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شركة كريديت سويس العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2017م
(لاير سعودي)
إيضاح 2017م

2016م

الموجودات
موجودات متداولة
النقد وما في حكمه
مستحق من أطراف ذات عالقة
دفعات ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى
إجمالي الموجودات المتداولة
موجودات غير متداولة
ممتلكات ومعدات ،صافي
إجمالي الموجودات غير المتداولة
إجمالي الموجودات

4
6ب
5

376.153.298
587.856
1.213.476
377.954.630

79.781.623
269.268
1.035.603
81.086.494

7

3.039.235
3.039.235
380.993.865

1.327.351
1.327.351
82.413.845

المطلوبات وحقوق المساهمين
مطلوبات متداولة
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
إجمالي المطلوبات المتداولة
مطلوبات غير متداولة
خطة أسهم حوافز للموظفين
مكافـأة نهاية الخدمة للموظفين
إجمالي المطلوبات غير المتداولة
إجمالي المطلوبات

8

1.971.952
1.971.952

1.131.550
1.131.550

9
10

45.621
4.863.903
4.909.524
6.881.476

44.935
3.976.001
4.020.936
5.152.486

حقوق المساهمين

11

رأس المال
خسائر متراكمة
إجمالي حقوق المساهمين
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

625.000.000
()250.887.611
374.112.389
380.993.865

300.000.000
()222.738.641
77.261.359
82.413.845

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )25جز ًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
تم اعتماد هذه البيانات المالية كما هو موضح في الصفحات من  1الى 16إلصدارها من قبل مجلس اإلدارة في
 9رجب1439هـ (الموافق  26مارس عام ) 2018
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شركة كريديت سويس العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة الدخل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
(لاير سعودي)
إيضاح
اإليرادات
خدمة الوساطة ،صافي
خدمات الترتيبات واالستشارات
خسائر المتاجرة ،صافي
إجمالي اإليرادات
مصروفات تشغيلية
رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين
إيجار ومصروفات متعلقة بالمباني
رسوم إتصاالت وخدمات البيانات
أتعاب خدمات استشارية وقانونية
مصروفات مدفوعة إلى المساهم الرئيسي
استهالك
مصروفات عمومية وإدارية أخرى
إجمالي مصروفات التشغيل

2017م

2016م

13
6أ
14

3.583.380
1.670.862
()7.784
5.246.458

4.207.966
670.702
()234.640
4.644.028

15

20.106.419
2.579.174
2.654.659
2.232.044
2.846.038
461.685
2.573.735
33.453.754

13.099.211
2.512.697
2.449.008
1.267.160
871.936
154.019
2.261.583
22.615.614

()28.207.296
58.326
()28.148.970

()17.971.586
26.849
()17.944.737

16
6أ
7
17

خسارة التشغيل للسنة
إيرادات أخرى
صافي خسارة السنة

18

خسارة التشغيل وصافي الخسارة للسهم

23
23

خسارة التشغيل للسهم
صافي خسارة السهم

()0.58
()0.58

()0.60
()0.60

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )25جز ًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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شركة كريديت سويس العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
(لاير سعودي)
إيضاح
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي خسارة السنة

تسويات لمطابقة صافي الخسارة مع صافي النقد المستخدم في
األنشطة التشغيلية:

استهالك
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
خطة أسهم الحوافز للموظفين

7
10

2017م

2016م

()28.148.970

()17.944.737

461.685
905.897
686
()26.780.702

154.019
681.543
()90.384
()17.199.559

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
دفعات ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
مستحق من/إلى أطراف ذات عالقة
النقد المستخدم في العمليات
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

10

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

7

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
المتحصل من حقوق إصدار
صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

11

صافي الزيادة(/النقص) في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد وما في حكمه في نهاية السنة

4

()177.873
840.402
()318.588
()26.436.761
()17.995
()26.454.756
()2.173.569
()2.173.569

()5.570
()277.398
2.574.378
()14.908.149
-()14.908.149
()1.336.554
()1.336.554

325.000.000
325.000.000

---

296.371.675
79.781.623
376.153.298

()16.244.703
96.026.326
79.781.623

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )25جز ًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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شركة كريديت سويس العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
(لاير سعودي)
إيضاح
كما في  1يناير 2017م
حقوق إصدار
صافي خسارة السنة
كما في  31ديسمبر 2017م
كما في  1يناير 2016م
صافي خسارة السنة
كما في  31ديسمبر 2016م

11

خسائر متراكمة

اإلجمالي

300.000.000
325.000.000
-625.000.000

()222.738.641
-()28.148.970
()250.887.611

77.261.359
325.000.000
(28.148.970
374.112.389

300.000.000
-300.000.000

()204.793.904
()17.944.737
()222.738.641

95.206.096
()17.944.737
77.261.359

رأس المال

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )25جز ًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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شركة كريديت سويس العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
.1

التكوين والنشاط
شركة كريديت سويس العربية السعودية ("الشركة") شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة بالمملكة العربية السعودية .وتعمل
الشركة بموجب السجل التجاري رقم  1010228645بتاريخ  1صفر 1428هـ (الموافق  19فبراير 2007م).
إن المكتب المسجل للشركة يقع في العنوان التالي:
مركز الجميعة – الدور الثاني
طريق الملك فهد – حي المحمدية
ص.ب 5000
الرياض 6858 - 12361
المملكة العربية السعودية
إن رأس مال الشركة محتفظ به بواسطة المساهم التالي:
 31ديسمبر 2017م
عدد األسهم
النسبة
62.500.000
٪100
شركة كريديت سويس أي جي

 31ديسمبر 2016م
عدد األسهم
النسبة
30.000.000
٪100

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تقديم خدمات المصرفية االستثمارية بما في ذلك خدمات الوساطة والترتيبات والصفقات
واالستشارات.

.2

أسس اإلعداد
 1-2المعايير المحاسبية المطبقة
تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقا ً للمعايير المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين المالئمة لظروف الشركة.
وفقا لمتطلبات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ("الهيئة") ،يتعين على الشركة التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية
المعتمدة من الهيئة اعتباراً من  1يناير 2018م بهدف إعداد قوائمها المالية .عند إعداد المجموعة األولى من المعايير الدولية للتقارير
المالية ،ستقوم الشركة بتحليل أثر التطبيق ألول مرة للمعايير الدولية للتقارير المالية على القوائم المالية للسنة الحالية والسابقة ،وعليها
ستقوم بإدراج التسويات الالزمة "لتطبيق بعض السياسات المحاسبية التي قد تختلف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة" في
المجموعة األولى من القوائم المالية وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

 2-2أسس القياس
تم إعداد القوائم المالية وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات في أوراق مالية بغرض المتاجرة والسداد النقدي لإللتزام
المرتبط باألسهم والتي تدرج بقيمها العادلة.

 3-2عملة العرض والنشاط
يتم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي والتي هي العملة الرئيسية للشركة.

 4-2استخدام التقديرات واألحكام
خالل السياق االعتيادي لألعمال ،يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة استخدام بعض التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
التي تؤثر في المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصروفات .كما تتطلب من اإلدارة ممارسة أحكامها عند
تطبيق السياسات المحاسبية للشركة .يتم تقييم هذه التقديرات واالفتراضات بصورة مستمرة التي تستند إلى الخبرة السابقة لإلدارة
وعوامل أخرى تشمل الحصول على المشورة المهنية وتوقعات األحداث المستقبلية التي ُيعتقد أنها مالئمة للظروف .قد تختلف
النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر .يتم إظهار األثر المترتب عن مراجعة التقديرات المحاسبية
في فترة المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بها.

 5-2االستمرارية
كما في  31ديسمبر 2017م بلغت الخسائر المتراكمة للشركة مبلغ  250.887.611لاير سعودي ( 31ديسمبر 2016م:
 222.738.641لاير سعودي) حيث تمثل 2016( ٪40م )٪74 :من رأس مال الشركة .عند اعتماد هذه القوائم المالية ،فقد أخذ
مجلس اإلدارة بعين االعتبار المركز المالي والربحية المستقبلية للشركة ،ويرى أن أساس االستمرارية المستخدم في إعداد هذه القوائم
المالية مالئماً.
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شركة كريديت سويس العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
.3

السياسات المحاسبية الهامة
يتم تطبيق السياسات المحاسبية التالية بشكل مستمر على كافة الفترات المعروضة في القوائم المالية.
فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة:

(أ) النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك المتاح للشركة دون أي قيود.

(ب) ممتلكات ومعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ،بعد خصم االستهالك والخسارة المتراكمة لالنخفاض في القيمة .تتضمن التكلفة النفقات العائدة
مباشرة القتناء الموجودات.
يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في بند الممتلكات والمعدات .يتم إثبات جميع
النفقات األخرى في قائمة الدخل عند تكبدها.
يتم استهالك التكلفة ناقصا ً القيمة المتبقية المقدرة على أساس طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية
 5سنوات أو فترة اإليجار ،أيهما أقل
 5سنوات
 5 – 3سنوات
 4سنوات

تحسينات على عقارات مستأجرة
أثاث ومفروشات
برامج وأجهزة حاسب آلي
سيارات

يتم تحديد أرباح وخسائر االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية ويتم قيدها في قائمة الدخل.
يتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات للتحقق من االنخفاض في قيمتها كلما كانت األحداث أو التغيرات في
الظروف تشير إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية .يتم تخفيض أي قيمة دفترية إلى قيمتها القابلة لالسترداد مباشرة إذا كانت
القيمة الدفترية لألصل أكبر من قيمتها المقدرة القابلة لالسترداد.

(ج) أعمال تحت التنفيذ
تتضمن األعمال تحت التنفيذ الموجودات تحت اإلنشاء والتي من المحتمل أن تتدفق منها منافع إقتصادية للشركة ويمكن قياس
التكلفة بصورة موثوق فيها .وعاد ًة ما تكون هذه البنود هي تلك التي لم يتم جلبها إلى الموقع و /أو الحالة الالزمة لتكون قادرة
على العمل بالطريقة المستهدفة من اإلدارة.
في حال إكتمال أعمال اإلنشاء المنجزة بصورة جزئية التي تستدعي دفعات مقدمة أو مرحلية أو أعمال تحت التنفيذ يبدأ استهالكها
فقط عند اإلنتهاء من األعمال (عندما يكون األصل موجود في الموقع والحالة الالزمة لالستخدام المقصود منه).

(د) االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
يتم مراجعة الموجودات المالية والممتلكات والمعدات والموجودات غير المتداولة األخرى للتحقق من خسائر االنخفاض في
قيمتها كلما كانت األحداث أو التغيرات في الظـروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد .يتم إثبات الخسارة
الناتجة عن االنخفاض في القيمة ،إن وجدت ،والتي تمثل زيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد .إن القيمة القابلة
لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصا ً تكاليف البيع أو القيمة قيد االستخدام ،أيهما أكبر .ولغرض تقييم االنخفاض في القيمة،
يتم تجمي ع الموجودات إلى أدنى مستوى لها بحيث يمكن تحديد التدفقات النقدية لكل وحدة بصورة منفصلة.

(هـ) مكافـأة نهاية الخدمة للموظفين
يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقا ً لنظام العمل السعودي ويمثل مبلغ مستحق يقيد على قائمة الدخل .ويتم احتساب
هذه المكافأة على أساس القيمة الحالية للمزايا المقررة التي يستحقها الموظف في حالة تركه العمل في تاريخ قائمة المركز المالي.

8

شركة كريديت سويس العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
.3

السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

(و) خطة أسهم حوافز للموظفين
تصنف الترتيبات على أساس األسهم بين موظفي الشركة وشركتها األم (كريديت سويس إيه جي) على أنها معامالت التسوية
النقدية على أساس األسهم.
يتم إثبات القيمة العادلة للمبالغ المستحقة للعاملين فيما يتعلق باألسهم الممنوحة كمصروف مع زيادة مماثلة في المطلوبات على
مدى الفترة التي يثبت فيها للموظفين دون قيد أو شرط الحق في استالم تلقي األسهم .يتم إعادة تقييم المطلوبات في تاريخ كل
قائمة مركز مالي وفي تاريخ التسوية .يتم إثبات أي تغير في القيمة العادلة للمطلوبات في قائمة الدخل.
يتم تحديد القيمة السوقية ألسهم لمنح وحدات األسهم الممنوحة استنادا إلى أحدث معلومات عن سعر األسهم التي تعكس شروط
الجائزة.
يتم تحديد القيمة السوقية للمنح وحدة األسهم التي تتضمن شروط أداء األرباح استنادا إلى حصة على أداء أرباح الشركة األم
الفعلية حتى تاريخه ،توقعات األرباح الداخلية للشركة األم على مدى فترة االستحقاق المتبقية للمنحة .عند تحديد االلتزام النهائي،
تقوم الشركة األم أيضا بتقدير عدد المصادرات على مدى فترة هذه الخطة بناء على توقعات اإلدارة للفترات المستقبلية والتي
تأخذ في االعتبار الخبرة السابقة.

(ز) موجودات محتفظ بها كعهدة أو أمانة
الموجودات المحتفظ بها كعهدة أو أمانة ال يتم معالجتها كموجودات للشركة ،وعليه لم يتم إدراجها في القوائم المالية حيث تم
اعتبارها على أنها بنود خارج قائمة المركز المالي.

(ح) تحقق اإليرادات





يتم إثبات إيرادات خدمات الوساطة المالية عند تنفيذ الطلبات ويتم تسجيلها بالصافي بعد خصم رسوم تداول والخصومات
والحسومات.
يتم إثبات إيرادات الترتيبات وخدمات االستشارات عند تقديم الخدمات.
يتم اثبات إيرادات المتاجرة وفقا ً لمبدأ االستحقاق المحاسبي.
يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح عندما ينشأ الحق في استالم الدفعات.

(ط) الذمم الدائنة والمستحقات
يتم إدراج المطلوبات والمبالغ التي يجب دفعها في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة سوا ًء كانت متحملة نظير فواتير
أم ال.

(ي) المخصصات
يتم تسجيل المخصصات في القوائم المالية عندما تكون على الشركة إلتزامات (قانونية أو تعاقدية) ظهرت نتيجة ألحداث سابقة
ويمكن تقدير هذه االلتزامات بطريقة يعتمد عليها .ال يتم تسجيل مخصصات لخسائر التشغيل المستقبلية.

(ك) المصروفات
يتم اثبات وقياس المصروفات كتكاليف فترة عند تكبدها .يتم توزيع المصروفات المتعلقة بأكثر من فترة مالية على تلك الفترات
بالتناسب.

(ل) المقاصة
يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق
نظامي ملزم إجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما يكون لدى الشركة نية لتسويتها على أساس الصافي أو بيع
الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد.

(م) ضريبة الدخـل

تخضع الشركة لضريبة الدخل وفقا ً ألنظمة ولوائح الهيئة العامة للزكاة وضريبة الدخل ("الهيئة") .يتم تحميل مخصص ضريبة
الدخل للفترة على قائمة الدخل ،ويتم تسجيل أي فروقات بين المخصص والربط النهائي في الفترة التي يتم فيها إصدار الربط
النهائي من قبل الهيئة.

(ن) العمالت األجنبية
يتم ترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية للشركة على أساس أسعار التحويل السائدة بتاريخ تلك
المعامالت .أما الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية فيجري ترجمتها لتعكس ما يعادلها بالعملة الوظيفية
للشركة بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي .إن أرباح أو خسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن ترجمة
الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية يتم إثباتها في قائمة الدخل.
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شركة كريديت سويس العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
.4

النقد وما في حكمه
نقد في الصندوق
رصيد محتفظ به لدى كريديت سويس ايه جي – حساب جاري
نقد لدى البنك

2017م
2.627
841.467
375.309.204
376.153.298

2016م
5.000
1.494.149
78.282.474
79.781.623

النقد لدى البنك مودع لدى أطراف أخرى ذات تصنيف إئتماني جيد.

.5

دفعات ومدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى
2017م
325.347
214.973
147.014
144.869
122.712
100.000
96.600
61.961
1.213.476

إيجارات مدفوعة مقدما ً
تعويضات مهنية مدفوعة مقدما ً
تأمينات عقارات مستأجرة
دفعة مقدمة مدفوعة لموظفين عن فحص معامالت
تأمين طبي
رسوم تنظيمية
رسوم الهيئة العامة لالستثمار
أخرى

.6

2016م
342.340
226.271
147.014
-110.514
100.000
-109.464
1.035.603

المعامالت مع أطراف ذات عالقة وأرصدتها
يعتبر المساهمين بالشركة وجميع شركاتهم الشقيقة أطراف ذات عالقة بالشركة .وتعتبر شركة كريديت سويس إيه جي والتي تأسست
في سويسرا هي الشركة األم األساسية .وتتعامل الشركة خالل السياق سياق نشاطها االعتيادي ألعمالها مع أطراف ذات عالقة وتتم
هذه المعامالت بنا ًء على أسعار وشروط متفق عليها ومعتمدة من قبل إدارة الشركة.
قامت الشركة بإبرام اتفاقية مستوى خدمات مع شركة كريديت سويس ("المساهم الرئيسي") والتي تنص على أسس مشاركة إيرادات
المشروعات المنفذة بشكل مشترك وتوزيع المصروفات المشتركة المتكبدة بواسطة أو نيابة عن المساهم الرئيسي .وبالنسبة لسنة
2017م ،وافقت شركة كريديت سويس العربية السعودية بتاريخ  11أبريل 2017م على توزيع المصروفات المشتركة بين شركة
كريديت سويس العربية السعودية وشركة كريديت سويس ايه جي (المساهم الرئيسي").
كما يقوم المساهم الرئيسي بتقديم الدعم اإلداري ودعم البنية التحتية للشركة متى تطلب األمر ذلك.

(أ) فيما يلي أهم المعامالت التي تمت خالل السنة:
2017م
()318.750
3.164.788
2.846.038

طبيعة المعامالت
استرداد مصروفات من المساهم الرئيسي
مصروفات الشركة المتكبدة من قبل المساهم الرئيسي

2016م
()543.750
1.415.686
871.936

إيرادات الشركة من المشروعات المنفذة بصورة مشتركة وفقا للحصة المتفق عليها وفقا التفاقية مستوى الخدمات:
(ب)

الوساطة من الخدمات االئتمانية المتبادلة (إيضاح )13

1.899.113
1.464.812
1.670.862

أتعاب أمين الحفظ (إيضاح )13
خدمات الترتيب واالستشارات

3.398.719
362.500
670.702

فيما يلي أرصدة األطراف ذات العالقة الظاهرة في قائمة المركز المالي:
2017م
مستحق من أطراف ذات عالقة
587.856
كريديت سويس وشركاتها الشقيقة
نقد وما في حكمه
رصيد محتفظ به لدى شركة كريديت سويس ايه جي – حساب جاري (إيضاح
841.467
)4
باإلضافة لما سبق ،حصل بعض موظفي الشركة على خطط حوافز أسهم (أنظر إيضاح .)9
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2016م
269.268
1.494.149

شركة كريديت سويس العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
(لاير سعودي)
ممتلكات ومعدات ،صافي

.7

2017م
تحسينات على
عقارات مستأجرة

أثاث ومفروشات
ومعدات مكتبية

أجهزة وبرامج
حاسب آلي

2016م
سيارات

اإلجمالي

أعمال تحت التنفيذ

اإلجمالي

التكلفة:
الرصيد في  1يناير
إضافات خالل السنة
تحويل األعمال تحت التنفيذ
الرصيد في  31ديسمبر

12.424.486
1.375.817
-13.800.303

2.956.796
309.575
-3.266.371

3.726.217
488.177
1.151.336
5.365.730

290.050
--290.050

1.151.336
-()1.151.336
--

20.548.885
2.173.569
-22.722.454

19.212.331
1.336.554
-20.548.885

اإلستهالك المتراكم
الرصيد في  1يناير
المحمل للسنة
الرصيد في  31ديسمبر

12.424.486
183.442
12.607.928

2.906.255
80.465
2.986.720

3.600.743
197.778
3.798.521

290.050
-290.050

----

19.221.534
461.685
19.683.219

صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر 2017م

1.192.375

279.651

1.567.209

--

--

3.039.235

صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر 2016م

--

50.541

125.474

--

1.151.336

--

.
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19.067.515
154.019
19.221.534

1.327.351

شركة كريديت سويس العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
(لاير سعودي)
.8

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
2017م
1.423.147
284.495
224.416
39.894
1.971.952

حوافز أداء مستحقة
أتعاب مهنية
مستحق لموردين
ضريبة استقطاع مستحقة

.9

2016م
392.007
330.250
390.283
19.010
1.131.550

خطة أسهم موظفي الشركة
بلغ إجمالي التزامات أسهم المنح كما في  31ديسمبر 2017م  45.621لاير سعودي (2016م 44.735 :لاير سعودي) .القيمة
العادلة المستخدمة إلحتساب إلتزام أسهم المنح كان سعر اإلغالق ألسهم شركة مجموعة كريديت سويس كما في  31ديسمبر
2017م البالغ  67لاير سعودي (2016م 54.50 :لاير سعودي) .بلغت قيمة المتوسط المرجح للقيمة العادلة لألسهم الممنوحة
في 2017م  52.75لاير سعودي (2016م 69.46 :لاير سعودي) .بلغت القيمة الصافية لألسهم المستثمرة للحوافز على أساس
األسهم القائمة كما في نهاية السنة ال شيء (2016م 536 :لاير سعودي).
بلغ اجمالي التزام أسهم المنح المسجلة كما في  31ديسمبر 2017م ال شيء لاير سعودي (2016م :ال شيء لاير سعودي).
وفيما يلي ملخصا ً لخطة حوافز أسهم موظفي مجموعة شركة كريديت سويس المستحقين لها:
منح األسهم الصورية
كل منحة سهم تؤهل حاملها استالم سهم من أسهم مجموعة كريديت سويس وفقا ً لشروط خدمة .منح األسهم ألكثر من ثالث سنين
وبثلث منحة األسهم لكل سنة من تاريخ المنح (منح يمكن تقديره) .يتم اعتبار منح األسهم كمصروفات على مدى فترة خدمة
المنح .إن قيمة منحة األسهم تعتمد فقط على سهر سهم مجموعة كريديت سويس بتاريخ التسليم .إن منح األسهم الصورية التي
تمت في فبراير 2017م مماثلة لتلك التي تمت في يناير 2016م.

 .10مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
2017م
3.976.001
905.897
()17.995
4.863.903

الرصيد في بداية السنة
المحمل للسنة
المدفوع خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

2017م
3.294.458
681.543
-3.976.001

 .11رأس المال
يبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل  625.000.000لاير سعودي (2016م 300.000.000 :لاير سعودي)
مكون من  62.500.000سهم (216م 30.000.000 :سهم) بقيمة  10لاير سعودي لكل سهم .وأصدرت الشركة خالل
2017م رأس مال إضافي بمبلغ  325.000.000لاير سعودي من خالل حقوق إصدار .وقد اعتمد المساهم بالشركة حقوق
إصدار  20.000.000سهم عادي و 12.500.000سهم عادي بسعر  10لاير سعودي لكل سهم وذلك خالل مارس ونوفمبر
2017م على التوالي.

 .12احتياطي نظامي
وفقا ً للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية ،يتعين على الشركة تخصيص  ٪10من صافي أرباحها
لتكوين احتياطي نظامي حتى يعادل هذا االحتياطي  ٪30من رأس مالها .لم تقم الشركة بتحويل أي مبالغ إلى االحتياطي النظامي
خالل السنة نظراً لتكبد الشركة لخسائر .إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع.
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شركة كريديت سويس العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
(لاير سعودي)
 .13خدمات الوساطة ،بالصافي
إيضاح
إيرادات من خدمات الوساطة في:
 أسهم أتعاب أمين الحفظ -اتفاقيات حقوق ملكية متبادلة

2017م

219.455
1.464.812
( 6أ)
( 6أ)1.899.113 1-13/
3.583.380

2016م
446.747
362.500
3.398.719
4.207.966

 1-13يتضمن هذا البند مبلغ  726.320لاير سعودي (2016م 1.512.799 :لاير سعودي) والذي يمثل العمولة المحملة على شركة
كريديت سويس (أوروبا) المحدودة (طرف ذو عالقة) من أجل توفير معلومات عن السوق وخدمات متعلقة بتنفيذ معامالت
مقايضة.

 .14خسائر المتاجرة ،صافي
2017م
()7.784
()7.784

خسائر محققة من استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة

2016م
()234.640
()234.640

تتعلق أرباح المتاجرة بعمليات متاجرة ملكية قامت بها الشركة خالل السنة.

 .15الرواتب والمصروفات المتعلقة بالموظفين
2017م
10.568.147
8.084.793
1.423.147
30.332
20.106.419

الرواتب األساسية
بدالت ومزايا أخرى
حوافز على أساس األداء
أخرى

2016م
7.040.892
5.662.789
392.036
3.494
13.099.211

 .16مصروفات اتصاالت وخدمات بيانات
مصروفات خدمات البيانات
مصروفات اتصاالت

2017م
605.643
2.049.016
2.654.659

2016م
427.383
2.021.625
2.449.008

2017م
536.802
602.545
464.978
181.258
788.152
2.573.735

2016م
613.897
537.618
338.211
129.132
642.725
2.261.583

 .17مصروفات عمومية وإدارية أخرى
تأمين
إصالح وصيانة
رحالت عمل
لوازم مكتبية
أخرى

 .18اإليرادات األخرى
تمثل اإليرادات األخرى العموالت المستحقة للشركة مقابل الودائع المحتفظ بها لدى البنوك التجارية خالل السنة.

13

شركة كريديت سويس العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر2017م
(لاير سعودي)
 .19ضريبة الدخل
(أ) ضريبة الدخل
لم يتم تكوين أي مخصص لضريبة الدخل في القوائم المالية المرفقة نظراً لتكبد الشركة خسائر في السنة الحالية والسابقة.

(ب) موقف الربط
قدمت الشركة إقرار ضريبة الدخل إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") للسنوات حتى  31ديسمبر 2016م.
قامت الشركة خالل سنة 2017م زكاة إضافية بمبلغ  3.026لاير سعودي و 55.840لاير سعودي و 54.994لاير سعودي
بخصوص بعض بنود الربط المقبولة من الشركة للسنوات 2007م و 2008م و2010م على التوالي.
أصدرت الهيئة الربط للسنوات من 2007م إلى 2013م كما قدمت الشركة اعتراضا ً على بعض البنود في ربط الهيئة .إال أنه
لم يتم االنتهاء من أي ربط حتى تاريخه .إن اإلدارة واثقة من أن نتائج االعتراض المذكور ستكون في مصلحتها ولم تقم بتكوين
أي مخصص.

 .20االلتزامات المترتبة عن عقد التأجير التشغيلي
تقوم الشركة باستئجار مبنى مكتبها من خالل عقد تأجير تشغيلي .تكون فترة عقد اإليجار بصورة أولية لخمس سنوات ،وتم
الحقا ً تمديد عقد اإليجار لمدة ثالث سنوات إلى نهاية فبراير 2020م .وفيما يلي الحد األدنى لمدفوعات اإليجار المستقبلية
بموجب عقد التأجير التشغيلي:
2016م
2017م
1.938.000
1.938.000
أقل من سنة واحدة
5.814.000
3.876.000
من سنة إلى خمس سنوات
7.752.000
5.814.000

 .21االلتزامات الرأسمالية
كما في  31ديسمبر 2017م و  31ديسمبر 2016م لم يكن لدى الشركة أي إلتزامات رأسمالية.

 .22الموجودات المحتفظ بها بصفة أمانة
 1-22كما في  31ديسمبر 2017م ،بلغت الموجودات المحتفظ بها بصفة أمانة  0.221مليون لاير سعودي (2016م 58.6 :مليون
لاير سعودي) .يتم االحتفاظ بهذه الموجودات لدى أحد البنوك التجارية .تم اإلحتفاظ بهذه األموال كأمانة بواسطة الشركة
لعمالئها بغرض االستثمار في سوق األسهم المحلية.
 2-22كما في  31ديسمبر 2017م ،تحتفظ الشركة باألوراق المالية بقيمتها السوقية البالغة  1.040مليون لاير سعودي (2016م:
 1.291مليون لاير سعودي) بإسمها بموجب اتفاقةت مبادلة مع كريديت سويس لألوراق المالية (أوروبا) المحدودة (طرف
ذو عالقة) .ويتم اإلحتفاظ بهذه األوراق المالية وفقا ً لتعميم هيئة السوق المالية في  21أغسطس 2009م .وبموجب هذا التعميم،
ُي سمح لألشخاص المرخصين الدخول في إتفاقيات مبادلة مع مستثمرين أجانب غير مقيمين لتحويل المنافع االقتصادية الناتجة
عن التداول في األوراق المالية المسجلة بينما تحتفظ الشركة بالملكية القانونية لألسهم.
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شركة كريديت سويس العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر2017م
(لاير سعودي)
 .23خسارة التشغيل وصافي الخسارة للسهم
تم احتساب خسارة التشغيل وصافي الخسارة للسهم للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م بقسمة خسار التشغيل وصافي الخسارة
للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة .تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم بأثر رجعي لجميع الفترات
السابقة كما يلي:
2016م
2017م
30.000.000
30.000.000
أسهم عادية مصدرة كما في  1يناير
-32.500.000
الزيادة في رأس المال
30.000.000
62.500.000
أسهم عادية مصدرة كما في  31ديسمبر
فيما يلي المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية:
أسهم عادية مصدرة كما في  1يناير
أثر األسهم المصدرة في مارس 2017م
أثر األسهم المصدرة في نوفمبر 2017م
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

2017م
30.000.000
16.109.589
2.020.548
48.130.137

2016م
30.000.000
--30.000.000

2017م
()28.148.970
48.130.137
()0.58

2016م
()17.944.737
30.000.000
()0.60

فيما يلي خسارة التشغيل وصافي الخسارة للسهم:
صافي خسارة السنة
المتوسط المرجح لألسهم العادية
خسارة السهم

 .24األدوات المالية وإدارة المخاطر
تتكون األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي من النقد وما في حكمه والمستحق من أطراف ذات عالقة والمطلوبات
األخرى.
مخاطر اإلئتمان
مخاطر اإلئتمان هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر.
الموجودات المالية التي من المحتمل أن تتعرض لتركيز مخاطر اإلئتمان تتكون بشكل رئيسي من النقد لدى البنك والمستحق من
أطراف ذات عالقة والذمم المدينة األخرى .يتم إيداع النقد وما في حكمه الخاص بالشركة لدى البنك السعودي البريطاني ذو
تصنيف ائتماني مرتفع ،والحساب الجاري لدى شركة كريديت سويس ايه جي ،لذلك تعتبر مخاطر االئتمان غير جوهرية بالنسبة
للشركة.
مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة
بأدوات مالية .قد تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة .تدار مخاطر
السيولة من خالل المراقبة المنتظمة لمدى كفاية السيولة المتوفرة للوفاء بااللتزامات المالية للشركة.
مخاطر العمالت
مخاطر العمالت هي المخاطر المتمثلة في احتمالية تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.
ترى اإلدارة بأن ثمة مخاطر ضئيلة من الخسائر الجوهرية بسبب التذبذب في أسعار الصرف حيث أن معظم الموجودات
والمطلوبات النقدية تتم بعمالت مربوطة باللاير السعودي .إضافة لذلك ،ونظراً ألن معامالت الشركة التي تتم بعمالت أجنبية
هي بشكل أساسي بالدوالر األمريكي المربوط باللاير السعودي ،فإن أرباح وخسائر الصرف األجنبي ال تعتبر جوهرية ولم يتم
اإلفصاح عنها بصورة منفصلة.
القيمة العادلة
القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بين
المشاركين في السوق بتاريخ القياس أو في حال عدم وجود سوق أكثر فائدة تستطيع الشركة الوصول إليه في ذلك التاريخ.
وحيث يتم إعداد القوائم المالية المرفقة على أساس التكلفة التاريخية ،باستثناء االستثمارات في األوراق المالية التجارية ،قد تنشأ
فروقات بين تقديرات القيم الدفترية والقيم العادلة .وبرأي اإلدارة أن القيم العادلة لموجودات ومطلوبات الشركة المالية ال تختلف
بصورة كبيرة عن قيمتها الدفترية.
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شركة كريديت سويس العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر2017م
 .25إدارة رأس المال
أصدرت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قواعد الكفاية المالية ("القواعد") بتاريخ  30ديسمبر 2012م (الموافق  17صفر
1434هـ) .ووفقا ً للقواعد ،حددت الهيئة إطار العمل والتوجيهات بخصوص متطلبات الحد األدنى لرأس المال النظامي ومنهجية
إحتسابه كما هو محدد في هذه القواعد .ووفقا ً لهذه المنهجية ،قامت الشركة بإحتساب الحد األدنى لرأس مالها المطلوب ومعدالت
كفاية رأس مال كما يلي:
2017م
ألف لاير
374.112
-374.112

قاعدة رأس المال
الشريحة األولى لرأس المال
الشريحة الثانية لرأس المال
إجمالي قاعد رأس المال

2016م
ألف لاير
77.261
-77.261

الحد األدنى لمتطلبات رأس المال
مخاطر السوق
مخاطر االئتمان
مخاطر التشغيل
إجمالي الحد األدنى لرأس المال المطلوب

14
12.335
8.363
20.712

4
3.234
5.654
8.892

الفائض في رأس المال
إجمالي معدل رأس المال

353.400
18.06

68.369
8.69

يتم تحديد رأس المال الذي يتعين على الشركة اإلحتفاظ به بواسطة داخل المركز المالي – خارج المركز المالي واألطراف
األخرى وتعرضات المخاطر األخرى .تم وضع إجراءات وضوابط مناسبة لمراقبة وإدارة كفاية رأس المال للتأكد من اإللتزام
بمعدالت األنظمة المحلية .تهدف هذه اإلجراءات للتأكد من توفر رأس المال الكافي لدينا للوفاء بمتطلبات أنظمة رأس المال
المحلية في جميع األوقات.
أ.

تتكون قاعدة رأس مال الشركة من:
-

الشريحة األولى لرأس المال :تتكون من رأس المال المدفوع واألرباح المبقاة

-

الشريحة الثانية لرأس المال :تتكون من القروض المساندة مع بعض المحددات .ال تمتلك الشركة أي قروض مساندة ونتيجة
لذلك ليس للشركة شريحة ثانية لرأس المال.

ب .يتم احتساب الحد األدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق واإلئتمان والتشغيل وفقا ً للمتطلبات المحددة في القواعد.
ج.

تهدف الشركة من إدارة رأس المال إلى االلتزام بمتطلبات هيئة السوق المالية لضمان قدرة الشركة على االستمرار وفقا ً لمبدأ
االستمرارية والحفاظ على قاعدة رأسمال قوية.
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