
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة كريديت سويس العربية السعودية

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 القوائم المالية

 م 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 مع

 تقرير مراجع الحسابات المستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 العربية السعوديةشركة كريديت سويس 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 الصفحة الفهرس

  

 2-1 تقرير مراجع الحسابات المستقل

  

 3 قائمة المركز المالي 

  

 4 قائمة الربح أو الخسارة 

  

 5 قائمة الدخل الشامل 

  

 7-6 قائمة التدفقات النقدية

  

 8 التغيرات في حقوق الملكيةقائمة 

  

 46 – 9 إيضاحات حول القوائم المالية 
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 شركة كريديت سويس العربية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة المركز المالي 

 م2019ديسمبر  31كما في 

 سعودي()لاير 

 

 

 

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

 

 

 

 م 2018ديسمبر  31  م2019ديسمبر  31 إيضاح  

       الموجودات

        

       الموجودات المتداولة 

 338,540,327  417,643,069 4 نقد وما في حكمه

 1,140,211  14,906,117 )ب( 7 مستحق من أطراف ذات عالقة 

 -  75,000,037 5 قروض بهامش، بالصافي

 1,907,858  1,955,160 6 ومدفوعات مقدماً وذمم مدينة أخرىدفعات مقدمة 

 إجمالي الموجودات المتداولة
 

509,504,383  341,588,396 

  
 

     
 الموجودات غير المتداولة

 
     

 2,788,027  6,828,272 8 ممتلكات ومعدات، صافي

 إجمالي الموجودات غير المتداولة
 

6,828,272  2,788,027 

  
 

     
 إجمالي الموجودات

 
516,332,655  344,376,423 

  
 

     
 المطلوبات وحقوق الملكية

 
     

  
 

     
 المطلوبات المتداولة

 
     

 1,970,370  4,565,948 9 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 71,528  5,533,204 )ب( 7 مستحق ألطراف ذات عالقة 

 -  75,026,000 )ج( 7 قروض قصيرة األجل 

 إجمالي المطلوبات المتداولة
 

85,125,152  2,041,898 
   

 
 

 المطلوبات غير المتداولة
  

 
 

 158,879  1,329,443 10 خطة أسهم موظفي المجموعة

 3,404,296  3,062,945 11 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

    -  3,659,090 22 التزام عقد إيجار 
 

 

 المطلوبات غير المتداولةإجمالي 
 

8,051,478  3,563,175 

  
 

     
 إجمالي المطلوبات

 
93,176,630  5,605,073 

   
 

 

 حقوق الملكية
  

 
 

 
 625,000,000  737,500,000 12 رأس المال 

 احتياطيات إيرادات
 

(314,343,975)  (286,228,650) 

 إجمالي حقوق الملكية
 

423,156,025  338,771,350 

 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
 

516,332,655  344,376,423 
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 العربية السعودية شركة كريديت سويس 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة الربح أو الخسارة

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

   )لاير سعودي(
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

 
  

 
 

 
  

 
 

 

 إيضاح

 ديسمبر 31

 م2019

 ديسمبر  31 

 م 2018

 اإليرادات 
  

 
 

 5,611,476  15,825,098 14 دخل العموالت واألتعاب

 واالستشاراتخدمات الترتيب 
 

9,230,703  - 

 صافي الخسارة من الموجودات والمطلوبات المالية 
 

(104,347)  - 

 إجمالي اإليرادات 
 

24,951,454  5,611,476 
   

 
 

 المصروفات التشغيلية
  

 
 

 ( 27,811,049)  (34,473,322) 17 رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين

 إيجار ومصروفات المقر
 

(1,314,589)  (2,859,535) 

 (2,842,122)  (3,719,361) 18 رسوم اتصاالت وخدمات البيانات

 أتعاب ورسوم ومصروفات قانونية واستشارية
 

(2,989,509)  (1,739,756) 

 (6,171,674)  (10,784,272) )أ( 7 رسوم اتفاقية مستوى الخدمات

 ( 902,027)  (2,335,858) 8 استهالك وإطفاء

 ( 163,944)  (81,558) 16 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 (2,538,338)  (3,262,684) 19 مصروفات عمومية وإدارية أخرى

 إجمالي المصروفات التشغيلية
 

(58,961,153)  (45,028,445 ) 
   

 
 

 خسارة التشغيل للسنة
 

(34,009,699)  (39,416,969 ) 

 2,898,208  6,244,236 20 اإليرادات التمويلية من األدوات بالتكلفة المطفأةصافي 

 أرباح/)خسائر( تحويل عمالت أجنبية
 

4,137  (6,236 ) 

 الخسارة قبل ضريبة الدخل
 

(27,761,326)  (36,524,997 ) 

 -  - 21 مصروفات ضريبية

 خسارة السنة
 

(27,761,326)  (36,524,997 ) 
   

 
 

 خسارة التشغيل وصافي الخسارة للسهم
  

 
 

   
 

 

 ( 0.63)  (0.53) 25 خسارة التشغيل للسهم

 ( 0.58)  (0.43) 25 صافي الخسارة للسهم 
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 شركة كريديت سويس العربية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة الدخل الشامل

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

   )لاير سعودي(
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

  

 

 إيضاح

ديسمبر  31

 م2019
 

 ديسمبر 31

   م 2018
   

  صافي ربح / )خسارة( السنة 

 
(27,761,326)  7(36,524,99 ) 

 بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
 

   
  

   

   682,342  (354,000) 11 أرباح / )خسائر( اكتوارية من مكافأة نهاية الخدمة
   

 )الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر للسنة 
 

(354,000)  682,342 
  

   

 إجمالي الخسارة الشاملة للسنة 
 

(28,115,326)  (35,842,655) 
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 شركة كريديت سويس العربية السعودية 

  )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 قائمة التدفقات النقدية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

   )لاير سعودي(
 

 

 م 2018  م2019 إيضاح  

        األنشطة التشغيلية:التدفقات النقدية من 

         

 صافي الخسارة للسنة 
 

(27,761,326)  (36,524,997 )    
 

 

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

  
 

 

 902,027  8941,02 1-8 استهالك 

 -  1,394,829 2-8 إطفاء موجودات حق االستخدام

 -  57,070  الفائدة على التزام عقد اإليجار 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 

846,000  868,675 

 خطة أسهم موظفي المجموعة
 

1,170,563  113,258 

 

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 
(23,351,836)  (34,641,037 ) 

   
 

 

 متداولة أخرى مدفوعات مقدماً وموجودات 
 

(47,302)  (694,561 ) 

 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 
 

2,595,578  1,716 

 -  (57,070)  الفائدة على التزام عقد اإليجار 

 قروض بهامش، بالصافي
 

(75,000,037)  - 

 مستحق من/إلى أطراف ذات عالقة 
 

(8,304,229)  (484,505 ) 

 العملياتصافي النقد المستخدم في 
 

(104,164,896)  (35,818,387 ) 

 مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
 

(1,541,351)  (1,143,403) 

 النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية
 

(105,706,247)  (36,961,790 ) 
   

 
 

 األنشطة االستثمارية:التدفقات النقدية من 
  

 
 

   
 

 

 ( 650,819)  (1,100,419) 8 شراء ممتلكات ومعدات

 صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
 

(1,100,419)  (650,819 ) 
   

 
 

 األنشطة التمويلية:التدفقات النقدية من 
  

 
 

   
 

 

 قروض قصيرة األجل 
 

75,026,000  - 

 -  (1,616,594)  المدفوع من الجزء األساسي اللتزام عقد اإليجار 

 -  112,500,000 12 متحصالت من إصدار رأس المال

 صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
 

185,909,406  - 
   

 
 

 صافي النقص في النقد وما في حكمه
 

79,102,740  (37,612,609 ) 

 نقد وما في حكمه في بداية السنة
 

338,540,329  376,152,936 

 338,540,327  417,643,069 4 نهاية السنةنقد وما في حكمه في 

 

 

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

  )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 قائمة التدفقات النقدية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

   سعودي()لاير 

 

 

 إفصاحات قائمة التدفقات النقدية المحسنة فيما يتعلق بالتغيرات في المطلوبات الناشئة عن أنشطة التمويل:

الرصيد  م2019ديسمبر  31كما في 

 االفتتاحي

 الرصيد الختامي صافي التغيرات النقدية التدفقات النقدية

 أخرى الفائدة السداد اإلصدار 

 3,659,090 ( 6,487) 57,070 (1,616,594) 3,841,989 1,383,112 اإليجارالتزام عقد 

إجمالي المطلوبات من 

 3,659,090 (6,487) 57,070 (1,616,594) 3,841,989 1,383,112 األنشطة التمويلية 

 

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

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

   )لاير سعودي(
 

 

 

 اإلجمالي   الخسائر المتراكمة   رأس المال إيضاح  

          

 338,771,350  (286,228,650)  625,000,000  م 2019يناير  1كما في 

 112,500,000    112,500,000  رأس المال المقدم 

 (27,761,326)  (27,761,326)    صافي الخسارة للسنة 

 (354,000)  (354,000)    الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى للسنة 

 423,156,024  (314,343,976)  737,500,000 12 م2019ديسمبر  31كما في 

        

        

        

 374,614,005  (250,385,995)  625,000,000  م 2018يناير  1كما في 

 ( 36,524,997)  ( 36,524,997)  -  صافي الخسارة للسنة 

 682,342  682,342  -  الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى للسنة 

 338,771,350  (286,228,650)  625,000,000   م2018ديسمبر  31كما في 

 

 

 

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

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 

 

 التنظيم واألنشطة  - 1
 

شركة كريديت سويس العربية السعودية )"الشركة"( شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة بالمملكة العربية السعودية. 

فبراير   19هـ )الموافق 1428صفر  1بتاريخ  1010228645وتعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم 

 م(.  2007

 

م خدمات المصرفية االستثمارية بما في ذلك خدمات الوساطة والترتيب يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تقدي

 والصفقات وتقديم المشورة.

 

 يقع مكتب الشركة المسجل في العنوان التالي: 

  

 الدور الثاني –مركز الجميعة 

 حي المحمدية –طريق الملك فهد 

   5000ص.ب. 

 6858-12361الرياض 

 المملكة العربية السعودية

          

 إن رأس مال الشركة محتفظ به بواسطة المساهم التالي: 

 

 م2018ديسمبر  31 م2019ديسمبر  31  

 عدد األسهم النسبة عدد األسهم النسبة  

   62,500,000 % 100   73,750,000 % 100 شركة كريديت سويس إيه جي

 

 

 أسس اإلعداد - 2
 

 االلتزام نبيا  2-1

  

تم إعداد هذه القوائم المالية المرفقة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير 

 واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

 

 

 أسس القياس  2-2

 

ارية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء التزامات الدفع على أساس  تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس االستمر 

السهم التي يتم تسويتا نقداُ والمدرجة بقيمها العادلة والتزامات منافع الموظفين التي يتم قياسها بالقيمة الحالية باستخدام  

 التقييمات االكتوارية.
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 شركة كريديت سويس العربية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 

 أسس اإلعداد )يتبع(  - 2

 
 عملة العرض والنشاط  2-3

 

تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يعتبر عملة العرض والنشاط للشركة. تم تقريب كافة المبالغ ألقرب  

 دي ما لم يذكر خالف ذلك.لاير سعو

 

 استخدام التقديرات واألحكام  2-4

 

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي يتطلب من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات    إن إعداد هذه القوائم المالية وفقا

واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات 

متعلقة بها إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى تعتبر ذات صلة.  قد  والمصروفات. تستند التقديرات واالفتراضات ال

 تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 

           

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. التعديالت التي تترتب عنها مراجعة التقديرات  

 مراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه التعديالت.المحاسبية يتم إظهار أثرها في فترة ال

 

فيما يلي معلومات حول المجاالت الهامة لعدم التأكد من التقديرات واألحكام الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية 

 والتي لها تأثيراً جوهرياً على المبالغ المدرجة في القوائم المالية: 

 

 ة األدوات المالية مخصص وخسائر االنخفاض في قيم

 

في جميع فئات الموجودات المالية،    9يتطلب قياس خسائر االنخفاض في القيمة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  

إصدار حكم، وخاصة تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات وذلك عند تحديد خسائر 

الجوهرية في مخاطر االئتمان. تعتمد هذه التقديرات على عدة عوامل حيث  االنخفاض في القيمة وتقييم الزيادة

 يمكن أن تؤدي التغييرات فيها إلى مستويات مختلفة من المخصصات.

 

إن عمليات حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة الخاصة بالشركة هي مخرجات لنماذج معقدة مع عدد من افتراضات 

متغيرة وأوجه الترابط بينها. إن عناصر نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة التي أساسية تتعلق باختيار مدخالت 

 تعتبر أحكام وتقديرات محاسبية تشتمل على ما يلي:

 

 نموذج التصنيف االئتماني الداخلي الخاص بالشركة والذي يُحدد احتمالية التعثر في السداد بدرجات فردية  •

الضوابط النوعية والكمية المستخدمة من قبل الشركة بهدف تقييم إذا كان هناك زيادة جوهرية في مخاطر  •

الخسائر االئتمانية المتوقعة على    االئتمان وكذلك مخصصات الموجودات المالية التي يجب قياسها على أساس 

 مدى العمر

فصل الموجودات المالية بموجب أسلوب احتمالية التعثر في السداد أو الخسارة بافتراض التعثر في السداد   •

 للخسائر االئتمانية المتوقعة.   2والمرحلة  1لتقدير المرحلة 

 ت المختلفة واختيار المدخالت. تطوير نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة بما في ذلك المعادال •

تحديد حاالت الترابط بين سيناريوهات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية مثل مستويات البطالة وقيم  •

الضمانات، وأثر حاالت احتمالية التعثر في السداد والتعرضات عند التعثر في السداد والخسارة بافتراض 

 التعثر في السداد.  

ت االقتصاد الكلي التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل واحتماالت ترجيحها الستنباط اختيار سيناريوها •

 المدخالت االقتصادية في نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة.
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 شركة كريديت سويس العربية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 

 أسس اإلعداد )يتبع(  - 2
 

 االستمرارية   2-5

 

م:  2018ديسمبر    31لاير سعودي )  314,343,975م، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة  2019ديسمبر    31كما في    

م:  2018ديسمبر  31من رأس مال الشركة كما في ذلك التاريخ )  % 43لاير سعودي( والتي تمثل  286,228,650

االعتبار المركز المالي والربحية المستقبلية (. وعند اعتماد هذه القوائم المالية، فقد أخذ أعضاء مجلس اإلدارة ب46%

للشركة وتأكيد الدعم من كريديت سويس إي جي )المساهم(، وبرأيهم أن أساس االستمرارية المستخدم إلعداد القوائم 

 المالية يعتبر مالئماً. 

 

 المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات الصادرة     2-6

 

 المعايير التالية والتفسيرات التي صدرت عن مجلس معايير المحاسبة الدولية:قامت الشركة بتطبيق 

 

م  2016"عقود اإليجار": أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يناير  16المعيار الدولي للتقرير المالي  ( أ 

الذي يحل محل معيار ( 16"عقود اإليجار" )المعيار الدولي للتقرير المالي  16المعيار الدولي للتقرير المالي 

"تحديد ما إذا كان   4"عقود اإليجار" وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي    17المحاسبة الدولي  

"عقود اإليجار التشغيلي الحوافز"    15ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار" وتفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة  

"تقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار".  27ة السابقة وتفسير لجنة التفسيرات الدولي

المبادئ المتعلقة باإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار   16يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي  

فصاح لتوفير معلومات متطلبات إ 16لكل من المستأجرين والمؤجرين. يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي 

أكثر عن حجم وتوقيت وعدم التأكد من التدفقات النقدية الناتجة عن عقود اإليجار. تبقى محاسبة المؤجر دون 

، كان يتعين على الشركة  17تغيير جوهري. بموجب نموذج المحاسبة للمستأجر الوارد في معيار المحاسبة الدولي  

ي يتم إثباتها في قائمة المركز المالي وعقود اإليجار التشغيلي والتي ال يتم التمييز بين عقود اإليجار التمويلي الت

نموذج محاسبة واحد للمستأجر في قائمة   16إثباتها في قائمة المركز المالي. يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي 

جار المقابلة لها في  المركز المالي ويتطلب من المستأجرين عرض موجودات حق االستخدام والتزام عقود اإلي

م أو  2019يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في  16قائمة المركز المالي. يسري المعيار الدولي للتقرير المالي 

م باستخدام طريقة 2019يناير  1في  16بعد ذلك التاريخ. قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ثر المتراكم المدرج في األرباح المبقاة دون تعديل معلومات المقارنة.التعديل بأثر رجعي مع تعديل األ

 

 تطبيق الوسائل العملية التالية:  16اختارت الشركة عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 

ً كعقود إيجار بموجب معي 16تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  - ار على جميع العقود التي ُحددت سابقا

 ؛ 4وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  17المحاسبة الدولي  

استخدام اإلدراك المتأخر عند تحديد مدة عقد اإليجار إذا كان العقد يشتمل على خيارات تمديد عقد اإليجار أو  -

 إنهائه؛

 م؛ 2019يناير    1ي كل عملة كما في  خصم التزامات عقود اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للشركة ف  -

 استبعاد التكاليف األولية المباشرة من قياس موجودات حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي؛ و -

 االعتماد على التقييمات السابقة فيما إذا كانت عقود اإليجار هي عقود متوقع خسارتها. -

 

لاير   1,383,112م قدرها 2019يناير  1ية كما في ونتيجة للتطبيق، قامت الشركة بإثبات التزامات إضاف

سعودي استناداً إلى القيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية وما يقابلها من موجودات حق االستخدام بمبلغ 

لاير سعودي )بالصافي بعد مخصص العقود المتوقع خسارتها(. يمثل الفرق اإليجار المدفوع مقدماً   1,624,437

لم يكن   م.2019يناير  1م والذي تم تحويله إلى موجودات حق االستخدام كما في 2018مبر ديس 31كما في 

هناك تأثير على األرباح المبقاة المرتبطة بهذا التغيير في المحاسبة. تم قياس التزامات عقود اإليجار بالقيمة الحالية  

م. معدل  2019يناير  1مستأجر كما في لدفعات اإليجار المتبقية وخصمها باستخدام معدل االقتراض اإلضافي لل

االقتراض اإلضافي المستخدم هو المعدل القابل للمقارنة الذي تتوقع الشركة دفعه القتراض مبلغ مماثل لمدة 

مماثلة وبضمانات مماثلة. إن المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي للشركة المطبق على التزامات عقود 

 . %2.70و  م ه2019يناير  1اإليجار في 
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 شركة كريديت سويس العربية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
 

 

 أسس اإلعداد )يتبع(  - 2
 

م مع التزامات اإليجار االفتتاحية 2018ديسمبر    31الجدول التالي يطابق التزامات عقود اإليجار التشغيلي كما في  

 م:2019يناير  1إثباتها في التي تم 

 

 

 المبلغ )لاير سعودي( 

  2,001,302 م 2018ديسمبر  31التزامات عقود اإليجار التشغيلي كما في 

  ( 345,093) أثر تخفيض اإليجار وأخرى

  1,656,209 م2018ديسمبر  31التزامات عقود اإليجار التشغيلي المعدلة كما في 

االقتراض اإلضافي للمستأجر في تاريخ تقديم التطبيق أثر الخصم باستخدام معدل 

  ( 57,070) م( 2019يناير  1األولي )

  ( 216,027) تسويات متعلقة بالمكونات غير اإليجارية

  1,383,112 م2019يناير  1التزامات عقود اإليجار المدرجة كما في 

 

م 2017: أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يونيو  23تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي   (ب 

"عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل" )التفسير  23تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 

تأكد المحيط بضريبة الدخل ويجب أن يتم تطبيقه على  محاسبة عدم ال 23(. يوضح التفسير الدولي 23الدولي 

تحديد الربح الخاضع للضريبة )الخسارة ألغراض ضريبية( واألسس الضريبية والخسائر ألغراض الضريبة  

غير المستغلة واإلعفاءات الضريبية غير المستغلة ومعدالت الضريبة، عند عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة 

يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في  23. يسري التفسير الدولي 12المحاسبة الدولي  الدخل بموجب معيار

م. ليس للتطبيق أي تأثير كبير 2019يناير  1في  23م أو بعد ذلك التاريخ. طبقت الشركة التفسير الدولي 2019

 على القوائم المالية للشركة.  

 

م التعديالت 2018مجلس معايير المحاسبة الدولية في فبراير  : أصدر  19التعديالت على معيار المحاسبة الدولي   (ج

"تعديل أو تقليص أو تسوية الخطة" التي تحدد كيفية قيام الشركات بتحديد  19على معيار المحاسبة الدولي 

مصروفات التقاعد عند تحدث تغييرات على خطة التقاعد ذات المنافع المحددة. يسري مفعول التعديالت على 

م أو بعد ذلك التاريخ. طبقت الشركة 2019يناير    1على الفترات السنوية التي تبدأ في    19حاسبة الدولي  معيار الم

م. ليس للتطبيق أي تأثير كبير على القوائم المالية 2019يناير  1في  19التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 للشركة. 

 

 نها غير سارية المفعول بعد المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات الصادرة لك (د

 

  9م التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 2019أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في سبتمبر 

: "إصالح معدل الفائدة المرجعي" )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 7والمعيار الدولي للتقرير المالي  

( من أجل معالجة تبعات التقرير المالي إلصالح معدل الفائدة المرجعي في  7للتقرير المالي والمعيار الدولي  9

الفترة قبل استبدال معدل الفائدة المرجعي الحالي بمعدل مرجعي بديل. إن التعديالت يسري مفعولها للفترات 

م لن يكون 2020يناير  1بيق في م مع السماح بالتطبيق المبكر لها. إن التط2020يناير  1السنوية التي تبدأ من 

 له أي تأثير على المركز المالي للشركة أو نتائج عملياتها أو تدفقاتها النقدية.

 

 

 

 

 

 



  

13 
 

 

 شركة كريديت سويس العربية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 

 السياسات المحاسبية الهامة.     3
 

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

 

 فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة:

  

 النقد وما في حكمه (أ

 

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

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

 

 الممتلكات والمعدات، صافي (ب

 

والخسارة المتراكمة لالنخفاض في يتم قياس الممتلكات والمعدات بالتكلفة وعرضها بالصافي بعد االستهالك المتراكم  

القيمة. تتضمن التكلفة النفقات المباشرة القتناء الموجودات وأي تكاليف أخرى مباشرة من أجل الوصول بالموجودات 

 إلى الحالة التشغيلية وإعدادها لالستخدام المحدد لها. 

 

تقبلية الكامنة في بند الممتلكات والمعدات وتدفقها يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المس

للشركة.  تعد جميع النفقات األخرى بما في ذلك النفقات المتعلقة بالصيانة واإلصالح الجارية كمصروفات عندما يتم 

 تكبدها.

  

مار اإلنتاجية المقدرة يتم استهالك التكلفة ناقصاً القيمة المتبقية المقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى األع

 التالية للموجودات: 

 

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

 سنوات 5          وتركيباتأثاث 

 سنوات 5إلى   3  برامج وأجهزة حاسب آلي

 سنوات 4  سيارات

 

 المتحصالت مع القيمة الدفترية. ويتم إدراجها في قائمة الربح أو الخسارة.يتم تحديد أرباح وخسائر االستبعاد بمقارنة  

 

يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة فيما يتعلق باالنخفاض في قيمتها عندما تشير الحاالت أو التغير في الظروف  

الفور إلى القيمة القابلة لالسترداد    إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد. يتم تخفيض أي قيمة دفترية على

 إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من قيمته المقدرة القابلة لالسترداد. 
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 شركة كريديت سويس العربية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 

 بية الهامة )يتبع( السياسات المحاس . 3
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية (ج

يتم مراجعة الممتلكات والمعدات والموجودات غير المتداولة فيما إذا كان هناك أي خسائر نتيجة االنخفاض في قيمتها 

لالسترداد. ويتم إثبات كلما كانت األحداث أو التغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة 

خسارة االنخفاض في القيمة )إن وجدت( بالقيمة التي تتجاوز فيها القيمة الدفترية لألصل قيمتها القابلة لالسترداد.  

القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع والقيمة المستخدمة أيهما أعلى. يتم تجميع 

 نى مستوى لها حيث يوجد تدفقات نقدية مستقلة قابلة للتحديد. الموجودات إلى أد

 

 األدوات المالية (د

تتمثل األدوات المالية في الموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالشركة. يتم في األصل قياس الموجودات المالية 

ليف المعامالت المنسوبة مباشرة إلى والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة. عند اإلثبات األولي، يتم إضافة أو خصم تكا

اقتناء أو إصدار موجودات مالية أو مطلوبات مالية )بخالف الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من  

ات خالل الربح أو الخسارة( من القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية، متى ما كان ذلك مناسباً. يتم إثب

تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة إلى اقتناء موجودات المالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

الخسارة على الفور في الربح أو الخسارة. تتضمن الموجودات المالية نقد وما في حكمه وذمم مدينة من الطرف ذو 

 المستحق من الطرف ذو العالقة وبعض المطلوبات المالية األخرى. العالقة.  تتضمن المطلوبات المالية التزامات

 

 

 تصنيف الموجودات المالية

 

( نموذج العمل الذي يتضمن 1يتم تصنيف الموجودات المالية الخاصة بالشركة على أساس اثنين من الضوابط هما: 

نقدية التعاقدية لألصل المالي. تحدد هذه  ( خصائص التدفقات ال2سبب االحتفاظ بالموجودات المالية وطريقة إدارتها و  

العوامل ما إذا تم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو بالقيمة 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ولم يطرأ تغيير يُذكر على محاسبة المطلوبات المالية.

 

ل تقييم نموذج العمل عن طريق األخذ باالعتبار الطريقة التي تتم بموجبها إدارة الموجودات المالية يتم تنفيذ أعما

لتحقيق هدف عمل معين كما هو محدد من قبل اإلدارة. يجري التقييم على مستوى إدارة الموجودات المالية بواسطة 

 المجموعة. وتستند أعمال التقييم إلى توقعات معقولة.

 

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

 طريقة تقييم أداء الموجودات المالية ورفع تقرير بذلك لموظفي اإلدارة العليا؛ •

 المخاطر التي تؤثر على أداء الموجودات المالية وطريقة إدارة هذه المخاطر؛ •

 مدراء األعمال.طريقة تعويض  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

15 
 

 

 شركة كريديت سويس العربية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( .     3
 

 األدوات المالية )يتبع( د(

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

إن نموذج العمل "المحتفظ به للتحصيل والبيع" هو نموذج يهدف  من هذا النموذج. عرضية على الهدف  إن المبيعات

إلى االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية. ولهذا النموذج معدل تكرار 

بشكل   للمبيعات أكبر من نموذج العمل "المحتفظ به للتحصيل". يتم قياس األصل المالي "المحتفظ به للتحصيل"

 جوهري بالتكلفة المطفأة ويتعرض لخسائر االنخفاض في القيمة ويتم تسجيله من خالل الربح أو الخسارة. 

 

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

الربح أو الخسارة، على الرغم من تسجيل جميع األرباح والخسائر األجنبية وخسائر االنخفاض في القيمة من خالل 

األخرى في الدخل الشامل اآلخر. إن الموجودات المالية التي ليست ضمن نموذج العمل "المحتفظ به للتحصيل" أو 

 "المحتفظ به للتحصيل والبيع" هي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 

 جودات مالية ضمن نموذج العمل "المحتفظ به للتحصيل والبيع".ال تحتفظ الشركة بأي مو

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

بشكل أساسي على الموجودات المالية   9يتم تطبيق متطلبات االنخفاض في القيمة حسب المعيار الدولي للتقرير المالي  

الدخل الشامل اآلخر. وتستند متطلبات االنخفاض في القيمة  التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل

إلى نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة الذي يتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل عن طريق دمج التنبؤات المعقولة والداعمة  

ل طريقة تأثير للظروف االقتصادية المستقبلية المتوفرة في تاريخ التقرير. وهذا يتطلب إصدار حكماً كبيراً حو

 التغيرات في العوامل االقتصادية على الخسائر االئتمانية المتوقعة والتي يتم تحديدها على أساس االحتمال المرجح.

 

( باستثناء 1شهراً عند نشأتها )المرحلة  12جميع الموجودات المالية تضم الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

ة االئتمانية التي يتم شراءها أو نشوئها. عندما تتعرض المخاطر االئتمانية لزيادة الموجودات المالية منخفضة القيم

جوهرية منذ اإلثبات األولي لألداة المالية، حينئِذ يتغير قياس االنخفاض في القيمة من الخسائر االئتمانية المتوقعة على  

 (. 2العمر )المرحلة  ( إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى1شهراً )المرحلة  12مدى 

 

ويستند تقييم الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات األولي إلى عوامل نوعية وكمية مختلفة تالئم أداة  

 مالية محددة في نطاقها.

 

المالي منخفض عندما يصبح منخفض القيمة االئتمانية. إن الدليل على أن األصل  3ينتقل األصل المالي إلى المرحلة  

 القيمة االئتمانية يشمل المعلومات التي يمكن مالحظتها كما يلي:

 

 الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه المقترض أو الُمصدر؛   •

 اإلخالل بالعقد مثل أحداث التعثر أو التأخر في السداد؛   •

 العتبار؛ إعادة هيكلة دفعة مقدمة من قبل الشركة وفقاً لشروط ال تأخذها الشركة في ا •

 يصبح من المرجح دخول المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة تنظيم مالي آخر؛  •

 اختفاء السوق النشطة لألوراق المالية بسبب الصعوبات المالية؛ •

 شراء أو نشأة أصل مالي ما بخصم كبير يعكس الخسائر االئتمانية التي تم تكبدها؛ •
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الموجودات المالية قد يتعذر تحديد حدث بديل قائم بذاته، وقد يتسبب األثر المجمع ألحداث عديدة في أن تصبح  •

 منخفضة القيمة االئتمانية.

 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

 تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة تقديراً مرجحاً محتمالً للخسائر االئتمانية ويتم قياسها كما يلي:

 

( تطبق 2أو المرحلة  1)المرحلة إن الموجودات المالية التي ليست منخفضة القيمة االئتمانية في تاريخ التقرير  •

الحالية لجميع حاالت العجز في النقد )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للشركة وفقاً للعقد والتدفقات  القيمة

النقدية التي تتوقع الشركة تحصيلها(. تطبق الشركة أسلوب احتمالية التعثر في السداد/الخسارة بافتراض التعثر 

ذي يتم من خالله تقدير الهياكل اآلجلة ألحداث احتمالية التعثر في السداد في الوقت المناسب وأحداث في السداد ال

 الخسارة بافتراض التعثر في السداد في الوقت المناسب وأحداث التعرضات عند التعثر في السداد.  

 

 تعريف التعثر في السداد

 يوًما واستبعاد سداد التزام هام.  30لفترة   يعتمد تعريف التعثر في السداد على التأخر في السداد

 

 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.   •

 

ا على مدى زمني لتعكس التغيرات معطيات تقييم ما إذا كانت احدى األدوات المالية متعثرة في السداد، وقد تتغير أهميته

 في الظروف. 

 

 المعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل

إن تقدير وتطبيق المعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل يتطلب حكماً جوهرياً. يستند تقدير الشركة للخسائر 

يأخذ باالعتبار ثالثة سيناريوهات اقتصادية مستقبلية  االئتمانية المتوقعة إلى تقدير االحتمال المرجح المخصوم الذي

للتوصل إلى نقطة الخسائر غير المترابطة وهي: سيناريو خط األساس، وسيناريو التحسن، وسيناريو االنكماش. تمثل 

يط الحالة األساسية النتيجة األكثر ترجيًحا وتتماشى مع المعلومات التي تستخدمها الشركة ألغراض أخرى مثل التخط

ً مع  االستراتيجي وإعداد الموازنات. تمثل السيناريوهات األخرى في الوقت الحالي نتائج أكثر تفاؤالً وأكثر تشاؤما

 سيناريو االنكماش الذي يمثل األكثر حدة من سيناريو التحسن.

 

داً إلى التكرار التاريخي إن السيناريوهات هي احتماالت مرجحة وفقاً ألفضل تقدير للشركة لمدى احتماليتها النسبية استنا

والتوجهات والظروف الحالية والعوامل االقتصادية مثل أسعار الفائدة، والمنتج المحلي اإلجمالي ومعدالت البطالة. يتم 

 مراجعة احتماالت الترجيح وتحديثها )إذا لزم األمر( على أساس ربع سنوي.

  



  

17 
 

 

 شركة كريديت سويس العربية السعودية 

 مساهمة سعودية مقفلة( )شركة  

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( .     3
 

 األدوات المالية )يتبع( د(

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان

الجوهرية في المخاطر االئتمانية يجب أن يأخذ باالعتبار إن قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لكل مرحلة وتقييم الزيادة  

معلومات عن األحداث السابقة والظروف الحالية وكذلك التنبؤات المعقولة والداعمة لألحداث المستقبلية والظروف 

 االقتصادية.

 

ئتمانية ألداة مالي قامت الشركة بوضع إطار يدمج كال المعلومات النوعية والكمية لتحديد ما إذا كانت المخاطر اال

محددة قد تعرضت لزيادة جوهرية منذ اإلثبات األولي لها. ويتماشى اإلطار مع عمليات إدارة المخاطر االئتمانية 

 الداخلية بالشركة. إن ضوابط تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية تعرضت لزيادة جوهرية ستختلف حسب المحفظة. 

 

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

 

التغيرات في احتمالية التعثر في السداد مرجحة االحتمال التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل باستخدام نفس  •

ل قيد آجل(؛ السيناريوهات االقتصادية مثل احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة ألدوات مالية منشأة حديثاً )تسجي

)تسجيل   9أو التغيرات في التصنيف االئتماني ألدوات مالية منشأة قبل تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي  

 قيد سابق(، و

 قائمة المراقبة االئتمانية مثل معلومات نوعية محددة. •

 

ألن األدوات المالية يتم اعتبارها منخفضة يوًما    30لم يتم استخدام االفتراض القابل للدحض للتأخر في السداد ألكثر من  

يوًما ما لم تحدد إدارة المخاطر االئتمانية   30للتأخر في السداد ألقل من    3القيمة االئتمانية وبالتالي تم نقلها إلى المرحلة  

 أسبوع(.أن التعثر في السداد على أنه تشغيلياً بطبيعته ويتم تداركه في فترة زمنية قصيرة )عادة ما تكون خالل 

 

تقوم الشركة بمراقبة مدى كفاءة المعايير المستخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان عن طريق 

 المراجعات الدورية لتأكيد أن: 

 الضوابط قادرة على تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر في السداد؛   •

 د الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية والتعثر في السداد يظهر بشكل معقول؛ متوسط الفترة الزمنية بين تحدي •

شهراً إلى   12التعرضات ال يتم في العادة تحويلها مباشرة من قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  •

 منخفضة القيمة االئتمانية؛ و

ت بين قياسات الخسائر االئتمانية المتوقعة على ليس هناك أي تقلب غير مبرر في مخصص الخسارة من التحويال •

 شهراً والخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر.  12مدى 

 

إذا لم تعد تستوفي ضوابط االنتقال في المراحل. إن    1إلى المرحلة  2يتم تحويل األداة المالية في النطاق من المرحلة 

االعتبار فترة التجربة سواء عن طريق الطبيعة غير االعتيادية ألحداث احتمالية  ضوابط االنتقال في المراحل تأخذ في  

 التعثر في السداد أو عن طريق عملية قائمة المراقبة. 

 

بعد فترة التجربة تماشياً مع ممارسات إدارة  1أو  2إلى المرحلة  3يتم تحويل األداة المالية في النطاق من المرحلة 

شركة. إذا لم تستوفي األداة المالية الضوابط التي يتم من خاللها اعتبارها منخفضة القيمة المخاطر االئتمانية بال

اعتماداً على خصائص األداة  1أو المرحلة  2االئتمانية ألقل عدد ممكن من األشهر، يتم إعادتها إلى إما المرحلة 

 المالية. 

 

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

إن الحد األقصى للفترة التي يتم أخذها باالعتبار عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة يمثل الحد األقصى للفترة  

التعاقدية )بما في ذلك خيارات التمديد الممنوحة فقط للمقترض( والتي خاللها تتعرض الشركة للمخاطر االئتمانية 

 رة األطول تتماشى مع ممارسة العمل. وليس فترة أطول حتى إذا كانت تلك الفت

 

 سياسة الشطب

يتم شطب الموجودات المالية وأي مخصص مرتبط بها عندما يتم اعتبار عدم وجود توقع معقول باالسترداد وتحقق 

جميع الضمانات وتحويلها إلى الشركة أمراً مؤكداً. وإذا كان مبلغ الخسارة عند الشطب أكبر من مخصص الخسارة  

، حينئِذ تؤدي الفروقات إلى خسارة إضافية لالنخفاض في القيمة. إن الخسارة اإلضافية لالنخفاض في القيمة المتراكمة

يتم إثباتها أوالً كإضافة على المخصص والتي بعد ذلك يتم تطبيقها مقابل القيمة الدفترية اإلجمالية. يتم في األصل  

 ياس الالحق على طبيعة الضمانات.قياس أي ضمانات مستردة بالقيمة العادلة. ويعتمد الق

 

 المقاصة

 

يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويُدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي للشركة   

عند وجود حق قانوني ملزم بإجراء مقاصة للمبالغ المدرجة وعند وجود النّية للتسوية على أساس الصافي أو بيع 

 الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. 

 

 منافع الموظفينهـ(      

 

تستحق منافع الموظفين لكافة الموظفين العاملين بموجب شروط وأحكام نظام ولوائح العمل السعودي المطبقة على  

المحددة من خالل تقدير  الشركة وذلك عند إنهاء عقود عملهم. يتم احتساب التزام الشركة فيما يتعلق بخطط المنافع 

مبلغ المنافع المستقبلية التي يحصل عليه الموظفين في الفترات الحالية أو السابقة وبخصم هذا المبلغ للوصول إلى 

القيمة الحالية. تُحدد الشركة االفتراض المستخدم في تحديد العناصر األساسية لتكاليف الوفاء بهذه االلتزامات 

الفتراضات بعد التشاور مع الخبراء االكتواريين للشركة وتتضمن تلك االفتراضات المستخدمة  المستقبلية. وتُحدد هذه ا

لتحديد تكاليف الخدمة االعتيادية وعناصر التمويل المتعلقة بااللتزامات. يتم إجراء حساب التزامات المنافع المحددة  

 عن طريق خبير اكتواري باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة.

 

م إثبات إعادة قياس التزام المنافع المحددة والمكون من األرباح والخسائر االكتوارية مباشرةً في قائمة الدخل ويت

الشامل. تقوم الشركة بتحديد مصروف الفائدة على التزام المنافع المحددة للفترة بتطبيق معدل الخصم المستخدم لقياس 

ة باألخذ في االعتبار أي تغير في التزام المنافع المحددة خالل الفترة نتيجة التزام المنافع المحدد في بداية الفترة السنوي

للمساهمات ومدفوعات المنافع. يتم إثبات صافي مصروفات الفوائد والمصروفات األخرى المتعلقة بخطط المنافع 

 المحددة في قائمة الربح أو الخسارة.
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 تتضمن إيرادات وتكاليف التمويل للشركة ما يلي: 

 إيرادات الفوائد  •

 مصروف فائدة •

 

بإيرادات أو مصروفات الفائدة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. إن "معدل الفائدة الفعلي" هو المعدل  يتم االعتراف 

 الذي يُستخدم لخصم المدفوعات أو المقبوضات المستقبلية المقدرة من خالل العمر المتوقع لألداة المالية لما يلي: 

 

 القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل المالي؛ أو  •

 طفأة لاللتزام المالي التكلفة الم •

 

عند احتساب إيرادات ومصروفات دخل الفائدة، يتم تطبيق معدل الفائدة الفعلي على القيمة الدفترية اإلجمالية 

للموجودات )عندما ال تكون الموجودات منخفضة القيمة االئتمانية( أو على التكلفة المطفأة للمطلوبات. ومع ذلك، 

ي أصبحت منخفضة القيمة االئتمانية بعد اإلثبات األولي لها، يتم احتساب إيرادات دخل  بالنسبة للموجودات المالية الت

الفائدة بتطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة لألصل المالي. إذا لم تعد الموجودات المالية منخفضة القيمة 

 لي.االئتمانية، عندئِذ فإن احتساب دخل الفائدة يعود على األساس اإلجما

 

 خطط الحوافز القائمة على األسهم (ز

 

تُعد ترتيبات الدفع على أساس السهم الخاصة بالشركة، التي يمثل جزءاً ال يتجزأ من عملية المكافأة السنوية بالشركة،  

 جزءاً مهماً من حزمة التعويضات الكلية للموظفين األساسيين وكبار الموظفين التنفيذيين وتم إعدادها لتعزيز االحتفاظ

 بالموظف وتحقيق االتساق بين حصص الموظف والمساهم. 

 

ال يوجد لدى الشركة أي خطة تعويضات محددة قائمة على األسهم وتساهم في خطة األسهم الرئيسية لمجموعة كريديت 

سويس إيه جي. عندما يتم منح مكافأة سهم مجموعة كريديت سويس إيه جي لموظف بالشركة، حينئِذ 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  - 2وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 سهم التي يتم تسويتها نقداً.هذه المعامالت مع موظفيها كمعامالت الدفع على أساس ال

 

وهذا يتضمن إثبات التزام متكبد ومتعلق بالدفع على أساس السهم على مدى فترة الخدمة وبما يتناسب مع الخدمة 

المقدمة بالقيمة العادلة. يتم إعادة قياس القيمة العادلة لاللتزام حتى يتم تسوية االلتزام وتُدرج التغيرات في القيمة العادلة  

 ربح أو الخسارة. في ال

 

إن مكافآت السهم ومكافآت وحدة السهم التي تحتوي على شروط سوقية يتم ربطها بأسعار السوق استناداً إلى آخر  

 معلومات عن متوفرة عن سعر السهم يعكس فترات المكافأة.
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 شركة كريديت سويس العربية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 قوائم المالية إيضاحات حول ال

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( .     3
 

 خطط الحوافز القائمة على األسهم )يتبع( ز(

 

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

للمساهم حتى تاريخه وتوقعات األرباح الداخلية للشركة األم على مدى فترة المنح المتبقية للمكافأة. عند تحديد االلتزام  

النهائي، تقوم الشركة األم كذلك بتقدير عدد المصادرات على مدى فترة الخطة استناداً إلى توقعات اإلدارة للفترات 

 الخبرة السابقة.  المستقبلية التي أيضاً تأخذ باالعتبار

 

 الموجودات المحتفظ بها كأمانة أو بصفة ائتمانية (ح

 

الموجودات المحتفظ بها بواسطة الشركة كأمانة أو بصفة ائتمانية ال يتم معاملتها كموجودات خاصة بالشركة وعليه  

 ال يتم إدراجها في القوائم المالية وتعامل على أنها بنود خارج قائمة المركز المالي. 

 

 إثبات اإليرادات (ط

 

تحقق اإليرادات، يتم قياس اإليرادات استناداً للمقابل المحدد في العقد مع   - 15بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

العميل باستثناء أي مبالغ محصلة نيابة عن األطراف األخرى. تقوم الشركة بإثبات اإليرادات عندما تفي بالتزام األداء 

اج المقابل المتغير في سعر المعاملة فقط عندما يكون من المرجح عدم حدوث عكس جوهري في التعاقدي. يتم إدر

 مبلغ اإليرادات المتراكمة المثبت عندما يتم الحقاً اتضاح عدم التأكد المرتبط بمبلغ المقابل المتغير.

 

ثل نسبة ثابتة من قيمة الحساب وبشكل عام، ال يتطلب تسجيل المقابل المتغير أي حكم جوهري. وإذا كانت األتعاب تم

المتغير عند بدء العقد، حينئِذ يكون إثبات إيرادات األتعاب مقيداً نظراً ألن المقابل التعاقدي معرضاً بدرجة عالية للتغير 

نتيجة عوامل خارج تأثير الشركة. إال أنه وفي كل فترة قياس أداء )على سبيل المثال يومية، شهرية، ربع سنوية(، 

بات المبلغ المتراكم للمقابل الذي تستحقه الشركة ال يعود مقيداً بسبب احتسابه استناداً إلى قيمة الحساب المعلومة فإن إث

 وال تعود إيرادات األتعاب متغيرة.

 

  يتم اإليفاء بالتزامات األداء عادةّ عند تقديم الخدمات في العقد. إن شروط العقد هي التي ال تؤدي عادةّ إلى أي موجودات 

 عقود. ال تتضمن العقود بالعادة مكون تمويل مهم أو التزامات مقابل المرتجعات أو التزامات أخرى مشابهة. 

 

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

 

 إيرادات الوساطة 

العمالء بالسعر المتفق عليه في العقد مع يتم إثبات دخل الوساطة عندما يتم تنفيذ المعامالت ذات الصلة نيابة عن 

العمالء، بالصافي بعد الخصومات والحسومات. يتم الوفاء بالتزام أداء الشركة عندما تقوم الشركة بتنفيذ المعاملة، مما 

 يؤدي إلى إثباتها الفوري لإليرادات، حيث لن يكون للشركة أي التزامات أخرى.
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 السعودية شركة كريديت سويس العربية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(   .   3

 
 تحقق اإليرادات )يتبع( ط(

 

 عمولة المقايضة  

نيابة عن الطرف ذو العالقة بالسعر المتفق عليه  يتم إثبات دخل عمولة المقايضة عندما يتم تنفيذ المعامالت ذات الصلة  

في العقد مع العمالء، بعد خصم الخصومات والحسومات. يتم الوفاء بالتزام أداء الشركة عندما تقوم الشركة بتنفيذ 

 المعاملة، مما يؤدي إلى إثباتها الفوري لإليرادات، حيث لن يكون للشركة أي التزامات أخرى. 

 

 أتعاب الحفظ 

استيفاء التزامات األداء بصورة عامة دورياً استناداً إلى اتفاقيات الحفظ التي تؤدي إلى إثبات اإليرادات. ال  تستوفى

 يتعين أي التزامات أو ارتباطات أداء مستقبلية بسبب طبيعة اإليرادات التي يتم توفيرها من الحفظ السليم.

 

 دارة األصول لمرة واحدةحصة اإليرادات لترتيب تعامالت مصرفية استثمارية/قسم إ

تحقق الشركة إيرادات مشتركة نتيجة تنفيذ وقيد تعامالت بواسطة شركات كريديت سويس األخرى. تقوم الشركة 

 بإثبات اإليرادات عند استكمال التزام األداء منها تجاه شركات المجموعة األخرى )نشوء/تنفيذ(.

 

 ذمم دائنة ومستحقات (ي

 

يتم إثبات المطلوبات بالمبالغ التي سيتم دفعها في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تم إصدار فواتير بها  

 من قبل المورد أم ال.  

 

 المخصصات (ك

 

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

بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام ويكون باإلمكان مبلغه 

 تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة.

 

يتم قياس المخصص بالقيمة الحالية وفقاً ألفضل تقديرات اإلدارة للقيمة الحالية للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزامات 

خ التقرير، مع مراعاة المخاطر والشكوك المحيطة بااللتزام. عندما يتم قياس مخصص باستخدام  الحالية في تاري

 التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي، فإن قيمته الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.

 

وية المخصص من طرف آخر، يتم إثبات المبلغ عندما يتوقع استرداد بعض أو كل المنافع االقتصادية المطلوبة لتس

 المستحق كأصل إذا كان في حكم المؤكد استالم المبالغ المسددة وعند إمكانية قياس قيمة المبلغ المستحق بشكل موثوق.

 

 المصروفات (ل

 

فترات مالية على يتم قياس المصروفات وإثباتها كتكاليف فترة عند تكبدها. يتم توزيع المصروفات المتعلقة بأكثر من 

 هذه الفترات بصورة تناسبية.

 

 ضريبة الدخل (م

 

يتكون مصروف الضريبة من الضريبة الحالية والمؤجلة. الضريبة الحالية هي ضريبة متوقعة سواًء كانت دائنة أو 

بواسطة  مدينة على الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة للسنة باستخدام الشرائح الضريبية المقررة بتاريخ التقرير 

نظام ولوائح الضريبة بموجب الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( باإلضافة إلى أي تسويات على الضريبة المستحقة 

 تخص سنوات سابقة.
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 شركة كريديت سويس العربية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( .    3

 
 ضريبة الدخل )يتبع( م(

 

يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة بالنسبة للفروقات المؤقتة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغراض إعداد  

 للشركة.  القوائم المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض ضريبية وعلى الخسائر المتراكمة

 

تقاس الضريبة المؤجلة باستخدام الشرائح الضريبية التي يتوقع تطبيقها على الفروقات المؤقتة عند القيام بعكسها في 

 تاريخ التقرير.

 

تتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة في نهاية كل فترة تقرير وتخفيضها إلى الحد الذي يعد فيه 

 المحتمل توفر أرباح ضريبية كافية فيه تسمح باسترداد كل األصل أو جزء منه.من 

 

يتم االعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة في قائمة الربح أو الخسارة، باستثناء ما يتعلق ببنود معترف بها في الدخل  

االعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة في الدخل  الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق الملكية، وفي هذه الحالة، يتم 

 الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق الملكية على التوالي. 

 

 العمالت األجنبية  (ن

  

يتم ترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي على أساس أسعار التحويل السائدة بتاريخ حدوث 

وبات النقدية في نهاية السنة التي تتم بالعمالت األجنبية فيجري تحويلها إلى الريال المعامالت. أما الموجودات والمطل

السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي. يتم قيد أرباح أو خسائر تحويل العمالت األجنبية الناتجة 

 مة الربح أو الخسارة. عن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية، في قائ

 

 دفعات اإليجار (س

 

 م(2019يناير  1دفعات عقود اإليجار التشغيلي )المطبقة قبل 

 

يتم إثبات دفعات عقود اإليجار التشغيلي في الربح أو الخسارة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد  

 اإليجار.

 

 م(2019يناير  1موجودات حق االستخدام المستأجرة )المطبقة من 

 

تقوم الشركة بإبرام ترتيبات المستأجر. يتم تحديد عقد اإليجار عند وجود عقد )أو جزء من العقد( ينقل حق السيطرة 

على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن بمقابل مالي. وعند تحديد ما إذا كان العقد ينطوي على عقد إيجار، قامت 

 صل محدد وفيما إذا كانت تمتلك حق السيطرة في استخدام األصل المحدد. الشركة بتقييم فيما إذا كان هناك أ

 

تقوم الشركة بإثبات موجودات حق االستخدام التي تُسجل كممتلكات ومعدات، والتزامات عقود اإليجار التي تُسجل 

لمدة عقد اإليجار، كمديونية قيد اإلصدار. تتمثل موجودات حق االستخدام في الحق في استخدام األصل محل العقد 

وتتمثل التزامات عقود اإليجار في التزام معين إلجراء دفعات اإليجار بموجب عقد اإليجار. يتم إثبات موجودات حق 

االستخدام والتزامات عقود اإليجار في بداية عقد اإليجار استناداً إلى القيمة الحالية لدفعات اإليجار على مدى فترة 

ة بإبرام عقود إيجار ذات دفعات إيجار ثابتة. يُستمد معدل االقتراض اإلضافي للشركة  عقد اإليجار. تقوم الشرك

م. يتم إطفاء 2019يناير  1والمستخدم عند تحديد القيمة الحالية لدفعات اإليجار، من المعلومات المتاحة كما في 

. يتم إثبات مصروف اإلطفاء على موجودات حق االستخدام باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار

موجودات حق االستخدام في المصروفات العمومية واإلدارية والمصروفات التجارية. يتم إثبات مصروف الفائدة على  

 التزامات عقود اإليجار في مصروف الفائدة.
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 شركة كريديت سويس العربية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 المالية إيضاحات حول القوائم 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 

 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( .    3

 
 تفاقيات مستوى الخدمةا (ع

 

يتم إعادة تحميل التكاليف على الشركة بواسطة شركات كريديت سويس األخرى لتعكس الخدمات المقدمة من قبلها  

الشركات ويتم قيد النفقات المدفوعة مقابل  إلى الشركة. يتم تحميل الخدمات وفقاً التفاقيات مستوى الخدمة المبرمة بين  

 المصروفات للسنة. 

 

 

 النقد وما في حكمه  - 4
 

 ديسمبر 31   ديسمبر 31    

 م 2018  م2019    

 نقد في الصندوق
 

4,920 
 

4,917 

 حساب جاري –نقد لدى بنك محلي 
 

26,592,238 
 

52,420,079 

 أطراف ذات عالقة محتفظ به بواسطة  -نقد لدى بنوك أجنبية 
 

3,757,652 
 

1,278,447 

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

387,500,000 
 

285,000,000 

   338,703,443    417,854,810   اإلجمالي

 الخسائر االئتمانية المتوقعة
 

(211,741) 
 

(163,116 ) 

    417,643,069    338,540,327   

 

البنك لدى أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني لدرجة االستثمار. يتم إيداع الودائع ألجل لدى بنوك يتم إيداع النقد لدى  

 محلية ذات فترة استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع.

 

  سنوياً. %2.20إلى  %1.65تتراوح أسعار الفائدة على هذه الودائع بين  4-1

 

 القروض بهامش، بالصافي  - 5
 

 

 ديسمبر 31   ديسمبر 31    

 م 2018  م2019    

 قروض بهامش، بالصافي
 

75,026,002 
 

- 

  -    75,026,002   اإلجمالي

 الخسائر االئتمانية المتوقعة
 

(25,965) 
 

- 

    75,000,037    -  
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 شركة كريديت سويس العربية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 القوائم المالية إيضاحات حول 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

   )لاير سعودي( 

 

 الدفعات المقدمة والمدفوعات مقدماً والذمم المدينة األخرى  .   6
 

 ديسمبر 31   ديسمبر 31    

 م 2018  م2019    

 دخل تمويل مستحق على الودائع 
 

685,568 
 

343,333 

 سلف مدفوعة لموظفين
 

93,761 
 

143,760 

 مدفوعات مقدماً 
 

801,437 
 

1,007,045 

 مستحق عن أتعاب الحفظ
 

- 
 

63,347 

معدل سعر ضريبة  - ضريبة القيمة المضافة المدينة

 القيمة المضافة عند الشراء

 
210,142 

 
192,088 

 موجودات متنوعة أخرى
 

3,105 
 

- 

 ودائع تأمين
 

161,506 
 

159,079 

 اإلجمالي
 

1,955,519 
 

1,908,652 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة
 

(359) 
 

(794 )   
1,955,160 

 
1,907,858 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها  - 7
 

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

سويسرا( هي المساهم بالشركة. تتعامل الشركة خالل السياق االعتيادي لألعمال مع األطراف ذات العالقة  تأسست في  

 على أساس أسعار وشروط معتمدة من إدارة الشركة. 

 

قامت الشركة بإبرام اتفاقية مستوى خدمات مع كريديت سويس إيه جي )"المساهم"( والتي توفر األساس لمشاركة 

بالمشروعات بصورة مشتركة وتوزيع المصروفات المشتركة المتكبدة بواسطة المساهم أو نيابة   اإليرادات الخاصة

 عنه.

 

 باإلضافة إلى ذلك، يقوم المساهم أيضاً بتقديم الدعم اإلداري ودعم البنية التحتية للشركة متى تطلب األمر ذلك.

 

جية الرئيسة المتعلقة بالشركة وتشمل اتخاذ تقوم إدارة شركة كريديت سويس إيه جي باتخاذ القرارات االستراتي

القرارات حول نموذج أعمالها الرئيسي واستراتيجية األفراد وكذلك األعمال الجديدة. تقوم إدارة الشركة المحلية باتباع 

سياسات واستراتيجيات المجموعة فقط. ومع ذلك، ال يتم دفع أي مكافآت ألي موظف من موظفي اإلدارة العليا )إدارة 

 شركة كريديت سويس إيه جي( ممن يتمتع بالسلطة ويتحمل مسؤولية التخطيط والتوجيه والرقابة على أنشطة الشركة. 

 

 فيما يلي أهم المعامالت التي تمت خالل السنة: ( أ 

 

اإليرادات التي تحصل عليها الشركة من المشروعات المنفذة بصورة مشتركة وفقاً للحصة المتفق عليها حسب اتفاقية 

  ى الخدمة بما في ذلك أتعاب الحفظ وعمولة المقايضة وتقديم المشورة والترتيب في االستثمار.مستو

 

ديسمبر  31    

 م2019
ديسمبر  31 

 م 2018

 3,358,317  3,565,217   شركة كريديت سويس إيه جي

 1,575,330  18,810,448   كريديت سويس سيكيوريتيز )يوروب( ليمتد

 -  4,589,447   كريديت سويس انترناشيونال

 -  717,292   كريديت سويس فاند مانيجمنت إس. إيه.

 -  4,760   كريديت سويس إيه جي، فرع لندن

    27,687,164  4,933,647 
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 شركة كريديت سويس العربية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

   )لاير سعودي( 

 

 )يتبع(  العالقة وأرصدتهاالمعامالت مع األطراف ذات  - 7

 
 خدمات مستلمة/مقدمة لوظائف اإلدارة والدعم وخدمات الحفظ

 

 

 إيرادات/مصروفات تمويلية

 

ديسمبر  31    

 م2019
ديسمبر  31 

 م 2018

   32,258    11,179   )سويسرا( إيه جيكريديت سويس 

   57,960      -   شركة كريديت سويس إيه جي

 (26)   (663,099)    شركة كريديت سويس إيه جي

      (651,920)   90,192   

 

 في قائمة المركز المالي: عالقة تتعلق األرصدة التالية بأطراف ذات ب( 

 

 متعلق بإيرادات متحققة وخدمات مقدمة مستحق من أطراف ذات عالقة 

 

 

 ديسمبر 31   ديسمبر 31    

 م 2018  م2019    

 338,586  8,256,298   سيكيوريتيز )يوروب( ليمتدكريديت سويس 

 -  4,308,964   كريديت سويس انترناشيونال

 801,819  1,613,371   شركة كريديت سويس إيه جي

 -  730,921   كريديت سويس فاند مانيجمنت إس. إيه.

 -  4,760   كريديت سويس إيه جي، فرع لندن

 160  160   البحرينشركة كريديت سويس إيه جي، فرع 

شركة كريديت سويس إيه جي )فرع مركز دبي المالي 

 العالمي(
  -  600 

 1,141,165  14,914,474   اإلجمالي

 ( 954)  (8,357)   الخسائر االئتمانية المتوقعة

    14,906,117  1,140,211 

 

 

 

 

    
ديسمبر  31

 م2019
ديسمبر  31 

 م 2018

شركة كريديت سويس إيه جي )فرع مركز دبي المالي 

 العالمي(
  (8,491,365)  (3,878,696) 

 (2,292,971)  (2,292,907)   شركة كريديت سويس إيه جي، فرع البحرين

 -  (240,187)  شركة كريديت سويس إيه جي

 -  (31,201)  كريديت سويس سيكيوريتيز )يوروب( ليمتد

 -  (4,185)  كريديت سويس سيكيوريتيز )يو إس إيه( إل إل سي 

 (7)  -   أفينتيكوم كابيتال مانيجمنت )قطر( إل إل سي 

    (11,059,845)  (6,171,674) 
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 شركة كريديت سويس العربية السعودية 

 مقفلة( )شركة مساهمة سعودية 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

   )لاير سعودي( 
 

 )يتبع(  المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها - 7
 

 مستحق ألطراف ذات عالقة متعلق بخدمات مستلمة/نفقات مدفوعة

 ديسمبر31  ديسمبر31     

 م 2018  م2019     

سويس إيه جي )فرع مركز دبي المالي شركة كريديت 

 العالمي(
  

 
4,562,029  7,322 

 41,545  731,656    شركة كريديت سويس إيه جي، فرع البحرين

 626  93,257    كريديت سويس انترناشيونال

 -  63,770    شركة كريديت سويس إيه جي

 6,775  46,162    كريديت سويس سيكيوريتيز )يو إس إيه( إل إل سي 

 -  24,530    كريديت سويس سيرفيسيز )الهند( برايفيت ليمتد

 11,504  11,504    كريديت سويس )لندن( فاينانس اس.إيه.ال 

 150  150    كريديت سويس سيرفيسيز )يو إس إيه( إل إل سي 

 -  131    كريديت سويس )يو كيه( ليمتد

 -  11    كريديت سويس )هونج كونج( ليمتد

 4  4    كريديت سويس إيه جي، فرع سنغافورة

 3,602  -    كريديت سويس سيكيوريتيز )يوروب( ليمتد

     5,533,204  71,528 

 

 
 

 
   

 

 ديسمبر 31  ديسمبر 31  

 م 2018  م2019  

         القروض قصيرة األجل:ج( 

 -    75,026,000    شركة كريديت سويس إيه جي

      

     75,026,000              - 

 

 د( النقد وما في حكمه لدى األطراف ذات العالقة

 

 ديسمبر 31   ديسمبر 31    

 م 2018  م2019    

   1,262,300    3,884,333   )سويسرا( إيه جيكريديت سويس 

   16,147   ( 126,681)    شركة كريديت سويس إيه جي

    3,757,652    1,278,447   

 

 

 (. 10باإلضافة لما سبق، قدم المساهم خطط حوافز قائمة على األسهم لبعض موظفي الشركة )راجع إيضاح 
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 شركة كريديت سويس العربية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

   )لاير سعودي(

 الممتلكات والمعدات، صافي   -8
ديسمبر  31     

 م2019

ديسمبر  31

 م 2018

 

 2,788,027 2,939,574     (1-8ممتلكات ومعدات )إيضاح 
 

 - 3,888,698     (2-8موجودات حق االستخدام )إيضاح 
 

   2,788,027 6,828,272     اإلجمالي
  الممتلكات والمعدات 8-1

 م2019ديسمبر  31

 

  

  

أثاث وتركيبات 

 اإلجمالي أعمال تحت التنفيذ مركبات أجهزة حاسب آلي ومعدات مكتبية 

تحسينات على   

 عقارات مستأجرة

               التكلفة:

                

 23,312,223 - 630,200 5,611,246 3,270,474 13,800,303 يناير 1الرصيد في  
 

 1,100,419 835,985 - 264,434 - - إضافات خالل السنة 
 

 (3,333,758) - ( 229,000) (2,768,197) ( 336,561) - استبعاد أصل خالل السنة 
 

 - - - - - - تحويل أعمال تحت التنفيذ
 

 21,078,884 835,985 401,200 3,107,483 2,933,913 13,800,303 ديسمبر 31الرصيد في 
 

                

               االستهالك المتراكم 

                

 20,524,197 - 277,470 4,290,601 3,073,034 12,883,092 يناير 1الرصيد في  
 

 941,028 - 80,240 506,068 79,557 275,163 االستهالك خالل السنة
 

 (3,325,915) - ( 229,000) (2,768,197) ( 328,718) - استبعاد أصل خالل السنة 
 

 18,139,310 - 128,710 2,028,472 2,823,873 13,158,255 ديسمبر 31الرصيد في 
 

                

 2,939,574 835,985 272,490 1,079,011 110,040 642,048 م2019ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 
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 شركة كريديت سويس العربية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 المالية إيضاحات حول القوائم 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

   )لاير سعودي(
 

 الممتلكات والمعدات، صافي )يتبع(  . 8
 

 م 2018ديسمبر  31 

 

 

تحسينات على عقارات 

 مستأجرة

 

أثاث وتركيبات 

 ومعدات مكتبية 

 

أجهزة حاسب 

 آلي

 

 مركبات

  

 اإلجمالي

 

            التكلفة:

            

  22,722,454   290,050  5,365,730  3,266,371  13,800,303 يناير 1الرصيد في  

  650,819   401,200  245,516  4,103  - إضافات خالل السنة 

  (61,050)   ( 61,050)  -  -  - استبعادات خالل السنة

  23,312,223   630,200  5,611,246  3,270,474  13,800,303 ديسمبر 31الرصيد في  

            

            االستهالك المتراكم 

            

  19,683,219   290,050  3,798,521  2,986,720  12,607,928 يناير 1الرصيد في  

  902,027   48,470  492,080  86,314  275,163 المحمل للسنة 

  ( 61,050) -  ( 61,050)  -  -  - استبعادات خالل السنة

  20,524,196   277,470  4,290,601  3,073,034  12,883,091 ديسمبر 31الرصيد في  

            

  2,788,027   352,730  1,320,645  197,440  917,212 م2018ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 
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 شركة كريديت سويس العربية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

   )لاير سعودي( 

 

 الممتلكات والمعدات، صافي )يتبع(   - 8

 
 موجودات حق االستخدام  8-2

 

ديسمبر  31

 م2019

 ديسمبر  31 

 م 2018

 -   1,624,437 م 2019يناير  1الرصيد كما في 

 -  3,659,090 إضافات 

 -  (1,394,829) إطفاء

 -  3,888,698 م2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

    

 المستحقة والمطلوبات األخرىالمصروفات  - 9

    
ديسمبر  31

 م2019

ديسمبر  31 

 م 2018

 عالوات أداء مستحقة
 

2,716,078  1,368,743 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى 
 

1,455,284  475,594 

 مكافآت نقدية مؤجلة
 

94,559  37,225 

 مستحق إلى السلطات الضريبية
 

300,027  88,808   
4,565,948  1,970,370 

 خطة أسهم موظفي المجموعة - 10
 

سعودي    لاير  39,066قيمته  م ما  2019ديسمبر    31بلغ إجمالي التزام المكافآت القائمة على األسهم المسجلة كما في  

م: ال شيء(. القيمة العادلة المستخدمة لحساب التزام مكافأة الوحدة األسهم كانت سعر اإلغالق ألسهم شركة 2018)

فرنك   10.80م: 2018فرنك سويسري ) 13.10م البالغ 2019ديسمبر  31مجموعة كريديت سويس كما في 

فرنك سويسري  11.75م مبلغ 2019لممنوحة في سويسري(. بلغت قيمة المتوسط المرجح للقيمة العادلة للمكافآت ا

م: ال شيء(. بلغت القيمة الجوهرية للمكافآت القائمة على األسهم المستحقة كما في نهاية السنة ال شيء  2018)

 م: ال شيء(.2018)

 

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

 

 الصوريةالمكافآت القائمة على األسهم 

م.   2018م مماثلة لتلك الممنوحة في فبراير 2019إن المكافآت القائمة على األسهم الصورية الممنوحة في فبراير 

كل مكافأة قائمة على األسهم تؤهل حاملها الستالم قيمة معادلة لسهم واحد من أسهم مجموعة كريديت سويس رهناً 

القائمة على األسهم على مدى ثالث سنوات مع ثلث مكافآت األسهم الممنوحة في بشروط الخدمة. يتم منح المكافآت 

كل ثالث سنوات من تاريخ المنح )منح نسبي(. يتم اعتبار المكافآت القائمة على األسهم كمصروف على مدى فترة 

هم مجموعة كريديت سويس الخدمة المتعلقة بالمكافآت. إن قيمة المكافآت القائمة على األسهم تعتمد فقط على أسعار أس

 بتاريخ التسليم.

 

 

 خطة الوحدة النقدية القائمة على األسهم لموظفي المجموعة  

م  2019ديسمبر  31لاير سعودي كما في  1,290,376بلغ إجمالي التزام مكافأة الوحدة النقدية القائمة على األسهم 

اب التزام مكافأة الوحدة النقدية القائمة على األسهم لاير سعودي(. القيمة العادلة المستخدمة لحس  158,879م:  2018)

فرنك سويسري   13.10م البالغ  2019ديسمبر    31كانت سعر اإلغالق ألسهم شركة مجموعة كريديت سويس كما في  

م مبلغ  2019فرنك سويسري(. بلغت قيمة المتوسط المرجح للقيمة العادلة للمكافآت الممنوحة في  10.80م: 2018)

فرنك سويسري(. بلغت القيمة الفعلية لمكافآت الوحدة النقدية القائمة على    17.22م:  2018سويسري )  فرنك  11.91

 لاير سعودي(.  822م: 2018األسهم الممنوحة المستحقة كما في نهاية السنة ال شيء )
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 شركة كريديت سويس العربية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 المالية إيضاحات حول القوائم 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

   )لاير سعودي( 

 

 خطة أسهم موظفي المجموعة )يتبع(  .   10
 

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

 

 مكافآت الوحدة النقدية القائمة على األسهم الصورية

م.   2018م مماثلة لتلك الممنوحة في فبراير 2019الصورية الممنوحة في فبراير إن المكافآت القائمة على األسهم 

كل مكافأة قائمة على األسهم تؤهل حاملها الستالم قيمة معادلة لسهم واحد من أسهم مجموعة كريديت سويس رهناً 

األسهم الممنوحة في  بشروط الخدمة. يتم منح المكافآت القائمة على األسهم على مدى ثالث سنوات مع ثلث مكافآت

كل ثالث سنوات من تاريخ المنح )منح نسبي(. يتم اعتبار المكافآت القائمة على األسهم كمصروف على مدى فترة 

الخدمة المتعلقة بالمكافآت. إن قيمة المكافآت القائمة على األسهم تعتمد فقط على أسعار أسهم مجموعة كريديت سويس 

 بتاريخ التسليم.

 

 لمال المحتملة مكافآت رأس ا

م لبعض الموظفين كجزء من المكافآت 2017م و 2018م و 2019تم منح مكافآت رأس المال المحتملة في فبراير 

م وهي ذات حقوق ومخاطر مماثلة لبعض سندات رأس المال 2016م و 2017م و 2018المتغيرة المؤجلة لعام 

 المحتملة الصادرة عن مجموعة كريديت سويس في السوق. 

 

فآت رأس المال المحتملة في السنة الثالثة لتاريخ المنح ويتم اعتبارها كمصروف على مدى فترة يتم ترتيب منح مكا

المنح. توفر مكافآت رأس المال المحتملة حق مشروط باستالم مدفوعات نقدية نصف سنوية من معادالت الفائدة إلى 

 أن يتم تسويتها وبمعدالت تعتمد على فترة المنح وفئة العملة. 

 

م والتي تم إدراجها بمعادالت فائدة مستلمة 2017م و 2018م و 2019كافآت رأس المال المحتملة في عام تم منح م

على التوالي سنوياً على مدى معدل الفائدة المعمول به بين  %4.27و  %3.05و  %4.46بالدوالر األمريكي بواقع 

 خ المنح.مصارف لندن )اليبور( لستة أشهر ويتم تقديمها لثالث سنوات من تاري

  

ً مع ظروف السوق في وقت المنح وتوفر سندات رأس مال محتملة ذات مستوى عالي  تم تحديد المعدالت تماشيا

 التحفيز ومستوى منخفض التحفيز تصدرها مجموعة كريديت سويس. 

 

 وحيث أن مكافآت رأس المال المحتملة مؤهلة ألن تكون مستمرة في تغطية خسائر رأس مال مجموعة كريديت

سويس، فإن توقيت وشكل التوزيعات عند التسوية يخضع لموافقة هيئة اإلشراف على السوق المالي في سويسرا. 

وعند التسوية، يستلم الموظفين إما سند رأس مال محتمل أو دفعة نقدية بناًء على القيمة العادلة لمكافآت رأس المال  

 المحتملة. 

  

عة كريديت سويس. في حالة التسوية النقدية، سيتم تحويل مكافأة رأس المال سيتم تحديد القيمة العادلة بواسطة مجمو

 المحتملة إلى العملة المحلية لكل موظف معني.

 

لدى مكافآت رأس المال المحتملة سمات تغطية الخسارة بحيث تكون قبل التسوية، وسيتم تخفيض المبلغ األساسي 

 وتُصادر إذا حدث أي من أحداث الحافزة التالية: لمكافآت رأس المال المحتملة إلى الصفر 

 

 ؛ أو%7من األسهم المشتركة المسجلة لمجموعة كريديت سويس يقل عن  1معدل الشريحة  •

 

تحدد هيئة اإلشراف على السوق المالي في سويسرا أن إلغاء مكافآت رأس المال المحتملة وسندات رأس المال  •

رورياً، أو أن تتطلب مجموعة كريديت سويس دعم رأس مال القطاع العام، وفي المحتملة المماثلة األخرى أمراً ض

 كلتا الحالتين لمنعها من أن تصبح معسرة أو بخالف ذلك منهارة.

 

لاير   65,344م بلغ 2019إن إجمالي مصروف التعويضات المدرجة لمكافآت رأس المال المحتملة في فبراير 

 لاير سعودي(.  37,217م:  2018م )2019سمبر دي 31سعودي خالل السنة المنتهية في 
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 شركة كريديت سويس العربية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

  )لاير سعودي( 

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين - 11
 

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

 

 

 ديسمبر  31

 م2019

 ديسمبر  31 

 م 2018

 4,361,367  3,404,296 الرصيد في بداية السنة 

    قائمة الربح أو الخسارة
 707,304  703,000 تكلفة خدمة حالية 

 161,371  143,000 تكلفة فائدة

    قائمة الدخل الشامل
 ( 682,343)  354,000 )األرباح(/الخسائر االكتوارية

    الحركات النقدية
 (1,143,403)  (1,541,351) منافع مدفوعة

 3,404,296  3,062,945 الرصيد في نهاية السنة 

 

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

 

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 

 م 2018  م2019 

ً  %4.20  سنوياً  %3.30 معدل الخصم   سنويا

ً  %1.00  سنوياً  %1.00 المعدل المتوقع للزيادة في الرواتب  سنويا

لإلحصاءات يتم تحديد االفتراضات المتعلقة بمعدل الوفيات المستقبلية استناداً إلى المشورة االكتوارية وذلك وفقاً 

 المنشورة والخبرة في المنطقة. تم تحديد معدالت التناقص باستخدام قياسات وتُعدل وفقاً للخبرة التي تملكها الشركة.

 

 حساسية االفتراضات االكتوارية 11-3

م  2018ديسمبر  31م و 2019ديسمبر  31يبين الجدول أدناه حساسية تقييم التزامات المنافع المحددة كما في 

 أعاله.  2-11لالفتراضات الرئيسية المذكورة في بند 
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 شركة كريديت سويس العربية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

   )لاير سعودي( 

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )يتبع(   -11
 

  حساسية االفتراضات االكتوارية )يتبع( 11-3

 

 بآالف الرياالت السعودية 

 زيادة/ )نقص( -األثر على التزامات المنافع المحددة  م2019ديسمبر  31

التغير في  سيناريو األساس

 االفتراضات

الزيادة في 

 االفتراضات

النقص في 

 االفتراضات

 303 (265) %1.00 معدل الخصم

 (270) 313 %1.00 المتوقع للزيادة في الرواتبالمعدل 

 بآالف الرياالت السعودية 

 م 2018ديسمبر  31

 

 زيادة/ )نقص( -األثر على التزامات المنافع المحددة 

التغير في  سيناريو األساس

 االفتراضات

الزيادة في  

 االفتراضات

النقص في 

 االفتراضات

 361 ( 313) % 1.00 معدل الخصم 

 ( 326) 370 % 1.00 المعدل المتوقع للزيادة في الرواتب

 

 يستند تحليل الحساسية المذكور أعاله إلى التغيير في االفتراض مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة.

 

 االستحقاق المتوقع 11-4

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

 بآالف الرياالت السعودية

ديسمبر  31

 م2019

 5إلى  2من  سنة واحدة

 سنوات

 10إلى  6من 

 سنوات

 10أكثر من 

 سنوات

 اإلجمالي 

3,063 116 514 678 3,431 4,739 

 

 بآالف الرياالت السعودية

ديسمبر  31

 م2018

 5إلى  2من  سنة واحدة

 سنوات

 10إلى  6من 

 سنوات

 10أكثر من 

 سنوات

 اإلجمالي 

3,404 121 662 1,762 2,812 5,357 

  

 

سنة في   10.71م و 2019ديسمبر   31سنة في  12.30إن المتوسط المرجح لفترة التزامات المنافع المحددة هو 

  م.2018ديسمبر  31
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 شركة كريديت سويس العربية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 القوائم المالية إيضاحات حول 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

   )لاير سعودي( 

 

 رأس المال  . 12
 

م:  2018ديسمبر  31لاير سعودي ) 737,500,000يبلغ رأس مال الشركة الُمصدر والمدفوع بالكامل 

بقيمة سهم(  62,500,000م: 2018ديسمبر  31سهم )  73,750,000لاير سعودي( مكون من  625,000,000

لاير سعودي.    112,500,000م رأس مال إضافي بمبلغ  2019لاير سعودي لكل سهم. وأصدرت الشركة خالل    10

لاير سعودي لكل سهم وتم استكمال  10سهم عادي بسعر  11,250,000وقد اعتمد المساهمين بالشركة إصدار 

 م. 2019إصدار رأس المال في نوفمبر 

 

   االحتياطي النظامي . 13
 

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

% من رأسمالها. لم تقم الشركة بتحويل أي 30من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي 

خالل السنة الحالية وفي السنوات السابقة. إن هذا االحتياطي غير مبلغ إلى االحتياطي النظامي نظراً لتكبدها خسائر 

 قابل للتوزيع.

 

 دخل العموالت واألتعاب، صافي  . 14
 

ديسمبر  31 إيضاحات

 م2019

ديسمبر  31 

 م 2018

    دخل من خدمات الوساطة للتعامل في   

 335,052  9,939,242 وساطة األسهم، صافي   •

 4,263,646  3,528,895 1-14            أتعاب الحفظ                                   •

 1,012,778  2,356,961 2-14               ترتيبات مقايضة األسهم، صافي        •

 15,825,098  5,611,476 

 

لاير سعودي( تمثل صافي العمولة    3,920,869م:  2018لاير سعودي )  3,240,973تشتمل أتعاب الحفظ على مبلغ    14-1

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

 

تتمثل ترتيبات مقايضة األسهم في صافي العمولة المحملة على كريديت سويس سيكيوريتيز )يوروب( ليمتد )طرف   14-2

 يم معلومات السوق والخدمات األخرى المتعلقة بتنفيذ معامالت المقايضة.ذو عالقة( مقبل تقد

 

 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 استثمار وحلول للعمالء بما في ذلك تقديم المشورة حول توفر عمليات إدارة الثروات الخاصة  

االستثمار وإدارة االستثمار وتخطيط الثروات. تحصل الشركة مقابل تقديم هذه الخدمات على أتعاب إدارة االستثمار 

ستثمارات" في جدول  وتقديم المشورة حول االستثمار والتي يتم عكسها بصورة عامة في بند "إدارة المحافظ واال

"العقود مع العمالء وتفصيل اإليراد" أدناه. وبشكل عام، يتم إثبات األتعاب مقابل هذه الخدمات المقدمة على مدى فترة 

تقديم الخدمات. كما تشتمل اإليرادات على الحصول على حصة اإليرادات من مواقع كريديت سويس األخرى لترتيب 

 يت سويس العربية السعودية.هذه الخدمات بواسطة شركة كريد
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 شركة كريديت سويس العربية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

   )لاير سعودي( 

 

 العمالء )يتبع(   مع العقود اإليرادات من - 15
 

مشورة شاملة واستثمارات مصممة حسب الحاجة وحلول التمويل لعمالء كما توفر أعمال إدارة الثروات خدمات 

القطاع الخاص والشركات والمؤسسات. تتراوح طبيعة الخدمات من أعمال إدارة الثروات واالستثمارات )وهي 

 خدمات مقدمة على مدى فترة من الزمن وفقاً للعقد مع العميل(، إلى خدمات معامالت أكثر تخصيصاً مثل الوساطة

وخدمات المبيعات والتداول وعرض منتجات تمويل مخصصة حسب حاجة العميل. يتم تقديم الخدمات حسب طلب 

عمالء كريديت سويس ويتم إثبات أتعاب الخدمات المطلوبة عند تقديم الخدمات. كما تشتمل الخدمات على أتعاب 

كة أمين حفظ فرعي لألسهم المدرجة  مشاركة وحفظ محملة بواسطة شركات مجموعة كريديت سويس حيث تعتبر الشر

 لدى سوق تداول السعودي. 

 

 العمالء وتفصيل اإليراد مع العقود

 

ديسمبر  31 إيضاح

 م2019

ديسمبر  31 

 م 2018

    

 5,611,476  15,825,098 14           دخل العموالت واألتعاب، صافي                         

 -  9,230,703 خدمات الترتيب واالستشارات                                

 25,055,801  5,611,476 

 

 رصيد العقد

ديسمبر  31      

 م2019

 ديسمبر 31

 م 2018

     

 1,140,405  14,914,314 )ب( 7 ذمم مديني العقود )باإلجمالي(

 

 التقرير من التزامات األداء التي تم استيفاءها في الفترات السابقة.لم تقم الشركة بإثبات أي إيرادات في فترة 

 

لاير سعودي(   954م:  2018ديسمبر    31لاير سعودي )  8,357تم تسجيل مخصص انخفاض في القيمة لالئتمان بقيمة  

 ر.على ذمم مديني العقود خالل فترة التقرير. لم تقم الشركة بإثبات أي موجودات عقود خالل فترة التقري

 

 التكاليف المرسملة

 

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

 

 التزامات األداء المتبقية 

 

للشركة باستبعاد أي التزامات أداء التي تعد جزءاً  15تسمح الوسيلة العملية الواردة بالمعيار الدولي للتقرير المالي 

د بفترة أصلية متوقعة لسنة واحدة أو أقل وذلك من اإلفصاح عن التزامات األداء المتبقية الخاصة بها. وإضافة  من العق

لذلك، ال يخضع أي مقابل متغير الذي من خالله يكون من المرجح حدوث عكس جوهري في مبلغ اإليرادات المتراكمة 

غ المقابل المتغير، لإلفصاح عن التزامات األداء المتبقية ألن المثبت عندما يتم الحقاً اتضاح عدم التأكد المرتبط بمبل

هذا المقابل المتغير ال يتم إدراجه في سعر المعاملة )على سبيل المثال أتعاب إدارة االستثمار(. وبعد المراجعة، قررت  

 ء المتبقية.الشركة أنه ال توجد هناك أي التزامات أداء متبقية تقع ضمن نطاق اإلفصاح عن التزامات األدا
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 شركة كريديت سويس العربية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

   )لاير سعودي( 

 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة  . 16
 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة

ديسمبر  31 

 م2019

 ديسمبر  31 

 م 2018

 

  ( 163,944)   (81,558)  الخسائر االئتمانية المتوقعة على التعرضات

   (81,558)   (163,944 )  

 

يعرض الجدول التالي تسويات من الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي لمخصص الخسارة حسب فئة األدوات 

شهراً والخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى    12المالية. توضيح للمصطلحات: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  

 )د(.  3العمر ومنخفضة القيمة االئتمانية تم إدراجها في إيضاح 

 

 ديسمبر 31  ديسمبر 31  

 م 2018  م2019  النقد وما في حكمه

 الرصيد االفتتاحي
 

(163,116 ) 
 

(361 ) 

 صافي إعادة قياس مخصص الخسارة
 

(48,625 ) 
 

(162,755 ) 

 الرصيد الختامي
 

(211,741) 
 

(163,116) 
 

 

   

     

 مستحق من أطراف ذات عالقة

 

ديسمبر  31

 م2019

 
ديسمبر  31

 م 2018

 الرصيد االفتتاحي
 

(954 ) 
 

(377 ) 

 صافي إعادة قياس مخصص الخسارة
 

(7,403 ) 
 

(577 ) 

 الرصيد الختامي
 

(8,357) 
 

(954) 
 

 

   

 

 

   

 والمدفوعات مقدماً والذمم المدينة األخرىالدفعات المقدمة 

 

ديسمبر  31

 م2019

 
ديسمبر  31

 م 2018

 الرصيد االفتتاحي
 

(794 ) 
 

(182 ) 

 صافي إعادة قياس مخصص الخسارة
 

435 
 

(612 ) 

 الرصيد الختامي
 

(359) 
 

(794) 
 

 

   

 

 

   

 القروض بهامش، بالصافي

 

ديسمبر  31

 م2019

 
ديسمبر  31

 م 2018

 الرصيد االفتتاحي
 

- 
 

- 

 صافي إعادة قياس مخصص الخسارة
 

(25,965 ) 
 

- 

 الرصيد الختامي
 

(25,965) 
 

- 
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 شركة كريديت سويس العربية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

   )لاير سعودي( 

 

 الرواتب والمصروفات المتعلقة بالموظفين  . 17
 

ديسمبر  31  

 م2019

ديسمبر  31 

 م 2018

 ( 14,696,703)  (16,962,619) الرواتب األساسية  

 ( 11,556,831)  (13,440,130) بدالت ومنافع أخرى 

 (1,368,743)  (2,717,447) مكافآت الحوافز القائمة على األداء 

 ( 188,772)  (1,353,126) مصروفات مكافآت مؤجلة 

 (34,473,322)  (27,811,049 ) 

 

 رسوم اتصاالت وخدمات البيانات . 18
 

ديسمبر  31 

 م2019

ديسمبر  31 

 م 2018

 (2,185,101)  (2,900,853) رسم االتصاالت

 ( 657,021)  (818,508) رسوم خدمات البيانات 

 (3,719,361)  (2,842,122) 

 المصروفات العمومية واإلدارية األخرى . 19
 

 ديسمبر  31    

 م2019

 ديسمبر  31 

 م 2018

 تأمين
 

(641,587)  (598,952 ) 

 صيانة وإصالح
 

(534,140)  (511,731 ) 

 رحالت عمل
 

(804,807)  (804,511 ) 

 لوازم مكتبية
 

(154,586)  (178,619 ) 

 ( 3,997)  (427,515)  القابلة للمطالبة ضريبة القيمة المضافة غير 

 تدريب موظفين
 

(365)  - 

 أخرى 
 

(699,684)  (440,528 )   
(3,262,684)  (2,538,338) 

 

 صافي اإليرادات التمويلية  . 20
 

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

السنة. تتمثل المصروفات التمويلية في مصروفات متكبدة على قروض قصيرة األجل. تشتمل اإليرادات والمصروفات  

 التمويلية على ربح محقق ومصروفات مدفوعة لشركات شقيقة لمجموعة كريديت سويس )أطراف ذات عالقة(. 

 

 ديسمبر 31 

 م2019

 ديسمبر  31 

 م 2018

   2,898,234    6,966,316  األرصدة لدى البنوك والقروض بهامشإيرادات تمويلية على 

 (26)   (722,080)  مصروفات تمويلية على قروض قصيرة األجل والتزامات عقود إيجار

  6,244,236    2,898,208  

 

  



  

37 
 

 شركة كريديت سويس العربية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 المالية إيضاحات حول القوائم 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

   )لاير سعودي( 

 

 ضريبة الدخل والزكاة .21
 

 ضريبة الدخل (أ

 

 لم يتم تكوين أي مخصص لضريبة الدخل في هذه القوائم المالية نظراً لتكبد الشركة خسارة في السنة الحالية والسابقة. 

 

 موقف الربوط (ب

 

 م.  2018ديسمبر    31تم تقديم إقرارات ضريبة الدخل إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( لجميع السنوات حتى  

 

 م: ال شيء(.2018م )2019لم تتكبد الشركة أي مصروفات ضريبية وزكوية خالل سنة 

 

وزكوي إضافي بمبلغ م نتج عنها مصروف ضريبي 2013م إلى 2007قامت الهيئة بإصدار الربط للسنوات من 

لاير سعودي بسبب عدم السماح بخصم بعض المصروفات. وقدمت الشركة اعتراضاً على الضريبة   7,152,126

والزكاة اإلضافية المقدرة بواسطة الهيئة على بوابة األمانة العامة للجان الضريبية. إن اإلدارة واثقة من النتائج اإليجابية 

 تقم بتكوين أي مخصص.  لالعتراضات المذكورة أعاله ولم 

 

 

 التزامات عقود اإليجار التشغيلي  .22
 

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

عقد اإليجار م بإعادة التفاوض على  2018م. قامت الشركة خالل  2020تمديده الحقاً لثالث سنوات حتى نهاية فبراير  

مع المؤجر وعدلت العقد بإيجار مخفض. يستحق الحد األدنى لمدفوعات عقود اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجار 

 التشغيلي كما يلي:

 

 ديسمبر  31   

 م2019

ديسمبر  31 

 م 2018

 

    1,743,378  -   أقل من سنة 

    257,924   -   أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

   -  2,001,302  

 

      التزام عقد اإليجار

       

 تحليل استحقاق التزام عقد اإليجار

ديسمبر  31 

 م2019

ديسمبر  31 

 م 2018

        

 -  1,252,332  مستحقة خالل سنة واحدة

 -  1,252,332  مستحقة بين سنة واحدة إلى سنتين

 -  1,252,332  سنواتمستحقة بين سنتين إلى ثالث 

 -  3,756,996  المبلغ غير المخصوم من التزام عقد اإليجار

 -  )97,906(  الفائدة المستقبلية

 -   3,659,090  التزامات عقد اإليجار المخصومة
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 شركة كريديت سويس العربية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

   )لاير سعودي(

 

 االلتزامات الرأسمالية  . 23

 
 م. 2018ديسمبر  31م و 2019ديسمبر  31لم يكن لدى الشركة أي التزامات رأسمالية كما في 

 

 الموجودات المحتفظ بها بصفة ائتمانية  . 24
 

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 5.2م، بلغت الموجودات المحتفظ بها بصفة ائتمانية 2019ديسمبر  31كما في   24-1

مليون لاير سعودي(. ويتم االحتفاظ بها لدى بنك تجاري محلي ولدى حساب بنكي لطرف ذي عالقة    25.4م:  2018

الشركة لعمالئها بغرض االستثمار في سوق األسهم خارج المملكة العربية السعودية. تم االحتفاظ بهذه المبالغ بعهدة 

 المحلية والدولية. 

 

مليون لاير   758.7م، قامت الشركة باالحتفاظ بسندات حقوق ملكية بقيمة سوقية قدرها 2019ديسمبر  31كما في  24-2

كريديت سويس مليون لاير سعودي( باسمها بموجب اتفاقية مقايضة مع  141م: 2018ديسمبر  31سعودي )

سيكيوريتيز )يوروب( ليمتد )طرف ذو عالقة(. تم االحتفاظ بهذه األوراق المالية بموجب تعميم هيئة السوق المالية  

م. من خالل هذا التعميم، سمحت هيئة السوق المالية لألفراد المصرح لهم بالدخول  2009أغسطس  21المؤرخ في 

مقيمين لتحويل المنافع االقتصادية لألوراق المالية المدرجة في تداول، في اتفاقيات مبادلة مع مستثمرين أجانب غير 

 بينما تحتفظ الشركة بالملكية النظامية لألسهم.

 

 خسارة التشغيل وصافي الخسارة للسهم . 25
 

م بقسمة خسار التشغيل 2019ديسمبر  31تم احتساب خسارة التشغيل وصافي الخسارة للسهم للسنة المنتهية في 

رة للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة. تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم وصافي الخسا

 بأثر رجعي لجميع الفترات السابقة كما يلي:

ديسمبر  31 

 م2019

ديسمبر  31 

 م 2018

 62,500,000  62,500,000 يناير 1اسهم عادية ُمصدرة كما في 

 -  11,250,000 زيادة في رأس المال 

 62,500,000  73,750,000 ديسمبر  31أسهم عادية ُمصدرة كما في 

 

 فيما يلي المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية:

ديسمبر  31 

 م2019

ديسمبر  31 

 م 2018

 62,500,000  62,500,000 يناير 1اسهم عادية ُمصدرة كما في 

 -  1,448,630 م 2019أثر األسهم المصدرة في نوفمبر 

 62,500,000  63,948,630 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

 

 فيما يلي خسارة التشغيل وصافي الخسارة للسهم: 

ديسمبر  31 

 م2019

ديسمبر  31 

 م 2018

 ( 39,416,969)  (34,009,698) خسارة التشغيل للسنة

 ( 36,524,997)  (27,761,326) صافي الخسارة للسنة  

 62,500,000  63,948,630 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

 ( 0.63)  (0.53) خسارة التشغيل للسهم

 ( 0.58)  (0.43) الخسارة السهم 
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 شركة كريديت سويس العربية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 

 

 األدوات المالية وإدارة المخاطر  .26
 

 مقدمة ونظرة عامة

تتعرض الشركة لمخاطر مختلفة نتيجة استخدامها لألدوات المالية ومن عملياتها. تتكون األدوات المالية المدرجة في  

عالقة والدفعات المقدمة والذمم المدينة  قائمة المركز المالي من النقد وما في حكمه والمستحق من/إلى أطراف ذات 

 األخرى والمطلوبات األخرى. ويمكن بصورة عامة تصنيف هذه المخاطر مثل:

 

 مخاطر االئتمان؛ •

 ؛مخاطر السيولة •

 مخاطر السوق؛ و •

 .مخاطر التشغيل •

 

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

 والعمليات لقياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة رأس مال الشركة.

 

 مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. 

االئتمان تتكون بشكل رئيسي من النقد لدى البنك  الموجودات المالية التي من المحتمل أن تتعرض لتركيز مخاطر

والمستحق من أطراف ذات عالقة والدفعة المقدمة والذمم المدينة األخرى. إن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان يتضح 

من خالل القيمة الدفترية لموجوداتها المالية التي تتكون بشكل أساسي من ودائع ألجل وتحت الطلب لدى البنوك، 

 مستحق من أطراف ذات عالقة ودفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى وقروض بهامش )صافي(. ومبلغ

 

 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان

ديسمبر  31

 م2019

 ديسمبر  31 

 م 2018

 

  338,698,526  417,849,890 ودائع ألجل وتحت الطلب لدى البنوك

    1,141,165   14,914,473 مستحق من أطراف ذات عالقة 

  709,519  940,835 دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

  -  75,026,002 قروض بهامش، بالصافي

 508,731,200  340,549,210    

 

 مستحق من أطراف ذات عالقة

 

أطراف  إن مخاطر االئتمان على المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة تعتبر غير جوهرية حيث أنها مستحقة من  

أخرى في كريديت سويس ذات تصنيف ائتماني جيد يتم تقييمها بواسطة وكاالت التصنيف االئتماني الدولية. إن المبلغ  

 المسجل هو باإلجمالي قبل خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة.

 

عرض لمخاطر ال يوجد أي من األرصدة لدى البنوك واألطراف ذات العالقة والموجودات المالية األخرى التي تت

 االئتمان تعتبر متأخرة السداد. إن المبلغ المسجل هو باإلجمالي قبل خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة.

 

 دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

 

ال يوجد أي من الدفعات المقدمة والذمم المدينة األخرى التي تتعرض لمخاطر االئتمان تعتبر متأخرة السداد. إن المبلغ 

 المسجل هو باإلجمالي قبل خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة.

 

كان الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة للموجودات المالية في تاريخ التقرير بحسب المنطقة الجغرافية  

 كما يلي:
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 شركة كريديت سويس العربية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 لمالية إيضاحات حول القوائم ا

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 
 

 األدوات المالية وإدارة المخاطر )يتبع(   - 26
 

 القروض بهامش، بالصافي

 

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

 

 م2019ديسمبر  31كما في 

المملكة العربية  

 السعودية

منطقة اليورو 

)المملكة المتحدة 

 اإلجمالي أخرى المملكة المتحدة سابقاً(

 417,849,890 - - 3,757,652 414,092,238 النقد وما في حكمه

 14,914,473 735,841 12,565,261 1,613,371 - مستحق من أطراف ذات عالقة

 940,835 - - - 940,835 دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

 75,026,002 - - 75,026,002  القروض بهامش، بالصافي

  415,033,073 80,397,025 12,565,261 735,841 508,731,200 

 

 

 م 2018ديسمبر  31كما في 

المملكة العربية 

 السعودية

منطقة اليورو 

)المملكة المتحدة 

 اإلجمالي أخرى  المملكة المتحدة سابقاً(

 338,698,526 - - 1,278,447 337,420,079 نقد وما في حكمه

 1,141,165 760 338,586 801,819 - مستحق من أطراف ذات عالقة 

 709,519 - - - 709,519 مقدمة وذمم مدينة أخرىدفعات 

  338,129,598 2,080,266 338,586 760 340,549,210 
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 شركة كريديت سويس العربية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

   )لاير سعودي( 

 

 األدوات المالية وإدارة المخاطر )يتبع(   - 26
 

يعرض الجدول أدناه معلومات عن جودة االئتمان للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. ما لم يتم اإلشارة إليه 

 الدفترية اإلجمالية. بشكل واضح، بالنسبة للموجودات المالية، تمثل المبالغ الواردة بالجدول القيم 

 

 التعرض لمخاطر االئتمان حسب درجات التصنيف

 

 م 2019ديسمبر  31  

   

القيمة  - 1المرحلة  

 الدفترية اإلجمالية 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على  

 شهراً  12مدى 

 ( 1)المرحلة 

صافي   - 1المرحلة  

 القيمة الدفترية 

 A 417,849,890 (211,741 )  417,638,149-إلى  Aالتصنيف من + نقد وما في حكمه 

 A 14,914,473 (8,357 )  14,906,116-إلى  Aالتصنيف من + مستحق من أطراف ذات عالقة 

 940,476  ( 359) 940,835 غير مصنفة دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

 75,000,037  ( 25,965) 75,026,002 غير مصنفة قروض بهامش، بالصافي

 508,484,778  246,422 508,731,200   اإلجمالي

 

 

 

 م 2018ديسمبر  31  

   

القيمة  - 1المرحلة  

 الدفترية اإلجمالية 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على  

 شهراً  12مدى 

 ( 1)المرحلة 

صافي   - 1المرحلة  

 القيمة الدفترية 

 A 338,698,526 (163,116 )  338,535,410-إلى  Aالتصنيف من + نقد وما في حكمه 

 A 1,141,165 (954 )  1,140,211-إلى  Aالتصنيف من + مستحق من أطراف ذات عالقة 

 708,725  ( 794) 709,519 غير مصنفة دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

 340,384,346  164,864 340,549,210   اإلجمالي
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 شركة كريديت سويس العربية السعودية 

 مساهمة سعودية مقفلة( )شركة  

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

   )لاير سعودي( 

 

 األدوات المالية وإدارة المخاطر )يتبع(    -26
 

  مخاطر السيولة

للوفاء  تتمثل مخاطر السيولة في المخاطر التي تتعرض لها الشركة في تحقيق الموجودات أو األموال الكافية 

بااللتزامات عند استحقاقها. يتمثل أسلوب الشركة إلدارة مخاطر السيولة، وذلك بالتأكد، قدر المستطاع، بأن لديها 

سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها حال استحقاقها خالل الظروف العادية وغير العادية، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو  

 ضافة إلى ذلك، لدى الشركة الدعم الالزم المتوفر من المساهم فيها.التعرض لمخاطر تضر بسمعة الشركة. باإل

 

 االستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات المالية

يحدد الجدول التالي سجل استحقاق الموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة. تم تحديد االستحقاقات التعاقدية 

والمطلوبات المالية على أساس الفترة المتبقية بتاريخ التقرير حتى تاريخ االستحقاقات التعاقدية. للموجودات المالية 

تقوم اإلدارة بمراقبة محفظة االستحقاقات لضمان توفر السيولة الكافية. إن التدفقات النقدية المتوقعة الخاصة بالشركة  

 ال تختلف بصورة كبيرة عن هذا التحليل.

 

 سجل االستحقاق

 م:2019ديسمبر  31يما يلي سجل استحقاق الموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة كما في ف

 

 إجمالي التدفقات النقدية غير المخصومة 

مستحقة عند  م2019ديسمبر  31

  أشهر 3حتى   الطلب

أشهر  3من 

  إلى سنة

من سنة واحدة 

 اإلجمالي  وأكثر

          

          الموجودات

  417,849,890   -   -   387,500,000   30,349,890 نقد وما في حكمه

  14,914,473   -   -   14,914,473   - مستحق من أطراف ذات عالقة 

  75,026,002   - -     75,026,002    قروض بهامش، بالصافي

  940,835   161,506   -   685,568   93,761 دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

 30,443,651   478,126,043   -   161,506   508,731,200  

          المطلوبات

  5,533,204   -   -   5,533,204   - مستحق ألطراف ذات عالقة 

  1,455,284   -   294,996   1,160,288   - مطلوبات مالية أخرى

  75,026,002   -   -   75,026,002   - قروض قصيرة األجل 

  3,756,996   2,504,664   -   1,252,332   - التزام عقد إيجار 

 -   82,971,826   294,996   2,504,664   85,771,486  

  422,959,714   (2,343,158)   ( 294,996)   395,154,217   30,443,651 فجوة االستحقاق
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 السعودية شركة كريديت سويس العربية 

 )شركة مساهمة مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

   )لاير سعودي( 

 

 األدوات المالية وإدارة المخاطر )يتبع(   . 26
 

 إجمالي التدفقات النقدية غير المخصومة 

مستحقة عند  م2018ديسمبر  31

  أشهر 3حتى   الطلب

أشهر  3من 

  إلى سنة

سنة  من 

 اإلجمالي  واحدة وأكثر

          

          الموجودات

  338,698,526   -   -   285,000,000   53,698,526 نقد وما في حكمه

  1,141,165   -   -   1,141,165   - مستحق من أطراف ذات عالقة 

  709,519   159,079   -   406,680   143,760 دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

 53,842,286   286,547,845   -   159,079   340,549,210  

          المطلوبات

  71,528   -   -   71,528   - مستحق ألطراف ذات عالقة 

  475,594   -   294,996   180,598   - مطلوبات مالية أخرى

 -   252,126   294,996   -   547,122  

  340,002,089   159,079   ( 294,996)   286,295,719   53,842,286 فجوة االستحقاق

 

  اطر السوقمخ

مخاطر السوق هي التذبذب في القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار 

السوق. إن الهدف من إدارة التعرض لمخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة 

 مع تحقيق أعلى عائد ممكن.

 

 وق بالنسبة للشركة ثالث مكونات رئيسية هي:لدى مخاطر الس

 مخاطر العملة؛ •

 مخاطر أسعار الفائدة؛ و •

 مخاطر األسعار األخرى. •

 

 

  خاطر العملةم

مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تعرض قيمة أداة مالية ما للتقلب بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت 

ضئيل من الخسائر الجوهرية بسبب التذبذبات في أسعار الصرف حيث أن  األجنبية. ترى اإلدارة بأن هناك خطر 

غالبية الموجودات والمطلوبات النقدية هي بعمالت مربوطة بالريال السعودي. باإلضافة إلى ذلك، بما أن معامالت 

خسائر العمالت الشركة بالعملة األجنبية هي بشكل رئيسي بالدوالر األمريكي المربوط بالريال السعودي فإن مكاسب و

 األجنبية ليست جوهرية ولم يتم اإلفصاح عنها بصورة منفصلة.
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 شركة كريديت سويس العربية السعودية 

 )شركة مساهمة مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

   )لاير سعودي( 

 

 األدوات المالية وإدارة المخاطر )يتبع(     -26
 

 

 مخاطر أسعار الفائدة

تعكس مخاطر أسعار الفائدة مخاطر التغير في أسعار الفائدة التي قد تؤثر على األرباح في المستقبل. األدوات المالية  

 التي من المحتمل أن تتعرض لمخاطر أسعار الفائدة تتضمن األرصدة لدى البنوك.

 

 رير، كان سجل أسعار الفائدة لألدوات المالية الخاصة بالشركة والتي تحمل فائدة كما يلي:في تاريخ التق

 

 أدوات بمعدالت متغيرة

 ديسمبر 31

 م2019

 ديسمبر 31 

 م 2018

 

  285,000,000   387,500,000 ودائع ألجل -الموجودات المالية 

  -  75,026,002 قروض بهامش، بالصافي  -الموجودات المالية 

  -  (75,026,000) قروض –المطلوبات المالية 

  285,000,000  387,500,002 اإلجمالي

 

 إن الموجودات والمطلوبات المالية المتبقية الخاصة بالشركة ال تتأثر بالفائدة.

 

  100تحمل فائدة من خالل كما في تاريخ التقرير، في حالة زيادة/نقص أسعار الفائدة على صافي الموجودات التي 

 نقطة أساس مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، فإن التأثير على نتائج الشركة سيكون كما يلي:

 

 

 ديسمبر 31

 م2019

 ديسمبر 31 

 م 2018

 

  143,333±   3,875,000± التغير في أسعار الفائدة 

 

 مخاطر األسعار األخرى

تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لالستثمارات في حقوق الملكية مخاطر األسعار األخرى هي مخاطر  

نتيجة للتغيرات في أسعار السوق )بخالف تلك الناتجة عن مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر العملة(، سواء كانت تلك 

مل التي تؤثر على جميع األدوات المالية  التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة باألداة المالية الفردية أو بُمصدرها أو العوا

 المشابهة المتداولة في السوق.

 

 ال تمتلك الشركة أي سندات أسهم كما في تاريخ التقرير وال تتعرض لمخاطر أسعار أخرى هامة. 

 

 القيمة العادلة

م ما ضمن معاملة منتظمة القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزا

بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس في السوق الرئيسية أو، عند عدم وجود السوق الرئيسية، السوق األكثر 

مالءمة التي من خاللها تكون متاحة للشركة في ذلك التاريخ. وحيث يتم إعداد القوائم المالية المرفقة على أساس التكلفة 

خطة أسهم موظفي المجموعة ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين، قد تنشأ فروقات بين تقديرات القيم التاريخية، باستثناء 

الدفترية والقيم العادلة. وبرأي اإلدارة أن القيم العادلة لموجودات ومطلوبات الشركة المالية ال تختلف جوهرياً عن  

 قصيرة األجل بطبيعتها. قيمتها الدفترية حيث أن جميع األدوات المالية الخاصة بالشركة 
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 إدارة رأس المال . 27
 

صفر   17م )الموافق 2012ديسمبر  30أصدرت هيئة السوق المالية قواعد الكفاية المالية )"القواعد"( بتاريخ 

هـ(. ووفقاً لهذه القواعد، حددت هيئة السوق المالية اإلطار والتوجيهات المتعلقة بالحد األدنى لمتطلبات رأس 1434

المال ومنهجية حسابها وفقاً لما نصت عليه القواعد. وفقاً لهذه المنهجية، قامت الشركة باحتساب الحد األدنى لرأس  

 ونسب كفاية رأس المال كما يلي: مالها المطلوب

  

 

 ديسمبر 31

 م2019
 

 ديسمبر 31

 م 2018

    قاعدة رأس المال بآالف الرياالت السعودية

 338,771  423,156 رأس المال األساسي 

 --  -- رأس المال المساند 

 338,771  423,156 إجمالي قاعدة راس المال

    

    الحد األدنى لمتطلبات رأس المال

 16  185 مخاطر السوق

 11,268  31,322 مخاطر االئتمان

 11,257  14,740 مخاطر التشغيل

 22,541  46,247 إجمالي الحد األدنى لمتطلبات رأس المال

    

 316,230  376,909 الفائض في رأس المال 

 15.03  9.15 إجمالي نسبة رأس المال 

 

يتم تحديد رأس المال المطلوب من الشركة االحتفاظ به داخل قائمة المركز المالي، وخارج قائمة المركز المالي،  

والطرف اآلخر والتعرض للمخاطر األخرى. يتم وضع إجراءات وضوابط مناسبة لمراقبة وإدارة كفاية رأس المال 

جراءات لضمان حصول الشركة على رأس مال كاٍف وضمان االمتثال للنسب التنظيمية المحلية. تم تصميم هذه اإل

 لتلبية متطلبات رأس المال التنظيمي المحلي في جميع األوقات. 

 

 تتكون قاعدة رأس مال الشركة مما يلي:  (أ

 

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

 

القروض المساندة وفقاً بعض القيود. ال يوجد لدى الشركة أي  الشريحة الثانية لرأس المال والتي تتكون من  -

 قروض مساندة نتيجة لذلك ال تمتلك الشركة رأس مال من الشريحة الثانية. 

 

ً للمتطلبات  (ب يتم احتساب الحد األدنى لمتطلبات رأس المال التي تتعلق بمخاطر السوق واالئتمان والعمليات وفقا

 المحددة في القواعد. 

 

ال الشركة عند إدارة كفاية رأس المال إلى االلتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل هيئة السوق تهدف أعم (ج

 المالية والحفاظ على قدرة الشركة على االستمرارية كمنشأة عاملة والمحافظة على قاعدة رأس مال قوية.
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 األحداث غير القابلة للتعديل بعد تاريخ التقرير  .28
 

الصين القارية وما في أنحاء م وقد انتشر 2020( في أوائل عام 19-تم تأكيد وجود فيروس كورونا المستجد )كوفيد

وراءها، مما تسبب في تعطل األعمال والنشاط االقتصادي. تعتبر الشركة أن تفشي هذا الفيروس يُعد حدثاً غير قابل 

الوضع غير مستقر وسريع التطور، فإننا ال نعتبر أنه من الممكن للتعديل بعد تاريخ قائمة المركز المالي. نظًرا ألن 

 تقديم تقدير كمي للتأثير المحتمل لتفشي هذا الفيروس على الشركة. 

فيما  9سيتم إدراج تأثير هذا التفشي على توقعات االقتصاد الكلي في تقديرات الشركة للمعيار الدولي للتقرير المالي  

 م. 2020ئتمانية المتوقعة في عام يتعلق بمخصصات الخسائر اال

 

 اعتماد القوائم المالية  .29
 

 م. 2020مارس  30تم اعتماد هذه القوائم المالية بواسطة مجلس اإلدارة في 

 




