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 شركة مورغان ستانلي السعودية
 )مقفلةشركة مساھمة (

 قائمة المركز المالي
م٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في
 السعودي باللایر

  
  م٢٠١٥  م٢٠١٦  إيضاح  

        الموجودات
        موجودات متداولة

  ١٧٢٫٨٢٠٫٩٢٧  ١٨٤٫٤٤٣٫٠٧٧  ٤  وما في حكمهنقد 
  ٨١٠٫٢٣٩  ٦٥٩٫٢٠٧  ٥   ذمم مدينة

  ٨٫٠٠٨٫٧٠٨  ١٣٫٠٢١٫٤٨٧  ٧  مستحق من طرف ذو عالقة
  ٤٫٥٨٧٫٣١٩  ٤٫٨٧٣٫٥٧٢  ٦  مقدمة وموجودات متداولة أخرى اتمدفوع
  ١٨٦٫٢٢٧٫١٩٣  ٢٠٢٫٩٩٧٫٣٤٣    الموجودات المتداولة إجمالي

        
        موجودات غير متداولة

  ١٠٫٤٩٨٫٨٠٢  ٦٫٣٦٨٫٤٦٠  ٨  ممتلكات ومعدات
  ١٩٦٫٧٢٥٫٩٩٥  ٢٠٩٫٣٦٥٫٨٠٣    الموجودات إجمالي

        
        المساھمينالمطلوبات وحقوق 
        مطلوبات متداولة

  ١٤٫٩٦٣٫٣١٩  ١٤٫٥٧٣٫٧٤٧  ٩  أخرى متداولة مصروفات مستحقة ومطلوبات
  ١٫٢٦٠٫٢١٦  ١٫١٥٢٫٥٩٥  ١٠  مخصص الزكاة وضريبة دخل

  ١٦٫٢٢٣٫٥٣٥  ١٥٫٧٢٦٫٣٤٢    المطلوبات المتداولة إجمالي
        

        مطلوبات غير متداولة
  ٤٫١٨٢٫٧١٥  ٤٫٢٢٧٫٨٢٨    مكافأة نھاية الخدمة للموظفين

  ٢٠٫٤٠٦٫٢٥٠  ١٩٫٩٥٤٫١٧٠    المطلوبات إجمالي
        

        نالمساھميحقوق 
  ٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٢  رأس المال

  ٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ١١  احتياطي نظامي
  ٧٨٫٨١٩٫٧٤٥  ٩١٫٩١١٫٦٣٣    أرباح مبقاة

  ١٧٦٫٣١٩٫٧٤٥  ١٨٩٫٤١١٫٦٣٣    المساھمينحقوق  إجمالي
  ١٩٦٫٧٢٥٫٩٩٥  ٢٠٩٫٣٦٥٫٨٠٣    المساھمينالمطلوبات وحقوق إجمالي

  
  

  لمالية.ال يتجزأ من ھذه القوائم ا جزءً  ١٧إلى  ٧الظاھرة في الصفحات من  ٢٠إلى  ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 شركة مورغان ستانلي السعودية
 )مقفلة(شركة مساھمة 

 قائمة الدخل
م٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 السعودي باللایر
   

  م٢٠١٥    م٢٠١٦   إيضاح  

        اإليرادات

        إدارة األصول من:أتعاب إيرادات 

  ٣١٫٦٦٢٫٥٦٢  ٣٠٫٧٢٥٫٠٤٧  ٧  طرف ذو عالقةترتيبات مشاركة دخل مع  -

  ٧٫٣٣٣٫٨٨٢  ٥٫٣٨٢٫٤٩١    عمالء خارجيين -

    ٣٨٫٩٩٦٫٤٤٤  ٣٦٫١٠٧٫٥٣٨  

        

        أتعاب وساطة ودخل عمولة من:

  ٢٠٫٧٩٥٫٧٠٩  ١١٫٨٤٣٫٥٠١  ٧  ترتيبات مشاركة دخل مع طرف ذو عالقة -

  ٤٫٣٦٠٫٩٠٧  ١٫٨٩٦٫٠٧٧    عمالء خارجيين -

    ٢٥٫١٥٦٫٦١٦  ١٣٫٧٣٩٫٥٧٨  

ع اركة م ات مش ات بموجب ترتيب ارات وترتيب اب استش أتع

  طرف ذو عالقة

  

١٫٦٤١٫٤١٣  ٧    -  

  ١٫٠٢٢٫٠٥٨  ٣٫٨٨٥٫٥٤٠    إيرادات أخرى

  ٦٥٫١٧٥٫١١٨  ٥٥٫٣٧٤٫٠٦٩    اإليرادات إجمالي

        

        المصروفات

  )٢٢٫٦٢٠٫٠١٦(  )٢١٫٢٨١٫٤٤١(    رواتب ومصروفات أخرى متعلقة بھا

  )٢٠٫٨٤٦٫٢٢٣(  )١٧٫٩٥١٫٥٠٥(  ١٣  ة وإدارية أخرىمصروفات عمومي

  )٤٣٫٤٦٦٫٢٣٩(  )٣٩٫٢٣٢٫٩٤٦(    اإلجمالي

        

  ٢١٫٧٠٨٫٨٧٩  ١٦٫١٤١٫١٢٣    الربح قبل ضريبة الدخل

  )٢٫١٣٤٫٩٢١(  )٣٫٧١٣٫٠٢٦(  ١٠  ضريبة الدخل المحملة

  ١٩٫٥٧٣٫٩٥٨  ١٢٫٤٢٨٫٠٩٧    صافي ربح السنة

        

  ٣٫٠١  ١٫٩١  ١٤  ربحية السھم
  

  ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية. جزءً  ١٧إلى  ٧الظاھرة في الصفحات من  ٢٠إلى  ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 شركة مورغان ستانلي السعودية
 (شركة مساھمة مقفلة)
 قائمة التدفقات النقدية

م٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 باللایر السعودي

  

  م٢٠١٥   م٢٠١٦ ضاحإي 
       نشطة التشغيليةاأل

  ٢١٫٧٠٨٫٨٧٩  ١٦٫١٤١٫١٢٣   الربح قبل ضريبة الدخل

للسنة مع النقد الناتج منالضريبةمطابقة الربح قبل تسويات لـ
  :األنشطة التشغيلية

     

  ٤٫٤٧٩٫٩٩٩  ٤٫٢٤٢٫٦٢١ ٨ استھالكات
  ١٫٣١٥  - - ٥ مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا

  ٥٦٢٫٥٨٦  ٨٧٦٫٦٢٨  للموظفين الخدمةأة نھايةمكاف
    - -  ١٩٫١٠٠  ممتلكات ومعدات استبعادخسائر من

        

       وبات التشغيلية:لطالمو الموجوداتالتغيرات في 
  ٦٩٦٫٠١٣  ١٥١٫٠٣٢   ذمم مدينة تجارية

  )٣٫٥٥٣٫١٢٦(  )٥٫٠١٢٫٧٧٩(  مستحق من طرف ذو عالقة
  ١٫٣٥٣٫٣٢٦  )٤٢٨٫٧٥٢(   اولة أخرىمدفوعات مقدمة وموجودات متد
  ١٫١٥٣٫٩٤٣  )٣٨٩٫٥٧٢(  أخرىمتداولةمصروفات مستحقة ومطلوبات

       

  ٢٦٫٤٠٢٫٩٣٥  ١٥٫٥٩٩٫٤٠١  
  )٢٧٣٫٩٢١(  )٨٣١٫٥١٥(  مكافأة نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين

  )٥٫٠٨٦٫١٠٩(  )٣٫٠١٤٫٣٥٧( ١٠ الزكاة وضريبة الدخل مدفوعة
       

  ٢١٫٠٤٢٫٩٠٥  ١١٫٧٥٣٫٥٢٩   التشغيلية األنشطةالناتج من  نقدالصافي 
      
       ةنشطة االستثمارياأل

  )٣٠٤٫٨٧٨(  )٣٢٨٫٧٢٩( ٨  ممتلكات ومعداتشراء
  - -  ١٩٧٫٣٥٠  ممتلكات ومعدات استبعادمتحصالت من 

  )٣٠٤٫٨٧٨(  )١٣١٫٣٧٩(   االستثمارية األنشطةالمستخدم في  صافي النقد
        
        

  ٢٠٫٧٣٨٫٠٢٧  ١١٫٦٢٢٫١٥٠   في النقد وما في حكمه التغيرصافي
  ١٥٢٫٠٨٢٫٩٠٠  ١٧٢٫٨٢٠٫٩٢٧   في بداية السنة النقد وما في حكمه
  ١٧٢٫٨٢٠٫٩٢٧  ١٨٤٫٤٤٣٫٠٧٧   في نھاية السنة النقد وما في حكمه

       المعامالت غير النقدية
  --   ١٤٢٫٣٢٠ (أ)٦  شطب زكاة وضريبة مستردة

  
  ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية. جزءً  ١٧إلى  ٧الظاھرة في الصفحات من  ٢٠إلى  ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 شركة مورغان ستانلي السعودية
 (شركة مساھمة مقفلة)

 التغيرات في حقوق المساھمينقائمة
م٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 باللایر السعودي

  
  جمالياإل  أرباح مبقاة  احتياطي نظامي  رأس المال  إيضاح  

            

  ١٥٨٫٣١٨٫٥٩٧  ٦٠٫٨١٨٫٥٩٧  ٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠    م٢٠١٥ يناير ١الرصيد في 

  ١٩٫٥٧٣٫٩٥٨  ١٩٫٥٧٣٫٩٥٨  --  --    صافي ربح السنة

  )١٫٥٧٢٫٨١٠(  )١٫٥٧٢٫٨١٠(  --  --  ١٠  الزكاة وضريبة الدخل

 ١٧٦٫٣١٩٫٧٤٥  ٧٨٫٨١٩٫٧٤٥  ٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠    م٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 

            

  ١٢٫٤٢٨٫٠٩٧  ١٢٫٤٢٨٫٠٩٧  --  --    صافي ربح السنة

  ٦٦٣٫٧٩١  ٦٦٣٫٧٩١  --  --  ٣-١٠  م٢٠١٥الزكاة وضريبة الدخل لسنة رد 

 ١٨٩٫٤١١٫٦٣٣  ٩١٫٩١١٫٦٣٣  ٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠    م٢٠١٦ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

  
  

  ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية. جزءً  ١٧إلى  ٧الظاھرة في الصفحات من  ٢٠إلى  ١المرفقة من تعتبر اإليضاحات 



 مورغان ستانلي السعوديةشركة
 (شركة مساھمة مقفلة)

  حول القوائم المالية إيضاحات
   م٢٠١٦سمبر دي ٣١للسنة المنتھية في 

 (لایر سعودي)
 

 ٧

 عام - ١

ة السعوديةبفي الرياض  مسجلة مقفلة مساھمة ھي شركة (" الشركة ") مورغان ستانلي السعوديةشركة  ة العربي  المملك
  .)م٢٠٠٦ أكتوبر ٧الموافق (ھـ ١٤٢٧رمضان  ١٨بتاريخ  ١٠١٠٢٢٤١٤٤السجل التجاري رقم بموجب وتعمل 

  
ة وحفظ ترتيب التعامل وإدارة و فيلشركة الرئيسية ل تتمثل األنشطة ة السوق المالي وتقديم المشورة بموجب ترخيص ھيئ

  م.٢٠٠٧يونيو  ١٧ھـ الموافق ١٤٢٨جمادى اآلخرة  ٢بتاريخ  ٦٠٤٤-٣٧رقم 
  

  ، المملكة العربية السعودية.١١٥٦٨شارع المعذر، الرياض  مكتب الشركة المسجل في الدور العاشر، برج الراشد،يقع 
  

 أسس اإلعداد  - ٢

  المعايير المحاسبية المطبقة  )أ
  

ً  إعدادتم  ة المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية ة لمعايير المحاسب القوائم المالية المرفقة وفقا الصادرة عن الھيئ
  السعودية للمحاسبين القانونيين.

  

 والنشاطعملة العرض   )ب

  .للشركة والذي يمثل عملة النشاط باللایر السعوديالقوائم المالية ھذه عرض  يتم
  

  أسس القياسج) 

ة  .باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفھوم االستمرارية القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخيةتم إعداد  تستد التكلف
  لة للمقابل المادي الممنوح مقابل الموجودات.التاريخية بصورة عامة على القيمة العاد

  

  
 استخدام التقديرات واألحكامد) 

ديرات وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليھا إعداد القوائم المالية يتطلب  ام استخدام التق ؤثر واألحك ي ت ى الالت الغ عل مب
ات المبينة ل ات المحلموجودات والمطلوب الغ واالفصاح عن الموجودات والمطلوب ى المب ة وعل وائم المالي اريخ الق ة بت تمل
ة . خالل السنة والمصروفات إليراداتلالمبينة  ى أفضل معرف د عل ام تعتم ديرات واألحك ذه التق رغم من أن ھ ى ال وعل

  عن ھذه التقديرات.لإلدارة لألحداث واإلجراءات الحالية، قد تختلف النتائج الفعلية 
  

 السياسات المحاسبية الھامة ب ملخص - ٣

   .القوائم الماليةھذه تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في 
  
  النقد وما في حكمه  )أ

تثمارات األخرى قصيرة األجل ويتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق  وك واالس الحسابات الجارية لدى البن
  والمتاحة للشركة دون أي قيود.قتناء إلمن تاريخ األصلي ثالثة أشھر أو أقل عالية السيولة ذات االستحقاق ا

  
  
  
  



 مورغان ستانلي السعوديةشركة
 (شركة مساھمة مقفلة)

  حول القوائم المالية إيضاحات
   م٢٠١٦سمبر دي ٣١للسنة المنتھية في 

 (لایر سعودي)
 

 ٨

  ملخص بالسياسات المحاسبية الھامة (يتبع) -  ٣

  
  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية غير القابلة للتحصيل  )ب

انخفاض قيمة أصل مالي يتم إجراء تقييم بتاريخ قائمة كل مركز مالي لتحديد ما إذا كان ھناك دليل موضوعي يشير إلى 
ة في  محدد أو مجموعة موجودات مالية. وفي حالة وجود ھذا الدليل، يتم قيد أي خسارة ناتجة عن االنخفاض في القيم
ة  ة الحالي ة والقيم ين التكلف الفرق ب ة ب د االنخفاض في القيم تم تحدي ة، ي قائمة الدخل. بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلف

  لمستقبلية المخصومة بسعر السوق الحالي للعوائد لموجودات مالية مماثلة.للتدفقات النقدية ا
  

  بصفة ائتمانية التي تشمل الحسابات النقدية للعمالءكأمانة أو الموجودات المحتفظ بھا    )ج

ا الموجودات  تم إدراجھ ه ال ي ة للشركة وعلي ا كموجودات تابع تم معاملتھ ة ال ي ة أو بصفة ائتماني ا كأمان في المحتفظ بھ
ا في اإليضاحات حول  القوائم المالية. ويتم تسجيل ھذه الموجودات كبنود خارج قائمة المركز المالي ويتم اإلفصاح عنھ

  القوائم المالية. األتعاب المحصلة بواسطة الشركة من إدارة ھذه الموجودات يتم إدراجھا في قائمة الدخل.
  

  الممتلكات والمعدات  )د

  ت بالتكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم. وتتضمن التكلفة ما يلي:يتم تسجيل الممتلكات والمعدا
  
د خصم قابلة لالسترداد الرسوم االستيراد وضرائب الشراء غير الذي يشمل وسعر الشراء   )١ ة بع أي خصومات تجاري

  .وحسومات
  
ة لتكون  )٢ ة الالزم ع بالحال ى الموق ة  التكاليف المتعلقة مباشرة بالوصول إلى الموجودات إل ى التشغيل بطريق ادرة عل ق

  محددة بواسطة اإلدارة.
  استعادة الموقع الذي يقع فيه.التقديرات األولية إلزالة البند و  )٣
   

ة قيد يتم  تم احتساب االستھالك باستخدام طريق ينات. ي تم رسملة التحس ا ي نفقات الصيانة واإلصالح كمصروفات، بينم
ات القسط الثابت على مدار األعمار اإلنتاجي درة للفئ ة المق ار اإلنتاجي ي األعم ا يل ة المقدرة للموجودات ذات الصلة. وفيم

  الرئيسية للموجودات:
  السنوات  

  سنوات أو المتبقي من مدة عقد اإليجار أيھما أقرب ١٠إلى  ٨من   تحسينات على العقارات المستأجرة
  ٦٫٦٧  أثاث ومفروشات
  ٦٫٦٧  معدات مكتبية
  ٤  أجھزة كمبيوتر

  ٥  تسيارا
  

  
  يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد الممتلكات والمعدات في قائمة الدخل بتاريخ االستبعاد.

  
  
  
  
  
  
  



 مورغان ستانلي السعوديةشركة
 (شركة مساھمة مقفلة)

  حول القوائم المالية إيضاحات
   م٢٠١٦سمبر دي ٣١للسنة المنتھية في 

 (لایر سعودي)
 

 ٩

 ملخصاً بالسياسات المحاسبية الھامة (يتبع)  - ٣

  
  االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  )ه

ا كانت األحداث أو يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة فيما إذا كان ھناك أي خ ا كلم سائر نتيجة االنخفاض في قيمتھ
ة  التغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. ويتم إثبات خسارة االنخفاض في القيم

ة (إن وجدت) بالقيمة التي تتجاوز فيھا القيمة الدفترية لألصل قيمتھا القابلة لالسترداد.  القيمة الق ابلة لالسترداد ھي القيم
ة، العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع والقيمة المتبقية لالستخدام أيھما أعلى.  يم االنخفاض في القيم تم ألغراض تقي ي

ا ر تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لھ ة الموجودات غي تم مراجع د. ي ة للتحدي تقلة قابل ة مس دفقات نقدي  حيث يوجد ت
وتلك التي تعرضت لالنخفاض في قيمتھا وذلك الحتمالية عكس االنخفاض في  موجودات غير الملموسةالمالية بخالف ال

وإذا ما تم الحقاً عكس االنخفاض في القيمة، عندئٍذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل كل مركز مالي. قائمة القيمة بتاريخ 
ا عن (أو الوحدة المدرة للنقدية) إلى القيمة المعدلة القابلة  ي تمت زيادتھ ة الت ة الدفتري د القيم ى أال تزي ه، عل لالسترداد ل

ك األصل (أو الوحدة  ة ذل القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدھا فيما لو لم يتم إثبات خسارة اإلنخفاض في قيم
  .ئمة الدخلفي قاسارة اإلنخفاض في القيمة المدرة للنقدية) في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس قيد خ

  
  مخصصات مقابل االلتزامات  )و

دير  دي يمكن تق انوني أو تعاق زام حالي ق دى الشركة الت ابقة أن ل راف بالمخصص إذا ظھر نتيجة ألحداث س يتم االعت
  مبلغه بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية ھذا االلتزام.

  
  األجنبية بالعمالت المعامالت  )ز

امالت. تم ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبية إلى اللایر السعودي ي ك المع اريخ تل على أساس أسعار التحويل السائدة بت
عودي  اللایر الس ا ب ا يعادلھ تعكس م ا ل ة فيجري تحويلھ العمالت األجنبي تم ب ي ت ة الت ات النقدي ودات والمطلوب ا الموج أم

ة المر اريخ قائم درج بأسعار التحويل السائدة بت الي. ت اح والخسائر الناتجة عن كز الم امالت األرب ة المع تسوية وترجم
  في قائمة الدخل.العمالت األجنبية ب
  

  للموظفين الخدمةمكافأة نھاية   )ح

ة السعودية ويللموظفين مكافأة نھاية الخدمة  قيد استحقاقيتم  ة العربي اً لنظام العمل بالمملك دخلحوفق ة ال ى قائم . مل عل
ة اقيمة م على أساس لتزااال اذھ احتسابويتم  اريخ قائم لمزايا المقررة التي يستحقھا الموظف في حالة تركه العمل في ت

  .المركز المالي
  

  اإليرادات  )ط

  . العمالء وتظھر بالصافي بعد الخصم إلى الخدمة تقديمعند  يتم اثبات اإليرادات

ً  اكتمالعند  الترتيبات والمشورةيتم تسجيل أتعاب    لما ھو مذكور بصورة عامة في شروط التعاقد. الخدمات وفقا
  

  عند تقديم الخدمات. ودخل العمولة والوساطةأتعاب إدارة األصول إيرادات يتم اثبات 
  

  دخل العموالت على أساس مبدأ االستحقاق.يتم اثبات 
  
  
  
  
  



 مورغان ستانلي السعوديةشركة
 (شركة مساھمة مقفلة)

  حول القوائم المالية إيضاحات
   م٢٠١٦سمبر دي ٣١للسنة المنتھية في 

 (لایر سعودي)
 

 ١٠

 ملخصاً بالسياسات المحاسبية الھامة (يتبع)  - ٣

  الزكاة وضريبة الدخل  )ي

حتى  ")الھيئةلزكاة والدخل ("الھيئة العامة لالزكاة والدخل في القوائم المالية وفقاً ألنظمة ولوائح  يتم تكوين مخصصات
يتم تحميل الزكاة وضريبة الدخل على قائمة وعليه الشركة مملوكة بواسطة مساھمين سعوديين وأجانب، كانت . م٢٠١٥

تم تحميل ضريبة الدخل على قائمة مساھم السعودي، وبعد استبعاد الحصص من قبل الالتغيرات في حقوق المساھمين. 
الدخل. مطلوبات الزكاة وضريبة الدخل اإلضافية، ان وجدت والتي تتعلق بالربط على السنوات السابقة الصادرة عن 

  المصلحة، يتم احتسابھا في الفترة التي يتم فيھا إنھاء الربط.
  

 النقد وما في حكمه -  ٤

 م٢٠١٥ م٢٠١٦ إيضاح 
       

 ٨٫٠٠٠ ٨٫٠٠٠  نقد في الصندوق
    نقد لدى النوك:

 ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ (أ) ٤ وديعة مرابحة -
 ٢٢٫٨١٢٫٩٢٧ ٣٤٫٤٣٥٫٠٧٧  حساب جاري -
  ١٧٢٫٨٢٠٫٩٢٧ ١٨٤٫٤٤٣٫٠٧٧ 
  

نوياً) باستحقاق  ٪٠٫٨١: م٢٠١٥سنوياً ( ٪٢٫٤٢بمتوسط نسبة عمولة تبلغ وديعة المرابحة لدى بنك محلي تم إيداع   (أ) ٤ س
  أصلي يقل عن ثالثة أشھر.

  
 الذمم المدينة  -  ٥

 م٢٠١٥ م٢٠١٦ 
       

 ١٫٤١٦٫٦٧٠ ١٫٢١٧٫٩٥٤   مدينة الذمم مجمل ال
  )٦٠٦٫٤٣١(  )٥٥٨٫٧٤٧(   مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا 

  ٨١٠٫٢٣٩ ٦٥٩٫٢٠٧ 
  

  

  

  يلي: ھي كماحركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا إن       
  

 م٢٠١٥ م٢٠١٦ 
       
 ٦٠٥٫١١٦ ٦٠٦٫٤٣١   يناير ١

  ١٫٣١٥  - -   لسنة لمخصص 
  - -  )٤٧٫٦٨٤(   شطب خالل السنة 

 ٦٠٦٫٤٣١ ٥٥٨٫٧٤٧  ديسمبر ٣١
  

  

  

  

  

  

  

  



 مورغان ستانلي السعوديةشركة
 (شركة مساھمة مقفلة)

  حول القوائم المالية إيضاحات
   م٢٠١٦سمبر دي ٣١للسنة المنتھية في 

 (لایر سعودي)
 

 ١١

 األخرىالمتداولة والموجودات  المقدمة اتالمدفوع -  ٦

 م٢٠١٥ م٢٠١٦ إيضاح 
  ١٫٦٨٨٫١٧٩  ١٫٥٩٦٫٤٢٣ لةالوساطة ودخل العمووأتعاب  ل المستحقةإدارة األصو

  ١٫٤٣١٫٠٧٩  ١٫٢٨٨٫٧٥٩ (أ)٦   مستردةضريبة زكاة و
  ٤٢٢٫٤٩٩  ١٫٠١٣٫٣٣٥     دخل عمولة مستحقة على وديعة المرابحة

 ً   ٥٥٠٫٣٨٣  ٧٣٨٫٨٠٦ مصروفات مدفوعة مقدما
 ٤٩٥٫١٧٩ ٢٣٦٫٢٤٩   سلف للموظفين

   ٤٫٥٨٧٫٣١٩ ٤٫٨٧٣٫٥٧٢ 
  

ذي صدر ا ينبغيالمبلغ الذي  يمثل  )أ (٦ ربط االضافي ال ى ال سترداده من الھيئة العامة للزكاة والدخل المتعلق بالمدفوعات عل
د ٢٠١٠م إلى ٢٠٠٦عن الھيئة للسنوات من  م. قامت الشركة باالعتراض رسمياً على أساس ھذه المطالبة االضافية. وق

ا للنظر باالعتراضا ة العلي د من اللجن ر مؤي رار غي دره تم خالل السنة استالم ق زام وق ه الت تج عن لایر  ١٤٢٫٣٢٠ت ن
اً لمشورة مستشاري  ه ووفق ة لالسترداد. إال أن اة والضريبة القابل غ من الزك سعودي، وعليه قامت الشركة بخصم المبل

 القابلة لالسترداد. مل لما تبقى من الضريبة والزكاةمكانية االسترداد الكاإى الضريبة وتأكيد االدارة، ما تزال الشركة تر
 

 عالقةالذات  األطرافمعامالت مع ال  -  ٧
ا في  تتكون األطراف ذات العالقة بالشركة من المساھمين والشركات الزميلة والشقيقة، والمديرين وموظفي اإلدارة العلي

تتعامل الشركة مع األطراف ذات العالقة على أساس أسعار متفق عليھا بين الطرفين وشروط معتمدة من إدارة  الشركة.

  الشركة.
  

اً  ة) وفق تانلي العالمي ان س ركة مورغ قيقة (ش ركتھا الش ع ش ات م اركة الترتيب مية لمش ر رس رادات غي ركة إي دى الش ل
ة  تانلي العالمي ان س ركة مورغ طة ش ة بواس رادات المتحقق عوديين لالي الء س ع عم امالت م إجراء مع ا ب ة قيامھ نتيج

تبعاً لذلك، يتم تسجيل اإليرادات التي حققتھا شركة مورغان وخارجيين لتقديم الخدمات التي يتم مشاركتھا مع الشركة. و
اتر شركة مورغان  ة في دف إيرادات جزئي ستانلي العالمية من خالل ھذه المعامالت مع العمالء السعوديين الخارجيين ك

تفاقي عليھا بصورة ستانلي العالمية. إن نسبة اإليرادات التي سيتم مشاركتھا تعتمد على نوع الخدمة المقدمة والتي يتم اال
  مشتركة بين الشركة وشركة مورغان ستانلي العالمية.

  

  فيما يلي أھم المعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة والمبالغ المتعلقة بھا:
 م٢٠١٥ م٢٠١٦ 

إيرادات بموجب دخل ترتيبات مشاركة شركة مورغان ستانلي 
  العالمية تتعلق بما يلي: 

  

  ٢٠٫٧٩٥٫٧٠٩  ١١٫٨٤٣٫٥٠١  اطة والعمولةأتعاب الوس -
  ٣١٫٦٦٢٫٥٦٢  ٣٠٫٧٢٥٫٠٤٧  إدارة األصولأتعاب  إيرادات -
  --  ١٫٦٤١٫٤١٣  ومشورة أتعاب ترتيبات -
  )١٫٨٧٥٫٣٢٦(  )٣٥٤٫٥١٦(  المصروفات المباشرة المحملة -

الدخل المتحقق من مساھم محلي في محفظة مدارة بصورة 
  - -  مليون لایر سعودي) ٧٧٫٤م: ٢٠١٥منفصلة ال شيء (

  
٦٧٦٫٢٢٦  

  )٢٦٤٫٠٠٠(  )٦٤٤٫٠٠٠(  رواتب ومكافآت ومزايا متعلقة بھا للمديرين
  

  ديسمبر: ٣١فيما يلي المستحق من الطرف ذو العالقة كما في 
 م٢٠١٥ م٢٠١٦ 

 ٨٫٠٠٨٫٧٠٨ ١٣٫٠٢١٫٤٨٧  شركة مورغان ستانلي العالمية
  



 مورغان ستانلي السعوديةشركة 
 (شركة مساھمة مقفلة)

  
  حول القوائم المالية إيضاحات

   م٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 (لایر سعودي)

 

 ١٢

  ، صافيمعداتالممتلكات وال -  ٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 م٢٠١٥  م٢٠١٦ 

 
تحسينات على 
 اإلجمالي سيارات  أجھزة كمبيوتر معدات مكتبية أثاث ومفروشاتعقارات مستأجرة

 
 االجمالي

       :التكلفة

  ٢٤٫٤٨٩٫٥٦٩ ٤٢٩٫٩٧٠٣٠٫٢٢٦٫٠٥٢  ٦٫٧٦٨٫٧٤٧  ١٫٣٧٨٫٩٣٦  ١٫٧٧١٫٩٢٧  ١٩٫٨٧٦٫٤٧٢  يناير ١الرصيد كما في 
 ٣٢٨٫٧٢٩٥٫٧٣٦٫٤٨٣- -  ٣٢٣٫٠١٩  --  - -  ٥٫٧١٠   اإلضافات
 - - )٤٫٣٩٥٫٧١٦( )٣٥١٫٠٠٠(   )٤٫٠٤٤٫٧١٦(  - -  - -  - -   استبعادات

  ٣٠٫٢٢٦٫٠٥٢  ٢٦٫١٥٩٫٠٦٥ ٧٨٫٩٧٠  ٣٫٠٤٧٫٠٥٠  ١٫٣٧٨٫٩٣٦  ١٫٧٧١٫٩٢٧  ١٩٫٨٨٢٫١٨٢  ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

              :االستھالك المتراكم
  ١٥٫٢٤٧٫٢٥١ ١٨٤٫٢٧٠١٩٫٧٢٧٫٢٥٠   ٥٫٠٣٩٫٠٦٠  ١٫٣٥٧٫٠٥٨  ١٫٧٥٩٫٢٠٤  ١١٫٣٨٧٫٦٥٨  يناير ١الرصيد كما في 
  ٤٫٤٧٩٫٩٩٩  ٤٫٢٤٢٫٦٢١ ٢٩٫٢٥٠  ٦٧٠٫٢٠٠  ٢١٫٤٦٤  ١٢٫٢٨٣  ٣٫٥٠٩٫٤٢٤  المحمل للسنة
  - -   )٤٫١٧٩٫٢٦٦(  )١٣٤٫٥٥٠(   )٤٫٠٤٤٫٧١٦(  - -  - -  --   استبعادات

  ١٩٫٧٢٧٫٢٥٠  ١٩٫٧٩٠٫٦٠٥ ٧٨٫٩٧٠   ١٫٦٦٤٫٥٤٤  ١٫٣٧٨٫٥٢٢  ١٫٧٧١٫٤٨٧  ١٤٫٨٩٧٫٠٨٢  ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

              
              كما في:صفي القيمة الدفترية 

    ٦٫٣٦٨٫٤٦٠ - -  ١٫٣٨٢٫٥٠٦  ٤١٤  ٤٤٠  ٤٫٩٨٥٫١٠٠  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  ١٠٫٤٩٨٫٨٠٢  ٢٤٥٫٧٠٠   ١٫٧٢٩٫٦٨٧   ٢١٫٨٧٨  ١٢٫٧٢٣  ٨٫٤٨٨٫٨١٤  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١



 مورغان ستانلي السعوديةشركة
 )مساھمة مقفلة(شركة

  حول القوائم المالية إيضاحات
   م٢٠١٦ديسمبر  ٣١لمنتھية في للسنة ا

 (لایر سعودي)
 

 ١٣

 األخرىالمتداولة المستحقة والمطلوبات  روفاتالمص -  ٩

 م٢٠١٥ م٢٠١٦ إيضاح 
 ٦٫٧٩٤٫٧٢٤ ٧٫١٣٤٫٤٦٠ (أ) ٩مخصص إصالح مبنى المكتب

  ٥٫٣١٨٫١٠٤  ٤٫٩١٣٫٧٧٠   مكافآت موظفين ومستحقات متعلقة بھا
  ١٫٨٨٠٫٦٣٦  ١٫٤٢٨٫٢١١   مصروفات مستحقة

  ٢٦٤٫٠٠٠  ٦٤٤٫٠٠٠   مديرينمكافآت 
  ٧٠٥٫٨٥٥  ٤٥٣٫٣٠٦   أخرى

   ١٤٫٩٦٣٫٣١٩ ١٤٫٥٧٣٫٧٤٧ 

  
ار (  (أ) ٩ د االيج اء عق د انتھ دھا عن يتم تكب ي س ة الت ة االجمالي دير التكلف ت االدارة بتق غ ٢٠١٨قام ون لایر  ٧٫٦م) بمبل ملي

ة بلغت القيمة ال بغرض إعادة المكتب المستأجر إلى حالته األصلية. سعودي ذه التكلف ة لھ ون لایر سعودي  ٥٫٤حالي ملي
  . فيما يلي الحركة في ھذا المخصص:كتحسينات على عقارات مستأجرة ارسملتھ تم
 م٢٠١٥ م٢٠١٦  

 ١٫٠٦٥٫٩٢٥ ٦٫٧٩٤٫٧٢٤ الرصيد االفتتاحي
  ٥٫٤٣١٫٦٠٥  --   رسملة إضافية للمخصص

  ٢٩٧٫١٩٤  ٣٣٩٫٧٣٦   إبطال الخصم
 ٦٫٧٩٤٫٧٢٤ ٧٫١٣٤٫٤٦٠   الرصيد الختامي

  
  وضريبة الدخل الزكاة -  ١٠

  مكونات الوعاء الزكوي  ١-١٠

  ھي كما يلي:العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة  إن

 م٢٠١٥ م٢٠١٦
 ١٧٥٫٨٧٤٫٩٨٤ --   الوعاء الزكوي

 ٦٤٫٩٣٣٫٠٤٥ --   ٪٣٦٫٩٢حصة المساھمين السعوديين بواقع 
  ٧١١٫٥٩٥  --   ٪٢٫٥الزكاة بواقع 

  

ين    و مب ا ھ ي إيضاح كم اھم، ١٢ف ام المس ي ن وق و  ٢٣السعوديون ف ع  م٢٠١٥يوني ي الشركة حصصھم كامل ببي ف
اريخ من  وعليه تغير وضع الشركة منذ ذلك .للشركات الشقيقة لشركة مورغان ستانلي السعودية (مساھمين أجانب) الت

تم توزيع م ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ة في للسنة المنتھي احتساب مخصص الزكاةشركة مختلطة إلى شركة أجنبية بالكامل. تم 
و  ٢٢بالتناسب لتعديل التغيير في الملكية حيث يخضع المساھمين السعوديين فقط للزكاة حتى  م عرض م٢٠١٥يوني . ت

ة خالل سنة  ضمن قائمة التغيرات في حقوق المساھمين. نفقات الزكاة ورد المخصصات ر الملكي م ٢٠١٥ونظراً لتغي
د مخصص جد زكاة مستحقة للسفال تو م يع ه، فل ة المساھم السعودي. وعلي ى ملكي ة عل دم مرور سنة كامل نة نتيجة لع

  .الزكاة مطلوباً وتم عكسه في السنة الحالية ضمن قائمة التغيرات في حقوق المساھمين
  

  مكونات الربح الضريبي  ٢-١٠ 

  ديسمبر: ٣١نتھية في فيما يلي أھم مكونات الربح الضريبي العائد على المساھمين األجانب للسنة الم  
 م٢٠١٥ م٢٠١٦

 ٢٠٫١٥٢٫٨٧٧ ١٩٫١٩٨٫٧١٥   صافي الربح المعدل الموزع
  )٥٫٠٣٨٫٢١٩(  )١٫٦٧٤٫٣٠٣(   مرحلة الخسائر جلب ال

  ١٥٫١١٤٫٦٥٨  ١٧٫٥٢٤٫٤١٢   صافي الربح الضريبي المعدل
  ٣٫٠٢٢٫٩٣٢  ٣٫٥٠٤٫٨٨٢   ٪٢٠الضريبة بواقع 
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 ١٤

  )(يتبع الزكاة وضريبة الدخل  - ١٠

  الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل  ٣-١٠

   فيما يلي الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل:  

 م٢٠١٥ م٢٠١٦ الزكاة
 ١٫٤٤٨٫٣٣٩ ٧١١٫٥٩٥   يناير ١

       رد مخصص الزكاة /الزكاة المحملة 
  ٧١١٫٥٩٥  --   السنة الحالية -
  )٢٫١٩٧(  )٦٦٣٫٧٩١(   السنة السابقة، صافي -

   )٧٠٩٫٣٩٨  )٦٦٣٫٧٩١  
  )١٫٤٤٦٫١٤٢(  )٤٧٫٨٠٤(   مدفوعات خالل السنة/تسويات

  ٧١١٫٥٩٥  --   ديسمبر ٣١
  ، فال توجد زكاة مستحقة وبالتالي تم عكسھا.الملكيةنظراً لتغير 

  

 م٢٠١٥ م٢٠١٦ ضريبة الدخل
 ١٫١٩٠٫٢٥٥ ٥٤٨٫٦٢١   يناير ١

       رد المخصص/المحمل
  ٣٫٠٢٢٫٩٣٢  ٣٫٥٠٤٫٨٨٢   السنة الحالية -
  )٢٤٫٥٩٩(  ٢٠٨٫١٤٤   السنة السابقة -

   ٢٫٩٩٨٫٣٣٣  ٣٫٧١٣٫٠٢٦  
       :تسويات خالل السنة

  )٢٫٤٧٤٫٣١١(  )٢٫٣٥٢٫٢٨٧(   السنة الحالية  -
  )١٫١٦٥٫٦٥٦(  )٧٥٦٫٧٦٥(   السنة السابقة  -
   )٣٫٦٣٩٫٩٦٧(  )٣٫١٠٩٫٠٥٢(  
  ٥٤٨٫٦٢١  ١٫١٥٢٫٥٩٥   ديسمبر ٣١

  

  بط موقف الر  ٤-١٠

 م. قامت الھيئة العامة للزكاة والدخل٢٠١٥ديسمبر  ٣١قدمت الشركة اقرارات الزكاة وضريبة الدخل للسنوات حتى 
م وطلبت بعض المعلومات/التفاصيل. واستجابت الشركة ٢٠١٥م إلى ٢٠١٢بإصدار استعالم للسنوات من  خالل العام

 يتم الربط حتى تاريخه. لكافة االستعالمات المصدرة بواسطة الھيئة. إال أنه لم
  

  نظاميالحتياطي إلا   -  ١١

ى  ٪١٠وفقاً للنظام األساسي للشركة يتعين على الشركة تخصيص  نوياً إل دخل س اة وضريبة ال د الزك ربح بع من صافي ال
اطي إلا ذا االحتي ال ٪٥٠حتياطي النظامي. ويجوز للشركة التوقف عن ھذا التحويل متى ما بلغ ھ . ال يخضع من رأس الم

غ  االحتياطي لتوزيعات األرباح. لم يتم تخصيص ھذا د بل اطي ق أي مبلغ خالل السنة الحالية والسنة السابقة حيث أن االحتي
   المطلوب. النظاميالحد 

  

  رأس المال   -  ١٢

ي  ا ف مبر  ٣١كم الغ م٢٠١٦ديس ركة الب ال الش عودي ( ٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠، إن رأس م لایر  ٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠: م٢٠١٥لایر س
ى  ة  ٦٫٥٠٠٫٠٠٠: م٢٠١٥حصة ( ٦٫٥٠٠٫٠٠٠سعودي) مقسم إل ا.  ١٠حصة) بقيم خالل سنة لایر سعودي لكل منھ

ع، ٢٠١٥ نة ببي الل الس عوديين خ اھمين الس ام المس ل ق تھم  كام ركات حص عوديةلش تانلي الس ان س ركة مورغ قيقة لش  ش
  .لشركة مورغان ستانلي ٪١٠٠بسنة . وتبعاً لذلك، فإن الشركة اآلن مملوكة أجانب) ن(مساھمي
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 ١٥

  أخرىإدارية عمومية و روفاتمص   -  ١٣
 م٢٠١٥ م٢٠١٦   

 ٤٫٤٧٩٫٩٩٩ ٤٫٢٤٢٫٦٢١   استھالك
  ٢٫٢٩٠٫٧٨٩  ٢٫٧٠٠٫٥٧٤  اتصاالت

  ٢٫٥٠٠٫٢٩٦  ٢٫٥٠٠٫٣٠١  إيجارمصروفات 
  ٢٫٥٧٤٫١٦٥  ٢٫٣٥١٫٧٣١  رسوم ومصروفات السوق المالي

  ٢٫٣٣٠٫٥٩٠  ١٫٥٩٦٫٧٩٣  أتعاب استشارية
 ١٫٣٩٠٫٨٧٧ ٩٠٦٫٢٦٣  سفرمصروفات 
 ٤٤٧٫٦٩١ ٨٢٦٫٥١٨  أتعاب مھنية وقانونيةمصروفات 

 ٥٥٠٫٣٧١ ٣٦٣٫١٥٤  رسوم حكومية
  ١٫٨٧٥٫٣٢٦  ٣٥٤٫٥١٦  مصروفات مباشرة من شركة مورغان ستانلي العالمية

  ٢٦٤٫٠٠٠  ٦٤٤٫٠٠٠  مكافأة المديرين
  ٤٧٣٫٨٩٩  ١٤٤٫٢٧٥   ضريبة استقطاع

 ١٫٣١٥ - -  مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا
 ١٫٦٦٦٫٩٠٥ ١٫٣٢٠٫٧٥٩  أخرى

  ٢٠٫٨٤٦٫٢٢٣ ١٧٫٩٥١٫٥٠٥ 

  السھمربحية  -  ١٤

دد  سھم يمثلمليون  ٦٫٥للسنة على صافي الربح بتقسيم صافي الربح السھم من ربحية  تم احتساب المتوسط المرجح لع
  )سھممليون  ٦٫٥: م٢٠١٥القائمة خالل السنة (األسھم 

  

  بصفة ائتمانية بما في ذلك حسابات العمالء النقدية موجودات محتفظ بھا كأمانة أو -  ١٥

ة عن  دارة بواسطة الشركة نياب تتكون الموجودات المحتفظ بھا كأمانة أو بصفة ائتمانية من االستثمارات والصناديق الم
ذه الموجودات بلغت عمالئھا.  ة لھ ة العادل ا في  ٥٫٥القيم ون لایر سعودي كم  ٥٫٦: م٢٠١٥( م٢٠١٦ديسمبر  ٣١ملي

  مليون لایر سعودي). 
  

ة  ة والبالغ وك التجاري دى أحد البن ا ل ة المحتفظ بھ ون لایر  ٢٥٧كما تتضمن ھذه الموجودات حسابات العمالء النقدي ملي
ي  ا ف تثمارات  ٣٤٥: م٢٠١٥(م ٢٠١٦ديسمبر  ٣١سعودي كم تخدامھا لالس يتم اس ي س ون لایر سعودي) والت ط ملي فق

  حسب تعليمات العمالء.
  

  للشركة. قائمة المركز الماليمع السياسة المحاسبية للشركة، ال يتم إدراج األرصدة المذكورة أعاله في وتماشياً 
  

  وااللتزامات التعھدات -  ١٦

  المستحق من قبل الشركة لمبنى مكتبھا:اإليجار فيما يلي االلتزامات للحد األدنى لمدفوعات عقد االيجار التشغيلي مقابل 
  

 م٢٠١٥ م٢٠١٦   
 ٢٫٦٧١٫٧٢٠ ٢٫٦٧١٫٧٢٠   ةة واحدأقل من سن

 ٤٫٠٦٥٫٢٨٩ ١٫٣٩٣٫٥٦٩  أكثر من سنة ولكن أقل من خمس سنوات
  ٦٫٧٣٧٫٠٠٩ ٤٫٠٦٥٫٢٨٩ 
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 ١٦

  كفاية رأس المالوالمتطلبات التنظيمية لرأس المال  -  ١٧

صفر  ١٧لموافق م (ا٢٠١٢ديسمبر  ٣٠(الھيئة) قواعد الكفاية المالية (القواعد) بتاريخ  يةسوق المالالأصدرت ھيئة 
. ووفقاً لھذه القواعد، حددت الھيئة اإلطار والتوجيھات ھـ٢/٦/١٤٢٤/م بتاريخ ٣٠بموجب األمر الملكي رقم  ھـ)١٤٣٤

. ووفقاً بموجب الركيزة األولى المتعلقة بالحد األدنى لمتطلبات رأس المال ومنھجية حسابھا وفقاً لما نصت عليه القواعد
  كة باحتساب الحد األدنى لرأس مالھا المطلوب ونسب كفاية رأس المال كما يلي:لھذه المنھجية، قامت الشر

  

 م٢٠١٥   م٢٠١٦
  قاعدة رأس المال:

 ١٧٦٫٣١٩٫٧٤٥  ١٨٩٫٤١١٫٦٣٣الشريحة األولى لرأس المال  
 - -  - -الشريحة الثانية لرأس المال  

 ١٧٦٫٣١٩٫٧٤٥  ١٨٩٫٤١١٫٦٣٣اجمالي قاعدة راس المال
   األدنى لمتطلبات رأس المال:الحد 

 ١٢٫٤٩٦٫٠٩٥ ١١٫٠٤٦٫٣٠٩مخاطر االئتمان  
 ٢٩٣٫٣٤٣  ٣٥٢٫٢١٦مخاطر السوق  
 ١١٫٧٩٣٫٤٩١ ١٠٫٥٧٠٫٥٤٥التشغيلمخاطر   

 ٢٤٫٥٨٢٫٩٢٩ ٢١٫٩٦٩٫٠٧٠إجمالي الحد األدنى لمتطلبات رأس المال
 ٧٫١٧  ٨٫٦٢(مرات)نسبة كفاية رأس المال

 ١٥١٫٧٣٦٫٨١٦  ١٦٧٫٤٤٢٫٥٦٣في رأس المالالفائض 
  

(والتي تتكون من رأس المال واالحتياطي النظامي تتكون قاعدة رأس مال الشركة من الشريحة األولى لرأس المال   أ)
وفقاً فائض إعادة تقيم االستثمارات المتاحة للبيع) والتي تتكون من واألرباح المبقاة) والشريحة الثانية لرأس المال (

  .من قواعد الكفاية المالية ةوالخامس ةالرابع المادتينللمتطلبات المحددة في 
  

ً للمتطلبات المحددة   ب) يتم احتساب الحد األدنى لمتطلبات رأس المال التي تتعلق بمخاطر التسويق واالئتمان والعمليات وفقا
  في القسم الثالث من قواعد الكفاية المالية الصادرة عن الھيئة.

  

 ھيئة السوق الماليةلتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل إلعمال الشركة عند إدارة كفاية رأس المال إلى اأتھدف 
 لحفاظ على قدرة الشركة على االستمرارية والمحافظة على قاعدة رأس مال قوية.  او

  

  القيم العادلة لألدوات المالية -  ١٨

لتزام بين أطراف لديھا معرفة ورغبة في ذلك وتتم بنفس شروط إو تسوية القيمة العادلة ھي المبلغ الذي يتم تبادل أصل ا
وما في حكمه والذمم المدينة والمستحق من التعامل مع األطراف األخرى. تتكون الموجودات المالية للشركة من النقد 

والمطلوبات من المصروفات المستحقة للشركة تتكون المطلوبات المالية خرى. األموجودات الطرف ذو عالقة و
ً  إدارة الشركة ان القيم العادلة لألدوات المالية الوبرأي األخرى،    عن قيمتھا الدفترية. تخلف جوھريا

  

 المالية  إدارة المخاطر -  ١٩

  مخاطر السوق

رات مخاطر السوق ھي مخاطر التغير في قيمة  ذه التغي األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار السوق سواًء كانت ھ
ع األوراق بسبب إم ى جمي ؤثر عل ة أو عوامل ت ذه األوراق المالي ة أو مصدر ھ ة الفردي ألوراق المالي ددة ل ا عوامل مح

  المالية المتداولة في السوق.
  

رات  تعتمد إيرادات الشركة على قيمة المبالغ المتداولة في السوق المالي السعودي وقيمة الموجودات تحت اإلدارة والتغي
ى الودا رات في أسعار في العوائد عل ة وال تخضع للتغي ة خاصة ثابت ة بنسبة عمول ع اآلجل ل الودائ تم تحمي ة. ي ع اآلجل ئ

  السوق.
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 ١٧

 المالية (يتبع)  إدارة المخاطر - ١٩

  مخاطر االئتمان

ؤدي إما على الوفاء بالتزاماته تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ا ي ة، مم د الطرف اآلخر خسارة مالي ى تكب إن . ل
انماليال الموجودات ون، ة الخاضعة لتركيز مخاطر االئتم ع  من بشكل أساسي تتك وك وودائ دى البن ة ل ابات الجاري الحس

دى  المرابحة والذمم المدينة والمستحق من طرف ذو عالقة. يتم إيداع رصيد الحساب الجاري للشركة وودائع المرابحة ل
ب ان محدودة. بالنس إن مخاطر االئتم ذلك ف دا بنوك ذات سمعة طيبة ول ا ع ة فيم ذمم المدين ة بال ان المتعلق ة لمخاطر االئتم

ى عدد من  ا موزعة عل ة حيث أنھ ة. تستحق المستحق من طرف ذو عالقة، يتم اعتبارھا غير جوھري األطراف المقابل
مخاطر  الذمم المدينة المتعلقة بالطرف ذو العالقة من شركة شقيقة والتي تعتبر مستقرة مالياً، وعليه ال تعتبر الشركة أي

  رصيد المستحق من طرف ذو عالقة.الأن ھناك أي مخاطر عجز في السداد على 
  

  العمالت األجنبيةمخاطر 

وم  للتغيرتمثل مخاطر العمالت المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة  ي. تق في أسعار الصرف األجنب
د  بصورة مكثفة في أسعار الصرف التقلباتاإلدارة بمراقبة  ه يوجد خطر ضئيل وتعتق ائرللبأن ات في  خس نتيجة التقلب
  .والدوالر األمريكي عامل بشكل رئيسي باللایر السعودي، إذ أن الشركة تتأسعار الصرف

  

  

  

  

  

  خاطر السيولةم

تم  ة لتجنب أو الحد من الخسارة. ي ا بسرعة كافي ع أصل م مخاطر السيولة ھي المخاطر الناجمة عن الصعوبة في بي
  ة مخاطر السيولة بصورة مكثفة عن طريق إجراء مراجعة دورية للنقد المتاح وااللتزامات الحالية والمستقبلية.مراقب
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