مورغان ستان السعود ة

تقرير مجلس اﻹدارة لعام 2020
مورغان ستانلي السعودية
يسر مجلس إدارة مورغان ستانلي السعودية أن يعرض تقريره السنوي عن عمل مورغان ستانلي السعودية وإنجازاتها خﻼل السنة
المنتهية في  31ديسمبر .2020
مرفق طيه القوائم المالية المدققة للشركة وتقرير المدققين الخارجيين للسنة المنتهية في  31ديسمبر ) 2020القوائم المالية( في الملحق
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اﻷنشطة الرئيسية للشركة
ومصرح لها بمزاولة اﻷنشطة المرخصة التالية في المملكة العربية
تعد مورغان ستانلي السعودية شركة مسجلة بهيئةالسوق المالية
ِّ
السعودية:
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التداول :أي شخص يتداول في اﻷوراق المالية بصفة موكل أو وكيل ،ويتضمن التداول بيع اﻷوراق المالية أو شرائها أو إدارة
اﻻكتتاب فيها.
الترتيب  :أي شخص يقوم بتعريف اﻷطراف فيما يتعلق بأعمال اﻷوراق المالية وتقديم المشورة بخصوص اﻷعمال المالية
للشركات أو بطريقة أخرى المساهمة في إنجاز تداول لﻸوراق المالية.
اﻹدارة :أي شخص يدير إحدى اﻷوراق المالية التابعة لشخص آخر في ظروف تنطوي على ممارسة السلطة التقديرية.
تقديم اﻻستشارات :أي شخص يقدم استشارات إلى جهة أخرى بخصوص استحقاقات ذلك الشخص المتداول في أوراق مالية أو
ممارسة أي حقوق للتداول ممنوحة من خﻼل تلك اﻷوراق المالية؛ أو
الحفظ  :أي شخص يعمل على حماية أصول شخص آخرى ،والتي تتضمن أوراقًا مالية ،أو يقوم بالترتيب لشخص آخر لتنفيذ
ذلك ،وتتضمن عملية الحفظ اتخاذ اﻹجراءات اﻹدارية الﻼزمة.

اﻷداء المالي والنتائج المالية
أعدت الشركة قوائمها المالية السنوية وفقا ًللمعايير الدولية ﻹعداد التقارير الماليةالصادرة عنمجلس معايير المحاسبة الدولية
والتفسيراتالصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدوليةﻹعداد التقاريرالمالية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير
والقرارات الصادرة عن المؤسسة السعودية للمحاسبين العامين المعتمدين باستثناءاﻷصولالمحتفظ بها في صناديق استئمانية أو
ﻷغراض ائتمانية فهي ﻻ تُعامل كأصول عائدة للشركة.
يُعتبر رأس مال وسيولة الشركة ومجموعة مورغان ستانلي كافيين لتجاوز الحدود الدنيا التنظيمية في ظل بيئة سوق عادية ومجهدة،
بما في ذلك الضغوط الحالية والمحتملة لجائحة كوفيد 19-في المستقبل القريب .أخذنا بعين اﻻعتبار اﻵثار الحالية والمحتملة لجائحة
كوفيد 19-على أعمال شركة مورغان ستانلي السعودية ومجموعة مورغان ستانلي كجزء من التحليل المستمر ،بما في ذلك التأثير
على القدرة التشغيلية ،والحصول على السيولة ورأس المال ،واﻻلتزامات التعاقدية ،وتقييمات اﻷصول واﻷحكام المحاسبية الحرجة
اﻷخرى والمصادر الرئيسية للشك في التقدير .تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى المزيد من رأس المال والسيولة لمجموعة مورغان
اعتبارا من  31ديسمبر  ،2020احتفظت
ستانلي كما هو مطلوب .ولذلك أُعدت البيانات المالية القانونية على أساس استمرارية العمل.
ً
الشركة بما يكفي من السيولة ورأس المال التنظيمي.
انخفضت إجمالي إيرادات الشركة بواقع  %31في عام  2020لتصل إلى  100.7مليون ﷼ سعودي بعد أن سجلت  91.7مليون
﷼ سعودي في عام  .2019كانت عائدات عام  2020اﻷعلى مدفوعة بارتفاع إيرادات الرسوم والعموﻻت الواردة من شركات
مجموعة مورغان ستانلي اﻷخرى.
كما ارتفعت إجمالي النفقات بواقع  %14في عام  2020لتصل إلى  84.1مليون ﷼ سعودي مقارنة بالنفقات البالغة  73.5مليون
سا إلى ارتفاع مستحقات مكافآت نهاية العام
﷼ سعودي في عام  .2019وارتفعت نفقات التعويض بنسبة  %22ويرجع ذلك أسا ً
ومدفوعات نهاية الخدمة التي تُدفع لمرة واحدة .أما النفقات غير المتعلقة بالتعويض ،فقد ارتفعت بنسبة  ،%9ويرجع ذلك أسا ًسا إلى
حصول اﻹدارة على الدعم من شركات مجموعة مورغان ستانلي اﻷخرى.
بلغ صافي عائدات الشركة  12.2مليون ﷼ سعودي في عام  2020مقارنة بصافي العائدات البالغ  13.5مليون ﷼ سعودي في عام
.2019
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التطورات اﻷخيرة
بدأ عام  2020بقوة ،اﻷمر الذي اشتمل على زيارة قامت بها اﻹدارة العليا للشركة مما يدل على التزام الشركة تجاه المملكة .وظلت
مشاركة العمﻼء مرتفعة طوال العام على الرغم من تحول التفاعﻼت إلى بيئة افتراضية بسبب تفشي الوباء.
تماشياً مع أوضاع جائحة كورونا ،ووف ًقا للتوجيهات المحلية ،نفذت ال كة استراتيجية العمل من المنزل وحولت
ئما ،سيتم تنفيذ نهج
غالبية القوى العاملة لدينا إلى نموذج يمكنه إدارة العمل من المنزل .وعندما يكون الوقت م ً
العودة إلى العمل على نحو مدروس بشكل يراعي صحة وس مة الموظفين وا متثال للمبادئ التوجيهية التنظيمية
المحلية با ضافة إلى التنفيذ المستمر عمالنا.

وفي مجال اﻷعمال المصرفية اﻻستثمارية ،اتسم العام بنشاط تمويلي للديون في السوق .شاركت مورغان ستانلي السعودية في
معامﻼت تاريخية في كل من عمليات اﻻندماج واﻻستحواذ وأسواق رأس المال المدينة .كما بدأت أسواق اﻷسهم المحلية في إعادة فتح
أبوابها مع زيادة النشاط في عام  .2021وتواصل شركة مورغان ستانلي السعودية التركيز على خدمة عمﻼئها من خﻼل تقديم
المشورة اﻷفضل والتنفيذ اﻷمثل في هذه الفئة؛ وتظل ملتزمة بالشراكة مع المملكة العربية السعودية في القطاعين الخاص والعام
لتحقيق أهدافها من خﻼل رؤية .2030
شهدت أسواق رأس مال اﻷسهم بداية صعبة للعام بعد تأثير جائحة فيروس كوفيد 19-واﻻنهيار المتزامن في أسعار النفط .ومع ذلك،
استمر ارتفاع مشاركة العمﻼء وركزت اﻷعمال على عمليات تعزيز البنية التحتية وتقديم الخدمات للعمﻼء بما في ذلك منصة مورغان
ستانلي للتجارة اﻹلكترونية وتنفيذ المشاريع التي تقودها تداول مثل  PTTPوشركة مركز مقاصة اﻷوراق المالية والمشتقات المدرجة.
وواصلت الشركة التركيز على توسيع قاعدة عمﻼئها المحليين والدوليين وزادت من عدد موظفيها لدعم النمو في اﻷعمال التجارية.
كما واصلت الشركة دعم المؤسسات السعودية للوصول إلى المستثمرين الدوليين من خﻼل مؤتمرها السنوي ﻷسواق رأس المال في
المملكة العربية السعودية الذي عقد على نحو افتراضي ﻷول مرة.
جدير بالذكر أن قطاع إدارة اﻷصول يعد أحد مكونات اﻷعمال الرئيسية في المملكة العربية السعودية وﻻ يزال يقدم أدا ًء قويًا،
وقد حافظت إدارة مورغان ستانلي اﻻستثمارية على عﻼقات قوية مع العمﻼء الحاليين ،كما تمكنت من جذب مستثمرين جدد لعروض
منتجاتها العالمية.
وقد استمر صندوق اﻷسهم السعودي الرائد المحلي التابع لشركة مورغان ستانلي السعودية في الحفاظ على سجل حافل طويل اﻷجل.
وبعد إكمال  10سنوات ،فاز الصندوق بجائزة طومسون ليبر كأفضل صندوق أسهم سعودي خﻼل  10سنوات .وعلى جبهة المبيعات
والتوزيع ،تتواصل الجهود لفتح قنوات توزيع إضافية لتنمية اﻷصول تحت مظلة اﻹدارة من أجل استراتيجية اﻷسهم السعودية.
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مجلس اﻹدارة
اعتبارا من  31ديسمبر  ،2020تألف مجلس إدارة مورغان ستانلي السعودية )مجلس اﻹدارة( من اﻷعضاء التاليين:
ً







سعود البليهد  -رئيس مجلس اﻹدارة وعضو مستقل
رعد السعدي  -عضو مستقل
عبدالعزيز العجاجي  -عضو تنفيذي
سامي كايلو  -عضو غير تنفيذي
غوخان أونال  -عضو غير تنفيذي
هنريك غوبل  -عضو غير تنفيذي

كانت أمينة سر مجلس اﻹدارة جميلة الشلهوب.
وترد تواريخ اجتماعات المجلس التي عقدت خﻼل عام  2020وحضورها في الملحق .1
يوضح الملحق  2عضوية أعضاء مجلس اﻹدارة في مجالس إدارات أخرى.
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لجان مجلس اﻹدارة
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ش ّكل المجلس وف ًقا لقراره الصادر بتاريخ  27مارس  2012لجنة التعيين والمكافآت ولجنة اﻻمتثال ولجنة التدقيق مع اختصاصات
مﻼئمة وفقًا لشروط هيئة السوق المالية .وتم تعديل تشكيل هذه اللجان وفقًا لقرار مجلس اﻹدارة الصادر بتاريخ  7مايو .2013
أ .لجنة التدقيق
اعتبارا من  31ديسمبر  ،2020تألفت لجنة التدقيق من اﻷعضاء التاليين:
ً
رعد السعدي  -رئيس اللجنة
سامي كايلو
مصطفى دومان

o
o
o

وتعد تواريخ لجان التدقيق التي عقدت خﻼل عام  2020وحضورها على النحو المبين في الملحق .3
تتضمن مهام ومسؤوليات لجنة التدقيق ما يلي:
.i
.ii
.iii
.iv
.v
.vi
.vii
.viii
.ix
.x

اﻹشراف على موارد التدقيق الداخلي بالشركة لضمان فاعليتها في تنفيذ اﻷنشطة والمهام التي يحددها مجلس اﻹدارة.
مراجعة مهام التدقيق الداخلي واعتمادها.
مراجعة تقارير التدقيق واﻹشراف على تنفيذ اﻹجراءات التصحيحية الموضحة عن طريق التقارير.
التوصية لمجلس اﻹدارة بتعيين مدققين خارجيين وإقالتهم وتقديم المكافآت لهم ،مع إيﻼء الرعاية الواجبة ﻻستقﻼلهم.
اﻹشراف على أنشطة المدققين الخارجيين واعتماد أي نشاط ﻻ يندرج ضمن نطاق أعمال التدقيق الموكلة لهم أثناء أداء مهام
عملهم.
مراجعة خطة التدقيق بالتنسيق مع المدققين الخارجيين وتقديم التوصيات في هذا الشأن.
مراجعة تعليقات المدققين الخارجيين على القوائم المالية ومتابعة اﻹجراءات الضرورية التي يتعين اتخاذها وفقًا لذلك.
استعراض القوائم المالية قبل عرضها على المجلس وإبداء الرأي والتوصيات فيما يتعلق بها.
استعراض السياسات المحاسبية السارية ورفع التوصيات بشأن التغييرات الﻼزمة للمجلس حيثما يقتضى اﻷمر.
اﻻستعراض الدوري لكفاءة قسم اﻻمتثال وإدارة المخاطر بالشركة.

ب .لجنة اﻻمتثال
اعتبارا من  31ديسمبر  ،2020تألفت لجنة اﻻمتثال من اﻷعضاء التاليين:
ً
o
o
o
o

سامي كايلو  -رئيس اللجنة
سعود البليهد
عبد العزيز العجاجي
جميلة الشلهوب

اعتبارا من  28سبتمبر .2020
تم تعيين جميلة الشلهوب باعتبارها عضو في لجنة اﻻمتثال
ً
وترد تواريخ لجان اﻻمتثال التي عقدت خﻼل عام  2020وحضورها في الملحق .4
تتضمن مهام ومسؤوليات لجنة اﻻمتثال ما يلي:
.i
.ii
.iii
.iv
.v
.vi
.vii
.viii

ضمان وجود السياسات واﻹجراءات المﻼئمة لتسهيل امتثال الشركة للقوانين والقواعد واللوائح التنظيمية ذات الصلة.
ضمان توفر الموارد الﻼزمة ﻹدارة اﻻمتثال بالشركة على نحو مﻼئم وسهولة وصولها إلى كافة السجﻼت.
التأكد من وضع الشركة لبرنامج امتثال مﻼئم وتنفيذه وتطبيقه والحفاظ عليه.
التأكد من وضع مدونة قواعد السلوك وامتثال كافة الموظفين لها.
ضمان إرسال اﻹخطارات الضرورية إلى الهيئات المعنية.
ضمان إعداد إجراءات مﻼئمة لتقديم التقارير إلى الهيئة المسؤولة بشأن الموضوعات ذات الصلة باﻻمتثال.
تقديم تقرير ربع سنوي إلى لجنة التدقيق بخصوص أنشطة قسم اﻻمتثال بالشركة.
رفع تقرير ربع سنوي إلى مجلس اﻹدارة بخصوص تداوﻻت اللجنة والنتائج التي توصلت لها ،على أن يتضمن التقرير اﻹبﻼغ
عن أي حاﻻت عدم امتثال للقوانين أو اللوائح التنظيمية أو مدونة قواعد السلوك وتقديم نسخة من التقرير إلى لجنة التدقيق.
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 .Cلجنة التعيين والمكافآت
اعتبارا من  31ديسمبر  ،2020تألفت لجنة التعيين والمكافآت من اﻷعضاء التاليين:
ً
سامي كايلو  -رئيس اللجنة
سعود البليهد
غوخان أونال

o
o
o

وترد تواريخ اجتماعات لجنة التعيين والمكافآت خﻼل عام  2020وحضورها في الملحق .5
تتضمن مهام ومسؤوليات لجنة التعيين والمكافآت ما يلي:
.i
.ii
.iii
.iv
.v
.vi
.6

تقديم التوصيات إلى مجلس اﻹدارة بشأن تعيينات أعضاء المجلس لعضوية المجلس طبقًا للسياسات والمعايير المتبعة لدى
الشركة.
إجراء مراجعة سنوية لمتطلبات المهارات الخاصة بعضوية مجلس اﻹدارة ،وإعداد وصف بالقدرات والمؤهﻼت الﻼزمة
للعضوية ،بما في ذلك الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ﻷنشطة المجلس.
مراجعة هيكل مجلس اﻹدارة والتوصية بالتغييرات إذا لزم اﻷمر.
تحديد نقاط القوة و الضعف الموجودة بمجلس اﻹدارة ،والتوصية بإجراء التغييرات التي تتوافق مع المصالح العليا للشركة.
مراجعة أي تضاربات مصالح محتملة أو فعلية تنطبق على أعضاء مجلس اﻹدارة المستقلين على أساس سنوي وضمان
استمرار استقﻼلية أعضاء مجلس اﻹدارة المستقلين.
إعداد سياسات التعويضات والمكافآت المﻼئمة ﻷعضاء مجلس اﻹدارة وكبار اﻷعضاء التنفيذيين.

التعويضات
يوضح الملحق  6بالتفصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة أو التي ستُدفع ﻷعضاء مجلس اﻹدارة خﻼل عام  2020وإلى كبار
اﻷعضاء التنفيذيين الخمسة لدى شركة مورغان ستانلي السعودية الذين حصلوا على أعلى نسبة من المكافآت والتعويضات )من شركة
مورغان ستانلي السعودية( ،باﻹضافة إلى الرئيس التنفيذي والمدير المالي ،إذا لم يتم إدراج الرئيس التنفيذي والمدير المالي ضمن
الخمسة الكبار .لم تُدفع أي تعويضات إلى المسئولين التنفيذيين نظير دورهم كأعضاء مجلس إدارة تنفيذيين.

.7

اﻻنتهاكات
تلقت شركة مورغان ستانلي السعودية إخطارين من هيئة السوق المالية في عام  .2020أولهما إخطار بانتهاك يتعلق بالتأخير في
تجهيز طلبات نظام “ماكين” .ثنيهما إخطار بانتهاك يتعلق بالتأخيرات في اﻻستجابة لطلبات الكشف عن غسيل اﻷموال .ولم تفرض
أي عقوبات مالية.

.8

التدقيق الداخلي :2020
خﻼل الربع اﻷول من عام  ،2020أجرت إدارة التدقيق الداخلي لدى مورغان ستانليمراجعة ركزت على تقييم مدى كفاءة تصميم
وفاعلية نظام المراقبة فيما يتعلق باﻷعمال وعمليات البنية التحتية لدى مورغان ستانلي السعودية .وخلص تقرير إدارة التدقيق الداخلي
إلى أن تقييم نظام الضوابط الداخلية كان مرضيًا.
خﻼل عام  ،2020حددت إدارة شركة مورغان ستانلي السعودية ذاتيًا مشكلتين ثانويتين تتعلقان بتوثيق اللوائح التنظيمية الجديدة
المطبقة على شركة مورغان ستانلي السعودية وتهيئة مكونات التكنولوجيا التي تستخدمها الشركة .وباﻹضافة إلى ذلك ،حددت إدارة
التدقيق الداخلي مسألتين ثانويتين خﻼل التدقيق الداخلي .وتتعلق هاتان المسألتان الثانويتان بالحصول على ما يلي (1) :توثيق وتصعيد
اﻻستفسارات التنظيمية والمتبادلة ،و) (2توثيق تقييم المخاطر المتعلقة بخطة استمرارية تصريف اﻷعمال .وقد تم اﻻتفاق على خطط
عﻼجية ويجري تنفيذها على مستوى جميع المسائل.
ووفقًا للمادة  62من لوائح اﻷشخاص المفوضين ،قدم كل من المدققين الداخليين والخارجيين نتائج تدقيقهم السنوية إلى لجنة التدقيق.
وبنا ًء على مراجعة المدققين الداخليين والخارجيين وباﻹشارة إلى مصفوفة الضوابط واﻹجراءات الداخلية الرئيسية المعمول بها في
الشركة ،تشعر لجنة التدقيق باﻻرتياح للعمليات والضوابط الداخلية المعمول بها فيما يتعلق بدفاتر الشركة وسجﻼتها.
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إدارة المخاطر
مورغان ستانلي السعودية هي شركة معتمدة تزاول أنشطتها في السعودية وهي معرضة لمخاطر متنوعة تشغيلية وائتمانية وسوقية.
توجد توجيهات تفصيلية للتعامل مع تلك المخاطر ويتم تطبيقها حسب الضرورة .تتوفر تفاصيل سياسات وإجراءات إدارة المخاطر
بالشركة في القوائم المالية المرفقة من خﻼل الملحق  1والمقدمة إلى هيئة السوق المالية )راجع اﻹيضاح  ،(24العمود  3تقرير
اﻹفصاحات وتقرير عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي )عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي(.
 .Aالمخاطر التشغيلية
تُشير المخاطر التشغيلية إلى مخاطر التعرض للخسارة أو تشوه سمعة الشركة جراء عدم مﻼئمة أو إخفاق العمليات المتبعة والعاملين
واﻷنظمة أو جراء أحداث خارجية )مثل اﻻحتيال والسرقة والمخاطر القانونية ومخاطر اﻻمتثال أو الهجمات اﻹلكترونية أو اﻷضرار
التي تلحق باﻷصول المادية( .تقر الشركة بأن المخاطر التشغيلية تظل جز ًءا متأصﻼً في منتجاتها وأنشطتها وعملياتها وأنظمتها
وبالتالي ﻻ يمكن التخلص منها على نحو كامل .يستند إطار عمل المخاطر التشغيلية للشركة إلى سياسة وإجراءات المخاطر التشغيلية
للشركة في منطقة أوروبا والشرق اﻷوسط وأفريقيا التي يتم تجديدها سنويًا على اﻷقل وذلك لتوضيح التصميم والتنفيذ الحاليين ﻹطار
عمل إدارة المخاطر التشغيلية للشركة بشكل واضح في منطقة أوروبا والشرق اﻷوسط وأفريقيا.
 .Bالمخاطر السوقية
تعد المخاطر السوقية هي المخاطر التي يؤدي فيها التغير في مستوى واحد أو أكثر من أسعار السوق أو معدﻻته أو مؤشراته أو تقلباته
الضمنية )تقلبات أسعار اﻷداة اﻷساسية المقدّرة من أسعار عقود اﻻختيار المالية( أو ارتباطاته أو عوامل السوق اﻷخرى ،مثل سيولة
السوق ،إلى خسائر في مركز الشركة أو المحفظة التي تمتلكها.
يقتصر تعرض الشركة للمخاطر السوقية على مخاطر التعرض لسعر الصرف اﻷجنبي .وتُدير الشركة مخاطر العمﻼت استنادًا إلى
ونظرا ﻷن الشركة محدودة التعرض خارج
صافي المركز المفتوح للعمﻼت لتغطية عمليات الشركة غير المتعلقة بالدفاتر التجارية.
ً
إطار عمﻼت مجلس التعاون الخليجي المرتبطة بالفعل بالدوﻻر اﻷمريكي ،فإن مستويات التقلب ليست كبيرة.
 .Cالمخاطر اﻻئتمانية
تُشير المخاطر اﻻئتمانية إلى مخاطر الخسارة الناجمة عن عدم وفاء المقترض أو الطرف المقابل أو ال ُمصدِر بالتزامات المالية .ويمكن
تصنيف المخاطر اﻻئتمانية التي تواجه الشركة على النحو التالي '1' :مخاطر الودائع لدى المصارف؛ و' '2مخاطر الذمم المدينة
للشركة وفيما بين الشركات .ويتم إدارة التعرض للمخاطر اﻻئتمانية على أساس عالمي ،ومع مراعاة كل كيان اعتباري مهم داخل
مجموعة مورغان ستانلي .وتحدد سياسات وإجراءات إدارة المخاطر اﻻئتمانية إطار عمل تحديد المخاطر اﻻئتمانية وقياسها ورصدها
ومراقبتها ،مع ضمان الشفافية بشأن المخاطر اﻻئتمانية الجوهرية واﻻمتثال للحدود المقررة وتصعيد تركيزات المخاطر إلى اﻹدارة
العليا المختصة.
 .Dمخاطر السيولة
تُشير مخاطر السيولة إلى مخاطر عدم قدرة الشركة على تمويل عملياتها بسبب عدم قدرتها على الوصول إلى أسواق رأس المال أو
صعوبة تسييل أصولها .تشمل مخاطر السيولة قدرة الشركة )أو قدرتها المتصورة( على الوفاء بالتزاماتها المالية دون التعرض لتعطل
ضا مخاطر التمويل
كبير في اﻷعمال أو لتشويه بالغ في سمعتها قد يهدد قدرة الشركة على استمرارية العمل .وتشمل مخاطر السيولة أي ً
المرتبطة بها الناجمة عن السوق أو أحداث التوتر التمييزية التي قد تتسبب في حدوث تغييرات غير متوقعة في احتياجات التمويل أو
عال من السيولة من خﻼل اﻹدارة
عدم القدرة على توفير تمويل جديد .وتسير الشركة على سياسة تتمثل في المحافظة على مستوى ٍ
النشطة والحذرة لﻸصول والخصوم .ويقع على عاتق الشركة خصوم ضئيلة مقارنة بإجمالي اﻷصول وتنحصر معظم اﻷصول في
أصول عالية السيولة.

 .10القروض
اعتبارا من  31ديسمبر  ،2020لم يكن لدى الشركة أي قروض مستحقة.
ً
.11

الشركات الفرعية
اعتبارا من  31ديسمبر .2020
لم يكن لشركة مورغان ستانلي السعودية أي شركات فرعية
ً
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العقود المادية
لم تبرم الشركة أي عقود مادية خارج سياق عملها العادي.

.13

معامﻼت اﻷطرافذات الصلة
تدير مجموعة مورغان ستان اﻷعمال من أجل العمﻼء ع مستوى العالم من خﻼل م ــج من اله ا ل التنظ م ة لل انات
الوظ ف ة والقانون ة .و ً
ناء ع ذلك ،فإن كة مورغان ستان السعود ة مندمجة ش ل وثيق مع عمل ات مجموعة مورغان
ستان وت م معامﻼت مع ات أخرى تا عة لمجموعة مورغان ستان ع أساس اﻻستقﻼل ة ﻷغراض استخدام خدمات
التم ل والتجارة و دارة المخاطر والب ة التحت ة.
وتشمل أنواع معامﻼت اﻷطراف ذات الصلة معامﻼت التمويل العامة ورسوم اﻹدارة وإيرادات الرسوم والعموﻻت من وإلى كيانات
مجموعة مورغان ستانلي اﻷخرى .ويمكن اﻻطﻼع على تفاصيل مبالغ هذه المعامﻼت مع اﻷطراف ذات الصلة من خﻼل اﻹيضاح
 29على القوائم المالية المرفقة بهذا التقرير في الملحق .1
واعتبارا من  31ديسمبر  ،2020بلغت الذمم المدينة المستحقة من اﻷطراف ذات الصلة  6.2مليون ﷼ سعودي وبلغت المبالغ
ً
المستحقة إلى اﻷطراف ذات الصلة  6.3مليون ﷼ سعودي.
ويتوفر لدى شركة مورغان ستانلي السعودية ترتيب تجاري مع مجموعة سيدر .ويعد رئيس مجلس إدارة الشركة أحد أعضاء مجلس
إدارة مجموعة سيدر ،ولكنه ليس مساه ًما في هذه الشركة .وقد تعاقدت الشركة مع مجموعة سيدر قبل تعيين رئيس مجلس اﻹدارة في
مجلس إدارة الشركة .ويعد ملخص الشروط الرئيسية لﻼتفاقية على النحو التالي:
 oويتمثل الغرض من اﻻتفاقية في تزويد شركة مورغان ستانلي السعودية بخدمات الحراسة والخدمات اللوجستية.
 oوتبلغ قيمة اﻻتفاقية دفعة شهرية قدرها  25,875﷼ سعودي.
 oويجوز ﻷي من الطرفين إنهاء اﻻتفاقية.
 oوتخضع اﻻتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية.
 oوقد أُبرم العقد في  1يوليو  ،2010ومدته اﻷولية سنة واحدة .ويُجدد العقد تلقائيًا في حالة عدم إنهائه.
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مورغان ستان السعود ة
الملحق 1
تواريخ اجتماعات مجلس اﻹدارة وحضورها لعام 2020

اﻻسم

الوظيفة

20/03/24

20/09/28

20/12/08

سعود البليهد
رعد السعدي
عبد العزيز العجاجي
سامي كايلو
غوخان أونال
هنريك غوبل

الرئيس
عضو مستقل
عضو تنفيذي
عضو غير تنفيذي
عضو غير تنفيذي
عضو غير تنفيذي

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
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مورغان ستان السعود ة
الملحق 2
عضوية أعضاء مجلس إدارةالشركة في مجالس إدارة خارجية

عضو مجلس اﻹدارة

اسم المجلس الخارجي

سعود البليهد

.1
.2
.3

رعد السعدي

العضو المنتدب وعضو مجلس اﻹدارة ،شركة وتد
القابضة
نائب رئيس مجلس اﻹدارة ،شركة إيجارة للتمويل
عضو مجلس إدارة  ،مجموعة سيدر

السعودية القابضة ،المملكة
 .1شركة الخطوط الجوية
العربية السعودية :عضو مجلس اﻹدارة ورئيس لجنة
التدقيق.
طيران أديل ذ.م.م ،المملكة العربية السعودية :عضو
.2
مجلس اﻹدارة وعضو لجنة التعيين والمكافآت.
شركة إن إس في للسيارات ذ.م.م ،اﻹمارات العربية
.3
المتحدة :عضو مجلس اﻹدارة.
شركة المبادئ اﻷربعة ش.م.ح-ذ.م.م ،اﻹمارات
.4
العربية المتحدة :عضو المجلس اﻻستشاري.
شركة عبد اللطيف جميل المحدودة ،المملكة العربية
.5
السعودية :رئيس مجلس اﻹدارة
الشركة السعودية ﻹنتاج غرف التبريد :رئيس لجنة
.6
التدقيق.
شركة مهيل ﻹدارة المرافق ،المملكة العربية
.7
السعودية :رئيس مجلس اﻹدارة.
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مورغان ستان السعود ة
الملحق 3
تواريخ اجتماعات لجنة التدقيق وحضورها لعام 2020

اﻻسم

الوظيفة

20/03/24

20/04/22

20/06/16

20/07/27

20/09/28

20/12/08

رعد
السعدي
سامي
كايلو
مصطفى
دومان

الرئيس

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

عضو

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

عضو

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
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مورغان ستان السعود ة
الملحق 4
تواريخ اجتماعات لجنة اﻻمتثال وحضورها لعام 2020

اﻻسم

الوظيفة

20/03/24

20/07/02

20/09/28

20/12/08

سامي كايلو
سعود البليهد
عبد العزيز العجاجي
جميلة الشلهوب

الرئيس
عضو
عضو
عضو

نعم
نعم
نعم
لم يعين بعد

نعم
نعم
نعم
لم يعين بعد

نعم
نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
نعم
نعم
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مورغان ستان السعود ة
الملحق 5
تواريخ اجتماعات لجنة التعيين والمكافآت وحضورها لعام 2020

اﻻسم

الوظيفة

20/03/24

20/09/23

20/12/08

سامي كايلو
سعود البليهد
غوخان أونال

الرئيس
عضو
عضو

نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
نعم
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مورغان ستان السعود ة
الملحق 6
تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لمجلس اﻹدارة لعام 2020

أعضاء تنف ذي

ك ار المدي ن
التنف ذي
الخمسةاﻷوائل
) ما ذلك المدير
التنف ذي والمدير
الما (

أعضاء مستقلون

سعود ال ليهد

رعد السعدي

الرواتب واﻷجور

0

500,000

159,000

5,831,266

العموﻻت

0

0

0

0

ال دﻻت

0

0

0

0

الم اف ت السن ة والدور ة

0

0

0

6,073,280

مخططات الحوافز

0

0

0

1,159,250

التع ضات أو المزا ا
العي ة اﻷخرى المستحقة
الدفع شه ا وسن ا

0

0

0

0

التنازل عن أي م اف ت أو
تع ضات

ﻻ

ﻻ

ﻻ

ﻻ

جميع الم الغ ال ال السعودي.

شركة مورغان ستانلي السعودية س.ت 1010224144 .تخضع لرقابة هيئة السوق المالية
ص.ب  66633الرياض  11586المملكة العربية السعودية هاتف +966 112187000

مورغان ستان السعود ة
الملحق 7
قائمة أصول الشركة وخصومها ونتائج أنشطتها للفترة 2020-2016

نتائج اﻷ شطة

الخصوم

اﻷصول

9,286
21,604
23,774
13,544
12,159

19,954
25,540
25,452
58,196
39,092

206,223
236,670
261,143
306,859
298,533

جميع المبالغ باﻷلف ﷼ سعودي.
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2016
2017
2018
2019
2020

مورغان ستان السعود ة
ال ُملحق 1
اعتبارا من وعن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
القوائم المالية المدققة لشركةمورغان ستانلي السعودية
ً
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مورغان ستان ي السعودية
)شركة مساهمة مقفلة(
القوائم املالية وتقرير املراجع املستقل
للسنة املن*+ية )ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م

مورغان ستان ي السعودية
)شركة مساهمة مقفلة(
فهرس القوائم املالية للسنة املن*+ية )ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م

فهرس

صفحة

تقرير املراجع املستقل

٤-٣

قائمة الدخل

٥

قائمة الدخل الشامل

٦

قائمة التغ,%ات *ي حقوق املساهم%ن

٧

قائمة املركز املا/ي

٨

قائمة التدفقات النقدية

٩

إيضاحات حول القوائم املالية

٥٦ - ١٠

مورغان ستانلي السعودية
(شركة مساهمة مقفلة)
قائمة الدخل
للسنة املنتهية في  31ديسمبر2020م

إيضاح
إيرادات رسوم وعموالت
مصروفات رسوم وعموالت
صافي إيرادات رسوم وعموالت

2020م
(بآالف الرياالت
السعودية)

2019م
(بآالف الرياالت
السعودية)

99,165
()1,042

104,368
()15,393

98,123

88,975

إجمالي إيرادات غير متعلقة بفوائد

98,123

88,975

إيرادات فوائد
مصاريف فوائد
صافي إيرادات فوائد

2,887
()276

4,697
)(1,807

2,611

2,890

صافي اإليرادات

100,734

91,865

مصاريف غير متعلقة بفوائد:
مصاريف أخرى
صافي خسائر انخفاض القيمة على الدوات املالية
الربح قبل ضريبة الدخل

6
7

()84,055
-

)(73,487
)(32

8

16,679
()4,520
12,159

18,346
)(4,802
13,544

4

5

مصروف ضريبة الدخل
الربح للسنة
كانت جميع النتائج حصيلة العمليات املستمرة.
تشكل اإليضاحات املرفقة من صفحة  10الى  56جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية.

5

مورغان ستانلي السعودية
(شركة مساهمة مقفلة)
قائمة الدخل الشامل
للسنة املنتهية في  31ديسمبر2020م

إيضاح

2020م
(بآالف الرياالت
السعودية)

الربح للسنة

12,159

بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى الربح أو (الخسارة):
إعادة قياس صافي التزام املنافع املحددة
إجمالي الدخل الشامل للسنة بعد ضريبة الدخل
إجمالي الدخل الشامل للسنة املخصص ألصحاب الشركة

()1,381
10,778
10,778

8

تشكل اإليضاحات املرفقة من صفحة  10الى  56جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية.
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2019م
(بآالف الرياالت
السعودية)
13,544

()572
12,972
12,972

مورغان ستانلي السعودية
(شركة مساهمة مقفلة)
قائمة التغيرات في حقوق املساهمين
للسنة املنتهية في  31ديسمبر2020م

إيضاح

الرصيد في  1يناير2020م
الربح للسنة
الدخل الشامل اآلخر للسنة
إعادة قياس صافي التزام املنافع املحددة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

8

تحويل االحتياطي النظامي الفائض إلى الرباح
املبقاة
الرصيد في  31ديسمبر2020م

الرصيد في  1يناير2019م
الربح للسنة
الدخل الشامل اآلخر للسنة
إعادة قياس صافي التزام املنافع املحددة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
تحويل االحتياطي النظامي الفائض إلى الرباح املبقاة
الرصيد في  31ديسمبر2019م

8

رأس املال
(بآالف الرياالت
السعودية)
65,000
-

احتياطي نظامي
(بآالف الرياالت
السعودية)
19,500
-

أرباح مبقاة
(بآالف الرياالت
السعودية)
164,163
12,159

مجموع حقوق
املساهمين
(بآالف الرياالت
السعودية)
248,663
12,159

-

-

()1,381
10,778

()1,381
10,778

65,000

19,500

174,941

259,441

65,000
-

19,500
-

151,191
13,544

235,691
13,544

-

-

()572
12,972

()572
12,972

19,500

65,000

تشكل اإليضاحات املرفقة من صفحة  10الى  56جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية.
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164,163

248,663

ﻣﻮﺭﻏﺎﻥ ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠ﻡ

ﺇﻳﻀﺎﺡ

٢٠٢٠ﻡ
)ﺑﺂﻻﻑ ﺍﻟﺮﻳﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ(

٢٠١٩ﻡ
)ﺑﺂﻻﻑ ﺍﻟﺮﻳﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ(

ﺃﺻﻮﻝ
ﻧﻘﺪ ﻭﻭﺩﺍﺋﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﺫﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ
ﺃﺻﻮﻝ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ
ﺃﺻﻮﻝ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ
ﺃﺻﻮﻝ ﺃﺧﺮﻯ
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ
ﺃﺻﻮﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻷﺻﻮﻝ

٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥

٢٥٩٬٨٦٣
٢٧٬٨٠١
٣٬٧٤٠
٢٬٥٥٨
٤٬٥١٤
٥٧
٢٩٨٬٥٣٣

٢٦٥٬٨٨٣
٢٨٬٠٣٩
٣٣٦
٣٬٤٩١
٢٬٢٠٠
٦٬٨٣٠
٨٠
٣٠٦٬٨٥٩

ﺇﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﺫﻣﻢ ﺩﺍﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ
ﺇﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻘﻮﺩ ﺇﻳﺠﺎﺭ
ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ
ﺇﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ
ﺇﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ

١٦
٢٢
١٧
١١
١٨
٢٨

٩٬٩٠٤
٢٬١٦٠
٢٧
٨٣٠
١٦٬٠٠٣
١٠٬١٦٨
٣٩٬٠٩٢

٣٢٬٦٧٧
٤٬٢٩٤
١٣٨
١٬٣٠٥
١١٬٩٩٢
٧٬٧٩٠
٥٨٬١٩٦

٢٠
٢١

٦٥٬٠٠٠
١٩٬٥٠٠
١٧٤٬٩٤١
٢٥٩٬٤٤١
٢٩٨٬٥٣٣

٦٥٬٠٠٠
١٩٬٥٠٠
١٦٤٬١٦٣
٢٤٨٬٦٦٣
٣٠٦٬٨٥٩

ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﺇﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺒﻘﺎﺓ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ  ٢٤ﻣﺎﺭﺱ .٢٠٢١
ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﺠﺎﺟﻲ
 ٥٦ﺟﺰءﺍ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺔ  ١٠ﺍﻟﻰ ٥٨

٨

مورغان ستانلي السعودية
(شركة مساهمة مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر2020م
إيضاح
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
الربح للسنة
تعديالت على:
إطفاء أصول غير ملموسة
استهالك ممتلكات ومعدات
خسارة ( /ربح) من استبعاد ممتلكات ومعدات
زيادة ( /عكس) في املخصصات
الفرق بين اشتراكات التزامات منافع املوظفين املدفوعة واملبالغ املعترف بها في قائمة الدخل
صافي خسارة انخفاض القيمة على الدوات املالية
دخل فوائد
مصاريف فوائد
مصاريف ضريبة دخل
التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الصول وااللتزامات التشغيلية
التغيرات في الصول وااللتزامات التشغيلية:
نقص ( /زيادة) في ذمم مدينة تجارية وأخرى
(زيادة)  /نقص في الصول التشغيلية الخرى
(نقص)  /زيادة في ذمم دائنة تجارية وأخرى
(نقص)  /زيادة في االلتزامات التشغيلية الخرى
فوائد مستلمة
فوائد مدفوعة
ضريبة الدخل املدفوعة
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء أصول غير ملموسة
استثمار في ودائع تحت الطلب ،بالصافي
شراء ممتلكات ومعدات
صافي التدفقات النقدية املستخدمة في األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
سداد الجزء الساس ي من التزامات عقود اإليجار
صافي التدفقات النقدية املستخدمة في األنشطة التمويلية
صافي الزيادة(/النقص) في النقد وما في حكمه

15
14
17
28
7
5
5
8

9

23
3,064
()111
652
()2,887
276
4,520
17,696

14
2,901
6
16
1,150
32
()4,697
1,807
4,802
19,575

239
()421
()22,697
4,120
3,283
()276
()5,010
()3,066

()2,364
232
24,834
1,995
4,751
()1,807
()4,953
42,263

15
9
14

150,000
()748
149,252

22

()2,206
()2,206
143,980

()2,251
()2,251
8,667

115,883

107,216

259,863

115,883

9

تشكل اإليضاحات المرفقة من صفحة  10الى  56جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

12,159

13,544

()94
()30,000
()1,251
()31,345

النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد وما في حكمه في نهاية السنة

2020م
(بآالف الرياالت
السعودية)

2019م
(بآالف الرياالت
السعودية)

مورغان ستان ي السعودية
)شركة مساهمة مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن*+ية )ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م

 -١معلومات عن الشركة
شركة مورغان ستانAي السعودية )"الشركة"( ي شركة مساهمة مقفلة مؤسسة ،مقيدة ،ومسجلة *ي الرياض باململكة العربية السعودية بموجب السجل
التجاري  ١٠١٠٢٢٤١٤٤بتاريخ  ١٨رمضان  ١٤٢٧هـ )املوافق  ٧أكتوبر  . (٢٠٠٦الشركة مسجلة عAى العنوان التا/ي :الطابق  ،١٠برج الراشد٧٩٣١ ،
طريق امللك سعود ،الرياض  ،١٢٦٢١اململكة العربية السعودية.
يتمثل نشاط الشركة *ي تقديم خدمات التعامل ،اإلدارة ،ال¡,تيب ،الحفظ ،و املشورة بموجب ترخيص هيئة سوق املال )" ("CMAرقم  ٣٧-٠٦٠٤٤بتاريخ
 ٢جمادى الثاني  ١٤٢٨هـ )املوافق  ١٧يونيو .(٢٠٠٧
الشركة املباشرة األم للشركة ي شركة مورغان ستانAي الشرق األوسط إنك ،ال تأسست *ي والية ديالوير ،الواليات املتحدة األمريكية.
الشركة األم األساسية للشركة ي شركة مورغان ستانAي ال تشكلً ،
جنبا إ/ى جنب مع الشركة والشركات التابعة األخرى لشركة مورغان ستانAي،
مجموعة مورغان ستانAي )"املجموعة"( .تأسست شركة مورغان ستانAي *ي والية ديالوير ،الواليات املتحدة األمريكية .يمكن الحصول عAى نسخ من قوائمها
املالية من املوقع ).(www.morganstanley.com/investorrelations
 -٢أساس االعداد
بيان االل~ام
ً
تم إعداد القوائم املالية للشركة وفقا للمعاي ,%الدولية للتقرير املا/ي الصادرة عن مجلس معاي ,%املحاسبة الدولية والتفس,%ات الصادرة عن لجنة
التفس,%ات للتقرير املا/ي الدو/ي املعتمدة *ي اململكة العربية السعودية واملعاي ,%واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسب%ن القانوني%ن.
باستثناء األصول املحتفظ Mا بثقة أو بصفة أم%ن وال ال يتم التعامل معها كأصول للشركة .تتوافق هذﻩ املعاملة مع التعميم الصادر عن هيئة سوق
املال *ي  ٤يناير  ٢٠١٧والذي يش ,%إ/ى القرار املؤرخ  ١٤٣٨/٣/٢٠هـ املوافق  ١٩ديسم .٢٠١٦ ,Dبالتا/ي ،فإن هذﻩ األصول غ ,%مدرجة *ي القوائم املالية
املرفقة.
املعاي> /والتفس>/ات الجديدة املعتمدة خالل السنة
تم اعتماد املعاي ،,%التعديالت عAى املعاي ،,%والتفس,%ات التالية ذات الصلة بأعمال الشركة خالل السنة .ما لم يتم النص بخالفه ،لم يكن لهذﻩ
التعديالت عAى املعاي ,%والتفس,%ات أي أثر جوهري عAى القوائم املالية للشركة.
تعديالت عAى معيار املحاسبة الدو/ي رقم " ١عرض القوائم املالية" ومعيار املحاسبة الدو/ي رقم " ٨السياسات املحاسبية والتغي,%ات *ي التقديرات واألخطاء
املحاسبية" :تم إصدار تعريف املواد من قبل مجلس معاي ,%املحاسبة الدولية *ي أكتوبر ٢٠١٨م ،للتطبيق *ي الف¡,ات املحاسبية ال تبدأ *ي أو بعد  ١يناير
٢٠٢٠م.
تعديل عAى املعيار الدو/ي إلعداد التقارير املالية رقم " ١٦عقود اإليجار" :تم إصدار امتيازات اإليجار املتعلقة بـكوفيد –  ١٩من قبل مجلس معاي ,%املحاسبة
ً
ً
اعتبارا
مبكرا
الدولية *ي مايو ٢٠٢٠م ،للتطبيق بأثر رجي *ي الف¡,ات املحاسبية ال تبدأ *ي أو بعد  ١يونيو ٢٠٢٠م .وقد اعتمدت الشركة هذا التعديل
من  ١يناير ٢٠٢٠م.
لم تكن هناك معاي ,%أخرى أو تعديالت عAى املعاي ,%أو التفس,%ات ذات الصلة بعمليات الشركة وال تم تبنMا خالل العام.

١٠

مورغان ستان ي السعودية
)شركة مساهمة مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن*+ية )ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م

أساس االعداد )تتمة(
املعاي> /والتفس>/ات الجديدة لم يتم إعتمادها بعد
*ي تاريخ اعتماد هذﻩ القوائم املالية ،تم إصدار التعديالت التالية عAى املعاي ,%والتفس,%ات ذات الصلة بعمليات الشركة من قبل مجلس معاي ,%املحاسبة
الدولية ولكMا ليست إلزامية للف¡,ات املحاسبية ال تبدأ *ي  ١يناير ٢٠٢٠م .ال تتوقع الشركة تطبيق ما يAي :التعديالت عAى املعاي ,%والتفس,%ات سيكون لها
تأث ,%مادي عAى القوائم املالية للشركة.
تعديالت عAى معيار املحاسبة الدو/ي رقم " ١عرض القوائم املالية" :تم إصدار تصنيف االل¡ امات عAى أMÔا متداولة أو غ ,%متداولة من قبل مجلس معاي,%
املحاسبة الدولية *ي يناير ٢٠٢٠م وتمت مراجعته *ي يوليو ٢٠٢٠م ،للتطبيق بأثر رجي *ي الف¡,ات املحاسبية ال تبدأ *ي أو بعد  ١يناير ٢٠٢٣م.
تم إصدار تعديالت عAى املعيار الدو/ي إلعداد التقارير املالية رقم " ٩األدوات املالية" ومعيار املحاسبة الدو/ي " ٣٩األدوات املالية :التحقق والقياس" واملعيار
الدو/ي للتقارير املالية " ٧األدوات املالية :اإلفصاحات" واملعيار الدو/ي للتقارير املالية رقم " ١٦عقود اإليجار" من قبل مجلس معاي ,%املحاسبة الدولية *ي
أغسطس ٢٠٢٠م .توضح التعديالت املحاسبة واإلفصاح متطلبات األدوات املالية ال تم تحويلها إ/ى معدالت مرجعية بديلة .تسري التعديالت بأثر رجي
ً
وتسري
اعتبارا من وسيتم تطبيقها للف¡,ات السنوية ال تبدأ *ي أو بعد  ١يناير ٢٠٢١م.
تعديالت عAى معيار املحاسبة الدو/ي رقم " ٨السياسات املحاسبية والتغي,%ات *ي التقديرات واألخطاء املحاسبية" :تم إصدار تعريف التقديرات املحاسبية
من قبل مجلس معاي ,%املحاسبة الدولية *ي ف,Dاير ٢٠٢١م للتطبيق املحتمل *ي الف¡,ات املحاسبية ال تبدأ *ي أو بعد  ١يناير ٢٠٢٣م .تعديالت عAى معيار
املحاسبة الدو/ي " ٣٧املخصصات ،الخصوم الطارئة واألصول الطارئة :العقود املرهقة  -تم إصدار تكلفة الوفاء بالعقد من قبل مجلس معاي ,%املحاسبة
الدولية *ي مايو ٢٠٢٠م ،للتطبيق بأثر رجي معدل *ي الف¡,ات املحاسبية ال تبدأ *ي أو بعد  ١يناير ٢٠٢٢م .و ُيسمح بالتطبيق املبكر.
ً
كجزء من دورة التحسينات السنوية ٢٠١٨م ٢٠٢٠-م املنشورة *ي مايو ٢٠٢٠م ،أجرى مجلس معاي ,%املحاسبة الدولية تعديال عAى املعيار الدو/ي إلعداد
التقارير املالية رقم " ٩األدوات املالية" ،فيما يتعلق بمعالجة الرسوم *ي تقييم ما إذا كانت االل¡ امات املالية قد تم تعديلها أو تبادلها ،حيث تحدث مثل
هذﻩ املعامالت *ي أو بعد  ١يناير ٢٠٢٢م .و ُيسمح بالتطبيق املبكر.

أساس القياس
ً
تم إعداد القوائم املالية وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا ال¡ امات منافع املوظف%ن املحددة وال تم تقييمها اكتواريا كما هو موضح *ي السياسات
املحاسبية ادناﻩ.
عرض مبالغ املقارنة
قامت الشركة بعرض ال¡ امات عقود اإليجار كبند منفصل *ي قائمة املركز املا/ي والذي أعيد تصنيفها من الذمم الدائنة األخرى وأعيد تصنيف بعض بنود
املمتلكات واملعدات ضمن فئات مختلفة .تم تمثيل املبالغ املقارنة ً
وفقا لذلك .تم إجراء بعض التغي,%ات املحدودة *ي الشكل عAى مبالغ السنة السابقة
لتتوافق مع عرض السنة الحالية.
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أساس االعداد )تتمة(
األحكام املحاسبية الهامة واملصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات
عند إعداد القوائم املالية ،تقوم الشركة بعمل األحكام والتقديرات ال تؤثر عAى تطبيق السياسات املحاسبية واملبالغ املدرجة.
األحكام املحاسبية الهامة ي القرارات الرئيسية ال تتخذها اإلدارة *ي تطبيق السياسات املحاسبية للشركة ،بخالف تلك ال تنطوي عAى تقديرات ،وال
لها التأث ,%األك ,Öأهمية عAى املبالغ املع¡,ف Mا *ي القوائم املالية.
األحكام الهامة *ي تطبيق السياسات املحاسبية للشركة ي تلك املتعلقة باالع¡,اف باألصول املحتفظ Mا بثقة أو بصفة أم%ن .تقوم الشركة بتقييم األحكام
املحاسبية الهامة بشكل مستمر وتعتقد أMÔا معقولة.

فرضية مبدأ اإلستمرارية
ً
تنعكس أنشطة الشركة التجارية جنبا إ/ى جنب مع التطورات خالل العام ،األداء ،واملركز *ي تقرير مجلس اإلدارة و الذي يمكن العثور عليه *ي املوقع
التا/ي:
https://www.morganstanley.com/about-us/global-offices/europe-middle-east-africa/saudi-arabia#RegulatoryDocumentation
باإلضافة إ/ى ذلك ،تتضمن اإليضاحات عAى القوائم املالية أهداف الشركة وسياساMeا وعملياMeا إلدارة رأس املال وأهداف إدارة املخاطر املالية وتفاصيل
أدواMeا املالية وتعرضها ملخاطر االئتمان والسيولة.
ً
يظل االحتفاظ بسيولة ورأس مال كافي%ن لتحمل ضغوط السوق ً
أساسيا *ي إس¡,اتيجية مجموعة مورغان ستانAي واس¡,اتيجية الشركة.
أمرا
تتم مراقبة وإدارة مخاطر األعمال املرتبطة بالسوق والظروف االقتصادية الغ ,%املؤكدة بشكل فعال من قبل الشركة ومجموعة مورغان ستانAي .يظل
ً
محوريا *ي اس¡,اتيجية مجموعة مورغان ستانAي واس¡,اتيجية الشركة .عAى وجه
االحتفاظ برأس مال وسيولة كافي%ن لتحمل ضغوط السوق هذﻩ
الخصوص ،يعت ,Dرأس مال والسيولة للشركة ومجموعة مورغان ستانAي كافي%ن لتجاوز الحدود الدنيا التنظيمية *ي ظل بيئة السوق العادية و*ي بيئة
السوق املجهدة ،بما *ي ذلك الضغوط الحالية واملحتملة لوباء كوفيد – * ١٩ي املستقبل املنظور .تم النظر *ي اآلثار الحالية واملحتملة لـكوفيد –  ١٩عAى
أعمال الشركة ومجموعة مورغان ستانAي كجزء من تحليل االستمرارية ،بما *ي ذلك التأث ,%عAى القدرة التشغيلية ،والوصول إ/ى السيولة ورأس املال،
واالل¡ امات التعاقدية ،وتقييم األصول وغ,%ها من املحاسبة الهامة واألحكام واملصادر الرئيسية لتقدير عدم التأكد .بإمكان الشركة الوصول إ/ى املزيد من
رأس املال والسيولة من مجموعة مورغان ستانAي كما هو مطلوب.
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 -٣ملخص ألهم السياسات املحاسبية
أ( العملة الوظيفية
تعرض البنود المدرجة في القوائم المالیة وقياسها بالريال السعودي ) ،(SARعملة البیئة االقتصادیة الرئیسیة التي تعمل فیھا الشرکة.
تم تقريب جميع مبالغ العمالت *ي القوائم املالية ألقرب ألف ريال سعودي.
ب( العمالت األجنبية
یتم تحویل جمیع معامالت األصول واالل¡ امات النقدیة املقومة بعمالت أخرى غیر الريال السعودي إلی سعر الصرف السائد *ي تاریخ التقریر .یتم تسجیل
املعامالت واألصول واالل¡ امات غیر النقدیة المسجلة بعمالت أخرى غیر الريال السعودي علی أساس األسعار السائدة في تاریخها .يتم تسجيل جميع
فروقات التحويل من خالل قائمة الدخل .يتم عرض فروقات التحويل املع¡,ف Mا *ي قائمة الدخل *ي "املصاريف األخرى".
ج( األدوات املالية
تتكون األصول واالل¡ امات املالية من النقد والودائع النقدية تحت الطلب ،والذمم التجارية املدينة والذمم املدينة األخرى ،والذمم الدائنة والذمم الدائنة
ً
األخرى .ويتم إثبات األدوات املالية عندما تصبح الشركة طرفا *ي األحكام التعاقدية لألداة وال تقاس مبدئيا بالقيمة العادلة ثم تقاس الحقا بالتكلفة
ً
ناقصا مخصص خسائر االئتمان املتوقعة .يتم إثبات الفائدة *ي قائمة الدخل *ي "إيرادات الفوائد" أو "مصروف الفائدة" باستخدام طريقة معدل
املطفأة
الفائدة الفعAي كما هو موضح أدناﻩ:
تستخدم طريقة معدل الفائدة الفعAي لحساب التكلفة املطفأة لألدوات املالية وتوزيع إيراد الفوائد أو مصروفها عAى العمر املتوقع لألداة املالية املرتبطة
Mا .معدل الفائدة الفعAي هو السعر الذي يقوم بتخفيض الدفعات واملقبوضات النقدية املستقبلية املقدرة خالل العمر املتوقع لألداة املالية إ/ى القيمة
الدف¡,ية لألداة املالية .يتم تأسيس معدل الفائدة الفعAي عند االع¡,اف األو/ي باألداة املالية.
د( إلغاء االع/اف باألصول واالل~امات املالية
تقوم الشركة بإلغاء االع¡,اف باألصل املا/ي عندما تنت çالحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل ،أو عندما تقوم بتحويل األصل املا/ي وجميع
مخاطر ومزايا ملكية األصل.
إذا تم نقل األصل ،ولم تقم الشركة بتحويل أو االحتفاظ بشكل كب ,%بجميع مخاطر ومزايا األصل ،فإن الشركة تحدد ما إذا كانت قد احتفظت بالسيطرة
عAى األصل.
إذا احتفظت الشركة بالسيطرة عAى األصل ،فيجب علMا االستمرار *ي االع¡,اف باألصل املا/ي إ/ى حد مشاركMNا املستمرة *ي األصل املا/ي .إذا لم تحتفظ
الشركة بالسيطرة عAى األصل ،فإMÔا تلèي االع¡,اف باألصل وتع¡,ف بشكل منفصل بأي حقوق أو ال¡ ام تم إنشاؤﻩ أو االحتفاظ به *ي التحويل.
ويتم إلغاء االل¡ امات املالية عند الوفاء باالل¡ ام املحدد *ي العقد أو انقضاء أجله.
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ملخص ألهم السياسات املحاسبية )تتمة(
ه( االنخفاض )ي قيمة األدوات املالية
تقوم الشرکة باالع¡,اف بمصروف خسارة االئتمان املتوقعة ألصولها المالیة المقاسة بالتکلفة المطفأة.

قياس خسارة االئتمان املتوقعة
بالنسبة لألصول املالية ،فإن خسائراالئتمان املتوقعة ي القيمة الحالية لنقص النقد )أي الفرق ب%ن التدفقات النقدية التعاقدية واملتوقعة( عAى مدى
العمر املتوقع لألداة املالية ،مخفضة بمعدل الفائدة الفعAي لألصل.
عندما يكون األصل املا/ي منخفض القيمة *ي تاريخ التقرير املا/ي ،يتم قياس خسارة االئتمان املتوقعة عAى أMÔا الفرق ب%ن القيمة الدف¡,ية اإلجمالية لألصل
والقيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية ،مخفضة باستخدام معدل الفائدة الفعAي األصAي.
تطبق الشركة ً
منهجا من ثالث مراحل لقياس خسائر االئتمان املتوقعة ً
بناء عAى التغ* ,%ي مخاطر االئتمان منذ االع¡,اف األو/ي:
•

املرحلة األو/ى :إذا لم تزداد مخاطر االئتمان لألداة املالية *ي تاريخ التقرير بشكل جوهري منذ االع¡,اف األو/ي ،عندها يتم احتساب مخصص
الخسارة عAى أنه عجز نقدي مدى الحياة والذي سينشأ إذا حدث تع* ,Öي األشهر الـ  ١٢التالية ،مقاسة عAى احتمالية حدوث هذا التع.,Ö

•

المرحلة الثانية :إذا کان ھنالك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األو/ي ،يتم احتساب مخصص الخسارة باعتبارﻩ مبلغ الخسائر
االئتمانية املتوقعة علی العمر المتبقي لألداة المالية .إذا تم االستنتاج الحقا أنه لم يعد هناك مؤشر عAى الزيادة الجوهرية *ي مخاطر االئتمان
منذ االع¡,اف األو/ي ،فإن مخصص الخسارة يعود ليعكس الخسائر املتوقعة خالل ً ١٢
شهرا.

•

المرحلة الثالثة :إذا کان هنالك زيادة جوهرية *ي مخاطر االئتمان منذ االعتراف األو/ي وكانت األداة املالية تعت ,Dمخفضة االئتمان )انظر أدناه
لتعریف "االئتمان منخفض القيمة"( ،يتم احتساب مخصص الخسارة باعتبارﻩ مبلغ الخسائر االئتمانية املتوقعة علی العمر المتبقي لألداة
المالية .إذا تم االستنتاج الحقا أنه لم يعد هناك مؤشر عAى الزيادة الجوهرية *ي مخاطر االئتمان منذ االع¡,اف األو/ي ،فإن مخصص الخسارة
يعود ليعكس الخسائر املتوقعة خالل ً ١٢
شهرا.

قياس الزيادة الجوهرية *ي مخاطر االئتمان
عند تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان ،تأخذ الشركة *ي االعتبار املعلومات والتحليالت الكمية والنوعية عAى أساس الخ,Dة السابقة للشركة
وتقييم الخ,Dاء ملخاطر االئتمان بما *ي ذلك املعلومات التطلعية.
احتمالية التع* ,Öي السداد مستمدة من درجات التصنيف االئتماني الداخلية ً
)بناء عAى املعلومات املتاحة حول املق¡,ض( والعديد من سيناريوهات
االقتصاد الكAي التطلعية ال يتم ترجيحها .تعت ,Dمخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري إذا زادت احتمالية التع* ,Öي السداد بشكل جوهري *ي تاريخ
التقرير نسبيا إ/ى احتمالية التع* ,Öي السداد للتسهيل *ي تاريخ االع¡,اف املبدئي .إن تقييم ما إذا كان التغي* ,%ي احتمال التع* ,Öي السداد "جوهري" يعتمد
ذلك عAى كل من ،النظر *ي التغ ,%النس* îي احتمالية التع* ,Öي السداد وعAى املؤشرات النوعية ملخاطر االئتمان للتسهيالت وال تش ,%إ/ى ما إذا كان
القرض عامل أو يواجه صعوبة .باإلضافة إ/ى ذلك ،كدعامة ،ترى الشركة أن الزيادة الجوهرية *ي مخاطر االئتمان قد حدثت *ي جميع الحاالت ال يكون
فMا أحد التسهيالت متأخرا ً ٣٠
يوما عن األداء.
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ملخص ألهم السياسات املحاسبية )تتمة(
االنخفاض )ي قيمة األدوات املالية )تتمة(
تتمثل السياسة املحاسبية للشركة *ي عدم استخدام الوسيلة العملية ملخاطر االئتمان "املنخفضة" .ونتيجة لذلك ،تراقب الشركة جميع األدوات املالية
ال تخضع النخفاض *ي قيمة الزيادة الجوهرية ملخاطر االئتمان باستثناء الذمم املدينة التجارية وأصول العقود الناشئة عن املعامالت ال تدخل *ي
نطاق املعيار الدو/ي للتقرير املا/ي رقم  ١٥وال ال تحتوي عAى عنصر تمويل جوهري والذي يتم احتساب خسارة االئتمان املتوقعة له مدى العمرت.
بشكل عام ،يتم قياس خسائر االئتمان املتوقعة بحيث تعكس:
•

مدى النتائج املحتملة موزونة بإحتمالية حدوMïا

•

القيمة الزمنية للنقود

•

املعلومات ذات الصلة املتعلقة بالظروف االقتصادية املاضية ،الحالية ،واملستقبلية.

احتساب خسائرة االئتمان املتوقعة
يتم احتساب خسائرة االئتمان املتوقعة باستخدام ثالثة مكونات رئيسية:
•

احتمالية التع* ,Öي السداد :لألغراض املحاسبية ،تمثل احتمالية التع* ,Öي السداد ملدة ً ١٢
شهرا ومدى الحياة احتمالية التع* ,Öي السداد
شهرا التالية وعAى مدى العمر املتبقي لألداة املالية ،عAى التوا/يً ،
املتوقعة *ي نقطة من الزمن خالل االث ðعشر ً
بناء عAى الظروف املوجودة *ي
تاريخ املركز املا/ي والظروف االقتصادية املستقبلية.

•

الخسارة املتوقعة نتيجة التع* ,Öي السداد :تمثل الخسارة املتوقعة نتيجة للتع* ,Öي السداد ،الخسارة املتوقعة املشروطة بالتع* ,Öي السداد مع
مراعاة أثر التخفيف الناتج عن الضمانات بما *ي ذلك القيمة املتوقعة للضمانات عند تحقيقها والقيمة الزمنية للنقود.

• االنكشاف املقدر للتع* ,Öي السداد :يمثل االنكشاف املقدر للتع* ,Öي السداد املتوقع مع األخذ *ي االعتبار السداد املتوقع للمبلغ والفائدة من تاريخ
املركز املا/ي إ/ى حدث التع* ,Öي السداد مع أي عمليات سحب متوقعة للمنشأة خالل تلك الف¡,ة.
ً
وتستمد هذﻩ العوامل بشكل عام من النماذج اإلحصائية املطورة داخليا مع تضميMا لبيانات االقتصاد الكAي التاريخية ،الحالية ،املستقبلية ،وحكم خ,Dاء
املخاطر للدولة املعنية .تتم مراجعة سيناريوهات االقتصاد الكAي بصورة ربع سنوية.
ً
شهرا تساوي املجموع خالل الـ ً ١٢
إن خسارة االئتمان املتوقعة ملدة ً ١٢
شهرا القادمة الحتمالية التع* ,Öي السداد الربع سنوي مضروبا *ي الخسارة *ي حال
التع* ,Öي واالنكشاف املقدر للتع* ,Öي السداد مع تخفيض هذﻩ الخسائر املتوقعة بسعر الفائدة الفعAي .يتم احتساب خسائر االئتمان املتوقعة مدى الحياة
باستخدام القيمة الحالية املخفضة إلجما/ي احتمال التع* ,Öي السداد الربع سنوي مضروبة *ي الخسارة *ي حال التع ,Öواالنكشاف املقدر للتع* ,Öي السداد
عAى مدى العمر املتبقي لكامل التسهيل.
عند قياس خسائر االئتمان املتوقعة ،تأخذ الشركة بع%ن اإلعتبار السيناريوهات املتعددة ،باستثناء الحاالت ال يتم فMا استخدام الوسائل العملية
لتحديد خسائر االئتمان املتوقعة .تستخدم الوسائل العملية حيثما كانت متسقة مع املبادئ املوضحة أعالﻩ.
يتم احتساب خسائر االئتمان املتوقعة عAى بعض الذمم املدينة التجارية باستخدام أساس "املصفوفة" والذي يعكس التاريخ السابق لخسائر االئتمان عAى
ً
هذﻩ األصول املالية ،مع تطبيق مستويات مختلفة للمخصصات عAى أساس عمر املدين%ن .بدال من ذلك ،إذا كان هنالك تاريخ من عدم وجود خسائر
ائتمانية،
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وحيث من املتوقع أن يستمر هذا *ي املستقبل ألسباب هيكلية أو غ,%ها ،مثل الضمانات أو تعزيزات ائتمانية أخرى و*ي هذﻩ الحالة يتم تحديد أن خسارة
االئتمان املتوقعة ألداة مالية هو الحد األدنى )غ ,%جوهرية للغاية( وقد ال يكون من الضروري االع¡,اف بخسائر االئتمان.
تقيس الشركة الخسائر االئتمانية املتوقعة عAى أساس األصول الفردية وليس لدMا أصول مالية مش¡,اة أو نشأت منخفضة االئتمان.
إذا كان األصل املا/ي موضوع تعديل والذي ال يؤدي إ/ى استبعادﻩ ،يتم تقييم الزيادة الجوهرية *ي مخاطر االئتمان من خالل مقارنة مخاطر التع* ,Öي األدوات
املاليةً ،
بناء عAى الشروط املعدلة *ي تاريخ التقرير املا/ي مع مخاطر التع ,Öاملا/ي لألداة املالية عند إنشاMcا عAى أساس الشروط غ ,%املعدلة واألصلية لألداة
املالية.
عندما يؤدي تعديل التدفقات النقدية التعاقدية لألصول املالية إ/ى استبعادﻩ واالع¡,اف بأصل جديد ،يتم التعامل مع تاريخ التعديل عAى أنه تاريخ
االع¡,اف األو/ي لألصل املا/ي الجديد ،عند تحديد ما إذا كان هنالك زيادة *ي مخاطر االئتمان الجوهرية ملثل هذﻩ األصول املالية املعدلة* .ي حاالت نادرة
ً
وبعد التعديل ،يعت ,Dاألصل الجديد منخفضا *ي القيمة االئتمانية ،و*ي هذﻩ الحالة يتم التعامل معه كما لو كان أحد األصول ال كانت منخفضة القيمة
*ي األصل.
ويرد مزيد من املعلومات حول قياس خسائر االئتمان املتوقعة *ي اإليضاح رقم  ١-١-٢٤حول إدارة مخاطر االئتمان.

عرض خسارة االئتمان املتوقعة
يتم إدراج خسارة االئتمان املتوقعة *ي قائمة الدخل ضمن "صا*ي خسائر انخفاض قيمة األدوات املالية" .يتم عرض خسائر االئتمان املتوقعة عAى األصول
املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة كمخصص خسائر االئتمان املتوقعة .يقلل هذا املخصص من صا*ي القيمة الدف¡,ية عAى وجه قائمة املركز املا/ي.

أدوات مالية منخفضة االئتمان
عند تقييم انخفاض قيمة األدوات املالية بموجب نموذج خسارة االئتمان املتوقعة ،تقوم الشركة بتعريف االدوات املالية ذات التصنيف االئتماني
ً
املنخفض وفقا لسياسات وإجراءات إدارة مخاطر االئتمان ملجموعة مورغان ستانAي .تعت ,Dاألداة املالية ذات قيمة إئتمانية منخفضة عندما يكون من
املحتملً ،
بناء عAى املعلومات واألحداث الحالية ،أن تكون الشركة غ ,%قادرة عAى تحصيل جميع الدفعات املجدولة ألصل الدين أو الفائدة عند استحقاقها
ً
وفقا للشروط التعاقدية لالتفاقية.

تعريف التع,Ö
وفقا لنموذج الخسائر االئتمانية املتوقعة ،تحدد الشركة التعً ,Ö
عند تقييم انخفاض قيمة األدوات املالية ً
وفقا لسياسات وإجراءات إدارة مخاطر االئتمان
بمجموعة مورغان ستانAي .يأخذ هذا *ي االعتبار ما إذا كان من غ ,%املرجح أن يدفع املق¡,ض ال¡ اماته االئتمانية للشركة بالكامل ويأخذ *ي االعتبار
املؤشرات النوعية ،مثل مخالفات التعهدات .يتضمن تعريف التخلف عن السداد ً
أيضا اف¡,اض أن األصل املا/ي الذي تجاوز موعد استحقاقه أك ,Öمن ٩٠
ً
يوما قد تخلف عن السداد.
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شطب الديون
جزئيا أو ً
يتم شطب الذمم التجارية املدينة والذمم املدينة األخرى دون مستحقات املوظفات )إما ً
كليا( عندما تعت ,Dغ ,%قابلة للتحصيل وال تحدث عادة
عندما يتم استنفاد جميع الوسائل املعقولة الس¡,داد الذمم املدينة .ويستند هذا التحديد إ/ى دليل عAى أن الطرف املقابل لم يعد يستطيع دفع االل¡ ام ،أو
أن العائدات من الضمانات لن تكون كافية لسداد املستحق .يتم إجراء عمليات شطب جزئية عندما يكون جزء من الذمم املدينة غ ,%قابل للتحصيل .مع
ذلك ،يمكن أن تخضع هذﻩ األصول املالية املشطوبة ألنشطة التنفيذ الس¡,داد املبالغ املستحقة .إذا كان املبلغ الذي يتطلب شطبه ،أك ,Dمن مخصص
الخسارة امل¡,اكم ،يظهر الفرق مباشرة *ي قائمة الدخل ضمن "صا*ي خسائر انخفاض قيمة األدوات املالية" وال يتم تسجيله *ي حساب مخصص الخسارة.
ً
تقيد أي مبالغ مس¡,دة الحقا كدائن *ي "صا*ي خسائر انخفاض القيمة عAى األدوات املالية" ضمن قائمة الدخل.

و( االع/اف باإليرادات واألصول واالل~امات التعاقدية
تع¡,ف الشركة باإليرادات من املصادر الرئيسية التالية:
•

املصرفية االستثمارية

•

أتعاب إدارة أصول

•

دخل أتعاب وعموالت

يتم االع¡,اف باإليرادات عندما يتم تسليم السلع أو الخدمات املوعود Mا إ/ى عمالء الشركة ،وذلك عAى أساس املبلغ الذي تتوقع الشركة استالمه مقابل
تلك السلع أو الخدمات عندما يكون من غ ,%املرجح وجود عكس جوهري لهذﻩ املبالغ.

املصرفية االستثمارية
تتألف إيرادات األنشطة املصرفية االستثمارية من العوائد املكتسبة من االكتتاب بحقوق امللكية بشكل أسا واألوراق املالية ذات الدخل الثابت
واألتعاب االستشارية لعمليات الدمج واالستحواذ وإعادة الهيكلة واملهام االستشارية.
يتم االع¡,اف بإيرادات االكتتاب بشكل عام *ي تاريخ التداول ،إذا لم يكن هناك شكوك محتملة تتعلق باملبلغ الذي يتع%ن دفعه .يتم االع¡,اف بتكاليف
االكتتاب عند تسجيل إيرادات االكتتاب ذات الصلة.
يتم تحقيق الرسوم االستشارية حيث يتم تقديم املشورة للعميل عAى أساس اإلنجاز التقديري *ي العمل وعندما تكون اإليرادات غ ,%مرجحة لعكس
جوهري .يتم االع¡,اف باملصاريف االستشارية عند تكبدها ،بما *ي ذلك عندما يتم اس¡,دادها.
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أتعاب إدارة األصول
تعتمد رسوم إدارة األصول واإلدارة بشكل عام عAى مستويات األصول ذات الصلة ال تتم إدارMeا ،مثل أصول حساب العميل الخاضعة لإلدارة ،أو قيمة
ً
عموما عند تنفيذ الخدمات عندما تصبح الرسوم معروفة .يتم خصم التنازالت التقديرية عAى
األصول الصافية للصندوق .يتم االع¡,اف Mذﻩ الرسوم
الرسوم وسقف النفقات املقدمة للعميل ،إن وجدت ،من رسوم اإلدارة .يتم االع¡,اف برسوم التوزيع املشروط بتخارج املستثمر من الصندوق عندما
يخرج املستثمر من الصندوق.
دخل العموالت والرسوم
ً
رسوما مقابل تنفيذ املعامالت .تنشأ هذﻩ اإليرادات بشكل
تنتج إيرادات الرسوم والعموالت من ال¡,تيبات القائمة عAى املعامالت حيث يتم تحميل العميل
رئي øمن املعامالت *ي أوراق األسهم والخدمات املتعلقة باألنشطة التجارية واملبيعات؛ ومبيعات الصناديق املش¡,كة والصناديق البديلة .يتم االع¡,اف
بدخل الرسوم والعموالت *ي تاريخ املعامالت عندما يتم الوفاء بال¡ ام األداء.
يتضمن دخل الرسوم والعموالت *ي قائمة الدخل رسوم إدارة االستثمار وعموالت املبيعات والرسوم االستشارية.
البنود األخرى
يتم إدراج الذمم املدينة من العقود مع العمالء ضمن "الذمم التجارية املدينة والذمم املدينة األخرى" *ي قائمة املركز املا/ي عندما يتم الوفاء بال¡ امات
األداء األساسية ويكون للشركة الحق حسب العقد بإصدار فاتورة للعميل .يتم االع¡,اف بأصول العقود عندما تفي الشركة بال¡ اماMeا املتعلقة باألداء ،ومع
ذلك ،فإن مدفوعات العميل تكون مشروطة ،ويتم عرضها ضمن "أصول أخرى".
يتم االع¡,اف بالتكاليف اإلضافية كمصروف للحصول عAى العقد عند تكبدها إذا كانت ف¡,ة العقد سنة أو أقل .ال يتم تخفيض اإليرادات عندما يكون
ً
متوقعا خالل عام واحد.
الدفع

ز( مصروفات أتعاب وعموالت
تتضمن مصروفات أتعاب وعموالت *ي قائمة الدخل من أتعاب معاملة وساطة .ويتم االع¡,اف باملبالغ كتلقي الخدمات ذات الصلة.
ح( ممتلكات ومعدات
يتم اإلفصاح عن املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد خصم االسMNالك وأي مخصص لالنخفاض *ي القيمة )إيضاح  ٣ح( ،وال يتم تضميMا ضمن
"مصاريف أخرى" *ي قائمة الدخل.
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يتم تسجيل االسMNالك عAى املمتلكات واملعدات بمعدالت محتسبة لشطب تكلفة األصول عAى أساس القسط الثابت عAى مدى أعمارها اإلنتاجية املتوقعة
عAى النحو التا/ي:

التحسينات عAى املباني ،بما *ي ذلك أصول إعادة مباني املكتب إ/ى
وضعها السابق

 ٨إ/ى  ١٠سنوات أو مدة اإليجار املتبقية ،أMما أقل

التجه %ات واألثاث واملعدات

 ٣ا/ى  ٩سنوات

أصل حق اإلستخدام – ممتلكات

 ٣سنوات

يجب إلغاء االع¡,اف بالقيمة الدف¡,ية لبند من املمتلكات واملعدات عند التخلص مMا أو *ي حال عدم توقع فوائد اقتصادية أخرى من استخدامها أو
التخلص مMا.
يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن عمليات االستبعاد من خالل مقارنة العائدات بالقيمة الدف¡,ية.

ط( أصول غ> /ملموسة
ً
تظهر ال,Dامج ال حصلت علMا الشركة بالتكلفة مطروحا مMا االطفاء امل¡,اكم وخسائر انخفاض القيمة امل¡,اكمة )إيضاح ) ٣ط(( .يتم االع¡,اف باإلطفاء
*ي "مصاريف أخرى" *ي قائمة الدخل عAى أساس القسط الثابت عAى مدى العمر االقتصادي املستخدم لل,Dنامج من تاريخ إتاحته لالستخدام .إن العمر
اإلنتاµي املقدر لل,Dامج املستحوذ علMا هو ثالث سنوات.
ي( انخفاض قيمة األصول غ> /املالية
تتم مراجعة األصول غ ,%املالية ال تخضع لالسMNالك أو اإلطفاء للتحقق من وجود انخفاض *ي القيمة عندما تش ,%األحداث أو التغ,%ات *ي الظروف إ/ى أن
القيمة الدف¡,ية قد ال تكون قابلة لالس¡,داد .يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة للمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدف¡,ية لألصل قيمته القابلة لالس¡,داد.
ً
إن القيمة القابلة لالس¡,داد ي القيمة العادلة لألصول ناقصا تكلفة البيع أو قيمة االستخدام ،أMما أعAى .ألغراض تقييم انخفاض القيمة ،يتم تجميع
األصول *ي أدنى املستويات ال توجد Mا تدفقات نقدية محددة بشكل منفصل )الوحدات املولدة للنقد " .("CGUيتم االع¡,اف بخسائر انخفاض القيمة
*ي قائمة الدخل ضمن "مصاريف أخرى" ويتم تسجيلها مقابل القيمة الدف¡,ية لألصول منخفضة القيمة *ي قائمة املركز املا/ي .تتم مراجعة األصول غ,%
املالية ال تعرضت لالنخفاض *ي القيمة ،بخالف الشهرة إن وجدت ،الحتمال عكس االنخفاض *ي MÔاية كل ف¡,ة تقرير.

ك( نقد وما )ي حكمه
يشتمل النقد وما*ي حكمه عAى نقد وودائع تحت الطلب لدى البنوك ،إ/ى جانب استثمارات عالية السيولة بآجال استحقاق أصلية مدMeا ثالثة أشهر أو
أقل وال تكون قابلة للتحويل بسهولة إ/ى مبالغ نقدية معروفة وتخضع ملخاطر ضئيلة للتغ ,%بالقيمة.
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ملخص ألهم السياسات املحاسبية )تتمة(
ل( ضريبة دخل
يتم احتساب ضريبة الدخل *ي القوائم املالية ً
وفقا لقواعد الهيئة العامة للزكاة والدخل .يمثل مصروف الضريبة مجموع الضريبة املستحقة ً
حاليا
والضريبة املؤجلة .تحتسب الضريبة املستحقة حاليا عAى الربح الخاضع للضريبة للسنة .قد يختلف الربح الخاضع للضريبة عن الربح او )الخسارة( قبل
الضريبة كما هو مذكور *ي قائمة الدخل ألنه يستبعد عناصر الدخل أو املصاريف الخاضعة للضريبة أو القابلة للخصم *ي السنوات األخرى ،كما أنه
يستبعد كذلك العناصر ال ال تخضع ً
أبدا للضريبة أو القابلة للخصم.
يتم احتساب ال¡ امات الشركة الحالية للضريبة باستخدام معدالت ضريبية تم تطبيقها بMاية تاريخ التقرير .يتم فرض الضريبة الحالية أو إضافMNا *ي
قائمة الدخل ،إال عندما يتعلق األمر ببنود محملة أو مضافة مباشرة إ/ى الدخل الشامل اآلخر أو حقوق املساهم%ن ،و*ي هذﻩ الحالة يتم تسجيل الضريبة
الحالية ً
أيضا ضمن الدخل الشامل االخر أو حقوق املساهم%ن عAى التوا/ي.
إن الضريبة املؤجلة ي الضريبة املتوقع أن تكون مستحقة الدفع أو قابلة لالس¡,داد عAى الفروقات ب%ن القيم الدف¡,ية لألصول واالل¡ امات *ي القوائم
املالية واألسس الضريبية املقابلة املستخدمة *ي إحتساب الربح الخاضع للضريبة ،ويتم محاسبMNا باستخدام طريقة ال¡ ام املركز املا/ي .يتم االع¡,اف
باالل¡ امات الضريبية بشكل عام لجميع االختالفات الضريبية املؤقتة ويتم تسجيل أصول الضريبة املؤجلة لالختالفات املؤقتة القابلة للخصم بالقدر الذي
يكون فيه من املحتمل ان تتوفر األرباح الخاضعة للضريبة مقابل استخدام االختالفات املؤقتة القابلة للخصم.
تتم مراجعة القيمة الدف¡,ية ألصول الضريبة املؤجلة بMاية كل تاريخ تقرير ويتم تخفيضها إ/ى الحد الذي يكون فيه من املحتمل وجود أرباح خاضعة
للضريبة كافية للسماح باس¡,داد كل األصل أو جزء منه.
يتم احتساب الضريبة املؤجلة ً
وفقا ملعدالت الضريبة املتوقع تطبيقها *ي الف¡,ة ال يتم فMا تسوية االل¡ ام أو تحقيق األصلً ،
بناء عAى القوان%ن ال تم
تطبيقها بMاية تاريخ التقرير .يتم تحميل الضريبة املؤجلة أو إضافMNا *ي قائمة الدخل ،إال عندما يتعلق األمر ببنود محملة أو تضاف مباشرة إ/ى الدخل
الشامل االخر أو حقوق املساهم%ن ،و*ي هذﻩ الحالة تنعكس الضريبة املؤجلة ضمن الدخل الشامل االخر أو حقوق املساهم%ن عAى التوا/ي.
ً
قانونيا *ي مقاصة أصول الضريبة الحالية
تتم مقاصة األصول الضريبية الحالية مقابل االل¡ امات الضريبية الحالية عندما يكون هنالك حق قابل للتنفيذ
صاف أو تحقيق األصل و
مقابل االل¡ امات الضريبية الحالية وأن تع¡ م الشركة تسوية األصول الضريبة الحالية واالل¡ امات الضريبية الحالية عAى أساس
ٍ
ً
قانونيا *ي مقاصة أصول الضريبة
تسوية االل¡ ام *ي وقت واحد .تتم مقاصة أصول وال¡ امات الضريبة املؤجلة عندما يكون هناك حق قابل للتنفيذ
الحالية مقابل االل¡ امات الضريبية الحالية وعندما تتعلق بضرائب الدخل ال تفرضها نفس هيئة الضرائب وتع¡ م الشركة تسوية أصولها الضريبة
الحالية وال¡ امات الضريبة الحالية عAى أساس صا*ي.
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ملخص ألهم السياسات املحاسبية )تتمة(
م( عقود اإليجار
ً
مبدئيا عAى أساس القيمة الحالية
بالنسبة لإليجارات ال تتجاوز مدMeا األصلية سنة واحدة ،يتم االع¡,اف بأصول حق االستخدام وال¡ امات عقد اإليجار
لدفعات اإليجار عAى مدى ف¡,ة اإليجار .إن معدل التخفيض املستخدم *ي تحديد القيمة الحالية هو معدل االق¡,اض اإلضا*ي للشركة .يتضمن أصل حق
ً
االستخدام ً
مسبقا والتكاليف املباشرة األولية املتكبدة ويتم تخفيضها لتعكس حوافز اإليجار املستلمة .تستحق الفوائد
أيضا أي دفعات إيجار مدفوعة
عAى ال¡ امات عقد اإليجار بمعدل فائدة دوري ثابت عAى الرصيد املتبقي من ال¡ ام اإليجار .يعاد قياس االل¡ ام عندما تكون هناك تغي,%ات *ي دفعات
اإليجار املستقبلية الناشئة عن تغي* ,%ي مؤشر أو سعر أو مراجعة إيجار السوق .باإلضافة إ/ى ذلك ،يتم إعادة قياس ال¡ ام اإليجار إذا قامت الشركة بتغي,%
تقييمها ملا إذا كانت ستمارس خيار التمديد أو اإلMÔاء أو قامت بتعديالت معينة *ي عقد اإليجار .يتم اسMNالك أصل حق االستخدام عAى أساس القسط
الثابت من تاريخ بدء اإليجار وح MÔاية عمرﻩ اإلنتاµي أو MÔاية مدة اإليجار .يتم عرض اسMNالك أصول حق االستخدام ضمن "مصروفات أخرى" .باإلضافة
إ/ى ذلك ،يتم اختبار أصل حق االستخدام لتحديد خسائر انخفاض القيمة *ي حال وقوع حدث انخفاض *ي القيمة.
تقوم الشركة بتقييم العقود ال تزيد مدMeا عن سنة لتحديد ما إذا كانت تحتوي عAى عقد إيجار عند البداية .عندما تحتوي العقود عAى مكونات إيجارية
وغ ,%إيجارية ،يتم املحاسبة عMا كعقد إيجار واحد.
تقوم الشركة بعرض أصول حق االستخدام ضمن "املمتلكات واملعدات" وال¡ امات عقد اإليجار ضمن "الذمم الدائنة التجارية واألخرى" *ي قائمة املركز
املا/ي.

ن( املخصصات واالل~امات املشروطة واالل~امات
يتم االع¡,اف باملخصصات عندما يكون عAى الشركة ال¡ ام حا/ي نتيجة لحدث سابق ،عندما يكون من املحتمل أن يكون هناك تدفق خارµي للموارد
املتضمنة للمنافع االقتصادية لتسوية االل¡ ام وعندما يمكن إجراء تقدير موثوق ملبلغ ال¡ ام.
املبلغ املع¡,ف به كمخصص هو أفضل تقدير للمقابل املطلوب لتسوية االل¡ ام الحا/ي *ي تاريخ MÔاية السنة ،مع األخذ *ي االعتبار املخاطر والشكوك املحيطة
باالل¡ ام.
االل¡ ام املشروط هو ال¡ ام محتمل ينشأ عن أحداث ماضية ولن يتم تأكيد وجودﻩ إال من خالل وقوع أو عدم وقوع حدث أو أك ,Öمن األحداث املستقبلية
غ ,%املؤكدة ال ال تخضع بالكامل لسيطرة الشركة أو ال¡ ام حا/ي ينشأ من املا .þأحداث ولكن لم يتم االع¡,اف Mا إما ألن التدفق الخارج للمنافع
االقتصادية غ ,%محتمل أو أن مبلغ االل¡ ام ال يمكن قياسه بشكل موثوق.
االل¡ ام هو أي ال¡ ام قانوني بإمكانية إجراء أو تلقي مدفوعات نقدية أو تحويل نقدي.
س( مقاصة األصول واالل~امات املالية
*ي حاله وجود حق نافذ قانونا *ي الوقت الراهن ملقاصة املبالغ املع¡,ف Mا والنية *ي التسوية عAي أساس صاف أو *ي تحقيق األصل واملسؤولية *ي آن
واحد ،فإن األصول و االل¡ امات املالية تقاص ويتم عرض املبلغ الصا*ي عAى قائمة املركز املا/ي .يتم عرض األصول واالل¡ امات املالية عAى أساس إجما/ي *ي
غياب هذﻩ الشروط.
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ملخص ألهم السياسات املحاسبية )تتمة(
ع( خطط تعويض املوظف>ن
(١

خطط التعويض املساواة بملكية حقوق املساهم>ن
تصدر شركة مورغان ستانAي منح عAى شكل وحدات أسهم مقيدة ملوظفي مجموعة مورغان ستانAي عن الخدمات املقدمة للشركة .يتم تسوية املنح ويتم
قياس تكلفة املعامالت القائمة عAى حقوق املساهم%ن مع املوظف%ن عAى أساس القيمة العادلة ألدوات حقوق املساهم%ن *ي تاريخ املنح .تستند القيمة
العادلة للوحدات إ/ى سعر السوق لسهم مورغان ستانAي العادي *ي تاريخ منح املنحة ،و يقاس عAى أنه متوسط السعر املوزون بالكمية *ي تاريخ املنح.
تحتوي املنح بشكل عام عAى أحكام اس¡,جاع وإلغاء .تعطي بعض املنح ملورغان ستانAي الخيار إللغاء كل أو جزء من املنحة *ي ظل ظروف محددة .يتم
ضبط مصروفات التعويض لهذﻩ املنح من أجل التغ,%ات *ي القيمة العادلة للسهم العادي لشركة مورغان ستانAي ح التحويل.
تع¡,ف الشركة بتكلفة التعويض عAى مدى ف¡,ة االستحقاق ذات الصلة لكل جزء منفصل من املنحة .يتم تقدير املنح ال سيتم مصادرMeا قبل
اإلستحقاق بسبب عدم استيفاء شروط الخدمة عند حساب إجما/ي تكلفة التعويض ال سيتم إطفاؤها خالل ف¡,ة اإلستحقاق ذات الصلة.
بموجب اتفاقيات رد املبالغ املدفوعة من املجموعة ،تدفع الشركة ملورغان ستانAي لشراء األسهم .تدفع الشركة ملورغان ستانAي القيمة العادلة *ي تاريخ
املنح.
يتم تسجيل مصروفات التعويض *ي "تكاليف املوظف%ن" *ي "املصاريف األخرى" *ي قائمة الدخل.

 (٢خطط التعويضات النقدية املؤجلة
تمنح شركة مورغان ستانAي تعويضات نقدية مؤجلة نيابة عن الشركة لصالح املوظف%ن ،مما يوفر ً
عائدا للموظف%ن املشارك%ن ً
بناء عAى أداء استثمارات
مختلفة .يتم احتساب مصروفات التعويض ملنح التعويض املؤجلة املستندة إ/ى النقد عAى أساس القيمة االسمية للمنحة املمنوحة واملعدلة حسب
التغي,%ات *ي القيمة العادلة لالستثمارات املشار إلMا وال يختارها املوظف%ن.
تع¡,ف الشركة بتكلفة التعويض عAى مدى ف¡,ة االستحقاق ذات الصلة لكل جزء منفصل من املنحة .يتم احتساب املصادرة بسبب الفشل *ي تلبية
شروط الخدمة فور حدوMïا.
يتم تسجيل مصروفات التعويض املؤجلة املشار إلMا *ي"تكاليف املوظف%ن" *ي "املصاريف أخرى" *ي قائمة الدخل .تقاس االل¡ امات املتعلقة بالقروض
بالقيمة العادلة وتدرج ضمن "االل¡ امات األخرى" *ي قائمة املركز املا/ي.
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خطط تعويض املوظف>ن )تتمة(
ف( منافع ما بعد التوظيف
تدير الشركة خطة منافع محددة ملا بعد التوظيف )"الخطة"(.
بالنسبة لخطة ما بعد التوظيف ذات املنافع املحددة للشركة ،يتم قياس ال¡ امات الخطة عAى أساس اكتواري ً
وفقا لنصيحة خب ,%اكتواري مؤهل ومستقل
باستخدام طريقة وحدة االئتمان املتوقعةً .
نظرا لعدم وجود سوق عميق لسندات الشركات داخل اململكة العربية السعودية ،فقد تم استخدام سوق
سندات الشركات األمريكية الحاصلة عAى تصنيف  AAكبديل لتحديد نسبة التخفيض املناسبة .تتوقع الشركة زيادة معدالت الرواتب بما يتما مع
التوقعات املستقبلية .الخطة املذكورة غ ,%ممولة ألنه لم يتم تخصيص أي أصول لتغطية ال¡ امات الشركة .تدفع الشركة مساهمMNا *ي الخطة بشكل
متساوي مع املنافع ال سيتم دفعها ،عندما تكون هناك حاجة إ/ى أداMcا.
يتم تحميل تكلفة الخدمة الحالية وأي تكاليف خدمة سابقة باإلضافة إ/ى صا*ي الفائدة عAى صا*ي ال¡ امات املنافع املحددة عAى "تكاليف املوظف%ن" ضمن
"مصاريف أخرى" *ي قائمة الدخل .يتم االع¡,اف بإعادة القياس ال تنشأ *ي حساب ال¡ ام الشركة فيما يتعلق بالخطة *ي الدخل الشامل اآلخر* ،ي الف¡,ة
ال تحدث فMا.
ترد تفاصيل الخطط *ي اإليضاح  ٢٨من هذﻩ القوائم املالية.
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 -٤دخل رسوم وعموالت
٢٠٢٠م
)بآالف الرياالت
السعودية(

٢٠١٩م
)بآالف الرياالت
السعودية(

دخل الرسوم والعموالت )اإليرادات من العقود مع العمالء(:
رسوم إدارة األصول
رسوم السمسرة ودخل العموالت
الخدمات املصرفية اإلستثمارية
إجما/ي دخل الرسوم والعموالت )اإليرادات من العقود مع العمالء(:
إيرادات الرسوم والعموالت األخرى:
رسوم إدارة األصول
رسوم السمسرة ودخل العموالت
الخدمات املصرفية اإلستثمارية
إجما/ي دخل الرسوم والعموالت األخرى
إجما;ي دخل الرسوم والعموالت
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٢٧٬٧٦٢
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٤٧٬٦٠١
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مصاريف الرسوم والعموالت:
رسوم السمسرة
إجما;ي مصروفات الرسوم والعموالت

)(١٬٠٤٢
)(١٬٠٤٢

)(١٥٬٣٩٣
)(١٥٬٣٩٣

صا)ي دخل الرسوم والعموالت
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٨٨٬٩٧٥

 -٥دخل ومصاريف الفوائد
تتعلق جميع إيرادات ومصاريف الفوائد باألصول واالل¡ امات املالية بالتكلفة املطفأة ويتم احتساMا باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعAي.
٢٠٢٠م
)بآالف الرياالت
السعودية(
٢٬٧٧٠
١١٧
)(٢٠٣
)(٧٣
٢٬٦١١

دخل فوائد عAى ودائع مرابحة
دخل فوائد من قروض مشاريع مجموعة مورغان ستانAي األخرى
مصاريف فوائد عAى قروض مشاريع مجموعة مورغان ستانAي األخرى
مصاريف فوائد عAى ال¡ امات عقود إيجار
صا)ي دخل الفوائد

٢٠١٩م
)بآالف الرياالت
السعودية(
٤٬٥٤٩
١٤٨
)(١٬٦٦٤
)(١٤٣
٢٬٨٩٠

لم يتم االع¡,اف بأي أرباح أو خسائر أخرى فيما يتعلق باألصول املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة بخالف ما تم اإلفصاح عنه كـ "إيراد فوائد" .تم اإلفصاح
عن فروقات صرف العمالت األجنبية *ي "مصاريف أخرى" )انظر اإليضاح .(٦
لم يتم االع¡,اف بأي أرباح أو خسائر أخرى فيما يتعلق باالل¡ امات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة بخالف ما تم اإلفصاح عنه كـ "مصاريف فوائد" .تم
اإلفصاح عن فروقات صرف العمالت األجنبية *ي "مصاريف أخرى" )انظر اإليضاح .(٦
٢٤

مورغان ستان ي السعودية
)شركة مساهمة مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن*+ية )ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م

 -٦مصاريف أخرى

تكاليف موظف%ن
رسوم إدارية من مشاريع مجموعة مورغان ستانAي األخرى املتعلقة بخدمات أخرى
ضريبة االستقطاع
الخدمات املهنية األخرى
اسMNالك ممتلكات ومعدات
مصاريف بنكية
تسويق وتطوير األعمال
معالجة املعلومات
مكافأة مدراء مستحقة
رسوم حكومية
رسوم خدمات مبð
خدمات مكتبية وقرطاسية
صا*ى خسارة من صرف عمالت أجنبية
رسوم إدارية من مشاريع مجموعة مورغان ستانAي األخرى املتعلقة بتكاليف املوظف%ن
إطفاء أصول غ ,%ملموسة
مصاريف أخرى

٢٠٢٠م
)بآالف الرياالت
السعودية(
٣٥٬١١٣
٣١٬١١١
٥٬٤٩٥
٣٬٠٧٢
٣٬٠٦٤
٢٬٠٢٧
٨٩٥
٨١٠
٦٥٠
٣٥٤
٣٤٤
٢٠٦
١١٢
٩٥
٢٣
٦٨٤
٨٤٬٠٥٥

٢٠١٩م
)بآالف الرياالت
السعودية(
٢٨٬٧٧١
١٩٬٧٣٩
٥٬٢٩٠
٣٬٠٩٦
٢٬٩٠١
٢٬٤٨١
٤٬٤٣١
٤٬١١٧
٦٨٩
٦٨٥
٢٩٩
٢٢٣
٨
٤٠
١٤
٧٠٣
٧٣٬٤٨٧

يتم عرض وصف ل¡,تيبات عقود اإليجار الجوهرية للشركة *ي اإليضاح رقم  ١٩عقود اإليجار.
تم تقديم مزيد من املعلومات حول خطط تعويض املوظف%ن *ي اإليضاح رقم .٢٧

 -٧صا)ي خسارة االنخفاض )ي القيمة ع ى األدوات املالية
يوضح الجدول التا/ي صا*ي مصاريف خسارة االئتمان املتوقعة للسنة:
٢٠٢٠م
)بآالف الرياالت
السعودية(
ذمم مدينة تجارية وأخرى

-

٢٠١٩م
)بآالف الرياالت
السعودية(
)(٣٢

تم احتساب جميع خسائر االنخفاض *ي القيمة املذكورة أعالﻩ عAى أساس منفصل .لم يتم إجراء تسويات لكامل االنخفاض *ي القيمة خالل السنة
الحالية أو السنة السابقة.
٢٥

مورغان ستان ي السعودية
)شركة مساهمة مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن*+ية )ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م

 -٨ضريبة الدخل
٢٠٢٠م
)بآالف الرياالت
السعودية(
الضريبة الحالية
السنة الحالية
تعديالت متعلقة بالسنوات السابقة

٢٠١٩م
)بآالف الرياالت
السعودية(

٤٬٤١٢
١٢
٤٬٤٢٤

الضريبة املؤجلة
نشأة وعكس الفروقات املؤقتة
ضريبة الدخل

٤٬٧٧٦
٦٦
٤٬٨٤٢

٩٦
٤٬٥٢٠

)(٤٠
٤٬٨٠٢

التسويات ملعدل الضريبة الفع ي
إن التسوية ب%ن الدخل املحاس îومصروف الدخل الضري îي كما يAي :
٢٠١٩م
)بآالف الرياالت
السعودية(
١٨٬٣٤٦
٣٬٦٦٩

٢٠٢٠م
)بآالف الرياالت
السعودية(
١٦٬٦٧٩
٣٬٣٣٦

الربح قبل ضريبة الدخل
ضريبة الدخل باستخدام املعدل للضريبة العادية للشركات *ي اململكة العربية السعودية٪٢٠
التأث ,%عAى الضريبة من:
١٬٠٩٨
مصاريف غ ,%قابلة للخصم ألغراض الضريبة
فروقات توقيت أخرى
٧٤
١٢
نقص )/زيادة( *ي مخصص الضريبة للسنوات السابقة
٤٬٥٢٠
مجموع مصروف ضريبة الدخل )ي قائمة الدخل

١٬٠٦٧
٦٦
٤٬٨٠٢

باإلضافة إ/ى املبلغ املحمل عAى قائمة الدخل ،فإن املبلغ اإلجما/ي للضريبة الحالية واملؤجلة املتعلقة بكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر كان
كما يAي:
٢٠٢٠م
قبل الضريبة
)بآالف
الرياالت
السعودية(
إعادة قياس صا*ي ال¡ ام
منافع محددة

)(١٬٧٢٦

فائدة الضريبة
)بآالف الرياالت
السعودية(
٣٤٥

صا)ي من
الضريبة
)بآالف
الرياالت
السعودية(
)(١٬٣٨١

٢٦

قبل الضريبة
)بآالف
الرياالت
السعودية(
)(٧١٥

٢٠١٩م
فائدة
الضريبة
)بآالف
الرياالت
السعودية(
١٤٣

صا)ي من
الضريبة
)بآالف
الرياالت
السعودية(
)(٥٧٢

مورغان ستان ي السعودية
)شركة مساهمة مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن*+ية )ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م

 -٩نقد وودائع تحت الطلب
يتضمن النقد وما *ي حكمه األرصدة التالية ال لها أقل من ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ ،ألغراض قائمة التدفقات النقدية:
٢٠٢٠م
)بآالف الرياالت
السعودية(
١٧٠٬٠٠٠
٨٩٬٨٥٥
٨
٢٥٩٬٨٦٣
٢٥٩٬٨٦٣

وديعة مرابحة مع استحقاق أقل من  ٣أشهر
حساب جاري
نقد *ي الصندوق
نقد وما *ي حكمه
وديعة مرابحة مع استحقاق أك ,Öمن  ٣أشهر
مجموع النقد والودائع تحت الطلب

٢٠١٩م
)بآالف الرياالت
السعودية(
٣٠٬٠٠٠
٨٥٬٨٧٥
٨
١١٥٬٨٨٣
١٥٠٬٠٠٠
٢٦٥٬٨٨٣

ً
ً
تم إيداع وديعة املرابحة لدى بنك محAي بمتوسط عمولة تبلغ  %١٫٢٥سنويا )٢٠١٩: ٪٢٫٤٦م سنويا(.

 -١٠ذمم مدينة تجارية وأخرى
٢٠٢٠م
)بآالف الرياالت
السعودية(
ذمم مدينة تجارية وأخرى )تكلفة مطفأة(
ذمم مدينة تجارية
عقود مع العمالء
َ
ناقصا :مخصص خسارة االئتمان املتوقعة

٢٬٤٥٢
)(٣٩
٢٬٤١٣

ذمم مدينة أخرى
املبالغ املستحقة من مشاريع مجموعة مورغان ستانAي
حساب رفض الصفقات ١
ذمم موظف%ن وذمم مدينة أخرى

إجما;ي الذمم املدينة تجارية و املدينون األخرون )التكلفة املطفأة(

١٬٩٠٧
)(٣٩
١٬٨٦٨

٦٬٢٠٨
١٨٬٧٥٠
٤٣٠
٢٥٬٣٨٨

٧٬١٧٩
١٨٬٧٥٠
٢٤٢
٢٦٬١٧١

٢٧٬٨٠١

٢٨٬٠٣٩

 .١يمثل الرصيد هامش أمان لتمويل سيناريوهات الصفقات املرفوضة املحتملة ال قدمMNا الشركة.
٢٧

٢٠١٩م
)بآالف الرياالت
السعودية(

مورغان ستان ي السعودية
)شركة مساهمة مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن*+ية )ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م

 -١١أصول وال~امات ضريبة متداولة
يوضح الجدول التا/ي تفاصيل األصول الضريبية املتداولة:
٢٠٢٠م
)بآالف الرياالت
السعودية(
-

ضريبة الدخل والزكاة القابلة لالس¡,داد
مجموع وضريبة األصول املتداولة

٢٠١٩م
)بآالف الرياالت
السعودية(
٣٣٦
٣٣٦

تمثل ضريبة الدخل والزكاة القابلة لالس¡,داد عام ٢٠١٩م املبلغ الذي يمكن اس¡,دادﻩ من هيئة الزكاة والدخل فيما يتعلق باملبالغ املدفوعة للربوط
ً
اإلضافية من هيئة الزكاة والدخل للسنة املالية  .٢٠١٠بناءا عAى االستشارات املقدمة من املستشار الضري îللشركة وتأكيد اإلدارة ،ال تزال الشركة
تعتقد أن الرصيد املتبقي من الضريبة والزكاة القابلة لالس¡,داد تم اس¡,دادﻩ بالكامل *ي عام ٢٠٢٠م .الحركة عAى االل¡ امات الضريبية املتداولة ي كما
يAي:

كما *ي  ١يناير
املصروف ) /العكس(
السنة الحالية
السنة السابقة
دفعات  /تعديالت خالل السنة
دفعات السنة الحالية
دفعات سنة سابقة
تعديالت سنة سابقة
االل~امات الضريبية املتداولة )ي  ٣١ديسم/0

٢٨

٢٠٢٠م
)بآالف الرياالت
السعودية(
١٬٣٠٥

٢٠١٩م
)بآالف الرياالت
السعودية(
١٬٤٣٢

٤٬٤١٢
١٨٤

٤٬٧٧٦
-

)(٣٬٥٨٢
)(١٬٤٨٩
٨٣٠

)(٣٬٤٧١
)(١٬٤٣٢
١٬٣٠٥

مورغان ستان ي السعودية
)شركة مساهمة مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن*+ية )ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م

 -١٢أصول ضريبية مؤجلة
يتم احتساب الضرائب املؤجلة عAى جميع الفروقات املؤقتة بموجب طريقة ال¡ ام امل %انية .إن حركة مخصص حساب ضريبة الدخل املؤجلة هو كما يAي :
٢٠١٩م
٢٠٢٠م
)بآالف الرياالت
)بآالف الرياالت
السعودية(
السعودية(
٣٬٣٠٨
٣٬٤٩١
كما *ي  ١يناير
٤٠
)(٩٦
املبلغ املع¡,ف به *ي قائمة الدخل
١٤٣
٣٤٥
املبلغ املع¡,ف به *ي الدخل الشامل اآلخر
٣٬٤٩١
٣٬٧٤٠
كما )ي  ٣١ديسم/0
الضريبة املؤجلة املدرجة *ي قائمة املركز املا/ي والتغ,%ات املسجلة *ي "ضريبة الدخل" ي كما يAي:
٢٠٢٠م
أصل ضري
مؤجل
قائمة الدخل
)بآالف
)بآالف الرياالت
الرياالت
السعودية(
السعودية(
الفروقات املؤقتة الناتجة من صا*ي ال¡ امات املنافع املحددة
الفروقات املؤقتة الناتجة من صا*ي القيمة الدف¡,ية
للممتلكات واملعدات
الفروقات املؤقتة الناتجة من مخصصات الذمم التجارية
املدينة

٢٠١٩م
أصل ضري
قائمة الدخل
مؤجل
)بآالف الرياالت )بآالف الرياالت
السعودية(
السعودية(

٢٬٠٣٤

٢٢٧

١٬٥٥٧

١٬٦٩٨

)(١٣١

١٬٩٢٦

)(٢٣٠

٨

-

٣٬٧٤٠

٩٦

٨
٣٬٤٩١

)(٦
)(٤٠

١٩٦

 -١٣أصول أخرى

أصول عقود

٢٠٢٠م
)بآالف الرياالت
السعودية(
٢٬٢٣١

٢٠١٩م
)بآالف الرياالت
السعودية(
١٬٤٦٤

دخل فوائد مستحقة من ودائع مرابحة

١٥

٤١١

مصاريف مدفوعة مقدما

٣١٢

٣٢٥

٢٬٥٥٨

٢٬٢٠٠

٢٩

مورغان ستان ي السعودية
)شركة مساهمة مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن*+ية )ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م

 -١٤ممتلكات ومعدات
تحسينات ع ى
املستأجر
)بآالف الرياالت
السعودية(

٢٠٢٠م

التكلفة
*ي  ١يناير ٢٠٢٠م
إضافات
استبعادات
نقل
)ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م
اس*+الك
*ي  ١يناير ٢٠٢٠م
املحمل للسنة
استبعادات
نقل
)ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م
القيمة الدف/ية
)ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م
٢٠١٩م

التكلفة
*ي  ١يناير ٢٠١٩م
اثر اعتماد املعيار الدو/ي
للتقرير املا/ي رقم ١٦
إضافات
استبعادات
نقل
)ي  ٣١ديسم٢٠١٩ /0م
اس*+الك
*ي  ١يناير ٢٠١٩م
املحمل للسنة
استبعادات
نقل
)ي  ٣١ديسم٢٠١٩ /0م
القيمة الدف/ية
)ي  ٣١ديسم٢٠١٩ /0م

أثاث وتجه>~ات
ومعدات
)بآالف الرياالت
السعودية(

أصول قيد التنفيذ
)بآالف الرياالت
السعودية(

١٤٬٩٠٨
٣٥٥

٦٬٧٨٥
٣٣٣

-

-

-

١٥٬٢٦٣

٣٦٧
٧٬٤٨٥

)(٣٦٧
٦٠

)(١٤٬٧٣٣
)(٢٧٩
)(١٥٬٠١٢

)(٤٬٧٧٢
)(٦٥٤
)(٥٬٤٢٦

٢٥١

٢٬٠٥٩

تحسينات ع ى
املستأجر
)بآالف الرياالت
السعودية(

٣٦٧
٦٠

أثاث وتجه>~ات
ومعدات
)بآالف الرياالت
السعودية(

أصول حق
االستخدام )(١
)بآالف الرياالت
السعودية(

املجموع
)بآالف الرياالت
السعودية(

٦٬٣٩٥
-

٢٨٬٤٥٥
٧٤٨

-

٦٬٣٩٥

-

٢٩٬٢٠٣

٦٠

)(٢٬١٢٠
)(٢٬١٣١
)(٤٬٢٥١

)(٢١٬٦٢٥
)(٣٬٠٦٤
)(٢٤٬٦٨٩

٢٬١٤٤

٤٬٥١٤

أصول حق
االستخدام )(١
)بآالف الرياالت
السعودية(

أصول قيد التنفيذ
)بآالف الرياالت
السعودية(

املجموع
)بآالف الرياالت
السعودية(

١٤٬٨١٥

٥٬٩٧١

٤٨

-

٢٠٬٨٣٤

٩٣
١٤٬٩٠٨

٧٩١
)(٢٥
٤٨
٦٬٧٨٥

٣٦٧
)(٤٨
٣٦٧

٦٬٣٩٥
٦٬٣٩٥

٦٬٣٩٥
١٬٢٥١
)(٢٥
٢٨٬٤٥٥

)(١٤٬٤٩٠
)(٢٤٣
)(١٤٬٧٣٣

)(٤٬٢٥٣
)(٥٣٨
١٩
)(٤٬٧٧٢

١٧٥

٢٬٠١٣

٣٦٧

)(٢٬١٢٠
)(٢٬١٢٠

)(١٨٬٧٤٣
)(٢٬٩٠١
١٩
)(٢١٬٦٢٥

٤٬٢٧٥

٦٬٨٣٠

٣٠

مورغان ستان ي السعودية
)شركة مساهمة مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن*+ية )ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م

 -١٥األصول غ> /امللموسة
٢٠٢٠م

التكلفة
كما *ي  ١يناير
إضافات
كما )ي  ٣١ديسم/0
اإلطفاء واالنخفاض )ي
القيمة
كما *ي  ١يناير
االطفاء للسنة
كما *ي  ٣١ديسم,D
القيمة الدف/ية
كما )ي  ٣١ديسم/0

٢٠١٩م

برامج
الكمبيوتر

أصول غ>/
ملموسة أخرى

املجموع

)بآالف الرياالت
السعودية(

)بآالف الرياالت
السعودية(

)بآالف الرياالت
السعودية(

١٬٥٩٤
١٬٥٩٤

١٥٨
١٥٨

١٬٧٥٢
١٬٧٥٢

برامج
الكمبيوتر

أصول غ>/
ملموسة أخرى

املجموع

)بآالف الرياالت
السعودية(

)بآالف الرياالت
السعودية(

)بآالف الرياالت
السعودية(

١٥٨
١٥٨

١٬٥٠٠
٩٤
١٬٥٩٤

١٬٦٥٨
٩٤
١٬٧٥٢

)(١٬٥١٤

)(١٥٨

)(١٬٦٧٢

)(١٬٥٠٠

)(١٥٨

)(١٬٦٥٨

)(٢٣
)(١٬٥٣٧

)(١٥٨

)(٢٣
)(١٬٦٩٥

)(١٤
)(١٬٥١٤

)(١٥٨

)(١٤
)(١٬٦٧٢

٥٧

-

٥٧

-

٨٠

٨٠

 -١٦ذمم دائنة تجارية و أخرى
 ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م
)بآالف الرياالت
السعودية(
ذمم تجارية دائنة وأخرى )التكلفة املطفأة(
مبالغ مستحقة ملشاريع مجموعة مورغان ستانAي
ال¡ امات ضريبة االستقطاع والقيمة املضافة
مبالغ مستحقة أخرى
مجموع الذمم الدائنة التجارية و أخرى )التكلفة املطفأة(

٦٬٢٧٥
٣٬٢١٨
٤١١
٩٬٩٠٤

٣١

 ٣١ديسم٢٠١٩ /0م
)بآالف الرياالت
السعودية(
٢٩٬٤٣٩
٣٬١٣٦
١٠٢
٣٢٬٦٧٧

مورغان ستان ي السعودية
)شركة مساهمة مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن*+ية )ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م

 -١٧مخصصات

٢٠٢٠م
مخصص ضريبة
)بآالف الرياالت
السعودية(

٢٠١٩م
مخصص ضريبة
)بآالف الرياالت
السعودية(

التكلفة
*ي  ١يناير
)عكس(/مخصص إضا*ي
املخصص املستخدم

١٣٨
٧٣
)(١٨٤

١٢٢
٦٦
)(٥٠

)ي  ٣١ديسم/0

٢٧

١٣٨

مخصصات الضريبة
تخضع الشركة لقوان%ن الضريبة ال تخضع لتفس,%ات مختلفة من قبل مكلفي الضرائب والهيئة العامة للزكاة والدخل .تقوم اإلدارة بإصدار أحكام
وتفس,%ات حول تطبيق قوان%ن الضرائب عند تحديد مخصص الضريبة .يمكن تسوية ال ¢اعات حول تفس,%ات قوان%ن الضرائب مع الهيئة الضريبية عند
الفحص أو التدقيق .تقوم الشركة بشكل دوري بتقييم احتمالية نتائج الربوطات الناتجة عن فحوصات السنوات الحالية والالحقة .يتم تكوين
املخصصات املتعلقة بالخسائر املحتملة ال قد تنشأ عن التدقيق الضريً î
وفقا لإلرشادات الخاصة باملحاسبة عن بنود الضرائب غ ,%املؤكدة .وضعت
ً
أحكاما تعتقد أMÔا كافية فيما يتعلق بإمكانية إجراء ربوطات إضافية* .ي ح%ن أن مجموعة من النتائج متوقعة ،تعت ,Dاإلدارة أن مبلغ املخصصات
الشركة
ً
بمثابة تقدير معقول لالل¡ امات املستقبلية املتوقعة بعد النظر *ي جميع الحقائق ذات الصلة ،بناءا عAى حالة االستفسارات *ي تاريخ قائمة املركز املا/ي.
يتكون إجما/ي مخصصات الضريبة كما *ي  ٣١ديسم ٢٠٢٠ ,Dمن مبلغ  ٢٧٬٠٠٠ريال سعودي )٢٠١٩م ١٦٬٠٠٠ :ريال سعودي( يتعلق للربط الضريî
للسنة املالية ٢٠١٧م.
 -١٨ال~امات أخرى
 ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م
)بآالف الرياالت
السعودية(
١٢٬٤١٤
٢٬٩٣٩
٦٥٠
١٦٬٠٠٣

تعويضات موظف%ن مستحقة
مصاريف مستحقة
مكافآت مدراء مستحقة
مجموع مصاريف مستحقة وإيرادات مؤجلة

٣٢

 ٣ديسم٢٠١٩ /0م
)بآالف الرياالت
السعودية(
٨٬٤٦٧
٢٬٨٥٧
٦٦٨
١١٬٩٩٢

مورغان ستان ي السعودية
)شركة مساهمة مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن*+ية )ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م

 -١٩عقود اإليجار
إن عقد إيجار الشركة هو إيجار عقاري بشكل رئي .øقامت الشركة باختيار عدم إدراج املكون غ ,%اإليجاري عند حساب أصول وال¡ امات حق االستخدام.
خيارات التمديد واإل *اء
تحتوي بعض عقود اإليجار العقارية عAى خيارات تمديد وإMÔاء لتوف ,%مرونة تشغيلية إضافية .يتم تضم%ن خيارات التمديد واإلMÔاء ال تكون *ي خيار
املستأجر *ي تقييم مدة عقد اإليجار حيث يعت ,Dالتمديد مؤكد بشكل معقول عند ممارسته أو عندما تعت ,Dخيارات اإلMÔاء مؤكدة بشكل معقول بعدم
ممارسMNا .عندما يتحكم املؤجر بالخيار ،تف¡,ض مدة عقد اإليجار أن خيارات التمديد ستتم ممارسMNا وأن خيارات اإلMÔاء لن يتم ممارسMNا.
افصاحات املستأجر
تتضمن قائمة املركز املا/ي أصول حق االستخدام *ي "املمتلكات واملعدات" )انظر إيضاح  (١٤وال¡ امات عقد اإليجار *ي "ذمم دائنة تجارية وأخرى" )انظر
إيضاح .(١٦
تتضمن قائمة الدخل اسMNالك أصول حق االستخدام *ي "مصاريف أخرى" )انظر إيضاح  (٦ومصروف الفوائد عAى ال¡ امات عقد اإليجار *ي "مصاريف
الفوائد" )إيضاح .(٥
بلغ إجما/ي التدفقات النقدية املتعلقة بعقود اإليجار  ٢٬٢٠٦٬٠٠٠خالل السنة )٢٠١٩م ٢٬٢٥١٬٠٠٠ :ريال سعودي(.
تحليل استحقاق ال~امات عقود اإليجار
 ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م

عند الطلب
)بآالف
الرياالت
السعودية(

أقل من شهر
واحد
)بآالف
الرياالت
السعودية(

يساوي أو يزيد
يساوي أو يزيد عن  ٣أشهر
عن شهر واحد ولكن ال يقل
عن سنة
ولكن ال يقل
واحدة
عن  ٣أشهر
)بآالف
)بآالف
الرياالت
الرياالت
السعودية(
السعودية(

يساوي أو يزيد
عن سنة
واحدة ولكن
ال يقل عن
خمس سنوات
)بآالف
الرياالت
السعودية(

يساوي أو يزيد
عن خمس
سنوات
)بآالف
الرياالت
السعودية(

اإلجما;ي
)بآالف
الرياالت
السعودية(

ال¡ امات عقود
إيجار

-

٢٬٢٠٦

-

-

٣٣

-

-

٢٬٢٠٦

مورغان ستان ي السعودية
)شركة مساهمة مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن*+ية )ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م

عقود اإليجار )تتمة(
 ٣١ديسم٢٠١٩ /0م

عند الطلب
)بآالف
الرياالت
السعودية(

أقل من شهر
واحد
)بآالف
الرياالت
السعودية(

يساوي أو يزيد
يساوي أو يزيد عن  ٣أشهر
عن شهر واحد ولكن ال يقل
عن سنة
ولكن ال يقل
واحدة
عن  ٣أشهر
)بآالف
)بآالف
الرياالت
الرياالت
السعودية(
السعودية(

يساوي أو يزيد
عن سنة
واحدة ولكن
ال يقل عن
خمس سنوات
)بآالف
الرياالت
السعودية(

يساوي أو يزيد
عن خمس
سنوات
)بآالف
الرياالت
السعودية(

اإلجما;ي
)بآالف
الرياالت
السعودية(

ال¡ امات عقود
إيجار

-

٢٬٢٠٦

-

-

٢٬٢٠٦

-

٤٬٤١٢

 -٢٠رأس املال
يبلغ رأس مال الشركة  ٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠ريـال سعودي )٢٠١٩م ٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠ :ريال سعودي( وهو مقسم ا/ى  ٦٬٥٠٠٬٠٠٠حصة )٢٠١٩م٦٬٥٠٠٬٠٠٠ :
حصة( قيمة كل مMا  ١٠ريـال سعودي )٢٠١٩م ١٠ :ريال سعودي( .الشركة مملوكة بنسبة  ٪ ١٠٠من قبل شركاء أجانب.

 -٢١احتياطي نظامي
تماشيا مع متطلبات نظام الشركات *ي اململكة العربية السعودية ،قامت الشركة بتكوين احتياطي نظامي بنسبة  %١٠من صا*ي الربح ح بلغ هذا
االحتياطي  %٣٠من رأس املال . ،خالل السنة املنMNية *ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,Dم ،لم تكن هناك حركة *ي االحتياطي النظامي للشركة )٢٠١٩م :ال ء(.

٣٤

مورغان ستان ي السعودية
)شركة مساهمة مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن*+ية )ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م

 -٢٢معلومات إضافية عن التدفقات النقدية
تسوية االل~امات الناشئة عن أنشطة التمويل

الرصيد كما )ي ١
يناير ٢٠٢٠م
)بآالف الرياالت
السعودية(
ال¡ امات عقود إيجار

٤٬٢٩٤

إجما;ي االل~امات من األنشطة التمويلية

٤٬٢٩٤

التدفق
النقدي

فوائد عقود
إيجار

)بآالف الرياالت
السعودية(

)بآالف الرياالت
السعودية(

)(٢٬٢٠٦

٧٢

الرصيد كما )ي ٣١
ديسم٢٠٢٠ /0م
)بآالف الرياالت
السعودية(
٢٬١٦٠
٢٬١٦٠

الرصيد كما )ي ١
يناير ٢٠١٩م
)بآالف الرياالت
السعودية(

التدفق
النقدي
)بآالف الرياالت
السعودية(

فوائد عقود
إيجار
)بآالف الرياالت
السعودية(

الرصيد كما )ي ٣١
ديسم٢٠١٩ /0م
)بآالف الرياالت
السعودية(

ال¡ امات عقود إيجار

٦٬٣٩٥

)(٢٬٢٥١

١٥٠

٤٬٢٩٤

إجما;ي االل~امات من األنشطة التمويلية

٦٬٣٩٥

٤٬٢٩٤

٣٥

مورغان ستان ي السعودية
)شركة مساهمة مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن*+ية )ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م

 -٢٣االستحقاق املتوقع لألصول واالل~امات
ً
يوضح الجدول أدناﻩ تحليل لألصول واالل¡ امات ال تم تحليلها وفقا للوقت املتوقع الس¡,دادها ،استحقاقها ،أو تسويMNا.

كما )ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م
أقل من أو
يساوي اث¦
ً
عشر شهرا
)بآالف
الرياالت
السعودية(
أصول
نقد وودائع تحت الطلب
ذمم مدينة تجارية وأخرى
أصول ضريبية متداولة
أصول ضريبية مؤجلة
أصول أخرى
ممتلكات ومنشآت ومعدات
أصول غ ,%ملموسة

ال~امات
ذمم دائنة تجارية وأخرى
ال¡ امات عقود إيجار
مخصصات
ال¡ امات ضريبية متداولة
ال¡ امات أخرى
ال¡ امات منافع ما بعد التوظيف

٢٥٩٬٨٦٣
٢٧٬٨٠١
٢٬٥٥٨
٢٩٠٬٢٢٢

٩٬١٦٥
٢٬١٦٠
٢٧
٨٣٠
١٥٬٤٥٧
٢٧٬٦٣٩

كما )ي  ٣١ديسم٢٠١٩ /0م

أك¨ /من اث¦
ً
عشر شهرا

املجموع

)بآالف
الرياالت
السعودية(

)بآالف
الرياالت
السعودية(

٣٬٧٤٠
٤٬٥١٤
٥٧
٨٬٣١١

٧٣٩
٥٤٦
١٠٬١٦٨
١١٬٤٥٣

٢٥٩٬٨٦٣
٢٧٬٨٠١
٣٬٧٤٠
٢٬٥٥٨
٤٬٥١٤
٥٧
٢٩٨٬٥٣٣

٩٬٩٠٤
٢٬١٦٠
٢٧
٨٣٠
١٦٬٠٠٣
١٠٬١٦٨
٣٩٬٠٩٢

٣٦

أقل من أو
يساوي اث¦
ً
عشر شهرا
)بآالف
الرياالت
السعودية(
٢٦٥٬٨٨٣
٢٨٬٠٣٩
٣٣٦
٢٬٢٠٠
٢٩٦٬٤٥٨

٣٢٬٠٥٤
٢٬٢٠٦
١٣٨
١٬٣٠٥
١١٬٤٨١
٤٧٬١٨٤

أك¨ /من اث¦
ً
عشر شهرا

املجموع

)بآالف
الرياالت
السعودية(

)بآالف
الرياالت
السعودية(

٣٬٤٩١
٦٬٨٣٠
٨٠
١٠٬٤٠١

٦٢٣
٢٬٠٨٨
٥١١
٧٬٧٩٠
١١٬٠١٢

٢٦٥٬٨٨٣
٢٨٬٠٣٩
٣٣٦
٣٬٤٩١
٢٬٢٠٠
٦٬٨٣٠
٨٠
٣٠٦٬٨٥٩

٣٢٬٦٧٧
٤٬٢٩٤
١٣٨
١٬٣٠٥
١١٬٩٩٢
٧٬٧٩٠
٥٨٬١٩٦

مورغان ستان ي السعودية
)شركة مساهمة مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن*+ية )ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م

 -٢٤إدارة املخاطر املالية
إجراءات إدارة املخاطر
املخاطر ي جزء ال يتجزأ من نشاط الشركة التجاري .تسى الشركة إ/ى تحديد وتقييم ومراقبة وإدارة كل أنواع املخاطر املختلفة ال تنطوي علMا
ً
أنشطMNا التجارية وفقا لسياسات وإجراءات محددة .قامت الشركة بتطوير إطار سياسة إدارة املخاطر الخاص Mا ،والذي يتما مع سياسات وإجراءات
إدارة املخاطر *ي مجموعة مورغان ستانAي وال تتضمن التصعيد إ/ى مجلس إدارة الشركة وموظفي اإلدارة العليا املناسب%ن *ي الشركة.
 ١-٢٤مخاطر االئتمان
تش ,%مخاطر االئتمان إ/ى مخاطر الخسارة الناشئة عندما ال يفي املق¡,ض أو الطرف املقابل أو املصدر بال¡ اماته املالية تجاﻩ الشركة .يمكن تصنيف
التعرض االئتماني للشركة عAى النحو التا/ي:
•

مخاطر مقابل االيداع *ي البنوك ؛ و

•

مخاطر مقابل الذمم املدينة للشركات والجهات ذات العالقة.

 ١-١-٢٤إدارة مخاطر االئتمان
تتم إدارة االنكشاف ملخاطر االئتمان عAى أساس عالم وبالنظر إ/ى كل كيان قانوني جوهري ضمن مجموعة مورجان ستانAي .تضع سياسات وإجراءات
إدارة مخاطر االئتمان ،إطار للتحديد والقياس واملراقبة والتحكم *ي مخاطر االئتمان مع ضمان شفافية مخاطر االئتمان الجوهرية واالمتثال للحدود املقررة
وتصعيد ترك %املخاطر لإلدارة العليا املناسبة.
تدخل الشركة *ي غالبية معامالت أصولها املالية مع مشاريع مجموعة مورغان ستانAي األخرى ،وتعت ,Dكل من الشركة ومشاريع مجموعة مورغان ستانAي
األخرى شركات فرعية مملوكة بالكامل لنفس الشركة األم ،مورغان ستانAي .نتيجة للدعم الضم ðال ستقدمه مورغان ستانAي ،تعت ,Dالشركة معرضة
ملخاطر ائتمان مورغان ستانAي ،باستثناء الحاالت ال تتعامل فMا الشركة مع مشاريع مجموعة مورغان ستانAي ال لها تصنيف ائتماني أعAى من تصنيف
مورغان ستانAي.

املراقبة والتحكم
يم %اإلطار التنظيم ب%ن مخاطر االئتمان و مخاطر متطلبات رأس مال لالئتمان للطرف املقابل .يعكس عنصر رأس املال ملخاطر االئتمان ،متطلبات رأس
املال ال تتعلق بمخاطر الخسارة الناتجة عن فشل املق¡,ض *ي الوفاء بال¡ اماته .ينشأ انكشاف ائتمان الطرف املقابل لخطر عدم قدرة األطراف املقابلة
عAى الوفاء بال¡ امات الدفع الخاصة Mا بموجب عقود املنتجات املتداولة .يرجع التمي %ب%ن مخاطر االئتمان ومخاطر االئتمان للطرف املقابل إ/ى الطبيعة
الثنائية لالنكشاف ملخاطر االئتمان للطرف املقابل.

٣٧

مورغان ستان ي السعودية
)شركة مساهمة مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن*+ية )ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م

إدارة املخاطر املالية )تتمة(
إدارة مخاطر االئتمان )تتمة(
تستخدم الشركة النهج املوحد املنصوص عليه *ي متطلبات الرك %ة األو/ى من اللوائح التحوطية لهيئة أسواق املال )"القواعد"( لحساب رأس املال
التنظيم ملخاطر االئتمان.
•

متطلبات رأس املال للمراكز املتعلقة باألنشطة غ ,%التجارية ،تتوافق مع صا*ي أقل من  ٪١٤من األصول املوزونة للمخاطر *ي الشركة .يتم تعي%ن
كل انكشاف للنشاط غ ,%التجاري ملجموعة من فئات االنكشاف ال تحددها القواعد.

•

تستخدم الشركة املعدالت االئتمانية لتحديد درجة جودة االئتمان ال تنكشف لها .تستخدم الشركة جداول املراسالت املقدمة من هيئة
سوق املال لتحديد التصنيفات االئتمانية للوكالة والدرجات *ي مقياس جودة االئتمان.

التصنيف االئتماني
عند تحديد حجم مخاطر االنكشاف ،تستخدم الشركة التصنيف االئتماني املحدد من هيئة سوق املال باتساق وبشكل مستمر .عند استخدام تصنيف
ً
ائتماني لتحديد حجم مخاطر االنكشاف ،يتم تعي%ن حجم املخاطرة *ي درجة جودة االئتمان الخاصة باالنكشاف وفقا لقواعد استخدام التصنيف
االئتماني.
 ٢-١-٢٤التعرض ملخاطر االئتمان
ً
تم توضيح الحد األق لالنكشاف ملخاطر االئتمان )"اجما/ي االنكشاف لالئتمان"( للشركة كما *ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,Dم ،بناءا عAى القيمة الدف¡,ية
لألصول املالية والحد األق للمبلغ الذي قد يتع%ن عAى الشركة سدادﻩ فيما يتعلق باألدوات املالية غ ,%املع¡,ف Mا ،و ال تعتقد الشركة أMÔا تخضع
ملخاطر االئتمان .ضمن الجدول ،يتم التمي %ب%ن األدوات املالية الخاضعة ملحاسبة خسارة االئتمان املتوقعة عن غ,%ها .لم تدخل الشركة *ي أي تحسينات
ائتمانية إلدارة انكشافها ملخاطر االئتمان .ال يوجد لدى الشركة أي تعرض جوهري ناتج عن بنود غ ,%مع¡,ف Mا *ي قائمة املركز املا/ي.

التصنيف
خاضعة لخسارة االئتمان املتوقعة:
النقد وودائع تحت الطلب
ذمم مدينة تجارية وأخرى

٣٨

٢٠٢٠م
)بآالف الرياالت السعودية(
إجما;ي التعرض ملخاطر
االئتمان

٢٠١٩م
)بآالف الرياالت السعودية(
أجما;ي التعرض ملخاطر
االئتمان

٢٥٩٬٨٦٣
٢٧٬٨٠١

٢٦٥٬٨٨٣
٢٨٬٠٣٩

٢٨٧٬٦٦٤

٢٩٣٬٩٢٢

مورغان ستان ي السعودية
)شركة مساهمة مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن*+ية )ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م

إدارة املخاطر املالية )تتمة(
 ٣-١-٢٤جودة االئتمان
ُ
تستمد التصنيفات االئتمانية الداخلية باستخدام منهجيات متسقة بشكل عام مع تلك املستخدمة من قبل الجهات الخارجية.
ً
يقدم الجدول التا/ي تحليال ملخاطر االئتمان حسب مرحلة خسارة االئتمان املتوقعة لكل فئة من األدوات املالية املع¡,ف Mا الخاضعة لخسارة االئتمان
املتوقعة ً
بناء عAى درجات التصنيف االئتماني الداخAي التالية:
الدرجة االستثمارية :الدرجات الداخلية BBB – AAA
الدرجة غ ,%االستثمارية :الدرجات الداخلية CCC – BB
التع¨) /ي السداد /الدرجات الداخلية D

مراحل خسارة االئتمان املتوقعة
املرحلة ٣
املرحلة ٢
مدى الحياة
مدى الحياة
خسارة االئتمان
خسارة االئتمان
املتوقعة
املتوقعة
)بآالف الرياالت
)بآالف الرياالت
السعودية(
السعودية(

 ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م
املرحلة ١
اث¦ عشر شهر
خسارة االئتمان
املتوقعة
)بآالف الرياالت
السعودية(
نقد وودائع تحت الطلب:
درجة االئتمان
الدرجة االستثمارية
غ ,%مصنف
القيمة الدف/ية
ذمم مدينة تجارية وأخرى(١) :
درجة االئتمان
الدرجة االستثمارية
غ ,%مصنف
إجما/ي القيمة الدف¡,ية
مخصص الخسارة
القيمة الدف/ية

٢٥٩٬٨٥٥
٨
٢٥٩٬٨٦٣

-

-

-

٦٬٢٠٨
٢١٬٤٩٦
٢٧٬٧٠٤
٢٧٬٧٠٤

٣٩

١٣٦
١٣٦
)(٣٩
٩٧

املجموع

)بآالف الرياالت
السعودية(

٢٥٩٬٨٥٥
٨
٢٥٩٬٨٦٣

٦٬٢٠٨
٢١٬٦٣٢
٢٧٬٨٤٠
)(٣٩
٢٧٬٨٠١

مورغان ستان ي السعودية
)شركة مساهمة مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن*+ية )ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م

إدارة املخاطر املالية )تتمة(
جودة االئتمان )تتمة(

مراحل خسارة االئتمان املتوقعة
املرحلة ٣
املرحلة ٢
مدى الحياة
مدى الحياة
خسارة االئتمان
خسارة االئتمان
املتوقعة
املتوقعة
)بآالف الرياالت
)بآالف الرياالت
السعودية(
السعودية(

 ٣١ديسم٢٠١٩ /0م
املرحلة ١
اث¦ عشر شهر
خسارة االئتمان
املتوقعة
)بآالف الرياالت
السعودية(
نقد وودائع تحت الطلب:
درجة االئتمان
الدرجة االستثمارية
غ ,%مصنف
القيمة الدف/ية
ذمم مدينة تجارية وأخرى(١) :
درجة االئتمان
الدرجة االستثمارية
غ ,%مصنف
إجما/ي القيمة الدف¡,ية
مخصص الخسارة
القيمة الدف/ية

٢٦٥٬٨٧٥
٨
٢٦٥٬٨٨٣

-

-

-

-

-

٧٬١٧٩
٢٠٬٠٥١
٢٧٬٢٣٠
٢٧٬٢٣٠

٨٤٨
٨٤٨
)(٣٩
٨٠٩

املجموع

)بآالف الرياالت
السعودية(

٢٦٥٬٨٧٥
٨
٢٦٥٬٨٨٣

٧٬١٧٩
٢٠٬٨٩٩
٢٨٬٠٧٨
)(٣٩
٢٨٬٠٣٩

 ٤-١-٢٤مخصص خسارة االئتمان املتوقعة
لم تطرأ أي تغي,%ات عAى طرق التقدير أو االف¡,اضات الهامة لتقدير انخفاض القيمة خالل السنة .لم تكن هناك أي تعديالت عAى األصول املالية خالل
السنة أو منذ نشأMeا وبالتا/ي لم تؤثر التعديالت عAى تصنيف خسائر االئتمان املتوقعة.
يجوز للشركة شطب ديون األصول املالية ال ال تزال خاضعة لنشاط التنفيذ .بلغت املبالغ التعاقدية غ ,%املسددة لهذﻩ األصول املشطوبة خالل السنة
ً
املنMNية *ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,Dم مبلغ ال ء )٢٠١٩م :ال ء ريال سعودي( .ال تزال الشركة تسى إ/ى اس¡,داد كامل املبالغ املستحقة لها قانونيا ،ولكن
ً
الديون تم شط Mا نظرا لعدم وجود توقعات معقولة الس¡,دادها بالكامل.

٤٠

مورغان ستان ي السعودية
)شركة مساهمة مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن*+ية )ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م

إدارة املخاطر املالية )تتمة(
مخصص خسارة االئتمان املتوقعة )تتمة(
يلخص هذا الجدول مخصص الخسارة *ي MÔاية السنة حسب فئة االنكشاف  /األصل:
مخصص الخسارة حسب الفئة

ذمم مدينة تجارية وأخرى

اإلجما;ي
)بآالف الرياالت
السعودية(
٢٧٬٨٤٠
٢٧٬٨٤٠

مخصص الخسارة حسب الفئة

ذمم مدينة تجارية وأخرى

اإلجما;ي
)بآالف الرياالت
السعودية(
٢٨٬٠٧٨
٢٨٬٠٧٨

٢٠٢٠م
خسارة االئتمان
املتوقعة
)بآالف الرياالت
السعودية(
)(٣٩
)(٣٩

صا)ي
)بآالف الرياالت
السعودية(
٢٧٬٨٠١
٢٧٬٨٠١

٢٠١٩م
خسارة االئتمان
املتوقعة
)بآالف الرياالت
السعودية(
)(٣٩
)(٣٩

صا)ي
)بآالف الرياالت
السعودية(
٢٨٬٠٣٩
٢٨٬٠٣٩

إجما;ي القيمة الدف/ية
لم تكن هنالك تغ,%ات جوهرية *ي إجما/ي القيمة الدف¡,ية لألصول املالية ال أسهمت *ي التغ,%ات *ي مخصص الخسارة.
تخفيف املخاطر
تشتمل مخاطر االئتمان لدى الشركة بشكل رئي øعAى الذمم املدينة من جهات ذات عالقة ،والودائع لدى البنوك والذمم املدينة من الرسوم والعموالت
واس¡,داد نفقات املشاريع .إن ايداعات الشركة لدى البنوك ي مع بنوك ذات السمعة الطيبة وبالتا/ي فإن مخاطر االئتمان محدودة .مخاطر االئتمان فيما
ً
يتعلق باملدين%ن ب%ن الشركات ليست كب,%ة وي موزعة عAى عدد من األطراف املقابلة .إن ذمم الجهة ذات عالقة ي من شركة زميلة مستقرة ماليا وبالتا/ي
فإن الشركة ال تعت ,Dذات أي مخاطر للتع ,Öعن السداد من رصيد الجهة ذات عالقة.

٤١

مورغان ستان ي السعودية
)شركة مساهمة مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن*+ية )ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م

إدارة املخاطر املالية )تتمة(
 ٢-٢٤مخاطر السيولة
مخاطر السيولة ي مخاطر عدم قدرة الشركة عAى تمويل عملياMeا بسبب عدم القدرة عAى الوصول إ/ى أسواق رأس املال أو مواجهة صعوبة *ي تصفية
أصولها .تشمل مخاطر السيولة قدرة الشركة )أو قدرMeا املتصورة( عAى الوفاء بال¡ اماMeا املالية دون التعرض لتعطل أعمال جوهري أو أضرار بسمعة
الشركة وال قد Meدد استمرارية الشركة ككيان مستمر.
ً
يعد إطار إدارة مخاطر السيولة ملجموعة مورغان ستانAي عامال بالغ األهمية للمساعدة *ي ضمان احتفاظ الشركة باحتياطيات كافية من السيولة ومصادر
تمويل دائمة للوفاء بال¡ اماMeا اليومية ولتحمل أحداث اإلجهاد غ ,%املتوقعة .إدارة مخاطر السيولة ي قسم يتخصص *ي إدارة املخاطر ،وال تراقب
مخاطر السيولة .يضمن قسم مخاطر السيولة شفافية مخاطر السيولة الجوهرية ،واالل¡ ام بحدود املخاطر املوضوعة ،وتصعيد ترك %ات املخاطر إ/ى
اإلدارة العليا املناسبة .لتنفيذ هذﻩ املسؤوليات ،فإن إدارة مخاطر السيولة:
•

تضع حدود تتما مع مجموعة مورغان ستانAي;

•

تحدد وتحلل مخاطر السيولة الناشئة لضمان تخفيف أثر هذﻩ املخاطر بشكل مناسب؛

•

مراقبة وتقرير االنكشاف للمخاطر مقابل املقاييس والحدود ،و ؛

•

مراجعة املنهجيات واالف¡,اضات ال تقوم علMا اختبارات إجهاد السيولة ملجموعة مورغان ستانAي لضمان سيولة وتمويل كافي%ن بموجب
مجموعة من السيناريوهات السلبية.

يتم تلخيص مخاطر السيولة ال حددMeا هذﻩ العمليات *ي التقارير ال تنتجها إدارة مخاطر السيولة وال يتم تداولها ومناقشMNا مع لجنة إدارة األصول /
االل¡ امات *ي أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا ،ولجنة مخاطر أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا ولجنة مورغان ستانAي الدولية للمخاطر كما هو مناسب.
يتحمل قسم الخزينة ووحدات األعمال املعمول Mا املسؤولية األساسية للتقييم واملراقبة والسيطرة عAى مخاطر السيولة الناشئة عن األنشطة التجارية
ملجموعة مورغان ستانAي ،والحفاظ عAى العمليات والضوابط إلدارة املخاطر الرئيسية الكامنة *ي مجاالت كل مMا .تنسق إدارة مخاطر السيولة مع قسم
الخزينة ووحدات األعمال للمساعدة *ي ضمان إطار عمل متسق وشامل إلدارة مخاطر السيولة ع ,Dمجموعة مورغان ستانAي.
تتبع الشركة سياسة الحفاظ عAى مستوى عال من السيولة من خالل اإلدارة الفعالة واملتعقلة لألصول واالل¡ امات .لدى الشركة ال¡ امات ضئيلة مقارنة
بإجما/ي األصول ،معظم األصول ي عبارة عن أصول عالية السيولة.
تراقب الشركة مخاطر السيولة من خالل إطار سياسة السيولة والتمويل إلدارة املخاطر وال:
•
•

تضمن أن يتم إدارة ملف سيولة الشركة والحفاظ عليه بطريقة تتناسب مع بيانات مخاطر األصول لدى الشركة وتفاوت املخاطر.
تضفي الطابع الرسم عAى هيكل إدارة الرقابة عAى مخاطر السيولة من خالل تحديد أدوار مجلس إدارة الشركة واإلدارة العليا *ي عملية إدارة
مخاطر السيولة.

إطار السيولة التنظيمية
يحدد إطار السيولة املطلوبة مقدار السيولة ال يجب عAى مجموعة مورغان ستانAي االحتفاظ Mا *ي كل من البيئات الطبيعية واملجهدة لضمان وضعها
ً
املا/ي وعدم تأثر متانMNا اإلجمالية سلبا بعدم القدرة )أو عدم القدرة التصورية( عAى الوفاء بال¡ اماMeا املالية *ي الوقت املناسب .يأخذ إطار السيولة املطلوبة
ً
*ي االعتبار متطلبات السيولة األك ,Öتقييدا للوفاء بجميع الحدود التنظيمية والداخلية عAى مستوى الكيان املوحد والقانوني.
أصدرت هيئة السوق املالية القواعد العامة )"القواعد"( *ي تاريخ  ٣٠ديسم) ٢٠١٢ ,Dاملوافق  ١٧صفر  ١٤٣٤هـ( بموجب املرسوم امللكي رقم م٣٠ /
ً
ً
املؤرخ  ١٤٢٤/٦/٢هـ .وفقا للمادة  ٥٧من القواعد ،يتع%ن عAى الشركة إدارة مخاطر السيولة وفقا لألحكام املنصوص علMا *ي الفصل%ن  ١٨و  ١٩وامللحق
 ٨من القواعد.
٤٢

مورغان ستان ي السعودية
)شركة مساهمة مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن*+ية )ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م

إدارة املخاطر املالية )تتمة
مخاطر السيولة )تتمة(
اختبارات جهد السيولة
تستخدم مجموعة مورغان ستانAي اختبارات جهد السيولة لنمذجة تدفقات السيولة الخارجية وفيما ب%ن الشركات ع ,Dسيناريوهات متعددة ونطاق من
اآلفاق الزمنية .تحتوي هذﻩ السيناريوهات عAى مجموعات مختلفة من أحداث اإلجهاد الفردية والنظامية ذات الشدة واملدة املختلفة .تعت ,Dمنهجية،
وتنفيذ ،وإنتاج ،وتحليل اختبارات إجهاد السيولة للشركة مكونات مهمة *ي إطار عمل السيولة املطلوب.
يتم إجراء اختبارات إجهاد السيولة لصالح شركة مورغان ستانAي والشركات التابعة لها العاملة الرئيسية ،وكذلك عAى مستويات العمالت الرئيسية ،من
أجل الحصول عAى متطلبات نقدية محددة وتوافر النقد *ي مختلف الكيانات القانونية .تف¡,ض اختبارات إجهاد السيولة أن الشركات التابعة ستستخدم
ً
أوال لتمويل ال¡ اماMeا قبل سحب السيولة من مورغان ستانAي .من املف¡,ض ً
أيضا أن مورغان ستانAي ستدعم الشركات التابعة لها ولن
السيولة الخاصة Mا
ً
تتمكن من الوصول إ/ى النقد الذي قد يكون محتفظا به *ي بعض الشركات التابعة .باإلضافة إ/ى االف¡,اضات ال تقوم علMا اختبارات إجهاد السيولة،
تأخذ مجموعة مورغان ستانAي *ي االعتبار مخاطر التسوية املتعلقة بالتسوية اليومية ومقاصة األوراق املالية واألنشطة املالية.
ال تعت ,Dالشركة شركة تابعة تشغيلية رئيسية ألغراض مخاطر السيولة .ومع ذلك ،سيكون لدى الشركة إمكانية الوصول إ/ى احتياطيات النقد أو السيولة
ال يحتفظ Mا مورغان ستانAي *ي حالة عدم تمكMم من الوصول إ/ى التمويل الكا*ي لخدمة ال¡ اماMeم املالية عندما تصبح مستحقة الدفع.
تقوم الشركة بتحديث اف¡,اضات اختبار الضغط عAى أساس نصف سنوي .تتم مراجعMNا من قبل الرئيس التنفيذي ولجنة التدقيق واملوافقة علMا من
قبل مجلس إدارة الشركة عAى أساس سنوي.

إدارة التمويل
تدير مجموعة مورغان ستانAي تمويلها بطريقة تقلل من خطر تعطل مجموعة مورغان ستانAي وعمليات الشركة* .ي حالة وجود جهد عAى السيولة ،تسى
مجموعة مورغان ستانAي إ/ى حث مورغان ستانAي السعودية عAى إجراء عملياMeا بطريقة تضمن أن جميع ال¡ اماMeا تجاﻩ دائنMا يمكن تسويMNا خالل الف¡,ة
إستحقاقها ،وإ/ى الحد الضروري ،لتوف ,%دعم مورغان ستانAي السعودية لهذا الغرض.

٤٣

مورغان ستان ي السعودية
)شركة مساهمة مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن*+ية )ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م

إدارة املخاطر املالية )تتمة(
مخاطر السيولة )تتمة(
تحليل اإلستحقاق
*ي تحليل اإلستحقاق التا/ي لألصول واالل¡ امات املالية ،تمثل مبالغ التدفقات النقدية غ ,%املخفضة املدينة والدائنة للشركة الناتجة عن أصولها وال¡ اماMeا
املالية إ/ى إستحقاقات تعاقدية مبكرة كما *ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,Dم و  ٣١ديسم٢٠١٩ ,Dم .يتم التعامل مع املبالغ املستلمة من األصول املالية واملبالغ
املسددة لالل¡ امات املالية الخاضعة إلشعار فوري كما لو تم تقديم اإلشعار عAى الفور وتصنف حسب الطلب .يعتمد هذا العرض من قبل الشركة
ليعكس بشكل مناسب مخاطر السيولة الناتجة عن هذﻩ األصول واالل¡ امات املالية ،ويتم تقديمها بطريقة تتفق مع كيفية إدارة مخاطر السيولة عAى هذﻩ
األصول واالل¡ امات املالية من قبل الشركة.

تساوي أو أك¨/
تساوي أو أك¨ /تساوي أو أك¨ /من سنة وأقل تساوي أو أك¨/
من شهر و أقل من ثالث أشهر
أقل من شهر من ثالث أشهر وأقل من سنة

تحت الطلب
 ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م

من خمسة

من خمسة

سنوات

سنوات

املجموع

)بآالف الرياالت )بآالف الرياالت )بآالف الرياالت )بآالف الرياالت )بآالف الرياالت )بآالف الرياالت )بآالف الرياالت
السعودية(

السعودية(

السعودية(

السعودية(

السعودية(

السعودية(

السعودية(

األصول املالية
نقد وودائع تحت الطلب

٨٩٬٨٦٣

-

١٧٠٬٠٠٠

ذمم مدينة تجارية وأخرى

٢٤٬٩٥٨

-

٢٬٥٣٩

٣٠٤

١١٤٬٨٢١

-

١٧٢٬٥٣٩

٣٠٤

مجموع األصول املالية

-

-

-

٢٥٩٬٨٦٣

-

-

٢٧٬٨٠١

-

-

٢٨٧٬٦٦٤

االل~امات املالية
ذمم دائنة تجارية وأخرى
مجموع االل~امات املالية

٥٬٤٥٨

٣٬٧٠٧

-

-

٧٣٩

-

٩٬٩٠٤

٥٬٤٥٨

٣٬٧٠٧

-

-

٧٣٩

-

٩٬٩٠٤

٤٤

مورغان ستان ي السعودية
)شركة مساهمة مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن*+ية )ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م

إدارة املخاطر املالية )تتمة(
مخاطر السيولة )تتمة(
تساوي أو أك¨/
تساوي أو أك¨ /تساوي أو أك¨ /من سنة وأقل تساوي أو أك¨/
من شهر و أقل من ثالث أشهر
أقل من شهر من ثالث أشهر وأقل من سنة

تحت الطلب
 ٣١ديسم٢٠١٩ /0م

من خمسة

من خمسة

سنوات

سنوات

املجموع

)بآالف الرياالت )بآالف الرياالت )بآالف الرياالت )بآالف الرياالت )بآالف الرياالت )بآالف الرياالت )بآالف الرياالت
السعودية(

السعودية(

السعودية(

السعودية(

السعودية(

السعودية(

السعودية(

األصول املالية
نقد وودائع تحت الطلب

٨٥٬٨٨٣

-

٣٠٬٠٠٠

١٥٠٬٠٠٠

-

-

٢٦٥٬٨٨٣

ذمم مدينة تجارية وأخرى

٢٥٬٩٢٩

-

١٬١٥٩

٩٥١

-

-

٢٨٬٠٣٩

١١١٬٨١٢

-

٣١٬١٥٩

١٥٠٬٩٥١

-

-

٢٩٣٬٩٢٢

مجموع األصول املالية
االل~امات املالية
ذمم دائنة تجارية وأخرى
مجموع االل~امات املالية

٢٨٬٥٦٩

٣٬٤٨٥

-

-

٦٢٣

-

٣٢٬٦٧٧

٢٨٬٥٦٩

٣٬٤٨٥

-

-

٦٢٣

-

٣٢٬٦٧٧

 ٣-٢٤مخاطر السوق
تم تحديد مخاطر السوق بموجب املعيار الدو/ي للتقرير املا/ي رقم " ٧األدوات املالية – اإلفصاحات" عAى أنه يوجد مخاطربسبب تقلب القيمة العادلة أو
التدفقات النقدية املستقبلية لألداة املالية بسبب التغ,%ات *ي أسعار السوق.
تش ,%مخاطر السوق إ/ى إحتمال أن يؤدي أي تغي* ,%ي مستوى واحد أو أك ,Öمن أسعار السوق أو املعدالت أو املؤشرات أو التقلبات )تقلب أسعار األداة
األساسية املحسوب Mا أسعار الخيار( أو االرتباطات أو عوامل السوق األخرى ،مثل سيولة السوق ،إ/ى خسائر *ي مركز أو محفظة إستثمارية.
تدير الشركة مخاطر السوق املصاحبة ألنشطMNا التجارية عAى كل من مستوى القسم ومستوى املنتج الفردي ،وتتضمن النظر *ي مخاطر السوق عAى
مستوى الكيان القانوني.
ً
تعد اإلدارة السليمة ملخاطر السوق جزءا ال يتجزأ من ثقافة الشركة .الشركة مسؤولة عن ضمان أن التعرض ملخاطر السوق يتم إدارته ومراقبته بشكل
جيد .تعد وحدات األعمال واملكاتب التجارية املختلفة مسؤولة عن ضمان إدارة ومراقبة التعرض ملخاطر السوق بشكل جيد .تساعد مجموعات التحكم *ي
ضمان قياس هذﻩ املخاطر ومراقبMNا عن كثب وجعلها واضحة لإلدارة العليا.

٤٥

مورغان ستان ي السعودية
)شركة مساهمة مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن*+ية )ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م

إدارة املخاطر املالية )تتمة(
مخاطر السوق )تتمة(

تتعرض الشركة لألنواع التالية من مخاطر السوق بموجب هذا التعريف :مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العملة.
مخاطر معدل الفائدة
يتم تحديد مخاطر أسعار الفائدة *ي املعيار الدو/ي إلعداد التقارير املالية رقم " ٧األدوات املالية :اإلفصاحات" عAى أMÔا مخاطر تقلب القيمة العادلة أو
التدفقات النقدية املستقبلية لألداة املالية بسبب التغ,%ات *ي أسعار الفائدة *ي السوق .تتعرض الشركة ملخاطر أسعار الفائدة الناتجة عن التغ,%ات *ي
أسعار الفائدة ال تؤثر عAى القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية ألصولها وال¡ اماMeا .استثمارات الشركة وتمويلها ي *ي الغالب معدل فائدة
ً
جوهريا
ثابت ويتم االحتفاظ باألصول واالل¡ امات ذات الصلة بالتكلفة املطفأة .عAى هذا النحو ،فإن تعرض القيمة العادلة لتحركات أسعار الفائدة ليس
ولم يتم تقديم تحليل حساسية سعر الفائدة.

مخاطر العملة
مخاطر العملة ي حساسية املنتجات املالية للتغ,%ات *ي أسعار صرف العمالت األجنبية الفورية .تستخدم الشركة إطار الرك %ة  ١املعتمد من هيئة السوق
املالية الحتساب متطلبات رأس املال ملخاطر العملة عAى أساس صا*ي املركز املفتوح من العمالت لتغطية عمليات الشركة ال ال تتعلق بدف¡ ,التداولً .
نظرا
ألن تعرض الشركة ملخاطر محدودة خارج عمالت مجلس التعاون الخلي ي املربوطة بالفعل بالدوالر األمريكي ،فإن مستويات التقلب ليست كب,%ة.

 -٢٥األصول واالل~امات غ> /املقاسة بالقيمة العادلة
ً
بالنسبة لجميع األدوات املالية ال ال تقاس بالقيمة العادلة ،تعت ,Dالقيمة الدف¡,ية ي التقريب املعقول للقيمة العادلة نظرا لطبيعة هذﻩ األصول
واالل¡ امات قص,%ة األجل.

٤٦

مورغان ستان ي السعودية
)شركة مساهمة مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن*+ية )ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م

 -٢٦إدارة رأس املال واملتطلبات التنظيمية
تحدد مجموعة مورغان ستانAي الفرق ب%ن متوسط حقوق املساهم%ن املش¡,كة ومجموع قيم متوسط حقوق املساهم%ن املش¡,كة املصنفة عAى قطاعات
أعمال كحقوق مساهم%ن للشركة األم .تحتفظ مجموعة مورغان ستانAي بشكل عام بحقوق مساهم%ن الشركة األم للمتطلبات التنظيمية املرتقبة ،والنمو
الطبيي ،وعمليات االستحواذ ،وغ,%ها من احتياجات رأس املال.
من املتوقع أن يتطور اإلطار العمAي لرأس املال املطلوب بمرور الوقت استجابة للتغ,%ات *ي بيئة األعمال والبيئة التنظيمية ،عAى سبيل املثال ،لتطبيق
اختبار التوتر أو التحسينات *ي أساليب النماذج .ستواصل الشركة تقييم اإلطار فيما يتعلق بتأث ,%املتطلبات التنظيمية املستقبلية ،حسب ما هو مالئم.
ً
ستنادا إ/ى ،ومن ب%ن أشياء أخرى ،فرص العمل واملخاطر وتوافر رأس املال ومعدالت
تدير مجموعة مورغان ستانAي بشكل نشط مركزها الرأسما/ي املوحد ا
العوائد مع سياسات رأس املال الداخلية واملتطلبات التنظيمية وإرشادات وكالة التصنيف .بالتا/ي* ،ي املستقبل قد تتوسع أو تتعاقد مع قاعدة راس مال
لتلبية اإلحتياجات املتغ,%ة ألعمالها.
مصدرا ً
ً
مهما للقوة املالية .تدير وتراقب رأس مالها بما يتما مع السياسات واإلجراءات املعمول Mا وبما يتوافق مع املتطلبات
تعت ,Dالشركة رأس املال
التنظيمية املحلية.
ً
Meدف مجموعة مورغان ستانAي أيضا إ/ى اإلستفادة بشكل مالئم عAى مستوى الكيان القانوني مع الحفاظ عAى قدرة ذلك الكيان عAى اإلستمرار ككيان
مستمر والتأكد من أنه يفي بجميع متطلبات رأس املال التنظيم ،بحيث يمكنه اإلستمرار *ي توف ,%عوائد ملجموعة مورغان ستانAي.
من أجل الحفاظ عAى هيكل رأس املال أو تعديله كما هو موضح أعالﻩ ،يجوز للشركة تعديل مبلغ توزيعات األرباح املدفوعة أو إعادة رأس املال للمساهم%ن
أو إصدار أسهم جديدة.
تخضع الشركة للرقابة من قبل هيئة سوق املال وبالتا/ي ف çتخضع ملتطلبات الحد األدنى لرأس املال .تتم مراقبة رأس مال الشركة بشكل مستمر لضمان
اإلمتثال لهذﻩ املتطلبات .كحد أدنى ،يجب عAى الشركة التأكد من أن موارد رأس املال )رأس املال واألرباح والخسائر املراجعة واإلحتياطات املؤهلة( أك ,Dمن
متطلبات موارد رأس املال بما *ي ذلك مخاطر االئتمان والسوق والتشغيل.
ً
امتثلت الشركة لجميع متطلبات رأس املال التنظيم خالل العام ،وفقا للقواعد ،حددت هيئة سوق املال اإلطار والتوجيه فيما يتعلق بالحد األدنى
ملتطلبات رأس املال التنظيم ومنهجية حساMا كما هو منصوص عليه *ي الرك %ة االو/ى.

٤٧

مورغان ستان ي السعودية
)شركة مساهمة مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن*+ية )ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م

إدارة رأس املال واملتطلبات التنظيمية )تتمة(
ً
وفقا لهذﻩ املنهجية ،قامت الشركة بحساب الحد األدنى لرأس املال املطلوب ونسب كفاية رأس املال عAى النحو التا/ي:
٢٠٢٠م
)بآالف
الرياالت
السعودية(

٢٠١٩م
)بآالف الرياالت
السعودية(

قاعدة رأس املال
الشريحة  ١رأس املال

٢٥٩٬٤٤١

٢٤٨٬٦٦٣

خصومات

)(٣٬٧٩٦

)(٣٬٥٧١

الشريحة  ٢رأس املال

-

-

مجموع أساس رأس املال

٢٥٥٬٦٤٥

٢٤٥٬٠٩٢

الحد األدنى ملتطلبات رأس املال
مخاطر االئتمان

٣٢٬٠٠٤

٣٢٬٦٢٦

مخاطر السوق

٣٩

٢٧٩

مخاطر التشغيل

٢٢٬١١٦

١٩٬٥٧٨

مجموع الحد األدنى ملتطلبات رأس املال

٥٤٬١٥٩

٥٢٬٤٨٣

معدل الكفاية املالية )مرة(

٤٫٧٢

٤٫٦٧

الفائض

٢٠١٬٤٨٦

١٩٢٬٦٠٩

تستند الحسابات أعالﻩ إ/ى نموذج كفاية رأس املال املقدم من هيئة السوق املالية لسنوات التقرير للقوائم املالية.
إفصاحات الرك>~ة الثالثة
تنتج الشركة إفصاحات الرك %ة الثالثة ال تسمح للمستثمرين واملشارك%ن اآلخرين *ي السوق بفهم كفاية رأس املال والتعرض للمخاطر بشكل خاص
وعمليات إدارة املخاطر للشركات الفردية .يمكن العثور عAى إفصاحات الرك %ة الثالثة للشركة عAى:
https://www.morganstanley.com/about-us/global-offices/europe-middle-east-africa/saudi-arabia#RegulatoryDocumentation

٤٨

مورغان ستان ي السعودية
)شركة مساهمة مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن*+ية )ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م

إدارة رأس املال واملتطلبات التنظيمية )تتمة(:
تدير الشركة البنود التالية كرأس مال:
٢٠٢٠م
)بآالف الرياالت
السعودية(
٦٥٬٠٠٠
١٩٬٥٠٠
١٧٤٬٩٤١
٢٥٩٬٤٤١

رأس املال العادي
احتياطي نظامي
األرباح املبقاة

٢٠١٩م
)بآالف الرياالت
السعودية(
٦٥٬٠٠٠
١٩٬٥٠٠
١٦٤٬١٦٣
٢٤٨٬٦٦٣

 -٢٧خطط تعويض املوظف>ن
تحتفظ مورغان ستانAي بخطط مختلفة للتعويضات املؤجلة املسواة بملكية حقوق املساهم%ن وخطط التعويض املؤجلة النقدية لصالح املوظف%ن.
خطط التعويض املسواة بملكية حقوق املساهم>ن
منحت مورغان ستانAي منح وحدات حصص مقيدة  RSUبموجب العديد من خطط التعويض عAى أساس حقوق امللكية .تنص الخطط عAى تأجيل جزء
ً
عموما لالستحقاق بمرور الزمن ،وعادة
من تعويض حوافز بعض املوظف%ن ،مع منحها *ي شكل أسهم عادية مقيدة .تخضع املكافآت بموجب هذﻩ الخطط
ما تكون من ستة أشهر إ/ى سبع سنوات ،وتعتمد بشكل عام عAى استمرارية التوظيف وتخضع لقيود عAى البيع و النقل و التنازل ح يتم تحويلها إ/ى
أسهم عادية .قد تتم مصادرة كل أو جزء من املكافأة إذا تم إMÔاء العمل قبل MÔاية ف¡,ة االستحقاق ذات الصلة ،أو إلغاءها بعد منحها *ي مواقف معينة.
قد يتمتع املستفيدون من املنح املبنية عAى حقوق املساهم%ن بحقوق التصويت ً
ً
وفقا لتقدير مورغان ستانAي ،ويحصلون
عموما عAى ما يعادل توزيعات
األرباح *ي حال توزيعها ،ما لم يكن هذا محظورا *ي اللوائح التنظيمية.
خالل السنة ،منحت مورغان ستانAي  ٣٬٣٦٥وحدة )٢٠١٩م ٤٬٩٢٨ :وحدة( من وحدات الحصص املقيدة إ/ى موظفي الشركة بمتوسط قيمة عادلة لكل
ً
إستنادا إ/ى القيمة السوقية لألسهم العادية ملورغان عند تاريخ املنح.
وحدة بقيمة  ٥٧٫٥٠دوالر أمريكي )٢٠١٩م ٤٣٫٢٩ :دوالر أمريكي(،
ً
تبلغ مصاريف التعويض عAى أساس حقوق امللكية املع¡,ف Mا *ي السنة  ٧٦٨٬٠٠٠ريال سعودي )٢٠١٩م ٥٥٩٬٠٠٠ :ريال سعودي( .دخلت الشركة أيضا
*ي اتفاقية مع مورغان ستانAي ،حيث تل¡ م بدفع القيمة العادلة للمنح املقدمة للموظف%ن *ي تاريخ املنح إ/ى مورغان ستانAي.
تبلغ االل¡ امات ذات الصلة املستحقة ملورغان ستانAي *ي MÔاية العام ،واملبلغ عMا ضمن "ذمم دائنة تجارية وذمم أخرى" *ي قائمة املركز املا/ي١٬٣٤١٬٠٠٠ ،
ريال سعودي ) ٢٠١٩م ٩٣٤٬٠٠٠ :ريال سعودي( مMا ٢٠١٩) ٦٠٢٬٠٠٠م ٣٤٨٬٠٠٠ :ريال سعودي( ويتوقع تسويMNا بالكامل *ي غضون عام واحد ،بخالف
 ٧٣٩٬٠٠٠ريال سعودي )٢٠١٩م ٥٨٦٬٠٠٠ :ريال سعودي( وال من املتوقع تسويMNا أك ,Öمن سنة واحدة.

٤٩

مورغان ستان ي السعودية
)شركة مساهمة مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن*+ية )ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م

خطط تعويض املوظف>ن )تتمة(
خطط التعويض املؤجلة النقدية
لقد منحت مورغان ستانAي منح تعويضات مؤجلة عAى أساس نقدي لبعض املوظف%ن الذين يؤجلون ً
جزءا من التعويض االختياري للموظف%ن .توفر
عموما ً
ً
ً
عموما لشروط الخدمة الوحيدة مع مرور الوقت ،وال
عائدا مرجعه أداء استثمارات مختلفة .تخضع املكافآت بموجب هذﻩ الخطط
الخطط
ت¡,اوح عادة من ستة أشهر إ/ى ثالثة سنوات من تاريخ املنح.
قد يتم مصادرة كل أو جزء من املكافأة إذا تم إMÔاء العمل قبل MÔاية ف¡,ة االستحقاق ذات الصلة .يتم تسوية املنح ً
نقدا *ي MÔاية ف¡,ة االستحقاق ذات
الصلة.
تم املنح بقيمة  ٩٤٤٬٠٠٠ريال سعودي ) ٢٠١٩م ٩٥٧٬٠٠٠ :ريال سعودي( ملوظفي الشركة خالل العام.
تبلغ االل¡ امات ال يتحملها املوظفون *ي MÔاية العام ،واملفصح عMا ضمن "ال¡ امات أخرى" *ي قائمة املركز املا/ي ١٬٥٢٧٬٠٠٠ ،ريال سعودي )٢٠١٩م:
 ١٬٢٤٨٬٠٠٠ريال سعودي( مMا  ٩٨١٬٠٠٠ريال سعودي )٢٠١٩م ٧٣٧٬٠٠٠ :ريال سعودي( من املتوقع تسويMNا بالكامل خالل سنة واحدة ،بخالف
 ٥٤٦٬٠٠٠ريال سعودي )٢٠١٩م ٥١١٬٠٠٠ :ريال سعودي( وال من املتوقع تسويMNا خالل أك ,Öمن سنة واحدة.

 -٢٨ال~ام منافع ما بعد التوظيف
خطة املنافع املحددة
تدير الشركة خطة مكافأة MÔاية الخدمة )"الخطة"( .يحق للموظف%ن الذين يكملون العمل املستمر ملدة سنة واحدة أو أك ,Öأن يستلموا املكافأة عند إMÔاء
ً
ً
مقطوعا عندما يغادرون الشركة ً
بناء عAى الراتب الMائي وعدد سنوات الخدمة.
العمل .يتلقى املوظف%ن املؤهل%ن مبلغا
الخطة غ ,%ممولة ألنه لم يتم تخصيص أي أصول لتغطية ال¡ امات الشركة .عندما تكون هناك حاجة إ/ى سداد مدفوعات ،تدفع الشركة مساهمة *ي
املخطط تساوي املنفعة الواجب دفعها .تعرض الخطة الشركة للمخاطر بما *ي ذلك مخاطر دوران املوظف%ن والرواتب.
تم إجراء أحدث تقييم اكتواري ،للقيمة الحالية الل¡ امات املنافع املحددة *ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,Dم .تم قياس القيمة الحالية الل¡ امات املنافع املحددة
وتكلفة الخدمة الحالية ذات الصلة وتكلفة الخدمة السابقة ،بإستخدام طريقة وحدة االئتمان املتوقعة.
ً
سنويا عAى أساس محاس îبواسطة خب ,%اكتواري مؤهل .بموجب األساس املحاس ،îيتم قياس القيمة الحالية
يتم إجراء التقييم االكتواري للخطة
الل¡ امات املزايا املحددة بخصم أفضل تقدير للتدفقات النقدية املستقبلية ،لألعضاء الحالي%ن ،عAى أن يتم دفعها بواسطة النظام باستخدام طريقة
وحدة االئتمان املتوقعة.
يبلغ املتوسط املرجح لف¡,ة ال¡ ام املنافع املحددة *ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,Dم  ١٠٫٩٠سنة )٢٠١٩م ١١٫١٣ :سنة(.

٥٠

مورغان ستان ي السعودية
)شركة مساهمة مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن*+ية )ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م

ال~ام منافع ما بعد التوظيف )تتمة(
خطط املنافع املحددة )تتمة(
ً
ملخصا للقيمة الحالية الل¡ امات املزايا املحددة املدرجة *ي قائمة املركز املا/ي:
يقدم الجدول التا/ي
الحركة )ي صا)ي ال~امات املنافع املحددة
٢٠٢٠م

٢٠١٩م

كما *ي  ١يناير

القيمة الحالية لالل~ام
)بآالف الرياالت
السعودية(
)(٧٬٧٩٠

القيمة الحالية لالل~ام
)بآالف الرياالت
السعودية(
)(٥٬٩٢٥

تكلفة الخدمة الحالية

)(١٬١٤٣

)(٩١٠

صا*ي مصروف الفائدة

)(٢٣٣

)(٢٤٠

)(١٬٣٧٦

مبالغ مع/ف ¯*ا )ي قائمة الدخل

)(١٬١٥٠

إعادة تقييم
مكاسب إكتوارية ناشئة عن التغ,%ات *ي اإلف¡,اضات املالية

)(٧٨٤

)(٨١٥

)خسائر(  /مكاسب إكتوارية ناشئة عن تعديالت الخ,Dة
إجما;ي املبلغ املع/ف به )ي قائمة الدخل الشامل

)(٩٤٢
)(١٬٧٢٦

١٠٠
)(٧١٥

مساهمات:
صاحب العمل

٧٢٤

-

كما )ي  ٣١ديسم/0

)(١٠٬١٦٨

)(٧٬٧٩٠

ال¡ ام املنافع هو إجما/ي القيمة الحالية ملنافع األفراد املشمول%ن ألغراض التقييم *ي تاريخ التقييم ،وتكلفة الخدمة ي إجما/ي القيمة الحالية الستحقاقات
األفراد املنسوبة لخدمMNم خالل السنة.
ً
بناء عAى اإلف¡,اضات الديموغرافية اإلكتوارية ،تتوقع الشركة أن تساهم بمبلغ  ٦٧٥٬٠٠٠ريال سعودي ) ٢٠١٩م ٥٢٥٬٠٠٠ :ريال سعودي( للمخطط *ي
السنة املالية التالية.

٥١

مورغان ستان ي السعودية
)شركة مساهمة مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن*+ية )ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م

ال~ام منافع ما بعد التوظيف )تتمة(
خطط املنافع املحددة )تتمة(
يعرض الجدول التا/ي اإلف¡,اضات اإلكتوارية الرئيسية *ي MÔاية ف¡,ة التقرير:
٢٠٢٠م
%
%٢٫٤
%٥٫٠

معدل الخصم
معدل الزيادة *ي الرواتب

٢٠١٩م
%
%٣٫١
%٥٫٠

إن اإلف¡,اضات اإلكتوارية املعروضة أعالﻩ ي مرجح املعدالت للخطة.
ً
نظرا لعدم وجود سوق عميقة *ي سندات الشركات داخل اململكة العربية السعودية ،فقد تم استخدام سوق سندات الشركات األمريكية الحاصل عAى
التصنيف  AAكوسيط لتحديد معدل التخفيض املناسب .تتوقع الشركة زيادة معدالت الرواتب بما يتما مع التوقعات املستقبلية.
تم تطبيق االف¡,اضات الديموغرافية التالية للوفيات واإلنسحاب والتقاعد:
نسبة املوظفات اإلناث
النسبة املئوية للموظف>ن
الذكور الخارج>ن من الخطة الالتي يخرجن من الخطة )ي
ً
ً
)سنويا(
كل عمر
)سنويا(
)ي كل عمر
٢٠١٩م
٢٠٢٠م
٢٠١٩م
٢٠٢٠م
%
%
%
%
العمر
%٢٠
%٢٠
%٢٠
%٢٠
٢٩-١٥
%١٥
%١٥
%١٥
%١٥
٣٤-٣٠
%١٠
%١٠
%١٠
%١٠
٣٩-٣٥
%٥
%٥
%٥
%٥
٤٤-٤٠
%٥
%٥
%٥
%٥
٤٩-٤٥
%٧
%٧
%٧
%٧
٥٤-٥٠
%١٠٠
%١٠٠
%٧
%٧
٥٩-٥٥

فيما يAي الحساسيات املتعلقة بآالف¡,اضات الرئيسية املستخدمة لقياس ال¡ ام املنافع املحددة:
٢٠٢٠م
التأث> /ع ى ال~امات املخطط
التغ>) /ي اإلف/اض
اإلف/اض
الزيادة  /االنخفاض بمعدل %٥٫٤ / % ٥٫٠
الزيادة  /االنخفاض بمعدل %٠٫٥٠
معدل الخصم
الزيادة  /االنخفاض بمعدل %٤٫٩ / % ٥٫٢
الزيادة  /االنخفاض بمعدل %٠٫٥٠
معدل نمو الراتب

٥٢

مورغان ستان ي السعودية
)شركة مساهمة مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن*+ية )ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م

ال~ام منافع ما بعد التوظيف )تتمة(
خطط املنافع املحددة )تتمة(
٢٠١٩م
اإلف/اض
معدل الخصم
معدل الراتب

التغ>) /ي اإلف/اض
الزيادة  /االنخفاض بمعدل %٠٫٥٠
الزيادة  /االنخفاض بمعدل %٠٫٥٠

التأث> /ع ى ال~امات املخطط
الزيادة  /االنخفاض بمعدل %٥٫٣ / % ٤٫٨
الزيادة  /االنخفاض بمعدل %٤٫٨ / % ٥٫١

ً
استنادا إ/ى التغ,%ات املحتملة املعقولة لالف¡,اضات ال حدثت *ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,Dم و  ٣١ديسم٢٠١٩ ,Dم عAى
تم عرض تحليل الحساسية املوضح أعالﻩ
باف¡,اض أن جميع االف¡,اضات األخرى ثابتة .لم تتغ ,%أساليب وأنواع االف¡,اضات املستخدمة *ي إعداد تحليل الحساسية مقارنة بالعام السابق.

 -٢٩إفصاحات الجهات ذات عالقة
عالقات الشركة األم والشركات الزميلة
الشركة األم والكيان الرئيø
الشركة األم املباشرة للشركة ي شركة مورغان ستانAي الشرق األوسط ،وال تأسست *ي والية ديالوير بالواليات املتحدة األمريكية.
إن الش ـ ــركة األم الرئيس ـ ــية ال ـ ــ تتعه ـ ــد ب ـ ــالتحكم والس ـ ــيطرة وأك Dـ ــ ,مجموع ـ ــة تك ـ ــون الش ـ ــركة عض ـ ـ ًـوا ف Mـ ــا وي ـ ــتم إع ـ ــداد الق ـ ــوائم املالي ـ ــة للمجموع ـ ــة  ـ ــي
مورغ ـ ــان س ـ ــتانAي .ت ـ ــم تأس ـ ــيس مورغ ـ ــان س ـ ــتانAي * ـ ــي والي ـ ــة ديالوي ـ ــر بالوالي ـ ــات املتح ـ ــدة األمريكي ـ ــة .يمك ـ ــن الحص ـ ــول ع Aـ ــى نس ـ ــخ م ـ ــن قوائمه ـ ــا املالي ـ ــة م ـ ــن:
.www.morganstanley.com/investorrelations
تعويض اإلدارة الرئيسية
يتم تعريف موظفي اإلدارة الرئيسي%ن عAى أMÔم األشخاص الذين يتمتعون بالسلطة واملسؤولية لتخطيط أنشطة الشركة وتوجMها والتحكم فMا .من ب%ن
أعضاء اإلدارة الرئيسي%ن مجلس إدارة شركة مورغان ستانAي السعودية.
يشمل التعويض املدفوع إ/ى موظفي اإلدارة الرئيسي%ن فيما يتعلق بخدماMeم املقدمة للشركة ما يAي:
٢٠٢٠م
)بآالف الرياالت
السعودية(
٢٠٬٤٣٥
٤٠٣
٣٬٠٦٢
٣٬٠٦٩
٢٦٬٩٦٩

منافع املوظف%ن قص,%ة األجل
منافع ما بعد التوظيف
املدفوعات القائمة عAى األسهم
منافع املوظف%ن طويلة األجل األخرى
املجموع

٥٣

٢٠١٩م
)بآالف الرياالت
السعودية(
٤٬٩٠٦
٢
٥٣٤
٥٧٦
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مورغان ستان ي السعودية
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إفصاحات الجهات ذات عالقة )تتمة(
تعكس تكاليف الدفع عAى أساس األسهم املبينة أعالﻩ إطفاء املكافآت القائمة عAى حقوق املساهم%ن املمنوحة ملوظفي اإلدارة الرئيسي%ن ،وبالتا/ي ف çغ,%
متوافقة بشكل مباشر مع تكاليف املوظف%ن األخرى *ي العام الحا/ي.
تتحمل مجموعة مورغان ستانAي تعويضات بعض موظفي اإلدارة الرئيسي%ن *ي كل من السنة الحالية والسابقة.
معامالت مع جهات ذات عالقة
تدير مجموعة مورغان ستانAي األعمال التجارية للعمالء عAى مستوى العالم من خالل مزيج من الكيانات التنظيمية الوظيفية والقانونية .وفقا لذلك ،تم
دمج الشركة عن كثب مع مجموعات مورغان ستانAي وإبرام معامالت مع مجموعة مورغان ستانAي عAى أساس تجاري ألغراض االستفادة من التمويل
والتجارة وإدارة املخاطر وخدمات البنية التحتية.
فيما يAي طبيعة هذﻩ العالقات مع معلومات حول املعامالت واألرصدة املستحقة .تتم تسوية األرصدة املستحقة ً
نقدا ع ,Dآليات مش¡,كة ب%ن الشركات .لم
تع¡,ف الشركة بأي مصروفات ولم تقم بتكوين مخصص النخفاض قيمة األرصدة القائمة من األطراف ذات العالقة )٢٠١٩م :ال ء ريال سعودي(.
باإلضافة إ/ى ذلك ،إدارة وتنفيذ اس¡,اتيجيات األعمال عAى أساس عالم تؤدي إ/ى العديد من معامالت مورغان ستانAي و ال تؤثر عAى عدد من مشروعات
مجموعة مورغان ستانAي .تعمل مجموعة مورغان ستانAي عAى عدد من السياسات داخل املجموعة لضمان مطابقة اإليرادات والتكاليف ذات الصلة،
حيثما أمكن.

التمويل العام
التمويل العام غ ,%مؤرخ وغ ,%مضمون وهو إقراض بسعر فائدة عائم بخالف تمويل مع%ن مؤرخ لف¡,ة  ٣٩٥يوم متجددة .قد يتم استالم التمويل أو
تقديمه مقابل متطلب تمويل يتعلق ملعامالت أو ألغراض تشغيلية عامة .يتم تحديد أسعار الفائدة من خالل قسم الخزانة *ي مجموعة مورغان ستانAي
لجميع الكيانات ضمن مجموعة مورغان ستانAي ويقارب معدل الفائدة السو ي الذي تتكبدﻩ مجموعة مورغان ستانAي *ي تمويل أعمالها.
كما *ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,Dم ،لم تكن هناك أرصدة مستحقة عAى ترتيبات التمويل هذﻩ )٢٠١٩م :ال ء ريال سعودي( .تم إثبات مصروفات الفوائد ذات
الصلة البالغة  ٤،٧٠٠ريال سعودي )٢٠١٩م ١،٠٨٢،٠٠٠ :ريال سعودي( *ي قائمة الدخل )انظر إيضاح ) .(٥انظر إيضاح .(٥
خدمات البنية التحتية :
تتلقى الشركة وتتحمل تكاليف اإلدارة من وإ/ى مجموعة مورغان ستانAي لخدمات البنية التحتية ،بما *ي ذلك توف ,%املوظف%ن واملرافق املكتبية.
إن رسوم اإلدارة ال تم استالمها وتكبدها خالل السنة ي كما يAي:
٢٠٢٠م
)بآالف الرياالت
السعودية(
٥٢٣
)(٣١٬٧٢٩
)(٣١٬٢٠٦

املبالغ املعاد تحميلها إ/ى تعهدات ملجموعات مورغان ستانAي األخرى
املبالغ املعاد تحميلها من تعهدات ملجموعات مورغان ستانAي األخرى

٥٤

٢٠١٩م
)بآالف الرياالت
السعودية(
١٬١٠٠
)(٢٠٬٨٧٩
)(١٩٬٧٧٩

مورغان ستان ي السعودية
)شركة مساهمة مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية
للسنة املن*+ية )ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ /0م

إيضاحات الجهات ذات عالقة )تتمة(
الرسوم والعموالت
تحقق الشركة إيرادات من الرسوم والعموالت من تعهدات مجموعة مورغان ستانAي لخدمات القيمة املضافة ال تشمل دعم املبيعات والتسويق
واالستشارات .وتتحمل ً
أيضا عمليات إعادة توجيه التكلفة فيما يتعلق Mذﻩ الخدمات ال تقوم Mا شركات مجموعة مورغان ستانAي األخرى.
الرسوم والعموالت املستلمة واملتكبدة خالل السنة ي كما يAي:

الرسوم والعموالت من تعهدات مجموعة مورغان ستانAي
دخل العمولة و رسوم الوساطة
الدخل من رسوم إدارة األصول
الدخل من رسوم الخدمات املصرفية اإلستثمارية

٢٠٢٠م
)بآالف الرياالت
السعودية(

٢٠١٩م
)بآالف الرياالت
السعودية(

٤٤٬٦٦٧
٣١٬٢٧١
١٣٬٩٣٩

٢٦٬١٤٧
٢٧٬٧٦٢
)(٦٬٣٠٨

٨٩٬٨٧٧

٤٧٬٦٠١

معامالت األطراف األخرى ذات الصلة
ً
الشركة لدMا اتفاق مع مجموعة سيدر .رئيس مجلس إدارة الشركة هو مدير مجموعة سدر ،لكنه ليس مساهما *ي هذﻩ الشركة .تعاقدت الشركة مع
مجموعة سدر قبل تعي%ن الرئيس *ي مجلس إدارة الشركة.
قدمت مجموعة سدر خالل العام خدمات الصيانة العامة للشركة بمبلغ  ٣٠٦،٠٠٠ريال سعودي )٢٠١٩م ٢٩٣،٠٠٠ :ريال سعودي(.
تم اإلفصاح عن جميع أرصدة األطراف ذات العالقة القائمة *ي اإليضاح%ن  ١٠و .١٦
 -٣٠االل~امات املحتملة
ً
ضمانا إ/ى تداول لتسوية جميع املعامالت ال دخلت
لدى الشركة ترتيب مع بنك محAي كوكيل مقاصة لتسوية معامالت الوساطة مع تداول .قدم البنك
فMا الشركةً .
بناء عAى طلب البنك ،يجب عAى الشركة تقديم مذكرة طلب وضمانة مقابلة توافق عAى عدم تنفيذ أي معامالت تتجاوز الحد املتاح املتفق
عليه مع البنك.
كما *ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,Dم ،كان عAى الشركة ال¡ امات محتملة فيما يتعلق بضمانات بنكية لصالح تداول ،ناشئة *ي سياق األعمال العادي بمبلغ ٣،٠٠٠
مليون ريال سعودي )٢٠١٩م ٣،٠٠٠ :مليون ريال سعودي(.
 -٣١األصول املحتفظ ¯*ا )ي بصفة أم>ن
تتضمن األصول االئتمانية االستثمارات والصناديق ال تديرها الشركة نيابة عن عمالMcا .بلغت القيمة السوقية لألصول االئتمانية *ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,Dم
 ٢٫٦مليار ريال سعودي )٢٠١٩م ٢٫٣ :مليار ريال سعودي(.
تتضمن األصول االئتمانية ً
أيضا الحسابات النقدية للعمالء املحتفظ Mا لدى أحد البنوك التجارية املحلية بصفMNا أم%ن لألموال وال تبلغ  ٦١مليون ريال
سعودي كما *ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ ,Dم )٢٠١٩م ٨٩ :مليون ريال سعودي( ،ليتم استخدامها فقط لالستثمارات ً
بناء عAى تقدير العمالء.
ً
تماشيا مع القواعد التنظيمية املحلية ،لم يتم تسجيل األرصدة املذكورة أعالﻩ *ي القوائم املالية للشركة.
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 -٣٢أرقام املقارنة
البند

املبالغ كما )ي التقرير
السابق
)بآالف الرياالت
السعودية(

إعادة التصنيف
)بآالف الرياالت
السعودية(

املبلغ املعدل
)بآالف الرياالت
السعودية(

تحسينات عAى عقارات مستأجرة
التكلفة *ي  ١يناير ٢٠١٩م
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)(٥٤
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إضافات
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التكلفة *ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,Dم
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ال¡,كيبات والتجه %ات واملعدات:
التكلفة *ي  ١يناير ٢٠١٩م
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إضافات
استبعادات
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التكلفة *ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,Dم
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١٬٦٨٨
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٢٬٠١٣

-

النقل  /االستبعادات

األصول *ي سياق البناء:
التكلفة *ي  ١يناير ٢٠١٩

٣١٩
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٤٨

٤٨
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تحويل

-
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التكلفة *ي  ٣١ديسم٢٠١٩ ,D
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القيمة الدف/ية )ي  ٣١ديسم٢٠١٩ /0م

٣١٩
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ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
ال¡ امات عقود إيجار
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إضافات التكلفة
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