
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مورغان ستانلي السعودية

 )شركة مساهمة مقفلة(

  

 المستقل المراجعالقوائم المالية وتقرير 

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  



1 

 

       

       

       

       

 صفحة      فهرس
       

       

 4 - 3      المستقل المراجعتقرير 
       

 5      قائمة الدخل 
       

 6      قائمة الدخل الشامل
       

 7      مساهمينقائمة التغيرات في حقوق ال
       

 8      قائمة المركز المالي
       

 9      قائمة التدفقات النقدية
       

 47 - 10      المالية القوائم حول اتإيضاح
       

       

 







 

5 

 

 السعودية ستانلي مورغان
 (مقفلة مساهمة )شركة
  الدخل قائمة
 2019 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة

 

    

 

 إيضاح

2019 
الرياالت  بآالف)

 السعودية(

 2018 
الرياالت  بآالف)

 السعودية(

     

 67,956  88,975 4 توعموال رسوم اتإيراد صافي

 67,956  88,975  بفوائد متعلقةغير  اتإيراد إجمالي

     

 3,000  4,697  فوائد اتإيراد  

 (222)  (1,807)  مصاريف فوائد  

 2,778  2,890 5 فوائد اتإيراد صافي

     

 70,734  91,865  اتيراداإل صافي

     

     

     :بفوائد متعلقة غير مصاريف

 (40,578)  (73,487) 6  أخرىمصاريف   

 (7)  (32) 7 المالية األدوات على القيمة انخفاض خسائرصافي   

 30,149  18,346  دخلالقبل ضريبة  الربح

 (6,375)   (4,802) 8 الدخل ضريبة مصروف

 23,774  13,544  للسنة الربح صافي

 

 .ةالمستمر العمليات حصيلة النتائج جميع كانت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .المالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءا 47الى  10المرفقة من صفحة  اتيضاحاإل تشكل
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 مقفلة( مساهمة )شركة
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 2019 إيضاح 
الرياالت  بآالف)

 السعودية(

 2018 
الرياالت  بآالف)

 السعودية(
     

 23,774  13,544   للسنة الربح صافي
     

     :(خسارةال)تصنيفها الحقا إلى الربح أو  إعادةيتم  لن بنود

 787  (572) 8 المنافع المحددة التزامقياس صافي  إعادة

 24,561  12,972  الدخل ضريبة بعد للسنة الشامل الدخل إجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .المالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءا 47الى  10المرفقة من صفحة  اإليضاحات تشكل

 



 مورغان ستانلي السعودية
 مقفلة( مساهمة )شركة

  مساهمينال حقوق في التغيرات قائمة
 2019 ديسمبر 31 في يةالمنته للسنة

 

7 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .المالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءا 47الى  10المرفقة من صفحة  اإليضاحات تشكل

 
 
 
 

 

المال رأس إيضاح نظامي إحتياطي  مبقاة أرباح   

 حقوق مجموع
 المساهمين

 بآالف)  
الرياالت 
 السعودية(

الرياالت  بآالف)
 السعودية(

الرياالت  بآالف)
 السعودية(

الرياالت  بآالف)
 السعودية(

 235,691 151,191 19,500 65,000  2019 يناير 1 في الرصيد

 الربح للسنة صافي
 

 الشامل اآلخر للسنة  الدخل

 - - 13,544 13,544 

 (572) (572) - - 8 المنافع المحددة التزامقياس صافي  إعادة

 12,972 12,972 - -  إجمالي الدخل الشامل للسنة

      

 248,663 164,163 19,500 65,000  2019ديسمبر  31الرصيد في 

      

      

 211,130 113,630 32,500 65,000  2018 يناير 1 في الرصيد

 ح للسنةالرب صافي
 

 الشامل اآلخر للسنة  الدخل

 - - 23,774 23,774 

 787 787 - - 8 المنافع المحددة التزامقياس صافي  إعادة

 24,561 24,561 - -  إجمالي الدخل الشامل للسنة

      

 رباحإلى األ الفائضالنظامي  حتياطيتحويل اإل
 المبقاة

 - (13,000) 13,000 - 

 235,691 151,191 19,500 65,000  2018ديسمبر  31الرصيد في 



 مورغان ستانلي السعودیة
 مقفلة) مساھمة (شركة 

 المالي المركز قائمة
 ٢٠١٩ دیسمبر ٣١ في المنتھیة للسنة

 

٨ 

 

 

 إیضاح

٢٠١٩ 
الریاالت  بآالف(

  السعودیة)

٢٠١٨ 
الریاالت  بآالف(

 السعودیة)
     موجـودات

 ٢٢٧٬٢١٦  ٢٦٥٬٨٨٣ ٩ الطلب تحت وودائع نقد

 ٢٥٬٧٦٠  ٢٨٬٠٣٩ ١٠ أخرىو تجاریة مدینة ذمم

 ٣٣٦  ٣٣٦ ١١ متداولة ضریبیة موجودات

 ٣٬٣٠٨  ٣٬٤٩١ ١٢ مؤجلة ضریبیة موجودات

 ٢٬٤٣٢  ٢٬٢٠٠ ١٣ أخرى موجودات

 ٢٬٠٩١  ٦٬٨٣٠ ١٤ ومعدات ومنشآت ممتلكات

 -  ٨٠ ١٥ ملموسة غیر موجودات

 ٢٦١٬١٤٣  ٣٠٦٬٨٥٩  الموجودات مجموع

     

     المساھمین وحقوق مطلوبات

 ٧٬٩٩٢  ٣٦٬٩٧١ ١٦ أخرىو تجاریة دائنة ذمم

 ١٢٢  ١٣٨ ١٧ مخصصات

 ١٬٤٣٢  ١٬٣٠٥ ١١ متداولة ضریبیة مطلوبات

 ٩٬٩٨١  ١١٬٩٩٢ ١٨ أخرى مطلوبات

 ٥٬٩٢٥  ٧٬٧٩٠ ٢٧ منافع ما بعد التوظیف  اتالتزام

 ٢٥٬٤٥٢  ٥٨٬١٩٦  المطلوبات مجموع

     

     المساھمین حقوق

 ٦٥٬٠٠٠  ٦٥٬٠٠٠ ٢٠ المال رأس 

 ١٩٬٥٠٠  ١٩٬٥٠٠ ٢١ نظامي إحتیاطي

 ١٥١٬١٩١  ١٦٤٬١٦٣  مبقاة أرباح

 ٢٣٥٬٦٩١  ٢٤٨٬٦٦٣  المساھمین حقوق مجموع

 ٢٦١٬١٤٣  ٣٠٦٬٨٥٩  المساھمین وحقوق المطلوبات مجموع

 

 

 

 .٢٠٢٠ مارس ٢٤ في المجلس قبل من اصدارھا على و المالیة القوائم ھذه على الموافقة تمت
 

 المجلس عن نیابة موقعة
 

 العجاجي عبدالعزیز المدیر
 

 .المالیة القوائم ھذه من یتجزأ ال جزءا ٤٧الى  ١٠ المرفقة من صفحة اإلیضاحات تشكل

 



 مورغان ستانلي السعودية
 مقفلة( مساهمة )شركة 

 النقدية التدفقات قائمة
 2019 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة
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.المالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءا 47الى  10المرفقة من صفحة  اإليضاحات تشكل

إيضاح    2019 
 بآالف)

الرياالت 
 السعودية(

 2018 
 بآالف)

الرياالت 
 السعودية(

     التشغيلية  نشطةاألالنقدية من  التدفقات

 23,774  13,544  للسنة الربح صافي

     :على تعديالت  

 279  14 15 ملموسة غير موجودات إطفاء  

 1,886  2,901 14 ومعدات ومنشآت ممتلكات استهالك  

 3  6  ومعدات ومنشآت ممتلكات استبعاد من/ )ربح(   خسارة  

 (7,369)  16 17 في المخصصات / )عكس(  زيادة 

 في بها المعترف والمبالغ المدفوعة الموظفين منافع اتالتزامالفرق بين اشتراكات   
 الدخل قائمة

27  

1,150 

  

758 

 7  32 7 المالية األدوات على القيمة انخفاض خسارة صافي

 (3,000)   (4,697) 5 دخل فوائد  

 222  1,807 5 مصاريف فوائد  

 6,375  4,802 8 مصاريف ضريبة دخل  

 22,935  19,575  التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

     التشغيلية والمطلوبات الموجودات في التغيرات

 (7,010)  (2,364)  أخرىزيادة في ذمم مدينة تجارية و  

 3,410  232  خرىنقص في الموجودات التشغيلية األ  

 4,966  24,834   أخرىدة في ذمم دائنة تجارية وزيا  

 2,218  1,995  خرىزيادة في المطلوبات التشغيلية األ  

 2,800  4,751  مستلمة فوائد

 (222)  (1,807)  مدفوعة فوائد

 (3,515)  (4,953)  مدفوعةال دخلال ضريبة

 25,582  42,263  التشغيلية  األنشطةالتدفقات النقدية من  صافي
     

      يةاالستثمار األنشطةالنقدية من  التدفقات

 -  (94) 15 موجودات غير ملموسة  شراء

 (120,000)  (30,000) 9 في ودائع تحت الطلب، بالصافي   استثمار

 (1,376)  (1,251) 14 ومعدات ومنشآت ممتلكات شراء

 (121,376)  (31,345)  يةاالستثمار األنشطةفي  المستخدمةالتدفقات النقدية  صافي

     التمويلية األنشطةالنقدية من  التدفقات

 -  (2,251) 19  اإليجارمطلوبات عقود  من األساسيالجزء  سداد

 -  (2,251)  التمويلية األنشطةفي  المستخدمةالتدفقات النقدية  صافي

 (95,794)  8,667  حكمه في وما النقد في)النقص( /الزيادة صافي

 203,010  107,216  ما في حكمه  في بداية السنةالنقد و

 107,216  115,883 9 النقد وما في حكمه في نهاية السنة  



 مورغان ستانلي السعودية
 مقفلة( مساهمة )شركة 

 المالية القوائم حول ايضاحات
 2019 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة
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 عن الشركة  معلومات -1

 بموجب السعودية العربية بالمملكة الرياض في ومسجلة ،مقيدة ،مؤسسة لةمقف مساهمة شركة هي )"الشركة"( السعودية ستانلي مورغان شركة
 ، 10 الطابق :التالي العنوان على مسجلة الشركة . (2006 أكتوبر 7 )الموافق هـ 1427 رمضان 18 بتاريخ 1010224144 التجاري السجل
  .ديةالسعو العربية المملكة ،12621 الرياض سعود، الملك طريق 7931 ، الراشد برج

-6044 رقم "(CMA)"  المال سوق هيئة ترخيص بموجب المشورة و ،حفظال ،الترتيب ،دارةاإل ،التعامل خدمات تقديم في الشركة نشاط يتمثل

  (.2007 يونيو 17 )الموافق هـ 1428 الثاني جمادى 2 بتاريخ 37

  األمريكية. المتحدة الواليات ، ديالوير والية في تأسست التي ، إنك األوسط الشرق ستانلي مورغان شركة هي للشركة األم المباشرة الشركة

 مورغان لشركة خرىاأل التابعة والشركات الشركة مع جنب إلى جنبًا ، تشكل التي ستانلي مورغان شركة هي للشركة األساسية األم الشركة

يمكن  األمريكية. المتحدة الواليات ، ديالوير يةوال في ستانلي مورغان شركة تأسست .)"المجموعة"( ستانلي مورغان مجموعة ستانلي،
 .(www.morganstanley.com/investorrelations)الحصول على نسخ من قوائمها المالية من الموقع 

 االعداد أساس  -2

 لتزاماال بيان

الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية  والتفسيرات الصادرة عن لجنة  المالي للتقريروفقاً للمعايير الدولية  للشركة المالية القوائم إعداد تم
 للمحاسبين السعودية الهيئة عن الصادرة األخرىالسعودية والمعايير واإلصدارات  العربية المملكة في المعتمدة الدولي للتقرير المالي تفسيراتال

تتوافق هذه المعاملة مع التعميم  .للشركة كموجوداتال يتم التعامل معها  التيو أمينالموجودات المحتفظ بها بثقة أو بصفة  ثناءستبا .القانونيين
 هذه فإن ، بالتالي. 2016ديسمبر  19هـ الموافق  20/3/1438والذي يشير إلى القرار المؤرخ  2019يناير  4الصادر عن هيئة سوق المال في 

 .المرفقة المالية القوائم في مدرجة رغي الموجودات

 الداخليالمالي  التقريرتغيير في ال

مورغان ستانلي. تتوافق هذه  لمجموعةسياسات أسعار التحويل العالمية  السعودية ستانلي مورغان شركة، تطبق 2019يناير  1اعتباًرا من 
 .الضرائب هيئاتبشأن تسعير التحويل للمؤسسات متعددة الجنسيات و 2017 لسنةالسياسات مع إرشادات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

 عرض. لم يتم 2019في فبراير  والدخلوالتي أصدرتها الهيئة العامة للزكاة  ،مع لوائح تسعير التحويل التي تم إدخالها حديثًا ذلك توافقي
 المقارنات نتيجة هذا التغيير.

 السنةل المعايير والتفسيرات الجديدة المعتمدة خال

، لم يكن لهذه هخالفبنص ال تم. ما لم يالسنةالشركة خالل  بأعمالوالتفسيرات التالية ذات الصلة  ،التعديالت على المعايير ،تم اعتماد المعايير
 المالية للشركة. القوائمأثر جوهري على  أيالتعديالت على المعايير والتفسيرات 

من  المعيار. يتطلب هذا 2016" في يناير يجار"عقود اإل 16المالي رقم  للتقريرار الدولي المعي مجلس معايير المحاسبة الدولية صدرأ
االعتراف بأصل حق االستخدام  ذلكينتج . سنة واحدة هافترات تتجاوز التي يجارالمركز المالي بجميع عقود اإل قائمةالمستأجرين االعتراف في 

 تشغيلي. إيجارعقود كسابقًا  منها ذلك المصنفةبما في  يجارالمقابل لجميع عقود اإل تزاملاالو

 يجاراإل عقودومطلوبات االستخدام  حقمما أدى إلى االعتراف بموجودات  المعدلرجعي الثر األالشركة هذا المعيار باستخدام طريقة  اعتمدت
المحددة  يجاراإلأنشطة بالمقارنة فيما يتعلق  مبالغ تعكس. لم يتم تعديل مبالغ المقارنة و2019يناير  1 بعد أضيفت أوفي  الموجودضافية اإل

 تطبيق المعيار. نتيجة المتراكم األثر على". لم يكن هناك تعديل ناتج يجار"عقود اإل 17 رقموالمفصح عنها وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 

. طبقت الشركة الوسائل العملية التالية عند خرىالعملية األ الوسائلأحكام معينة واختيار بعض  إلى التوصليتطلب اعتماد المعيار من الشركة 
 :التحولفي تاريخ  16المالي رقم  للتقريرتطبيق المعيار الدولي 

  تقييم العقود  إعادةلم يتم و  إيجارفقط على العقود التي تم تحديدها سابقًا على أنها عقود  16المالي رقم  للتقريرتطبيق المعيار الدولي
 ؛إيجارلوجود عقد  إيجارابقًا على أنها عقود التي لم يتم تحديدها س

  المحملة بالخسائر لمعيار المحاسبة الدولي رقم  يجاراإل دعقو لمخصصاالستخدام االفتتاحي بالقيمة الدفترية  حق موجوداتتم تخفيض
ولي ولم تكن خاضعة " والتي كانت موجودة قبل تاريخ التطبيق األالمحتملة والموجودات المحتملة اتلتزام"المخصصات، اال 37

 لمراجعة انخفاض القيمة في وقت التطبيق.

 

http://www.morganstanley.com/investorrelations


 مورغان ستانلي السعودية
 مقفلة( مساهمة )شركة 

 المالية القوائم حول ايضاحات
 2019 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة
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 )تتمه(االعداد  أساس -2

 متوسط .2019 يناير 1 في المحدد اإلضافي االقتراض معدل باستخدام يجاراإل دفعاتبتخفيض الشركة قامت ،يجاراإل عقد مطلوبات قياس عند
 .3.41٪ هو التاريخ هذا في المطبق المرجح المعدل

 :يلي ما يجاراإل اتدفع تتضمن

 المستحقة؛ يجاردفعات ثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة المضمنة( ناقصاً حوافز اإل 

 المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو سعر يجاراإل دفعات. 

  بموجب ضمانات القيمة المتبقية؛ دفعهاالمبالغ المتوقع 

 لشركة ؛ وسعر ممارسة خيار الشراء المؤكد بشكل معقول أن تمارسه ا 

 تمارس خيار اإلنهاء.سأن الشركة  تظهر يجار، إذا كانت مدة اإليجاردفع غرامات إنهاء عقد اإل 

 عقود مطلوبات عن للشركة المالية القوائم في 2018 ديسمبر 31 في عنها اإلفصاح تم التي ةالتشغيلي اتيجاراإل عقود لدفعات األدنى الحد يختلف
 قياس عند يجاراإل دفعات تخفيض يتطلب 16 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار أن حيث رئيسي بشكل 2019 يرينا 1 في بها المعترف يجاراإل

 .يجاراإل عقود مطلوبات

 ،تسويتها" أو تقليصها أو الخطة يل"تعد 19 رقم الدولي المحاسبي المعيار على تعديالً  2018 فبراير في الدولية المحاسبة معايير مجلس أصدر
 .2019 يناير 1 بعد أو في تحدث التي التسويات أو ات،التقليص ،التعديالت لتخطيط رجعي بأثر طبيقهالت وذلك

 على تعديالت بإجراء الدولية المحاسبة معايير مجلس قام ، 2017 ديسمبر في المنشورة 2017-2015 لعام السنوية التحسينات دورة من كجزء
 .2019 يناير 1 بعد أو في تبدأ التي المحاسبية الفترات في لتطبيقه ل"الدخ "ضرائب 12 رقم الدولي المحاسبة معيار

 يونيو في الدخل" ضريبة معامالت بشأن اليقين "عدم الدولي المالي التقرير تفسيرات للجنة 23 رقم التفسير الدولية المحاسبة معايير مجلس أصدر
 .2019 ايرين 1 بعد أو في تبدأ التي المحاسبية الفترات في للتطبيق 2017

 .السنة خالل اعتمادها تم التي الشركة بأعمال العالقة ذات التفسيرات أو المعايير على تتعديال أو أخرى معايير هناك تكن لم

 لسمج قبل من الشركة بعمليات المتعلقة والتفسيرات المعايير على والتعديالت التالية المعايير إصدار تم المالية، القوائم هذه إصدار تاريخ في
 أن الشركة تتوقع ال ، هخالف على النص يتم لم ما .2019 يناير 1 في تبدأ التي المحاسبية للفترات إلزامية ليست هاولكن الدولية المحاسبة معايير
 للشركة. المالية القوائم على جوهري تأثير له سيكون المعايير على تالتعديال تطبيق

 المحاسبة ومعيار المالية" القوائم "عرض 1 رقم الدولي المحاسبة معيار على تعديالت 2018 ربوأكت في الدولية المحاسبة معايير مجلس أصدر
 المحاسبية الفترات في لتطبيقه ؛النسبية األهمية تعريف ": المحاسبية واألخطاء التقديرات في التغييرات المحاسبية"، "السياسات 8 رقم الدولي
 .2020 يناير 1 بعد أو في تبدأ التي
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 )تتمه(االعداد  أساس -2

 القياس أساس

ً  تقييمها تم والتي المحددة الموظفين منافع اتالتزامالتاريخية فيما عدا  التكلفة لمبدأإعداد القوائم المالية وفقا  تم  في موضح هو كما اكتواريا
 .ادناه المحاسبية السياسات

 مبالغ المقارنة عرض

بعرض مبالغ المقارنة. تم إجراء بعض  قامتذات الصلة و المصاريفبعد خصم  بالصافيت ات العموالإيرادو أتعاب بعرضالشركة  قامت
 مبالغ السنة السابقة لتتوافق مع عرض السنة الحالية. لصيغة المحدودة األخرى التغييرات

 للشركةهامة في تطبيق السياسات المحاسبية  احكام

على المبالغ المعترف بها في القوائم  األكبرلها األثر  يكون والتي دارةاإل لها تتوصلتي فان االحكام ال ،للشركة المحاسبية السياسات تطبيق عند
 وذات معقولة هي. تعتقد الشركة أن األحكام المستخدمة في إعداد القوائم المالية أمينأو بصفة  بثقةالمالية هي االعتراف باألصول المحتفظ بها 

 .وموثوقة صلة

 اإلستمرارية مبدأ فرضية

ً أنشطة الشركة التجارية  كستنع  في عليه العثور يمكن الذي و دارةفي تقرير مجلس اإل والمركز ،األداء ،العام خالل التطورات مع جنب إلى جنبا
   الموقع التالي:

-africa/saudi-east-middle-offices/europe-us/global-https://www.morganstanley.com/about

arabia#RegulatoryDocumentation 

 المالية المخاطر إدارة وأهداف المال رأس دارةإل وعملياتها هاوسياسات الشركة أهداف المالية القوائم على اإليضاحات تتضمن ، ذلك إلى باإلضافة
 والسيولة. االئتمان لمخاطر وتعرضها المالية أدواته وتفاصيل

 .الشركة واستراتيجية ستانلي مورغان مجموعة إستراتيجية في أساسيًا أمًرا السوق ضغوط لتحمل كافيين مال ورأس بسيولة االحتفاظ يظل

 إلى الوصول من ستتمكن الشركة أن افتراض المعقول من أنه دارةاإل مجلس ءأعضا يعتقد ،أعاله المذكورة العوامل اإلعتبار في األخذ مع
ً  الستمرارها الكافية الموارد  المالية. القوائم إعداد في االستمرارية مبدأ تطبيق تم ، ذلك على بناءً  المنظور. المستقبل في اإلستمرارية مبدأل وفقا

 
 المستجد التاجي الفيروس بظهور المتعلق والمالي االقتصادي االضطراب عن الناتج التأثير ية،اإلستمرار مبدأ تحليل من كجزء باالعتبار األخذ تم

 (.19 )كوفيد

 المحاسبية السياسات ألهم ملخص -3

 يفيةالوظ العملة (أ

   .کةرلشا فيها لتعم لتيا ئيسيةرلا يةدالقتصاا لبيئةا عملة ،(SAR) وديلسعا اللايرب وقياسها لماليةا مئوالقا في جةدرلما ودلبنا رضع ميت

 .سعودي لاير ألف ألقرب المالية القوائم في العمالت مبالغ جميع تقريب تم
 

 األجنبية العمالت (ب

 يخرتا في دلسائا الصرف رسع لیإ السعودي اللاير رغي رىخأ تبعمال المقومة يةدلنقا تباولطلموا وداتجولما معامالت جميع ليوتح ميت
 في دةلسائا رألسعاا سساأ علی السعودي اللاير رغي رىخأ تبعمال لمسجلةا يةدلنقا رغي تباولطلموا وداتجولموا المعامالت لتسجي ميت .ريرلتقا
 المصاريف" في الدخل قائمة في بها المعترف التحويل فروقات عرض يتم الدخل. قائمة خالل من التحويل اتفروق جميع تسجيل يتم .خهايرتا
  ".خرىاأل

 

 المالية االدوات (ج

والذمم الدائنة والذمم  ،خرىاأل المدينة والذمم المدينة التجارية الذمم ،الطلب تحت النقدية الودائعو النقدودات والمطلوبات المالية من الموج تتكون
ً تقاس  ثم.  يتم قياس هذه االدوات مبدئيًا بالقيمة العادلة خرىالدائنة األ  يتم"(.  ECLعة )"المتوق االئتمانخسائر  منها بالتكلفة المطفأة ناقًصا الحقا

 "( كما هو موضح أدناه. EIR)" الفعلي الفائدة معدل طريقة باستخدام" الفائدة"مصروف  أو" الفوائد اتإيراد" في الدخل قائمة في الفائدة إثبات

https://www.morganstanley.com/about-us/global-offices/europe-middle-east-africa/saudi-arabia#RegulatoryDocumentation
https://www.morganstanley.com/about-us/global-offices/europe-middle-east-africa/saudi-arabia#RegulatoryDocumentation
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 ماليةال اةدلأللعمر المتوقع على ا هاأو مصروف الفوائد إيرادالمالية وتوزيع  لألدواتالمطفأة  التكلفةلحساب الفعلي الفائدة معدلطريقة  تستخدم
الدفعات والمقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع لألداة المالية  بتخفيضالفائدة الفعلي هو السعر الذي يقوم  معدلالمرتبطة بها. 

 ألداة المالية.  إلى القيمة الدفترية لألداة المالية. يتم تأسيس معدل الفائدة الفعلي عند االعتراف األولي با

  

 المالية األدوات قيمة في اإلنخفاض (د

 . ةفأطلما بالتکلفة لمقاسةا لماليةالمتوقعة لموجوداتها ا االئتمانلخسارة  بمصروف باإلعتراف کةرلشا ومتق

 )تتمة( المحاسبية السياسات ألهم ملخص -3

 )تتمة(في قيمة األدوات المالية  اإلنخفاض( د

 قعةالمتو االئتمانخسارة  قياس

 على والمتوقعة( التعاقدية النقدية التدفقات بين الفرق )أي النقد لنقص الحالية القيمة هي المتوقعة االئتمانخسائر فإن ،المالية للموجودات بالنسبة
  لألصل. الفعلي الفائدة معدلب مخفضة ،المالية لألداة المتوقع العمر مدى

 الدفترية القيمة بين الفرق اأنه على المتوقعة االئتمان خسارة قياس يتم ،المالي التقرير ختاري في القيمة منخفض المالي األصل يكون عندما
      األصلي. الفعلي الفائدة معدل باستخدام مخفضة ،المستقبلية النقدية للتدفقات ليةالحا والقيمة لألصل اإلجمالية

 منذ االعتراف األولي:  االئتمانة بناًء على التغير في مخاطر المتوقع االئتمان خسائرالشركة منهًجا من ثالث مراحل لقياس  تطبق

 عندها يتم احتساب  ،األولي االعتراف منذ جوهريلألداة المالية في تاريخ التقرير بشكل  االئتمان مخاطر تزداد: إذا لم األولى المرحلة
 حدوث إحتمالية على ةمقاس ،التالية 12 الـ شهراأل في تعثرمخصص الخسارة على أنه عجز نقدي مدى الحياة والذي سينشأ إذا حدث 

 .التعثر هذا

 نالئتماا طرمخا في جوهرية دةياز كلهنا نکاإذا : لثانيةا حلةرلما "(SICR )"رةلخساا صمخصاحتساب  يتم ،األولي رافالعتا ذمن 

تنتاج الحقا أنه لم يعد هناك مؤشر على الزيادة تم االس إذا. لماليةا داةلأل لمتبقيا رلعما علی المتوقعة االئتمانية الخسائر مبلغ رهباعتبا
  شهًرا.  12الجوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي، فإن مخصص الخسارة يعود ليعكس الخسائر المتوقعة خالل 

 االئتمانتعتبر مخفضة  المالية األداة كانتو األولي رافالعتا ذمن االئتمانمخاطر  فيهنالك زيادة جوهرية  نکا إذا: لثالثةا حلةرلما 
 لمتبقيا رلعما علی المتوقعة االئتمانية الخسائر مبلغ رهباعتبا رةلخساا صمخص احتساب يتم ،("االئتمان مخفضة" فيرلتع هناأد ظرن)ا
ألولي، فإن تم االستنتاج الحقا أنه لم يعد هناك مؤشر على الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف ا إذا. لماليةا داةلأل

  شهًرا.  12مخصص الخسارة يعود ليعكس الخسائر المتوقعة خالل 
 

 االئتمانمخاطر  في الجوهريةالزيادة  قياس

، تأخذ الشركة في االعتبار المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية على أساس الخبرة السابقة نالئتماا طرمخا في الجوهرية دةيازال عند تقييم
 .بما في ذلك المعلومات التطلعية االئتمانخبراء لمخاطر للشركة وتقييم ال

ي الداخلية )بناًء على المعلومات المتاحة حول المقترض( والعديد من سيناريوهات االئتماندرجات التصنيف  نم مستمدةفي السداد  التعثر يةاحتمال
في  جوهريبشكل التعثر في السداد  يةاحتمال تإذا زاد جوهريبشكل  قد زادت االئتماناالقتصاد الكلي التطلعية التي يتم ترجيحها. تعتبر مخاطر 

التعثر في السداد  احتمالالمبدئي. إن تقييم ما إذا كان التغيير في  االعتراففي تاريخ  للتسهيلالتعثر في السداد  يةاحتمالإلى  نسبياتاريخ التقرير 
للتسهيالت  االئتمانوعلى المؤشرات النوعية لمخاطر التعثر في السداد  يةاحتمالفي التغير النسبي في  النظر ،على كل من ذلك" يعتمد جوهري"

 االئتمانالجوهرية في مخاطر  الزيادة، ترى الشركة أن كدعامةيواجه صعوبة. باإلضافة إلى ذلك،  أو عاملوالتي تشير إلى ما إذا كان القرض 
 .األداءعن  يوًما 30تأخرا م التسهيالتأحد  فيها يكون التي في جميع الحاالت تقد حدث

نتيجة لذلك، تراقب الشركة جميع األدوات و"المنخفضة".  االئتمانتتمثل السياسة المحاسبية للشركة في عدم استخدام الوسيلة العملية لمخاطر 
العقود الناشئة عن المعامالت  وجوداتمباستثناء الذمم المدينة التجارية و االئتمانالجوهرية لمخاطر  الزيادةالمالية التي تخضع النخفاض في قيمة 
 االئتماناحتساب خسارة  يتم والذي جوهريعلى عنصر تمويل  والتي ال تحتوي 15رقم  المالي للتقريرالتي تدخل في نطاق المعيار الدولي 

 . الحياةمدى  له المتوقعة

  تعكس: بحيث المتوقعة االئتمان خسائر قياس يتم عام، بشكل

 

  ؛حدوثها بإحتمالية موزونة لمحتملةا النتائج مدى أ( 

  و ؛ للنقود الزمنية القيمة ب( 
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 والمستقبلية. ،الحالية ،الماضية االقتصادية بالظروف المتعلقة الصلة ذات المعلومات ج( 

 

  

 )تتمة(ألهم السياسات المحاسبية  ملخص  -3

 )تتمة(في قيمة األدوات المالية  اإلنخفاض( د

 متوقعةال االئتمان خسائرة سابتحا

 :المتوقعة باستخدام ثالثة مكونات رئيسية االئتمان خسائرة سابتحايتم 

 التعثر في  احتمالية الحياةومدى  شهًرا 12لمدة  دفي السدا التعثر يةاحتمال مثلت: لألغراض المحاسبية ، دفي السدا التعثر يةاحتمال
على التوالي، بناًء على  ،ية وعلى مدى العمر المتبقي لألداة الماليةثني عشر شهًرا التالاالخالل السداد المتوقعة في نقطة من الزمن 

 .والظروف االقتصادية المستقبلية المالي المركزالموجودة في تاريخ  ظروفال

  في  بالتعثرمشروطة الالخسارة المتوقعة  ،السداد في للتعثر نتيجةالخسارة المتوقعة  مثلت: السداد في التعثر نتيجةالخسارة المتوقعة
 .بما في ذلك القيمة المتوقعة للضمانات عند تحقيقها والقيمة الزمنية للنقود الضمانات عن الناتج التخفيف أثرالسداد مع مراعاة 

 مع األخذ في االعتبار السداد المتوقع للمبلغ للتعثر في السداد المتوقع  المقدر االنكشافيمثل : السداد في للتعثر المقدر االنكشاف
 .مع أي عمليات سحب متوقعة للمنشأة خالل تلك الفترةفي السداد  التعثرإلى حدث  المالي ركزمالن تاريخ والفائدة م

ً بشكل عام من النماذج اإلحصائية المطورة  العواملوتستمد هذه  وحكم  ،المستقبلية ،الحالية ،بيانات االقتصاد الكلي التاريخيةل تضمينها مع داخليا
 .ةربع سنوي بصورة. تتم مراجعة سيناريوهات االقتصاد الكلي عنيةالم للدولةخبراء المخاطر 

 في اً التعثر في السداد الربع سنوي مضروب يةالحتمالشهًرا القادمة  12المجموع خالل الـ  تساويشهًرا  12المتوقعة لمدة  االئتمانخسارة  نإ

خسائر  احتسابسعر الفائدة الفعلي. يتم بهذه الخسائر المتوقعة  ضتخفيللتعثر في السداد مع  المقدر واالنكشاففي  التعثر حال في الخسارة
في حال  الخسارة مضروبة في يسنو الربع السداد في التعثر احتمال إلجمالي المخفضةالمتوقعة مدى الحياة باستخدام القيمة الحالية  االئتمان
 .التسهيلمل العمر المتبقي لكا ىللتعثر في السداد على مد المقدر واالنكشاف التعثر

المتوقعة ، تأخذ الشركة بعين اإلعتبار السيناريوهات المتعددة، باستثناء الحاالت التي يتم فيها استخدام الوسائل العملية  االئتمانقياس خسائر  عند
 .متسقة مع المبادئ الموضحة أعاله كانتالمتوقعة.  تستخدم الوسائل العملية حيثما  االئتمانلتحديد خسائر 

 االئتمان"المصفوفة" والذي يعكس التاريخ السابق لخسائر  أساسالمتوقعة على بعض الذمم المدينة التجارية باستخدام  االئتمانتساب خسائر اح يتم
من ذلك ، إذا كان هنالك تاريخ من عدم  بدالً على هذه الموجودات المالية ، مع تطبيق مستويات مختلفة للمخصصات على أساس عمر المدينين. 

وفي  أخرىد خسائر ائتمانية، وحيث من المتوقع أن يستمر هذا في المستقبل ألسباب هيكلية أو غيرها، مثل الضمانات أو تعزيزات ائتمانية وجو
 ئربخساالمتوقعة ألداة مالية هو الحد األدنى )غير جوهرية للغاية( وقد ال يكون من الضروري اإلعتراف  االئتمانهذه الحالة يتم تحديد أن خسارة 

 .االئتمان

 االئتمانمنخفضة  نشأتية المتوقعة على أساس األصول الفردية وليس لديها أصول مالية مشتراة أو االئتمانتقوم الشركة بقياس الخسائر 
"(POCI.)" 

الل مقارنة مخاطر من خ االئتمانيتم تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر  استبعاده، إلى يؤدي ال والذي تعديل موضوع المالي األصل كان إذا
على أساس  إنشائهالألداة المالية عند  المالي التعثرمع مخاطر  المالي التقرير تاريخ في المعدلة الشروط على بناءً  ،التعثر في األدوات المالية

 الشروط غير المعدلة واألصلية لألداة المالية.   

 تاريخ أنه على التعديل تاريخ مع التعامل يتم جديد، بأصل واالعتراف استبعاده إلى اليةالم للموجودات التعاقدية النقدية التدفقات تعديل يؤدي عندما
الجوهرية لمثل هذه الموجودات المالية المعدلة.   االئتمان في مخاطر زيادة هنالك كان عند تحديد ما إذا ،الجديد المالي لألصل األولي االعتراف

 الموجودات أحد كان لو كما معه التعامل يتم الحالة هذه وفي ية،االئتمانالجديد منخفضاً في القيمة  يعتبر األصل ،في حاالت نادرة وبعد التعديل
 .األصل في القيمة منخفضة كانت التي

  .االئتمان مخاطر إدارة حول 23-1-1 رقم يضاحاإل في المتوقعة االئتمان خسائر قياس حول المعلومات من مزيد ويرد

 وقعةالمت االئتمان خسارة عرض

 المتوقعة االئتمان خسائر عرض يتم ".المالية األدوات قيمة انخفاض خسائر"صافي  ضمن الدخل قائمة في المتوقعة االئتمانإدراج خسارة  يتم
ه من صافي القيمة الدفترية على وج المخصصهذا  يقلل المتوقعة. االئتمان خسائر كمخصص المطفأة بالتكلفة المقاسة المالية الموجودات على

 قائمة المركز المالي. 

  االئتمان منخفضة مالية أدوات 
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 ياالئتمان التصنيفتقوم الشركة بتعريف االدوات المالية ذات  ،المتوقعة االئتمانتقييم انخفاض قيمة األدوات المالية بموجب نموذج خسارة  عند
ً  المنخفض . تعتبر األداة المالية ذات قيمة إئتمانية منخفضة عندما يكون نليستا مورغان مجموعةل ئتماناالمخاطر  إدارةلسياسات وإجراءات  وفقا

جميع الدفعات المجدولة ألصل الدين أو الفائدة  تحصيلأن تكون الشركة غير قادرة على  الحالية، واألحداث المعلومات على بناءً  ،من المحتمل
 عند استحقاقها وفقًا للشروط التعاقدية لالتفاقية. 

 )تتمة(ياسات المحاسبية ملخص ألهم الس -3

 )تتمة(في قيمة األدوات المالية  اإلنخفاض( د

 الديون شطب

 استنفاد يتم عندما عادة تحدث والتي للتحصيل قابلة غير تعتبر عندما كلًيا( أو جزئيًا )إما خرىاأل المدينة والذمم المدينة التجارية الذمم شطب يتم
 العائدات أن أو ،لتزاماال دفع يستطيع يعد لم المقابل الطرف أن على دليل إلى التحديد هذا ويستند دينة.الم الذمم السترداد المعقولة الوسائل جميع
 ذلك، مع للتحصيل. قابل غير المدينة الذمم من جزء يكون عندما جزئية شطب عمليات إجراء يتم .المستحق لسداد كافية تكون لن الضمانات من

 من أكبر ،شطبه يتطلب الذي المبلغ كان إذا .المستحقة المبالغ السترداد التنفيذ ألنشطة المشطوبة يةالمال الموجودات هذه تخضع أن يمكن
 حساب في تسجيله يتم وال المالية" األدوات قيمة انخفاض خسائر "صافي ضمن الدخل بيان في مباشرة الفرق يظهر ، المتراكم الخسارة مخصص
  الدخل. قائمة ضمن المالية" األدوات على القيمة انخفاض خسائر "صافي في كدائن قاً الح مستردة مبالغ أي تقيد .الخسارة مخصص

 التعاقدية  اتوالموجودات والمطلوب اتيراداإلب فاالعترا (ه

  التالية: الرئيسية المصادر من اتيراداإلب الشركة تعترف

 يةاالستثمار المصرفية الخدمات; 

 موجودات إدارة أتعاب; 

 وعموالت أتعاب دخل 

 مهاستال الشركة تتوقع الذي المبلغ سأسا على وذلك ،الشركة عمالء إلى بها الموعود الخدمات أو السلع تسليم يتم عندما اتيراداإلب اإلعتراف ميت
  .المبالغ هذهل جوهري عكس وجود المرجح غير من كوني عندما الخدمات أو السلع تلك مقابل

 يةاالستثمار المصرفية الخدمات

 الثابت الدخل ذات المالية األوراقو أساسي بشكل كيةلالم بحقوق االكتتاب من المكتسبة العوائد من يةاالستثمار المصرفية األنشطة اتإيراد تتألف
  االستشارية. والمهام الهيكلة إعادةو واالستحواذ الدمج لعمليات االستشارية تعابواأل

 االعتراف يتم دفعه. يتعين الذي بالمبلغ تتعلق محتملة شكوك هناك يكن لم إذا ول،التدا تاريخ في عام بشكل االكتتاب اتإيرادب االعتراف يتم
 الصلة. ذات االكتتاب اتإيراد تسجيل عند االكتتاب بتكاليف

 عكسل مرجحة غير اتيراداإل تكون وعندما العمل في التقديري اإلنجاز أساس على للعميل المشورة تقديم يتم حيث االستشارية الرسوم تحقيق يتم
    .استردادها يتم عندما ذلك في بما ،تكبدها عند االستشارية بالمصاريف االعتراف يتم .جوهري

 موجودات إدارة أتعاب

 يلالعم حساب موجودات مثل إدارتها، تتم التي الصلة ذات الموجودات مستويات على عام بشكل دارةواإل الموجودات إدارة رسوم تعتمد
 يتم .معروفة الرسوم تصبح عندما الخدمات تنفيذ عند عموًما الرسوم بهذه االعتراف يتم .لصندوقل الصافية الموجودات قيمة أو ،لإلدارة الخاضعة
  .دارةاإل رسوم من ،وجدت إن ,للعميل المقدمة النفقات وسقف الرسوم على التقديرية التنازالت خصم

 والرسوم العموالت دخل

 اتيراداإل هذه تنشأ .المعامالت تنفيذ مقابل رسوًما العميل تحميل يتم حيث المعامالت على القائمة تيباتالتر من والعموالت الرسوم اتإيراد تنتج
 .البديلة والصناديق المشتركة الصناديق ومبيعات ؛والمبيعات التجارية األنشطةب المتعلقة الخدماتو سهماأل أوراق في المعامالت من رئيسي بشكل
  األداء. التزامب الوفاء يتم عندما المعامالت تاريخ في العموالتو الرسوم بدخل االعتراف يتم

 وعموالت المبيعات والرسوم االستشارية.   االستثمار إدارةالرسوم والعموالت في قائمة الدخل رسوم  دخل تضمني

    خرىاأل البنود

 الوفاء يتم عندما المالي المركز قائمة في "خرىاأل المدينة لذمموا المدينة التجارية "الذمم ضمن العمالء مع العقود من المدينة الذمم إدراج يتم
 اتهاالتزامب الشركة تفي عندما العقود بموجودات االعتراف يتم .للعميل فاتورة إصدارب عقدال حسب الحق للشركة ويكون األساسية األداء اتالتزامب

 ".أخرى موجودات" ضمن عرضها تموي مشروطة، تكون العميل مدفوعات فإن ذلك، ومع باألداء، المتعلقة

 عندما اتيراداإل تخفيض يتم ال أقل. أو سنة العقد فترة كانت إذا تكبدها عند العقد على للحصول كمصروف اإلضافية التكاليفب اإلعتراف يتم
   واحد. عام خالل متوقعًا الدفع يكون
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 )تتمة(ألهم السياسات المحاسبية  ملخص -3

 ومعدات تومنشآ ممتلكات (و

ح أدناه( ،  3 يضاحوالمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك وأي مخصص لالنخفاض في القيمة )انظر اإل توالمنشآ الممتلكاتعن  اإلفصاح يتم
 " في قائمة الدخل.   أخرى مصاريف" ضمن والتي يتم تضمينها

المبنى  عادةبالتكلفة المقدرة إل إلى الوضع السباق دةعاإلا مخصصعن  اإلفصاحيتم  ،تشغيلية إيجارالمحتفظ بها بموجب عقود  للمرافق بالنسبة
وإدراجه ضمن "المخصصات" في قائمة المركز  مباني المكتب إلى وضعها السابق إعادةيتم وضع مخصص  عندمافي نهاية فترة التأجير. 

 وضعها إلى المكتب مباني إعادة اتلتزامألولية البالقيمة الحالية ا المباني علىيتم االعتراف بأصل معادل وإدراجه في تكلفة التحسينات  ،المالي
"مصروف  فيبمرور الوقت باستخدام طريقة العائد الفعلي الثابت ويتم تضمينه  عادةاإلالمدرج في مخصص  لتخفيضايتم عكس تأثير  .السابق

 يجاراإل عقد تحسين ألصل النافع االقتصادي عمرال مدى علىمباني المكتب إلى وضعها السابق  إعادةيتم استهالك أصل  .الدخل قائمةالفوائد" في 
  .الدخل قائمة في" أخرىذي الصلة ويتم تضمين رسوم االستهالك ضمن "مصروفات 

لشطب تكلفة األصول على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها  محتسبة بمعدالتاالستهالك على الممتلكات والمنشآت والمعدات  تسجيل يتم
 على النحو التالي: اإلنتاجية المتوقعة

مباني المكتب إلى  إعادةبما في ذلك موجودات  ،المباني على التحسينات
 وضعها السابق

  أقل أيهما ،المتبقية يجاراإل مدة أو سنوات 10 إلى 8

 سنوات 9الى  3  والمعدات ثاثواأل التجهيزات

من  أخرىتوقع فوائد اقتصادية  عدمفي حال  أو منها التخلص عند المعداتو والمنشآت الممتلكات من لبند الدفترية بالقيمة االعتراف إلغاء يجب
 استخدامها أو التخلص منها. 

 والخسائر الناتجة عن عمليات االستبعاد من خالل مقارنة العائدات بالقيمة الدفترية.  رباحيتم تحديد األ 

 موجودات غير ملموسة  (ز

( ط) 3 يضاحاإل)انظر  المتراكمة القيمة انخفاض وخسائر المتراكم االطفاءمطروحاً منها  البرامج التي حصلت عليها الشركة بالتكلفة تظهر
للبرنامج  المستخدم" في قائمة الدخل على أساس القسط الثابت على مدى العمر االقتصادي أخرى مصاريفأدناه(.  يتم االعتراف باإلطفاء في "

 .سنوات ثالث هوعليها  المستحوذمقدر للبرامج اإلنتاجي ال العمر إنمن تاريخ إتاحته لالستخدام. 

 المالية غير الموجودات قيمة انخفاض (ح

 في التغيرات أو األحداث تشير عندما القيمة في انخفاض وجود من للتحقق اإلطفاء أو لالستهالك تخضع التي المالية غير الموجودات مراجعة تتم
 قيمته لألصل الدفترية القيمة به تتجاوز الذي للمبلغ القيمة انخفاض خسارة تسجيل يتم سترداد.لال قابلة تكون ال قد الدفترية القيمة أن إلى الظروف
ً  للموجودات العادلة القيمة هي لالسترداد القابلة القيمة إن لالسترداد. القابلة  تقييم ألغراض .أعلى أيهما االستخدام، قيمة أو البيع تكلفة ناقصا

  "(.CGU" للنقد المولدة )الوحدات منفصل بشكل محددة نقدية تدفقات بها توجد التي المستويات أدنى في جوداتالمو تجميع يتم القيمة، انخفاض

 لقيمةا منخفضة للموجودات الدفترية القيمة مقابل تسجيلها ويتم "أخرى مصاريف" ضمن الدخل قائمة في القيمة انخفاض بخسائر االعتراف يتم
 عكس الحتمال ،وجدت إن الشهرة بخالف ، القيمة في نخفاضلال تعرضت التي المالية غير الموجودات اجعةمر تتم المالي. المركز قائمة في

  تقرير. فترة كل نهاية في االنخفاض

 حكمه في وما نقد (ط

 أشهر ثالثة مدتها أصلية استحقاق بآجال السيولة عالية استثمارات جانب إلى ،البنوك لدى الطلب تحت وودائع نقد على حكمه ومافي النقد يشتمل
  .بالقيمة تغيرلل ضئيلة لمخاطر وتخضع معروفة نقدية مبالغ إلى بسهولة للتحويل قابلة تكون والتي أقل أو
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 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -3

 دخل ضريبة (ي

 الدخل في القوائم المالية وفقًا لقواعد الهيئة العامة للزكاة والدخل.  ضريبة احتساب يتم

 الضريبة مجموع الضريبة المستحقة حاليًا والضريبة المؤجلة.  مصروف يمثل

 ضريبةالالضريبة المستحقة حاليا على الربح الخاضع للضريبة للسنة. قد يختلف الربح الخاضع للضريبة عن الربح او )الخسارة( قبل  تحتسب
كما أنه  ،خرىاأل السنوات في للخصم القابلة أو للضريبة ضعةالخا المصاريف أو الدخل عناصر يستبعد ألنه الدخل قائمة في مذكور هو كما

باستخدام معدالت ضريبية تم  للضريبة الحاليةمطلوبات الشركة  احتساب يتميستبعد كذلك العناصر التي ال تخضع أبًدا للضريبة أو القابلة للخصم. 
مباشرة إلى  مضافةأو  محملةإال عندما يتعلق األمر ببنود  الدخل، قائمة في إضافتها أو الحالية الضريبة فرض يتم. تاريخ التقرير تطبيقها بنهاية

على  مساهمينأو حقوق ال االخر الشامل الدخل ضمن أيًضا الحالية الضريبة تسجيل يتم الحالة هذه وفي ،مساهمينأو حقوق ال خرآلالشامل ا الدخل
 .التوالي

 في والمطلوبات للموجوداتبين القيم الدفترية  فروقاتال على لالسترداد قابلة أو الدفع حقةمست تكون أن المتوقع الضريبة هي المؤجلة الضريبة إن
.  المالي المركز التزامويتم محاسبتها باستخدام طريقة  ،الربح الخاضع للضريبة إحتسابالمالية واألسس الضريبية المقابلة المستخدمة في  ئمالقوا
 المؤقتة لالختالفات المؤجلة الضريبة موجوداتتسجيل  ويتمل عام لجميع االختالفات الضريبية المؤقتة اإلعتراف بالمطلوبات الضريبية بشك يتم

 الخاضعة للضريبة مقابل استخدام االختالفات المؤقتة القابلة للخصم. رباحاأل تتوفر ان المحتمل من فيه يكون الذي بالقدر للخصم القابلة

 أرباحويتم تخفيضها إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل وجود  تقرير تاريخالضريبة المؤجلة بنهاية كل  مراجعة القيمة الدفترية لموجودات تتم
 خاضعة للضريبة كافية للسماح باسترداد كل األصل أو جزء منه.

بناًء على القوانين  ،األصل قيأو تحق ملتزااال تسوية فيها يتم التي الفترة في تطبيقها المتوقع الضريبة لمعدالت وفقًا المؤجلة الضريبة احتساب يتم
أو تضاف  محملةإال عندما يتعلق األمر ببنود  ،في قائمة الدخل إضافتهاالضريبة المؤجلة أو  تحميليتم  تاريخ التقرير. بنهاية تطبيقهاالتي تم 

 مساهمينال حقوق أواالخر  الشاملضمن الدخل وفي هذه الحالة تنعكس الضريبة المؤجلة  ،مساهمينأو حقوق ال الشامل االخر مباشرة إلى الدخل
 على التوالي. 

 موجوداتحق قابل للتنفيذ قانونيًا في مقاصة  كلالضريبية الحالية عندما يكون هنا المطلوباتالحالية مقابل  ةيالضريب الموجودات مقاصة تمت
الضريبية الحالية على  والمطلوباتالضريبة الحالية  الموجوداتالشركة تسوية  تعتزم أنالضريبية الحالية و المطلوباتالضريبة الحالية مقابل 

ومطلوبات الضريبة المؤجلة عندما يكون هناك حق قابل  موجودات مقاصة تتم .واحد وقت في االلتزام تسوية و لأساس صاٍف أو تحقيق األص
 هيئةلحالية وعندما تتعلق بضرائب الدخل التي تفرضها نفس الضريبية ا المطلوباتللتنفيذ قانونيًا في مقاصة موجودات الضريبة الحالية مقابل 

 الضرائب وتعتزم الشركة تسوية موجوداتها الضريبة الحالية ومطلوبات الضريبة الحالية على أساس صافي.  

  يجاراإل عقود (ك

 2019يناير  1من  المطبقة

مبدئيًا على أساس  يجاراإل عقد مطلوباتوحق االستخدام  بموجوداتسنة واحدة، يتم االعتراف  ةاألصلي تهاات التي تتجاوز مديجاربالنسبة لإل
المستخدم في تحديد القيمة الحالية هو معدل االقتراض اإلضافي  تخفيضالمعدل  إن. يجارعلى مدى فترة اإل يجارالقيمة الحالية لدفعات اإل
كاليف المباشرة األولية المتكبدة ويتم تخفيضها لتعكس حوافز مدفوعة مسبقًا والت إيجاراالستخدام أيًضا أي دفعات  حقللشركة. يتضمن أصل 

 لتزام. يعاد قياس االيجاراإل التزامبمعدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من  يجاراإل عقد مطلوباتالمستلمة. تستحق الفوائد على  يجاراإل
السوق. باإلضافة إلى ذلك، يتم  إيجارغيير في مؤشر أو سعر أو مراجعة المستقبلية الناشئة عن ت يجارعندما تكون هناك تغييرات في دفعات اإل

 عقدإذا قامت الشركة بتغيير تقييمها لما إذا كانت ستمارس خيار التمديد أو اإلنهاء أو قامت بتعديالت معينة في  يجاراإل التزامقياس  إعادة
. يتم يجاروحتى نهاية عمره اإلنتاجي أو نهاية مدة اإل يجارمن تاريخ بدء اإلاالستخدام على أساس القسط الثابت  حق. يتم استهالك أصل يجاراإل

االستخدام لتحديد خسائر انخفاض  حقإلى ذلك، يتم اختبار أصل  باإلضافة". أخرىحق االستخدام ضمن "مصروفات  موجوداتعرض استهالك 
 حال وقوع حدث انخفاض في القيمة. فيالقيمة 

عند البداية. عندما تحتوي العقود على مكونات  إيجار عقدلتحديد ما إذا كانت تحتوي على  سنةد التي تزيد مدتها عن تقوم الشركة بتقييم العقو
 .واحد إيجاريتم المحاسبة عنها كعقد  ية،إيجاروغير  يةإيجار

ضمن "الذمم الدائنة التجارية  يجاراإل عقد مطلوباتوموجودات حق االستخدام ضمن "الممتلكات والمنشآت والمعدات"  بعرضالشركة  تقوم
 المركز المالي. قائمة" في خرىاألو
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 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -3

 )تتمة( يجاراإل عقود( ك

 2018 ديسمبر 31 حتى المطبق

وذلك باستخدام  ليالتشغي اإليجارعقد  فترة علىالدخل  قائمةفي  خرىاأل المصاريف على يجاراإلعقود  بموجب المستحقة اتيجاراإل تحمل
 .يجاركتخفيض لمصروفات اإل يجاراإل عقد فترة مدى على الثابت القسط أساس على التأجير حوافز توزيعطريقة القسط الثابت. يتم 

 مخصصات (ل

 عمل انيةإمك مع لتزاماال لسداد الشركة تحتاج أن المحتمل ومن سابق، حدث عن ناتج الشركة على حالي التزام وجود عند المخصصات قيد يتم
 .لتزاماال مبلغ لقيمة موثوق تقدير

 االعتبار في األخذ مع المالي المركز قائمة تاريخ في الحالي لتزاماال لتسوية المطلوب للمقابل تقدير أفضل هو كمخصص به المعترف المبلغ إن 
    .لتزامباال المحيطة والشكوك المخاطر

 المالية والمطلوبات الموجودات مقاصة (م

 األصل تحقيق في أو صاف أساس علي التسوية في والنية بها المعترف المبالغ لمقاصةود حق نافذ قانونا في الوقت الراهن حاله وج في
عرض المبلغ الصافي على قائمة المركز المالي. يتم عرض  ويتم تقاصالموجودات و المطلوبات المالية  نإف واحد، ان في والمسؤولية

 على أساس إجمالي في غياب هذه الشروط.     الموجودات والمطلوبات المالية

 تعويض الموظفين  خطط (ن

 مساهمينال حقوق بملكية ةواسمال( خطط التعويض 1

 للشركة. المقدمة الخدمات عن نليستا مورغان مجموعة لموظفي "(RSUs)" مقيدة أسهم وحدات شكل على منح ستانلي مورغان شركة تصدر 

 في مساهمينال حقوق ألدوات العادلة القيمة أساس على الموظفين مع مساهمينال حقوق على القائمة المعامالت تكلفة قياس ويتم منحال تسوية يتم
 سعرال متوسط أنه على يقاس و ،المنحة منح تاريخ في العادي ستانلي مورغان لسهم السوق سعر إلى للوحدات العادلة القيمة تستند المنح. تاريخ

  .نحالم تاريخ في بالكمية الموزون

 ظروف ظل في المنحة من جزء أو كل إللغاء الخيار ستانلي لمورغان منحال بعض تعطي .لغاءإو استرجاع أحكام على عام بشكل منحال تحتوي
  التحويل. حتى ستانلي مورغان لشركة العادي للسهم العادلة القيمة في يراتالتغ أجل من منحال لهذه التعويض مصروفات ضبط يتم محددة.

 قبل مصادرتها سيتم التي منحال تقدير يتم .المنحة من منفصل جزء لكل الصلة ذات االستحقاق فترة مدى على التعويض بتكلفة الشركة تعترف
    الصلة. ذات اإلستحقاق فترة خالل إطفاؤها سيتم التي التعويض تكلفة إجمالي حساب عند الخدمة شروط استيفاء عدم بسبب اإلستحقاق

 العادلة القيمة ستانلي لمورغان الشركة تدفع .األسهم لشراء ستانلي لمورغان الشركة تدفع المجموعة، من المدفوعة المبالغ در اتفاقيات بموجب
   .المنح تاريخ في

  الدخل. قائمة في "خرىاأل المصاريف"  في الموظفين" "تكاليف في التعويض مصروفات تسجيل يتم

 ( خطط التعويضات النقدية المؤجلة 2

 أداء على بناءً  لمشاركينا للموظفين عائًدا يوفر مما الموظفين، لصالح الشركة عن نيابة مؤجلة نقدية تعويضات ستانلي مورغان شركة حتمن
 الممنوحة منحةلل االسمية القيمة أساس على النقد إلى المستندة المؤجلة التعويض منحل التعويض مصروفات احتساب يتم .مختلفة استثمارات
 .الموظفين يختارها والتي إليها المشار لالستثمارات العادلة القيمة في التغييرات حسب والمعدلة

.  يتم احتساب المصادرة بسبب الفشل في المنحةالشركة بتكلفة التعويض على مدى فترة االستحقاق ذات الصلة لكل جزء منفصل من  تعترف
  تلبية شروط الخدمة فور حدوثها. 

 المتعلقة اتلتزاماال تقاس  .الدخل قائمة في "أخرى المصاريف" في "الموظفين "تكاليففي ليهاإ المشار المؤجلة عويضالت مصروفات تسجيل يتم
   المالي. المركز قائمة في "خرىاأل المطلوبات" ضمن وتدرج العادلة بالقيمة بالقروض
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 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -3

 )تتمة( الموظفين تعويض خطط( ن

 التوظيف بعد ما منافع

 بعد التوظيف )"الخطة"(.  مال محددةالشركة خطة منافع  تدير

الخطة على أساس اكتواري وفقًا لنصيحة خبير اكتواري مؤهل  اتالتزاميتم قياس  ،للشركة المحددةالمنافع  ذاتلخطة ما بعد التوظيف  بالنسبة
 استخدام تم فقد ، السعودية العربية المملكة داخل الشركات سنداتل ا لعدم وجود سوق عميقالمتوقعة. نظرً  االئتمان وحدةباستخدام طريقة  مستقلو

تتوقع الشركة زيادة معدالت الرواتب بما  .ةالمناسب التخفيض نسبةلتحديد  بديلك AAعلى تصنيف  ةالحاصل األمريكية الشركات سندات سوق

 تهامساهم الشركة تدفع. الشركة اتالتزاملتغطية  جوداتمو أي تخصيص يتم لم ألنه ممولة غير المذكورة الخطة .المستقبلية التوقعات مع يتماشى
 .  أدائهاتكون هناك حاجة إلى  عندما ،دفعها سيتم التي المنافع مع متساوي بشكلفي الخطة 

المحددة على "تكاليف  المنافع اتامالتزخدمة سابقة باإلضافة إلى صافي الفائدة على صافي  تكاليفتحميل تكلفة الخدمة الحالية وأي  يتم

الشركة فيما يتعلق بالخطة في  التزامالتي تنشأ في حساب  القياس إعادةب" في قائمة الدخل.  يتم االعتراف أخرى مصاريفالموظفين" ضمن "

 ة.من هذه القوائم المالي 27 يضاحترد تفاصيل الخطط في اإل .فيها تحدث التي الفترة في ،الدخل الشامل اآلخر

  وعموالت رسومدخل   -4

 2019  2018 

 
الرياالت  بآالف)

 السعودية(
 

الرياالت  بآالف)
 السعودية(

    والتوعم رسوم إيرادات صافي

 36,388  33,677 الموجودات إدارة أتعاب

 20,495  39,351 وساطة ودخل عمولة أتعاب

 11,073  15,947 االستثمارية المصرفية الخدمات

 67,956  88,975 وعموالت بأتعادخل  محموع

 63,789  41,374 من العقود مع العمالء يرادفي اإل المتمثلة

   الفوائد ومصاريف دخل -5

 سابها باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.تحاالفوائد بالموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة ويتم  ومصاريفات إيرادتتعلق جميع 

 
2019 

 
2018 

 
 الرياالت السعودية( فبآال)

 
 الرياالت السعودية( بآالف)

 4,549 مرابحة ودائع على فوائد دخل
 

2,962 

 148  خرىاأل ستانلي مورغان مجموعة مشاريع قروض من فوائد دخل
 

38 

 (1,664) خرىفوائد على قروض مشاريع مجموعة مورغان ستانلي األ مصاريف
 

(222) 

 (143)  إيجار عقود مطلوباتفوائد على  مصاريف
 

- 

 2,890 الفوائد دخل صافي
 

2,778 

فيما يتعلق بالمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة بخالف ما تم اإلفصاح عنه كـ "مصاريف  أخرىأو خسائر  أرباحيتم االعتراف بأي  لم
 فوائد".

المقاسة بالتكلفة المطفأة بخالف ما تم اإلفصاح عنه كـ "مصاريف فيما يتعلق بالمطلوبات المالية  أخرىأو خسائر  أرباحيتم االعتراف بأي  لم
 (. 6 يضاحاإل" )انظر أخرىصرف العمالت األجنبية  في "مصاريف  فروقات تم اإلفصاح عن فوائد".
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   أخرى مصاريف -6

  2019 
الرياالت  بآالف)

 السعودية(

 2018 
الرياالت  بآالف)

 السعودية(
 27,286  28,771  موظفين تكاليف

 130  19,739  أخرى بخدماتالمتعلقة  خرىاأل ستانلي مورغان مجموعة مشاريع من إدارية رسوم

 1,460  5,290  االستقطاع ضريبة

 3,339  4,431  وتطوير األعمال  تسويق

 3,714  4,117   معلوماتال معالجة

 2,833  3,096   خرىاأل المهنية الخدمات

 1,886  2,901  تومعدا ومنشآت ممتلكات استهالك

 1,392  2,481  بنكية مصاريف

 641  689  مدراء مستحقة  مكافأة

 506  685  حكومية  رسوم

 3,038  299  تشغيلي  إيجارعقود  اتإيجار

 709  223  وقرطاسية مكتبية خدمات

 3  40  المتعلقة بتكاليف الموظفين  خرىاأل ستانلي مورغان مجموعة مشاريع من إدارية رسوم

 279  14  ملموسة غير موجودات إطفاء

 113  8  أجنبية عمالت صرف من خسارة صافى

 (7,491)  -  ( 17 إيضاحتعديالت المخصصات )انظر  عكس

 740  703  أخرى مصاريف

  73,487  40,578 

 

  .يجاراإل عقود 19 رقم يضاحاإل في للشركة الجوهرية يجاراإل عقود لترتيبات وصف عرض يتم

 . 26رقم  يضاحاإل في الموظفين تعويض خطط حول المعلومات من مزيد تقديم تم

   القيمة على األدوات المالية في االنخفاض خسارة صافي -7

   :المتوقعة للسنة االئتمانخسارة  مصاريفالجدول التالي صافي  يوضح

 2019 8201  

   
 الرياالت السعودية( بآالف) الرياالت السعودية( بآالف) 

 (7) (32) أخرىومدينة تجارية  مذم

خالل  قيمةال في نخفاضاال لكامل تسوياتيتم إجراء  لم. منفصلالمذكورة أعاله على أساس  القيمة في نخفاضاالاحتساب جميع خسائر  تم
 أو السنة السابقة.   الحالية السنة

 دخلال ضريبة  -8

  2019  
الرياالت  بآالف)

  السعودية(

2018  
الرياالت  بآالف)

 السعودية(
     الحالية الضريبة

 5,334  4,776  السنة الحالية 

 71  66  السابقة بالسنوات متعلقة تعديالت

  4,842  5,405 
     المؤجلة الضريبة

 970  (40)  نشأة وعكس الفروقات المؤقتة  
     

 6,375  4,802  الدخل ضريبة
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 )تتمة(ضريبة الدخل  -8

 الفعلي الضريبة معدلل التسويات

 : يلي كما هي الضريبي الدخل مصروفو المحاسبي لدخلابين  التسوية إن

 2019  
الرياالت  بآالف)

  السعودية(

2018  
الرياالت  بآالف)

 السعودية(
 30,149  18,346 الدخل ضريبةقبل  الربح

 السعودية العربية المملكة في للشركات العادية للضريبة المعدل باستخدام الدخل ضريبة
20٪ 

3,669  6,030 

    

    من:  ضريبةالعلى  التأثير

 307  1,067 الضريبة ألغراض للخصم قابلةغير  مصاريف

 (32)   ضريبية خسائرمن  مستخدم

 (1)  -  أخرىتوقيت  فروقات

 71  66 /)زيادة( في مخصص الضريبة للسنوات السابقة  نقص

    

 6,375  4,802 خل مصروف ضريبة الدخل في قائمة الد مجموع
 

الدخل الشامل  عناصرمن  عنصرالدخل، فإن المبلغ اإلجمالي للضريبة الحالية والمؤجلة المتعلقة بكل  قائمةباإلضافة إلى المبلغ المحمل على 
 اآلخر كان كما يلي:

 2019 2018 

الضريبة قبل   
 بآالف)

الرياالت 
 السعودية(

  

 فائدة
 الضريبة 

 بآالف)
الرياالت 
دية(السعو   

 صافي
 الضريبة

 بآالف)
الرياالت 
  السعودية(

الضريبة قبل  
 بآالف)

الرياالت 
 السعودية(

  

 فائدة
 الضريبة 

 بآالف)
الرياالت 
  السعودية(

 صافي
 الضريبة

 بآالف)
الرياالت 
 السعودية(

            

 التزامقياس صافي  إعادة
 ةمحدد منافع

(715)  143  (572)  984  (197)  787 

 

  وودائع تحت الطلب نقد -9

 :النقدية التدفقات قائمة ألغراض ،األرصدة التالية التي لها أقل من ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ النقد وما في حكمه يتضمن
 

  2019  
الرياالت  بآالف)

  السعودية(

2018  
الرياالت  بآالف)

 السعودية(
 60,000  30,000  أشهر  3مرابحة مع استحقاق أقل من  وديعة

 47,208  85,875  جاري  حساب

 8  8  الصندوق في نقد

 107,216  115,883  حكمه في وما نقد

 120,000  150,000  أشهر  3 من أكثرمرابحة مع استحقاق  وديعة

 227,216  265,883  النقد والودائع تحت الطلب  مجموع

 

ً ٪ 2.46 تبلغبمتوسط عمولة  يمحل بنك لدى المرابحة وديعةإيداع  تم ً  2018: ٪2.09) سنويا  (. سنويا
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مع تداول. أعطى البنك ضمان لـ "تداول" لتسوية جميع المعامالت التي  الوساطةالشركة اتفاقية مع بنك محلي لتسوية معامالت  لدى
الت تتجاوز الحد توافق على عدم إجراء أي معام مقابلةبناء على طلب البنك، قدمت الشركة مذكرة طلب وضمانة وأبرمتها الشركة. 

 ، احتفظت الشركة بأرصدة نقدية كافية لدى البنك.2019ديسمبر  31المتاح المتفق عليه مع البنك. كما في 

 أخرىومدينة تجارية  ذمم  -10

 2019  
الرياالت  بآالف)

 السعودية(

2018  
الرياالت  بآالف)

 السعودية(
   )تكلفة مطفأة(  أخرىو تجارية مدينة ذمم

   ريةتجا مدينة ذمم

 2,523 1,907 مع العمالء  عقود

 (7) (39) المتوقعة  االئتمان: مخصص خسارة ناقصا  

 1,868 2,516 

   أخرىمدينة  ذمم

 3,719 7,179 المستحقة من مشاريع مجموعة مورغان ستانلي   المبالغ

 18,750 18,750 1رفض الصفقات  حساب

 775 242 أخرىموظفين وذمم مدينة  ذمم

 - - المتوقعة االئتمان: مخصص خسارة  ناقصاً 

 26,171 23,244 

   

 25,760 28,039 )التكلفة المطفأة(  أخرىو تجارية مدينة ذمم مجموع
 

 .T + 2تسويات  فترةالمرفوضة المحتملة التي قدمتها الشركة بعد تنفيذ  الصفقاتتمويل سيناريوهات ل أمان هامشيمثل الرصيد  1

 متداولة ريبةضومطلوبات  موجودات  -11

 : المتداولةالجدول التالي تفاصيل الموجودات الضريبية  يوضح
 

 

2019  
الرياالت  بآالف)

  السعودية(

2018  
الرياالت  بآالف)

 السعودية(
 336  336 الدخل والزكاة القابلة لالسترداد  ضريبة

 336  336 المتداولة الموجودات وضريبة مجموع

 

 للربوطفيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة   الدخليمكن استرداده من هيئة الزكاة و الذي المبلغ لالسترداد القابلة والزكاة الدخل ضريبة تمثل

 ،دارةاإل وتأكيد لشركةل الضريبي مستشارال من المقدمة اتاالستشارعلى  بناءاً .  2010 المالية للسنة الدخلو الزكاة هيئة من اإلضافية
 المطلوبات على الحركة لالسترداد سيتم استرداده بالكامل. ةالقابل والزكاة الضريبة من المتبقي يدالرص أن تعتقد الشركة تزال ال

 :يلي كما هي المتداولة الضريبية
 2019  

الرياالت  بآالف)
 السعودية(

 2018  
الرياالت  بآالف)

 السعودية(
 1,011  1,432 يناير 1 في كما

    / )العكس(  المصروف

 5,334  4,776 الحالية السنة

 (97)  - السابقة السنة

    السنة خالل تعديالت/  دفعات

 (1,848)  (3,471) الحالية السنة دفعات

 (1,621)  (1,432) سابقة سنة دفعات

 (1,347)  - سابقة سنة تعديالت

 1,432  1,305 ديسمبر  31الضريبية المتداولة في  المطلوبات
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 موجودات ضريبية مؤجلة -12

 الدخل ضريبة حسابحركة مخصص  إن. الميزانية التزام ةالمؤقتة بموجب طريق اتالفروق جميع على المؤجلة الضرائب تساباح يتم
 كما يلي : هو المؤجلة

 2019  
 الرياالت بآالف)

 (السعودية

 2018  
الرياالت  بآالف)

 السعودية(
 4,475  3,308 يناير 1 في كما

 (970)  40  المعترف به في قائمة الدخل المبلغ

 (197)  143 المعترف به في الدخل الشامل اآلخر  المبلغ

 3,308  3,491 ديسمبر  31 في كما

 

:يلي كما هي" الدخل"ضريبة  في المسجلة يراتوالتغ المالي المركز قائمة في جةالمدر المؤجلة الضريبة  
  

  

2019 
  

2018 
 ضريبي أصل 

 مؤجل
الرياالت  بآالف)

 السعودية(

 الدخل ةقائم
الرياالت  بآالف)

 السعودية(  

 ضريبي أصل 
 مؤجل

الرياالت  بآالف)
 السعودية(

 الدخل قائمة
الرياالت  بآالف)

 السعودية(
      

القيمة الدفترية  صافي منالمؤقتة الناتجة  الفروقات
  والمعداتللممتلكات والمنشآت 

(196) 196   77 (77) 

المنافع  اتالتزام صافي  من الناتجة المؤقتة الفروقات
 المحددة 

373 (230)  (45) (152) 

الذمم التجارية  مخصصات منالمؤقتة الناتجة  الفروقات
 المدينة 

6 (6)  (110) 110 

 1,089 (1,089)  - - : المستخدم من الخسائر الضريبية للسنة  ناقصاً 

 183 (40)  (1,167) 970 

 

 أخرى موجودات -13

 2019  
الرياالت  بآالف)

 عودية(الس

 2018  
الرياالت  بآالف)

 السعودية(
 1,555  1,464 عقود  موجودات

 465  411 فوائد مستحقة من ودائع مرابحة  دخل

 412  325 مقدما مدفوعة مصاريف

 2,200  2,432 
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 ممتلكات ومنشآت ومعدات -14

2019 

على  تحسينات
 المستأجر

الرياالت  بآالف)
  السعودية(

 وتجهيزات أثاث
 ومعدات

الرياالت  بآالف)
  السعودية(

قيد  موجودات
 التنفيذ 

الرياالت  بآالف)
 السعودية(

  

حق  موجودات
 (1)االستخدام 

الرياالت  بآالف)
  السعودية(

 المجموع
الرياالت  بآالف)

 السعودية(

          التكلفة

 20,834  -  -  5,965  14,869 2019 يناير 1 في

قرير اعتماد المعيار الدولي للت اثر
  16المالي رقم 

-  -  -  6,395  6,395 

 1,251  -  319  520  412 إضافات

 (25)  -  -  (25)  - استبعادات

 -  -  -  -  -  عكس

 28,455  6,395  319  6,460  15,281 2019 ديسمبر 31 في

          استهالك

 (18,743)  -  -  (4,253)  (14,490) 2019 يناير 1 في

 (2,901)  (2,120)  -  (538)  (243) لسنةل المحمل

 19  -  -  19  - استبعادات

 -  -  -  -  - عكس

 (21,625)  (2,120)  -  (4,772)  (14,733) 2019 ديسمبر 31 في

     -     الدفترية القيمة

 6,830  4,275  319  1,688  548 2019 ديسمبر 31 في

          

(، والذي لم يتم تعديل فترات المقارنة 19 إيضاح)انظر  16المالي رقم  للتقريرحق االستخدام  بواسطة المعيار الدولي  موجودات إستحداث تم. 1
  له.

 

 المستأجرعلى  تحسينات 2018
 (السعودية الرياالت بآالف)

 معداتو وتجهيزات أثاث  
 (السعودية الرياالت بآالف)

 المجموع 
 (السعودية الرياالت بآالف)

       تكلفةال

 25,083  5,201   19,882 2018يناير  1
 1,376  957   419 إضافات

 (193)  (193)   - استبعادات
 (5,432)  -   (5,432)  عكس

 20,834  5,965   14,869 2018ديسمبر  31 في

 
      

       استهالك

 (22,479)  (4,078)   (18,401) 2018يناير  1
 (1,886)  (365)   (1,521) للسنة المحمل

 190  190   - استبعادات
 5,432  -   5,432 عكس

 (18,743)  (4,253)   (14,490) 2018ديسمبر  31 في

 
      

       الدفترية القيمة

 2,091  1,712   379 2018ديسمبر  31 في
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 الملموسة غير الموجودات -15

 
2019  

 
2018 

 

 الكمبيوتر برامج

 بآالف)
ت الرياال

 السعودية(
 

غير  موجودات
 أخرىملموسة 

 بآالف)
الرياالت 
 السعودية(

 

 المجموع

 بآالف)
الرياالت 
 السعودية(

 

 الكمبيوتر برامج

 بآالف)
الرياالت 
 السعودية(

 

غير  موجودات
 أخرىملموسة 

 بآالف)
الرياالت 
 السعودية(

 

 المجموع

 بآالف)
الرياالت 
 السعودية(

    التكلفة
       

 1,658  158  1,500  1,658  158  1,500 يناير 1 في كما 

 -  -  -  94  -  94 إضافات

 1,658  158  1,500  1,752  158  1,594 ديسمبر  31 في كما

 
           

واالنخفاض في  اإلطفاء
            القيمة  

 (1,379)  (158)  (1,221)  (1,658)  (158)  (1,500) يناير 1 في كما

 للسنة االطفاء
(14)  -  (14)  (279)  -  (279) 

 (1,658)  (158)  (1,500)  (1,672)  (158)  (1,514) ديسمبر  31 في كما

 
           

 الدفترية القيمة
 ديسمبر  31في  كما

80  -  80  -  -  -  

 أخرىدائنة تجارية و  ذمم -16

 ديسمبر 31  
 بآالف)  2019

 الرياالت السعودية(

 ديسمبر 31 
 بآالف)  2018

 الرياالت السعودية(

     (المطفأة)التكلفة  أخرىو دائنة تجارية ذمم

 6,288  29,439  مستحقة لمشاريع مجموعة مورغان ستانلي   مبالغ

  -  4,294   إيجارعقود  اتالتزام

 1,499  3,136  ضريبة االستقطاع والقيمة المضافة  مطلوبات

  205  102  أخرىمستحقة  مبالغ

 7,992   36,971  )التكلفة المطفأة( أخرى والتجارية  دائنةالالذمم  جموعم
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 مخصصات -17

 

 
2019  

 
2018 

  ممتلكات 
 

 ضريبة

 
 المجموع

 

 ممتلكات
 

 ضريبة
 

 المجموع

 

 بآالف)
الرياالت 
  السعودية(

 بآالف)
الرياالت 
  السعودية(

 بآالف)
الرياالت 
 السعودية(

 بآالف)
االت الري

  السعودية(

 بآالف)
الرياالت 
  السعودية(

 بآالف)
الرياالت 
 السعودية(

    التكلفة
       

 7,491  -  7,491  122  122  - يناير  1 في 

)عكس(/مخصص 
 إضافي

-  66  66  (7,491)  122  (7,369) 

 -  -  -  (50)  (50)  - المستخدم المخصص

 122  122  -  138  138  - ديسمبر 31 في

            

 

 الممتلكات

 مدة نهاية في المستأجرة ةيالمكتب المساحات موقعتكبدها الستعادة  المتوقع المستقبلية للتكاليفالحالية  القيمة صافيمخصصات الممتلكات  تمثل
 التثبيت.  إعادة اتالتزامعند الوفاء ب يجاراإل إعادة مصروف عكس. يتم يجاراإل عقد

موقع  إعادة التزامالشركة من أي  إعفاء الى إستنادا 2018 سنةلاير سعودي خالل  7,491,000بمبلغ  إيجارعقود  ةإعادتم عكس مخصص 
 .2018ديسمبر  13المحدث بتاريخ  يجارعقد ملحق اإل تعديل بعد المساحات المكتبية المستأجرة

 الضريبة مخصصات

بإصدار أحكام  دارةالضرائب والهيئة العامة للزكاة والدخل. تقوم اإل مكلفيمن قبل  التي تخضع لتفسيرات مختلفة يبةتخضع الشركة لقوانين الضر
 الهيئة. يمكن تسوية النزاعات حول تفسيرات قوانين الضرائب مع الضريبةوتفسيرات حول تطبيق قوانين الضرائب عند تحديد مخصص 

السنوات الحالية والالحقة. يتم  فحوصاتالناتجة عن  الربوطات نتائج يةمالالضريبية عند الفحص أو التدقيق. تقوم الشركة بشكل دوري بتقييم احت
بنود الضرائب غير  عنوفقًا لإلرشادات الخاصة بالمحاسبة  الضريبيتدقيق التكوين المخصصات المتعلقة بالخسائر المحتملة التي قد تنشأ عن 
إضافية. في حين أن مجموعة من النتائج متوقعة، تعتبر  ربوطاتكانية إجراء المؤكدة. وضعت الشركة أحكاًما تعتقد أنها كافية فيما يتعلق بإم

على حالة  اات المستقبلية المتوقعة بعد النظر في جميع الحقائق ذات الصلة، بناءً لتزاممبلغ المخصصات بمثابة تقدير معقول لال أن دارةاإل
لاير سعودي  16,344 مبلغمن  2019ديسمبر  31كما في  الضريبةات . يتكون إجمالي مخصصالمالي المركز قائمةاالستفسارات في تاريخ 

 .2015حتى  2011 منالضريبي للسنوات المالية  للربطلاير سعودي  121,748و  2017الضريبي للسنة المالية  للربط
 

 أخرى مطلوبات -18

 

   2019 ديسمبر 31 
الرياالت  بآالف)

 السعودية(

  2018 ديسمبر 31 
الرياالت  بآالف)

 ودية(السع
 7,735  8,467 مستحقة موظفين تعويضات

 1,605  2,857 مستحقة مصاريف

 641  668 مستحقة مدراء مكافآت

 9,981   11,992 ات مؤجلةإيرادمصاريف مستحقة و مجموع
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  يجاراإل عقود -19

 حقومطلوبات  موجوداتعند حساب  ييجاراإلالمكون غير  إدراج باختيار. قامت الشركة بشكل رئيسي عقاري إيجارالشركة هو  إيجار عقدإن 
 .االستخدام

 خيارات التمديد واإلنهاء

خيارات التمديد واإلنهاء التي تكون في  تضمينالعقارية على خيارات تمديد وإنهاء لتوفير مرونة تشغيلية إضافية. يتم  يجارتحتوي بعض عقود اإل
أو عندما تعتبر خيارات اإلنهاء مؤكدة بشكل معقول ممارسته  عندمؤكد بشكل معقول  يدالتمدعتبر يحيث  يجاراإل عقدخيار المستأجر في تقييم مدة 

 .ممارستها يتمأن خيارات التمديد ستتم ممارستها وأن خيارات اإلنهاء لن  يجاراإل عقدعدم ممارستها. عندما يتحكم المؤجر بالخيار، تفترض مدة ب

 افصاحات المستأجر

"ذمم  في يجاراإل عقد ومطلوبات( 14 إيضاح"الممتلكات والمنشآت والمعدات" )انظر  فيحق االستخدام  جوداتموالمركز المالي  قائمةتضمن ت
 .(16 إيضاح" )انظر أخرىوتجارية دائنة 

 يجاراإل عقد مطلوبات( ومصروف الفوائد على 6 إيضاح" )انظر أخرى مصاريف" فيحق االستخدام  موجوداتالدخل استهالك  قائمةتضمن ت
 .(5 إيضاحالفوائد" ) مصاريف" في

 .السنةلاير سعودي خالل  2,250,898 يجاراإل بعقودبلغ إجمالي التدفقات النقدية المتعلقة 

 يجارعقود اإل مطلوباتتحليل استحقاق 

 2019 ديسمبر 31

 الطلب عند
من شهر  أقل

 واحد 

أو يزيد  يساوي
عن شهر واحد 
ولكن ال يقل 

 أشهر  3عن 

أو يزيد  يساوي
أشهر ولكن  3عن 

ال يقل عن سنة 
 واحدة 

 يزيد أو يساوي
 واحدة سنة عن
 عن يقل ال ولكن
 سنوات خمس

أو يزيد  يساوي
عن خمس 
 سنوات 

 المجموع

 بآالف) 
الرياالت 
 السعودية(

 بآالف)
الرياالت 
 السعودية(

 بآالف)
الرياالت 
 السعودية(

الرياالت  بآالف)
 السعودية(

 بآالف)
الرياالت 
 السعودية(

 فبآال)
الرياالت 
 السعودية(

 بآالف)
الرياالت 
 السعودية(

 4,412 - 2,206 - - 2,206 - يجاراإل عقود مطلوب

 
 المال رأس -20

مملوكة  الشركةريـال سعودي.  10حصة قيمة كل منها  6,500,000ريـال سعودي وهو مقسم الى  65,000,000رأس مال الشركة  يبلغ
 شركاء.  بعةرعدد الشركاء من خمسة إلى أ في انخفاض هناك كانلسنة، . خالل اأجانب شركاء قبل من٪  100بنسبة 

 نظامي إحتياطي -21

من صافي الربح حتى بلغ  %10نظامي بنسبة  إحتياطيمع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، قامت الشركة بتكوين  تماشيا
 .خالل السنة نظامي الشركة طيإحتياال توجد حركة على  ،المال رأسمن  %30 حتياطيهذا اإل
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 والمطلوبات  موجوداتلل المتوقع االستحقاق -22

     .أو تسويتها ،استحقاقها ،ستردادهاالالتي تم تحليلها وفقاً للوقت المتوقع  والمطلوباتللموجودات  يوضح الجدول أدناه تحليل 

 

 2019 ديسمبر 31 في كما
 يساوي أو من أقل
 شهرا   عشر اثني
ياالت الر بآالف)

 السعودية(

من اثني  أكثر 
 عشر شهرا  

الرياالت  بآالف)
  السعودية(

 

 المجموع
الرياالت  بآالف)

 السعودية(
      موجـودات

 265,883  -  265,883 نقد وودائع تحت الطلب

 28,039  -  28,039 أخرىذمم مدينة تجارية و

 336  -  336 موجودات ضريبية متداولة

 3,491  3,491  - جلةموجودات ضريبية مؤ

 2,200  -  2,200  أخرىموجودات 

 6,830  6,830  - ممتلكات ومنشآت ومعدات

 80  80  - ملموسة غير موجودات

 296,458  10,401  306,859 

      

      مطلوبات

 36,971  2,711  34,260 أخرىذمم دائنة تجارية و

 138  -  138 مخصصات

 1,305  -  1,305 ة ضريبية متداول مطلوبات

 11,992  511  11,481  أخرى مطلوبات

 7,790  7,790   - ات منافع ما بعد التوظيفالتزام

 47,184  11,012  58,196 

 

 يساوي أو من أقل 2018ديسمبر  31في  كما
 شهرا   عشر اثني
الرياالت  بآالف)

 السعودية(

 اثنيمن  أكثر 
 شهرا   عشر

الرياالت  بآالف)
  (السعودية

 المجموع
الرياالت  بآالف)

 السعودية(
      موجـودات

 227,216  -  227,216 نقد وودائع تحت الطلب

 25,760  -  25,760 أخرىذمم مدينة تجارية و

 336  -  336 موجودات ضريبية متداولة

 3,308  3,308  - موجودات ضريبية مؤجلة

 2,432  -  2,432  أخرىموجودات 

 2,091  2,091  - ومعدات ممتلكات ومنشآت

 255,744  5,399  261,143 

      

      مطلوبات
 7,992  379  7,613 أخرىذمم دائنة تجارية و

 122  -  122 مخصصات

 1,432  -  1,432 ولةامطلوبات ضريبية متد

 9,981  358  9,623  أخرى مطلوبات

 5,925  5,925  - ات منافع ما بعد التوظيفالتزام

 18,790  6,662  25,452 
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 المخاطر المالية إدارة -23

 المخاطر  إدارة إجراءات

 طويكل أنواع المخاطر المختلفة التي تن إدارةجزء ال يتجزأ من نشاط الشركة التجاري. تسعى الشركة إلى تحديد وتقييم ومراقبة و هي المخاطر
ً  التجارية أنشطتها عليها مع  شىايتم والذي ،المخاطر الخاص بها إدارةسياسة  رإطا بتطوير الشركة تقاملسياسات وإجراءات محددة.  وفقا

العليا  دارةالشركة وموظفي اإل إدارةإلى مجلس  التصعيد تتضمنالمخاطر في مجموعة مورغان ستانلي والتي  إدارةسياسات وإجراءات 
 المناسبين في الشركة.

 االئتمان مخاطر 23-1

المالية تجاه الشركة. يمكن  اتهالتزامالخسارة الناشئة عندما ال يفي المقترض أو الطرف المقابل أو المصدر ب إلى مخاطر االئتمانمخاطر  تشير
 :التالي النحو على للشركة ياالئتمانتصنيف التعرض 

 في البنوك ؛ و االيداع مقابل مخاطر 

 عالقةالجهات ذات الللشركات و الذمم المدينة مقابل مخاطر. 

 

 االئتمانطر مخا إدارة 23-1-1

 سياسات تضع. ستانلي مورجان مجموعة ضمن جوهري قانوني كيانعلى أساس عالمي وبالنظر إلى كل  االئتمان لمخاطر االنكشاف إدارة تتم
 يةالجوهر االئتمانمع ضمان شفافية مخاطر  االئتمانمخاطر  في والتحكم مراقبةالو والقياس تحديدلل إطار ،االئتمانمخاطر  إدارة اءاتوإجر

 العليا المناسبة.   دارةلإل المخاطر تركيز وتصعيدللحدود المقررة  واالمتثال

 مجموعة، وتعتبر كل من الشركة ومشاريع خرىاأل ستانلي مورغان مجموعة مشاريعتدخل الشركة في غالبية معامالت أصولها المالية مع 
ان ستانلي، غقدمه مورتس تيجة للدعم الضمني ال، مورغان ستانلي. نتيألما الشركةشركات فرعية مملوكة بالكامل لنفس  خرىمورغان ستانلي األ

لها  التيستانلي  مورغانمجموعة  مشاريعان ستانلي، باستثناء الحاالت التي تتعامل فيها الشركة مع غتعتبر الشركة معرضة لمخاطر ائتمان مور
 .ان ستانليغتصنيف مور منتصنيف ائتماني أعلى 

 التحكمو المراقبة

 ،االئتمانلمخاطر  المال رأسعنصر  يعكس .المقابل لطرفل ئتمانلال متطلبات رأس مال مخاطر و االئتمانمخاطر  بين التنظيمي اإلطار ميزي
 عدم خطرلالطرف المقابل  ائتمان انكشاف. ينشأ اتهالتزامب الوفاء في المقترض فشل عن الناتجة الخسارة مخاطرب تتعلقالتي  المال رأسمتطلبات 

ومخاطر  االئتمانيرجع التمييز بين مخاطر  .المتداولة المنتجات عقود بموجب بها الخاصة الدفع اتالتزامب الوفاء على المقابلة األطراف درةق
 للطرف المقابل. ئتمانااللمخاطر  النكشافلللطرف المقابل إلى الطبيعة الثنائية  الئتمانا
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 )تتمة(المخاطر المالية  إدارة -23

 )تتمة( االئتمانمخاطر  دارةإ 23-1-1

 

 .االئتمانالتنظيمي لمخاطر  المال رأسلحساب  العامة قواعدال من األولى ركيزةال متطلبات في عليه المنصوص الموحد النهج الشركة تستخدم

 في  للمخاطر الموزونة٪ من األصول 14 من أقل صافي مع تتوافق ،غير التجارية األنشطةالمتعلقة ب للمراكز المال رأس متطلبات
 . العامة القواعد حددهات التي االنكشافغير التجاري لمجموعة من فئات  للنشاط انكشافالشركة. يتم تعيين كل 

 المراسالت المقدمة من هيئة  جداول. تستخدم الشركة لها تنكشفالتي  االئتمان جودة درجةلتحديد  يةاالئتمان المعدالتالشركة  تستخدم
 .االئتمانجودة  مقياس في والدرجاتللوكالة  يةاالئتماننيفات لتحديد التص المال سوق

 ياالئتمان التصنيف

وبشكل مستمر. عند استخدام تصنيف  تساقبا المال سوق هيئة من المحدد ياالئتمانتستخدم الشركة التصنيف  ،االنكشافمخاطر  حجمتحديد  عند
لقواعد استخدام التصنيف  وفقاً  باالنكشافالخاصة  االئتمان دةجو درجةرة في المخاط حجميتم تعيين  ،االنكشافمخاطر  حجمائتماني لتحديد 

 .ياالئتمان

 االئتمانلمخاطر  التعرض 23-1-2

على القيمة  بناءاً  ،2019ديسمبر  31كما في  كةللشر"( الئتمانل االنكشاف اجمالي)" االئتمان لمخاطر لالنكشافتوضيح الحد األقصى  تم
التي تعتقد  و مالية والحد األقصى للمبلغ الذي قد يتعين على الشركة سداده فيما يتعلق باألدوات المالية غير المعترف بها،الدفترية للموجودات ال

لم  .غيرهاالمتوقعة عن  االئتماناألدوات المالية الخاضعة لمحاسبة خسارة  بين تمييزاليتم  ،الجدول ضمن. االئتمانأنها تخضع لمخاطر  ركةالش
ناتج عن بنود غير معترف  جوهري. ال يوجد لدى الشركة أي تعرض االئتمان لمخاطر انكشافها دارةة في أي تحسينات ائتمانية إلتدخل الشرك

 بها في قائمة المركز المالي. 

 

 ر

  التصنيف

2019 

الرياالت السعودية( بآالف)  
لمخاطر  التعرض إجمالي
 االئتمان

 2018 

الرياالت السعودية( بآالف)  
لمخاطر  لتعرضا أجمالي
 االئتمان

     المتوقعة: االئتمانلخسارة  خاضعة

 227,216  265,883  النقد وودائع تحت الطلب  

 25,760  28,039  أخرىذمم مدينة تجارية و  
     
  293,922  252,976 

 االئتمانجودة  23-1-3

 الخارجية. الجهاتل عام مع تلك المستخدمة من قبل ية الداخلية باستخدام منهجيات متسقة بشكاالئتمانتُستمد التصنيفات 

 خسارةلالمتوقعة لكل فئة من األدوات المالية المعترف بها الخاضعة  االئتمان خسارةحسب مرحلة  االئتمانيقدم الجدول التالي تحليالً لمخاطر 
 :ةي الداخلي التالياالئتمانالمتوقعة بناًء على درجات التصنيف  االئتمان

 AAA – BBB  : الدرجات الداخليةيةستثماراالدرجة ال

 BB – CCC  ية: الدرجات الداخليةاالستثمارغير  الدرجة



 مورغان ستانلي السعودية
 مقفلة( مساهمة )شركة 

 المالية القوائم حول ايضاحات
 2019 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة

 

31 

 

 

 )تتمة(المخاطر المالية  إدارة -23

 )تتمة( االئتمانجودة  23-1-3

 Dفي السداد/ الدرجات الداخلية  التعثر

 المتوقعة  االئتمانخسارة  مراحل 2019 ديسمبر 31

 
 المجموع 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة

 
 الحياة مدى الحياة مدى اثني عشر شهر

 

 
 المتوقعة االئتمان خسارة

 االئتمان خسارة
 المتوقعة

 االئتمان خسارة
  المتوقعة

 
 الرياالت السعودية( بآالف)

الرياالت  بآالف)
 السعودية(

الرياالت  بآالف)
 السعودية(

 الرياالت السعودية( بآالف)

 لطلب:نقد وودائع تحت ا
    

  االئتمان درجة
    

 265,875 - - 265,875  ستثماريةالا درجةال

 8    -     -  8 مصنف  غير

 265,883    -     -  265,883 الدفترية القيمة

    (1) :أخرىو تجارية مدينة ذمم

     االئتمان درجة

 7,179 - 7,179 - ستثماريةالا درجةال

 20,899 848 20,051 - مصنف غير

 28,078 848 27,230 - القيمة الدفترية  إجمالي

 (39) (39) - - الخسارة  مخصص

 28,039 809 27,230 - الدفترية القيمة

مدى الحياة  يةاالئتمان، حيث أن السياسة المحاسبية لمجموعة مورغان ستانلي هي قياس الخسائر 1( ال توجد ذمم مدينة تجارية في المرحلة 1)
"صافي خسائر انخفاض القيمة على األدوات  7رقم  إيضاح)د( و  3رقم  إيضاحمدينة التجارية بموجب النهج المبسط. راجع على الذمم ال

 المالية".
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 )تتمة(المخاطر المالية  إدارة -23

 )تتمة( االئتمانجودة  23-1-3

 

 المتوقعة  االئتمانخسارة  مراحل 2018 ديسمبر 31

 
 المجموع 3 ةالمرحل 2 المرحلة 1 المرحلة

 
 الحياة مدى الحياة مدى اثني عشر شهر

 

 
 المتوقعة االئتمان خسارة

 االئتمان خسارة
 المتوقعة

 االئتمان خسارة
  المتوقعة

 

الرياالت  بآالف)
 السعودية(

الرياالت  بآالف)
 السعودية(

الرياالت  بآالف)
 السعودية(

الرياالت  بآالف)
 السعودية(

 نقد وودائع تحت الطلب:
    

  االئتمان درجة
    

 227,208 - - 227,208  ستثماريةالا درجةال

 8    -     -  8 مصنف  غير

 227,216    -     -  227,216 الدفترية القيمة

    (1) :أخرىو تجارية مدينة ذمم

     االئتمان درجة

 4,184 - 4,184 - ستثماريةالا درجةال

 21,583 842 20,741 - مصنف غير

 25,767 842 24,925 - القيمة الدفترية  اليإجم

 (7) (7) - - الخسارة  مخصص

 25,760 835 24,925 - الدفترية القيمة

مدى الحياة  يةاالئتمان، حيث أن السياسة المحاسبية لمجموعة مورغان ستانلي هي قياس الخسائر 1( ال توجد ذمم مدينة تجارية في المرحلة 1)
"صافي خسائر انخفاض القيمة على األدوات  7رقم  إيضاح)د( و  3رقم  إيضاحارية بموجب النهج المبسط. راجع على الذمم المدينة التج

 المالية".

 المتوقعة تمان ئاالمخصص خسارة  23-1-4

 الموجوداتعلى  التقدير أو االفتراضات الهامة لتقدير انخفاض القيمة خالل السنة. لم تكن هناك أي تعديالت طرقلم تطرأ أي تغييرات على 
 المتوقعة. االئتمانأو منذ نشأتها وبالتالي لم تؤثر التعديالت على تصنيف خسائر  السنةالمالية خالل 

 
 المشطوبة الموجودات لهذه المسددة غير التعاقدية المبالغ بلغت. التنفيذللشركة شطب ديون الموجودات المالية التي ال تزال خاضعة لنشاط  يجوز
. ال تزال الشركة تسعى إلى استرداد كامل المبالغ (سعودي لاير 559.000: 2018) ال شيء مبلغ 2019 ديسمبر 31 في منتهيةال السنة خالل

 تم شطبها نظراً لعدم وجود توقعات معقولة الستردادها بالكامل.  ديونالالمستحقة لها قانونياً، ولكن 
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 )تتمة(المخاطر المالية  إدارة -23

 )تتمة(تمان المتوقعة ئارة االمخصص خس 23-1-4

 

 :األصل / االنكشافالخسارة في نهاية السنة حسب فئة  مخصصهذا الجدول  يلخص

 

 الخسارة حسب الفئة  مخصص
 
2019 

  
 اإلجمالي

 االئتمان خسارة 
 المتوقعة

  
 صافي

الرياالت  بآالف) 
 السعودية(

الرياالت  بآالف) 
 السعودية(

الرياالت  بآالف) 
 السعودية(

 28,039  (39)  28,078  أخرىو تجارية مدينة ذمم
 28,078  (39)  28,039 

      

 

 

 الخسارة حسب الفئة  مخصص
 
2018 

  
 اإلجمالي

 االئتمان خسارة 
 المتوقعة

  
 صافي

الرياالت  بآالف) 
 السعودية(

الرياالت  بآالف) 
 السعودية(

الرياالت  بآالف) 
 السعودية(

 25,760  (7)  25,767  خرىأو تجارية مدينة ذمم
 25,767  (7)  25,760 

      

 : الخسارة بين بداية ونهاية السنة مخصصفي  التغيرات التالي الجدول يشرح

   3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 

  بالتكلفة المطفأة أخرىذمم مدينة تجارية و
 
 شهراثني عشر 
 االئتمانخسارة 

 المتوقعة

 خسائر
 االئتمان

وقعة المت
 مدى الحياة

 خسائر
 االئتمان

المتوقعة مدى 
 الحياة

 
 
 

 المجموع

 

الرياالت  بآالف)
 السعودية(

 بآالف)
الرياالت 
 السعودية(

 بآالف)
الرياالت 
 السعودية(

الرياالت  بآالف)
 السعودية(

 (7) (7) - -  2019يناير  1الخسارة في  مخصص

     ذات التأثير بقائمة الدخل  الحركات

 (32) (32) - - شرائها تم التي أو النشأة جديدة المالية وداتالموج

 (32) (32) - - صافي قائمة الدخل خالل السنة  مجموع

     بدون تأثير قائمة الدخل  أخرى حركات

 - - - - الديون شطب

 (39) (39) - - 2019 ديسمبر 31 في كما الخسارة مخصص
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 )تتمة(المخاطر المالية  إدارة -23

 )تتمة(تمان المتوقعة ئمخصص خسارة اال 23-1-4

 
 

   3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 

  بالتكلفة المطفأة أخرىذمم مدينة تجارية و
 

اثني عشر شهر 
 االئتمانخسارة 

 المتوقعة

 خسائر
 االئتمان
المتوقعة 
 مدى الحياة

 خسائر
 االئتمان

المتوقعة مدى 
 الحياة

 
 
 

 المجموع

 

الرياالت  بآالف)
 السعودية(

 بآالف)
الرياالت 
 السعودية(

 بآالف)
الرياالت 
 السعودية(

الرياالت  بآالف)
 السعودية(

(559) - -  2018يناير  1الخسارة في  مخصص  (559)  
     ذات التأثير بقائمة الدخل  الحركات

(7) - - شرائها تم التي أو النشأة جديدة المالية الموجودات  (7)  

(7) - - دخل خالل السنة صافي قائمة ال مجموع  (7)  

     بدون تأثير قائمة الدخل  أخرى حركات

 559 559   الديون شطب

(7) - - 2018 ديسمبر 31 في كما الخسارة مخصص  (7)  

 
 

 الدفترية  القيمة إجمالي
 

 الخسارة. مخصصفي  راتيالتغ في أسهمتالمالية التي  وداتللموج الدفترية القيمة إجماليفي  جوهرية راتتغي لكهنا تكن لم

 المخاطر  تجنب

والودائع لدى البنوك والذمم المدينة من الرسوم  ،عالقة ذات جهات منلدى الشركة بشكل رئيسي على الذمم المدينة  االئتمان مخاطر تشتمل
محدودة.   االئتمانلتالي فإن مخاطر ذات السمعة الطيبة وبا بنوكهي مع  الشركة لدى البنوك ايداعات. إن المشاريعنفقات  واستردادوالعموالت 
هي من  عالقة ذات الجهة. إن ذمم المقابلة األطراف من عدد علىموزعة  وهيفيما يتعلق بالمدينين بين الشركات ليست كبيرة  االئتمانمخاطر 
 . عالقة ذات جهةالمخاطر للتعثر عن السداد من رصيد  أي ذاتمستقرة مالياً وبالتالي فإن الشركة ال تعتبر   زميلةشركة 

 السيولة مخاطر 23-2

صعوبة في  مواجهة أو المال رأسإلى أسواق  الوصول على قدرةال عدمعدم قدرة الشركة على تمويل عملياتها بسبب  مخاطر هيالسيولة  مخاطر
أو  جوهري أعمال لتعطلدون التعرض المالية  اتهاالتزامب الوفاء على( المتصورة قدرتها)أو  الشركة قدرة السيولة مخاطر تشملتصفية أصولها. 

 . مستمر ككيانتهدد استمرارية الشركة  قد والتيأضرار بسمعة الشركة 

ات كافية من السيولة إحتياطيمخاطر السيولة لمجموعة مورغان ستانلي عامالً بالغ األهمية للمساعدة في ضمان احتفاظ الشركة ب إدارةيعد إطار 
 إدارةفي  قسم يتخصصمخاطر السيولة هي  إدارةاتها اليومية ولتحمل أحداث اإلجهاد غير المتوقعة. زامالتومصادر تمويل دائمة للوفاء ب

المخاطر الموضوعة، وااللتزام بحدود المخاطر، والتي تراقب مخاطر السيولة. يضمن قسم مخاطر السيولة شفافية مخاطر السيولة الجوهرية، 
 مخاطر السيولة: إدارةيا المناسبة. لتنفيذ هذه المسؤوليات، فإن العل دارةوتصعيد تركيزات المخاطر إلى اإل

  حدود تتماشى مع مجموعة مورغان ستانليتضع; 

 هذه المخاطر بشكل مناسب؛أثر مخاطر السيولة الناشئة لضمان تخفيف  لوتحل دتحد 

  للمخاطر مقابل المقاييس والحدود، و ؛وتقرير االنكشاف مراقبة 

 كافيين تراضات التي تقوم عليها اختبارات إجهاد السيولة لمجموعة مورغان ستانلي لضمان سيولة وتمويلمراجعة المنهجيات واالف 
 بموجب مجموعة من السيناريوهات السلبية.
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -23

 )تتمة(مخاطر السيولة  23-2

 

 إدارةمخاطر السيولة والتي يتم تداولها ومناقشتها مع لجنة  إدارةالتي تنتجها يتم تلخيص مخاطر السيولة التي حددتها هذه العمليات في التقارير 
األصول / المطلوبات في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا، ولجنة مخاطر أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا ولجنة مورغان ستانلي الدولية 

 .كما هو مناسبللمخاطر 

 األنشطةمخاطر السيولة الناشئة عن ة على سيطرالمراقبة والتقييم وللية األساسية مول بها المسؤوليتحمل قسم الخزينة ووحدات األعمال المع
مخاطر  إدارةالمخاطر الرئيسية الكامنة في مجاالت كل منها. تنسق  دارة، والحفاظ على العمليات والضوابط إلمورغان ستانليالتجارية لمجموعة 

 .مورغان ستانليمخاطر السيولة عبر مجموعة  دارةعمل متسق وشامل إل ال للمساعدة في ضمان إطارووحدات األعم قسم الخزينةالسيولة مع 

الشركة مطلوبات  لدى. وباتوالمطل للموجودات والمتعقلةالفعالة  دارةاإل خالل من السيولة من عال مستوى على الحفاظ سياسة الشركة تتبع
 عبارة عن موجودات عالية السيولة.  هي اتالموجود معظم ،مقارنة بإجمالي الموجودات ضئيلة

 المخاطر والتي: دارةإل والتمويل السيولة سياسة إطار خالل من السيولة مخاطر الشركة تراقب

 وتفاوت المخاطر  ملف سيولة الشركة والحفاظ عليه بطريقة تتناسب مع بيانات مخاطر الموجودات  لدى الشركة إدارةيتم  أن تضمن . 

 في  العليا دارةالشركة واإل إدارةالرقابة على مخاطر السيولة من خالل تحديد أدوار مجلس  إدارةرسمي على هيكل ال الطابع تضفي
 مخاطر السيولة. إدارةعملية 

 

 إطار السيولة التنظيمية

ات الطبيعية والمجهدة لضمان يحدد إطار السيولة المطلوبة مقدار السيولة التي يجب على مجموعة مورغان ستانلي االحتفاظ بها في كل من البيئ
( على الوفاء بالتزاماتها المالية في الوقت المناسب. يأخذ التصوريةوضعها المالي وعدم تأثر متانتها اإلجمالية سلباً بعدم القدرة )أو عدم القدرة 

 مية والداخلية على مستوى الكيان الموحد والقانوني.إطار السيولة المطلوبة في االعتبار متطلبات السيولة األكثر تقييداً للوفاء بجميع الحدود التنظي

هـ( بموجب المرسوم الملكي  1434صفر  17)الموافق  2012ديسمبر  30أصدرت هيئة السوق المالية القواعد العامة )"القواعد"(  في تاريخ  
ً للمادة  2/6/1424المؤرخ  30رقم م/  ً لألحكام المنصوص عليها في من القواعد، يتعين على الشركة إدارة مخ 57هـ. وفقا اطر السيولة وفقا
 من القواعد. 8والملحق  19و  18الفصلين 

 

 اختبارات جهد السيولة 

إن  .لدى الشركة مجموعة محددة من السيناريوهات واالفتراضات المستخدمة لقياس مخاطر السيولة عبر األفق الزمني القصير والطويل األجل
 تتم مراجعتها وصقلها عبر الزمن الستيعاب تجارب األسواق المتقلبة. اختبار الجهد هو عملية طورية 

يقوم الفريق المالي السعودي بتحديث افتراضات اختبار الجهد على أساس نصف سنوي. تتم مراجعة هذه االفتراضات من قبل الرئيس التنفيذي 
 سنوي.ولجنة التدقيق وتتم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الشركة على أساس 

ات تستخدم الشركة نموذج التدفق النقدي المبسط لتقييم مخاطر التعرض للسيولة واإلبالغ عنها بشكل دوري. يشتمل النموذج على متوسط اإليراد
دفقات . سيعامل النموذج أيضاً في أي تاً شهر 24إلى  18والمصاريف الشهرية التي ستؤثر على التدفق النقدي على مدار فترة زمنية تتراوح من 

 محتملة غير متكررة في شهر معين )مثل الضرائب والمكافآت ودفعات اإليجار(. 

 إدارة التمويل  

تدير مجموعة مورغان ستانلي تمويلها بطريقة تقلل من خطر تعطل مجموعة مورغان ستانلي وعمليات الشركة. في حالة وجود جهد على 
ن ستانلي السعودية على إجراء عملياتها بطريقة تضمن أن جميع التزاماتها تجاه دائنيها السيولة، تسعى مجموعة مورغان ستانلي إلى حث مورغا

 يمكن تسويتها خالل الفترة إستحقاقها، وإلى الحد الضروري، لتوفير دعم مورغان ستانلي السعودية لهذا الغرض.
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 )تتمة(المخاطر المالية  إدارة -23

 )تتمة( السيولة مخاطر 23-2

 

 تحقاق اإلس تحليل

الناتجة عن  ركةلشل دائنةالو مدينةال المخفضةالتدفقات النقدية غير  غمبال تمثل المالية،تحليل اإلستحقاق التالي للموجودات والمطلوبات  في
لغ المستلمة المبا  مع التعامل يتم. 2018ديسمبر  31و  2019ديسمبر  31المالية إلى إستحقاقات تعاقدية مبكرة كما في  مطلوباتهاو موجوداتها

فوري كما لو تم تقديم اإلشعار على الفور وتصنف حسب الطلب.  إلشعار الخاضعةالمالية  اتلتزاملال المسددة والمبالغمن الموجودات المالية 
ها بطريقة المالية، ويتم تقديم والمطلوبات الموجوداتهذا العرض من قبل الشركة ليعكس بشكل مناسب مخاطر السيولة الناتجة عن هذه  يعتمد

 .الشركة قبل من المالية المطلوباتو الموجوداتمخاطر السيولة على هذه  إدارةتتفق مع كيفية 

 

 شهر من أقل الطلب تحت 

 أكثر أو تساوي

أقل  وشهر   من

 أشهر ثالثمن 

 كثرأأو  تساوي

 أشهر  ثالثمن 

 وأقل من سنة

 أكثرأو  تساوي

من سنة وأقل من 

 سنوات خمسة

 أكثرأو  تساوي

 خمسة من

 المجموع سنوات

الرياالت  بآالف) 2019ديسمبر  31 

 السعودية(

الرياالت  بآالف)

 السعودية(

الرياالت  بآالف)

 السعودية(

الرياالت  بآالف)

 السعودية(

الرياالت  بآالف)

 السعودية(

الرياالت  بآالف)

 السعودية(

الرياالت  بآالف)

 السعودية(

        المالية الموجودات

 265,883 - - 150,000 30,000 - 85,883 تحت الطلب نقد وودائع

 28,039 - - 951 1,159 - 25,929 أخرىذمم مدينة تجارية و

 293,922 - - 150,951 31,159 - 111,812 المالية الموجودات مجموع

        المالية المطلوبات

 36,971 - 2,711 - - 5,691 28,569 أخرىذمم دائنة تجارية و

 36,971 - 2,711 - - 5,691 28,569 المالية لوباتالمط مجموع

        

 

 

 شهر من أقل الطلب تحت 

 أكثر أو تساوي

 أقل و شهر  من

 أشهر ثالث من

 أكثر أو تساوي

  أشهر ثالث من

 سنة من وأقل

 أكثر أو تساوي

 من وأقل سنة من

 سنوات خمسة

 أكثر أو تساوي

 المجموع سنوات خمسة من

الرياالت  آالفب) 2018ديسمبر  31 

 السعودية(

الرياالت  بآالف)

 السعودية(

الرياالت  بآالف)

 السعودية(

الرياالت  بآالف)

 السعودية(

الرياالت  بآالف)

 السعودية(

الرياالت  بآالف)

 السعودية(

الرياالت  بآالف)

 السعودية(

        المالية الموجودات

 227,216 - - 120,000 60,000 - 47,216 نقد وودائع تحت الطلب

 25,760 - - 1,609 1,682 - 22,469 أخرىذمم مدينة تجارية و

 252,976 - - 121,609 61,682 - 69,685 المالية الموجودات مجموع

        المالية المطلوبات

 7,992  379   1,658 5,955 أخرىذمم دائنة تجارية و

 7,992  379   1,658 5,955 المالية المطلوبات مجموع
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 )تتمة(المخاطر المالية  دارةإ -23

مخاطر السوق 23-3  

تقلب القيمة  بسببمخاطر يوجدعلى أنه  اإلفصاحات" –"األدوات المالية  7 مخاطر السوق بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم تحديد تم
 العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق.

)تقلب  التقلبات أو المؤشرات أو المعدالت أو السوق أسعار من أكثر أو واحد مستوى في تغيير أي يؤدي أن إحتمال إلى السوق مخاطر تشير
أو  مركزمثل سيولة السوق، إلى خسائر في  ،خرىأو االرتباطات أو عوامل السوق األ أسعار الخيار( بهاأسعار األداة األساسية المحسوب 

 تثمارية.إس محفظة

تدير الشركة مخاطر السوق المصاحبة ألنشطتها التجارية على كل من مستوى القسم ومستوى المنتج الفردي، وتتضمن النظر في مخاطر السوق 
 القانوني. الكيانعلى مستوى 

 

 ومراقبته لمخاطر السوق يتم إدارته ال يتجزأ من ثقافة الشركة. الشركة مسؤولة عن ضمان أن التعرض السليمة لمخاطر السوق جزءاً  دارةاإل تعد
ومراقبة التعرض لمخاطر السوق بشكل جيد. تساعد  إدارةبشكل جيد. تعد وحدات األعمال والمكاتب التجارية المختلفة مسؤولة عن ضمان 

 العليا. دارةلإل واضحةمجموعات التحكم في ضمان قياس هذه المخاطر ومراقبتها عن كثب وجعلها 
 

مجموعة  مشاريعوحيث تعد كل من الشركة  ،خرىاأل ستانلي مورغان مجموعة شركات مشاريعمعامالتها المالية مع  يةبغال في الشركة تدخل
 .ستانلي مورغان مجموعة وهي األم، المجموعة لنفس بالكامل مملوكة تابعة تامورغان ستانلي شرك

على صافي المراكز   تدير الشركة مخاطر العمالت بناءاً  .ةألجنبي العمالت لمخاطر التعرض على السوق لمخاطر الشركة تعرض يقتصر
ألن الشركة لديها تعرض محدود خارج عمالت مجلس التعاون  اً التداول. نظر تربدف تتعلق ال يللعمالت لتغطية عمليات الشركة الت االفتتاحية

 .جوهريةالخليجي المرتبطة بالفعل بالدوالر األمريكي، فإن مستويات التقلب ليست 

 والمطلوبات غير المقاسة بالقيمة العادلة  الموجودات -24

 اتلموجوداهذه  لطبيعةللقيمة العادلة نظراً  المعقول تقريبال هيتعتبر القيمة الدفترية  ة،العادل بالقيمة تقاس ال التي المالية األدوات لجميع بالنسبة
 قصيرة األجل. والمطلوبات

 والمتطلبات التنظيمية المال رأس إدارة -25

  القانونية.كياناتها ير مجموعة مورغان ستانلي رأس مالها على أساس عالمي مع مراعاة تد

 الثانوية المفضل والقروض رأس المالأسهم العادي و رأس المال أسهم الذي تديره مجموعة مورغان ستانلي يشمل بشكل عام رأس المال
 ات.حتياطيواإل

، وهو إجراء المطلوب رأس المالل العملي طاراإلالمطلوب"( إلى  رأس المالنلي )"ان ستامجموعة مورغطلوب من مال رأس الماليستند تقدير 
التنظيمي لمجموعة  رأس المال، والذي يتم مقارنته برأس المالمن  منافعلمخاطر والل . يعتبر هذا اإلطار مقياساً رأس الماللقياس كفاية داخلي 

اب الخسائر المحتملة من أحداث بعد استيع إلستمراريتها رأس المال كافي منبقدر لي مورغان ستانلي لضمان إحتفاظ مجموعة مورغان ستان
 حيثما ينطبق ذلك، في وقت معين. توتر 

المصنفة  على حقوق المساهمين المشتركة متوسط مشتركة ومجموع قيم ال مساهمينحقوق ال متوسطغان ستانلي الفرق بين رتحدد مجموعة مو
الشركة األم للمتطلبات التنظيمية  مساهمينللشركة األم. تحتفظ مجموعة مورغان ستانلي بشكل عام بحقوق  مينمساهحقوق ك قطاعات أعمال
 .رأس المالوعمليات اإلستحواذ وغيرها من إحتياجات  الطبيعيالمرتقبة والنمو 

على سبيل المثال، بيئة األعمال والبيئة التنظيمية، المطلوب بمرور الوقت إستجابة للتغيرات في  رأس المالل العملي طاراإلمن المتوقع أن يتطور 
حسب ما ستواصل الشركة تقييم اإلطار فيما يتعلق بتأثير المتطلبات التنظيمية المستقبلية، . اذجالنمأساليب أو التحسينات في التوتر إختبار لتطبيق 

 .مالئمهو 

رأس فرص العمل والمخاطر وتوافر  ،أخرىستناًدا إلى، ومن بين أشياء مركزها الرأسمالي الموحد إبشكل نشط تدير مجموعة مورغان ستانلي 
أو تتعاقد قد تتوسع في المستقبل . بالتالي، التنظيمية وإرشادات وكالة التصنيفالداخلية والمتطلبات  رأس المالائد مع سياسات وومعدالت الع المال

  .مع قاعدة راس مال لتلبية اإلحتياجات المتغيرة ألعمالها

على اإلستمرار ذلك الكيان القانوني مع الحفاظ على قدرة الكيان إلى اإلستفادة بشكل مالئم على مستوى  اً دف مجموعة مورغان ستانلي أيضته
 مكنه اإلستمرار في توفير عوائد لمجموعة مورغان ستانلي.يبحيث  التنظيمي، رأس المالبجميع متطلبات  فييمستمر والتأكد من أنه ككيان 
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 )تتمة( والمتطلبات التنظيمية المال رأس إدارة -25

. تتم مراقبة رأس مال الشركة بشكل رأس المالل ىبة من قبل هيئة سوق المال وبالتالي فهي تخضع لمتطلبات الحد األدناتخضع الشركة للرق
 المراجعةوالخسائر  رباحمال واألالس )رأ رأس المالكحد أدنى، يجب على الشركة التأكد من أن موارد مستمر لضمان اإلمتثال لهذه المتطلبات. 

 والسوق والتشغيل. االئتمانبما في ذلك مخاطر  رأس المالواإلحتياطات المؤهلة( أكبر من متطلبات موارد 

د األدنى التنظيمي خالل العام، وفقاً للقواعد، حددت هيئة سوق المال اإلطار والتوجيه فيما يتعلق بالح رأس المالامتثلت الشركة لجميع متطلبات 
  التنظيمي ومنهجية حسابها كما هو منصوص عليه في الركيزة االولى. رأس الماللمتطلبات 

 ً  على النحو التالي: رأس المالالمطلوب ونسب كفاية  رأس المالقامت الشركة بحساب الحد األدنى للهذه المنهجية،  وفقا
 

 
2019 

 (السعودية الرياالت بآالف)

 
2018 

 (سعوديةال الرياالت بآالف)

   المال رأس قاعدة

 232,383 245,092 المال رأس 1 الشريحة

 - - المال رأس 2 الشريحة

 232,383 245,092 المال رأسأساس  مجموع

   

    المال رأساألدنى لمتطلبات  الحد

 30,734 32,626  االئتمان مخاطر

 158 279 السوق مخاطر

 11,712 19,578 التشغيل مخاطر

 42,604 52,483 المال رأسحد األدنى لمتطلبات ال مجموع

 5.45 4.67 )مرة( المالية الكفاية معدل

 189,779 192,609 الفائض

 

 . أعاله 2019و  2018تستند اإلحتسابات أعاله على نموذج كفاية رأس المال المقدم من قبل هيئة السوق المالية لكل من سنتي 

 

المقارنة لتتوافق مع العرض للسنة الحالية وبالتالي تم تحديث أرقام إفصاح كفاية رأس المال لسنة  قامت الشركة بإعادة تصنيف بعض أرقام
2018. 

 ةالثالث ركيزةال إفصاحات

بشكل والتعرض للمخاطر  رأس المالالتي تسمح للمستثمرين والمشاركين اآلخرين في السوق بفهم كفاية  ةالثالث ركيزةتنتج الشركة إفصاحات ال
  للشركة على:  ةالثالث ركيزةالعثور على إفصاحات ال المخاطر للشركات الفردية. يمكن إدارةليات وعم خاص

-africa/saudi-east-middle-peoffices/euro-us/global-https://www.morganstanley.com/about

arabia#RegulatoryDocumentation 

 

 

 

https://www.morganstanley.com/about-us/global-offices/europe-middle-east-africa/saudi-arabia
https://www.morganstanley.com/about-us/global-offices/europe-middle-east-africa/saudi-arabia
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 :)تتمة(والمتطلبات التنظيمية  رأس المال إدارة -25

 تدير الشركة البنود التالية كرأس مال:
 

 2019 
الرياالت  بآالف)

  السعودية(

2018 
الرياالت  بآالف)

 السعودية(

 65,000  65,000 العادي المال رأس

 19,500  19,500 مينظا إحتياطي

 151,191  164,163 المبقاة المدققة رباحاأل

 248,663  235,691 

 الموظفين تعويض خطط -26

 الموظفين. لصالح ديةالنق المؤجلة التعويض خططو نمساهميال حقوق بملكية المسواة المؤجلة اتللتعويض ةمختلف خططب ستانلي مورغان حتفظت

 مساهمينالحقوق  بملكية واةالمس التعويض خطط

الخطط على تأجيل  تنص. الملكية حقوقالعديد من خطط التعويض على أساس  بموجب RSU وحدات حصص مقيدة منحمورغان ستانلي  تمنح

 ورمرب ستحقاقلالفي شكل أسهم عادية مقيدة. تخضع المكافآت بموجب هذه الخطط عموًما  هاجزء من تعويض حوافز بعض الموظفين، مع منح
التوظيف وتخضع لقيود على البيع و النقل و التنازل  يةبشكل عام على استمرار تعتمدوستة أشهر إلى سبع سنوات،  منما تكون  الزمن، وعادة

بعد  هاأو إلغاء كل أو جزء من المكافأة إذا تم إنهاء العمل قبل نهاية فترة االستحقاق ذات الصلة، مصادرةتم تحتى يتم تحويلها إلى أسهم عادية. قد 
، ويحصلون ستانلي مورغانبحقوق التصويت وفقًا لتقدير  مساهمينحقوق ال على المبنية منحفي مواقف معينة. قد يتمتع المستفيدون من ال امنحه

 .التنظيمية اللوائح في اورمحظ هذا يكن، ما لم توزيعها حال في األرباح توزيعات ما يعادل عموًما على

 قيمة بمتوسط الشركة موظفي إلى المقيدة الحصص وحدات من (وحدة 2,840 :8201) وحدة 4,928 ستانلي مورغان منحت السنة، خالل
 .المنح تاريخ عند لمورغان العادية لألسهم السوقية القيمة إلى إستناًدا (،دوالر 56,84 :8201) دوالر 43.29 بقيمة وحدة لكل عادلة

دخلت  .سعودي لاير 414,915: 2018) سعودي لاير 559,424لسنة ة المعترف بها في ايكالتعويض على أساس حقوق المل مصاريف تبلغ
 ستانلي. مورغان إلى المنح تاريخ في للمنح المقدمة للموظفين العادلة ةمالقي بدفع تلتزمحيث  ،مع مورغان ستانليفي اتفاقية الشركة أيضاً 

 المركز قائمة في "أخرى وذمم تجارية دائنة ذمم" ضمن عنها لغوالمب العام، نهاية في ستانلي لمورغان المستحقة الصلة ذات اتلتزاماال تبلغ
 لاير 585,647 بخالف واحد، عام غضون يف بالكامل تسويتها ويتوقع (سعودي لاير 538,643 :8201 ) سعودي لاير 3,81039 المالي،
 .واحدة سنة من أكثر تسويتها المتوقع من والتي سعودي( لاير 379,479 :8201) سعودي

 النقدية  مؤجلةالعويض الت خطط

للموظفين.  االختياريتعويضات مؤجلة على أساس نقدي لبعض الموظفين الذين يؤجلون جزًءا من التعويض  منحستانلي  مورغانلقد منحت 
مرور الوقت، . تخضع المكافآت بموجب هذه الخطط عموًما لشروط الخدمة الوحيدة مع ةمختلف اتاستثمارأداء  مرجعهتوفر الخطط عموًما عائًدا 
 سنوات من تاريخ المنح. ثالثةإلى  أشهر ستةوالتي تتراوح عادة من 
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 )تتمة(تعويض الموظفين  خطط  -26

 )تتمة( النقدية المؤجلة التعويض خطط

 االستحقاق فترة نهاية يف نقًدا منحال تسوية يتم الصلة. ذات االستحقاق فترة نهاية قبل العمل إنهاء تم إذا المكافأة من جزء أو كل مصادرة يتم قد
 الصلة. ذات

 .العام خالل الشركة لموظفي (سعودي لاير 695,413 :8201 ) سعودي لاير 957,132 بقيمة منحال تم

 لاير 1,248,190 المالي، المركز قائمة في "أخرى مطلوبات" ضمن عنها والمفصح العام، نهاية في الموظفون يتحملها التي اتلتزاماال تبلغ 
 :8201) سعودي لاير 510,941 بخالف ،ةواحد سنة خالل بالكامل تسويتها المتوقع ومن سعودي(، لاير 822,416 :8012) سعودي

 .واحدة سنة من أكثر خالل تسويتها المتوقع من والتي (سعودي لاير 357,765

 

 منافع ما بعد التوظيف  التزام  -27

 المحددة المنافع خطة

 عند المكافأة يستلموا أن أكثر أو ةواحد سنة لمدة المستمر العمل يكملون الذين للموظفين يحق )"الخطة"(. مةالخد نهاية مكافأة خطة الشركة تدير
 الخدمة. سنوات وعدد النهائي الراتب على بناءً  الشركة يغادرون عندما مقطوًعا مبلغًا نيالمؤهل نيالموظف يتلقى العمل. إنهاء

 الشركة تدفع مدفوعات، سداد إلى حاجة هناك تكون عندما الشركة. اتالتزام لتغطية وجوداتم أي تخصيص يتم لم ألنه ممولة غير الخطة
 دفعها. الواجب المنفعة تساوي المخطط في مساهمة

 .الرواتبو الموظفين دوران مخاطر ذلك في بما للمخاطر الشركة ةالخط عرضت

 المحددة المنافع اتلتزامال الحالية القيمة قياس تم .2019 ديسمبر 31 في المحددة المنافع اتلتزامال الحالية للقيمة اكتواري، تقييم أحدث إجراء تم
 .المتوقعة االئتمان وحدة طريقة ستخدامإب ، السابقة الخدمة وتكلفة الصلة ذات الحالية الخدمة وتكلفة

 سنة(. 9.90: 2018سنة ) 11.13 2019ديسمبر  31المحددة في  لمنافعا التزاميبلغ المتوسط المرجح لفترة 

 المركز المالي: قائمةات المزايا المحددة المدرجة في لتزاميقدم الجدول التالي ملخًصا للقيمة الحالية ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مورغان ستانلي السعودية
 مقفلة( مساهمة )شركة 

 المالية القوائم حول ايضاحات
 2019 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة

 

41 

 

 

 )تتمة(منافع ما بعد التوظيف  التزام -27

 (ة)تتم المحددة المنافع خطط

 ات المنافع المحددةالتزامالحركة في صافي 

 

2019  2018 
 

 لتزاملال الحالية القيمة  لتزاملال ةالحالي القيمة
 الرياالت بآالف) 

 السعودية(
 (السعودية الرياالت بآالف) 

 ( 6,151)   (5,925) يناير 1 في كما
    

 (964)   (910) الحالية الخدمة تكلفة
  -        -      سابقة خدمة تكاليف

 ( 211)   (240) الفائدة مصروف صافي

 (1,175)  (1,150) الدخل قائمة يف بها معترف مبالغ
    

    تقييم  إعادة

 429    (815)          المالية اإلفتراضات في التغيرات عن ناشئة إكتوارية مكاسب

 204  100 الخبرة تعديالت عن ناشئة إكتوارية مكاسب

 351  - الديموغرافية اإلفتراضات في التغيرات عن ناشئة إكتوارية مكاسب

 984    (715)          الشامل الدخل قائمة في به المعترف المبلغ إجمالي
    

    :مساهمات

 417  - العمل صاحب 
    

 (5,925)  (7,790) ديسمبر  31 في كما

 

ي إجمالي القيمة الحالية ألغراض التقييم في تاريخ التقييم، وتكلفة الخدمة ه شمولينالمفراد األ لمنافعهو إجمالي القيمة الحالية  المنافع التزام
 خالل السنة. خدمتهملالستحقاقات األفراد المنسوبة 

( سعودي لاير 411,200: 2018سعودي )  لاير 525,000بمبلغ  تساهم أنعلى اإلفتراضات الديموغرافية اإلكتوارية، تتوقع الشركة  بناءً 
 .التالية المالية السنة في للمخطط
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 )تتمة(ظيف منافع ما بعد التو التزام -27

 (ة)تتم المحددة المنافع خطط

 كتوارية الرئيسية في نهاية فترة التقرير:فتراضات اإليعرض الجدول التالي اإل

  

2019 
%  

2018 
% 

 %4.2  %3.1  الخصم معدل

 %5.0  %5.0  الرواتب في الزيادة معدل

     
 

 .خطةالمعدالت لل حمرج هي أعالهاإلكتوارية المعروضة  اإلفتراضات إن

نظًرا لعدم وجود سوق عميقة في سندات الشركات داخل المملكة العربية السعودية ، فقد تم استخدام سوق سندات الشركات األمريكية الحاصل  
 .المناسب. تتوقع الشركة زيادة معدالت الرواتب بما يتماشى مع التوقعات المستقبلية التخفيض معدلكوسيط لتحديد  AAعلى التصنيف 

 والتقاعد: نسحابواإليق االفتراضات الديموغرافية التالية للوفيات تم تطب

النسبة المئوية للموظفين   
الخطة ن مالذكور الخارجين 

 في كل عمر )سنوي ا(

 الالتي اإلناثنسبة الموظفات 
يخرجن من الخطة في كل عمر 

 )سنوي ا(
  2019 

% 
2018 

% 
2019 

% 
2018 

% 
      العمر

15-29  20% 20% 20% 20% 
30-34  15% 15% 15% 15% 
35-39  10% 10% 10% 10% 
40-44  5% 5% 5% 5% 
45-49  5% 5% 5% 5% 
50-54  7% 7% 7% 7% 
55-59  7% 7% 100% 100% 

      

 

 المنافع المحددة: التزامتراضات الرئيسية المستخدمة لقياس بآالففيما يلي الحساسيات المتعلقة 

2019 

 مخططلا اتالتزامعلى  التأثير اإلفتراض في رالتغي اإلفتراض

 %5.3% /  4.8/ اإلنخفاض بمعدل  الزيادة %0.50 بمعدل اإلنخفاض/  الزيادة الخصم معدل

 %4.8% /  5.1/ اإلنخفاض بمعدل  الزيادة %0.50 بمعدل اإلنخفاض/  الزيادة الراتب نمو معدل

 

2018 

 مخططلا اتلتزاماعلى  التأثير اإلفتراض في يرالتغ اإلفتراض

 %2.52% /  2.42 بمعدل اإلنخفاض/  الزيادة %0.25 بمعدل اإلنخفاض/  الزيادة الخصم معدل

 %2.41% /  2.5 بمعدل اإلنخفاض/  الزيادة %0.25 بمعدل اإلنخفاض/  الزيادة الراتب معدل
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 )تتمة(منافع ما بعد التوظيف  التزام -27

 ديسمبر 31 و 2019 ديسمبر 31 في حدثت التي لالفتراضات المعقولة المحتملة التغيرات إلى تناًدااس أعاله الموضح الحساسية تحليل رضع تم
 مقارنة الحساسية تحليل إعداد في المستخدمة االفتراضات وأنواع أساليب تتغير لم ثابتة. خرىاأل االفتراضات جميع أن افتراضب على 8201

 .السابق بالعام

 

 الجهات ذات عالقة اتإيضاح -28

  الزميلة والشركات األم الشركة القاتع

 الرئيسي والكيان األم الشركة

 .األمريكية المتحدة بالواليات ديالوير والية في تأسست والتي األوسط، الشرق ستانلي مورغان شركة هي للشركة المباشرة األم الشركة

 هي للمجموعة المالية البيانات إعداد ويتم فيها عضًوا الشركة تكون مجموعة وأكبر والسيطرة بالتحكم تتعهد التي الرئيسية األم الشركة إن
 :من المالية بياناتها من نسخ على الحصول يمكن األمريكية. المتحدة بالواليات ديالوير والية في ستانلي مورغان تأسيس تم .ستانلي مورغان

anstanley.com/investorrelationswww.morg. 

 الرئيسية دارةاإل تعويض

تخطيط أنشطة الشركة وتوجيهها والتحكم فيها. من لالرئيسيين على أنهم األشخاص الذين يتمتعون بالسلطة والمسؤولية  دارةيتم تعريف موظفي اإل
 ان ستانلي السعودية.غشركة مور إدارةالرئيسيين مجلس  دارةبين أعضاء اإل

 ما يلي: للشركة الرئيسيين فيما يتعلق بخدماتهم المقدمة دارةموظفي اإل المدفوع إلى تعويضالشمل ي

 2019 

 الرياالت بآالف)
 (السعودية

 2018 

 الرياالت بآالف)
 (السعودية

 األجل قصيرة الموظفين منافع
4,906 

 5,876 

 التوظيف بعد ما منافع
2 

 1 

 األسهم على القائمة المدفوعات
534 

 331 

 خرىاأل األجل طويلة الموظفين منافع
576 

 375 

 6,583  6,018 المجموع

 

الرئيسيين، وبالتالي  دارةالممنوحة لموظفي اإل مساهمينتعكس تكاليف الدفع على أساس األسهم المبينة أعاله إطفاء المكافآت القائمة على حقوق ال
 في العام الحالي. خرىفهي غير متوافقة بشكل مباشر مع تكاليف الموظفين األ

 والسابقة. الحالية السنة من كل في الرئيسيين دارةاإل موظفي بعض تعويضات ستانلي مورغان مجموعة تحملت

 عالقة ذات جهات مع معامالت

 وفقا والقانونية. الوظيفية التنظيمية كياناتال من مزيج خالل من العالم مستوى على للعمالء التجارية األعمال ستانلي انغمور مجموعة تدير
 ألغراض تجاري أساس على ستانلي مورغان مجموعة مع معامالت وإبرام ستانلي مورغان مجموعات مع كثب عن الشركة دمج تم لذلك،

  التحتية. البنية وخدمات المخاطر إدارةو والتجارة التمويل من االستفادة

 

 

http://www.morganstanley.com/investorrelations
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 )تتمة(الجهات ذات عالقة  اتإيضاح -28

 بين مشتركة آليات عبر نقًدا المستحقة األرصدة تسوية تمت .المستحقة واألرصدة المعامالت حول معلومات مع قاتالعال هذه طبيعة يلي فيما
 انخفاض لمخصص شيء( ال :2018) شيء ال وبقيمة ،سعودي لاير شيء( ال :8201) شيء ال بقيمة فمصروب الشركة اعترفت الشركات.

 العالقة. ذات األطراف من المسددة غير األرصدة لىع المتوقعة االئتمان خسارةب المتعلق القيمة

 عدد على تؤثر التي و ستانلي مورغان معامالت من العديد إلى تؤدي عالمي أساس على األعمال استراتيجيات وتنفيذ إدارة ذلك، إلى باإلضافة
 اتيراداإل مطابقة لضمان المجموعة لداخ السياسات من عدد على ستانلي مورغان مجموعة تعمل ستانلي. مورغان مجموعة مشروعات من

 في سعودي لاير 27,822,035 قدره ربح صافي تسجيل تم ،2019 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة بالنسبة أمكن. حيثما الصلة، ذات والتكاليف
 سعودي(. لاير شيء ال :2018) السياسات هذه عن ناتج الدخل قائمة

 العام التمويل

 التمويل استالم يتم قد .متجددة يوم 395 لفترة مؤرخ معين تمويل بخالف  عائم فائدة بسعر إقراض هوو مضمون يروغ مؤرخ غير العام التمويل
 مورغان مجموعة في الخزانة قسم خالل من الفائدة أسعار تحديد يتم عامة. تشغيلية ألغراض أو معامالتل يتعلق تمويل متطلب مقابل تقديمه أو

 .أعمالها تمويل في ستانلي مورغان مجموعة تتكبده الذي السوقي الفائدة معدل يقاربو ستانلي مورغان مجموعة ضمن الكيانات لجميع ستانلي

 الفوائد مصروفات إثبات تم سعودي(. لاير شيء ال :2018) هذه التمويل ترتيبات على مستحقة أرصدة هناك تكن لم ،2019 ديسمبر 31 في كما
 (.5 ضاحإي )انظر الدخل قائمة في الصلة ذات

 : التحتية البنية خدمات

  المكتبية. والمرافق الموظفين توفير ذلك في بما التحتية، البنية لخدمات ستانلي مورغان مجموعة وإلى من دارةاإل تكاليف وتتحمل الشركة تتلقى

 يلي: كما هي السنة خالل وتكبدها استالمها تم التي دارةاإل رسوم إن

  2019  2018 

 بآالف)  
 التالريا

 (السعودية

 بآالف) 
 الرياالت
 (السعودية

 3,608  1,100   خرىاألمورغان ستانلي  لمجموعاتتعهدات  إلى تحميلها المعاد المبالغ

 (132)  (20,879)  خرىاألالمعاد تحميلها من تعهدات لمجموعات مورغان ستانلي  المبالغ

  (19,779)  3,476 
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 تمة()تالجهات ذات عالقة  اتإيضاح -28

 والعموالت الرسوم

 والتسويق المبيعات دعم تشمل التي المضافة القيمة لخدمات ستانلي مورغان مجموعة تعهدات من والعموالت الرسوم من اتإيراد الشركة تحقق
 .خرىاأل ستانلي نمورغا مجموعة شركات بها تقوم التي الخدمات بهذه يتعلق فيما التكلفة توجيه إعادة عمليات أيًضا وتتحمل واالستشارات.

 يلي: كما هي السنة خالل والمتكبدة المستلمة والعموالت الرسوم 

  2019  2018 

 الرياالت بآالف)  
 (السعودية

 الرياالت بآالف) 
 (السعودية

     ستانلي مورغان مجموعة تعهدات من والعموالت الرسوم

 22,032  26,147  الوساطة رسوم و العمولة دخل

 31,347  27,762  األصول إدارةم من رسو الدخل

 3,200  (6,308)  اإلستثمارية المصرفية الخدماتمن رسوم  الدخل

  
47,601  56,579 

 .16 و 10 اتيضاحاإل في عنها مفصح عالقة ذات الجهات من المستحقة المبالغ جميع

 

 أمين بصفةالموجودات المحتفظ بها في  -29

 31 في يةاالئتمان للموجودات السوقية القيمة بلغت عمالئها. عن نيابة الشركة تديرها التي والصناديق اتاالستثمار يةاالئتمان الموجودات تتضمن
 .سعودي( لاير مليار 3.5 :2018) سعودي لاير مليار 2.3 2019 ديسمبر

 89 تبلغ والتي لألموال أمين بصفتها محليةال التجارية البنوك أحد لدى بها المحتفظ للعمالء النقدية الحسابات أيًضا يةاالئتمان الموجودات تتضمن
 العمالء. تقدير على بناءً  لالستثمارات فقط استخدامها ليتم سعودي(، لاير مليون 42 :2018) 2019 ديسمبر 31 في كما سعودي لاير مليون

ً اتم  للشركة. المالية القوائم في أعاله المذكورة األرصدة تسجيل يتم لم المحلية، التنظيمية القواعد مع شيا



 مورغان ستانلي السعودية
 مقفلة( مساهمة )شركة 

 المالية القوائم حول ايضاحات
 2019 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة
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 أرقام المقارنة -30

 يلي: كما الحالية السنة أرقام عرض مع لتتماشى 2018 ديسمبر 31 في كما المالي المركز قائمة في المقارنة أرقام بعض تصنيف إعادة تم

 

 البند
 هو كما المبالغ
سابقا   معلن   

 التصنيف
 

المعدل المبلغ  

 

 الرياالت بآالف)
(السعودية   

 الرياالت بآالف)
(وديةالسع   

 الرياالت بآالف)
(السعودية  

 أخرىو تجارية مدينة ذمم

                                                 

26,225  
 

(465) 

 

                                                 

25,760  

 أخرىفوائد مرابحة وذمم مدينة  دخل

                                                      

474  
 

(474) 

 

                                                        

-    

 أخرىو موظفين ذمم

                                                      

766  
 

9  
 

                                                      

775  

 :أخرى موجودات

                                                   

1,967  
 

465  
 

                                                   

2,432  

 فوائد مستحقة من ودائع مرابحة   دخل

                                                        

-    

 
465  

 

                                                      

465  

 متداولة ضريبية مطلوبات

                                                   

1,554  
 

(122) 

 

                                                   

1,432  

 مخصصات

                                                        

-    

 
122  

 

                                                      

122  

 

 يلي: كما الحالية السنة أرقام عرض مع لتتماشى 2018 ديسمبر 31 في المنتهية للفترة الدخل قائمة في المقارنة أرقام بعض تصنيف إعادة تم

 

 البند
 هو كما المبالغ
سابقا   معلن   

 التصنيف
 

المعدل المبلغ  

 

 الرياالت بآالف)
(السعودية   

 الرياالت بآالف)
(السعودية   

 الرياالت بآالف)
(السعودية  

 وعموالت  رسوم دخل

                                                 

72,487  
 

(4,531) 

 

                                                 

67,956  

 وساطة ودخل عمولة أتعاب

                                                 

25,026  
 

(4,531) 

 

                                                 

20,495  

 :أخرى مصاريف

                                                 

45,109  
 

(4,531) 

 

                                                 

40,578  

 ت وصرف عمال وتسويةوساطة  رسوم

                                                   

4,531  
 

(4,531) 

 

                                                        

-    
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 2019 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة

 

47 

 

 تاريخ التقريرل الحقةأحداث  -31

 خلق إلى أدى مما العالمي، اإلقتصاد مستوى على ومالية إقتصادية اضطرابات حدوث إلى المستجد( التاجي )الفيروس 19 كوفيد ظهور أدى
ً  العالم. حول أعمالنا بعض ممارسة وأ اإلدارة على قدرتنا من تخفض ان شأنها من والتي تشغيلية تحديات  الوطنية اإلرشادات من العديد مع تماشيا

 لممارسة مفتوحة مكاتبنا تبقى ذلك مع صارم، بشكل العمل سفر وتقييد المنزل من العمل الموظفين جميع يقارب مما الشركة طلبت والمحلية،
 األعمال.

 لقدراتها قرب عن ستانلي مورغان مجموعة بجانب الشركة قبل من المتابعة تجري االعتبار، في المالية األسواق في اإلضرابات أخذ مع
 كانتشار خارجية عوامل على عتمادهاال نظرا ،كدالتأ عدم من كبيرة درجة على التفشي لهذا المالية التأثيرات تنطوي ،ذلك إلى باإلضافة التشغيلية.
 في كبيرة تقلبات ،بالفعل والشركة ستانلي مورغان مجموعة الحظت المركزية. والبنوك الحكومات مختلف من أخذها يتم التي والتدابير الفيروس
 إلدارة برامجها بتوظيف والشركة ستانلي رغانمو مجموعة تستمر المستقبل. في الماليين ومركزها أدائها على يؤثر قد والذي العالمي السوق

 ستانلي مورغان مجموعة تحافظ مالها. ورأس سيولتها، عملياتها، على المحتمل وأثرها الموجودة الشكوك لفهم الجهد اختبار يتضمن مما المخاطر
  الفترة. هذه خالل العالقة ذوي العالميين عيهامشر   جميع مع النشط الحوار على

 بعد أحداث نتيجة حصلت االقتصادية والعوامل األعمال أنشطة في الجوهرية التغيرات تلك ان حيث تعديل، إلى يحتاج حدث الحدث، كذل يعتبر ال
 .التقرير تاريخ
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