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 ألوروبا Moody’s Investors Service لــ اإلقليمي المدير ميرلي، مونيكا من مقدمة  .1
 وأفريقيا  األوسط والشرق

 . عملها وماهية الرشكة عن  تعريفية  نبذة لكم نقدم  القسم هذا يف

")  EMEA("  وأفريقيا  األوسط والرشق  أوروبا  من السوق  يف الماشركني ماسعدة يف اخلربة  من بعقود Moody’s Investors Service  ("MIS") مؤسسة تتمتع
 . االئتمان خماطر  فهم عىل

  مالية خاسرة وأية استحقاقها  وقت   المالية التعاقدية الزتاماهتا  بتلبية  الكيانات إحدى قيام  عدم  باحتمالية  المتعلقة المخاطر بأهنا   االئتمانية المخاطر ُنعّرف
  الركائز  من تعد  اليت المالية  المنتجات من  وغريها  الثابت  العائد ذات المالية واألوراق البنكية القروض  يف المخاطر  هذه وتتأصل . تعرثها حالة يف مقدرة 

  تنوي اليت وللحكومات  للتوسع تستعد اليت الرشكات إىل  األموال لتوجيه  قوية آلية الديون أموال رؤوس  أسواق  متثل. العالمية المال  رأس ألسواق  األاسسية
 . التقليدية البنكية القروض أسواق   إىل  باإلضافة  هذا التحتية، البنية ماشريع  بيهنا  من الماشريع،  من متنوعة جمموعة متويل

.  األخرى المالية وااللزتامات  الثابت  العائد ذات المالية باألوراق  المرتبطة االئتمان  خماطر  حتليل يف المستثمرين  واألحباث  االئتمانية التصنيفات تاسعد
  MIS مؤسسة تاسعد   المخاطر، وحتليل   واألحباث االئتمانية التصنيفات تقديم   جمال يف  رائدة عالمية وكمؤسسة.  االقتصاد متويل  يف  وأحباثنا تقييماتنا   وتاسهم

 . واستيعاهبا  إلهيا  الوصول السوق خرباء عىل  يهسل  بطريقة االئتمان خماطر لتقييم  المتاحة المعلومات حتليل خالل من االقتصاد  متويل  يف

  االئتماين التصنيف  نظام  ويقدم. نقيمها اليت المالية وااللزتامات  للُمصدرين  النسبية االئتمانية المخاطر يف  نظرنا وجهة يرتب  تصنيف  نظام   بتطوير  قمنا ولقد 
  للُمصدرين بالنسبة  معينة تصنيف فئة يف  الوقت   مبرور األصول  وفئات اجلغرافية المناطق مجيع  يف المالية االلزتامات أو الُمصدرين أداء  حول مطلعاً  رأًيا هذا 

 .األدىن أو   األعىل التصنيف فئات يف األخرى وااللزتامات

  والصناعات األسواق  بني مقارنهتا ميكن مشرتكة مرجعية نقاط  إناشء  خالل من االئتمان لغة  وحدت  قد االئتمانية التصنيفات تكون بذلك،  القيام وعند
  المستثمرون  وأصبح  مزتايد،  بشكل   ومرتابطة  عالمية المال رأس أسواق  أصبحت  أن  بعد  خاصةً  مهمة، هذه  المقارنة إمكانية وتعد. اجلغرافية والمناطق 
رية فرًصا  يواجهون  . كبرية استثما

  أن  إىل  البينات هذه  وتشري.  االئتمانية تصنيفاتنا  أداء  حول معلومات إىل  باإلضافة اإللكرتوين الموقع عىل جماناً  بنا اخلاصة االئتماين التصنيف مهنجات  وتتوفر
  المتوسط، يف  تتعرث،  أن  المتوقع من اليت وااللزتامات   المنخفض التصنيف ذوي للمصدرين بالنسبة للتعّرث  فعالة مؤرشات أهنا المايض يف  أثبتت   تصنيفاتنا

 هنا  Moodys.com موقع  عىل السنوي التعّرث  استبيان من نسخة أحدث  تتوفر. العايل  التصنيف ذات وااللزتامات  الكيانات  من أكرب   بشكل

 ) KSA( السعودية العربية المملكة في المال رأس أسواق دعم

  المال  رأس أسواق  بتطوير ملزتمة تزال وال  ، 1996  عام يف السعودية العربية المملكة يف  الموجودة  للكيانات االئتمانية التصنيفات بتعيني   MIS مؤسسة بدأت
  العربية المملكة يف االئتمان  خماطر فهم عىل  السوق يف الماشركني ماسعدة  يف  عقود  مدار عىل المكتسبة خربهتا من  مستفيدة السعودية، العربية  المملكة يف

 . أوسع  بشكل  األوسط الرشق ومنطقة  اخلليجي التعاون وجملس   السعودية

ألكرب  تغطيتنا   وتتمّثل  السعودية، العربية المملكة يف  ائتماين تصنيف  ثالثني من أكرث  عىل MIS وحتافظ   عرش اثين بتصنيف  حالياً  نقوم حيث  المرصيف،  القطاعب ا

أحد عرش مرصفًا من أصل اثين عرش و  2019حىت يونيو/حزيران  عرش  ثالثة أصل  من سعودياً   مرصفاً 
2
  الكبرية الرشكات نغطي  كما. 2019من يونيو/حزيران  

  بعد  الرياض، يف  MIS لمؤسسة األول  السنوي المؤمتر أيًضا   استضفنا ، 2019 عام  ويف. االئتمانية التحتية والبنية المملكة يف الوطنية فوق  الرشكات  وبعض
 . 2018 عام يف السعودية العربية المملكة يف  مكتبنا افتتاح

   

 
 . واحداً   قانونياً   كيانا صبحالي  السعودية البنوك من نانث ا اندجم، 2019يف يونيو/حزيران   2
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 التصنيفات نحدد كيفية 1.1

  وحتدد.  مجاعي بشكل   القرارات الختاذ  إطاًرا المعادالت، وليست  المهنجيات، توفر حيث  التصنيف، جلان خالل من MIS  لــ االئتمانية التصنيفات حتديد يتم 
  وصًفا أدناه  لكم  ونقدم. تنبؤية  ائتمانية تصنيفات إلناشء المحددة  العوامل  أهم   أهنا  نعتقد اليت الرئيسية التحليلية العوامل للجمهور،  المتاحة  مهنجياتنا، 

 . النموذجية  التصنيف لعملية

 

  

 المكلف التحليلي الفريق
 .لالئتمان رئييس حملل تعيني يتم

 المعلومات جمع 1
 ذات المعلومات الرئييس المحلل جيمع

 المصادر من كبرية جمموعة من الصلة
 .المتاحة

 التحليل
 التصنيف مهنجية الرئييس المحلل يطبق

 بالتصنيف ويويص المناسبة االئتماين
 أشكال من كبرية جمموعة عىل معتمًدا
 .Moody’s داخل الدعم

 التصنيف إخطار
         التصنيف جلنة بقرار الُمصدر إخطار يتم

 من وللتأكد المعلومات دقة من للتحقق
 غري أو الرسية المعلومات عن الكشف عدم

 .عمد غري عن العامة

 التصنيف نشر
      المعلنة االئتمانية التصنيفات مجيع تتوفر

 عىل تنرش صحفية بيانات خالل من
 ويتم moodys.com اإللكرتوين موقعنا
 .األنباء وكاالت عرب توزيعها

 المراقبة
 حسب ومراجعهتا االئتمانات مراقبة تتم

 االئتمانية، البيئة إىل استناًدا االقتضاء
 عىل واحدة مرة ائتمان كل مراجعة مع

 .سنوًيا األقل

 التصنيف لجنة
       عدد يعتمد. التصنيف جلنة رئيس يديرها دقيقة، ومناقشة حوار إجراء بعد التصنيف جلنة أصوات أغلبية خالل من االئتمانية آرائنا ُحتدد

 اللجان تضم قد. تعيينه سيتم الذي بالتصنيف المتعلقة القطاعات أو الصناعات إىل باإلضافة االئتمان تعقيد مستوى عىل األعضاء
 من للتحقق اجلميع فحص ويتم. حتليلنا يف العالمي االتاسق حتقيق يف وللماسعدة اآلراء تنوع لتعزيز خمتلفة عالمية مكاتب من حمللني
 .المصالح تضارب عدم

2 3 

4 

5 6 7 
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 MIS لتصنيفات الرئيسية السمات 1.2

  السوق  يف الماشركني وسلوك  المحنكون المستثمرون به يقوم الذي المستقل االئتمان حتليل استبدال، وليس  تعزيز،  إىل   االئتمانية MIS  تصنيفات هتدف 
 . األخرى واألغراض األموال رؤوس وختصيص   المحافظ إلدارة  اآلخرين

 MIS لتصنيفات الرئيسية السمات

 

 

  

 خربة وذات متخصصة حتليلية فرق
 مملوكة حتليالت تستخدم

 االئتمان لمخاطر مشرتكة لغة

 النظر وجهات جتمع عملية
 التحليلية

 باالئتمان متعلقة طويلة مؤسسية ذاكرة

 لها مثيل ال تغطية عىل تستند المال رأس أسواق يف االئتمان لمخاطر اشملة نظرة
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 االئتماني  التصنيف وكاالت لالئحة  االمتثال .2

  العربية بالمملكة  MIS  فرع ويلزتم  3. . السعودية العربية المملكة يف  Moody’s Investors Service Middle East Limited لمؤسسة  كفرع MIS تعمل
  ئتمانيةاال MIS تصنيفات إصدار ويتم . أعماله عىل  المطبقة الصلة ذات األخرى واللواحئ  والقوانني  االئتماين  التصنيف وكاالت  لالحئة باالمتثال  السعودية
  العربية للمملكة  االئتمانية التصنيفات( االئتماين التصنيف وكاالت لالحئة واخلاضعة  السعودية العربية المملكة يف الموجودة المالية األوراق أو للكيانات 
  الورقة أو  للكيان   الرئييس المحلل يتواجد  حيث  السعودية، العربية المملكة خارج  MIS لمؤسسة التابعة االئتماين التصنيف وكاالت  قبل  من) السعودية

  االئتمانية التصنيفات تعيني  يتم  عندما المكاتب  هذه يف  MIS موظفي عىل  أدناه الموضحة واإلجراءات والسيااست  القواعد وتنطبق. الصلة ذات المالية
 . السعودية العربية للمملكة

  خالل من  تنفيذها  ويتم أدناه  موضح هو  كما واإلجراءات  والسيااست  السلوك قواعد  مدونات  يف  االئتماين التصنيف وكاالت  الحئة الزتامات تدوين   يتم 
  تصنيفات تعيني  عند يعنهيم  الذي  بالقدر  واإلجراءات والسيااست  القواعد  هبذه  MIS  موظفو يلزتم  أن المتوقع  ومن. MIS  يف والرقابة التشغيل  هياكل
  والمراجع المهنجيات مراجعة وجمموعة االمتثال إدارة   خالل من واختباره الرشكة قبل  من  االلزتام هذا عىل  اإلرشاف ويتم  السعودية العربية للمملكة ائتمانية

 . االقتضاء حسب  الداخيل،

 السلوك قواعد 2.1

  كل  يتبعها أن  ُيتوقع اليت التوجهيية المبادئ حتدد  واليت ، Moody’s ("MCO") برشكة اخلاصة" المهين السلوك  قواعد مدونة"  من  كل مبوجب  MIS تعمل
  وتعيني   MIS  موظفي جلميع التوجهيية المبادئ  حتدد  واليت ، MIS مبؤسسة اخلاصة"  العمل أخالقيات  قواعد ومدونة"  بالرشكة،  إدارة جملس وعضو  موظف

 .السعودية  العربية بالمملكة اخلاصة االئتمانية التصنيفات ذلك  يف مبا  االئتمانية التصنيفات 

 واإلجراءات  السياسات 2.2

  الزتامات  المستندات هذه  تنفذ.  MIS  يف المتبعة واإلجراءات  السيااست يف  أعاله المذكورة  السلوك قواعد  مدونة يف علهيا المنصوص  المبادئ تفصيل  تم
MIS   االئتماين، التصنيف  عملية أثناء  الموظفني سلوك وحتكم المملكة، داخل  ذلك  يف مبا فهيا، تعمل اليت  البلدان يف  هبا  المعمول واللواحئ القوانني مبوجب  

  بيهنا ومن األمور بعض إىل  ومتتد MIS  يف متسًقا هنًجا  المستندات هذه وتضع . السعودية العربية للمملكة  االئتمانية بالتصنيفات  يتعلق ما ذلك  يف مبا
 . اإلفصاح ومتطلبات  المصالح تضارب  وجتنب  االئتماين  التصنيف عملية استقاللية

 المصالح تضارب إدارة 2.3

  وإدارهتا   حتديدها يتم علهيا القضاء  ميكن  ال اليت احلاالت فإن  أعمالها، يف  المصالح تضارب  حاالت  مجيع عىل القضاء  MIS  لـ الممكن من ليس  أنه  حني يف
  تؤثر اليت المحتملة التضارب حباالت حمددة قامئة MIS نرشت  وقد . االئتماين  التصنيف  عملية يف والزناهة  واالستقالل  الموضوعية عىل للحفاظ  عهنا واإلفصاح

  نفذت   التحديد، وجه وعىل . وإدارهتا وحتديدها منعها  سبيل يف وإجراءات  سيااست   واعتمدت 4 السعودية العربية المملكة يف  االئتمانية التصنيفات  عىل
MIS  ييل ما : 

مبادئ رفيعة المستوى تعالج تضارب المصالح المحتمل ومعايري عالية المستوى بأشن  MCO’sو  MISتضع قواعد السلوك اخلاصة مبؤسسة  »
الشخصية   التعامل مع المعلومات الرسية. وخيضع الموظفون لقيود فيما يتعلق باستالم الهدايا والملكية الشخصية وتداول األوراق المالية والمصالح 

 .MISرى اليت قد متثل تعارًضا حمتمًال مع استقاللية أنشطة التصنيف االئتماين بالمؤسسة، وذلك وفًقا للسيااست واإلجراءات المتبعة يف  األخ

 .MCOمن الناحية العملية والقانونية عن األعمال غري التصنيفية يف  MISتنفصل مؤسسة   »

 لألوراق المالية.  لسوق ا  صناعةبدور األصيل أو  MISباعتبارها مؤسسة، ال تقوم  »

رية مع الُمصدرين، من الناحية العملية عن أي جمموعة تصنيف حتليلية وأي  MISتنفصل جمموعة  » التجارية، المسؤولة عن مجيع العالقات التجا
 ماشركة يف أنشطة التصنيف االئتماين. حيظر عىل المحللني الماشركة يف مناقاشت الرسوم مع الُمصدرين أو وكالهئم. 

 
 أدناه.  3بالمملكة العربية السعودية يف القسم  MISتتوفر المزيد من المعلومات حول الهيكل القانوين لفرع   3
 https://www.moodys.com/pages/default_me.aspx .عىل " Moody’sاطلع عىل "تضارب المصالح المتعلق بإصدار بيان التصنيفات االئتمانية يف   4

https://www.moodys.com/pages/default_me.aspx
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 حتديد التصنيفات االئتمانية من قبل جلان التصنيف.  يتم  »

من الُمصدرين الذين يقوم المحلل بتصنيفهم أو الذين يتعامل   MISال يتم تعويض المحللني أو تقييمهم استناًدا إىل مقدار اإليرادات اليت حتصل علهيا  »
 معهم. 

 اية استقالليهتم. آلية للتناوب التدرجيي لموظفي التحليل المعنيني من أجل مح MISتطبق  »

 وينضم إىل ُمصدر كان له تعامالت كثرية كجزء من واجباته كمحلل.  MIS"مراجعة لألعمال الُمنَجزة" عندما يرتك المحلل  MISجتري مؤسسة  »

 MIS في االمتثال إدارة 2.4

  جمموعات عن مستقلة  وهي MCO  لـ العالمي العام المستاشر يرأهسا  اليت  واالمتثال،   القانونية الشؤون منظمة  من  جزًءا MIS يف االمتثال  إدارة  تعد
  وتراقب . واإلجراءات  والسيااست السلوك قواعد مدونة إىل باإلضافة  والمحلية اإلقليمية  واللواحئ  بالقوانني  MIS الزتام  تقييم مسؤولية  وتتوىل.  التصنيف

  جلنة علهيا وترشف  االئتماين التصنيف وكاالت  لالحئة االمتثال عىل  للحفاظ  هبا  المعمول واإلجراءات  التدابري وفعالية  كفاية مدى MIS  يف االمتثال  إدارة
 .السعودية العربية المملكة يف MIS لفرع التابعة اإلرشاف

 الداخلية المراجعة 2.5

  تعد واليت  والمستقلة، المركزية الداخلية المراجعة بوظيفة  حتتفظ MCO  فإن االئتماين،  التصنيف وكاالت  الحئة متطلبات من ليس   أنه من  الرغم عىل
  المراجعة وظيفة وتعترب. السعودية العربية المملكة يف  MIS فرع ذلك  يف مبا  ،MIS كيانات جبميع يتعلق  فيما   الداخلية المراجعة عمليات إجراء   عن مسؤولة
  جلنةMCO إدارة   جملس شّكل   وقد. وحتسيهناMCO  يف  احلوكمة وعمليات  الداخلية الضوابط فعالية  لتقييم ومنضبط منظم هنج   تقديم عن  مسؤولة الداخلية
 .الداخلية المراجعة وظيفة  عىل  اإلرشاف تتوىل  مراجعة،

)  2(  ف؛التصني  امتثال من التحقق) 1: (التالية المراجعة عمليات أنواع من جمموعة خالل من التصنيفات لعملية الداخلية  المراجعة تغطية  تقييم يتم 
  االئتمان  اسرتاتيجية أو االمتثال مثل المؤسسية الوظائف  من والتحقق )  4( التنظيمي االلزتام عملية ومراجعة)  3(   الدولية؛MCO  لمكاتب  ومراجعة
 واالسرتاتيجية  التشغيلية العمليات ومراجعة) 5(  ومعايريه؛
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 والملكية  القانوني الهيكل  .3

 اإلقليمية اإلدارة 3.1

  المدير منصب   مرييل  مونيكا  وتتوىل .  الهادئ والمحيط وآسيا   واألمريكتني وأفريقيا   األوسط والرشق  أوروبا  من  لكل إقليميني  مدراء ثالث  MIS  إدارة فريق يضم
  والرشق أوروبا  من  كل يف MIS لمؤسسة اإلقليمي المدير ويرشف. لندن  يف ومقرها وأفريقيا   األوسط والرشق  أوروبا  من كل  يف  MIS لمؤسسة  اإلقليمي
  الناشئة األسواق  رئيس  ويتوىل .  المنطقة يف المركزية الرقابة ويتوىل  وأفريقيا  األوسط والرشق  أوروبا  يف MIS  فروع  بني المعلومات تدفق عىل  وأفريقيا  األوسط

  الدول  ورابطة   وأفريقيا  األوسط الرشق يف القطريني MIS لمديري  اإلداري اإلرشاف اإلقليمية واإلدارة  العالقات  إلدارة  وأفريقيا   األوسط والرشق  أوروبا يف
  أوروبا  يف  الناشئة األسواق رئيس ويعترب . منقط  خط أاسس عىل وأفريقيا  األوسط والرشق  أوروبا  يف MIS لمؤسسة اإلقليمي المدير  رئاسة حتت  ،5 المستقلة

  المدير  يتوالها  اليت  السعودية العربية المملكة يف MIS فرع  إدارة عىل  اإلرشاف عن المسؤول هو  اإلقليمية واإلدارة العالقات  إلدارة وإفريقيا  األوسط  والرشق 
 . الُقطري

 والملكية القانوني الهيكل حول مفصلة  معلومات 3.2

  غري فرعية رشكة  MISMEL وتعترب.  Moody’s Investors Service Middle East Limited (MISMEL)  فروع أحد السعودية العربية المملكة  يف MIS  فرع يعترب 
  فرع  تسجيل  تم").  NYSE("  نيويورك   بورصة يف  ومدرجة)  األمريكية المتحدة الواليات(  Delaware يف  مدرجة رشكة وهي  ،MCO لــ  بالكامل مملوكة  مبارشة

MIS  قسم من كجزء ويعمل المملكة لقوانني وفًقا السعودية العربية المملكة يف MIS  بــ  MCO . 

 :السعودية العربية  بالمملكة MIS لفرع القانوين  الهيكل

 البلد  للمساھمة المئویة النسبة المساھم اسم
Moody’s Investors Service Middle East Limited 100%  اإلمارات (مركز دبي المالي العالمي) 

Moody’s EMEA Holdings Limited 100%  المملكة المتحدة 

Moody’s Shared Services UK Limited 100%  المملكة المتحدة 

Moody’s Holdings Limited 100%  المملكة المتحدة 

Moody’s Group UK Limited 100%  المملكة المتحدة 

Moody’s Group Cyprus Limited 100%  قبرص 

Moody’s Holdings LLC 100%  الوالیات المتحدة  

Moody’s International (UK) Limited 100%  المملكة المتحدة 

Moody’s Group (Holdings) Unlimited 100%  المملكة المتحدة 

Moody’s Financing (BVI) Limited 100%  فیرجن أیالندز البریطانیة 

Moody’s International LLC 100%  الوالیات المتحدة  

Moody’s Overseas Holdings Inc. 100%  المتحدة الوالیات  

Moody’s Corporation 100%  الوالیات المتحدة  

  

 
 رابطة الدول المستقلة.   5
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 MIS في االئتماني التصنيف أنشطة  جودة  لضمان الداخلية  الرقابة  آليات .4

 .أدناه   الموضحة والعمليات الهياكل  االئتماين، التصنيف  أنشطة جودة  لضمان  الرئيسية الداخلية الرقابة آليات  عىل للحفاظ  MIS مهنج يتضمن

 ")CSS(" ومعاييره االئتمان استراتيجية 4.1

 ومعاييره االئتمان استراتيجية هيكل 4.1.1

  وفريق  ")MRG("  المهنجيات  مراجعة وجمموعة ")MDG("   المهنجيات تطوير جمموعة: الوظائف  من  العديد من ") CSS("   ومعايريه  االئتمان  اسرتاتيجية تتألف
  وظيفة  كل عىل  ويرشف  ").S&R("  واألحباث  االسرتاتيجية وجمموعة") ATS("  التحليلية واألدةات  احللول وجمموعة") RPO("  والعمليات التصنيفات  مراقبة
 . MIS يف االئتمان قسم  رئيس

 ")(”MDG المنهجيات تطوير مجموعة 4.1.2

  حتليلية موارد ")MDG("  المهنجيات تطوير جمموعة وتوفر.  MIS عرب  والتسليم االئتماين التصنيف مهنجيات تطوير   مسؤولية المهنجيات تطوير جمموعة تتوىل
 . ونرشها االئتماين  التصنيف  مهنجيات تطوير عن  مبارشة مبسؤولية وتتمتع  اشملة قوية عملية وتدير وقيادة، 

 ") (”MRG المنهجيات مراجعة مجموعة 4.1.3

  وتعمل والمنقحة،   اجلديدة االئتماين التصنيف مهنجيات عىل الموافقة) 1: (يف  ")MRG("   المهنجيات مراجعة  لمجموعة األربع  الرئيسية المسؤوليات تتمثل
)  3(  المنشورة، االئتماين  التصنيف مهنجيات مع للتوافق MIS يف  االئتماين التصنيف  مناذج مواصفات مراجعة) 2(  المهنجيات، مراجعة جلنة خالل من

  مهنجيات تطبيق  لتقييم مهنا عينات عىل  باالطالع االئتماين  التصنيف  إجراءات   مراجعة) 4( سنوًيا،  احلالية االئتماين التصنيف  مهنجيات مالءمة مدى مراجعة
 . المنشورة االئتماين  التصنيف

 ")(”RPO والعمليات التصنيفات مراقبة فريق 4.1.4

  خالل من المهنجيات تطبيق  يف  القطاعات عرب االتاسق وتعزيز التصنيفات جودة  بتحسني والعمليات التصنيفات  مراقبة  فريق  داخل االئتمان موظفو يقوم 
  والعمليات التصنيفات مراقبة فريق  يقدم األهداف، لهذه ودعًما.  التصنيف وفرق الفردية العمل خلطوط المتوفرة تلك   من أوسع  برؤية الماسهمة
  االئتمانية المواقف حول  للمحللني التوجيه بتقديم  لها  التابعون االئتمان موظفو ويقوم  العالمية،  الكيل االقتصاد لبيئة  االئتمانية اآلثار حول  إراشدات 
 . الرئيسية االئتمان حمافظ   ومراجعات  التصنيف جلان يف  والتصويت  الماشركة وكذلك   المعقدة،

  يتضمن  وذلك   وصيانهتا، الفريق مستندات مكتبة تطوير  مسؤولية والعمليات التصنيفات  مراقبة فريق  يف والدعم السيااست  تطوير موظفو  يتوىل
 . الرئيسية االئتماين التصنيف عمليات وتنفيذ المماراست وأفضل واإلراشدات  واإلجراءات   السيااست

  أعضاء من  تتألف  واليت استالممار  تقييم جلنة  هو الرئيسية واإلجراءات للسيااست  والعمليات التصنيفات مراقبة فريق   يف القرارات  اختاذ  منتدى يعترب 
  مسؤولية  اللجنة وتتوىل. والعمليات  التصنيفات مراقبة لفريق العام  المدير ويرأهسا التصنيف،  جمموعات مديري وكبار ومعايريه  االئتمان  اسرتاتيجية قسم

 . MIS يف  االئتماين التصنيف  عملية حتكم اليت الكلية المماراست أفضل حتديد 

 ")(”ATS التحليلية واألدوات الحلول مجموعة 4.1.5

  كما ، MIS عرب التصنيف عملية  يف  المستخدمة التحليلية واألدوات  الكمية النماذج عن المسؤولة هي ") ATS("   والتحليالت التكنولوجيا  حلول جمموعة تعترب 
 . المؤسسة يف التكنولوجي االبتكار عجلة ودفع تنظيم  يف  وتاسعد  ، MIS  يف  لالبتكار كمركز") ATS("   والتحليالت التكنولوجيا  حلول جمموعة ختدم
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 ")(”S&R واألبحاث االستراتيجية مجموعة 4.1.6

  تتوىل") مسؤولية حتديد قضايا االئتمان االسرتاتيجية الناشئة وحتديد أولوياهتا بشكل استبايق، وحتديد وجهة نظر  (”S&Rتتوىل جمموعة االسرتاتيجية واألحباث  
  اسرتاتيجية نظر  وجهة وحتديد استبايق، بشكل   أولوياهتا  وحتديد الناشئة االسرتاتيجية االئتمان  قضايا   حتديد مسؤولية ")S&R("  واألحباث  االسرتاتيجية جمموعة
رية اللألعم   والداخلية اخلارجية البيانات مصادر جبمع ")S&R("   واألحباث االسرتاتيجية  جمموعة وتقوم. والموضوعية الكلية المالية البحوث وإجراء  التجا

  والتحليل  البحث  جمموعة ")S&R("  واألحباث  االسرتاتيجية جمموعة  وتشمل. االئتمان  اسرتاتيجية وتوجيه الرئيسية االئتمان  قضايا لتحديد  وتلخيصها  وحتليلها
رير  اخلاسرة وشدة  االفرتايض االنتقال حبث  تنشئ اليت ،")DRA("  االفرتاضية  . التصنيف  أداء  قياس إحصاءات وتقا

 المؤسسية المخاطر إدارة 4.2

  عىل  يرشف  المخاطر عن  مسؤول موظف  MIS وعّينت . المؤسسية المخاطر  إلدارة  وظيفة MCO أنأشت التنظيمية،  المتطلبات من ليس   أنه من  الرغم عىل
رير وإعداد حدهتا  من والتخفيف  وتقييمها   المخاطر حتديد   . العالمي الصعيد  عىل التقا

 التصنيف لجان 4.3

  حملل أي  قبل من وليس التصويت  حبق  يتمتعون الذين  التصنيف جلنة أعضاء  أغلبية  لتصويت  وفًقا   التصنيف جلان طريق عن االئتمانية  التصنيفات ُحتّدد
  توجهيية  ومبادئ  وإجراءات  سيااست MIS  وضعت   وقد.  MIS لــ  االئتمانية التصنيفات ونزاهة واتاسق   جودة لتعزيز مهمة آلية التصنيف  جلنة ومتثل. منفرد
  وشكل  وجودة  ونوع  التصنيف، جلان تكوين التوجهيية والمبادئ واإلجراءات  السيااست تلك  تغطي.  وإدارهتا  وعقدها  التصنيف للجان التحضري حتكم

 . أخرى  جوانب  بني  من  وذلك   الرسية، عىل واحلفاظ  المصالح، تضارب  وإدارة التصويت،  وإجراءات هبا،   واالحتفاظ توفريها جيب   اليت المعلومات

 المنهجيات 4.4

  االختالفات لمراعاة   خصيًصا ومصممة طبيعهتا  يف  عالمية تكون ما  وعادةً . جماًنا  اإللكرتوين  موقعها عىل  MIS لمؤسسة االئتماين التصنيف  مهنجيات  تتوفر
  مهنجيات عىل  ُأدخلت  اليت التغيريات أو   اجلديدة االئتماين  التصنيف مهنجيات عىل ")MRG("   المهنجيات مراجعة جمموعة  وافقت   لقد. اإلقليمية أو الهيكلية

  MIS لــ االئتماين التصنيف مهنجيات ومتثل . سنة  كل  مرة األقل  عىل مراجعهتا  وتتم  المستمر للتنقيح ختضع فهي . االقتضاء حسب  احلالية االئتماين  التصنيف
  التصنيفات عىل  المطبقة االئتماين التصنيف مهنجيات وتتوفر . االئتماين التصنيف عملية يف باستمرار  وُتطبق  معني  قطاع  يف للمؤسسة التحلييل الهنج جوهر

 . اإللكرتوين MIS  موقع عىل والعربية  اإلجنلزيية باللغتني بالمملكة MIS لفرع  االئتمانية

 المراقبة 4.5

  التصنيفات  مراجعة ويتم . االئتماين التصنيف سحب  يتم  حىت األقل عىل سنوًيا واحدة مرة وتراجعه مستمر بشكل   MIS تراقبه االئتماين،  التصنيف نرش مبجرد
  شبه  االئتمانية والتصنيفات  EUحتاد األورويب  لال  السيادي  اإلصدار تقويم يف  تظهر  اليت السيادية والتصنيفات  األطراف متعدد  التنمية لبنك  االئتمانية
  عن  المسؤول التحلييل  الفريق  نفس قبل  من االئتمانية التصنيفات مراقبة تتم  التصنيف، جمموعات معظم  ويف .  األقل عىل  أهشر  ستة كل  المؤهلة السيادية
  حمليل من منفصلة فرق  بواسطة  أاسيس بشكل المراقبة ناشط  من كبري  جزء تنفيذ   يتم")  SFG("   الُمهيكل التمويل جمموعة  يف  أنه  إال. األويل  االئتماين  التصنيف
 . المراقبة

 االئتماني التصنيف أداء 4.6

  التارخيي التعرث معدالت تتضمن  اليت المعلومات المؤسسة وتنرش. وجودهتا اتاسقها لتقييم  االئتمانية تصنيفاهتا   أداء  دوري بشكل MIS مؤسسة حتلل
  الدورية األداء ومقاييس   االئتماين، التصنيف فئات  بني  والتحوالت االئتماين، التصنيف فئة حسب  الرئيسية اجلغرافية للمناطق القيمة واخنفاض واالنتعاش 

  االئتمانية التصنيفات وتتوفر . االئتماين  التصنيف من خمتلفة لفئات المعينة المالية لألوراق  التارخيي األداء فهم   من المايل السوق خرباء يتمكن حىت األخرى
  لألطراف  يتيح  ما  وهو ،www.moodys.com  الموقع عىل للُمصدر  المعنية والصفحات  الصحفية البيانات خالل  من جماًنا للجمهور  MIS  لمؤسسة العامة

  MIS  موقع عىل  والعربية  اإلجنلزيية  باللغتني  السعودية العربية للمملكة االئتماين بالتصنيف   اخلاصة الصحفية البيانات نرش يتم .  أداهئا  تقييم إمكانية اخلارجية
  . اإللكرتوين
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 السعودية  العربية  المملكة  فرع MIS مؤسسة  في  الموظفين توزيع .5

  األعمال تطوير  عن مسؤول وهو   ُقطري،  مدير الدامئني؛ الموظفني من  اثنان  السعودية العربية المملكة فرع MIS  يف يعمل  بالتقرير، المشمولة الفرتة  خالل

  مكتب  ومدير  السعودية، العربية المملكة داخل
6

 . 

  MIS مكاتب  يف السعودية العربية للمملكة االئتمانية التصنيفات تعيني  يف الماشركني الدعم  وموظفي  االئتماين للتصنيف MIS موظفي مجيع  ويتواجد  
 .المملكة خارج األخرى

.  األويل االئتماين التصنيف عن المسؤول  التحلييل الفريق نفس  قبل من الُمهيكل، التمويل جمموعة عدا  ما االئتمانية،  التصنيفات مراقبة تتم   عام، وبشكل 
 . االئتمانية التصنيفات لمراجعات  منفصل  بشكل  الموظفني ختصص  ال  ولكهنا  اجلديدة  االئتمانية للتصنيفات  الموظفني MIS مؤسسة  وختصص

  لمراعاة  خصيًصا  تصميمها يتم  وقد  طبيعهتا  يف عالمية MIS لــ   االئتماين التصنيف مهنجيات تعد  أعاله، 4.4 القسم يف   مذكور هو  كما: المهنجيات تقييم
  عىل”)") MRG  المهنجيات تطوير وجمموعة ،")CSS("   ومعايريه االئتمان اسرتاتيجية ل وتعم.  ومناسًبا ممكًنا  ذلك  كان حيثما الوطنية،  أو اإلقليمية االعتبارات

  يف مبا  العالم، مستوى عىل MIS كيانات جلميع االئتماين  التصنيف مهنجيات عىل وتوافق  وتراجع عالمي، مستوى عىل  أعاله  موضح هو  كما اخلصوص،  وجه
 . االئتمانية السعودية العربية المملكة تصنيفات   تصدر اليت الكيانات مجيع ذلك 

  منوذجية مراجعات إجراء الموظفون يتوىل . عالمًيا  المستخدمة النماذج من بالتحقق MIS مؤسسة داخل النماذج من  التحقق فريق  ُيكلَّف:  النموذج تقييم  
  مستقلني موردين ويدعمها  االئتمانية السعودية العربية المملكة تصنيفات تصدر اليت الكيانات  مجيع  ذلك  يف مبا  العالم، مستوى عىل MIS كيانات  جلميع

 ). خارجية أطراف (

  بالمسؤوليات للقيام  أكرب  وقت  ختصيص من المحللني ميّكن ما  وهو  االئتمانية،  التصنيفات حمليل  مبارش  بشكل   االئتمانية التصنيفات دعم  موظفو يدعم 
 . اإلدارة أو الدعم وظائف  من وغريها”)") GMO  العالمي الماسعدة العمليات مكتب  يف  الموظفني ذلك  ويشمل. األاسسية التحليلية

 . فعال بشكل اإلرشاف  أو/و  اإلدارة جملس أعضاء  أو/ و MIS فروع   من فرع  كل أعمال  يديرون الذين  األشخاص هم  العليا  اإلدارة

  

 
 . المناسب  الوقت  يف  المنصب  شغل   وسيتم. 2019 األول كانون/ديسمرب 26 يف للمكتب  كمدير  منصبه من استقال السّيد وليد الهشراين  6
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 MIS لمؤسسة  السجالت حفظ سياسة  .6

  بسجالت   االحتفاظ جداول  ملحق  جانب  إىل التصنيف،  خدمات بسجالت باالحتفاظ  والمتعلقة  العالمي  الصعيد   عىل  MIS وسيااست  إجراءات  توفر
المملكة العربية  االئتمانية اخلاصة ب تصنيفاتلل العالمي الصعيد عىل MIS تتبعها اليت بالسجالت االحتفاظ لسياسة األاسسية المبادئ التصنيف، خدمات

 : ذلك  ويشمل ، السعودية

 نوع المستندات اخلاضعة للسياسة؛ »

 فئات أنواع المستندات ألغراض تتعلق بالزتامات االحتفاظ؛  »

 ؛MISالقضائية اليت تعمل فهيا   فرتات االحتفاظ بالسجالت المتعلقة خبدمات التصنيف االئتماين، وفًقا للقانون واللواحئ المعمول هبما يف السلطات »

 حتفاظ بالسجالت تعليمات حول المستودعات المستخدمة لال  »

 السجالت المتعلقة خبدمات التصنيف االئتماين. أو حذف حتديد األطراف المسؤولة عن االحتفاظ  »

  من مقدمة كانت  سواء  االئتماين، التصنيف عملية أثناء   إناشؤها  أو علهيا احلصول  تم   معينة مستندات عىل هبا االحتفاظ المطلوب السجالت  تتضمن
  يف عام  بشكل  باالئتمان  المتعلقة المستندات  من  وغريها  المستندات بتلك   االحتفاظ يتم ذلك،  إىل باإلضافة.  MIS بواسطة إناشؤها تم  أو   خارجية مصادر

رية أوعملية  ُمصدر  لكل  موحد  ملف  . هبا  المخزنة المعلومات رسية عىل  للحفاظ المستندات إدارة بيانات   قواعد  إىل الوصول  حقوق تقييد  يتم. جتا

رية بالمعلومات الصلة ذات الُمصدرين  مع التبادالت جانب  إىل   الُمصدرين، مع األخرى التعاقدية والوثائق التصنيف  طلبات مع التعامل  يتم   التجا
  السجالت إيداع  يتم بالسياسة،  المشمولة  االئتماين  التصنيف  خلدمات بالنسبة.  التحليلية الفرق  عن فصلها  تم  واليت التجارية، المجموعة قبل  من والرسوم،
رية المعلومات أو التعاقدية  بالوثائق المتعلقة   ميتثل. التحليلية العملية من كجزء المودعة السجالت عن منفصل  استبقاء نظام   يف إلكرتونًيا   الرسوم أو التجا

 . ألنشطته  المناسب  احلد  إىل  للسياسة السعودية  العربية بالمملكة  MIS فرع
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 MIS بمؤسسة  االمتثال إلدارة الداخلية  المراجعة  عمليات استعراض .7

 المملكة فرع MIS  ذلك  يف مبا العالمي الصعيد  عىل MIS  تدعم  واليت ،MIS  يف االمتثال إلدارة السنوية المراجعة MCO يف  الداخلية المراجعة فريق  أكمل
  والمتعلقة  االمتثال  إدارة  أنأشهتا  اليت والضوابط  العمليات عىل المراجعة فريق وركز 7.  2019  األول ترشين/أكتوبر يف  التقرير وأصدر السعودية، العربية

رير  العالمي،  التنظيمي واإليداع المالية،  األوراق تداول   مبتطلبات رير  بإعداد المتعلقة واألنشطة السنوية، الموظفني  هشادات   وبعض والتقا   مراقبة تقا
 .  االئتماين التصنيف إجراءات 

 . جيد بشكل وتشغيلها  إناشؤها تم  والعمليات واحلوكمة  الداخلية الضوابط. المراجعة فريق   من ُمريض تقييم عىل احلصول وتم 

  

 
 .2019سبتمرب/أيلول   30إىل   2018أغسطس/آب  1شمل التقرير الفرتة من   7
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فرع المملكة العربية  Moody’s Investors Service Middle East Limited إيرادات .8
  السعودية 

فيما يتعلق خبدمات التصنيف   MISMELا من تقديم خدمات تطوير األعمال واخلدمات ذات الصلة إىل بالمملكة حرصيً  MISتستمد اإليرادات السنوية لفرع 
مليون ريال سعودي. وتم تأكيد   2.8   2019 كانون األول/ديسمرب 31االئتماين وخدمات التصنيف غري االئتمانية. بلغت إيرادات السنة المالية المنهتية يف 

 من هذا التقرير).  12ذلك يف البيانات المالية المدققة (انظر القسم 
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 بيان الحوكمة  .9

 الحوكمة 9.1

  بالمملكة MIS فرع  حّسن لقد"). NYSE("  نيويورك  بورصة  يف الرشكات حوكمة لمعايري ،") NYSE("  نيويورك   بورصة يف  مدرجة رشكة بصفهتا ، MCO متتثل
 . بالمملكة MIS لفرع اإلرشاف  جلنة وأنأش االئتماين التصنيف وكاالت الحئة  متطلبات مع يتماىش   مبا احلوكمة هيكل من

 . MISMEL  إدارة لمجلس تابعة فرعية  جلنة هي  السعودية العربية بالمملكة اإلرشاف جلنة: الهيكل

  يف اإلرشاف  جلنة تألفت   التقرير، شملها اليت الفرتة خالل. MISMEL  من مديرين  من  حالياً  وديةالسع العربية المملكة بفرع  اإلرشاف  جلنة تتألف:  التكوين

  النقلة جهاد هم أعضاء  ثالثة  من السعودية العربية المملكة
8
  ومهارة طيبة بسمعة اإلرشاف جلنة يف  عضو كل يتمتع  أن  يتعني. ستابلز وديفيد مرييل ومونيكا 

   .وظيفته  أداء أجل من  كافية وخربة

 :السعودية العربية بالمملكة اإلشراف لجنة اختصاص 9.2

 :السعودية العربية بالمملكة  اإلرشاف جلنة اختصاصات ييل   فيما

 بالمملكة؛ MISاإلرشاف عىل أنشطة فرع   .1

 اإلرشاف عىل االمتثال للجوانب ذات الصلة من الحئة وكاالت التصنيف االئتماين؛  .2

 بالمملكة.  MISاإلرشاف عىل االمتثال للسيااست واإلجراءات اليت حتكم التصنيفات االئتمانية لفرع  .3

 :مهامها  تنفيذ من  لتتمكن  ييل مما  كل من تقارير  السعودية العربية المملكة يف اإلرشاف جلنة تتلقى

 فرع المملكة العربية السعودية؛   MISالمدير الُقطري لفرع المملكة العربية السعودية يف عمليات  .1

 ؛ MISإدارة االمتثال يف   .2

 ؛ ") (”MRG المهنجيات مراجعة جمموعة"وظيفة المراجعة الرسمية"، وتتمثل يف  .3

 . جهات خمصصة من وظائف أخرى ذات صلة حسب االقتضاء فيما يتعلق بتنفيذ مسؤولياهتا .4

رير السعودية العربية بالمملكة اإلرشاف جلنة تقدم   . االقتضاء   حسب  MISMEL  إدارة  جملس إىل  تقا

  اإلرشاف  جلنة  اجتماعات ُتعقد . السنة يف  مرتني عن االجتماعات  تقل وال  أهشر  ثالثة كل  عادة  السعودية العربية المملكة يف   اإلرشاف جلنة جتتمع: االجتماعات
  العربية بالمملكة  اإلرشاف للجنة خمصصة اجتماعات عقد ميكن. سنوية الربع MISMEL إدارة  جملس اجتماعات مع مزتامن  بشكل السعودية العربية بالمملكة

 . السعودية  العربية بالمملكة اإلرشاف  جلنة يف  عضو أي  طلب  عىل بناءً   السعودية

  اإلرشاف جلنة أعضاء  من عضو  لكل ويكون. ثننيإ  السعودية العربية المملكة يف اإلرشاف جلنة الجتماع القانوين النصاب يبلغ: والتصويت   القانوين النصاب 
 . MISMEL  إدارة جملس  إىل األمر إحالة  ميكن األصوات، تعادل  حالة يف . مرجًحا صوًتا عضو   أي ميلك   وال واحد صوت السعودية العربية بالمملكة

  استقالة حالة يف عضويهتم  إهناء   وسيتم اإلدارة  جملس  يف  بقاهئم أثناء   مبناصهبم السعودية العربية المملكة يف اإلرشاف  جلنة أعضاء  سيحتفظ: التعيني مدة
  عند  أو Moody's جمموعة مع العمل عن توقفوا إذا  أو   العضوية، تغيري الماسهم أو MISMEL إدارة جملس قرر  إذا  ،MISMEL إدارة  جملس من  فصله أو عضو 
 . MISMEL إدارة   جملس بواسطة ذلك  خالف  تقرير 

 . دورهم  عن  إضايف  تعويض عىل السعودية العربية بالمملكة اإلرشاف جلنة أعضاء  حيصل ال:  التعويض

 
 . التارخي  نفس  يف  السعودية  العربية  المملكة  يف  اإلرشاف  جلنة  يف  عضويتهت  وتوقف  2019  كانون األول/ديسمرب   31  يف   مديرك  همنصب  من  ةقلالن   جهاد  ستقالا   8
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 والتحديثات  والتقارير االئتمانية  التصنيفات توزيع سياسات .10

  MIS مؤسسة نرشت  ،2019  كانون األول/ديسمرب  31 من  وبدًءا.  التقوميي العام  مدار عىل  االقتضاء حسب  سيااسهتا  بتحديث  MIS مؤسسة تقوم 
رير السعودية االئتمانية التصنيفات بتوزيع  المتعلقة التالية السيااست  : واإلجنلزيية العربية باللغتني   اإللكرتوين موقعها عىل  والتحديثات والتقا

 سياسة توثيق تضارب المصالح  »

 سياسة رفض التصنيف االئتماين   »

 ) SECاخلاصة هبيئة األوراق المالية والبورصات ( 17g-5(a)(3)سياسة القاعدة   »

 سياسة مكافحة الرشوة والفاسد  »

 MCOمن تصنيف مؤسسة  MISالسياسة اليت متنع مؤسسة   »

 )(SEC)اخلاصة هبيئة األوراق المالية والبورصات  17g-6سياسة مماراست التصنيف المانعة للمنافسة (القاعدة   »

 سياسة مناقاشت الرسوم   »

 سياسة منع التوصيات المرتبطة بالتصنيفات االئتمانية »

 MAو MISسياسة الفصل بني   »

 سياسة المعلومات اجلوهرية غري العامة   »

 ارجية ومراجعهتا واالحتفاظ هبا سياسة تلقي الشكاوى اخل  »

 يف المائة من   10مهنم عىل  Moody’s Investors Serviceسياسة عدم احلفاظ عىل التصنيفات االئتمانية للُمصدرين الذين حتصل  »
 فواتريها السنوية  

رية   »  سياسة فصل العاملني يف التصنيف االئتماين عن المعلومات واألنشطة التجا

 التشغيلية الهامة MISادر خارجية للقيام بوظائف سياسة االستعانة مبص  »

 سياسة التصنيفات االئتمانية العامة خالل وقت حمدد خارج األرجنتني   »

 سياسة اإلفصاح   »

 سياسة طلب أو قبول المال أو الهدايا أو اخلدمات أو الرتفيه   »

 تعويض مسؤول االمتثال المعّني   »

 سياسة مصالح األعمال اخلارجية   »

 تثال استقالل االم   »

 سياسة نرش إجراءات التصنيف العلين »

 سياسة منع البيع والتسويق عىل العاملني يف التصنيف االئتماين   »

 سياسة سحب التصنيفات االئتمانية  »

 سياسة حتديد الكيانات احلاصلة عىل تصنيف غري الماشركة  »

 سياسة تداول األوراق المالية   »

 بة سياسة تعيني التصنيفات االئتمانية غري المطلو   »

 سياسة التصنيفات السيادية   »

ف  »  سياسة إخطار الكيان الُمصنَّ

 سياسة تناوب المحللني »

 سياسة ما بعد التوظيف  »

 سياسة الماسهمة »

 سياسة رموز التصنيف االئتماين وأرقامه ونتاجئه »
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 الجوهرية  التغيرات .11

 للمملكة االئتمانية بالتصنيفات  تتعلق اليت المصالح،  تضارب سياسة تتضمن   واليت  األاسسية،  وسيااسهتا MIS لــ  المهين السلوك قواعد  مدونة MIS تنرش
 . اإللكرتوين موقعها عىل والعربية  اإلجنلزيية باللغتني  السعودية العربية

  هذا  يف موضح   هو ما خبالف بالمملكة  MIS فرع إجراءات أو   موارد أو أنظمة عىل  جوهرية تعديالت   أي إدخال   يتم لم  التقارير، لتقديم  الزمين ل�طار بالنسبة 
 . التقرير
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 2019 المالي البيان .12

 . هذا  الشفافية بتقرير  2019 لعام  السعودية  العربية بالمملكة MIS مؤسسة لفرع  المدققة المالية  البيانات إرفاق  تم

 

  




 


 
 
 
 
 
 
 


 


 شركة موديز انفيستورز سيرفيسفرع 
  (فرع لشركة أجنبية)


 


  القوائم المالية 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في لل


  مراجع المستقل  الوتقرير 
  







 


  انفيستورز سيرفيسفرع شركة موديز 
  (فرع لشركة أجنبية)


  القوائم المالية


  ٢٠١٩المنتهية في ديسمبر للسنة 
 


  صفحة 
  


  ٢ - ١  مراجع المستقلالتقرير 


  ٣  قائمة الدخل الشامل 


  ٤  قائمة المركز المالي 


  ٥  لفرعا حقوقفي  التغيرات قائمة


  ٦  قائمة التدفقات النقدية 


  ٢٠ - ٧  إيضاحات حول القوائم المالية 
 







 
ض ٨٢٨٢)، برج اململكة، ص.ب. ٢٥كوبرز، ترخيص رقم (   برايس وترهاوس  ، اململكة العربية السعودية ١١٤٨٢، الر


 www.pwc.com/middle-east +،٩٦٦)  ١١( ٢١١-٠٤٠١+، فاكس: ٩٦٦) ١١(  ٢١١- ٠٤٠٠هاتف: 
 
 


 
 
 
 
 
 


  
  


              سيرفيس  انفيستورز  موديز   شركة فرع   إدارة إلى  المستقل مراجع التقرير 
 


 تقرير حول مراجعة القوائم المالية
   


  رأينا


انفيستورز في رأينا، أن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي لفرع شركة موديز  
وفقاً للمعايير في ذلك التاريخ للسنة المنتهية وأداءه المالي وتدفقاته النقدية ، ٢٠١٩ديسمبر   ٣١("الفرع") كما في  سيرفيس


الهيئة السعودية   عن الصادرةتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الدولية للتقرير المالي المع
  للمحاسبين القانونيين.


 
  ما قمنا بمراجعته


  تتألف القوائم المالية للفرع مما يلي:


 ٢٠١٩ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في    قائمة الدخل الشامل .  
  ٢٠١٩ديسمبر   ٣١كما في  ركز المالي المقائمة .  
  للسنة المنتهية في ذلك التاريخ الفرعحقوق قائمة التغيرات في .  
  للسنة المنتهية في ذلك التاريخقائمة التدفقات النقدية .  
 لسياسات المحاسبية الهامة.ا ملخص إيضاحات حول القوائم المالية، التي تتضمن  
 


  أساس الرأي


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


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


 
  االستقالل


إننا مستقلون عن الفرع وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بمراجعتنا للقوائم 
  . قية األخرى وفقاً لهذه القواعدالمالية، كما التزمنا بمسؤولياتنا األخال


 
  مسؤوليات اإلدارة عن القوائم المالية


ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة  إن اإلدارة  مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية وفقا
لقانونيين ومتطلبات نظام العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين ا


الجوهرية،    التحريفاته اإلدارة ضرورياً لتتمكن من إعداد قوائم مالية خالية من  الذي ترا  ة، وعن نظام الرقابة الداخليالشركات
  أو خطأ. غش سواًء كانت ناتجة عن 


 
عند الضرورة  -مسؤولة عن تقييم قدرة الفرع على االستمرار في أعماله واإلفصاح القوائم المالية، فإن اإلدارة  عند إعداد


 دارة تصفية الفرع أو وقف عملياتهباالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تنو اإلعن األمور المتعلقة  -
  أو عدم وجود بديل حقيقي بخالف ذلك. 


 



















 


- ٥ -  


  سيرز سيرف وانفيستفرع شركة موديز 
  لشركة أجنبية)(فرع 


   لفرعاقائمة التغيرات في حقوق 


  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ي للسنة المنتهية ف 


  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 


 
رأس مال  


  الفرع 
احتياطي  


  نظامي 
احتياطي  


  تحويل 


احتياطي إعادة  
قياس مكافآت  
نهية الخدمة  


  المجموع   مبقاه أرباح   للموظفين  
       


يناير   ١٨الرصيد كما في  
٢٠١٨  -  -  - -  -  -  


       
رأس المال المساهم به (إيضاح  


 -  -  ٥٠٠٫٠٠٠  ) ١١رقم 
  
  -  -  ٥٠٠٫٠٠٠  


       
  ١٣٦٫٤٤٣  ١٣٦٫٤٤٣  - -  -  -  للفترةالربح 


       
العملة عند  فروق صرف 


  ٧٠٩  -  -  ٧٠٩  -  -  التحويل 
       


  ١٣٧٫١٥٢  ١٣٦٫٤٤٣  -  ٧٠٩  -  -  مجموع الدخل الشامل للفترة 
              


المحول إلى االحتياطي النظامي  
  -  ١٣٫٦٤٤  -  ) ١٢رقم (إيضاح  


  
-  )١٣٫٦٦٤(  -  


       
  ٦٣٧٫١٥٢  ١٢٢٫٧٩٩  -  ٧٠٩  ١٣٫٦٤٤  ٥٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٨ديسمبر   ٣١


       
       


  ١٥٩٫٥١٢  ١٥٩٫٥١٢  - -  -  -  للسنة الربح 
ربح إكتواري من إعادة قياس  


نهاية الخدمة (إيضاح   منافع
  ١١٫٨٦٣  -  ١١٫٨٦٣  -  -  -  )  ٦وإيضاح رقم  ٩رقم 


       
فروق صرف العملة عند  


  ٥٫٦٢٥  -  -  التحويل 
  
-  -  ٥٫٦٢٥  


       
  ١٧٧٫٠٠٠  ١٥٩٫٥١٢  ١١٫٨٦٣  ٥٫٦٢٥  -  -  سنة مجموع الدخل الشامل لل 


              
المحول إلى االحتياطي النظامي  


  -  ١٥٫٩٥١  -  ) ١٢ رقم   (إيضاح
  
-  )١٥٫٩٥١ (  -  


       
  ٨١٤٫١٥٢  ٢٦٦٫٣٦٠  ١١٫٨٦٣  ٦٫٣٣٤  ٢٩٫٥٩٥  ٥٠٠٬٠٠٠  ٢٠١٩ديسمبر   ٣١


       
 
 


  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.  ١٤إلى رقم  ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 
  
  
  


  







 


- ٦ -  


  
  انفيستورز سيرفسفرع شركة موديز 


  (فرع لشركة أجنبية)


  قائمة التدفقات النقدية


  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ي للسنة المنتهية ف 


 (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 


  
  إيضاحات 


  
  


للسنة المنتهية 
ديسمبر  ٣١في 


٢٠١٩   


  
يناير  ١٨للفترة من 


(تاريخ السجل  ٢٠١٨
 ٣١التجاري) إلى 


  ٢٠١٨ديسمبر 
    


     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ١٩٢٬٩٥٤   ١٨٩٬٠٠٠   الدخل   ضريبةقبل   الربح


    
     تعديالت لبنود غير نقدية:


  ٤٨٬٦٢٩   ٤٤٫٤٧٤  ٩، ١-٥  للموظفين الخدمة نهاية مكافآت مخصص
  ١٬٦١٩   ٢٫٣٣٧  ٧، ٥  استهالك


  ١٢٣   ٥٫٦٢٥   التغير في أسعار صرف العمالت األجنبية أثر
  ٢٤٣٫٣٢٥   ٢٤١٫٤٣٦   التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل 


     
     تغيرات في رأس المال العامل


  ) ٧٬٨١٢(  -   ضمان وديعة
  ) ٣٧٩٬٤١٩(  )١١١٫٧٢٥(   من طرف ذي عالقة  مطلوب


  ٦٣٥٬٢٦٤   ٤١٫٥٧٥   ومطلوبات أخرىمصاريف مستحقة 
       : نقدية تسويات


  -  )٥٦٫٣٦٤(   ضريبة دخل مدفوعة  
  ٤٩١٫٣٥٨   ١١٤٫٩٢٢   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية


    
    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 


 - )٥٫٨٧٨( ١١  عداتوم ممتلكات مدفوعات
 - )٥٫٨٧٨(  النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  صافي


     
     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية


  ٥٠٠٬٠٠٠   -  ١١  مالالرأس متحصالت من مساهمة 
  ٥٠٬٠٠٠   ٦٫٥٥٢٫٠٠٠  ١١  المستلم  العامل المال رأس تمويل
  ) ٥٠٬٠٠٠(  )٦٫٥٥٢٫٠٠٠(  ١١  العامل   المال راس تمويل سداد


  ٥٠٠٬٠٠٠   -   األنشطة التمويلية من الناتجالنقد  صافي
    


  ٩٩١٫٣٥٨   ١٠٩٫٠٤٤   النقد وما يماثله في الزيادة صافي
  -   ٩٩١٬٣٥٨ ٨  / الفترة السنة  بداية في يماثله وما نقد
    


  ٩٩١٬٣٥٨   ١٫١٠٠٫٤٠٢  ٨   الفترة / السنة نهاية في يماثله وما نقد
    


    نقديةمعلومات إضافية غير 
 ٦٫٤٧٤   - ٧ معداتوشراء ممتلكات 


 ٧٠٩   ٥٫٦٢٥  فروقات صرف العملة عند التحويل 
 


 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  ٢١إلى رقم  ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 







  انفيستورز سيرفيسفرع شركة موديز 
  (فرع لشركة أجنبية)


  إيضاحات حول القوائم المالية


  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ي للسنة المنتهية ف 


  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 


- ٧ -  


  معلومات عامة  - ١


المركز " (  رز ميدل ايست لمتدوانفيست) هو فرع شركة موديز  " الفرع" (  سيانفيستورز سيرفن فرع شركة موديز  إ
إن الشركة األم للفرع هي شركة موديز، وهي  المتحدة.)، وهي شركة مسجلة في اإلمارات العربية " الرئيسي


شركة تم تأسيسها في الواليات المتحدة األمريكية. إن الفرع مسجل في المملكة العربية السعودية بموجب السجل  
ورخصة   )٢٠١٨يناير  ١٨( ـه١٤٣٩ربيع الثاني  ٣٠الصادر في الرياض في  ١٠١٠٦١٤٢٦٤ التجاري رقم


).  ٢٠١٧فبراير    ١٠هـ (١٤٣٩محرم    ١٢صادرة عن الهيئة العامة لالستثمار بتاريخ    ١٠٢١١٣٩٠١٧٨٥٤٤رقم  
  ، المملكة العربية السعودية. ٢١٤١٣الرياض  ٩٤٢٠ص.ب  هو إن العنوان المسجل للفرع


  
وخالل هذه الفترة ، تحليل المخاطروالبحث خدمات و لفرع في إصدار التصنيف االئتمانييتمثل النشاط الرئيسي ل


رز ميدل وإيرادات الفرع من قسم تطوير األعمال والخدمات ذات الصلة بموديز انفيست  استمدتعلى وجه التحديد،  
 ماني.ايست لمتد فيما يتعلق بخدمات التصنيف االئتماني وغير االئت


 
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة  - ٢


  أدناه.  تم إدراجهاالسياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية أهم إن 


  أسس اإلعداد   ١-٢


ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير  أعدت هذه القوائم المالية طبقا
  واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.


  تطبيق معايير محاسبية جديدة خالل العام الحالي    ٢-٢


 التطبيقعقود اإليجار في السنة المالية الحالية مع تاريخ    -١٦الفرع بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    قام
 تعديل يتم لم النحو هذا وعلى رجعي بأثر المعيار هذا تطبيق عدم الفرع اختار وقد. ٢٠١٩ يناير ١ في االولي


ً  ذكرأي تم تقديمها كم  –  ٢٠١٨لعام  المقدمة المعلومات   .سابقا


  لم ينتج عن تطبيق هذا المعيار الجديدة أي تأثير على القوائم المالية للفرع.  


  أساس القياس ٣-٢


ً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء بعض البنود كما هو موضح في السياسات تم إعداد هذه  القوائم المالية وفقا
  المحاسبية ذات الصلة. 


  العملة الوظيفية وعملة العرض  ٤-٢


إن العملة الوظيفية للفرع هي الدرهم اإلماراتي. ألغراض إعداد التقرير، تم عرض القوائم المالية بالرياالت 
  السعودية.


  ممتلكات ومعدات   ٥-٢


  اإلثبات المبدئي والالحق


يتم إثبات الممتلكات والمعدات مبدئياً بالتكلفة في التاريخ الذي تم فيه استالم البنود. وتتضمن التكلفة النفقات العائدة 
زء مباشرة القتناء الموجودات. يتم رسملة البرامج المشتراة والتي تعتبر أساسية لوظائف المعدات ذات الصلة كج


  من هذه المعدات. 
 


اإلثبات المبدئي، يتم إثبات الممتلكات والمعدات بالتكلفة بالصافي بعد االستهالك المتراكم و/أو خسائر  بعد
  االنخفاض في القيمة المتراكمة، إن وجدت. 







  انفيستورز سيرفيسفرع شركة موديز 
  (فرع لشركة أجنبية)


  إيضاحات حول القوائم المالية


  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ي للسنة المنتهية ف 


  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 


- ٨ -  


احتسابها كبنود منفصلة  عندما تختلف األعمار اإلنتاجية لألجزاء الهامة ألي بند من الممتلكات والمعّدات، يتم 
 ) ضمن الممتلكات والمعّدات.مكونات رئيسية(


 


  استهالك


 يتم إثبات االستهالك في قائمة الدخل الشامل باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ألي
  والمعدات أو مكوناته الرئيسية، إن وجدت. تالممتلكامن بنود  بند
 


  فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة لممتلكات ومعدات الفرع:


  سنوات ٣  أجهزة وبرامج حاسب آلي   
 


  إلغاء اإلثبات


  يتم إلغاء إثبات القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات:


 ،أو عند استبعاد الموجودات  
  استبعادها.تصادية مستقبلية من استخدامها أو أي منافع اق وجود عندما ال يتوقع  
 


يتم تحديد الربح أو الخسارة، إن وجدت، الناشئة عن إلغاء إثبات بند من الممتلكات والمعدات على أنها الفرق بين 
إلغاء  االستبعاد، إن وجدت، والقيمة الدفترية للبند. يتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن  متحصالتصافي 
    / (مصاريف) غير تشغيلية أخرى، بالصافي.   كدخلفي قائمة الدخل الشامل وتصنف  ،، إن وجدتاإلثبات


 
يتم تحديد األرباح والخسائر من عمليات االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية، ويتم إدراجها ضمن  


  قائمة الدخل الشامل. 
 


بشكل جوهري  العادية التي ال تزيد من العمر اإلنتاجي المقدر لألصل  يتم تحميل مصاريف الصيانة واإلصالحات  
على قائمة الدخل الشامل عند تكبدها. يتم رسملة تكاليف التجديدات والتحسينات الرئيسية، إن وجدت، ويتم استبعاد 


  الموجودات التي تقرر استبدالها. 


  ضريبة الدخل  ٦-٢


ضريبة  يخضع الفرع لضريبة الدخل وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة"). يتم تحميل مخصص 
قائمة الدخل الشامل. يتم تسجيل المبالغ اإلضافية المستحقة عند استكمال الربوط  في الدخل المستحقة على الفرع


  النهائية، عند تحديد هذه المبالغ. 
 


في   ين الدخل المالي والدخل الضريـبيالمؤجلة على جميع الفروقات المؤقتة الجوهرية ب يتم إثبات ضريبة الدخل
الفترة التي تنشأ فيها تلك الفروقات، ويتم تعديلها عند عكس الفروقات المؤقتة المتعلقة بها. يتم تحديد ضريبة الدخل  


لي ويتوقع أن يتم تطبيقها عند تحقق المؤجلة باستخدام معدالت الضريبة السائدة في تاريخ قائمة المركز الما
   موجودات ضريبة دخل مؤجلة أو تسوية مطلوبات ضريبة دخل مؤجلة.


 
باستقطاع ضرائب على بعض المعامالت مع األطراف غير المقيمين في المملكة العربية السعودية    الفرعكما يقوم  


  الدخل السعودي. ضريبةوذلك وفقاً لنظام 


  نقد وما يماثله  ٧-٢


يتضمن النقد وما يماثله النقد لدى البنك والودائع المحتفظ بها تحت الطلب لدى البنوك والتي تبلغ فترات استحقاقها 
  يوماً أو أقل.  ٩٠ية األصل







  انفيستورز سيرفيسفرع شركة موديز 
  (فرع لشركة أجنبية)


  إيضاحات حول القوائم المالية


  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ي للسنة المنتهية ف 


  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 


- ٩ -  


  الموظفين منافع  ٨-٢


  األجل قصيرة منافع


وتحتسب كمصاريف على مدى فترة تقديم  مخصومةالموظفين قصيرة األجل بقيم غير  منافعتقاس التزامات 
  الخدمة. 


 
مخصص لاللتزام المقدر   يتم تكوينالموظفون.  يستحقهاالموظف لإلجازة السنوية عندما  استحقاقاتيتم إثبات 


  تاريخ التقرير. حتىلإلجازة السنوية نتيجة للخدمات التي قدمها الموظفون 
 


  يتم إثبات استحقاقات الموظف لإلجازة المرضية وإجازة الوضع أو إجازة األبوة في وقت اإلجازة.
 


  منافع نهاية الخدمة  


المكتسبين عن التقاعد   للموظفين إجماليا مبلغا. توفر خطة المكافأة المكافأة وهي محددة، منفعة التزام الفرع لدى
المحددة للفرع    المنفعةالموظف المعني وسنوات عمله مع الفرع. يتم احتساب التزام    راتبأو إنهاء العمل بناًء على  


  الفترات في خدماتهم مقابل الموظفون اكتسبها التي المستقبلية المنفعة مبلغفيما يتعلق بالمكافأة من خالل تقدير 
 االئتمان  وحدة  طريقة  باستخدام  بةيتم خصم تلك المنفعة لتحديد قيمتها الحالية. يتم إجراء هذه الحس  ،والسابقة  الحالية


  .المتوقعة


 المحتجزةاالكتوارية في قائمة المركز المالي مع خصم أو ائتمان مقابل األرباح    والخسائرإعادة قياس المكاسب    يتم
  من خالل الدخل الشامل اآلخر في سنة حدوثها. 


 
 منافع تصنيف إعادة يتم ،العمل عقداإلفصاح عن منافع نهاية الخدمة كمطلوبات غير متداولة. عند إنهاء  يتم


  بينما يستكمل هؤالء الموظفين تقديم الخدمات أثناء فترة إشعارهم. العالقة كمطلوبات متداولة  الموظفين ذوي


  إيرادات  ٩-٢


يعكس المقدار   بمبلغ  يتم إثبات اإليرادات عندما يتم نقل السيطرة على البضائع أو الخدمات المصرح بها إلى العميل
  الذي يتوقع الفرع الحصول عليه مقابل البضائع او الخدمات. 


 
تمثل رسوم الخدمة رسًما يحمل على طرف ذي عالقة مقابل الخدمات التي يقدمها الفرع بموجب شروط اتفاقية  


  الرسوم على أساس التكلفة الزائدة ويتم إثباتها على أساس االستحقاق. حميلتالخدمة. يتم 


  دوات المالية األ  ١٠-٢


طرف في أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة ما، والتزام مالي أو أداة   يكونيثبت الفرع األداة المالية عندما 
  حقوق ملكية لمنشأة أخرى.


  
  موجودات مالية


  باقتناء األصل المالي المتعلقة المعاملة  تكاليفمضافاَ إليها  المالية مبدئياً بالقيمة العادلةيتم قياس كافة الموجودات 
    . في حالة الموجودات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة


 
يصنف الفرع الموجودات المالية المقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو  


إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات    أعمالهرة، على أساس نموذج  القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسا
  المالية التعاقدية لألصل المالي. 


  
 







  انفيستورز سيرفيسفرع شركة موديز 
  (فرع لشركة أجنبية)


  إيضاحات حول القوائم المالية


  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ي للسنة المنتهية ف 


  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 


- ١٠  -  


  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة


المالية المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تتمثل هذه التدفقات النقدية فقط  الموجوداتيتم قياس 
وديعة الضمان  و من طرف ذي عالقة  المطلوب يتم تصنيفئيسية والفائدة بالتكلفة المطفأة. في المدفوعات الر


  والنقد وما يماثله ضمن هذه الفئة.
  


  مطلوبات مالية


خصم  يتميتم قياس جميع المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض واالقتراض والذمم الدائنة، 
تكاليف المعاملة المباشرة العائدة لها. يتم تصنيف المطلوبات المالية إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل  


  ذي عالقة والمصاريف المستحقة.   المطلوب إلى طرفلية بالتكلفة المطفأة  الربح والخسارة. تشمل المطلوبات الما
 


  إلغاء اإلثبات


  إثبات جميع األدوات المالية عندما: إلغاء يتم 


 تنتهي الحقوق وااللتزامات المتعلقة بالتدفقات النقدية أو يتم تسويتها؛ و  
 ل السيطرة أو المخاطر والمزايا (عندما ينطبقيتم تحوي.(  
 


 متحصالتيتم تحديد الربح أو الخسارة الناشئة عن إلغاء إثبات األدوات المالية على أنها الفرق بين صافي 
االستبعاد، إن وجدت، والقيمة الدفترية. يتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن إلغاء اإلثبات في قائمة الدخل  


  ي./ (مصاريف) غير تشغيلية أخرى، بالصاف  دخلالشامل وتصنف ك
 


يقدم الفرع إفصاحات القيمة العادلة لتلك األدوات المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة والمتوقع تسويتها بعد أكثر 
شهًرا أو عندما يتم تقييم مخاطر االئتمان الخاصة بالطرف اآلخر على أنها عالية. فيما يتعلق بجميع  ١٢من 


قدم أي إفصاحات  تقريب معقول للقيمة العادلة وال يمة الدفترية هي  األدوات المالية األخرى، يفترض الفرع أن القي
  إضافية. 


  االنخفاض في القيمة  ١١-٢


  موجودات مالية


المالية   الموجوداتيستخدم الفرع نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة لقياس وإثبات خسائر انخفاض القيمة على 
    صر تمويل لهذه الموجودات المالية.ع عنالمحتفظ بها بالتكلفة المطفأة. ال يوجد لدى الفر


 
بموجب النهج المبسط، يثبت الفرع مخصص الخسارة للخسارة االئتمانية المتوقعة استناًدا إلى الخبرة التاريخية 


دائًما  المعدلة وفقًا للعوامل الحالية والمستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية والظروف الحالية التي تساوي  
هي تلك الخسائر  على مدار العمر . إن الخسائر االئتمانية المتوقعةعلى مدار العمر الخسارة االئتمانية المتوقعة


لهذه الموجودات المالية. يتم تسجيل تقديرات   عالمتوق  العمرالتخلف عن السداد على مدار  الناتجة عن جميع أحداث  
ارة انخفاض في القيمة ويتم إظهارها كإضافات إلى مخصص  الحسابات غير القابلة للتحصيل على أنها خس


  الخسارة. 
 


ووضع آجال االستحقاق الحالية  التحصيل التاريخييقوم الفرع بتقييم مخصص الخسارة من خالل فحص وتقييم 
رافية،  لحسابات العمالء. ويأخذ الفرع في االعتبار البيئة االقتصادية للعمالء، سواء من الناحية الصناعية أو الجغ


  مخصصه حسب االقتضاء. بتعديليقوم الفرع  تحليله،في تقييم الحاجة إلى مخصصات. بناًء على 







  انفيستورز سيرفيسفرع شركة موديز 
  (فرع لشركة أجنبية)


  إيضاحات حول القوائم المالية


  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ي للسنة المنتهية ف 


  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 


- ١١  -  


  تحويل العمالت األجنبية  ١٢-٢


يقوم الفرع مبدئياً بإثبات المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية على أساس أسعار الصرف السائدة للعملة الوظيفية 
يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات المالية المقومة بالعمالت األجنبية على أساس   .المعامالتفي تاريخ تلك  


السائد في تاريخ التقرير. تحول البنود الغير نقدية المقاسة على أساس التكلفة التاريخية  الوظيفي سعر اإلقفال
األولية. يتم تحميل جميع فروقات تحويل  بالعمالت األجنبية على أساس أسعار الصرف كما في تاريخ المعامالت


  العمالت األجنبية على قائمة الدخل الشامل. 
 


  العملة الوظيفيةتحويل 


يتم تحويل  .ن عملة التقرير للقوائم المالية هي اللایر السعوديللفرع هي الدرهم اإلماراتي وإ إن العملة الوظيفية
خل س أسعار الصرف في تاريخ التقرير. ويتم تحويل دإلى عملة التقرير على أسا وبات الفرعموجودات ومطل


للفترة. يحمل فرق تحويل العمالت الناتج على قائمة الدخل   /للسنة أسعار الصرفومصاريف الفرع على أساس 
 الشامل اآلخر تحت بند "احتياطي تحويل".


  ذمم دائنة ومستحقات  ١٣-٢


يتم إثبات مبالغ المطلوبات التي سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سواء تم إصدار فواتير بموجبها إلى 
  الفرع أو ال.


  مخصصات  ١٤-٢


وهناك عاقدي نتيجة لحدث وقع في السابق  مخصصات في حال كان لدى الفرع التزام حالي نظامي أو تيتم إثبات ال
  تقدير المبلغ بشكل موثوق. وباإلمكان وارد لتسوية االلتزاماحتمال وجود استخدام للم


  وتقديرات وافتراضات محاسبية هامة  أحكام  ١٥-٢


وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة   ألحكاماإلدارة  استخداميتطلب إعداد القوائم المالية للفرع 
لإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة بنهاية تاريخ التقرير. ومع 


إلى نتائج قد تتطلب تعديال جوهريا  يؤديمكن أن حول هذه االفتراضات والتقديرات من الم عدم التأكدذلك، فإن 
  في المستقبل. المتأثرعلى القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام 


 
التقديرات المحاسبية    أثر إعادة فحص يقوم الفرع بفحص التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل مستمر. يتم إثبات  


  في الفترة التي يتم فيها فحص التقدير.
  


المكافآت) باستخدام التقييمات االكتوارية. يتضمن التقييم االكتواري عمل افتراضات   (أييتم تحديد تكلفة المزايا 
مختلفة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل، وتشمل تحديد سعر الخصم، وزيادة الرواتب في المستقبل 


تقييم وطبيعته على المدى الطويل، إن التزام المنافع المحددة ومعدالت الوفيات. نظرا للتعقيدات التي ينطوي عليها ال
  حساس بدرجة عالية للتغيرات في هذه االفتراضات.  


  


  


  


  


  


  
 







  انفيستورز سيرفيسفرع شركة موديز 
  (فرع لشركة أجنبية)


  إيضاحات حول القوائم المالية


  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ي للسنة المنتهية ف 


  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 


- ١٢  -  


  معايير محاسبة جديدة ومعدلة صادرة ولكنها لم تطبق بعد - ٣


تاريخ إصدار القوائم المالية للفرع   كما فيالصادرة والتي لم يتم تطبيقها بعد  الجوهريةيتم اإلفصاح عن المعايير 
  أدناه:


   هام، "تعريف ٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم   ١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم"  


فهوم " وتقدم إرشادات للمساعدة في تحسين االتساق في تطبيق هذا المالمادةالتعديالت تعريف "  وتوحد توضح
كلما تم استخدامه في المعايير الدولية للتقرير المالي. توضح التعديالت أن األهمية المادية ستعتمد على طبيعة أو  


إلى تقييم ما إذا كانت المعلومات، سواء كانت فردية أم مقترنة بمعلومات  تحتاج المنشأةوف سحجم المعلومات. 
إذا كان من المتوقع بشكل معقول   هامي خطأ في المعلومات هو أمر  في سياق القوائم المالية. يعتبر أ  هامةأخرى،  


  ١التأثير على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون. تسري التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  
يق المبكر. . يُسمح بالتطب٢٠٢٠يناير  ١من الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد   ٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم 


موعد تطبيق هذا التعديل. ال يتوقع الفرع تأثيًرا جوهريًا من تطبيق هذا التعديل على   في صدد إقرار الفرع إن
  قوائمه المالية. 


ال توجد معايير محاسبية جديدة ومعدلة أخرى صادرة ولكن ليست سارية المفعول ومن المتوقع أن يكون لها تأثير 
  المالية للفرع.جوهري على القوائم 


 
  إيرادات - ٤


 اإليرادات بالفئة


  


  إيضاح
للسنة المنتهية في 


  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١


يناير  ١٨للفترة من 
(تاريخ  ٢٠١٨


السجل التجاري) إلى 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١


     
  ٢٬٦٠٤٬٦٧٠  ٢٫٨٣٩٫٧٧٧  ١١    خدمات


انفيستورز موديز ذات الصلة إلى  والخدماتاالعمال  وتطويرللفترة من توفير  / يستمد إيرادات الفرع للسنة 
  االئتماني.يتعلق بخدمات التصنيف  فيما سيرفيس


  يمثل الجدول التالي توقيت إثبات اإليرادات:


  


  


  


  


 
للسنة المنتهية في 


 ٢٠١٩ ديسمبر ٣١


يناير  ١٨للفترة من 
(تاريخ  ٢٠١٨


السجل التجاري) إلى 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١


 
 
  


  ٢٬٦٠٤٬٦٧٠ ٢٫٨٣٩٫٧٧٧  اإليرادات المثبتة بمرور الوقت







  انفيستورز سيرفيسفرع شركة موديز 
  (فرع لشركة أجنبية)


  إيضاحات حول القوائم المالية


  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ي للسنة المنتهية ف 


  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 


- ١٣  -  


 مصاريف تشغيلية - ٥


  إيضاح 
للسنة المنتهية في 


  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١


يناير  ١٨للفترة من 
(تاريخ  ٢٠١٨


السجل التجاري) 
ديسمبر  ٣١إلى 


٢٠١٨  
    


  ١٬٥٥٧٬٩٥٥  ٢٫٠٠١٫٤٤٠  ١-٥  تكاليف الموظفين
  ٨٦٬٧٩٢  ٢١٢٫٤٩٦    أتعاب مهنية وقانونية
  ١٢٥٬٩٩٥  ١٣٥٫٤٠٧    التسجيل والترخيص


  ١٠٩٬٩٥٠  ٨٩٫٨١٠    اتفاقيات الخدمات المكتبية
  ٩٠٬٠١٦  ٨٤٫٠٠٢    أتعاب مراجعة


  ٧٨٬٧٣٠  ٥٠٫٣٧٥    سفر
  ٨٬٣٠١  ١٠٫٦٠٦   ومؤتمرات ندوات


  ١٬٦١٩  ٢٫٣٣٧ ٧  استهالك
  ٢٣٧٬٦٣٢  -   توظيف
  ١١٤٬٧٤٢  ٥٦٫٧٧٩   أخرى 


  ٢٬٤١١٬٧٣٢  ٢٫٦٤٣٫٢٥٢  
 


  تكاليف الموظفين  ١-٥


  إيضاح 
للسنة المنتهية في 


  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١


يناير  ١٨للفترة من 
(تاريخ  ٢٠١٨


السجل التجاري) إلى 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١


    
  ١٬٣٦٦٬٣٣٤  ١٬٨٠٠٬٤٧٠   رواتب ومكافآت 


  ٤٨٬٦٢٩  ٤٤٬٤٧٤  ٩  منافع نهاية الخدمة للموظفين
  ١٤٢٬٩٩٢  ١٥٦٬٤٩٦   منافع أخرى


  ١٬٥٥٧٬٩٥٥  ٢٫٠٠١٫٤٤٠  


  أمور متعلقة بضريبة الدخل - ٦
 


 إيضاح
للسنة المنتهية في 


  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١


يناير  ١٨للفترة من 
(تاريخ  ٢٠١٨


السجل التجاري) إلى 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١


    
  ٥٦٬٥١١  ٤٨٫٠٩١   ضريبة الدخل الحالية المحملة للسنة / للفترة


٦-٢  ضريبة الدخل المؤجلة المحملة للسنة / للفترة  )١٨٫٦٠٣(  -  
  ٥٦٫٥١١  ٢٩٫٤٨٨   للفترة صافي تكاليف ضريبة الدخل للسنة / 


  







  انفيستورز سيرفيسفرع شركة موديز 
  (فرع لشركة أجنبية)


  إيضاحات حول القوائم المالية


  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ي للسنة المنتهية ف 


  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 


- ١٤  -  


  تسوية الضريبة الفعلية  ١-٦
  


    )٪٢٠:  ٢٠١٨( ٪٢٠ نظامي بمعدلالدخل  ضريبة


 


 


  
  


للسنة المنتهية في 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١


يناير  ١٨للفترة من 
(تاريخ  ٢٠١٨


السجل التجاري) إلى 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١


  ١٩٢٬٩٥٤   ١٨٩٫٠٠٠   قبل ضريبة الدخل  الربح
    


  ٣٨٬٥٩١   ٣٧٫٨٠٠   ٪٢٠قدره  نظاميضريبة الدخل بمعدل 
      :التسوية


     واجبة الخصم   مصروفات
 ٩٫٧٢٤ ٥٫٩٢٩   مخصصات  - 
 ٧٫٨٧٢ ٢٧٨   ضريبة استقطاع  - 
  -  ٢٫٢٧٣   غرامات  - 
  ٣٢٤  ٣٠٦   استهالك  - 
  -  ١٫٥٠٥   خسارة من فوركس غير محققة  - 


  -  )١٨٫٦٠٣(   ضريبة مؤجلة  


   ٥٦٬٥١١   ٢٩٫٤٨٨  


  المؤجلة  الضريبة ٢-٦
  


    :التاليالضريبية المؤجلة على النحو  مطلوباتوال المؤجلة الضريبية لموجوداتا تحليل
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  


  -  )٩٠(    ومعداتممتلكات 
 - ٧٨٫٢٧٤   نهاية الخدمة   منافع مخصص


 - ٧٨٫١٨٤    للفترة / للسنة المؤقتة الفروق
     


  األجانب من الفروقات المؤقتة للسنةحصة المساهمين 
  للفترة في قائمة الدخل   /


 ٩٣٫٠١٣ - 


  حصة المساهمين األجانب من الفروقات المؤقتة للسنة
  االخر للفترة في قائمة الدخل الشامل   /


   
)١٤٫٨٢٩(  


-  


السعوديين في  رغي المساهمينحصة  مجموع
  الضريبة المؤجلة  الموجودات


   
٧٨٫١٨٤  


-  


       
على    ٪٢٠بمعدل المحسوبة ضريبة الدخل المؤجلة 


  للفترة في قائمة الدخل   / الفروق المؤقتة للسنة 
   


١٨٫٦٠٣  
  
-  


على    ٪٢٠بمعدل المحسوبة ضريبة الدخل المؤجلة 
للفترة في قائمة الدخل الشامل   / الفروق المؤقتة للسنة 


  االخر


   
  
)٢٫٩٦٦(  


-  


  -  ١٥٫٦٣٧   ديسمبر  ٣١ضريبة الدخل المؤجلة كما في  مجموع
  







  انفيستورز سيرفيسفرع شركة موديز 
  (فرع لشركة أجنبية)


  إيضاحات حول القوائم المالية


  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ي للسنة المنتهية ف 


  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 


- ١٥  -  


 حساب الضريبة المؤجلة  حركة ١-٢-٦
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  


  -  -   االفتتاحي   الرصيد
 - ١٥٫٦٣٧   الفترة   /  إضافات خالل السنة


 - ١٥٫٦٣٧   ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  


  ممتلكات ومعدات  - ٧


  ٢٠١٨  ٢٠١٩ إيضاح آلي وبرامج حاسب  أجهزة
       التكلفة:


  -  ٦٫٤٧٤   الرصيد االفتتاحي  
 ٦٫٤٧٤ -   خالل السنة / الفترة إضافات
 ٦٫٤٧٤ ٦٫٤٧٤   ختامي رصيد ال


       
      :مجمع االستهالك


  -  )١٫٦١٩(   الرصيد االفتتاحي  
 ) ١٫٦١٩( )٢٫٣٣٧( ٥  الفترة   /  إضافات خالل السنة


 ) ١٫٦١٩( )٣٫٩٥٦(   ختامي رصيد ال
  ٤٫٨٥٥  ٢٫٥١٨   الدفترية صافي القيمة 


  قد وما يماثلهن - ٨
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
    


  ٩٩١٬٣٥٨  ١٫١٠٠٫٤٠٢   نقد لدى البنك
    


 منافع نهاية الخدمة - ٩


فإن اإلفصاحات المتعلقة    وبالتالي  ممول،المؤهلين. إن خطة المكافأة هي التزام غير    للموظفين  مكافآت  الفرع  يقدم
الفرع قد تم إنشاؤه العام الماضي ولم يتم اعتبار مزايا نهاية  ألن ناتبأصول الخطة ال تنطبق. لم يتم توفير مقار


    .جوهريأساس   علىالخدمة  


  للقيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة:   والختاميةاألرصدة االفتتاحية  تسوية


  
 التفاصيل 


 
٢٠١٨  ٢٠١٩  


  -  ٤٨٫٦٢٩   الفترة   / في بداية السنة  مالقيمة الحالية لاللتزا
  ٤٨٫٦٢٩  ٤٤٫٤٧٤   مصروف الخدمات  
  -  )١٤٫٨٢٩(   من االلتزام   خسارة /) ربح(مجموع إعادة قياس 


  ٤٨٫٦٢٩  ٧٨٫٢٧٤  الفترة / في نهاية السنة  مالقيمة الحالية لاللتزا


  







  انفيستورز سيرفيسفرع شركة موديز 
  (فرع لشركة أجنبية)


  إيضاحات حول القوائم المالية


  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ي للسنة المنتهية ف 


  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 


- ١٦  -  


  المنافع المحددة:  التزاماتاستحقاق  ملف
  


 السنة   ٢٠١٩
   


 سنة  إلى  صفر من   ٣٫٣٩١
 سنة إلى سنتين   من   ٤٫١٩٧
 سنتين إلى ثالثة سنوات  من   ٣٫٩٨٤
 سنوات اربعة إلىثالث سنوات  من   ٣٫٧٨٤
 إلى خمسة سنوات   سنوات أربع من   ٣٫٥٩٦
 خمسة سنوات إلى ستة سنوات  من   ٣٫٤١٩


 فصاعداً   سنوات ستة من   ٥٥٫٩٠٣
٧٨٫٢٧٤   


  : السنة قائمة الدخل خالل  فيبه  المعترفالمبلغ  مجموع
٢٠١٩   


   
 تكلفة الخدمة الحالية     ٤٤٫٤٧٤


 صافي تكلفة الفائدة    -
٤٤٫٤٧٤   


  


٢٠١٩   
 معدل الخصم     ٪٢٫٥٠
 معدل نمو الرواتب     ٪٥٫٣٥
 معدل السحب    ٪٦٫٤١


 جدول الوفيات     ٥٢-١٩٤٩أ
 سن التقاعد     سنة ٦٠


  يعتمد سعر الخصم على عائدات السوق المتاحة على السندات الحكومية األمريكية


  المنافع المحددة: اللتزامات التأثر تحليل
٢٠١٩   


 الخصم سعر في التغير تأثيرأ)    
 لاللتزام في نهاية السنة   الحالية القيمة   ٧٨٫٢٧٤


 ٪ ٠٫٥٠ بنسبة الزيادة بسبب التأثير -    )٤٫٠٤٧(
    ٪٠٫٥٠بسبب انخفاض بنسبة  التأثير -    ٤٫٣٤١


    
 التغير في زيادة الرواتب     أثرب)    


 القيمة الحالية لاللتزام في نهاية السنة   ٧٨٫٢٧٤
 ٪ ٠٫٥٠ بنسبة الزيادة بسبب التأثير -    ٤٫١٩٩


    ٪٠٫٥٠بسبب انخفاض بنسبة  التأثير -    )٣٫٩٦٠(


    .ذلكلم يتم احتساب تأثير التغيير الناتج عن  وبالتالي، جوهرية،ليست  والسحوبات الوفيات بسبب التأثر







  انفيستورز سيرفيسفرع شركة موديز 
  (فرع لشركة أجنبية)


  إيضاحات حول القوائم المالية


  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ي للسنة المنتهية ف 


  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 


- ١٧  -  


  مستحقات ومطلوبات أخرى - ١٠


 
 


٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ٢٣٦٫٤٤٦  ٤١٨٫٥٦١   منافع موظفين مستحقة


  ١٢٥٫٥٥٨  ٢٠٤٫٤١٥   أتعاب مهنية مستحقة
  ٩٨٫٠٦٢  ٥٣٫٨٦٣     أخرىومطلوبات  مصاريف مستحقة


  ١٧٥٬١٩٨  -   تأمينات اجتماعية مستحقة


  ٦٣٥٬٢٦٤  ٦٧٦٫٨٣٩  
 


  عالقة ويمعامالت مع أطراف ذ - ١١


إن الفرع عضو في مجموعة من الشركات الشقيقة المملوكة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الشركة األم،  
  شركة موديز.


  
  :تنفيذ المعامالت التالية مع األطراف ذات العالقة خالل السنة / الفترةتم 


 
 


  إيضاح
للسنة المنتهية في 


  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١


يناير  ١٨للفترة من 
(تاريخ  ٢٠١٨


السجل التجاري) 
ديسمبر  ٣١إلى 


٢٠١٨  


     المركز الرئيسي


  ٢٬٦٠٤٬٦٧٠  ٢٫٨٣٩٫٧٧٧  ٤  إيراد مكتسب
  ٥٠٬٠٠٠  ٦٫٥٥٢٫٠٠٠   العامل المستلم تمويل رأس المال 


  ) ٥٠٬٠٠٠(  )٦٫٥٥٢٫٠٠٠(   سداد تمويل راس المال العامل 
  )١٬٥٣٢٬١٣٦(  )١٫٦٣٧٫٨٧٢(   تعويضات مدفوعة 


    
     شركة تابعة زميلة 


  ٦٬٤٧٤  -  ٧  شراء معدات حاسب آلي
 


  العالقة بما يلي: ذويالناتجة عن معامالت مع األطراف  الهامةتتمثل األرصدة 
 


  ٢٠١٨  ٢٠١٩  


    مطلوب من طرف ذو عالقة 


  ٣٧٩٬٤١٩  ٤٩١٫١٤٤   المركز الرئيسيمدينة من خدمات ذمم 
       


    مطلوب إلى طرف ذو عالقة
  ) ٥٬٨٧٨(  -   شراء معدات حاسب آلي من شركة تابعة زميلة


 
ألف لایر سعودي كمساهمة رأسمالية   ٥٠٠قدم المكتب الرئيسي  ، ٢٠١٨ديسمبر  ٣١خالل الفترة المنتهية في 


  للفرع.
  
 







  انفيستورز سيرفيسفرع شركة موديز 
  (فرع لشركة أجنبية)


  إيضاحات حول القوائم المالية


  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ي للسنة المنتهية ف 


  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 


- ١٨  -  


  تعويضات أعضاء اإلدارة العليا


قبل  للفرع. يقومون بأداء عملهم دون تعويض من أي نوع من    العليااإلدارة    أعضاءمدراء المركز الرئيسي  يعتبر  
  الفرع.


  احتياطي نظامي - ١٢


٪ من صافي الدخل إلى  ١٠، يجب على الفرع تحويل لسعوديةفي المملكة العربية ا الشركاتوفقاً لمتطلبات نظام 
من رأس مال الفرع. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع  ٪٣٠احتياطي نظامي، حتى يعادل هذا االحتياطي 


  حالياً.


  بها المرتبطة والمخاطر المالية األدوات - ١٣


  والسيولة والعملة االجنبية. ت المالية للفرع لمخاطر االئتمانتخضع األدوا


  مخاطر االئتمان  ١-١٣


 بالتزاماته تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة المصدر أو الطرف المقابل أو الطرف األخر األساسي على الوفاء  
 يةاالئتمان  هالذي يتم تقييم مخاطروللفرع بالكامل مع المكتب الرئيسي    الذمم المدينةالتي أبرمها مع الفرع. إن رصيد  


. يتم االحتفاظ بالنقد وما يماثله للفرع لدى البنك السعودي البريطاني. يراقب الفرع بانتظام ةمنخفض اعلى أنه
التصنيف االئتماني للبنك. كما في تاريخ التقرير، كان تصنيف موديز االئتماني قصير األجل للبنك السعودي 


-Pهو  لایر سعودي    ٩٩١٬٣٥٩:  ٢٠١٨(  .P-1لایر سعودي هو    ١٫١٠٠٫٤٠٢البريطاني برصيد إجمالي قدره  
1(.  


 
  المصنفة: للمنشآتتستخدم شركة موديز التصنيفات التالية لإلشارة إلى قدرة السداد النسبية 


 
P-1  –  (أو المؤسسات الداعمة) المصنفةلدى الجهات المصدرة Prime-1  قدرة فائقة على سداد التزامات


  الديون قصيرة األجل. 
  


التعرض للمخاطر االئتمانية لألرصدة المطلوبة من طرف ذي عالقة حسب يقدم الجدول التالي معلومات عن 
  المنطقة الجغرافية: 


  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩   المنطقة


    
  ٣٧٩٬٤١٩  ٤٩١٫١٤٤   اإلمارات العربية المتحدة


  
فإن مخاطر االئتمان  لذلك،عند استحقاقها.  الشقيقة يتمتع الفرع بتاريخ من تحصيل الذمم المدينة بين الشركات


  وال يوجد أي متطلبات إلنشاء الخسائر االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة بين الشركات الشقيقة. جوهريةغير 


  مخاطر السيولة  ٢-١٣


للوفاء بااللتزامات عند استحقاقها.  السيولةإن مخاطر السيولة هي مخاطر أن يواجه الفرع صعوبات في جمع 
ينة على مستوى المكتب الرئيسي تقوم بمراقبة وضع السيولة بانتظام وتحتفظ باألموال المناسبة هناك وظيفة للخز


  للوفاء بمتطلبات الفرع من السيولة. 
 


الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المالية للفرع إلى مجموعات االستحقاق ذات الصلة كما في تاريخ  نبيي
  التقرير. إن المبالغ الواردة في الجدول هي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة. 







  انفيستورز سيرفيسفرع شركة موديز 
  (فرع لشركة أجنبية)


  إيضاحات حول القوائم المالية


  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ي للسنة المنتهية ف 


  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 


- ١٩  -  


  أشهر ٣أقل من    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  أشهر حتى ٣


  سنة واحدة
سنة واحدة 


  سنوات ٥إلى 
 ٥أكثر من 


  المجموع  سنوات
            


  ٧٬٨١٢   -  -  ٧٬٨١٢  -   ودائع ضمان
  ٤٩١٫١٤٤  -  -  -  ٤٩١٫١٤٤  مطلوب من طرف ذو عالقة


  ١٫١٠٠٫٤٠٢  -  -  -  ١٫١٠٠٫٤٠٢  نقد وما يماثله
مصاريف مستحقة ومطلوبات 


  ) ٦٧٦٫٨٣٩(  -  -  ) ٤٧٫٥٠٠(  ) ٦٢٩٫٣٣٩(  أخرى


  ٩٢٢٫٥١٩   -  -  ) ٣٩٫٦٨٨(  ٩٦٢٫٢٠٧  المركز صافي
  


 


  أشهر ٣من  قلأ   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  حتى أشهر ٣


  واحدة سنة
 واحدة سنة
  سنوات ٥ إلى


 ٥ من أكثر
  المجموع  سنوات


            
  ٧٬٨١٢   -  -  ٧٬٨١٢  -   ضمان ودائع


  ٣٧٩٫٤١٩  -  -  -  ٣٧٩٫٤١٩  عالقة ذو طرف من مطلوب
  ٩٩١٫٣٥٨  -  -  -  ٩٩١٫٣٥٨  يماثله وما نقد


 ومطلوبات مستحقة مصاريف
  ) ٤٦٠٫١٠٥(  -  -  -  ) ٤٦٠٫١٠٥(  أخرى


  ) ٥٫٨٧٨(  -  -  -  ) ٥٫٨٧٨(  ذو عالقة  أطرافمطلوب الى 


  ٩١٢٫٦٠٦  -  -  ٧٬٨١٢  ٩٠٤٬٧٩٤   المركز صافي


  العملة األجنبيةمخاطر   ٣-١٣


 تتم. األجنبية العمالت صرف أسعار في التغيرات بسبب القيمة في التغيرات مخاطر هي األجنبية العملة مخاطر
 تحليل  أدناه  الجدول  في  الواردة  المبالغ  تقدم.  الرئيسي  المكتب  مستوى  على  وتقييمها  األجنبية  العملة  مخاطر  مراقبة


  :التقرير تاريخ في للفرع األجنبية العملة لمخاطر للتعرض الحساسية
 


  
  سعودي لایر   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١


 جنيه
  أمريكي  دوالر  إسترليني


    
  -  -  ٧٬٨١٢  الضمان  وديعة


  )٣٢٫٧٩٦(  -  )٣٥٢٫٥٣٩(  عالقة  ذو طرف من مطلوب
  -  -  ١٫١٠٠٫٤٠٢  يماثله وما نقد


  ١٩٫١٣٦  -  )٩٨٫٠٠٠(  أخرى ومطلوبات مستحقة مصاريف


  )١٣٫٦٦٠(  -  ٦٥٧٫٦٧٥  المجموع
        


  ٣٫٧٥١٣   -  ١٫٠٠٠٠   أجنبية  عمالت صرف أسعار
  ٠٫٣٧٥١   -  ٠٫١٠٠٠   )-(+/ ٪١٠ بمقدار المعدل في التغير
  )١٫٣٦٦(  -   ٦٥٫٧٦٧  )-(+/ األرباح على التأثير


  
  
  







  انفيستورز سيرفيسفرع شركة موديز 
  (فرع لشركة أجنبية)


  إيضاحات حول القوائم المالية


  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ي للسنة المنتهية ف 


  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 


- ٢٠  -  


  
  لایر سعودي   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١


جنيه 
  دوالر أمريكي   إسترليني


  
  -  -  ٧٬٨١٢  وديعة الضمان 
  -  -  ٩٩١٬٣٥٨  نقد وما يماثله


  ) ٤٥٫٦٧٥(  -  ) ١١٨٫٣٦٩(  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
  ) ٣٠٫٧٤٢(  ) ٥٫٨٧٨(  ) ١٢٠٫٩٢٤(  الى أطراف ذو عالقة   مطلوب


  ) ٧٦٫٤١٧(  ) ٥٫٨٧٨(  ٧٥٩٫٨٧٧  المجموع


        


  ٣٫٧٥١٣   ٤٫٧٧٧٦  ١٫٠٠٠٠   أسعار صرف عمالت أجنبية 


  ٠٫٣٧٥١   ٠٫٤٧٧٨  ٠٫١٠٠٠   )-(+/ ٪١٠التغير في المعدل بمقدار 


  ٧٫٦٤١  ٥٨٨  ) ٧٥٫٩٨٧(  )-التأثير على األرباح (+/


 الحقة أحداث - ١٤


ليشمل دوًال أخرى على مستوى العالم.  ٢٠١٩بدأ في أواخر عام  يالذ )١٩–(كوفيد لقد توسع فيروس كورونا
تجري اإلدارة العليا في مودي مكالمات منتظمة للتأكد من أن موديز قادرة على   التشغيلية،فيما يتعلق بالمخاطر 


االستمرار في العمل بسالسة. الموظفون قادرون على العمل من المنزل ولم يالحظ الفرع سوى القليل من عالمات  
ل نمو االقتصاد يقلل من معد ١٩-كوفيدالتعطل في العمليات. يعتقد االقتصاديون في مودي أن من المحتمل أن 


قد يزيد من مخاطر االئتمان ولكن ال يزال من   ١٩-كوفيد. يعتقد الفرع أن سنةالعالمي في النصف األول من ال 
  على ربحية الفرع وإيراداته. يعتبر الفرع أن هذا التفشي حدث ١٩-كوفيدلالسابق ألوانه تحديد التأثير التفصيلي 


  . غير قابل للتعديل الحق


 . المالية القوائمهذه  في إفصاحات أو تعديالت تتطلب التقرير تاريخ بعد حقةال أحداث توجد ال
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 .حمفوظة احلقوق مجيع .("MOODY’S" بلفظ جمتمعني إلهيم ياشر) لها التابعة أو الُمَرِخَصة اجلهات أو  /و  .Moody’s Analytics, Incأو /و .Moody’s Investors Service, Inc مؤسسة ، Moody’s، ©2021 مؤسسة  لدى والنرش الطبع حقوق

  تتضمن  وقد   بالديون   الشبهية   المالية   األوراق   أو   الديون   أو   االئتمانية  االلزتامات   أو   الكيانات   من   لكل  المستقبل   يف  المتوقعة   النسبية  االئتمانية   المخاطر  حول   احلالية   آراهئا   هي  Moody’s ل  التابعة  االئتماين   التصنيف   رشكات  تصدرها   اليت   االئتمانية   التصنيفات   إن 

  عند   التعاقدية   المالية   بالزتاماته   الكيانات   أحد   وفاء   عدم   احتمال  عن   الناشئة   المخاطر   بأهنا   االئتمان  خماطر  Moody’s وتعرف.  احلالية   اآلراء   هذه ") المطبوعات "  بلفظ   جمتمعة   إلهيا   ياشر (  Moody’s تنرشها  اليت   والمعلومات   واخلدمات   والمنتجات   المواد 

  تتناولها   اليت  التعاقدية  المالية   االلزتامات   أنواع   بأشن   معلومات   عىل   احلصول  أجل   من   التصنيفات   وتعريفات   رموز   بأشن   هبا   المعمول  Moody’s وثيقة  عىل   االطالع   يرجى .  أصوله   يف   لنقص   تعرض   أو   الوفاء   عليه   تعذر   حال   يف  المالية   للخاسرة  وتعرضه   استحقاقها 

  االئتمانية  غري   والتقديرات   االئتمانية  التصنيفات   إن .  األسعار  بتقلب   المتعلقة   المخاطر   أو   السوقية   مة القي   وخماطر   السيولة   خماطر :  احلرص  ال   المثال   سبيل   عىل   فهيا   مبا  أخرى   خماطر   أي   االئتمانية التصنيفات   تعالج  وال  .Moody’s جترهيا  اليت   االئتمانية   التقييمات 

  من   المنشورة   التعليقات   أو   الصلة   ذات   واآلراء   االئتمانية  للمخاطر   النماذج  عىل   قامئة   كمية   تقديرات  MOODY’S مطبوعات   تتضمن   أن   جيوز   كما .  تارخيية   أو   حالية   حقائق   بأشن   ترصحيات   ليست   الوكالة  مطبوعات   تتضمهنا   اليت   األخرى   واآلراء ")  التقديرات (" 

  أوراق   بأية   االحتفاظ   أو   بيع   أو   برشاء   توصيات   وال  مالية،   أو   استثمارية  مشورة   أي  Moody’s تقدمها   اليت  والمطبوعات   األخرى   واآلراء   والتقديرات   االئتمانية   التصنيفات   ُتقدم   أو   ُتشكل   ال  وكذلك، .  التابعة   رشكاهتا   أو / و MOODY’S ANALYTICS, INC جانب

  االعتبار   يف   األخذ   مع  ومطبوعات   أخرى   وآراء   وتقديرات   ائتمانية  تصنيفاهتا   ٌتصدر  Moody’s إن .  بعينه   مستثمر   ألي   معني   استثماري  قرار   أي   مالمئة   مبدى   تلزتم   ال   Moody’s تقدمها   اليت   ومطبوعات   األخرى   واآلراء   والتقديرات   االئتمانية  التصنيفات   أن   كما   مالية؛ 

 .بيعها   أو   هبا   االحتفاظ   أو   رشاهئا   بصدد   هو   مالية  ورقة   كل   الواجبة،   العناية  كامل   مراعاة   مع   ،  وتقييم   بدراسة   يقوم   سوف   مستثمر   كل   أن 

 أو االئتمانية MOODY’S تصنيفات التجزئة مستثمرو يستخدم أن المالئم غري ومن الهتور قبيل من وسيكون التجزئة، مستثمري  جانب من ُتستخدم أن MOODY’S تقدمها اليت والمطبوعات األخرى واآلراء  والتقديرات االئتمانية التصنيفات من المقصود ليس

 .لديك آخر حمرتف  مستاشر أي  أو المايل مبستاشرك االتصال عليك ينبغي شك، أي  راودك ما إذا حالة ويف. استثماري قرار أي اختاذهم عند االعتبار يف مطبوعاهتا أو  األخرى آراهئا أو تقديراهتا

  المعلومات هذه ختزين أو بيع إعادة أو توزيع إعادة أو   نرش أو نقل أو أ إراسل أو جتميع إعادة  أو نسخ إعادة أو نسخ وُحيظر والنرش الطبع حقوق قانون احلرص، ال المثال سبيل عىل ذلك يف مبا القانون، مبوجب حممية  المستند هذا حيتوهيا اليت المعلومات كافة إن

  .Moody’s من ُمسبقة خطية موافقة عىل احلصول دون  شخص أي ِقبل من كانت، مهما   وسيلة بأية أو أسلوب أو  صيغة وبأي جزئيا،  أو كليا سبق، مما ألي استخدامها هبدف

 .مقاربة اعتبارها إىل تؤدي قد طريقة بأي استخدامه جيب وال التنظيمية لألغراض حمدد المصطلح هذا أن حيث كمقياس شخص أي قبل  من لالستخدام خمصصة ليست Moody's تقدمها اليت والمطبوعات األخرى واآلراء والتقديرات االئتمانية التصنيفات إن

.  نوع  أي من ضمان دون" هي كما" المعلومات هذه  توفري تم أخرى، عوامل إىل إضافة  ميكانيكي،  أو برشي خطأ  وجود الحتمالية ونظراً . علهيا   وُيعتمد دقيقة أهنا Moody’s تفرتض ادرمص  من المستند  هذا يف المتضمنة المعلومات  كل  عىل MOODY’S حصلت

 فإن ذلك، ومع. مستقل  ثالث طرف من مبصادر االستعانة ، ذلك، يف مبا هبا، موثوق أهنا Moody’s تعتربها مصادر  ومن كافية جودة ذات االئتمانية التصنيفات منح  يف هبا  تستعني اليت المعلومات ان تضمن لكي الالزمة التدابري كافة Moody’s وكالة تتخذ

Moody’s مطبوعاهتا  إعداد يف أو التصنيف، عملية خيص فيما تتلقاها اليت المعلومات من التحقق أو مبراجعة مستقل، حنو عىل تقوم أن حالة، كل يف ميكهنا، وال كمدقق  تعمل ال. 

رهيا وكذلك MOODY’S فإن وجيزيه، القانون به يسمح الذي بالقدر  استتباعية أو خاصة  أو مبارشة  غري كانت  سواء أرضار  أو  خاسئر أية عن جهة أو شخص أي جتاه مسؤولية أية تتحمل ال ـ والموردين والمرخصني وممثلهيا،  ووكالهئا وموظفهيا فهيا والمسؤولني  مدي

رهيا  من أي  أو MOODY’S كانت وإن  حىت استخدامها، عىل القدرة عدم أو المعلومات تلك استخدام أو طيه المتضمنة بالمعلومات يتصل فيما أو من  تنأش نوع، أي من عرضية، أو   أو المرخصني أو   ممثلهيا أو  وكالهئا أو موظفهيا  أو  فهيا المسؤولني أو مدي

 جانب من خمصص معني ائتماين تصنيف موضوع هي الصلة ذات المالية األداة  تكون ال حيث ينأش رضر  أو خاسرة  أي) ب( أو حمتمل  أو حايل لرحب خاسرة أي) أ: (حرص دون ذلك يف مبا األرضار،  أو اخلاسئر تلك وقوع بإمكانية مقدماً  علمت قد ـ الموردين
MOODY’S. 

رهيا وكذلك MOODY’S فإن وجيزيه، القانون به يسمح الذي بالقدر  دون ذلك يف مبا جهة، أو شخص ألي تقع تعويضية أو  مبارشة كانت  سواء أرضار أو  خاسئر أية عن مسؤولية أية تتحمل ال ـ وموردهيا ومرخصهيا وممثلهيا  ووكالهئا وموظفهيا فهيا والمسؤولني  مدي

رهيا  من أي أو MOODY’S سيطرة، نطاق  خارج أو نطاق يف احتمال أي أو  جانب،  من) استبعادها ـ شك أو لبس ألي جتنباً  ـ ميكن ال المسؤولية من  آخر نوع أي أو متعمد، ترصف سوء  أو احتيايل، عمل أي استبعاد مع  ولكن( إهمال أي حرص،   المسؤولني أو مدي

 .استخدامها  عىل القدرة عدم  أو  المعلومات تلك استخدام أو طيه المتضمنة بالمعلومات يتصل فيما أو  عن تنأش الموردين، أو  المرخصني أو  ممثلهيا، أو  وكالهئا أو موظفهيا أو فهيا

 

رية أو دقة  بأشن - ضمين أو رصحي - ضمان  أي Moody’s تقدم وال   أو صيغة بأي Moody’s عن صادرة أو ُمقدمة  معلومات أو  رأي أو  تقدير أو ائتماين تصنيف ألي معني غرض ألي المعلومات أو التقييمات هذه مثل مالمئة آو بيع إمكانية أو  متام أو استمرا

  .كانوا  أياً   أسلوب

رية واألوراق والكمبياالت الصكوك و، والبلديات الرشكات سندات ذلك يف مبا( الديون لسندات الُمصدرين معظم  أن ، Moody’sلمؤسسة  بالكامل مملوكة رشكة وهي المستند، هذا مبوجب المستثمرين خلدمات Moody’s ُتفصح  الممتازة واألهسم) التجا

 دوالر 5.00.000 و 1000 بني ترتاوح رسوما بواسطهتا و تقييم مقدمة ائتماين تصنيف وخدمات آراء مقابل المستثمرين خلدمات Moody’sلـ الدفع عىل وافقوا قد ائتماين، تقييم أي بعمل التكليف طلب قبل المستثمرين، خلدمات Moody’s بواسطة الُمصنفة

رهيا اليت التصنيف عمليات استقاللية مع  بالتعامل خاصة وإجراءات سيااست المستثمرين خلدمات Moody’sو Moody’s من  كل تتبىن. أمريكي  بأعمال المتعلقة المعلومات نرش يتم .عام بشكل االئتماين التصنيف وعمليات المستثمرين خلدمات Moody’s جت

 ،%5  من بأكرث MCO يف ملكية حصة عن علناً  SEC المالية األوراق مع التعامل تنظيم مفوضية أبلغت  قد كانت  واليت  المستثمرين خلدماتMoody’s  من ائتمانية بتصنيفات حتتفظ اليت اجلهات وبني الُمَصنفة، واجلهات MCO مديري بني حتدث قد اليت التحالف

 .”.Investor Relations — Corporate Governance — Director and Shareholder Affiliation Policy" عنوان حتت www.moodys.comاالليكرتوين الموقع عىل شبكة موقع عىل نرشها يتم

 أو /و MOODY'S، Moody’s Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969 لـ التابع للكيان الممنوحة" األسرتالية المالية اخلدمات رخصة" مبوجب يكون أسرتاليا يف الوثيقة لهذه نرش أي: فقط بأسرتاليا  خاصة إضافية  أحكام

Moody’s Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 )761 المادة يف المقصود المعىن سياق ويف فقط" باجلملة عالبي قطاع لعمالء" موّجهة الوثيقة هذه إن).  ينطبق حسبماG استمراركم خالل  من. 2001 للعام الرشكات قانون من 

 أو الوثيقة هذه نرش يف مبارش، غري  أو مبارش بطريق احلق، متثلوهنا اليت اجلهة أو لكم يكون لن وأنه" اجلملة بنظام البيع قطاع عمالء" بصفتكم الوثيقة هذه عىل حتصلون بأنكم MOODY’S لـ تتعهدون فأنكم أسرتاليا، داخل الوثيقة هذه عىل االطالع حق عىل احلصول

  األوراق بأشن وليس اإلصدار، جبهة اخلاص الدين بسداد  االلزتام إزاء للُمصدر االئتمانية باجلدارة يتعلق فيما رأًيا االئتماين MOODY'S تصنيف ويعترب. 2001 لعام الرشكات قانون من 761G المادة يف المقصود للمعىن وفقاً " التجزئة بنظام البيع لعمالء" حمتوياهتا

 ..التجزئة لمستثمري المتاحة المالية األوراق أشكال من  شكل أي أو اإلصدار جهة ألهسم المالية

.  او يس ام قبل من  بالكامل مملوكة تابعة رشكة وهي إنك، هولدينجز اوفرسيزس  موديز قبل من بالكامل المملوكة كيه  جي اليابان جروب موديز لوكالة بالكامل ومملوكة تابعة ائتمانية تصنيف وكالة هي كيه كيه اليابان موديز فإن: فقط  باليابان خاصة إضافية  أحكام

  ائتمانية تصنيفات هي اليابان اف اس موديز قبل من  االئتمانية التصنيفات فإن لذلك، . قومية أهمية  ذات تصنيف وكالة ليست اليابان اف اس موديز. كيه كيه اليابان موديز لوكالة بالكامل ومملوكة تابعة ائتمانية تصنيف وكالة هي كيه كيه اليابان اف اس موديز

  وكاالت هي اليابان اف اس وموديز كيه كيه اليابان موديز. المتحدة الواليات قوانني مبوجب معينة معاجلة أنواع المصنف االلزتام يؤهل ال وبالتايل.  قومية أهيمة ذات ليست هيئة أية  قبل من ةقومي أهمية بدون االئتمانية التصنيفات  حتديد تم. قومية أهمية بدون

 .التوايل عىل 3 و 2 هي اليابان يف المالية اخلدمات وكالة مفوض لدى تسجيلها وأرقام المالية للخدمات اليابان وكالة يف مسجلة  ائتمانية تصنيف

رية واألوراق والكمبياالت والصكوك  والبلديات الرشكات سندات  ذلك يف مبا( الديون لسندات الُمصدرين معظم  أن المستند هذا مبوجب) احلالة حسب( اليابان اف اس موديز  أو كيه  كيه اليابان موديز وكالة ُتفصح  بواسطة الُمصنفة الممتازة واألهسم) التجا

  رسوما بواسطهتا خدمات و تقييم مقدمة ائتماين تصنيف وخدمات آراء مقابل اليابان اف اس موديز  أو كيه كيه   اليابان موديز إىل الدفع عىل وافقوا قد ائتماين، تقييم أي  بعمل  التكليف طلب قبل) احلالة حسب( اليابان اف اس موديز   أو كيه  كيه اليابان موديز

  .ياباين ين 550,000,000 إىل  ياباين ين 125,000 بني ترتاوح

 . اليابانية التنظيمية المتطلبات لمعاجلة خاصة  وإجراءات سيااست اليابان اف اس موديز  أو كيه كيه  اليابان موديز من  كل تتبىن
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