المحاسبة الدولي (8و  -السياسات المحاسبيةا والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاءا وذلك لتوحيد تعريف "األهمية
النسبية" في كافة المعاي ير ولتوضيح جوانب معينة في التعريف .يوضح التعريف الجديد أن المعلومات تكون ذات أهمية نسبية إذا
كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر إغفالها أو تحريفها أو حجبها علة القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم
المالية المعدم لغرض عام وذلك علة أساس تلك القوائم الماليةا والتي توفر معلومات مالية عن المنشأم ال ٌمعِدم للقوائم المالية.
ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت علة تعريف األهمية النسبية أثر جوهري علة القوائم المالية للشركة.
-6

النقدية وشبه النقدية
2019
لاير سعودي
─────────
93,000,000
4,642,277
9,983,490
─────────
107,625,767
9,510
─────────
107,635,277
═════════

نقد وودائع لدى البنوك
 ودائع ألجل – عملة محلية نقد لدى البنك – عملة محلية نقد لدى البنك – عملة أجنبيةنقد في الصندوق

2018
لاير سعودي
─────────
93,000,000
4,208,253
3,966,197
─────────
101,174,450
12,677
─────────
101,187,127
═════════

إن الودائع ألجل واألرصدم البنكية مودعة لدى طرف آخر ذو تصنيف ائتماني من الدرجة االستثمارية .تشير الدرجة االستثمارية
إلة جودم ائتمان الطرف اآلخر .ومن أجل أن يتم التصنيف إلة الدرجة االستثماريةا فإنه يجب أن تكون درجة تصنيف الطرف
اآلخر " " BBBأو أعلة حسب تصنيف ستاندردآند بورز أو موديز .إن هذه األرصدم تحمل عمولة بمعدل يتراوح بين  %2.9إلة
 %2.3سنويا ( 31ديسمبر  %1.8 :2018إلة  %2.9سنوياو.
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المصاريف المدفوعة مقدما ً والموجودات األخرى
2019
لاير سعودي
─────────
401,755
138,179
51,702
─────────
591,636
═════════

مصاريف مدفوعة مقدما ً
دخل عمولة مستحق القبض
موجودات أخرى

-8

2018
لاير سعودي
─────────
742,372
159,073
261,802
─────────
1,163,247
═════════

الممتلكات والمعدات
تحسينات المباني
المستأجرم
لاير سعودي
─────────

األثاث والتركيبات
لاير سعودي
─────────

المعدات المكتبية
لاير سعودي
─────────

اإلجمالي
لاير سعودي
─────────

في  1يناير 2019
إضافات

12,539,733
─────────
12,539,733
─────────

1,902,201
─────────
1,902,201
─────────

1,307,016
11,643
─────────
1,318,659
─────────

15,748,950
11,643
─────────
15,760,593
─────────

في  1يناير 2019
المحمل للسنة

12,108,240
431,493
─────────
12,539,733
─────────

1,829,730
72,471
─────────
1,902,201
─────────

1,033,773
95,134
─────────
1,128,907
─────────

14,971,743
599,098
─────────
15,570,841
─────────

كما في  31ديسمبر 2019

═════════

═════════

189,752
═════════

189,752
═════════

في  1يناير 2018
إضافات

12,539,733
─────────
12,539,733
─────────

1,902,201
─────────
1,902,201
─────────

1,033,773
273,243
─────────
1,307,016
─────────

15,475,707
273,243
─────────
15,748,950
─────────

10,916,323
1,191,917
─────────
12,108,240
─────────

1,655,798
173,932
─────────
1,829,730
─────────

1,033,773
─────────
1,033,773
─────────

13,605,894
1,365,849
─────────
14,971,743
─────────

431,493
═════════

72,471
═════════

273,243
═════════

777,207
═════════

التكلفة:

 31ديسمبر 2019

االستهالك:

 31ديسمبر 2019

صافي القيمة الدفترية:

التكلفة:

في  31ديسمبر 2018

االستهالك:
في  1يناير 2018
المحمل للسنة
في  31ديسمبر 2018

صافي القيمة الدفترية:
كما في  31ديسمبر 2018

كما في  31ديسمبر  2019ا تبلغ تكلفة بنود الممتلكات والمعدات التي تم استهالكها بالكامل  15,464,090لاير سعودي (31
ديسمبر  1.793.954 :2018لاير سعوديو .بلغ االلتزام القائم كما في  31ديسمبر  2019والمتعلق بإضافة الممتلكات والمعدات
ال شيء ( 31ديسمبر  273,243 :2018لاير سعوديو.
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أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ()16

اعتبارا من تاريخ تطبيقه اإللزامي في  1يناير  2019وذلك باستخدام
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (16و
ً
طريقة التطبيق المبسطة بأثر رجعي معدل المسموح بها طبقا ً لألحكام االنتقالية الواردم في المعيار .وعليها لم يتم تعديل أرقام
المقارنة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2018
فيما يلي بيان القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام والحركة خالل السنة:
2019
لاير سعودي
─────────
5,263,351
()1,071,117
─────────
4,192,234
═════════

في بداية السنة
مصاريف االستهالك (إيضاح 15و

فيما يلي بيان القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار والحركة خالل السنة:
2019
لاير سعودي
─────────
4,965,489
192,392
()1,153,000
─────────
4,004,881
═════════

في بداية السنة
الزيادم في الخصم
مدفوعات خالل السنة
في نهاية السنة

1,002,619
3,002,262
─────────
4,004,881
═════════

جزء متداول
جزء غير متداول
في نهاية السنة
-10

المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى
2019
لاير سعودي
─────────
1,273,459
49,930
32,012
─────────
1,355,401
═════════

مصاريف مستحقة
ضريبة استقطاع مستحقة
ضريبة قيمة مضافة مستحقة

20

2018
لاير سعودي
─────────
1,139,410
28,159
152,784
─────────
1,320,353
═════════
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أ)

ضريبة الدخل المستحقة

المحملة للسنة

فيما يلي بيان ضريبة الدخل المحملة علة قائمة الدخل الشامل للسنة:
2019
لاير سعودي
─────────
809,118
122,996
─────────
932,114
═════════

ضريبة الدخل الحالية (أنظر إيضاح (بوو
ضريبة الدخل المؤجلة (أنظر إيضاح (جوو

2018
لاير سعودي
─────────
785,807
(8,001و
─────────
777,806
═════════

حركة المخصص
ب)
فيما يلي بيان بحركة مخصص ضريبة الدخل المثبت في قائمة المركز المالي:
2019
لاير سعودي
─────────
785,807
809,118
()785,807
─────────
809,118
═════════

في بداية السنة
مخصص السنة
مدفوع خالل السنة
في نهاية السنة

2018
لاير سعودي
─────────
536,458
785,807
(536,458و
─────────
785,807
═════════

تم احتساب مخصص السنة الحالية بواقع  ٪20من الربح المعدل الخاضع للضريبة .نشأت الفروقات بين الربح المالي والربح
الخاضع للضريبة بصفة أساسية نتيجة للمخصصات وبعض المصاريف غير المسموح بها لألغراض الضريبية.
ج)

ضريبة الدخل المؤجلة

قامت الشركة بإثبات موجودات ضريبة مؤجلة قدرها  1.755.741لاير سعودي ( 31ديسمبر  1,878,737 :2018لاير سعوديو
كما بتاريخ إعداد القوائم الماليةا وذلك بخصوص الفروقات الزمنية الناتجة عن عدم السماح بالتزامات المنافع المحددم للموظفينا
والفرق في أساس االستهالك والخسائر الضريبية المدورم المحتسبة علة أساس الدخل الفعلي الخاضع للضريبة بواقع .٪20
وفيما يلي بيان بموجودات الضريبة المؤجلة المثبتة في قائمة المركز المالي وحركتها خالل السنة:

في بداية السنة
الحركة خالل السنة
في نهاية السنة

2019
لاير سعودي
─────────
1,878,737
()122,996
─────────
1,755,741
═════════

2018
لاير سعودي
─────────
1,870,736
8,001
─────────
1,878,737
═════════

2019
لاير سعودي
─────────
512,379
643,005
600,357
─────────
1,755,741
═════════

2018
لاير سعودي
─────────
466,049
542,902
869,786
─────────
1,878,737
═════════

يتعلق صافي رصيد الضريبة المؤجلة بالفروقات المؤقتة التالية:

مخصص االستهالك الضريبي المتسارع
مخصص منافع الموظفين
الخسائر الضريبية المرحلة
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د)

ضريبة الدخل المستحقة (تتمة)

الربوط الضريبية

قدمت الشركة إقراراتها الضريبية عن جميع السنوات حتة السنة المنتهية حتة  31ديسمبر  2018إلة الهيئة العامة للزكام والدخل
("الهيئة"و .تمت الموافقة علة الربوط الضريبية التي أجرتها الهيئة عن جميع السنوات حتة  31ديسمبر  . 2014لم يتم إنهاء
الربوط الضريبية من قبل الهيئة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر  2015حتة  31ديسمبر .2018
-12

منافع نهاية الخدمة للموظفين

تلخص الجدول التالية مكونات منافع نهاية الخدمة للموظفين المثبتة في قائمة المركز المالي:
2019
لاير سعودي
─────────
2,714,509
391,938
108,580
()948,214
─────────
2,266,813
═════════

2018
لاير سعودي
─────────
2,349,095
271,450
93,964
─────────
2,714,509
═════════

تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة العمولة بشأن منافع نهاية الخدمة للموظفين

2019
لاير سعودي
─────────
391,938
108,580
─────────
500,518
═════════

2018
لاير سعودي
─────────
271,450
93,964
─────────
365,414
═════════

مكاسب إعادم قياس مثبتة في الدخل الشامل اآلخر

()948,214
═════════

═════════

في بداية السنة
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة العمولة بشأن منافع نهاية الخدمة للموظفين
أرباح اكتوارية
في نهاية السنة

فيما يلي بيان المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل:
الربح أو الخسارة:

الدخل الشامل اآلخر:

فيما يلي بيان االفتراضات الهامة المستخدمة عند تحديد التزامات برامج المنافع الخاصة بالشركة:
2019
─────────
%2.70
%1.00

معدل الخصم
معدل الزيادم في الراتب

2018
─────────
%4.00
%1.00

إن االفتراضات الديموغرافية الخاصة بالشركةا أي معدل ترك العملا كان متوس ً
طا كما في  31ديسمبر  2018و 31ديسمبر
.2019
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منافع نهاية الخدمة للموظفين (تتمة)

فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة المتعلقة بالتزام المنافع المحددم:

معدل الخصم
الزيادم بواقع %1
النقص بواقع %1

2019
لاير سعودي
─────────
256,985
()301,970

2018
لاير سعودي
─────────
50,426
(51,405و

()307,109
265,829

(124,811و
124,811

معدل الزيادة في الرواتب
الزيادم بواقع %1
النقص بواقع %1
-13

رأس المال

كما في  31ديسمبر 2019ا يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل  110مليون لاير سعوديا ويتكون من
 11مليون سهم ( 31ديسمبر  11 2018مليون سهمو بقيمة اسمية قدرها  10لاير سعودي لكل سهم.
وفيما يلي بيان بنسبة الملكية في رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل:

شركة يو بي أس العربية السعودية القابضة المحدودم
اس جي سيكيورتيز يو كيه ليمتد
شركة اس جي ووربيرغ أند كومباني ليمتد
يو بي اس أيه جي سويسرا
شركة يو بي اس يو كيه هولدينج ليمتد

-14

نسبة الملكية

عدد األسهم

%99.96
%0.01
%0.01
%0.01
%0.01
─────────
%100.00
═════════

10,995,600
1,100
1,100
1,100
1,100
─────────
11,000,000
═════════

رأس المال
لاير سعودي
109,956,000
11,000
11,000
11,000
11,000
─────────
110,000,000
═════════

اإليرادات
إيضاح
1-14
2-14

أتعاب خدمات وأتعاب أخرى
دخل عمولة خاصة

2019
لاير سعودي
─────────
17,235,685
2,478,908
─────────
19,714,593
═════════

2018
لاير سعودي
─────────
15,350,445
1,967,121
─────────
17,317,566
═════════

 1-14يتم تحقيق كافة اإليرادات من الجهات ذات العالقة التالية:
2019
لاير سعودي
─────────
15,101,947
2,133,738
─────────
17,235,685
═════════

يو بي اس سويسرا أيه جي
يو بي اس إيه جي فرع لندن

2-14

2018
لاير سعودي
─────────
10,104,575
5,245,870
─────────
15,350,445
═════════

تم تحقيق هذه اإليرادات من الودائع ألجل المودعة لدى البنوك كما هو مبين في إيضاح (6و حول هذه القوائم المالية.
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المصاريف العمومية واإلدارية
2019
إيضاح
لاير سعودي
─────────
7,726,222
3,044,535
1,136,072
1,071,117 9
599,098 8
464,132
251,047
217,530
192,392 9
156,075
140,760
532,793
─────────
15,531,773
═════════

تكاليف موظفين
مصاريف صيانة
أتعاب مهنية واستشارية
استهالك موجودات حق االستخدام
استهالك ممتلكات ومعدات
ضرائب استقطاع
تكلفة موظفين بموجب عقود
سفر ونقل
أعباء مالية ناتجة عن التزامات اإليجار
مصاريف اتصاالت
رسوم ترخيص
مصاريف إيجار
أخرى

-16

2018
لاير سعودي
─────────
6,561,824
2,295,029
993,875
1,365,849
343,957
240,134
169,517
208,168
253,250
1,806,083
266,026
─────────
14,503,712
═════════

دخل اإليجار

دخل إيجار

2019
لاير سعودي
─────────

2018
لاير سعودي
─────────

═════════

703,364
═════════

يتم تحقيق هذا الدخل من تأجير مساحة مكتبية من الباطن .وحيث أن الشركة ال تمتلك العقار وال يوجد لديها عقد إيجار تمويلي
بشأن مباني المكاتبا فإن العقار ال تنطبق عليه الشروط الخاصة باالستثمارات العقارية ومن ثم لم يتم المحاسبة عنه علة هذا النحو.
وقد انتهة عقد التأجير من الباطن خالل .2018
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المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها

خالل دورم أعمالها العاديةا تقوم الشركة بإجراء معامالت مع الجهات ذات العالقة الخاصة بها والتي تتضمن المساهمين بها
والشركات المنتسبة لها ومجلس اإلدارم وكبار موظفي اإلدارم .إن كبار موظفي اإلدارم هم هؤالء األشخاصا بما في ذلك المدراء
غير التنفيذيينا الذين لهم الصالحية والمسئولية عن التخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة بصورم مباشرم أو غير مباشرم .يتم
إجراء المعامالت مع الجهات ذات العالقة وفقا ً للشروط المتفق عليها بصورم مشتركة والمعتمدم من قبل إدارم الشركة.
وفيما يلي بيان بالمعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة خالل السنة واألرصدم المتعلقة بها:
اسم الجهة ذات العالقة

يو بي اس سويسرا أيه جي
يو بي اس إيه جي فرع لندن

طبيعة المعامالت

دخل أتعاب خدمات (انظر إيضاح (أو و (بوو
مصاريف مسددم

2,133,738

5,245,870

يو بي اس إيه جي ستامفورد

مصاريف صيانة (تقنية معلوماتو
مصاريف مسددم

2,788,347
()56,225

2,117,615
(159,872و

مجلس اإلدارم
كبار موظفي اإلدارم

أتعاب مجلس اإلدارم إلة أعضاء مجلس اإلدارم المستقلين
رواتب
منافع ما بعد التوظيف مدفوعة

99,000
1,613,547
116,909

60,000
1,179,875
98,323

أو

دخل أتعاب خدمات (انظر إيضاح (أوو

مبلغ المعامالت
2018
2019
لاير سعودي
لاير سعودي
─────────
─────────
10,104,575
15,101,946
(2,234و
-

أبرمت الشركة اتفاقيات خدمات إلظهار أي خدمات دعم مقدمة إلة مراكز التسجيل يو بي إس سويسرا إيه جي ويو بي إس
إيه جي فرع لندن .تُحمل أتعاب الخدمات علة أساس هامش ربح علة المصاريف (باستثناء ضريبة الدخلو المتكبدم من قبل
الشركة.
يتم إثبات أتعاب الخدمات والترتيب عند تأدية الخدمات ذات العالقة ويتم المحاسبة عنها علة أساس مبدأ االستحقاق.

بو إن يو بي إس سويسرا إيه جي هي أمين حفظ أموال وموجودات عمالء الشركة وقدرها  292.7مليون لاير سعودي (31
ديسمبر  292.7 :2018مليون لاير سعوديو كما بتاريخ إعداد القوائم المالية .يتم تنفيذ اإلجراءات الرقابية وإجراءات
التسوية من قبل أمين الحفظ (انظر إيضاح 21و.
إضافة إلة أرصدم الجهات ذات العالقة المفصح عنها في أماكن أخرى في القوائم الماليةا فيما يلي بيان باألرصدم مع الجهات ذات
العالقة بتاريخ إعداد القوائم المالية.

أ) المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة
يو بي اس سويسرا أيه جي (جهة منتسبةو
يو بي اس إيه جي فرع لندن (جهة منتسبةو

2019
لاير سعودي
─────────

2018
لاير سعودي
─────────

2,165,593
292,509
─────────
2,458,102
═════════

2,532,784
1,486,394
─────────
4,019,178
═════════

ب) المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة
177,427
─────────
177,427
═════════

يو بي اس إيه جي ستامفورد (جهة منتسبةو
يو بي اس سويسرا أيه جي (جهة منتسبةو

194,095
550
─────────
194,645
═════════

كما في  31ديسمبر 2019ا و  31ديسمبر  2018ا لم تكن كافة الذمم المستحقة من الجهات ذات العالقة متأخرم السداد وال منخفضة
القيمة كما ال يوجد أي حاالت تعثر سابقة .وعليها لم يكن من المالئم تقديم تحليل بأعمار هذه الذمم المدينة.
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إدارة المخاطر المالية

تتعرض نشاطات الشركة لعدد من المخاطر المالية وهي مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر
أسعار العموالت ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر السعرو .تركز سياسات إدارم المخاطر الشاملة بالشركة علة عدم إمكانية
التنبؤ بالتطورات التي تطرأ علة األسواق الماليةا وتسعة إلة الحد من اآلثار العكسية المحتملة علة األداء المالي للشركة .وبشكل
عاما تعتبر المخاطر الناتجة عن الموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالشركة محدودم .تقوم الشركة بإدارم تعرضها إلة
المخاطر المالية بصورم متماثلة دون أي تغير جوهري عن الفترات السابقة بالطريقة المبينة في اإليضاحات أدناه.

مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرم طرف ما علة الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلة تكبد الطرف اآلخر لخسارم مالية .تتعرض الشركة
لمخاطر االئتمان بشأن األرصدم البنكية الخاصة بها والعموال ت المدينة المستحقة والمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة .وترى
اإلدارم أن الشركة غير معرضة لمخاطر ائتمان جوهرية حيث أن األرصدم البنكية مودعة لدى بنوك مشهورم ولها تصنيف ائتماني
جيد وأن الذمم المدينة مستحقة فقط من جهات ذات عالقة.
فيما يلي بيان بالقيمة الدفترية للموجودات المالية التي تتعرض لمخاطر االئتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية:

نقد لدى البنوك (إيضاح 6و
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة (إيضاح 17و
دخل عمولة مستحق القبض (إيضاح 6و

2019
لاير سعودي
─────────

2018
لاير سعودي
─────────

107,625,767
2,458,102
138,179
─────────
110,222,048
═════════

101,174,450
4,019,178
159,073
─────────
105,352,701
═════════

تركزات مخاطر االئتمان
تنشأ تركزات مخاطر االئتمان عندما تؤثر التغيرات في العوامل االقتصادية أو الصناعية علة مجموعة من األطراف األخرى يكون
إجمالي تعرضها لمخاطر االئتمان جوهري بالنسبة إلجمالي تعرض الشركة لمخاطر االئتمان .إن إجمالي مخاطر االئتمان التي
تتعرض لها الشركة بشأن الموجودات المالية يتركز بشكل أساسي في األرصدم لدى بنوك مشهورم والمبالغ المستحقة من الجهات
ذات العالقة بها.
تقويم وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (9وا وبنا ًء علة هذا التقويم تعتقد اإلدارم أنه ال داعي إلثبات
قامت اإلدارم بإجراء
ٍ
خسارم انخفاض جوهري في القيمة الدفترية للنقدية وشبه النقدية والمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة والموجودات المالية
األخرى.

مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية .تنشأ مخاطر
السيولة عن عدم القدرم علة بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة له .تقوم الشركة بإدارم مخاطر السيولة وذلك
بالتأكد من توفر ال نقدية وشبه النقدية الكافية للوفاء بالتزاماتها حين نشوئها .وكما بتاريخ إعداد القوائم الماليةا ال يوجد هناك اختالف
في االستحقاق بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية التي تُعرض الشركة لمخاطر السيولة.
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إدارة المخاطر المالية (تتمة)

مخاطر السيولة (تتمة)
فيما يلي تواريخ االستحقاق التعاقدية المتبقية للمطلوبات المالية بتاريخ إعداد القوائم المالية .تظهر المبالغ باإلجمالي وغير مخصومة
وتتضمن الدفعات التعاقدية المتعلقة بالعمولة:

 31ديسمبر 2019
مصاريف مستحقة الدفع ودائنون آخرون
مبالغ مستحقة إلة جهات ذات عالقة
التزامات إيجار

أقل من سنة
لاير سعودي
───────
1,355,401
177,427
1,118,000
───────
2,650,828
═══════

أكثر من سنة
لاير سعودي
───────
3,465,800
───────
3,465,800
═══════

اإلجمالي
لاير سعودي
───────
1,355,401
177,427
4,583,800
───────
6,116,628
═══════

 31ديسمبر 2018
مصاريف مستحقة الدفع ودائنون آخرون
مبالغ مستحقة إلة جهات ذات عالقة

1,320,353
194,645
───────
1,514,998
═══════

───────
═══════

1,320,353
94,645
───────
1,514,998
═══════

مخاطر العمالت
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي .تخضع الشركة
للتقلبات في أسعار العمالت األجنبية بشأن األرصدم البنكية المسجلة بالفرنك السويسري والتي تعتبر غير جوهرية .وفيما عدا ذلكا
لم تقم الشركة بأي مع امالت هامة بعمالت عدا اللاير السعودي أو الدوالر األمريكي خالل السنةا ومن ثم فإنها ال تتعرض لمخاطر
عمالت هامة.

مخاطر أسعار العموالت
تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األداوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار العموالت السائدم في
السوق .إن الودائع ألجل المودعة من قبل الشركة تمثل ودائع قصيرم األجل مرتبطة بعمولة ثابتة .وفيما عدا ذلكا ال تخضع
الشركة لمخاطر أسعار عموالت هامة حيث أن كافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى غير مرتبطة بعمولة.
مخاطر السعر
تمثل مخاطر السعر المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة ألدام مالية ما نتيجة التغيرات في األسعار السائدم في السوقا سواء
كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة بأدوات مالية فردية أو الجهة المصدرم لها أو عوامل تؤثر علة كافة األدوات المالية
المتداولة في السوق .وبتاريخ إعداد القوائم الماليةا ال يوجد لدى الشركة استثمارات متداولة في السوق تتعرض الشركة بشأنها
لمخاطر السعر.
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إدارة المخاطر المالية (تتمة)

األدوات المالية حسب الفئة
تتعلق القيمة الدفترية الظاهرم في قائمة المركز المالي بفئات الموجودات المالية والمطلوبات المالية التالية:
2019
لاير سعودي
─────────

2018
لاير سعودي
─────────

الموجودات المالية
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة:
107,625,767
2,458,102
138,179
─────────
110,222,048
═════════

نقد لدى البنوك وودائع قصيرم األجل (إيضاح 6و
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة (إيضاح 17و
دخل عمولة مستحق القبض (إيضاح 6و

101,174,450
4,019,178
159,073
─────────
105,352,701
═════════

المطلوبات المالية
المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة:
مصاريف مستحقة (إيضاح 10و
المبالغ المستحقة إلة الجهات ذات العالقة (إيضاح 17و
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1,273,459
177,427
─────────
1,450,886
═════════

1,139,410
194,645
─────────
1,334,055
═════════

القيمة العادلة لألدوات المالية

ال يوجد لدى الشركة أي موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة .تعتقد اإلدارم أن القيمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية
األخرى بتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب قيمتها الدفترية وذلك نظرا ً لمدتها قصيرم األجل وإمكانية تسييلها علة الفور .ويتم
تصنيفها جميعا ً ضمن المستوى  2من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة .لم يكن هناك تحويالت بين المستويات المختلفة للتسلسل
الهرمي للقيمة العادلة خالل السنة الحالية أو السنة السابقة.
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المتطلبات النظامية لرأس المال ونسبة كفاية رأس المال

فيما يلي قاعدم رأس المال ومتطلبات الحد األدنة لرأس المال ونسبة كفاية رأس المال للشركة وفقا ً لقواعد الكفاية المالية الصادرم
من قبل هيئة السوق المالية:
 31ديسمبر 2019
─────────

 31ديسمبر 2018
─────────

قاعدة رأس المال:
106,453,361
─────────
106,453,361
═════════

الشريحة األولة لرأس المال
إجمالي قاعدم رأس المال

102,131,445
─────────
102,131,445
═════════

متطلبات الحد األدنى لرأس المال:
401,686
7,631,055
4,115,972
─────────

مخاطر السوق
مخاطر االئتمان
المخاطر التشغيلية
إجمالي الحد األدنة لرأس المال المطلوب (أنظر اإليضاح (دو
أدناهو

12,148,713
═════════

نسبة كفاية رأس المال:
إجمالي نسبة رأس المال (مراتو
نسبة الشريحة األولة لرأس المال (مراتو
الفائض ( /العجزو في رأس المال (أنظر اإليضاح (دو أدناهو
أو

بو

304,556
10,060,080
3,820,380
─────────
14,185,016
═════════

8.76
─────────
8.76
═════════

7.20
─────────
7.20
═════════

94,304,648
═════════

87,946,429
═════════

تتكون قاعدم رأس المال من الشريحة األولة لرأس المال (وتشتمل علة رأس المال واألرباح المبقام المراجعةو .ال
يوجد لدى الشركة الشريحة الثانية لرأس المال طبقا ً للمادم (4و و( 5و من قواعد الكفاية المالية .تم احتساب متطلبات الحد
األنة لرأس المال المتعلق بمخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية طبقا ً للمتطلبات المنصوص عليها في
الفصل الثالث من قواعد الكفاية المالية.
تقوم الشركة بإدارم رأس المال الخاص بها وفقا ً للركيزم األولة والركيزم الثانية من قواعد الكفاية المالية – أي يجب أن
ال تقل قاعدم رأس المال عن متطلبات الحد األدنة لرأس المال.

جو

تتمثل أهداف الشركة عند إدارم كفاية رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال المحددم من قبل هيئة السوق المالية
للحفاظ علة مقدرم الشركة علة االستمرار في العمل وفقا ً لمبدأ االستمرارية والحفاظ علة قاعدم رأسمال قوية.

دو

يبلغ الحد األدنة لرأس المال المطلوب وفقا ً للمادم ( 6زو من الئحة األشخاص المرخص لهم والصادرم من قبل هيئة
السوق المالية في المملكة العربية السعودية بخصوص أنشطة الشركة المرخص بها  50مليون لاير سعودي.
تقوم الشركة باإلفصاحا علة أساس سنوي إلة الجمهور عن بعض المعلومات طبقا ً للركيزم  3من قواعد الكفاية المالية
وذلك علة موقع الشركة اإللكتروني(http://www.ubssaudiarabia.comو .ال تخضع هذه المعلومات للمراجعة من
قبل مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة.

وو

ال يتم احتساب مخاطر أسعار العموالت علة الودائع ألجل حيث أنها ال تعتبر جزءا ً من العمليات التجارية.

هو
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الموجودات المحتفظ بها على سبيل األمانة

كما في  31ديسمبر 2019ا يوجد لدى الشركة موجودات مدارم قدرها  292.736.021لاير سعودي ( 31ديسمبر :2018
 292.743.731لاير سعوديو محتفظ بها علة سبيل األمانة .لم يتم اعتبار هذه األرصدم كموجودات خاصة بالشركةا وعليه لم
يتم إدراجها في هذه القوائم المالية .إن شركة يو بي اس إيه جي – سويسرا هي أمين حفظ الموجودات الخاصة بعمالء الشركة.
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األحداث الالحقة لفترة إعداد القوائم المالية

إن تفشي فيروس كرونا المستجد (كوفيد 19و ال يزال في تطور وازدياد .ولذلكا فإنه من الصعوبة بمكان التنبؤ اآلن بحجم ومدى
األثر الكامل الناتج عن ذلك علة األعمال التجارية واالقتصادية.
وال يزال من غير المؤكد تحديد حجم ومدى تلك اآلثار ويتوقف ذلك علة التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل دقيق
في الوقت الحاليا مثل معدل انتقال الفيروس وحجم ومدى فعالية اإلجراءات المتخذم بهدف احتوائه .وفي ضوء عدم التأكد حاليًا
من األثر االقتصاديا فإنه من غير الممكن إجراء تقدير موثوق به لألثر الناتج عن ذلك بتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية.
إن هذه التطورات قد تؤثر علة النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والوضع المالي للشركة.
لم تكن هناك أي أحداث الحقة لتا ريخ إعداد القوائم المالية وقبل إصدار هذه القوائم المالية والتي تتطلب إجراء تعديالت و/أو تقديم
إفصاحات بشأنها في هذه القوائم المالية.
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اعتماد القوائم المالية

اعتمد مجلس اإلدارم القوائم المالية بتاريخ  2شعبان 1441هـ (الموافق  26مارس 2020و.
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