
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شركة كريديت سويس العربية السعودية 

 (مساهمة سعودية مقفلة شركة)

 القوائم المالية 
 تقرير مراجع الحسابات المستقل و 

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 



 

 

 شركة كريديت سويس العربية السعودية
 ( سعودية مقفلةشركة مساهمة )

 القوائم المالية
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 الصفحة  الفهرس 

  

 2-1 تقرير مراجع الحسابات المستقل 

 3 قائمة المركز المالي 

 4 قائمة الدخل 

 5 قائمة الدخل الشامل 

 6 قائمة التغيرات في حقوق المساهم   

 8-7 قائمة التدفقات النقدية 

 37 – 9 القوائم المالية إيضاحات حول 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



، المملكة العربية السعودية11482، الرياض 8282المملكة، ص. ب.  ج، بر25برايس وترهاوس كوبرز، ترخيص رقم 

www.pwc.com/middle-east+،966( 11) 211-0401+، فاكس: 966( 11) 211-0400هاتف: 

    في كريدت سويس السعودية العربية   ين تقرير المراجع المستقل إلى المساهم
 ينالمحترم 

 رأينا

(  في رأينا، أن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي لكريدت سويس السعودية العربية )"الشركة" 
المعتمدة في  ، وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي  2021ديسمبر    31كما في  

 المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

 ما قمنا بمراجعته 

تتألف القوائم المالية مما يلي: 

. 2021ديسمبر 31قائمة المركز المالي كما في  ●
التاريخ.قائمة الدخل للسنة المنتهية في ذلك   ●
قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.  ●
قائمة التغيرات في حقوق المساهم للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.  ●
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.  ●
 التفسيرية األخرى.  إيضاحات حول القوائم المالية، التي تتضمن ملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات ●

 أساس الرأي 

ضيحها في  لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير تم تو
  مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية.تقريرنا بالتفصيل ضمن قسم 

  المراجعة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا.نعتقد أن أدلة 

االستقالل 

، كما التزمنا  إننا مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بمراجعتنا للقوائم المالية 
 قواعد. بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه ال

 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية 

المالية وفقاً   للقوائم  العادل  السعوديةإن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض  المملكة العربية  المعتمدة في  المالي  للتقرير  الدولية   للمعايير 
ومتطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة، وعن   السعودية للمحاسبين القانونيينوالمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة  

ش أو  نظام الرقابة الداخلي الذي تراه اإلدارة ضرورياً لتتمكن من إعداد قوائم مالية خالية من التحريفات الجوهرية، سواًء كانت ناتجة عن غ
  خطأ.

عن األمور   -عند الضرورة    -سؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار في أعمالها واإلفصاح  عند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة م
قي  المتعلقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تنو اإلدارة تصفية الشركة أو وقف عملياتها أو عدم وجود بديل حقي

  بخالف ذلك.

ون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية. إن أعضاء مجلس اإلدارة مسؤول
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)تتمة(  ين في كريدت سويس السعودية العربية المحترم ين تقرير المراجع المستقل إلى المساهم

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية 

ش  تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن غ
تم  خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. يُعد التأكيد المعقول مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ال يضمن أن عملية المراجعة التي أو 

نتج  ن تالقيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ستكشف دائماً عن تحريف جوهري عند وجوده. يمكن أ
التحريفات من غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية

 التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية. 

ة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، نمارس الحكم المهني ونحافظ  وفي إطار عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولي
 على الشك المهني خالل عملية المراجعة. كما نقوم أيضاً بما يلي: 

تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة   ●
لمواجهة هذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف أي تحريفات جوهرية  
ناتجة عن الغش يعد أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حيث قد ينطوي الغش على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة  

 الداخلي.أو تجاوز نظام الرقابة 

الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة للظروف، وليس لغرض   ●
إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة. 

 ة واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة.تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبي ●

ن  استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناًء على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، تحديد ما إذا كا ●
الشركة على االستمرار في أعمالها. هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير إلى وجود شك كبير حول قدرة  

وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، يجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم المالية، أو تعديل 
حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك،  رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها  

فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة في أعمالها.

تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت القوائم تمثل المعامالت واألحداث ذات   ●
العادل. العالقة بطريقة تحقق العرض 

بالنطاق والتوقيت المخطط لعملية المراجعة ونتائج المراجعة الجوهرية، بما في ذلك    -من بين أمور أخرى    -نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة  
  أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلي التي نكتشفها خالل مراجعتنا.

برايس وترهاوس كوبرز

___________ ___
عبدالرحمن العتيبي علي 

 379ترخيص رقم 

هـ  1443شعبان  25 

 ( 2022مارس  28)
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 شركة كريديت سويس العربية السعودية 
 ( شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 قائمة المركز المالي 
 م2021ديسمبر  31كما في 

 (ةسعودي ال  ترياالالمبالغ بال)

 
 

 المدير التنفيذي   رئيس مجلس اإلدارة  
 
 

. جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 29)إلى  ( 1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 م 2020-ديسمبر-31 م 2120-ديسمبر-31 إيضاحات   

    الموجودات 

     

    الموجودات المتداولة  

  400,714,790  408,699,756 4 نقد وما في حكمه 

  13,783,206  11,233,607 (ب) 7 مستحق من أطراف ذوي عالقة 

  157,510,926  - 5 بهامش، بالصافي قروض 

 2,356,122  8,148,757 6 بالصافي دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

 إجمالي الموجودات المتداولة 
 

428,082,120  574,365,044 

  
 

 
 

 الموجودات غير المتداولة 
 

 
 

 3,322,490  4,309,346 8 ممتلكات ومعدات 

 1,331,858  746,465 8 موجودات حق االستخدام 

 إجمالي الموجودات غير المتداولة 
 

5,055,811  4,654,348 

 إجمالي الموجودات 
 

433,137,931  579,019,392 

  
 

  

 ين المطلوبات وحقوق المساهم
 

  

 المطلوبات 
 

  

 المطلوبات المتداولة 
 

  

 4,455,540  6,882,680 9 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

  11,172,531  6,661,031 (ب) 7 ألطراف ذوي عالقة مستحق  

  157,510,926  - ( ج) 7 قروض قصيرة األجل 

 إجمالي المطلوبات المتداولة 
 

13,543,711  173,138,997   
 

 

 المطلوبات غير المتداولة 
 

 
 

 3,046,317  1,406,626 10 خطة أسهم موظفي المجموعة

 3,242,846  2,530,462 11 للموظفين مكافأة نهاية الخدمة 

 1,181,301  608,975 22 مطلوبات إيجارية 

 إجمالي المطلوبات غير المتداولة 
 

4,546,063  7,470,464 

 إجمالي المطلوبات 
 

18,089,774  180,609,461   
 

 

 ينحقوق المساهم
 

 
 

  737,500,000  737,500,000 12 رأس المال 

 خسائر متراكمة 
 

(322,451,843 ) (339,090,069 ) 

 ين إجمالي حقوق المساهم
 

415,048,157 398,409,931 

 ين إجمالي المطلوبات وحقوق المساهم
 

433,137,931 579,019,392 
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 شركة كريديت سويس العربية السعودية 
 ( شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 الدخل قائمة 
 م2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

   (السعوديةرياالت  المبالغ بال)

 

 
 
 
 

 . الماليةجزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم ( 29)إلى  ( 1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
  

 
 م 2020-ديسمبر-20 م 2120-ديسمبر-31 إيضاح 

 اإليرادات 
   

  26,464,668  54,713,576 14 صافي بالدخل العموالت واألتعاب، 

  2,486,341 7,727,361 15 خدمات الترتيب واالستشارات 

 صافي الخسارة من الموجودات والمطلوبات المالية  
 

84,124 (45,840 ) 

 إجمالي اإليرادات 
 

62,525,061  28,905,169 
  

 
 

 المصاريف التشغيلية 
 

 
 

 ( 38,867,557) ( 18,904,785) 17 رواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين 

 ذو العالقة  إيجار ومصاريف المقر
 

(665,964 )  (618,111 ) 

 (3,574,160)  ( 3,985,673) 18 رسوم خدمة األتصاالت والبيانات  

 أخرى رسوم أتعاب ومصاريف قانونية واستشارية و 
 

(4,309,915 )  (3,850,291) 

 رسوم اتفاقية مستوى الخدمات 
 

(9,753,354 )  (5,022,752) 

 (2,642,573)  ( 2,582,682)   2-8/ 1-8 استهالك وإطفاء 

  187,926  ( 2,252) 16 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 (4,238,419)  ( 4,661,805) 19 مصاريف عمومية وإدارية أخرى 

 المصاريف التشغيلية إجمالي 
 

(44,866,429 ) (58,625,937 )   
 

 

 التشغيل للسنة ئر( خسا) /أرباح
 

17,658,632  (29,720,768 ) 

  5,223,802  2,504,247 20 صافي اإليرادات التمويلية من األدوات بالتكلفة المطفأة 

 خسائر تحويل عمالت أجنبية 
 

(157,171 )  (157,127 ) 

 )الخسائر( قبل ضريبة الدخل /االرباح 
 

20,005,708 (24,654,093 ) 

 -  ( 3,657,482) 21 ضريبة الدخل   

 السنة ئر( خسا) / أرباح
 

16,348,226 (24,654,093 )   
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 شركة كريديت سويس العربية السعودية 
 ( شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 قائمة الدخل الشامل 
 م2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

   (رياالت السعوديةالمبالغ بال)

 

 
 

 
 
 

 
   .جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 29)إلى  ( 1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

  

 
   م 2020-ديسمبر-31 م 2021-ديسمبر-31 إيضاح 

  

 )خسائر( السنة /أرباح 
 

16,348,226 (24,654,093 ) 

 بنود لن يعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل 

  

   
  

   ( 92,000) 290,000 11 )خسائر( من إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة  /أرباح
 

 

 )الخسائر( الشاملة األخرى للسنة /األرباح 
 

290,000 (92,000 ) 

 )الخسائر( الشاملة للسنة /إجمالي  األرباح 
 

16,638,226 (24,746,093 ) 
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 شركة كريديت سويس العربية السعودية 
 ( شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 قائمة التغيرات في حقوق المساهم 
 م2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

   رياالت السعودية()المبالغ بال

 

 اإلجمالي  الخسائر المتراكمة  رأس المال  إيضاح  

     

 398,409,931 ( 339,090,069)   737,500,000  م2021يناير  1كما في 

 16,348,226 16,348,226 -  صافي األرباح للسنة 

 290,000 290,000 -  الشاملة األخرى للسنة  األرباح

 16,638,226 16,638,226 -  مجموع الدخل الشامل للسنة 

 415,048,157 ( 322,451,843)  737,500,000   12 م2021ديسمبر  31كما في 

     

 423,156,024 ( 314,343,976) 737,500,000  م2020يناير  1كما في 

 ( 24,654,093)  ( 24,654,093)  -  صافي الخسارة للسنة 

 ( 92,000)  ( 92,000)  -  الشاملة األخرى للسنة   الخسارة

 ( 24,746,093) ( 24,746,093) -  مجموع الخسارة الشاملة للسنة 

 398,409,931 ( 339,090,069)  737,500,000   م2020ديسمبر  31كما في 

 
 
 
 
 
 

 . جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 29)إلى  ( 1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 شركة كريديت سويس العربية السعودية 
 ( شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 قائمة التدفقات النقدية 
 م2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

   رياالت السعودية()المبالغ بال

 

 م 2020-ديسمبر-31 م 2021-سمبردي-31 إيضاح   

       :التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

        

 للسنة  (الخسارة)/الربح صافي 
 

16,348,226 (24,654,093 )   
 

 

الخسارة مع صافي النقد المستخدم   الربح / تعديالت لتسوية صافي
 : في األنشطة التشغيلية

 
 

 

  1,243,551  1,484,711 1-8 استهالك  

  1,399,022  1,097,980 2-8 إطفاء موجودات حق االستخدام 

  33,086  20,890  الفائدة على مطلوبات إيجارية 

 - 3,657,482 21 مخصص ضريبة الدخل  

  974,000  34,044 11 الخدمة للموظفين مخصص مكافأة نهاية 

 خطة أسهم موظفي المجموعة
 

(1,639,691 )  1,716,874  

  21,003,631 (19,287,560 ) 

 
 :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 
  

  
 

 

 مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى
 

(5,792,635 )  (418,066 ) 

 ومطلوبات متداولة أخرىمصاريف مستحقة 
 

(1,230,342 )  (93,303 ) 

 ( 898,472) 512,586  مطلوبات إيجارية 

 قروض بهامش، بالصافي 
 

157,510,926  (82,510,889 ) 

 إلى أطراف ذوي عالقة  /مستحق من
 

(1,961,901 )  6,762,238  

 صافي النقد االناتج من / )المستخدم في( العمليات 
 

170,042,265 (96,446,052 ) 

 ( 164,594) ( 456,426) 11 مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

 النقد الناتج من /)لمستخدم في( األنشطة التشغيلية 
 

169,585,839 (96,610,646 ) 
  

 
 

 :االستثماري  نشاطالنقدي من ال التدفق
 

 
 

  
 

 

 ( 2,984,145) 8   وموجودات حق االستخدام  معدات الممتلكات و األضافات الى ال
 

(1,626,467 ) 

 نشاط االستثماريال  من /(المستخدم في)صافي النقد 
 

 (2,984,145 ) (1,626,467 ) 
  

 
 

 :التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 

 
 

 قروض قصيرة األجل 
 

(157,510,926 )  82,484,926  

 ( 1,176,092) ( 1,105,802)  من الجزء األساسي لمطلوبات إيجارية المدفوعات المسبقة 

 الناتج من األنشطة االستثمارية  / )لمستخدم في(صافي النقد 
 

(158,616,728 ) 81,308,834 
  

 
 

 صافي النقص في النقد وما في حكمه 
 

7,984,966 (16,928,279 ) 

 السنة نقد وما في حكمه في بداية  
 

400,714,790 417,643,069 

 400,714,790 408,699,756 4 نقد وما في حكمه في نهاية السنة 

 
 
 

  . جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 29)إلى  ( 1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 السعودية شركة كريديت سويس العربية  
 ( شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 قائمة التدفقات النقدية 
 م2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

   رياالت السعودية()المبالغ بال

 

 : يةنشطة التمويلاأل قائمة التدفقات النقدية المحسنة فيما يتعلق بالتغيرات في المطلوبات الناشئة عن عززت  إفصاحات 

  31كما في 
 م 2021ديسمبر 

 الرصيد االفتتاحي 

   التغيرات الغير نقديه التدفقات النقدية 

الرصيد  
 الختامي 

تمديد مدة   
 أخرى الفائدة  السداد  العقد 

مطلوبات  
 608,975 - 20,890 ( 1,105,802) 512,586 1,181,301 إيجارية 

إجمالي  
المطلوبات من  

األنشطة  
 608,975 - 20,890 ( 1,105,802) 512,586 1,181,301 التمويلية 

 

  31كما في 
 م 2020ديسمبر 

الرصيد  
 االفتتاحي 

 النقدية غير التغيرات   التدفقات النقدية 

الرصيد  
 الختامي 

تمديد مدة   
 العقد 

تحويل الى طرف  
 أخرى الفائدة  السداد  ذو عالقة 

مطلوبات  
 1,181,301 ( 436,311) 33,086 ( 1,176,092) ( 1,582,895)  684,423 3,659,090 إيجارية 

إجمالي  
 المطلوبات من  

األنشطة   
 3,659,090 التمويلية 

   
684,423  (1,582,895 ) (1,176,092 ) 33,086 (436,311 ) 1,181,301 

 

 

 . جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 29)  إلى( 1)عتبر اإليضاحات المرفقة من ت
 



 شركة كريديت سويس العربية السعودية 
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
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   التنظيم واألنشطة .1
 

وتعمل الشركة  .  شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة بالمملكة العربية السعوديةهي  "(  الشركة )"شركة كريديت سويس العربية السعودية  إن  
 (. م2007فبراير  19الموافق )هـ 1428صفر  1بتاريخ  1010228645بموجب السجل التجاري رقم 

 
المالية وفقًا للترخيص الصادر عن هيئة السوق   وحفظ األوراقوالترتيب واالستشارات    وباتقوم لخدمات االكتتابتعمل الشركة كوكيل وأصيل  

( والرخصة الصادرة عن الهيئة العامة لالستثمار برقم م 2011مارس    20هـ. )الموافق    1432ربيع الثاني    15بتاريخ    37- 08104المالية رقم  
 (.م 2006يناير    17هـ )الموافق   1426ذو الحجة    17بتاريخ    102030093799

 
 : يقع مكتب الشركة المسجل في العنوان التالي

 
 الدور الثاني  –مركز الجميعة 

 حي المحمدية  –طريق الملك فهد  
   5000. ب.ص

 6858-12361الرياض 
 المملكة العربية السعودية 

 
 :التاليمساهم يعود للإن رأس مال الشركة 

 

 م2020ديسمبر  31 م2021ديسمبر  31  

 عدد األسهم  النسبة  عدد األسهم  النسبة  الدولة  

  73,750,000 % 100  73,750,000   % 100 سويسرا  شركة كريديت سويس إيه جي
 

 أسس اإلعداد  .2
 

 االلتزام  نبيا  2-1
  

المعايير الدولية للتقرير المالي  والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات  هذه القوائم المالية المرفقة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي  تم إعداد  
الصادرة عن رير المالي  المعايير الدولية للتق المالية مع  القوائم  . تتوافق  للمعايير الدولية للتقرير الماليالمطبقة على الشركات التي تقدم تقارير وفقاً  

حاسبين مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للم 
 القانونيين.

 
 أسس القياس   2-2

 
ا  هالدفع على أساس السهم التي يتم تسويت  مطلوبات تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس االستمرارية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء   

المالية  القوائم  إعداد هذه    تم  .نقداُ والمدرجة بقيمها العادلة والتزامات منافع الموظفين التي يتم قياسها بالقيمة الحالية باستخدام التقييمات االكتوارية
 أساس االستحقاق المحاسبي.  بإستخدام

 
 عملة العرض والنشاط   2-3

 
تم تقريب كافة المبالغ ألقرب لاير سعودي ما لم يذكر  .  تم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي الذي يعتبر عملة العرض والنشاط للشركة 

 . خالف ذلك
 

 التقديرات واألحكام استخدام   2-4
 

التي تؤثر  يتطلب إعداد القوائم المالية بما يتوافق مع المعايير الدولية للتقرير المالي استخدام بعض التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة    
المحاسبية للشركة. يتم تقييم    على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات. كما يتطلب من اإلدارة ممارسة حكمها في عملية تطبيق السياسات

هذه التقديرات واالفتراضات واألحكام بشكل مستمر وتستند إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما في ذلك الحصول على المشورة المهنية  
عرفة اإلدارة األفضل باألحداث  وتوقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف. بالرغم من أن هذه التقديرات تستند إلى م

 واإلجراءات الحالية، إال أن النتائج الفعلية قد تختلف في النهاية عن تلك التقديرات.  
 

  



 شركة كريديت سويس العربية السعودية 
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
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 (تتمة)أسس اإلعداد   2
 

 
   ()تتمة  اماستخدام التقديرات واألحك  2-4

 
للقوائم المالية للشركة أو حيث تم ممارسة الحكم في تطبيق السياسات  المجاالت التي تكون فيها االفتراضات والتقديرات المختلفة جوهرية  إن  

 المحاسبية هي كما يلي: 
 

 االئتمان المتوقعة خسائر  مخصصقياس 
 

في جميع فئات الموجودات المالية، إصدار حكم، وخاصة    9يتطلب قياس خسائر االنخفاض في القيمة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  
ي  تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات وذلك عند تحديد خسائر االنخفاض في القيمة وتقييم الزيادة الجوهرية ف

 . تعتمد هذه التقديرات على عدة عوامل حيث يمكن أن تؤدي التغييرات فيها إلى مستويات مختلفة من المخصصات. االئتمانمخاطر 
 

ساب الخسائر االئتمانية المتوقعة الخاصة بالشركة هي مخرجات لنماذج معقدة مع عدد من افتراضات أساسية تتعلق باختيار  تحاإن عمليات  
إن عناصر نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تعتبر أحكام وتقديرات محاسبية تشتمل على ما .  ابط بينهامدخالت متغيرة وأوجه التر

 : يلي
 

 بدرجات فردية   التخلف عن السدادنموذج التصنيف االئتماني الداخلي الخاص بالشركة والذي يُحدد احتمالية  •
به  المعايير • الشركة  قبل  من  المستخدمة  والكمية  وكذلك النوعية  االئتمان  مخاطر  في  جوهرية  زيادة  هناك  كان  إذا  تقييم  دف 

 مخصصات الموجودات المالية التي يجب قياسها على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 
  1لتقدير المرحلة    التخلف عن السدادأو الخسارة بافتراض    التخلف عن السدادفصل الموجودات المالية بموجب أسلوب احتمالية   •

 . للخسائر االئتمانية المتوقعة  2والمرحلة 
 .  تطوير نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة بما في ذلك المعادالت المختلفة واختيار المدخالت •
ثر حاالت  تحديد حاالت الترابط بين سيناريوهات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية مثل مستويات البطالة وقيم الضمانات، وأ  •

 .  التخلف عن السدادوالخسارة بافتراض  التخلف عن السدادوالتعرضات عند  التخلف عن السداداحتمالية 
اختيار سيناريوهات االقتصاد الكلي التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل واحتماالت ترجيحها الستنباط المدخالت االقتصادية في   •

 . نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة
 

 العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات 
 
ام  تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية المقدرة لممتلكاتها ومعداتها الحتساب االستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد النظر في االستخد 

لألصول مرة واحدة على األقل في السنة  المتوقع لألصل أو االستهالك المادي. تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية  
التقديرات   اإلنتاجية تختلف عن  أن األعمار  تعتقد اإلدارة  المستقبلية حيث  االستهالك  ودائًما في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديل رسوم 

 السابقة. 
 

 العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة 
 
  يبدأ العمر اإلنتاجي من تاريخ إتاحتها لالستخدام حيث أن هذا يعكس بشكل وثيق النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية 

 المضمنة في األصل.  
 

 تتم مراجعة العمر اإلنتاجي في نهاية كل سنة مالية وتعديلها إذا كان ذلك مناسبًا.
 

 منافع نهاية الخدمة للموظفين 
 

المتراكمة للموظفين في تاريخ قائمة المركز   العمل السعودي على أساس فترات الخدمة  تدير الشركة خطة مزايا محددة بموجب نظام 
لدولي  المالي. يتم تحديد تكلفة تقديم المزايا بموجب خطة المزايا المحددة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة وفقًا لمعيار المحاسبة ا

 ستخدام االفتراضات االكتوارية بناًء على توقعات السوق في تاريخ قائمة المركز المالي. با 19رقم 
 

 االستمرارية   2-5
 

لاير    339.090.069:  م2020ديسمبر  31)لاير سعودي    322.451.843  م، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة2021ديسمبر    31كما في   
من رأس مال الشركة كما في ذلك التاريخ. وعند اعتماد هذه القوائم المالية، فقد أخذ  %(  46:  م2020ديسمبر  31)  %43.7والتي تمثل  (  سعودي

، وبرأيهم أن (المساهم)أعضاء مجلس اإلدارة باالعتبار المركز المالي والربحية المستقبلية للشركة وتأكيد الدعم من كريديت سويس إي جي  
ً أساس االستمرارية المستخدم إلعداد القوائم المالية يع  .  تبر مالئما

 
 
 
 
 



 شركة كريديت سويس العربية السعودية 
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
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 ( تتمة)أسس اإلعداد  -2
 

 المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات الصادرة   2-6
 

ولكن ليس لها أثراً جوهرياً    2021يناير    1أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي المعايير المحاسبية التالية والتعديالت السارية اعتباًرا من  
  للشركة.على القوائم المالية 

 
 تاريخ السريان  الوصف  المعيار / التعديالت  

تعديالت على المعيار الدولي  
  7للتقرير المالي رقم 

والمعيار الدولي للتقرير 
والمعيار   4المالي رقم 

الدولي للتقرير المالي رقم  
إصالح مؤشر معدل   16

 2المرحلة  -الفائدة 

التي تنشأ عن تنفيذ اإلصالحات، بما في ذلك  تعالج تعديالت المرحلة الثانية القضايا 
إعفاءات مؤقتة إضافية من  2استبدال مؤشر بآخر بديل. توفر تعديالت المرحلة 

والمعيار الدولي   39تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الخاصة بمعيار المحاسبة الدولي 
أسعار على عالقات التحوط المتأثرة بشكل مباشر بإصالح مؤشر  9للتقرير المالي 

، يُسمح 2021الفائدة بين البنوك في حين أن التطبيق ليس إلزاميًا لنهاية سبتمبر 
 بالتطبيق المبكر.

الفترات السنوية التي  
يناير   1تبدأ في أو بعد 

2021 

   
تعديل على المعيار الدولي  

،  16للتقرير المالي رقم 
امتيازات   -"عقود اإليجار" 

اإليجار المتعلقة بفيروس  
 19-كوفيد

(، تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين. في  19-نتيجة لجائحة فيروس كورونا )كوفيد
، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالً على المعيار الدولي للتقرير 2020مايو  

والذي يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين لتقييم ما إذا كان امتياز    16المالي رقم  
، نشر مجلس  2021مارس    31يعد تعدياًل لعقد اإليجار. في    19-علق بكوفيداإليجار المت

 2021يونيو    30معايير المحاسبة الدولية تعديالً إضافياً لتمديد تاريخ الوسيلة العملية من  
يمكن للمستأجرين اختيار احتساب امتيازات اإليجار بنفس الطريقة    2022يونيو    30إلى  

تعديالت على اإليجار. في كثير من الحاالت، ينتج عن ذلك  التي يقومون بها إذا لم تكن
احتساب االمتياز كمدفوعات إيجار متغيرة في الفترة )الفترات( التي وقع فيها الحدث أو  

 الظرف الذي أدى إلى حدوث السداد المخفض. 
 

الفترات السنوية التي  
يناير   1تبدأ في أو بعد 

2021 

 
 والتعديالت والتفسيرات الصادرة المعايير الجديدة     2-7
 

. اختارت الشركة عدم التطبيق  2022يناير   1أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي المعايير المحاسبية التالية والتعديالت السارية اعتباًرا من  
 المبكر لهذه اإلصدارات وليس لها تأثير كبير على القوائم المالية للشركة. 

 

 تاريخ السريان  البيان والتفسير والتعديالت المعيار 
 

تعديل على المعيار الدولي  
،  16للتقرير المالي رقم 
امتيازات   -"عقود اإليجار" 

اإليجار المتعلقة بفيروس  
، تمديد الوسيلة  19-كوفيد

 العملية. 

 
للمستأجرين. في  (، تم منح امتيازات إيجار  19- نتيجة لجائحة فيروس كورونا )كوفيد

، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالً على المعيار الدولي للتقرير 2020مايو  
يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين لتقييم ما إذا كان امتياز اإليجار    16المالي رقم  

، نشر مجلس  2021مارس    31يعد تعدياًل لعقد اإليجار. في    19-المتعلق بفيروس كوفيد
التاريخ من  معا لتمديد  تعدياًل إضافيًا  الدولي  المحاسبة    30إلى    2021يونيو    30يير 

. يمكن للمستأجرين اختيار المحاسبة عن امتيازات اإليجار بنفس الطريقة  2022يونيو  
التي يقومون بها إذا لم تكن هناك تعديالت على اإليجار. في كثير من الحاالت، ينتج عن 

ز كمدفوعات إيجار متغيرة في الفترة )الفترات( التي وقع فيها  ذلك المحاسبة عن االمتيا
 الحدث أو الظرف الذي أدى إلى حدوث الدفعة المخفضة. 

 
الفترات السنوية التي  

  1تبدأ في أو بعد 
 .2021أبريل 

   
عدد من التعديالت محدودة  
النطاق على المعيار الدولي  

ومعيار   3للتقرير المالي رقم 
  16المحاسبة الدولي رقم 

ومعيار المحاسبة الدولي رقم  
وبعض التحسينات   37

السنوية على المعيار الدولي  
  1للتقرير المالي رقم 

والمعيار الدولي للتقرير 
ومعيار   9المالي رقم 

  41المحاسبة الدولي رقم 
والمعيار الدولي للتقرير 

 . 16المالي رقم 

ِّث التعديالت على المعيار الدو ، "تجميع المنشآت" مرجعًا 3لي للتقرير المالي رقم  تُحد 
لإلطار المفاهيمي للتقرير المالي دون تغيير متطلبات    3في المعيار الدولي للتقرير المالي  

 المحاسبة لتجميع المنشآت. 
الدولي رقم   المحاسبة  التعديالت على معيار  ، "ممتلكات ومصنع ومعدات"  16تحظر 

ة الممتلكات والمصنع والمعدات المبالغ المستلمة من بيع  الشركة من أن تقتطع من تكلف
البنود المنتجة أثناء قيام الشركة بإعداد األصل لالستخدام على الوجه المقصود منه. بدالً  
من ذلك، سوف تقوم الشركة بإثبات متحصالت البيع هذه والتكلفة ذات العالقة في قائمة  

 الدخل. 
، "المخصصات والمطلوبات  37ية الدولي رقم تحدد التعديالت على معيار المحاسب 

المحتملة والموجودات المحتملة" التكاليف التي تدرجها الشركة عند تقييم ما إذا كان 
 العقد مسبباً للخسارة. 

رقم   المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  تعديالت طفيفة على  السنوية  التحسينات  ، 1تُدخل 
للتقرير المالي للمرة األولى"، والمعيار الدولي للتقرير المالي  "تطبيق المعايير الدولية  

رقم  9رقم   الدولي  المحاسبة  ومعيار  المالية"،  "األدوات  واألمثلة  41،  "الزراعة"   ،
 ، "عقود اإليجار".   16التوضيحية المصاحبة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

الفترات السنوية التي  
يناير   1تبدأ في أو بعد 

0222 . 
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  )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة  2
 
 )تتمة( المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات الصادرة   2-7

 
المعيار والتفسير  

 والتعديالت 
 تاريخ السريان  البيان

   
تعديالت على معيار  
،  1المحاسبة الدولي رقم 

عرض القوائم المالية على  
 تصنيف المطلوبات. 

"عرض   1التعديالت محدودة النطاق على معيار المحاسبة الدولي رقم توضح هذه 
القوائم المالية" أن المطلوبات مصنفة باعتبارها متداولة أو غير متداولة، استناًدا إلى  

 الحقوق القائمة في نهاية فترة التقرير. 
مثال،  ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحداث بعد تاريخ التقرير )على سبيل ال

المحاسبة   يعنيه معيار  أيًضا ما  التعديل  استالم تنازل اإلخالء بأي تعهد(. يوضح 
 عندما يشير إلى "تسوية" التزام.  1الدولي رقم 

يرجى المالحظة أن مجلس معايير المحاسبة الدولي قد أصدر مسودة عرض  
 جديدة تقترح إجراء تغييرات على هذا التعديل. 

أ  مؤجل حتى الفترات التي تبد 
 2024يناير  1بعد 

تعديالت محدودة النطاق  
على معيار المحاسبة  

وبيان  1الدولي رقم 
ومعيار   2الممارسة رقم 

 . 8المحاسبة الدولي رقم 

مستخدمي  ومساعدة  المحاسبية  السياسة  إفصاحات  تحسين  إلى  التعديالت  تهدف 
التقديرات   التغييرات في  التمييز بين  المالية على  المحاسبية والتغيرات في القوائم 

 السياسات المحاسبية. 

الفترات السنوية التي تبدأ في  
 .2023يناير  1أو بعد 

تعديل على معيار  
  -12المحاسبة الدولي رقم 

الضريبة المؤجلة المتعلقة  
بالموجودات والمطلوبات  
 الناشئة من معاملة واحدة 

جلة على المعامالت التي،  تتطلب هذه التعديالت من الشركات ان تثبت الضريبة المؤ
عند اإلثبات المبدئي، تؤدي إلى مبالغ متساوية من الفروقات المؤقتة القابلة للخصم  

 والخاضعة للضريبة. 

الفترات السنوية التي تبدأ في  
 .2023يناير  1أو بعد 

المعيار الدولي للتقرير  
المعدَّل في  17المالي رقم 

 2020يونيو 

، والذي يسمح حاليًا 4المعيار الدولي للتقرير المالي رقم يحل هذا المعيار محل 
بمجموعة متنوعة من الممارسات في محاسبة عقود التأمين. سيغير المعيار الدولي 

بشكل أساسي طريقة المحاسبة من قبل جميع المنشآت التي   17للتقرير المالي رقم 
 قديرية. تصدر عقود التأمين وعقود االستثمار مع ميزات المشاركة الت

الفترات السنوية التي تبدأ في  
 .2023يناير  1أو بعد 

تعديل ضيق النطاق   -
لمتطلبات التحول في  
المعيار الدولي للتقرير  

عقود   17المالي رقم 
 التأمين 

إلى المعيار الجديد فقط   ال يؤثر على أي    - يتعلق التعديل بتحول شركات التأمين 
 . 17متطلبات أخرى في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 9والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم    17لدي المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  
شركات التأمين، يمكن أن   لألدوات المالية متطلبات تحول مختلفة. بالنسبة لبعض

تتسبب هذه االختالفات في عدم تطابق مؤقت في المحاسبة بين الموجودات المالية  
ومطلوبات عقود التأمين في المعلومات المقارنة التي تقدمها في قوائمها المالية عند 

والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم   17تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  
 ألول مرة.  9
المؤقت،    المحاسبي  التطابق  عدم  تجنب  على  التأمين  شركات  التعديل  سيساعد 

وبالتالي، سيحسن فائدة المعلومات المقارنة للمستثمرين. يقوم بذلك من خالل تزويد 
 شركات التأمين بخيار عرض معلومات مقارنة حول الموجودات المالية. 

 

 
 السياسات المحاسبية الهامة  .3

 
 .  تطبيق السياسات المحاسبية أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية تم 

 
 : فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة

  
 النقد وما في حكمه  (أ

 
يتم قياس النقد وما في حكمه  .  يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك ذات استحقاق أصلي أقل من ثالثة أشهر

 . 9بالتكلفة المطفأة ويتعرض لالنخفاض في القيمة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 
 

 حق االستخدام( )موجودات  الممتلكات والمعدات  (ب
 

تتضمن التكلفة  .  لالنخفاض في القيمةيتم قياس الممتلكات والمعدات بالتكلفة وعرضها بالصافي بعد االستهالك المتراكم والخسارة المتراكمة  
محدد  النفقات المباشرة القتناء الموجودات وأي تكاليف أخرى مباشرة من أجل الوصول بالموجودات إلى الحالة التشغيلية وإعدادها لالستخدام ال

 .لها
 

تعد جميع  .   ند الممتلكات والمعدات وتدفقها للشركةيتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في ب 
 . عندما يتم تكبدها مصاريفالنفقات األخرى بما في ذلك النفقات المتعلقة بالصيانة واإلصالح الجارية ك
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3
  

 : ت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية للموجودات يتم استهالك التكلفة ناقصاً القيمة المتبقية المقدرة باستخدام طريقة القسط الثاب 
 

 سنوات أيهما ينتهي أوالً  5فترة عقد اإليجار أو  على عقارات مستأجرةتحسينات تحسينات  

 سنوات  5 أثاث وتركيبات  أثاث  

 سنوات  5إلى  3 جهزة حاسب آلي أبرامج وأ

 سنوات  4 مممركبات  سيارات

 
 . الدخلويتم إدراجها في قائمة . وخسائر االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفتريةيتم تحديد أرباح 

 
ية قد  يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة فيما يتعلق باالنخفاض في قيمتها عندما تشير الحاالت أو التغير في الظروف إلى أن القيمة الدفتر

قيمة دفترية على الفور إلى القيمة القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من قيمته  يتم تخفيض أي  .  تكون غير قابلة لالسترداد
 . المقدرة القابلة لالسترداد 

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  (ج

فاض في قيمتها كلما كانت األحداث أو  يتم مراجعة الممتلكات والمعدات والموجودات غير المتداولة فيما إذا كان هناك أي خسائر نتيجة االنخ
بالقيمة  (  إن وجدت)ويتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة  .  التغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد

القابلة لالسترداد الدفترية لألصل قيمتها  القيمة  القابلة لالسترداد هي.  التي تتجاوز فيها  البيع    القيمة  العادلة لألصل بعد خصم تكاليف  القيمة 
 . يتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لها حيث يوجد تدفقات نقدية مستقلة قابلة للتحديد. والقيمة المستخدمة أيهما أعلى 

 
 األدوات المالية  (د

قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة  يتم في األصل  .  تتمثل األدوات المالية في الموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالشركة
عند اإلثبات األولي، يتم إضافة أو خصم تكاليف المعامالت المنسوبة مباشرة إلى اقتناء أو إصدار موجودات مالية أو مطلوبات مالية  .  العادلة

من القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات  ( الخسارة بخالف الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو)
 ً يتم إثبات تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة إلى اقتناء موجودات المالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من .  المالية، متى ما كان ذلك مناسبا

.   الموجودات المالية نقد وما في حكمه وذمم مدينة من الطرف ذو العالقةتتضمن  .  خالل الربح أو الخسارة على الفور في الربح أو الخسارة
 . تتضمن المطلوبات المالية التزامات المستحق من الطرف ذو العالقة وبعض المطلوبات المالية األخرى

 
 تصنيف الموجودات المالية 

 
نموذج العمل الذي يتضمن سبب االحتفاظ بالموجودات  (  1:  الضوابط همايتم تصنيف الموجودات المالية الخاصة بالشركة على أساس اثنين من  

تحدد هذه العوامل ما إذا تم قياس الموجودات المالية بالتكلفة  .  خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي(  2المالية وطريقة إدارتها و  
ولم يطرأ تغيير يُذكر على محاسبة  .  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالمطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو  

 . المطلوبات المالية 
 

ن كما  يتم تنفيذ أعمال تقييم نموذج العمل عن طريق األخذ باالعتبار الطريقة التي تتم بموجبها إدارة الموجودات المالية لتحقيق هدف عمل معي
 . وتستند أعمال التقييم إلى توقعات معقولة. تقييم على مستوى إدارة الموجودات المالية بواسطة المجموعةيجري ال .  هو محدد من قبل اإلدارة

 
 : يتم األخذ باالعتبار جميع األدلة المالئمة والموضوعية عند تنفيذ أعمال تقييم نموذج العمل، على سبيل المثال

 
 بذلك لموظفي اإلدارة العليا؛طريقة تقييم أداء الموجودات المالية ورفع تقرير   •
 المخاطر التي تؤثر على أداء الموجودات المالية وطريقة إدارة هذه المخاطر؛ •
 . طريقة تعويض مدراء األعمال •

 
عرضية  تُعد  إن المبيعات  .  هو نموذج يهدف إلى االحتفاظ باألصل المالي لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية"  المحتفظ به للتحصيل " إن نموذج العمل  

النموذج المالية لتحصيل  "  المحتفظ به للتحصيل والبيع " إن نموذج العمل    . على الهدف من هذا  هو نموذج يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات 
للمبيعات أكبر من نموذج العمل  .  تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية النموذج معدل تكرار  يتم قياس  ".  صيلالمحتفظ به للتح" ولهذا 

بالتكلفة المطفأة ويتعرض لخسائر االنخفاض في القيمة ويتم تسجيله من خالل قائمة  "  المحتفظ به للتحصيل" األصل المالي   بشكل جوهري 
 .  الدخل

 
الدين   سندات  قياس  والبيع "يتم  للتحصيل  بها  العمالت  "  المحتفظ  الفوائد وأرباح وخسائر  إيرادات  العادلة وتسجيل  األجنبية وخسائر بالقيمة 

الخسارة،   أو  الربح  من خالل  القيمة  في  يتماالنخفاض  اآلخر  بينما  الشامل  الدخل  في  األخرى  والخسائر  األرباح  جميع  قياس .  تسجيل    يتم 
ل قائمة  بالقيمة العادلة من خال"  المحتفظ به للتحصيل والبيع " أو  "  المحتفظ به للتحصيل "الموجودات المالية التي ليست ضمن نموذج العمل  

 . الدخل
 

 ". المحتفظ به للتحصيل والبيع " موجودات مالية ضمن نموذج العمل   ةال تحتفظ الشركة بأي 
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 ( تتمة) األدوات المالية (د

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

بشكل أساسي على الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة    9يتم تطبيق متطلبات االنخفاض في القيمة حسب المعيار الدولي للتقرير المالي  
الذي يتسم  وتستند متطلبات االنخفاض في القيمة إلى نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة  .  المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

وهذا يتطلب  .  بالنظرة التطلعية للمستقبل عن طريق دمج التنبؤات المعقولة والداعمة للظروف االقتصادية المستقبلية المتوفرة في تاريخ التقرير
ا على أساس االحتمال  إصدار حكماً كبيراً حول طريقة تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية على الخسائر االئتمانية المتوقعة والتي يتم تحديده

 .المرجح
 

باستثناء الموجودات المالية منخفضة  (  1المرحلة  )شهراً عند نشأتها    12جميع الموجودات المالية تضم الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  إن  
إلثبات األولي لألداة المالية، حينئذ  يتغير  عندما تتعرض المخاطر االئتمانية لزيادة جوهرية منذ ا.  القيمة االئتمانية التي يتم شراءها أو نشوئها

إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر (  1المرحلة  )شهراً    12قياس االنخفاض في القيمة من الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  
 (.2المرحلة )

 
أداة مالية محددة في  ب  ذات صلةي إلى عوامل نوعية وكمية مختلفة  ويستند تقييم الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات األول

 . نطاقها
 

إن الدليل على أن األصل المالي منخفض القيمة االئتمانية يشمل  .  عندما يصبح منخفض القيمة االئتمانية  3ينتقل األصل المالي إلى المرحلة  
 :المعلومات التي يمكن مالحظتها كما يلي

 
 الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه المقترض أو الُمصدر؛   •
 اإلخالل بالعقد مثل أحداث التعثر أو التأخر في السداد؛   •
 إعادة هيكلة دفعة مقدمة من قبل الشركة وفقاً لشروط ال تأخذها الشركة في االعتبار؛   •
 أو ر؛ يصبح من المرجح دخول المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة تنظيم مالي آخ  •
 اختفاء السوق النشطة لألوراق المالية بسبب الصعوبات المالية؛ •
 شراء أو نشأة أصل مالي ما بخصم كبير يعكس الخسائر االئتمانية التي تم تكبدها؛ •
 

 . االئتمانيةقد يتعذر تحديد حدث بديل قائم بذاته، وقد يتسبب األثر المجمع ألحداث عديدة في أن تصبح الموجودات المالية منخفضة القيمة  
 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 : تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة تقديراً مرجحاً محتمالً للخسائر االئتمانية ويتم قياسها كما يلي
 
الحالية لجميع حاالت   تطبق القيمة (  2أو المرحلة    1المرحلة  )إن الموجودات المالية التي ليست منخفضة القيمة االئتمانية في تاريخ التقرير   •

لشركة  تطبق ا(.  أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للشركة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة تحصيلها)العجز في النقد  
التخلف  الذي يتم من خالله تقدير الهياكل اآلجلة ألحداث احتمالية    التخلف عن السدادالخسارة بافتراض  /التخلف عن السدادأسلوب احتمالية  

التخلف عن  في الوقت المناسب وأحداث التعرضات عند    التخلف عن السداد في الوقت المناسب وأحداث الخسارة بافتراض    عن السداد 
 .  السداد

 

 التخلف عن السداد تعريف 

 . يوًما واستبعاد سداد التزام هام 30على التأخر في السداد لفترة  التخلف عن السداديعتمد تعريف 
 

 : وعند تقييم ما إذا كان المقترض يتعرض لتعثر في السداد، يأخذ البنك المؤشرات التالية باالعتبار
 
 مؤشرات نوعية: مثل اإلخالل بالتعهدات؛   •
 مؤشرات كمية: مثل حالة التأخر في السداد وعدم قيام نفس الُمصدر بسداد التزام آخر إلى البنك؛ و   •
 بناء على البيانات التي يتم إعدادها داخليا والتي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية.   •

 
 . على مدى زمني لتعكس التغيرات في الظروف معطيات تقييم ما إذا كانت احدى األدوات المالية متعثرة في السدادقد تتغير أهمية 
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 المعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل 

 ً يستند تقدير الشركة للخسائر االئتمانية المتوقعة إلى  .  إن تقدير وتطبيق المعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل يتطلب حكماً جوهريا
:  االحتمال المرجح المخصوم الذي يأخذ باالعتبار ثالثة سيناريوهات اقتصادية مستقبلية للتوصل إلى نقطة الخسائر غير المترابطة وهيتقدير 

االنكماش وسيناريو  التحسن،  وسيناريو  األساس،  التي  .  سيناريو خط  المعلومات  مع  وتتماشى  ترجيًحا  األكثر  النتيجة  األساسية  الحالة  تمثل 
تمثل السيناريوهات األخرى في الوقت الحالي نتائج أكثر .  الشركة ألغراض أخرى مثل التخطيط االستراتيجي وإعداد الموازناتتستخدمها  

 . تفاؤالً وأكثر تشاؤماً مع سيناريو االنكماش الذي يمثل األكثر حدة من سيناريو التحسن
 

مدى احتماليتها النسبية استناداً إلى التكرار التاريخي والتوجهات والظروف  إن السيناريوهات هي احتماالت مرجحة وفقاً ألفضل تقدير للشركة ل
إذا لزم  )يتم مراجعة احتماالت الترجيح وتحديثها  .  الحالية والعوامل االقتصادية مثل أسعار الفائدة، والمنتج المحلي اإلجمالي ومعدالت البطالة

 . على أساس ربع سنوي( األمر
 

 مخاطر االئتمان الزيادة الجوهرية في  

األحداث  إن قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لكل مرحلة وتقييم الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية يجب أن يأخذ باالعتبار معلومات عن  
 . السابقة والظروف الحالية وكذلك التنبؤات المعقولة والداعمة لألحداث المستقبلية والظروف االقتصادية

 
بوضع إطار يدمج كال المعلومات النوعية والكمية لتحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية ألداة مالي محددة قد تعرضت لزيادة    قامت الشركة

إن ضوابط تحديد ما إذا كانت المخاطر  .  ويتماشى اإلطار مع عمليات إدارة المخاطر االئتمانية الداخلية بالشركة.  جوهرية منذ اإلثبات األولي لها
 . مانية تعرضت لزيادة جوهرية ستختلف حسب المحفظةاالئت

 
 : وعادةً ما يستند تقييم الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية إلى اثنين من المؤشرات هما

 
صادية  مرجحة االحتمال التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل باستخدام نفس السيناريوهات االقت   التخلف عن السداد التغيرات في احتمالية   •

؛ أو التغيرات في التصنيف االئتماني ألدوات  (تسجيل قيد آجل)مثل احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة ألدوات مالية منشأة حديثاً  
 ، و (تسجيل قيد سابق) 9مالية منشأة قبل تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي 

 . ةقائمة المراقبة االئتمانية مثل معلومات نوعية محدد •
 

يوًما ألن األدوات المالية يتم اعتبارها منخفضة القيمة االئتمانية وبالتالي    30لم يتم استخدام االفتراض القابل للدحض للتأخر في السداد ألكثر من  
على أنه تشغيلياً بطبيعته    التخلف عن السداد يوًما ما لم تحدد إدارة المخاطر االئتمانية أن   30للتأخر في السداد ألقل من    3تم نقلها إلى المرحلة  

 (. خالل أسبوع عادة ما تكون)ويتم تداركه في فترة زمنية قصيرة 
 
 : أنتقوم الشركة بمراقبة مدى كفاءة المعايير المستخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان عن طريق المراجعات الدورية لتأكيد 

 
 الضوابط قادرة على تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر في السداد؛   •
 يظهر بشكل معقول؛    التخلف عن السدادمتوسط الفترة الزمنية بين تحديد الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية و •
 شهراً إلى منخفضة القيمة االئتمانية؛و   12تمانية المتوقعة على مدى  التعرضات ال يتم في العادة تحويلها مباشرة من قياس الخسائر االئ  •
شهراً   12ليس هناك أي تقلب غير مبرر في مخصص الخسارة من التحويالت بين قياسات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى   •

 .والخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر
 

إن ضوابط االنتقال في  .  إذا لم تعد تستوفي ضوابط االنتقال في المراحل  1إلى المرحلة    2ن المرحلة  يتم تحويل األداة المالية في النطاق م
أو عن طريق عملية    التخلف عن السدادالمراحل تأخذ في االعتبار فترة التجربة سواء عن طريق الطبيعة غير االعتيادية ألحداث احتمالية  

 . قائمة المراقبة
 

.  بعد فترة التجربة تماشياً مع ممارسات إدارة المخاطر االئتمانية بالشركة  1أو    2إلى المرحلة    3ة في النطاق من المرحلة  يتم تحويل األداة المالي
ا إلى إما  إذا لم تستوفي األداة المالية الضوابط التي يتم من خاللها اعتبارها منخفضة القيمة االئتمانية ألقل عدد ممكن من األشهر، يتم إعادته

 . اعتماداً على خصائص األداة المالية 1أو المرحلة  2 المرحلة
 

 . لم يتم استخدام إعفاء المخاطر االئتمانية المنخفضة في سياق تحديد الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية
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 العمر المتوقع 

بما في ذلك خيارات  )إن الحد األقصى للفترة التي يتم أخذها باالعتبار عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة يمثل الحد األقصى للفترة التعاقدية  
ل تتماشى  والتي خاللها تتعرض الشركة للمخاطر االئتمانية وليس فترة أطول حتى إذا كانت تلك الفترة األطو( التمديد الممنوحة فقط للمقترض

 . مع ممارسة العمل
 

 سياسة الشطب 

يتم شطب الموجودات المالية وأي مخصص مرتبط بها عندما يتم اعتبار عدم وجود توقع معقول باالسترداد وتحقق جميع الضمانات وتحويلها  
المتراكمة، حينئذ  تؤدي الفروقات إلى خسارة إضافية  وإذا كان مبلغ الخسارة عند الشطب أكبر من مخصص الخسارة . إلى الشركة أمراً مؤكداً 
إن الخسارة اإلضافية لالنخفاض في القيمة يتم إثباتها أوالً كإضافة على المخصص والتي بعد ذلك يتم تطبيقها مقابل  .  لالنخفاض في القيمة

 . يعتمد القياس الالحق على طبيعة الضماناتو. يتم في األصل قياس أي ضمانات مستردة بالقيمة العادلة. القيمة الدفترية اإلجمالية
 

 المقاصة 
 

ملزم  يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويُدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي للشركة عند وجود حق قانوني   
 . بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحدبإجراء مقاصة للمبالغ المدرجة وعند وجود النِّية للتسوية على أساس الصافي أو 

 
 منافع الموظفين   ( هـ

 
تستحق منافع الموظفين لكافة الموظفين العاملين بموجب شروط وأحكام نظام ولوائح العمل السعودي المطبقة على الشركة وذلك عند إنهاء  

المحددة من خالل تقدير مبلغ المنافع المستقبلية التي يحصل عليه الموظفين  يتم احتساب التزام الشركة فيما يتعلق بخطط المنافع  .  عقود عملهم
تُحدد الشركة االفتراض المستخدم في تحديد العناصر األساسية  .  في الفترات الحالية أو السابقة وبخصم هذا المبلغ للوصول إلى القيمة الحالية

الفتراضات بعد التشاور مع الخبراء االكتواريين للشركة وتتضمن تلك االفتراضات  وتُحدد هذه ا.  لتكاليف الوفاء بهذه االلتزامات المستقبلية
يتم إجراء حساب التزامات المنافع المحددة عن طريق خبير .  المستخدمة لتحديد تكاليف الخدمة االعتيادية وعناصر التمويل المتعلقة بااللتزامات

 . المخططةاكتواري باستخدام طريقة وحدة االئتمان 
 

تقوم الشركة بتحديد  .  ويتم إثبات إعادة قياس التزام المنافع المحددة والمكون من األرباح والخسائر االكتوارية مباشرةً في قائمة الدخل الشامل
الفترة السنوية باألخذ  مصروف الفائدة على التزام المنافع المحددة للفترة بتطبيق معدل الخصم المستخدم لقياس التزام المنافع المحدد في بداية  

  مصاريف الفوائد وال  مصاريفيتم إثبات صافي  .  في االعتبار أي تغير في التزام المنافع المحددة خالل الفترة نتيجة للمساهمات ومدفوعات المنافع
 . الدخلاألخرى المتعلقة بخطط المنافع المحددة في قائمة 

 

 إيرادات التمويل وتكاليف التمويل  (و
 

 : إيرادات وتكاليف التمويل للشركة ما يليتتضمن 
 إيرادات الفوائد  •
 مصروف فائدة  •

 
هو المعدل الذي يُستخدم لخصم المدفوعات  "  معدل الفائدة الفعلي "إن  .  الفائدة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية  مصاريف يتم االعتراف بإيرادات أو  

 :المتوقع لألداة المالية لما يلي أو المقبوضات المستقبلية المقدرة من خالل العمر 
 

 القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل المالي؛ أو •
 التكلفة المطفأة لاللتزام المالي  •

 
و إيرادات  احتساب  للموجودات    مصاريف عند  اإلجمالية  الدفترية  القيمة  على  الفعلي  الفائدة  معدل  تطبيق  يتم  الفائدة،  تكون  )دخل  ال  عندما 
ومع ذلك، بالنسبة للموجودات المالية التي أصبحت منخفضة القيمة  .  أو على التكلفة المطفأة للمطلوبات(  ة االئتمانيةالموجودات منخفضة القيم

إذا لم تعد  .  االئتمانية بعد اإلثبات األولي لها، يتم احتساب إيرادات دخل الفائدة بتطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة لألصل المالي
 . المالية منخفضة القيمة االئتمانية، عندئذ  فإن احتساب دخل الفائدة يعود على األساس اإلجماليالموجودات 
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 خطط الحوافز القائمة على األسهم  (ز
 

المكافأة السنوية بالشركة، جزءاً مهماً من حزمة  تُعد ترتيبات الدفع على أساس السهم الخاصة بالشركة، التي يمثل جزءاً ال يتجزأ من عملية  
ظف  التعويضات الكلية للموظفين األساسيين وكبار الموظفين التنفيذيين وتم إعدادها لتعزيز االحتفاظ بالموظف وتحقيق االتساق بين حصص المو

 . والمساهم 
 

عندما  .  األسهم الرئيسية لمجموعة كريديت سويس إيه جيال يوجد لدى الشركة أي خطة تعويضات محددة قائمة على األسهم وتساهم في خطة  
يتم منح مكافأة سهم مجموعة كريديت سويس إيه جي لموظف بالشركة، حينئذ  يكون على الشركة التزام بتحويل أسهم مجموعة كريديت سويس  

 . إيه جي إلى الموظف إذا تم استيفاء شروط منح المكافأة
 

الدفع على أساس السهم، تقوم الشركة بقياس الخدمات التي تحصل عليها من هذه المعامالت مع موظفيها    -  2الي  وفقاً للمعيار الدولي للتقرير الم
 . كمعامالت الدفع على أساس السهم التي يتم تسويتها نقداً 

 
يتم  .  الخدمة المقدمة بالقيمة العادلةوهذا يتضمن إثبات التزام متكبد ومتعلق بالدفع على أساس السهم على مدى فترة الخدمة وبما يتناسب مع  

 . الدخل قائمة إعادة قياس القيمة العادلة لاللتزام حتى يتم تسوية االلتزام وتُدرج التغيرات في القيمة العادلة في
 

متوفرة عن   إن مكافآت السهم ومكافآت وحدة السهم التي تحتوي على شروط سوقية يتم ربطها بأسعار السوق استناداً إلى آخر معلومات عن
 . سعر السهم يعكس فترات المكافأة

 
يخه  إن مكافآت وحدة السهم التي تحتوي على شروط أداء األرباح يتم ربطها بأسعار السوق استناداً إلى أداء األرباح الفعلي للمساهم حتى تار 

تحديد االلتزام النهائي، تقوم الشركة األم كذلك بتقدير عدد  عند  .  وتوقعات األرباح الداخلية للشركة األم على مدى فترة المنح المتبقية للمكافأة 
 . المصادرات على مدى فترة الخطة استناداً إلى توقعات اإلدارة للفترات المستقبلية التي أيضاً تأخذ باالعتبار الخبرة السابقة

 
 الموجودات المحتفظ بها كأمانة أو بصفة ائتمانية  (ح

 
كة كأمانة أو بصفة ائتمانية ال يتم معاملتها كموجودات خاصة بالشركة وعليه ال يتم إدراجها في القوائم  الموجودات المحتفظ بها بواسطة الشر

 . المالية وتعامل على أنها بنود خارج قائمة المركز المالي
 

 إثبات اإليرادات  (ط
 

استناداً للمقابل المحدد في العقد مع العميل باستثناء أي مبالغ  تحقق اإليرادات، يتم قياس اإليرادات  - 15بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  
نيابة عن األطراف األخرى المقابل المتغير في سعر  .  تقوم الشركة بإثبات اإليرادات عندما تفي بالتزام األداء التعاقدي.  محصلة  يتم إدراج 

اتضاح عدم التأكد  المعاملة فقط عندما يكون من المرجح عدم حدوث عكس جوهري في مبلغ اإليرا المثبت عندما يتم الحقاً  دات المتراكمة 
 . المرتبط بمبلغ المقابل المتغير

 
وإذا كانت األتعاب تمثل نسبة ثابتة من قيمة الحساب المتغير عند بدء العقد،  .  وبشكل عام، ال يتطلب تسجيل المقابل المتغير أي حكم جوهري

إال أنه وفي  .  نظراً ألن المقابل التعاقدي معرضاً بدرجة عالية للتغير نتيجة عوامل خارج تأثير الشركةحينئذ  يكون إثبات إيرادات األتعاب مقيداً  
، فإن إثبات المبلغ المتراكم للمقابل الذي تستحقه الشركة ال يعود مقيداً بسبب  ( على سبيل المثال يومية، شهرية، ربع سنوية)كل فترة قياس أداء  

 . الحساب المعلومة وال تعود إيرادات األتعاب متغيرةاحتسابه استناداً إلى قيمة  
 

ال تتضمن  .  إن شروط العقد هي التي ال تؤدي عادةِّ إلى أي موجودات عقود.  يتم اإليفاء بالتزامات األداء عادةِّ عند تقديم الخدمات في العقد
 .  أخرى مشابهةالعقود بالعادة مكون تمويل مهم أو التزامات مقابل المرتجعات أو التزامات 

 
 : بناًء على سياسة إثبات اإليرادات أعاله لكل قناة إيرادات كما يلي

 
 إيرادات الوساطة 

بع بالصافي  العمالء،  مع  العقد  في  عليه  المتفق  بالسعر  العمالء  نيابة عن  الصلة  ذات  المعامالت  تنفيذ  يتم  الوساطة عندما  دخل  إثبات  د  يتم 
يتم الوفاء بالتزام أداء الشركة عندما تقوم الشركة بتنفيذ المعاملة، مما يؤدي إلى إثباتها الفوري لإليرادات، حيث لن  .  الخصومات والحسومات

 . أخرى تعهدات يكون للشركة أي  
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 ( تتمة) تحقق اإليرادات (ط
 

 عمولة المقايضة  
المقايضة عندما يتم تنفيذ المعامالت ذات الصلة نيابة عن الطرف ذو العالقة بالسعر المتفق عليه في العقد مع العمالء،  يتم إثبات دخل عمولة  

يتم الوفاء بالتزام أداء الشركة عندما تقوم الشركة بتنفيذ المعاملة، مما يؤدي إلى إثباتها الفوري لإليرادات،  .  بعد خصم الخصومات والحسومات
 .أخرى تعهداتللشركة أي حيث لن يكون 

 
 أتعاب الحفظ  

إلى اتفاقيات الحفظ التي تؤدي إلى إثبات اإليرادات  استناداً  ال يتعين أي التزامات أو  .  تستوفى استيفاء التزامات األداء بصورة عامة دورياً 
 . ارتباطات أداء مستقبلية بسبب طبيعة اإليرادات التي يتم توفيرها من الحفظ السليم

 
 قسم إدارة األصول لمرة واحدة /اإليرادات لترتيب تعامالت مصرفية استثماريةحصة 

تقوم الشركة بإثبات اإليرادات عند استكمال  .  تحقق الشركة إيرادات مشتركة نتيجة تنفيذ وقيد تعامالت بواسطة شركات كريديت سويس األخرى
 (. تنفيذ/نشوء)التزام األداء منها تجاه شركات المجموعة األخرى 

 
 ذمم دائنة ومستحقات  (ي

 
 .  م اليتم إثبات المطلوبات بالمبالغ التي سيتم دفعها في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تم إصدار فواتير بها من قبل المورد أ 

 
 المخصصات  (ك

 
يتم االعتراف بالمخصص إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق ومن   

 . المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام ويكون باإلمكان تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة
 

تقرير،  قياس المخصص بالقيمة الحالية وفقاً ألفضل تقديرات اإلدارة للقيمة الحالية للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزامات الحالية في تاريخ ال يتم  
إن قيمته  عندما يتم قياس مخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي، ف.  مع مراعاة المخاطر والشكوك المحيطة بااللتزام
 . الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية

 
عندما يتوقع استرداد بعض أو كل المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية المخصص من طرف آخر، يتم إثبات المبلغ المستحق كأصل إذا كان في  

 . بشكل موثوق حكم المؤكد استالم المبالغ المسددة وعند إمكانية قياس قيمة المبلغ المستحق
 

 مصاريف ال (ل
 

 . المتعلقة بأكثر من فترات مالية على هذه الفترات بصورة تناسبية  مصاريف يتم توزيع ال.  وإثباتها كتكاليف فترة عند تكبدها  مصاريفيتم قياس ال
 

 ضريبة الدخل  (م
 

الضريبة الحالية هي ضريبة متوقعة سواًء كانت دائنة أو مدينة على الربح أو الخسارة  .  يتكون مصروف الضريبة من الضريبة الحالية والمؤجلة
والدخل  الخاضعة للضريبة للسنة باستخدام الشرائح الضريبية المقررة بتاريخ التقرير بواسطة نظام ولوائح الضريبة بموجب الهيئة العامة للزكاة  

 . المستحقة تخص سنوات سابقة باإلضافة إلى أي تسويات على الضريبة"( الهيئة)" 
 

المبالغ  يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة بالنسبة للفروقات المؤقتة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغراض إعداد القوائم المالية و
 . المستخدمة ألغراض ضريبية وعلى الخسائر المتراكمة للشركة

 
 . لضريبية التي يتوقع تطبيقها على الفروقات المؤقتة عند القيام بعكسها في تاريخ التقريرتقاس الضريبة المؤجلة باستخدام الشرائح ا

 
رباح  تتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة في نهاية كل فترة تقرير وتخفيضها إلى الحد الذي يعد فيه من المحتمل توفر أ

 . و جزء منه ضريبية كافية فيه تسمح باسترداد كل األصل أ
 

، باستثناء ما يتعلق ببنود معترف بها في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق  الدخليتم االعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة في قائمة  
 . التوالي  على المساهم، وفي هذه الحالة، يتم االعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق المساهم 
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 (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة  -3
 

 العمالت األجنبية (ن
  

أما الموجودات  .  المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي على أساس أسعار التحويل السائدة بتاريخ حدوث المعامالت  يتم تحويل
لمركز ائمة اوالمطلوبات النقدية في نهاية السنة التي تتم بالعمالت األجنبية فيجري تحويلها إلى اللاير السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ ق

 .الدخل يتم قيد أرباح أو خسائر تحويل العمالت األجنبية الناتجة عن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية، في قائمة  .  المالي
 

 اإليجار  عقد  دفعات (س
 

حق السيطرة على استخدام أصل محدد  ينقل  (  أو جزء من العقد) يتم تحديد عقد اإليجار عند وجود عقد  .  تقوم الشركة بإبرام ترتيبات المستأجر
وعند تحديد ما إذا كان العقد ينطوي على عقد إيجار، قامت الشركة بتقييم فيما إذا كان هناك أصل محدد وفيما إذا  .  لفترة من الزمن بمقابل مالي

 . كانت تمتلك حق السيطرة في استخدام األصل المحدد
 

تتمثل  .  ي تُسجل كممتلكات ومعدات، والتزامات عقود اإليجار التي تُسجل كمديونية قيد اإلصدارتقوم الشركة بإثبات موجودات حق االستخدام الت
موجودات حق االستخدام في الحق في استخدام األصل محل العقد لمدة عقد اإليجار، وتتمثل التزامات عقود اإليجار في التزام معين إلجراء  

إلى القيمة  يتم  .  دفعات اإليجار بموجب عقد اإليجار إثبات موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار في بداية عقد اإليجار استناداً 
يُستمد معدل االقتراض اإلضافي  .  تقوم الشركة بإبرام عقود إيجار ذات دفعات إيجار ثابتة. الحالية لدفعات اإليجار على مدى فترة عقد اإليجار

الحالية لدفعات اإليجار، من المعلومات يتم إطفاء موجودات حق االستخدام باستخدام طريقة القسط الثابت  للشركة والمستخدم عند تحديد القيمة  
اإليجار فترة عقد  ال.  على مدى  في  إثبات مصروف اإلطفاء على موجودات حق االستخدام  وال  مصاريف يتم    مصاريفالعمومية واإلدارية 

 . ات عقود اإليجار في مصروف الفائدةيتم إثبات مصروف الفائدة على التزام. التجارية 
 

 اتفاقيات مستوى الخدمة  (ع
 

يتم تحميل  .  يتم إعادة تحميل التكاليف على الشركة بواسطة شركات كريديت سويس األخرى لتعكس الخدمات المقدمة من قبلها إلى الشركة
 . للسنة  مصاريفالنفقات المدفوعة مقابل الالخدمات وفقاً التفاقيات مستوى الخدمة المبرمة بين الشركات ويتم قيد  

 
 النقد وما في حكمه  .4

 

 م 2020-ديسمبر-31 م 2021-ديسمبر-31 

   

 286  682 نقد في الصندوق 

  31,161,971  31,581,662 حساب جاري –نقد لدى بنك محلي 

  4,605,701  12,174,102 محتفظ به بواسطة أطراف ذوي عالقة  -نقد لدى بنوك أجنبية 

 365,000,000 365,000,000 ( 1-4إيضاح )ودائع ألجل  –نقد لدى بنك محلي 

 400,767,958 408,756,446 اإلجمالي 

 ( 53,168) ( 56,690) الخسائر االئتمانية المتوقعة 

  408,699,756 400,714,790 

 
يتم إيداع الودائع ألجل لدى بنوك محلية ذات فترة استحقاق  .  لدرجة االستثماريتم إيداع النقد لدى البنك لدى أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني  

 . أصلية أقل من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع
 

ً   %0.6 : يتراوح بين م2020)سنوياً  %0,7 -%0,6 تتراوح أسعار الفائدة على هذه الودائع بين  4-1  . (سنويا
 

 القروض بهامش، بالصافي  .5
 

 م 2020-ديسمبر-31 م 2021-ديسمبر-31    

    

 قروض بهامش، بالصافي 
 

- 157,510,926 

 157,510,926 -   اإلجمالي 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 

- - 

    - 157,510,926 
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 مقدماً والذمم المدينة األخرى ومصاريف مدفوعة الدفعات المقدمة  .6
 

 م 2020-ديسمبر-31 م 2021-ديسمبر-31    

      

 - 5,821,473  ذمم مدينة من العمالء 

  995,755 657,180  ذمم مدينة من أتعاب الحفظ 
 ً   921,103 1,266,572  مصاريف مدفوعة مقدما

  350,495 257,000  دخل تمويل مستحق على الودائع 
  72,406 72,406  تأمينات نقدية 

  18,828 75,287  موجودات متنوعة أخرى 

 2,358,587 8,149,918  اإلجمالي 

( 1,161)  الخسائر االئتمانية المتوقعة   (2,465 )  

  8,148,757 2,356,122 

 
 العالقة وأرصدتها طراف ذوي المعامالت مع األ  .7

 
(  التي تأسست في سويسرا)تعتبر شركة كريديت سويس إيه جي  .  يعتبر المساهم بالشركة وجميع شركاته الشقيقة أطرافاً ذات عالقة بالشركة

العالقة على أساس أسعار وشروط معتمدة من إدارة  طراف ذوي تتعامل الشركة خالل السياق االعتيادي لألعمال مع األ.  هي المساهم بالشركة
 . الشركة

 
والتي توفر األساس لمشاركة اإليرادات الخاصة بالمشروعات  "( المساهم)" الشركة اتفاقية مستوى خدمات مع كريديت سويس إيه جي  أبرمت

 . المشتركة المتكبدة بواسطة المساهم أو نيابة عنه مصاريفبصورة مشتركة وتوزيع ال
 

  .البنية التحتية للشركة متى تطلب األمر ذلكباإلضافة إلى ذلك، يقوم المساهم أيضاً بتقديم الدعم اإلداري ودعم 
 
ها  تقوم إدارة شركة كريديت سويس إيه جي باتخاذ القرارات االستراتيجية الرئيسة المتعلقة بالشركة وتشمل اتخاذ القرارات حول نموذج أعمال

ومع ذلك، ال  .  سياسات واستراتيجيات المجموعة فقطتقوم إدارة الشركة المحلية باتباع  .  الرئيسي واستراتيجية األفراد وكذلك األعمال الجديدة
ممن يتمتع بالسلطة ويتحمل  (  إدارة شركة كريديت سويس إيه جي)ألي موظف من موظفي اإلدارة العليا    من قبل الشركة  يتم دفع أي مكافآت 

 . مسؤولية التخطيط والتوجيه والرقابة على أنشطة الشركة
 

 : ل السنة فيما يلي أهم المعامالت التي تمت خال  (أ 
 
اإليرادات التي تحصل عليها الشركة من المشروعات المنفذة بصورة مشتركة وفقاً للحصة المتفق عليها حسب اتفاقية مستوى الخدمة بما في  

  . ذلك أتعاب الحفظ وعمولة المقايضة وتقديم المشورة والترتيب في االستثمار
 

 
  

 م 2020 م 2021   

    

 ليميتد كريدت سويس سيكيوريتيز )يوروب( 
شركة 
  شقيقة

20,638,698 
 23,484,853  

 كريديت سويس إيه جي 
الشركة  
  األم

31,994,468  8,069,312  

 كريديت سويس انترناشيونال 
شركة 
  شقيقة

14,976,893  812,591  

  20,978 - 

  62 - 

 كريديت سويس إيه جي، فرع لندن 
شركة 
  شقيقة

(1,480 )  40,681  

 .إيه . فاند مانيجمنت إسكريديت سويس 
شركة 
  شقيقة

-  (14,071 ) 

    67,629,619 32,393,366 
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 ( تتمة) العالقة وأرصدتهاطراف ذوي المعامالت مع األ  -7
 

 ( تتمة) :فيما يلي أهم المعامالت التي تمت خالل السنة  (أ 
 

 مقدمة لوظائف اإلدارة والدعم وخدمات الحفظ / خدمات مستلمة
 

 
 تمويلية ( مصاريف)/إيرادات

 
 م 2020 م 2021    

 إيه جي ( سويسرا)كريديت سويس 
شركة 
  شقيقة

-  5,065 

 كريديت سويس إيه جي              
الشركة  

 األم 
577 - 

 ( 462,103) ( 85,927)  كريديت سويس إيه جي               

    (85,350 ) (457,038 ) 

 
 :في قائمة المركز المالي  عالقةأطراف ذوي تتعلق األرصدة التالية ب ( ب)

 
 وخدمات مقدمة   مكتسبةعالقة متعلق بإيرادات  أطراف ذوي مستحق من 

 

 م 2020 م 2021   

     

 كريديت سويس ايه جي فرع الرياض 
شركة 
  شقيقة

2,758,664  6,695,278  

 ليمتد (  يوروب)كريديت سويس سيكيوريتيز 
شركة 
   شقيقة

622,792  4,173,950  

 كريديت سويس إيه جي 
الشركة  

 األم 
3,186,411  2,865,861  

 كريديت سويس انترناشيونال 
شركة 
  شقيقة

2,117,224  30,219  

 كريديت سويس إيه جي، فرع لندن 
شركة 
  شقيقة

37,967  20,601  

 كريديت سويس إيه جي، فرع البحرين 
شركة 
  شقيقة

1,265,173  160  

 - 1,232,565  (فرع مركز دبي المالي العالمي)كريديت سويس إيه جي 

 .إيه . كريديت سويس فاند مانيجمنت إس
شركة 
   شقيقة

15,708  -  

 13,786,069 11,236,504   اإلجمالي 

 ( 2,863) ( 2,897)   الخسائر االئتمانية المتوقعة 

    11,233,607 13,783,206 

 

 م 2020 م 2021    

    

 ( فرع مركز دبي المالي العالمي)سويس إيه جي 
شركة 
  شقيقة

(8,176,668 )  (8,262,303) 

 كريديت سويس إيه جي، فرع البحرين  
شركة 
   شقيقة

(1,129,864 ) (2,396,415 ) 

 كريديت سويس ايه جي فرع الرياض كريديت 
شركة 
  شقيقة

(466,823 ) 5,635,963    

 جي كريديت سويس إيه 
الشركة  

 األم 
(25,660 )  (13,747 ) 

   كريديت سويس  انترناشيونال
شركة 
  شقيقة

(2,769 )  (4,127) 

 إل إل سي ( يو إس إيه )كريديت سويس سيكيوريتيز 
شركة 
  شقيقة

-  (3,605) 

    (9,781,783 ) (5,044,234 ) 
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 ( تتمة) العالقة وأرصدتهاطراف ذوي المعامالت مع األ  -7
 

 (تتمة) :تتعلق األرصدة التالية بأطراف ذوي عالقة في قائمة المركز المالي ( ب
 

 نفقات مدفوعة  / عالقة متعلق بخدمات مستلمةطراف ذوي مستحق أل 
 

 م 2020 م 2021   
     

 (فرع مركز دبي المالي العالمي)كريديت سويس إيه جي 
شركة 
  شقيقة

1,032,257  9,865,521 

 كريديت سويس إيه جي، فرع البحرين 
شركة 
   شقيقة

199,766  699,430 

 ليمتد (  يوروب)كريديت سويس سيكيوريتيز 
شركة 
   شقيقة

222,111 387,069 

 إل إل سي ( يو إس إيه )كريديت سويس سيكيوريتيز 
شركة 
  شقيقة

59,827 80,258 

 كريديت سويس إيه جي 
الشركة  

 األم 
106,329 48,064 

 كريديت سويس انترناشيونال 
شركة 
  شقيقة

3,047,278 47,352 

 ايه جي فرع الرياض كريديت سويس 
شركة 
  شقيقة

1,954,287 - 

 برايفيت ليمتد ( الهند)كريديت سويس سيرفيسيز 
شركة 
   شقيقة

- 24,532 

 كريديت سويس إيه جي، فرع لندن 
شركة 
  شقيقة

18,859 - 

 ال .إيه .فاينانس اس( لبنان)كريديت سويس 
شركة 
  شقيقة

11,510 11,505 

 نيويورك كريديت سويس إيه جي، فرع 
شركة 
   شقيقة

7,984 7,978 

 كريديت سويس دي أي. بي. جي. ام. 
شركة 
 شقيقة 

527 526 

 إل إل سي ( يو إس إيه)كريديت سويس سيرفيسيز 
شركة 
  شقيقة

150 150 

 ليمتد ( يو كيه)كريديت سويس 
شركة 
  شقيقة

131 131 

 ليمتد ( هونج كونج)كريديت سويس 
شركة 
  شقيقة

11 11 

 كريديت سويس إيه جي، فرع سنغافورة 
شركة 
   شقيقة

4 4 

   6,661,031 11,172,531 
 

 : قصيرة األجل القروض ( ج
 

م 2020 م 2021    
    

 كريديت سويس إيه جي 
الشركة  

 األم 
- 157,510,926 

   - 157,510,926 
 

 :العالقةطراف ذوي  النقد وما في حكمه لدى األ  ( د
 

 م 2020 م 2021    
    

 إيه جي ( سويسرا)كريديت سويس 
شركة 
  شقيقة

9,212,325  4,416,029  

 شركة كريديت سويس إيه جي 
الشركة  

 األم 
1,743,033  189,608  

 كريديت سويس ايه جي فرع الرياض 
شركة 
  شقيقة

1,218,733  52  

    12,174,091 4,605,689 

 (. 10راجع إيضاح )باإلضافة لما سبق، قدم المساهم خطط حوافز قائمة على أساس األسهم لبعض موظفي الشركة 
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 الممتلكات والمعدات، صافي  .8
 

 م 2020 م 2021     

 3,322,490 4,309,346     (1-8إيضاح )ممتلكات ومعدات 

 1,331,858 746,465     (2-8إيضاح )موجودات حق االستخدام 

 4,654,348 5,055,811     اإلجمالي 

 
 

  الممتلكات والمعدات  8-1
م2021ديسمبر  31  

  
  

أثاث وتركيبات  
 مركبات  برامج حاسب آلي  أجهزة حاسب آلي  ومعدات مكتبية

أعمال تحت  
 اإلجمالي  التنفيذ

تحسينات على  
 عقارات مستأجرة 

              : التكلفة

               

 22,488,987 1,017,521 401,200 - 2,998,987 2,988,100 15,083,179 يناير  1الرصيد في 
 2,471,558 1,154,014 - - 628,616 688,927 - إضافات خالل السنة 

 ( 1,209,530) - - - ( 490,708) ( 718,822) - استبعاد أصل خالل السنة 
 - ( 553,398) - 553,398 - - - تحويل أعمال تحت التنفيذ 

 23,751,015 1,618,137 401,200 553,398 3,136,895 2,958,205 15,083,179 ديسمبر  31الرصيد في 

         

        االستهالك المتراكم 

         
 19,166,497 - 208,950 - 2,310,662 2,892,748 13,754,137 يناير  1الرصيد في 

 1,484,702 - 80,240 122,977 454,191 124,505 702,789 االستهالك خالل السنة 
 ( 1,209,530) - - - ( 490,708) ( 718,822) - استبعاد أصل خالل السنة 

 19,441,669 - 289,190 122,977 2,274,145 2,298,431 14,456,926 ديسمبر  31الرصيد في 

     

 

   

 4,309,346 1,618,137 112,010 430,421 862,750 659,774 626,253 م 2021ديسمبر   31صافي القيمة الدفترية في 
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   (تتمة) الممتلكات والمعدات، صافي  . 8
 
 

  )تتمة( الممتلكات والمعدات 8-1
 م2020ديسمبر  31

  
  

أثاث وتركيبات  
 اإلجمالي  أعمال تحت التنفيذ  مركبات  أجهزة حاسب آلي  ومعدات مكتبية

تحسينات على  
 عقارات مستأجرة 

             : التكلفة

              

 21,078,884 835,985 401,200 3,107,483 2,933,913 13,800,303 يناير  1الرصيد في 

 3,074,699  1,629,768  -  107,868  54,187  1,282,876 إضافات خالل السنة 

 ( 216,364) -  - ( 216,364)  - - استبعاد أصل خالل السنة 

 ( 1,448,232) ( 1,448,232)  - -  - - تحويل أعمال تحت التنفيذ 

  22,488,987  1,017,521   401,200  2,998,987   2,988,100   15,083,179  ديسمبر  31الرصيد في 

              

             االستهالك المتراكم 

              

 18,139,310    -  128,710 2,028,472 2,823,873 13,158,255 يناير  1الرصيد في 

 1,243,551    -   80,240  498,554  68,875  595,882 االستهالك خالل السنة 

 ( 216,364)    -  - ( 216,364) - - استبعاد أصل خالل السنة 

  19,166,497    -   208,950  2,310,662   2,892,748   13,754,137  ديسمبر  31الرصيد في 

              

  3,322,490   1,017,521   192,250  688,325   95,352   1,329,042  م 2020ديسمبر   31صافي القيمة الدفترية في 
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   (تتمة)الممتلكات والمعدات، صافي  -8
 

 موجودات حق االستخدام   8-2
 

 م 2020 م 2021 

   

 3,888,698 1,331,858 يناير   1الرصيد كما في 

 818,496 512,587 إضافات 

 ( 1,941,888) - تحويل لطرف ذو عالقة 

 ( 34,426) - استبعاد 

 ( 1,399,022) ( 1,097,980) إطفاء 

 1,331,858 746,465 ديسمبر    31الرصيد كما في 

 
 المستحقة والمطلوبات األخرى مصاريفال .9

 

 م 2020 م 2021    

    

 مستحقات على ضمانات حسن تنفيذ 
 

534,390  2,181,897  

 ذمم دائنة تجارية وأخرى 
 

1,390,179  1,585,061  

 مكافآت نقدية مؤجلة 
 

269,969  370,788  

 ضريبة استقطاع مستحقة  
 

4,688,142 317,794 
  

6,882,680 4,455,540 

 
 خطة أسهم موظفي المجموعة  .10

 
  20,148:  م2020)سعودي    لاير  9,670    ما قيمتهم  2021ديسمبر    31األسهم المسجلة كما في    أساس  بلغ إجمالي التزام المكافآت القائمة على

سعر اإلغالق ألسهم شركة مجموعة    هي  كانت  المكافآت القائمة على أساس األسهمالقيمة العادلة المستخدمة لحساب التزام  إن  .  لاير سعودي(
بلغت قيمة المتوسط المرجح (. فرنك سويسري11.40: م-202)فرنك سويسري   8,872  البالغم 2021ديسمبر  31كريديت سويس كما في 

بلغت القيمة الجوهرية للمكافآت القائمة على األسهم المستحقة كما في  . (الشيء:م2020)الشيء م 2021للقيمة العادلة للمكافآت الممنوحة في 
 (. ال شيء: م2020)الشيء نهاية السنة 

 
ً وفيما يلي   : مجموعة شركة كريديت سويس موظفي ل للمكافآت القائمة على أساس األسهمموجزاً   وصفا

 
 المكافآت القائمة على األسهم  

 
كل مكافأة قائمة على األسهم  .  م2021مماثلة لتلك الممنوحة في فبرايرم  2022األسهم الممنوحة في فبراير    أساس   إن المكافآت القائمة على

  يتم منح المكافآت القائمة على.  شروط الخدمةبتحقيق  تؤهل حاملها الستالم قيمة معادلة لسهم واحد من أسهم مجموعة كريديت سويس رهناً  
يتم  (.  منح نسبي)األسهم الممنوحة في كل ثالث سنوات من تاريخ المنح    على أساس   مكافآت الاألسهم على مدى ثالث سنوات مع ثلث    أساس

األسهم    أساس  إن قيمة المكافآت القائمة على.  األسهم كمصروف على مدى فترة الخدمة المتعلقة بالمكافآت   أساس  اعتبار المكافآت القائمة على
 . تعتمد فقط على أسعار أسهم مجموعة كريديت سويس بتاريخ التسليم

 
 ة  خطة الوحدة النقدية القائمة على األسهم لموظفي المجموع

 
على القائمة  النقدية  الوحدة  مكافأة  التزام  إجمالي  في    1,344,43  األسهم  أساس  بلغ  كما  سعودي  : م2020)م  2021ديسمبر    31لاير 

سعر اإلغالق  هي  القيمة العادلة المستخدمة لحساب التزام مكافأة الوحدة النقدية القائمة على األسهم كانت  إن  (.  لاير سعودي  3,026,167
بلغت  (.  فرنك سويسري  11.40:  م  2020)فرنك سويسري    8.872  البالغم  2021ديسمبر    31ألسهم شركة مجموعة كريديت سويس كما في  

بلغت  (. فرنك سويسري  10.25: م2020)فرنك سويسري   12.59مبلغم 2021قيمة المتوسط المرجح للقيمة العادلة للمكافآت الممنوحة في 
 1,807,564:  م2020)   لاير سعودي  مبلغ      657,931  النقدية القائمة كما في نهاية السنة   للوحدة  للمكافآت على أساس األسهمالقيمة الفعلية  
   (.لاير سعودي
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   (تتمة) خطة أسهم موظفي المجموعة  .10
 

ً وفيما يلي   :موجزاً لمكافآت أسهم موظفي مجموعة شركة كريديت سويس  وصفا
 

 على أساس األسهم مكافآت الوحدة النقدية القائمة 

األسهم تؤهل    أساس  كل مكافأة قائمة على.   م2021فبرايرمماثلة لتلك الممنوحة في  م  2022الممنوحة في فبراير    مكافآت الوحدة النقدية القائمة
  أساس  يتم منح المكافآت القائمة على.  شروط الخدمةبتحقيق  حاملها الستالم قيمة معادلة لسهم واحد من أسهم مجموعة كريديت سويس رهناً  

يتم اعتبار المكافآت القائمة  (.  منح نسبي)المنح    األسهم على مدى ثالث سنوات مع ثلث مكافآت األسهم الممنوحة في كل ثالث سنوات من تاريخ
األسهم تعتمد فقط على أسعار    أساس  إن قيمة المكافآت القائمة على .  األسهم كمصروف على مدى فترة الخدمة المتعلقة بالمكافآت  أساس   على

 . أسهم مجموعة كريديت سويس بتاريخ التسليم
 

 مكافآت رأس المال المحتملة  

المحتملة في فبراير    تم منح مكافآت رأس المتغيرة المؤجلة لعام  م  2020م و  2021م و2022المال  المكافآت  الموظفين كجزء من  لبعض 
وهي ذات حقوق ومخاطر مماثلة لبعض سندات رأس المال المحتملة الصادرة عن مجموعة كريديت سويس في  م 2019و  م2020وم 2021
استحقاق    .السوق يتم  أن  المقرر  المحتملة  من  المال  لتاريخ  مكافآت رأس  الثالثة  السنوية  الذكرى  لألفراد    المنحة، في  الممنوحة  تلك  بخالف 

في المملكة المتحدة أو اللوائح المماثلة في واليات  االحترازي  هيئة التنظيم  لالمصنفين كمديري مخاطر أو كبار المديرين بموجب قانون المكافآت  
وسيتم صرفه    التوالي،على    المنحة،في الذكرى السنوية الخامسة والسابعة من تاريخ  مكافآت رأس المال المحتملة  حيث يستحق    أخرى،قضائية  

الفائدة    لمكافآت  سنوية   لقي مدفوعات نقدية نصف بشكل عام حقًا مشروًطا لتمكافآت رأس المال المحتملة  يوفر برنامج    على فترة االستحقاق. 
م   2021م و2022الممنوحة في  مكافآت رأس المال المحتملة  إن  حتى يتم تسويتها، حيث تعتمد األسعار على فترة االستحقاق وعملة الفئة.  

إن  .  المعادلة  من معادالت الفائدة  م والتي تمنح لمدة خمس أو سبع سنوات من تاريخ المنحة غير مؤهلة لمدفوعات نقدية نصف سنوية2020و
لمدفوعات نقدية    ةالممنوحة لبعض الموظفين الخاضعين للتنظيم والذين يستحقون أكثر من ثالث سنوات غير مؤهلمكافآت رأس المال المحتملة  

 المعادلة.  الفائدة من معدالت نصف سنوية 
 
ثالث    بعد  والتي يتم منحها بالدوالر األمريكي وتستحقم  2020م و  2021و    م2022الممنوحة في عام  مكافآت رأس المال المحتملة   • 

  اليوميسنويًا باإلضافة إلى سعر التمويل  على التوالي،    %4,08و    %3,60,%  4,18فائدة بمعدل  يستحق مكافآت  سنوات من تاريخ المنحة  
 ;(SOFR) ياألمريك)باستثناء فروق األسعار( بالدوالر  المضمون

 
ثالث سنوات من تاريخ  بعد  المقومة بالدوالر األمريكي وتستحق  م  2020م و  2021م و  2022مكافآت رأس المال المحتملة الممنوحة في   • 

سنويًا باإلضافة إلى سعر التمويل اليومي المضمون    التوالي، على    %3.36و    %3.06% و    3.44فائدة بمعدل  يستحق مكافآت  المنحة  
 ( ؛SARONللفرنك السويسري متوسط السعر اليومي للفرنك السويسري ) )باستثناء فروق األسعار( 

 
سعر التمويل اليومي    على  ، 2021ستعتمد دورة حساب المدفوعات النقدية المعادلة للفائدة نصف السنوية التي تسري اعتباًرا من فبراير   • 

مكافآت رأس المال المحتملة المقومة بالدوالر األمريكي  ل بين البنوك في لندن لمدة ستة أشهر بالدوالر األمريكي )"ليبور"(    المضمون
 لـمكافآت رأس المال المحتملة المقومة بالفرنك السويسري.  )"ليبور"( والمعدل المركب للفرنك السويسري 

 
بما يتماشى مع ظروف السوق في وقت المنح وأدوات رأس المال الطارئة الحالية عالية التحفيز ومنخفضة التحفيز التي    تم تحديد المعدالت

، تلقى الموظفون الذين حصلوا على  2022الممنوحة في فبراير  مكافآت رأس المال المحتملة  أصدرتها مجموعة كريديت سويس. بالنسبة إلى  
مكافآت رأس المال المحتملة  مقومة بالفرنك السويسري وتلقى جميع الموظفين اآلخرين  ت رأس المال المحتملة  مكافآتعويض بالفرنك السويسري  

 بالدوالر األمريكي. 
 

فإن توقيت وشكل التوزيع عند التسوية    للخسارة،   متحملمجموعة كريديت سويس  مؤهلة لرأس مال  مكافآت رأس المال المحتملة  نظًرا ألن  
سيتلقى الموظفون إما أداة رأسمالية محتملة أو مدفوعات نقدية على    التسوية، . عند  هيئة الرقابة على السوق المالية السويسريةيخضعان لموافقة  

  النقدية،. في حالة التسوية  مجموعة كريديت سويس  . سيتم تحديد القيمة العادلة بواسطةمكافآت رأس المال المحتملةأساس القيمة العادلة التفاقية  
 إلى العملة المحلية لكل موظف. مكافآت رأس المال المحتملة سيتم تحويل جائزة 

 
المحتملة  تتمتع   المال  الرئيسي من    تحملبخصائص  مكافآت رأس  المبلغ  تخفيض  التسوية، سيتم  قبل  أنه  المال  الخسارة، مثل  مكافآت رأس 

 فر ومصادرته في حالة حدوث أي من األحداث المشغلة التالية:  إلى الصالمحتملة  
 
 أو  %؛ 7التي تم اإلبالغ عنها أقل من مجموعة كريديت سويس نسبة حقوق الملكية المشتركة من المستوى األول من  • 
 
أمر    وأدوات رأس المال الطارئة المماثلة األخرى مكافآت رأس المال المحتملة  أن إلغاء  هيئة الرقابة على السوق المالية السويسرية  تحدد  • 

 في كلتا الحالتين لمنعها من اإلفالس أو الفشل.   العام،تتطلب دعًما رأسماليًا للقطاع مجموعة كريديت سويس أو أن  ضروري، 
 

مبلغ      88,069م  2021ديسمبر    31السنة المنتهية في    خاللمكافآت رأس المال المحتملة  التعويضات المعترف بها لـ  مصروفبلغ إجمالي  
 لاير سعودي(.   127،085: م2020لاير سعودي )
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  .11
 

 : فيما يلي المبالغ المدرجة في قائمة المركز المالي والحركات في االلتزام خالل السنة استناداً إلى قيمتها الحالية 11-1
 

 م 2020 م 1202 

   

 3,062,945  3,242,846 الرصيد في بداية السنة 

   قائمة الدخل 
 873,000 641,000 تكلفة خدمة حالية 

 101,000 94,000 تكلفة فائدة 

 735,000 974,000 

 ( 721,505) - تحويل لطرف ذو عالقة 

   قائمة الدخل الشامل 
 92,000 ( 290,000) الخسائر االكتوارية 

   النقدية الحركات 
 ( 164,594) ( 1,157,383) منافع مدفوعة 

 3,242,846 2,530,463 الرصيد في نهاية السنة 

 
 (: فيما يتعلق بخطط منافع الموظفين)االفتراضات االكتوارية األساسية  11-2

 

 م 2020 م 2021 

   

 سنوياً % 2.90 %3.50 معدل الخصم 

 سنوياً % 1.00 %1.00 المعدل المتوقع للزيادة في الرواتب 

في  يتم تحديد االفتراضات المتعلقة بمعدل الوفيات المستقبلية استناداً إلى المشورة االكتوارية وذلك وفقاً لإلحصاءات المنشورة والخبرة 
 . تم تحديد معدالت التناقص باستخدام قياسات وتُعدل وفقاً للخبرة التي تملكها الشركة. المنطقة

 
 االفتراضات االكتوارية حساسية  11-3

لالفتراضات الرئيسية المذكورة  م 2020ديسمبر  31و م2021ديسمبر   31يبين الجدول أدناه حساسية تقييم التزامات المنافع المحددة كما في 
 . أعاله  2-11في بند 

 
 بآالف الرياالت السعودية  

 (نقص) /زيادة   -األثر على التزامات المنافع المحددة  م2021ديسمبر  31

الزيادة في   التغير في االفتراضات  سيناريو األساس 
 االفتراضات 

النقص في  
 االفتراضات 

 255 ( 236) %1.00 معدل الخصم 

 ( 218) 306 %1.00 المعدل المتوقع للزيادة في الرواتب 
 بآالف الرياالت السعودية  

 م2020ديسمبر  31
 

 ( نقص)  /زيادة -األثر على التزامات المنافع المحددة 

الزيادة في   التغير في االفتراضات  سيناريو األساس 
 االفتراضات 

النقص في  
 االفتراضات 

 384 ( 335) %1.00 معدل الخصم 

 ( 335) 405 %1.00 المعدل المتوقع للزيادة في الرواتب 

 . التغيير في االفتراض مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتةيستند تحليل الحساسية المذكور أعاله إلى 
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   (تتمة)مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   -11
 

 
 االستحقاق المتوقع  11-4

 : فيما يلي تحليل االستحقاق المتوقع اللتزامات المنافع المحددة غير المخصومة لخطة نهاية الخدمة

 بآالف الرياالت السعودية 
 

ديسمبر   31
 م 2021

  5إلى  2من  سنة واحدة 
 سنوات 

 10إلى  6من 
 سنوات 

  10أكثر من 
 سنوات 

 اإلجمالي  

2,460 95 394 1,121 2,167 3,777 
 

 بآالف الرياالت السعودية 
 

ديسمبر   31
 م 2020

  5إلى  2من  سنة واحدة 
 سنوات 

 10إلى  6من 
 سنوات 

  10أكثر من 
 سنوات 

 اإلجمالي  

3,243 104 460 969 3,079 4,612 
 

  .م2020ديسمبر  31سنة في  12.23و م 2021ديسمبر  31سنة في  12.17إن المتوسط المرجح لفترة التزامات المنافع المحددة هو 
 

 أس المال ر .12
 

مكون  (  لاير سعودي  737,500,000:  م  2020ديسمبر  31)لاير سعودي    737,500,000يبلغ رأس مال الشركة الُمصدر والمدفوع بالكامل  
م  2019 عام أصدرت الشركة خالل . لاير سعودي لكل سهم 10بقيمة  ( سهم 73,750,000: م 2020ديسمبر   31)سهم  73,750,000من 

لاير سعودي    10سهم عادي بسعر    11,250,000وقد اعتمد المساهم بالشركة إصدار  .  لاير سعودي   112,500,000رأس مال إضافي بمبلغ  
 م.2019لكل سهم وتم استكمال إصدار رأس المال في نوفمبر 

 
   االحتياطي النظامي .13

 
% من أرباحها الصافية  10يتطلب النظام األساسي للشركة ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية من الشركة أن تحول في كل سنة  

لم تقم الشركة بتحويل أي مبلغ إلى االحتياطي النظامي نظراً لتكبدها  .  % من رأسمالها30لتكوين احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي  
 . إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.  ل السنة الحالية وفي السنوات السابقةخسائر خال

 
 دخل العموالت واألتعاب، صافي  .14

 
 م 2020 م 2021 إيضاحات  

    دخل من خدمات الوساطة للتعامل في   

  16,432,165 18,106,699  وساطة األسهم، صافي   •

  8,718,272  31,424,851 1-14 أتعاب الحفظ   •

  1,256,251  5,112,548 2-14 ترتيبات مقايضة األسهم، صافي  •

  57,980  69,478  إدارة محافظ اختيارية    •

  54,713,576  26,464,668  

 
تمثل صافي العمولة المستلمة  (  لاير سعودي  6,553,361:  م2020)لاير سعودي        30,369,677  تشتمل أتعاب الحفظ على مبلغ   14-1

 . مقابل تقديم الشركة تسهيالت حفظ من الباطن( طرف ذو عالقة)من شركة كريديت سويس إيه جي 
 

مقبل  (  طرف ذو عالقة)ليمتد  (  يوروب)تتمثل ترتيبات مقايضة األسهم في صافي العمولة المحملة على كريديت سويس سيكيوريتيز     14-2
 . والخدمات األخرى المتعلقة بتنفيذ معامالت المقايضةتقديم معلومات السوق 
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 العمالء  مع العقود من اإليرادات .15
 

 طبيعة الخدمات 
 

 . فيما يلي بيان باألنشطة الرئيسية التي من خاللها تحقق الشركة إيراداتها من العقود مع العمالء
 

بكريديت سويس خدمات   الخاصة  الثروات  إدارة  وإدارة  توفر عمليات  االستثمار  المشورة حول  تقديم  ذلك  في  بما  للعمالء  استثمار وحلول 
تحصل الشركة مقابل تقديم هذه الخدمات على أتعاب إدارة االستثمار وتقديم المشورة حول االستثمار والتي يتم  .  االستثمار وتخطيط الثروات 

إثبات  .  أدناه "  العقود مع العمالء وتفصيل اإليراد" في جدول  "  إدارة المحافظ واالستثمارات" عكسها بصورة عامة في بند   وبشكل عام، يتم 
تقديم الخدمات المقدمة على مدى فترة  كما تشتمل اإليرادات على الحصول على حصة اإليرادات من مواقع  .  األتعاب مقابل هذه الخدمات 

     .عودية كريديت سويس األخرى لترتيب هذه الخدمات بواسطة شركة كريديت سويس العربية الس
 
كما توفر أعمال إدارة الثروات خدمات مشورة شاملة واستثمارات مصممة حسب الحاجة وحلول التمويل لعمالء القطاع الخاص والشركات  

وهي خدمات مقدمة على مدى فترة من الزمن وفقاً للعقد مع )تتراوح طبيعة الخدمات من أعمال إدارة الثروات واالستثمارات  .  والمؤسسات 
.  ، إلى خدمات معامالت أكثر تخصيصاً مثل الوساطة وخدمات المبيعات والتداول وعرض منتجات تمويل مخصصة حسب حاجة العميل(لالعمي

كما تشتمل الخدمات على أتعاب  .  يتم تقديم الخدمات حسب طلب عمالء كريديت سويس ويتم إثبات أتعاب الخدمات المطلوبة عند تقديم الخدمات
تداول  مشاركة وحفظ محملة   لدى سوق  المدرجة  أمين حفظ فرعي لألسهم  الشركة  تعتبر  بواسطة شركات مجموعة كريديت سويس حيث 

 . السعودي
 

 العمالء وتفصيل اإليراد  مع العقود
 

 م 2020 م 2021 إيضاح  

    

  26,464,668 54,713,576 14 دخل العموالت واألتعاب، صافي  

  2,486,341 7,727,361  خدمات الترتيب واالستشارات  

  62,440,937    28,951,009  

 

 رصيد العقد 
 

 م 2020 م 2021 إيضاح  

    

 13,786,069 11,236,504 (ب) 7 (باإلجمالي)ذمم مديني العقود 

 

على ذمم مديني  (  لاير سعودي    2,863م:  2020ديسمبر    31)لاير سعودي    2,897بقيمة    االئتمانيةتم تسجيل مخصص انخفاض في القيمة  
 .لم تقم الشركة بإثبات أي موجودات عقود خالل فترة التقرير. العقود خالل فترة التقرير

 
 التكاليف المرسملة 

 

 . لم تتكبد الشركة تكاليف في الحصول على عقد أو تكاليف الوفاء بعقد بحيث تكون مؤهلة للرسملة
 

 األداء المتبقية التزامات 
 

للشركة باستبعاد أي التزامات أداء التي تعد جزءاً من العقد بفترة أصلية متوقعة    15تسمح الوسيلة العملية الواردة بالمعيار الدولي للتقرير المالي  
ابل متغير الذي من خالله يكون  وإضافة لذلك، ال يخضع أي مق.  لسنة واحدة أو أقل وذلك من اإلفصاح عن التزامات األداء المتبقية الخاصة بها 

اتضاح عدم التأكد المرتبط بمبلغ المقابل المتغير،   من المرجح حدوث عكس جوهري في مبلغ اإليرادات المتراكمة المثبت عندما يتم الحقاً 
وبعد  (.  سبيل المثال أتعاب إدارة االستثمارعلى )لإلفصاح عن التزامات األداء المتبقية ألن هذا المقابل المتغير ال يتم إدراجه في سعر المعاملة  

 . المراجعة، قررت الشركة أنه ال توجد هناك أي التزامات أداء متبقية تقع ضمن نطاق اإلفصاح عن التزامات األداء المتبقية
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 الخسائر االئتمانية المتوقعة  .16
 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 

 م 2020 م 2021 

   

  187,926 ( 2,252) االئتمانية المتوقعة من التعرضات الخسائر  

  (2,252 ) 187,926  

 
:  توضيح للمصطلحات.  يعرض الجدول التالي تسويات من الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي لمخصص الخسارة حسب فئة األدوات المالية

شهراً والخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر ومنخفضة القيمة االئتمانية تم إدراجها في إيضاح    12الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  
 (.د) 3

 

 م 2020 م 2021  

    النقد وما في حكمه 

 الرصيد االفتتاحي 
 

(53,168 )  (211,741 ) 

 صافي إعادة قياس مخصص الخسارة 
 

(3,522 )  158,573  

 الرصيد الختامي 
 

(56,690 ) (53,168 ) 
 

  
 

  
 

 

    مستحق من أطراف ذوي عالقة 

 الرصيد االفتتاحي 
 

(2,863 )   (8,357) 
 صافي إعادة قياس مخصص الخسارة 

 
(34 )   5,494  

 الرصيد الختامي 
 

(2,897 ) (2,863 ) 
 

  
 

 

  
 

    مقدماً والذمم المدينة األخرىالدفعات والمصاريف والمدفوعة  

 الرصيد االفتتاحي 
 

(2,465 )  (359 ) 

 صافي إعادة قياس مخصص الخسارة 
 

1,304  (2,106) 

 الرصيد الختامي 
 

(1,161 ) (2,465 ) 
 

  
 

 

  
 

    القروض بهامش، بالصافي 

 الرصيد االفتتاحي 
 

-  (25,965 ) 

 صافي إعادة قياس مخصص الخسارة 
 

-  25,965  

 الرصيد الختامي 
 

- - 

 
    مجموع الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 الرصيد االفتتاحي 
 

(58,496 )  (246,422 ) 

 صافي إعادة قياس مخصص الخسارة 
 

(2,252 )  187,926 

 الرصيد الختامي 
 

(60,748 ) (58,496 ) 

 
 المتعلقة بالموظفين مصاريفالرواتب وال  .17

 
 م 2020 م 2021 

   

 ( 18,568,928)  ( 10,904,982) الرواتب األساسية   

 ( 15,504,738) ( 7,901,644) بدالت ومنافع أخرى  

 (2,182,315)  ( 534,623) مكافآت الحوافز القائمة على األداء  

 (2,611,576)  436,464 مصاريف مكافآت مؤجلة  

 (18,904,785 ) (38,867,557 ) 
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 البيانات رسوم اتصاالت وخدمات  .18
 

 م 2020 م 2021 

   

 ( 2,306,700) ( 2,001,057) مصاريف االتصاالت 

 ( 1,267,460) ( 1,984,616) رسوم خدمات البيانات  

 (3,985,673 ) (3,574,160 ) 

 
 العمومية واإلدارية األخرى مصاريفال .19

 
 م 2020 م 2021    

    

( 1,038,431)  تأمين   (768,555 )  

( 272,644)  صيانة وإصالح    (675,936 )  

( 130,646)  سفريات عمل    (147,626 )  

( 143,517)  لوازم مكتبية    (295,131 )  

( 1,243,980)  ضريبة القيمة المضافة غير القابلة للمطالبة    (1,078,506)  

( 9,845)  تدريب موظفين    (10,548 )  

( 310,527)  ضريبة استقطاع    (223,039 )  

( 1,087,079)  رسوم البنك    (762,469 )  

( 425,136)  أخرى   (276,609 )  

  (4,661,805 )   (4,238,419)  

 
 صافي اإليرادات التمويلية  .20

 
  مصاريفتتمثل ال.  تتمثل اإليرادات التمويلية في األرباح المحققة على القروض بهامش والودائع واإليداعات البنكية من بنك تجاري خالل السنة

في   األجل  مصاريفالتمويلية  قروض قصيرة  على  وال.  متكبدة  اإليرادات  و  مصاريف تشتمل  محقق  ربح  على  مدفوعة    مصاريفالتمويلية 
 (. عالقةأطراف ذوي )لشركات شقيقة لمجموعة كريديت سويس 

 
 م 2020 م 2021 

   

  5,716,834  2,626,043 إيرادات تمويلية على األرصدة لدى البنوك والقروض بهامش 

 ( 493,032)  ( 121,796) مصاريف تمويلية على قروض قصيرة األجل ومطلوبات إيجارية 

 2,504,247  5,223,802  

 
 ضريبة الدخل والزكاة  .21

 
 ضريبة الدخل  (أ

 
م 2020  

 
م 2021   

 ضريبة محملة للفترة الحالية   3,657,482 -
ضريبة مؤجلة    - -  

 الضريبة للسنة   3,657,482 -
 

  الحركة في الزكاء وضريبة الدخل مستحقة الدفع خالل السنة
 

م 2020  
 

م 2021   

(24,654,093 ) قبل الضريبة   المحاسبي الدخل )الخسارة( 20,005,708   
محاسبية  تعديالت  4,377,505 3,274,066  

(21,380,027 )  صافي الدخل )الخسارة( المعدل   24,383,213 
- (6,095,803( ) من فترات سابقة   خسائر مرحلة   

(21,380,027 )  -18,287,410  ربح )خسارة( الضريبة للسنة   
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 )تتمة( ضريبة الدخل والزكاة  .21
 

 )تتمة( ضريبة الدخل  (أ
 
 

20 %  20 %  المعدل الفعلي للضريبة المطبقة         

 الضريبة بمعدل الضريبة المطبق  3,657,482 -

 
 

 
 الربوط  وضع (ب

 
 .  م2020ديسمبر 31لجميع السنوات حتى "( الهيئة )" تم تقديم إقرارات ضريبة الدخل إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل 

 
لاير    7,094,222نتج عنها مصروف ضريبي وزكوي إضافي بمبلغ  التي  م  2013م إلى  2007ط للسنوات من  وقامت الهيئة بإصدار الرب

وقدمت الشركة اعتراضاً على الضريبة والزكاة اإلضافية المقدرة بواسطة الهيئة على  .  مصاريفسعودي بسبب عدم السماح بخصم بعض ال
 .  ة لالعتراضات المذكورة أعاله ولم تقم بتكوين أي مخصصإن اإلدارة واثقة من النتائج اإليجابي. بوابة األمانة العامة للجان الضريبية

 
 عقود اإليجار التشغيلي   تعهدات .22

 
لثالث  .  تقوم الشركة باستئجار مبنى مكتبها من خالل عقد إيجار تشغيلي كان عقد اإليجار في األصل لفترة خمس سنوات وتم تمديده الحقاً 

 : يستحق الحد األدنى لمدفوعات عقود اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجار التشغيلي كما يلي. م2023سنوات حتى نهاية فبراير 
 

     تعهدات عقد اإليجار 

 م 2020 م 2021  تحليل استحقاق تعهدات عقد اإليجار 

       
 608,975 608,975  مستحقة خالل سنة واحدة 

 583,772 -  مستحقة بين سنة واحدة إلى سنتين 

 - -  مستحقة بين سنتين إلى ثالث سنوات 

 1,192,747 -  المبلغ غير المخصوم من تعهدات عقد اإليجار 

 ( 11,446) -  الفائدة المستقبلية 

 1,181,301 608,975  المخصومة تعهدات عقد اإليجار 

 
 الرأسمالية  التعهدات .23

 
 .م2020ديسمبر 31و م 2021ديسمبر  31رأسمالية كما في  تعهداتلم يكن لدى الشركة أي 

 
 الموجودات المحتفظ بها بصفة ائتمانية  .24

 
مليون    80:  م2020ديسمبر  31)مليون لاير سعودي    45، بلغت الموجودات المحتفظ بها بصفة ائتمانية  م2021ديسمبر    31كما في     24-1

تم االحتفاظ  .  ويتم االحتفاظ بها لدى بنك تجاري محلي ولدى حساب بنكي لطرف ذي عالقة خارج المملكة العربية السعودية(.  لاير سعودي
 . ثمار في سوق األسهم المحلية والدوليةبهذه المبالغ بعهدة الشركة لعمالئها بغرض االست

 
باسمها  (  مليون لاير سعودي  528.1:  م2020ديسمبر  31)بسندات حقوق ملكية  لم تحتفظ  الشركة  ،  م2021ديسمبر    31كما في     24-2

تم االحتفاظ بهذه األوراق المالية بموجب تعميم  (.  طرف ذو عالقة)ليمتد  (  يوروب)بموجب اتفاقية مقايضة مع كريديت سويس سيكيوريتيز  
من خالل هذا التعميم، سمحت هيئة السوق المالية لألفراد المصرح لهم بالدخول في  .  م2009أغسطس    21هيئة السوق المالية المؤرخ في  

  ت مبادلة مع مستثمرين أجانب غير مقيمين لتحويل المنافع االقتصادية لألوراق المالية المدرجة في تداول، بينما تحتفظ الشركة بالملكيةاتفاقيا 
 . النظامية لألسهم
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 مقدمة ونظرة عامة 
تتكون األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي من  .  لألدوات المالية ومن عملياتهاتتعرض الشركة لمخاطر مختلفة نتيجة استخدامها  

ويمكن بصورة عامة  .  عالقة والدفعات المقدمة والذمم المدينة األخرى والمطلوبات األخرىأطراف ذوي  إلى  /النقد وما في حكمه والمستحق من
 : تصنيف هذه المخاطر مثل

 
 مخاطر االئتمان؛ •
 ؛السيولة  مخاطر •
 مخاطر السوق؛ و  •
 . مخاطر التشغيل •

 
لقياس وإدارة   والعمليات  الواردة أعاله، وأهداف الشركة، والسياسات  يمثل هذا اإليضاح معلومات حول تعرض الشركة لكل من المخاطر 

 . المخاطر باإلضافة إلى إدارة رأس مال الشركة
 

 مخاطر االئتمان 
الموجودات المالية التي من  .  على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة ماليةمخاطر االئتمان هي عدم مقدرة طرف ما  

عالقة والدفعة المقدمة والذمم  أطراف ذوي  المحتمل أن تتعرض لتركيز مخاطر االئتمان تتكون بشكل رئيسي من النقد لدى البنك والمستحق من  
االئتمان يتضح من خالل القيمة الدفترية لموجوداتها المالية التي تتكون بشكل أساسي من ودائع  إن تعرض الشركة لمخاطر  .  المدينة األخرى

 . صافيبال عالقة ودفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى وقروض بهامش أطراف ذوي ألجل وتحت الطلب لدى البنوك، ومبلغ مستحق من 
 

 2020-ديسمبر-31  2021-ديسمبر-31 

 لمخاطر االئتمان الحد األقصى للتعرض  
 

 
 

  400,767,672   408,755,764 ودائع ألجل وتحت الطلب لدى البنوك 

  13,786,069   11,236,504 مستحق من أطراف ذوي عالقة 

  1,418,656   6,808,059 دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى 

  157,510,926   - قروض بهامش، بالصافي 

 426,800,327   573,483,323  

 
 عالقة أطراف ذوي مستحق من 

 
العالقة تعتبر غير جوهرية حيث أنها مستحقة من أطراف أخرى في كريديت  طراف ذوي  إن مخاطر االئتمان على المبالغ المستحقة من األ

المسجل هو باإلجمالي قبل خصم الخسائر  إن المبلغ  .  سويس ذات تصنيف ائتماني جيد يتم تقييمها بواسطة وكاالت التصنيف االئتماني الدولية
 . االئتمانية المتوقعة 

 
.  العالقة والموجودات المالية األخرى التي تتعرض لمخاطر االئتمان تعتبر متأخرة السدادطراف ذوي  ال يوجد أي من األرصدة لدى البنوك واأل

 . إن المبلغ المسجل هو باإلجمالي قبل خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة
 

 عات مقدمة وذمم مدينة أخرىدف
 

إن المبلغ المسجل هو باإلجمالي  .  ال يوجد أي من الدفعات المقدمة والذمم المدينة األخرى التي تتعرض لمخاطر االئتمان تعتبر متأخرة السداد
 . قبل خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة

 
 : للموجودات المالية في تاريخ التقرير بحسب المنطقة الجغرافية كما يليكان الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة 

 
 القروض بهامش، بالصافي 

 .  يتم منح القروض بهامش للعمالء وهذه القروض مضمونة بالكامل ويتم توفيرها فقط على أساس ضمانات كافية
 

 م2021ديسمبر  31كما في 
المملكة العربية  

 السعودية 

منطقة اليورو  
بأستثناء )

 اإلجمالي  أخرى المملكة المتحدة  (بريطانيا

      النقد وما في حكمه 

 408,755,764 - - 10,955,369 397,800,395 مستحق من أطراف ذوي عالقة 

 11,236,504 2,513,446 2,777,983 3,186,411 2,758,664 دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى 

 6,808,059 - - - 6,808,059 بالصافي القروض بهامش، 

  407,367,118 14,141,780 2,777,983 2,513,446 426,800,327 
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 م2020ديسمبر  31كما في 
المملكة العربية  

 السعودية 

منطقة اليورو  
بأستثناء )

 اإلجمالي  أخرى المملكة المتحدة  (بريطانيا

  400,767,672    -     -   4,605,701   396,161,971 النقد وما في حكمه 

  13,786,069   160   4,224,770   2,865,861   6,695,278  مستحق من أطراف ذوي عالقة 

  1,418,656  - - -  1,418,656  دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

  157,510,926  - - -  157,510,926  القروض بهامش، بالصافي 

  561,786,831   7,471,562   4,224,770   160  573,483,323  

  
 

بالتكلفة المطفأة أدناه معلومات عن جودة االئتمان للموجودات المالية المقاسة  ما لم يتم اإلشارة إليه بشكل واضح، بالنسبة  .  يعرض الجدول 
 . المبالغ الواردة بالجدول القيم الدفترية اإلجماليةللموجودات المالية، تمثل  

 
 التعرض لمخاطر االئتمان حسب درجات التصنيف

 

 م2021ديسمبر  31  

   

القيمة   - 1المرحلة 
 الدفترية اإلجمالية 

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى  

 شهراً  12

 (1المرحلة )
صافي   - 1المرحلة 

 القيمة الدفترية 

     

 A 408,755,764 (56,690 )  408,699,074-إلى  A+التصنيف من  نقد وما في حكمه  

 A 11,236,504 (2,897 )  11,233,607-إلى  A+التصنيف من  مستحق من أطراف ذوي عالقة 

 BBB 5,821,473 -  5,821,473+التصنيف من  دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى 

 985,425  ( 1,161) 986,586 مصنفة غير  دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى 

  6,808,059 (1,161 )  6,806,898 

 426,739,579  ( 60,748) 426,800,327   اإلجمالي 

 
 

 م2020ديسمبر  31  

   

القيمة   - 1المرحلة 
 الدفترية اإلجمالية 

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى  

 شهراً  12

 (1المرحلة )
صافي   - 1المرحلة 

 القيمة الدفترية 

     

 A 400,767,672 (53,168 )  400,714,504-إلى  A+التصنيف من  نقد وما في حكمه  

 A 13,786,069 (2,863 )  13,783,206-إلى  A+التصنيف من  مستحق من أطراف ذوي عالقة 

 BBB 995,755 (2,443 )  993,312+التصنيف من  دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى 

 422,879  ( 22) 422,901 غير مصنفة  مقدمة وذمم مدينة أخرى دفعات 

 1,378,656  ( 2,465) 1,416,191 غير مصنفة  قروض بهامش، بالصافي 

 573,424,827  (58,496)   573,483,323   اإلجمالي 

 
   مخاطر السيولة

يتمثل  .  الموجودات أو األموال الكافية للوفاء بااللتزامات عند استحقاقهاتتمثل مخاطر السيولة في المخاطر التي تتعرض لها الشركة في تحقيق  
ظروف  أسلوب الشركة إلدارة مخاطر السيولة، وذلك بالتأكد، قدر المستطاع، بأن لديها سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها حال استحقاقها خالل ال

باإلضافة إلى ذلك، لدى الشركة الدعم الالزم  .  لمخاطر تضر بسمعة الشركة  العادية وغير العادية، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو التعرض
 . المتوفر من المساهم فيها
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 االستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات المالية 
المالية   الموجودات  استحقاق  سجل  التالي  الجدول  للشركةيحدد  المالية  المالية  .  والمطلوبات  للموجودات  التعاقدية  االستحقاقات  تحديد  تم 

التعاقدية  تاريخ االستحقاقات  التقرير حتى  بتاريخ  المتبقية  الفترة  أساس  المالية على  بمراقبة محفظة االستحقاقات  .  والمطلوبات  اإلدارة  تقوم 
 . النقدية المتوقعة الخاصة بالشركة ال تختلف بصورة كبيرة عن هذا التحليلإن التدفقات . لضمان توفر السيولة الكافية 

 
 االستحقاق  جدول 

 :م2020ديسمبر 31و م 2021ديسمبر  31فيما يلي سجل استحقاق الموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة كما في  
 

 إجمالي التدفقات النقدية غير المخصومة  

مستحقة عند   م2021ديسمبر  31
  أشهر  3حتى   الطلب 

أشهر   3من 
  إلى سنة 

من سنة واحدة  
 اإلجمالي   وأكثر

          

          الموجودات 

  408,755,764   -   -   365,000,000   43,755,764 نقد وما في حكمه 

  11,236,504   -   -   11,236,504   - مستحق من أطراف ذوي عالقة 

  6,808,059   72,406   -   6,735,653   - وذمم مدينة أخرى دفعات مقدمة 

 43,755,764   382,972,1577   -   72,406   426,800,327  

          المطلوبات 

  6,438,923   -   -   6,438,923   - مستحق ألطراف ذوي عالقة 

  1,390,179   -   1,371,007   19,172   - مطلوبات مالية أخرى 

  608,975   -   -   608,975   - مطلوبات إيجارية 

 -   7,067,070   1,371,007   -   8,438,077  

  418,362,250   72,406   ( 1,371,007)   375,905,087   43,755,764 فجوة االستحقاق 

 
 
 

 إجمالي التدفقات النقدية غير المخصومة  

مستحقة عند   م2020ديسمبر  31
  أشهر  3حتى   الطلب 

أشهر   3من 
  إلى سنة 

من سنة واحدة  
 اإلجمالي   وأكثر

          

          الموجودات 

  400,767,672   -   -   365,000,000   35,767,672 نقد وما في حكمه 

  13,786,069   -   -   13,786,069      -  مستحق من أطراف ذوي عالقة 

  157,510,926   -   -   157,510,926      -  بالصافي قروض بهامش، 

  1,418,656   72,406   -   1,346,250      -  دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى 

 35,767,672   537,643,245   -   72,406   573,483,323  

          المطلوبات 

  11,172,531   -   -   11,172,531      -  مستحق ألطراف ذوي عالقة 

  1,585,061   -   350,239   1,234,822      -  مطلوبات مالية أخرى 

  157,510,926   -   -   157,510,926      -  قروض قصيرة األجل 

  1,192,747   583,772   -   608,975      -  مطلوبات إيجارية 

  -      170,527,254   350,239   583,772   171,461,265  

  402,022,058   ( 511,366)   ( 350,239)   367,115,991   35,767,672 فجوة االستحقاق 
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 القيمة العادلة 
 

معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق  القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن  
بتاريخ القياس في السوق الرئيسية أو، عند عدم وجود السوق الرئيسية، السوق األكثر مالءمة التي من خاللها تكون متاحة للشركة في ذلك  

المالية المرفقة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء خطة  .  التاريخ أسهم موظفي المجموعة ومكافأة نهاية الخدمة  وحيث يتم إعداد القوائم 
وبرأي اإلدارة أن القيم العادلة لموجودات ومطلوبات الشركة المالية ال  .  للموظفين، قد تنشأ فروقات بين تقديرات القيم الدفترية والقيم العادلة

 .  ة األجل بطبيعتهاتختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية حيث أن جميع األدوات المالية الخاصة بالشركة قصير 
 

 مخاطر السوق 
ة مخاطر  مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغير في أسعار السوق. الهدف من إدار 

 السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن معايير مقبولة ، مع تحسين العائد. 
 

 ر السوق بالنسبة للشركة من ثالثة مكونات رئيسية: تتكون مخاط
 مخاطر العملة؛ •
 مخاطر معدل الفائدة؛ و  •

 • مخاطر األسعار األخرى. 
 

 مخاطر العملة 
 

ن  مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تعتقد اإلدارة أن هناك حًدا أدنى م
مخاطر التعرض لخسائر كبيرة بسبب تقلبات أسعار الصرف حيث أن غالبية الموجودات والمطلوبات النقدية بعمالت مرتبطة باللاير السعودي.  

  ن أرباحباإلضافة إلى ذلك ، نظًرا ألن معامالت الشركة بالعمالت األجنبية تتم بشكل أساسي بالدوالر األمريكي والمربوطة باللاير السعودي ، فإ
 وخسائر صرف العمالت األجنبية ليست جوهرية ولم يتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل. 

 
 مخاطر معدل الفائدة 

 
أن تكون    تعكس مخاطر أسعار الفائدة مخاطر التغير في أسعار الفائدة ، مما قد يؤثر على األرباح المستقبلية. تتضمن األدوات المالية التي يحتمل

 رصدة لدى البنوك. عرضة لمخاطر أسعار الفائدة أ
 

 في تاريخ التقرير ، كان ملف أسعار الفائدة لألدوات المالية التي تحمل فائدة للشركة كما يلي: 
 
-ديسمبر-31 

2021 
 2020ديسمبر -31 

    أدوات ذات معدل متغير  
تمويلية ودائع  -أصول 

 ألجل 
36,000,000  387,500,000 

تمويلية   صافي  -أصول  هامش 
 القروض 

-  75,026,002 
 

 ( 75,026,000)  - القروض -األلتزامات التمويلية 

 387,500,002  365,000,000 األجمالي 

 
 

 ال تحمل الموجودات والمطلوبات المالية المتبقية للشركة فوائد. 
 

نقطة مع بقاء جميع المتغيرات    100كما في تاريخ التقرير ، في حالة زيادة / انخفاض أسعار الفائدة على األصول التي تحمل فائدة بمقدار  
 : األخرى ثابتة ، فسيكون التأثير على نتائج الشركة كما يلي

 
 
 2020ديسمبر -31 2021-ديسمبر-31 

 3,875,000± 3,650,000± التغيرات في نسبة الفائدة       

   
   

 مخاطر األسعار األخرى
العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لالستثمارات في األسهم بسبب التغيرات في أسعار السوق  مخاطر األسعار األخرى هي مخاطر تقلب القيمة  

العملة( ، سواء كانت هذه التغييرات ناجمة عن عوامل خاصة بالفرد أداة مالية أو    )بخالف تلك الناشئة عن مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر 
 وات المالية المماثلة المتداولة في السوق. مصدرها ، أو العوامل التي تؤثر على جميع األد

 
 ال تحتفظ الشركة بأي أدوات حقوق ملكية كما في تاريخ التقرير وليست معرضة لمخاطر أسعار أخرى جوهرية. 
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ووفقاً لهذه القواعد،  (.  هـ1434صفر    17الموافق  )م 2012ديسمبر    30بتاريخ  "(  القواعد )" أصدرت هيئة السوق المالية قواعد الكفاية المالية  
وفقاً  .  حددت هيئة السوق المالية اإلطار والتوجيهات المتعلقة بالحد األدنى لمتطلبات رأس المال ومنهجية حسابها وفقاً لما نصت عليه القواعد

 : يلي لهذه المنهجية، قامت الشركة باحتساب الحد األدنى لرأس مالها المطلوب ونسب كفاية رأس المال كما
 

 م 2020-ديسمبر-31  م 2021-ديسمبر-31 

    قاعدة رأس المال بآالف الرياالت السعودية 

 398,410  415,048 رأس المال األساسي 

 -  - رأس المال المساند 

 398,410  415,048 إجمالي قاعدة راس المال 

    
    الحد األدنى لمتطلبات رأس المال 

 348  364 مخاطر السوق 
 47,239  17,046 مخاطر االئتمان 
 14,656  11,217 مخاطر التشغيل 

 62,243  28,627 إجمالي الحد األدنى لمتطلبات رأس المال
    

 336,167  386,421 الفائض في رأس المال 

 6.40  14.50 إجمالي نسبة رأس المال 
 

قائمة المركز المالي، وخارج قائمة المركز المالي، والطرف اآلخر والتعرض  يتم تحديد رأس المال المطلوب من الشركة االحتفاظ به داخل  
تم تصميم  . يتم وضع إجراءات وضوابط مناسبة لمراقبة وإدارة كفاية رأس المال وضمان االمتثال للنسب التنظيمية المحلية. للمخاطر األخرى

 .  ات رأس المال التنظيمي المحلي في جميع األوقاتهذه اإلجراءات لضمان حصول الشركة على رأس مال كاٍف لتلبية متطلب 
 

 : تتكون قاعدة رأس مال الشركة مما يلي  (أ
 

 تتكون من رأس المال المدفوع واألرباح المبقاة  : رأس المال األساسي -
 

ال يوجد لدى الشركة أي قروض مساندة  .  بعض القيود  التي تتضمنوالتي تتكون من القروض المساندة    رأس المال المساند -
 .  مساندنتيجة لذلك ال تمتلك الشركة رأس مال  

 
 .يتم احتساب الحد األدنى لمتطلبات رأس المال التي تتعلق بمخاطر السوق واالئتمان والعمليات وفقاً للمتطلبات المحددة في القواعد (ب

 
االلتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل هيئة السوق المالية والحفاظ  تهدف أعمال الشركة عند إدارة كفاية رأس المال إلى   ج( 

 . على قدرة الشركة على االستمرارية كمنشأة عاملة والمحافظة على قاعدة رأس مال قوية 
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أثرت اإلجراءات التي اتخذتها مختلف الحكومات الحتواء  ولذالك  ، مع عدد كبير من الحاالت.    2021في عام    COVID-19جائحة    تاستمر
آثار   لرصد وتخفيف  اإلجراءات  الشركة عدًدا من  اتخذت  االقتصادي.  النشاط  أو    COVID-19الفيروس على  المنزل  العمل من  مثل   ،

ية مدفوعة األجر في جميع األسواق التي يتم فيها إغالق المدارس للموظفين غير القادرين ترتيبات العمل المنقسمة باإلضافة إلى إجازة عائل
 على العمل من في المنزل أثناء رعاية أطفالهم أو أفراد األسرة اآلخرين أيًضا. 

 
حتفاظ باالستثمارات وحقيقة أن  ، واالستشارة ، واال  التنظيمنظًرا ألن نموذج أعمال الشركة يعتمد بشكل أساسي على االكتتاب ، واإلدارة ، و

الشركة قد خرجت من أعمال القروض الهامشية ، فإن الشركة غير معرضة لخسائر االئتمان المادية المتوقعة بخالف أرصدتها المصرفية  
ئر االئتمان  مخصص خسا  -  16العالي( والذمم المدينة بين الشركات كما هو موضح في اإليضاح  المعدل  )وهي مع المؤسسات المالية ذات  

لة  المتوقعة. تتكون األصول اإلجمالية للشركة بشكل رئيسي من النقد واألرصدة لدى البنوك والذمم المدينة بين الشركات والتي هي أرصدة سائ
 عرض الشركة لمخاطر سوق جوهرية. توال توذمم مدينة قصيرة االجل 
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 (. 2022مارس  17 )الموافق هـ 1443شعبان  14 بتاريخ اإلدارة في مجلس قبلمن  تم اعتماد هذه القوائم المالية 
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