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

إيضاح
4

صافي إيرادات رسوم وعموالت
إجمالي إيرادات غير متعلقة بفوائد
إيرادات فوائد
مصاريف فوائد
صافي إيرادات فوائد

88,975

67,956

88,975

67,956

4,697
)(1,807

3,000
)(222

2,890

2,778

91,865

70,734

6
7

)(73,487
)(32

)(40,578
)(7

8

18,346
)(4,802
13,544

30,149
)(6,375
23,774
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صافي اإليرادات

مصاريف غير متعلقة بفوائد:
مصاريف أخرى
صافي خسائر انخفاض القيمة على األدوات المالية
الربح قبل ضريبة الدخل
مصروف ضريبة الدخل
صافي الربح للسنة

2019
(بآالف الرياالت
السعودية)

كانت جميع النتائج حصيلة العمليات المستمرة.

تشكل اإليضاحات المرفقة من صفحة  10الى  47جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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2018
(بآالف الرياالت
السعودية)

مورغان ستانلي السعودية
(شركة مساهمة مقفلة)
قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
إيضاح 2019
(بآالف الرياالت
السعودية)
صافي الربح للسنة
بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى الربح أو (الخسارة):
إعادة قياس صافي التزام المنافع المحددة
إجمالي الدخل الشامل للسنة بعد ضريبة الدخل

8

2018
(بآالف الرياالت
السعودية)

13,544

23,774

()572
12,972

787
24,561

تشكل اإليضاحات المرفقة من صفحة  10الى  47جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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مورغان ستانلي السعودية
(شركة مساهمة مقفلة)
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
رأس المال

إحتياطي نظامي

أرباح مبقاة

مجموع حقوق
المساهمين

(بآالف
الرياالت
السعودية)

(بآالف الرياالت
السعودية)

(بآالف الرياالت
السعودية)

(بآالف الرياالت
السعودية)

الرصيد في  1يناير 2019

65,000

19,500

151,191

235,691

صافي الربح للسنة

-

-

13,544

13,544

-

-

)(572

)(572

إجمالي الدخل الشامل للسنة

-

-

12,972

12,972

الرصيد في  31ديسمبر 2019

65,000

19,500

164,163

248,663

الرصيد في  1يناير 2018

65,000

32,500

113,630

211,130

صافي الربح للسنة

-

-

23,774

23,774

-

-

787

787

إجمالي الدخل الشامل للسنة

-

-

24,561

24,561

تحويل اإلحتياطي النظامي الفائض إلى األرباح
المبقاة
الرصيد في  31ديسمبر 2018

-

)(13,000

13,000

-

65,000

19,500

151,191

235,691

إيضاح

الدخل الشامل اآلخر للسنة
إعادة قياس صافي التزام المنافع المحددة

الدخل الشامل اآلخر للسنة
إعادة قياس صافي التزام المنافع المحددة

8

8

تشكل اإليضاحات المرفقة من صفحة  10الى  47جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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ﻣورﻏﺎن ﺳﺗﺎﻧﻠﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩

إﯾﺿﺎح

٢٠١٩
)ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ(

٢٠١٨
)ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ(

ﻣوﺟـودات
ﻧﻘد ووداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب

٩

٢٦٥٬٨٨٣

٢٢٧٬٢١٦

ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ وأﺧرى

١٠

٢٨٬٠٣٩

٢٥٬٧٦٠

ﻣوﺟودات ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺗداوﻟﺔ

١١

٣٣٦

٣٣٦

ﻣوﺟودات ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ

١٢

٣٬٤٩١

٣٬٣٠٨

ﻣوﺟودات أﺧرى

١٣

٢٬٢٠٠

٢٬٤٣٢

ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻧﺷﺂت وﻣﻌدات

١٤

٦٬٨٣٠

٢٬٠٩١

ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ

١٥

٨٠

-

٣٠٦٬٨٥٩

٢٦١٬١٤٣

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوﺟودات
ﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن
ذﻣم داﺋﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ وأﺧرى

١٦

٣٦٬٩٧١

٧٬٩٩٢

ﻣﺧﺻﺻﺎت

١٧

١٣٨

١٢٢

ﻣطﻠوﺑﺎت ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺗداوﻟﺔ

١١

١٬٣٠٥

١٬٤٣٢

ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى

١٨

١١٬٩٩٢

٩٬٩٨١

اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗوظﯾف

٢٧

٧٬٧٩٠

٥٬٩٢٥

٥٨٬١٩٦

٢٥٬٤٥٢

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن
رأس اﻟﻣﺎل

٢٠

٦٥٬٠٠٠

٦٥٬٠٠٠

إﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧظﺎﻣﻲ

٢١

١٩٬٥٠٠

١٩٬٥٠٠

أرﺑﺎح ﻣﺑﻘﺎة

١٦٤٬١٦٣

١٥١٬١٩١

ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن

٢٤٨٬٦٦٣

٢٣٥٬٦٩١

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن

٣٠٦٬٨٥٩

٢٦١٬١٤٣

ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻋﻠﻰ اﺻدارھﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ  ٢٤ﻣﺎرس .٢٠٢٠
ﻣوﻗﻌﺔ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﺟﻠس
اﻟﻣدﯾر ﻋﺑداﻟﻌزﯾز اﻟﻌﺟﺎﺟﻲ

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن ﺻﻔﺣﺔ  ١٠اﻟﻰ  ٤٧ﺟزءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

٨

مورغان ستانلي السعودية
(شركة مساهمة مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
2019
(بآالف
الرياالت
السعودية)

2018
(بآالف
الرياالت
السعودية)

إيضاح

13,544

23,774

تعديالت على:
إطفاء موجودات غير ملموسة

15

14

279

استهالك ممتلكات ومنشآت ومعدات

14

2,901

1,886

6

3

16

)(7,369

7

1,150
32

758
7

دخل فوائد

5

)(4,697

)(3,000

مصاريف فوائد

5

1,807

222

مصاريف ضريبة دخل

8

4,802

6,375

19,575

22,935

)(2,364

)(7,010

نقص في الموجودات التشغيلية األخرى

232

3,410

زيادة في ذمم دائنة تجارية وأخرى

24,834

4,966

1,995
4,751
)(1,807
)(4,953
42,263

2,218
2,800
)(222
)(3,515
25,582

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي الربح للسنة

خسارة ( /ربح) من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات
زيادة ( /عكس) في المخصصات

17

الفرق بين اشتراكات التزامات منافع الموظفين المدفوعة والمبالغ المعترف بها في
قائمة الدخل
صافي خسارة انخفاض القيمة على األدوات المالية

27

التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
زيادة في ذمم مدينة تجارية وأخرى

زيادة في المطلوبات التشغيلية األخرى
فوائد مستلمة
فوائد مدفوعة
ضريبة الدخل المدفوعة
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
15
9
14

شراء موجودات غير ملموسة
استثمار في ودائع تحت الطلب ،بالصافي
شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات

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

)(120,000
)(1,376

)(31,345

)(121,376

)(2,251
)(2,251

-

صافي الزيادة(/النقص) في النقد وما في حكمه

8,667

)(95,794

النقد وما في حكمه في بداية السنة

107,216

203,010

115,883

107,216

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
سداد الجزء األساسي من مطلوبات عقود اإليجار
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

19

9

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من صفحة  10الى  47جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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مورغان ستانلي السعودية
(شركة مساهمة مقفلة)
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -1معلومات عن الشركة
شركة مورغان ستانلي السعودية ("الشركة") هي شركة مساهمة مقفلة مؤسسة ،مقيدة ،ومسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب
السجل التجاري  1010224144بتاريخ  18رمضان  1427هـ (الموافق  7أكتوبر  . )2006الشركة مسجلة على العنوان التالي :الطابق ، 10
برج الراشد  7931 ،طريق الملك سعود ،الرياض  ،12621المملكة العربية السعودية.
يتمثل نشاط الشركة في تقديم خدمات التعامل ،اإلدارة ،الترتيب ،الحفظ ،و المشورة بموجب ترخيص هيئة سوق المال (" )"CMAرقم -6044
 37بتاريخ  2جمادى الثاني  1428هـ (الموافق  17يونيو .)2007
الشركة المباشرة األم للشركة هي شركة مورغان ستانلي الشرق األوسط إنك  ،التي تأسست في والية ديالوير  ،الواليات المتحدة األمريكية.
الشركة األم األساسية للشركة هي شركة مورغان ستانلي التي تشكل  ،جنبًا إلى جنب مع الشركة والشركات التابعة األخرى لشركة مورغان

ستانلي ،مجموعة مورغان ستانلي ("المجموعة") .تأسست شركة مورغان ستانلي في والية ديالوير  ،الواليات المتحدة األمريكية .يمكن
الحصول على نسخ من قوائمها المالية من الموقع (.)www.morganstanley.com/investorrelations
 -2أساس االعداد
بيان االلتزام
تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة
التفسيرات للتقرير المالي الدولي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين .باستثناء الموجودات المحتفظ بها بثقة أو بصفة أمين والتي ال يتم التعامل معها كموجودات للشركة .تتوافق هذه المعاملة مع التعميم
الصادر عن هيئة سوق المال في  4يناير  2019والذي يشير إلى القرار المؤرخ  1438/3/20هـ الموافق  19ديسمبر  .2016بالتالي  ،فإن هذه
الموجودات غير مدرجة في القوائم المالية المرفقة.
التغيير في التقرير المالي الداخلي
اعتبارا من  1يناير  ،2019تطبق شركة مورغان ستانلي السعودية سياسات أسعار التحويل العالمية لمجموعة مورغان ستانلي .تتوافق هذه
ً
السياسات مع إرشادات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لسنة  2017بشأن تسعير التحويل للمؤسسات متعددة الجنسيات وهيئات الضرائب.
يتوافق ذلك مع لوائح تسعير التحويل التي تم إدخالها حديثًا ،والتي أصدرتها الهيئة العامة للزكاة والدخل في فبراير  .2019لم يتم عرض
المقارنات نتيجة هذا التغيير.
المعايير والتفسيرات الجديدة المعتمدة خالل السنة
تم اعتماد المعايير ،التعديالت على المعايير ،والتفسيرات التالية ذات الصلة بأعمال الشركة خالل السنة .ما لم يتم النص بخالفه ،لم يكن لهذه
التعديالت على المعايير والتفسيرات أي أثر جوهري على القوائم المالية للشركة.
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 16عقود اإليجار" في يناير  .2016يتطلب هذا المعيار من
المستأجرين االعتراف في قائمة المركز المالي بجميع عقود اإليجار التي تتجاوز فتراتها سنة واحدة .ينتج ذلك االعتراف بأصل حق االستخدام
وااللتزام المقابل لجميع عقود اإليجار بما في ذلك المصنفة منها سابقًا كعقود إيجار تشغيلي.
اعتمدت الشركة هذا المعيار باستخدام طريقة األثر الرجعي المعدل مما أدى إلى االعتراف بموجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإليجار
اإلضافية الموجود في أو أضيفت بعد  1يناير  .2019لم يتم تعديل مبالغ المقارنة وتعكس مبالغ المقارنة فيما يتعلق بأنشطة اإليجار المحددة
والمفصح عنها وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم " 17عقود اإليجار" .لم يكن هناك تعديل ناتج على األثر المتراكم نتيجة تطبيق المعيار.
يتطلب اعتماد المعيار من الشركة التوصل إلى أحكام معينة واختيار بعض الوسائل العملية األخرى .طبقت الشركة الوسائل العملية التالية عند
تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16في تاريخ التحول:



تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16فقط على العقود التي تم تحديدها سابقًا على أنها عقود إيجار و لم يتم إعادة تقييم العقود
التي لم يتم تحديدها سابقًا على أنها عقود إيجار لوجود عقد إيجار؛
تم تخفيض موجودات حق االستخدام االفتتاحي بالقيمة الدفترية لمخصص عقود اإليجار المحملة بالخسائر لمعيار المحاسبة الدولي رقم
" 37المخصصات ،االلتزامات المحتملة والموجودات المحتملة" والتي كانت موجودة قبل تاريخ التطبيق األولي ولم تكن خاضعة
لمراجعة انخفاض القيمة في وقت التطبيق.
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مورغان ستانلي السعودية
(شركة مساهمة مقفلة)
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -2أساس االعداد (تتمه)
عند قياس مطلوبات عقد اإليجار ،قامت الشركة بتخفيضدفعات اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي المحدد في  1يناير  .2019متوسط
المعدل المرجح المطبق في هذا التاريخ هو .3.41٪
تتضمن دفعات اإليجار ما يلي:






دفعات ثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة المضمنة) ناقصا ً حوافز اإليجار المستحقة؛
دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو سعر.
المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية؛
سعر ممارسة خيار الشراء المؤكد بشكل معقول أن تمارسه الشركة ؛ و
دفع غرامات إنهاء عقد اإليجار ،إذا كانت مدة اإليجار تظهر أن الشركة ستمارس خيار اإلنهاء.

يختلف الحد األدنى لدفعات عقود اإليجارات التشغيلية التي تم اإلفصاح عنها في  31ديسمبر  2018في القوائم المالية للشركة عن مطلوبات عقود
اإليجار المعترف بها في  1يناير  2019بشكل رئيسي حيث أن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16يتطلب تخفيض دفعات اإليجار عند قياس
مطلوبات عقود اإليجار.
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في فبراير  2018تعديالً على المعيار المحاسبي الدولي رقم " 19تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها"،
وذلك لتطبيقها بأثر رجعي لتخطيط التعديالت ،التقليصات ،أو التسويات التي تحدث في أو بعد  1يناير .2019
كجزء من دورة التحسينات السنوية لعام  2017-2015المنشورة في ديسمبر  ، 2017قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإجراء تعديالت على
معيار المحاسبة الدولي رقم " 12ضرائب الدخل" لتطبيقه في الفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2019
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية التفسير رقم  23للجنة تفسيرات التقرير المالي الدولي "عدم اليقين بشأن معامالت ضريبة الدخل" في يونيو
 2017للتطبيق في الفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2019
لم تكن هناك معايير أخرى أو تعديالت على المعايير أو التفسيرات ذات العالقة بأعمال الشركة التي تم اعتمادها خالل السنة.
في تاريخ إصدار هذه القوائم المالية ،تم إصدار المعايير التالية والتعديالت على المعايير والتفسيرات المتعلقة بعمليات الشركة من قبل مجلس
معايير المحاسبة الدولية ولكنها ليست إلزامية للفترات المحاسبية التي تبدأ في  1يناير  .2019ما لم يتم النص على خالفه  ،ال تتوقع الشركة أن
تطبيق التعديالت على المعايير سيكون له تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة.
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في أكتوبر  2018تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم " 1عرض القوائم المالية" ومعيار المحاسبة
الدولي رقم " 8السياسات المحاسبية" ،التغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية " :تعريف األهمية النسبية؛ لتطبيقه في الفترات المحاسبية
التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2020
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مورغان ستانلي السعودية
(شركة مساهمة مقفلة)
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -2أساس االعداد (تتمه)
أساس القياس
تم إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا التزامات منافع الموظفين المحددة والتي تم تقييمها اكتواريا ً كما هو موضح في
السياسات المحاسبية ادناه.
عرض مبالغ المقارنة
قامت الشركة بعرض أتعاب وإيرادات العموالت بالصافي بعد خصم المصاريف ذات الصلة وقامت بعرض مبالغ المقارنة .تم إجراء بعض
التغييرات المحدودة األخرى لصيغة مبالغ السنة السابقة لتتوافق مع عرض السنة الحالية.
احكام هامة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة
عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة ،فان االحكام التي تتوصل لها اإلدارة والتي يكون لها األثر األكبر على المبالغ المعترف بها في القوائم
المالية هي االعتراف باألصول المحتفظ بها بثقة أو بصفة أمين  .تعتقد الشركة أن األحكام المستخدمة في إعداد القوائم المالية هي معقولة وذات
صلة وموثوقة.
فرضية مبدأ اإلستمرارية
تنعكس أنشطة الشركة التجارية جنبا ً إلى جنب مع التطورات خالل العام ،األداء ،والمركز في تقرير مجلس اإلدارة و الذي يمكن العثور عليه في
الموقع التالي:
https://www.morganstanley.com/about-us/global-offices/europe-middle-east-africa/saudiarabia#RegulatoryDocumentation
باإلضافة إلى ذلك  ،تتضمن اإليضاحات على القوائم المالية أهداف الشركة وسياساتها وعملياتها إلدارة رأس المال وأهداف إدارة المخاطر المالية
وتفاصيل أدواته المالية وتعرضها لمخاطر االئتمان والسيولة.
أمرا أساسيًا في إستراتيجية مجموعة مورغان ستانلي واستراتيجية الشركة.
يظل االحتفاظ بسيولة ورأس مال كافيين لتحمل ضغوط السوق ً
مع األخذ في اإلعتبار العوامل المذكورة أعاله ،يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة أنه من المعقول افتراض أن الشركة ستتمكن من الوصول إلى
الموارد الكافية الستمرارها وفقا ً لمبدأ اإلستمرارية في المستقبل المنظور .بنا ًء على ذلك  ،تم تطبيق مبدأ االستمرارية في إعداد القوائم المالية.
تم األخذ باالعتبار كجزء من تحليل مبدأ اإلستمرارية ،التأثير الناتج عن االضطراب االقتصادي والمالي المتعلق بظهور الفيروس التاجي المستجد
(كوفيد .)19
 -3ملخص ألهم السياسات المحاسبية
أ) العملة الوظيفية
يتم عرض البنود المدرجة في القوائم المالية وقياسها باللاير السعودي ( ،)SARعملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها الشرﮐة.
تم تقريب جميع مبالغ العمالت في القوائم المالية ألقرب ألف لاير سعودي.
ب) العمالت األجنبية
يتم تحويل جميع معامالت الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بعمالت أخرى غير اللاير السعودي إلﯽ سعر الصرف السائد في تاريخ
التقرير .يتم تسجيل المعامالت والموجودات والمطلوبات غير النقدية المسجلة بعمالت أخرى غير اللاير السعودي علﯽ أساس األسعار السائدة في
تاريخها .يتم تسجيل جميع فروقات التحويل من خالل قائمة الدخل .يتم عرض فروقات التحويل المعترف بها في قائمة الدخل في "المصاريف
األخرى".
ج) االدوات المالية
تتكون الموجودات والمطلوبات المالية من النقد والودائع النقدية تحت الطلب ،الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى ،والذمم الدائنة والذمم
صا منها خسائر االئتمان المتوقعة (" .)"ECLيتم
الدائنة األخرى .يتم قياس هذه االدوات مبدئيًا بالقيمة العادلة ثم تقاس الحقا ً بالتكلفة المطفأة ناق ً
إثبات الفائدة في قائمة الدخل في "إيرادات الفوائد" أو "مصروف الفائدة" باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي (" )"EIRكما هو موضح أدناه.
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مورغان ستانلي السعودية
(شركة مساهمة مقفلة)
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
تستخدم طريقة معدل الفائدة الفعليلحساب التكلفة المطفأة لألدوات المالية وتوزيع إيراد الفوائد أو مصروفها على العمر المتوقع لألداة المالية
المرتبطة بها .معدل الفائدة الفعلي هو السعر الذي يقوم بتخفيض الدفعات والمقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع لألداة المالية
إلى القيمة الدفترية لألداة المالية .يتم تأسيس معدل الفائدة الفعلي عند االعتراف األولي باألداة المالية.
د) اإلنخفاض في قيمة األدوات المالية
تقوم الشرﮐة باإلعتراف بمصروف لخسارة االئتمان المتوقعة لموجوداتها المالية المقاسة بالتﮐلفة المطفأة.
 -3ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
د) اإلنخفاض في قيمة األدوات المالية (تتمة)

قياس خسارة االئتمان المتوقعة
بالنسبة للموجودات المالية ،فإن خسائراالئتمان المتوقعة هي القيمة الحالية لنقص النقد (أي الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية والمتوقعة) على
مدى العمر المتوقع لألداة المالية ،مخفضة بمعدل الفائدة الفعلي لألصل.
عندما يكون األصل المالي منخفض القيمة في تاريخ التقرير المالي ،يتم قياس خسارة االئتمان المتوقعة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية
اإلجمالية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ،مخفضة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي.
تطبق الشركة منه ًجا من ثالث مراحل لقياس خسائر االئتمان المتوقعة بنا ًء على التغير في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي:


المرحلة األولى :إذا لم تزداد مخاطر االئتمان لألداة المالية في تاريخ التقرير بشكل جوهري منذ االعتراف األولي ،عندها يتم احتساب
مخصص الخسارة على أنه عجز نقدي مدى الحياة والذي سينشأ إذا حدث تعثر في األشهر الـ  12التالية ،مقاسة على إحتمالية حدوث
هذا التعثر.



الﻤرﺤلة الﺜاﻨﻴة :إذا ﮐان هﻨالك زﻴادة جوهرية في ﻤﺨاطر االﺌﺘﻤان (" )"SICRﻤﻨذ االعﺘراف األولي ،يتم احتساب ﻤﺨﺼص الﺨﺴارة
ﺒاعﺘﺒاره ﻤﺒلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة علﯽ العﻤر الﻤﺘﺒقي لألداة الﻤالﻴة .إذا تم االس تنتاج الحقا أنه لم يعد هناك مؤشر على الزيادة
شهرا.
الجوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي ،فإن مخصص الخسارة يعود ليعكس الخسائر المتوقعة خالل 12
ً



المرحلة الثالثة :إذا ﮐان هنالك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي وكانت األداة المالية تعتبر مخفضة االئتمان
(انظر أدناه لتعريف "مخفضة االئتمان") ،يتم احتساب ﻤﺨﺼص الﺨﺴارة ﺒاعﺘﺒاره ﻤﺒلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة علﯽ العﻤر الﻤﺘﺒقي
لألداة الﻤالﻴة .إذا تم االستنتاج الحقا أنه لم يعد هناك مؤشر على الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي ،فإن
شهرا.
مخصص الخسارة يعود ليعكس الخسائر المتوقعة خالل 12
ً

قياس الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
عند تقييم الزﻴادة الجوهرية في ﻤﺨاطر االﺌﺘﻤان  ،تأخذ الشركة في االعتبار المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية على أساس الخبرة السابقة
للشركة وتقييم الخبراء لمخاطر االئتمان بما في ذلك المعلومات التطلعية.
احتمالية التعثر في السداد مستمدة من درجات التصنيف االئتماني الداخلية (بنا ًء على المعلومات المتاحة حول المقترض) والعديد من سيناريوهات
االقتصاد الكلي التطلعية التي يتم ترجيحها .تعتبر مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري إذا زادت احتمالية التعثر في السداد بشكل جوهري في
تاريخ التقرير نسبيا إلى احتمالية التعثر في السداد للتسهيل في تاريخ االعتراف المبدئي .إن تقييم ما إذا كان التغيير في احتمال التعثر في السداد
"جوهري" يعتمد ذلك على كل من ،النظر في التغير النسبي في احتمالية التعثر في السداد وعلى المؤشرات النوعية لمخاطر االئتمان للتسهيالت
والتي تشير إلى ما إذا كان القرض عامل أو يواجه صعوبة .باإلضافة إلى ذلك ،كدعامة ،ترى الشركة أن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
قد حدثت في جميع الحاالت التي يكون فيها أحد التسهيالت متأخرا  30يو ًما عن األداء.
تتمثل السياسة المحاسبية للشركة في عدم استخدام الوسيلة العملية لمخاطر االئتمان "المنخفضة" .ونتيجة لذلك ،تراقب الشركة جميع األدوات
المالية التي تخضع النخفاض في قيمة الزيادة الجوهرية لمخاطر االئتمان باستثناء الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود الناشئة عن المعامالت
التي تدخل في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  15والتي ال تحتوي على عنصر تمويل جوهري والذي يتم احتساب خسارة االئتمان
المتوقعة له مدى الحياة .
بشكل عام ،يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة بحيث تعكس:
أ) مدى النتائج المحتملة موزونة بإحتمالية حدوثها؛
ب) القيمة الزمنية للنقود ؛ و
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مورغان ستانلي السعودية
(شركة مساهمة مقفلة)
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
ج) المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالظروف االقتصادية الماضية ،الحالية ،والمستقبلية.

 -3ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
د) اإلنخفاض في قيمة األدوات المالية (تتمة)
احتساب خسائرة االئتمان المتوقعة
يتم احتساب خسائرة االئتمان المتوقعة باستخدام ثالثة مكونات رئيسية:


شهرا ومدى الحياة احتمالية التعثر في
احتمالية التعثر في السداد :لألغراض المحاسبية  ،تمثل احتمالية التعثر في السداد لمدة 12
ً
شهرا التالية وعلى مدى العمر المتبقي لألداة المالية ،على التوالي ،بنا ًء على
السداد المتوقعة في نقطة من الزمن خالل االثني عشر
ً
الظروف الموجودة في تاريخ المركز المالي والظروف االقتصادية المستقبلية.



الخسارة المتوقعة نتيجة التعثر في السداد :تمثل الخسارة المتوقعة نتيجة للتعثر في السداد ،الخسارة المتوقعة المشروطة بالتعثر في
السداد مع مراعاة أثر التخفيف الناتج عن الضمانات بما في ذلك القيمة المتوقعة للضمانات عند تحقيقها والقيمة الزمنية للنقود.



االنكشاف المقدر للتعثر في السداد :يمثل االنكشاف المقدر للتعثر في السداد المتوقع مع األخذ في االعتبار السداد المتوقع للمبلغ
والفائدة من تاريخ المركز المالي إلى حدث التعثر في السداد مع أي عمليات سحب متوقعة للمنشأة خالل تلك الفترة.

وتستمد هذه العوامل بشكل عام من النماذج اإلحصائية المطورة داخليا ً مع تضمينها لبيانات االقتصاد الكلي التاريخية ،الحالية ،المستقبلية ،وحكم
خبراء المخاطر للدولة المعنية .تتم مراجعة سيناريوهات االقتصاد الكلي بصورة ربع سنوية.
شهرا القادمة الحتمالية التعثر في السداد الربع سنوي مضروبا ً في
شهرا تساوي المجموع خالل الـ 12
إن خسارة االئتمان المتوقعة لمدة 12
ً
ً
الخسارة في حال التعثر في واالنكشاف المقدر للتعثر في السداد مع تخفيض هذه الخسائر المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي .يتم احتساب خسائر
االئتمان المتوقعة مدى الحياة باستخدام القيمة الحالية المخفضة إلجمالي احتمال التعثر في السداد الربع سنوي مضروبة في الخسارة في حال
التعثر واالنكشاف المقدر للتعثر في السداد على مدى العمر المتبقي لكامل التسهيل.
عند قياس خسائر االئتمان المتوقعة  ،تأخذ الشركة بعين اإلعتبار السيناريوهات المتعددة ،باستثناء الحاالت التي يتم فيها استخدام الوسائل العملية
لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة .تستخدم الوسائل العملية حيثما كانت متسقة مع المبادئ الموضحة أعاله.
يتم احتساب خسائر االئتمان المتوقعة على بعض الذمم المدينة التجارية باستخدام أساس "المصفوفة" والذي يعكس التاريخ السابق لخسائر االئتمان
على هذه الموجودات المالية  ،مع تطبيق مستويات مختلفة للمخصصات على أساس عمر المدينين .بدالً من ذلك  ،إذا كان هنالك تاريخ من عدم
وجو د خسائر ائتمانية ،وحيث من المتوقع أن يستمر هذا في المستقبل ألسباب هيكلية أو غيرها ،مثل الضمانات أو تعزيزات ائتمانية أخرى وفي
هذه الحالة يتم تحديد أن خسارة االئتمان المتوقعة ألداة مالية هو الحد األدنى (غير جوهرية للغاية) وقد ال يكون من الضروري اإلعتراف بخسائر
االئتمان.
تقوم الشركة بقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس األصول الفردية وليس لديها أصول مالية مشتراة أو نشأت منخفضة االئتمان
(".)"POCI
إذا كان األصل المالي موضوع تعديل والذي ال يؤدي إلى استبعاده ،يتم تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان من خالل مقارنة مخاطر
التعثر في األدوات المالية ،بنا ًء على الشروط المعدلة في تاريخ التقرير المالي مع مخاطر التعثر المالي لألداة المالية عند إنشائها على أساس
الشروط غير المعدلة واألصلية لألداة المالية.
عندما يؤدي تعديل التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية إلى استبعاده واالعتراف بأصل جديد ،يتم التعامل مع تاريخ التعديل على أنه تاريخ
االعتراف األولي لألصل المالي الجديد ،عند تحديد ما إذا كان هنالك زيادة في مخاطر االئتمان الجوهرية لمثل هذه الموجودات المالية المعدلة.
في حاالت نادرة وبعد التعديل ،يعتبر األصل الجديد منخفضا ً في القيمة االئتمانية ،وفي هذه الحالة يتم التعامل معه كما لو كان أحد الموجودات
التي كانت منخفضة القيمة في األصل.
ويرد مزيد من المعلومات حول قياس خسائر االئتمان المتوقعة في اإليضاح رقم  23-1-1حول إدارة مخاطر االئتمان.

عرض خسارة االئتمان المتوقعة
يتم إدراج خسارة االئتمان المتوقعة في قائمة الدخل ضمن "صافي خسائر انخفاض قيمة األدوات المالية" .يتم عرض خسائر االئتمان المتوقعة
على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة كمخصص خسائر االئتمان المتوقعة .يقلل هذا المخصص من صافي القيمة الدفترية على وجه
قائمة المركز المالي.

أدوات مالية منخفضة االئتمان
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
عند تقييم انخفاض قيمة األدوات المالية بموجب نموذج خسارة االئتمان المتوقعة ،تقوم الشركة بتعريف االدوات المالية ذات التصنيف االئتماني
المنخفض وفقا ً لسياسات وإجراءات إدارة مخاطر االئتمان لمجموعة مورغان ستانلي .تعتبر األداة المالية ذات قيمة إئتمانية منخفضة عندما يكون
من المحتمل ،بنا ًء على المعلومات واألحداث الحالية ،أن تكون الشركة غير قادرة على تحصيل جميع الدفعات المجدولة ألصل الدين أو الفائدة
عند استحقاقها وفقًا للشروط التعاقدية لالتفاقية.
 -3ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
د) اإلنخفاض في قيمة األدوات المالية (تتمة)

شطب الديون
يتم شطب الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى (إما جزئيًا أو كليًا) عندما تعتبر غير قابلة للتحصيل والتي تحدث عادة عندما يتم استنفاد
جميع الوسائل المعقولة السترداد الذمم المدينة .ويستند هذا التحديد إلى دليل على أن الطرف المقابل لم يعد يستطيع دفع االلتزام ،أو أن العائدات
من الضمانات لن تكون كافية لسداد المستحق .يتم إجراء عمليات شطب جزئية عندما يكون جزء من الذمم المدينة غير قابل للتحصيل .مع ذلك،
يمكن أن تخضع هذه الموجودات المالية المشطوبة ألنشطة التنفيذ السترداد المبالغ المستحقة .إذا كان المبلغ الذي يتطلب شطبه ،أكبر من
مخصص الخسارة المتراكم  ،يظهر الفرق مباشرة في بيان الدخل ضمن "صافي خسائر انخفاض قيمة األدوات المالية" وال يتم تسجيله في حساب
مخصص الخسارة .تقيد أي مبالغ مستردة الحقا ً كدائن في "صافي خسائر انخفاض القيمة على األدوات المالية" ضمن قائمة الدخل.
ه) االعتراف باإليرادات والموجودات والمطلوبات التعاقدية
تعترف الشركة باإليرادات من المصادر الرئيسية التالية:


الخدمات المصرفية االستثمارية;



أتعاب إدارة موجودات;

 دخل أتعاب وعموالت
يتم اإلعتراف باإليرادات عندما يتم تسليم السلع أو الخدمات الموعود بها إلى عمالء الشركة ،وذلك على أساس المبلغ الذي تتوقع الشركة استالمه
مقابل تلك السلع أو الخدمات عندما يكون من غير المرجح وجود عكس جوهري لهذه المبالغ.

الخدمات المصرفية االستثمارية
تتألف إيرادات األنشطة المصرفية االستثمارية من العوائد المكتسبة من االكتتاب بحقوق الملكية بشكل أساسي واألوراق المالية ذات الدخل الثابت
واألتعاب االستشارية لعمليات الدمج واالستحواذ وإعادة الهيكلة والمهام االستشارية.
يتم االعتراف بإيرادات االكتتاب بشكل عام في تاريخ التداول ،إذا لم يكن هناك شكوك محتملة تتعلق بالمبلغ الذي يتعين دفعه .يتم االعتراف
بتكاليف االكتتاب عند تسجيل إيرادات االكتتاب ذات الصلة.
يتم تحقيق الرسوم االستشارية حيث يتم تقديم المشورة للعميل على أساس اإلنجاز التقديري في العمل وعندما تكون اإليرادات غير مرجحة لعكس
جوهري .يتم االعتراف بالمصاريف االستشارية عند تكبدها ،بما في ذلك عندما يتم استردادها.
أتعاب إدارة موجودات
تعتمد رسوم إدارة الموجودات واإلدارة بشكل عام على مستويات الموجودات ذات الصلة التي تتم إدارتها ،مثل موجودات حساب العميل
الخاضعة لإلدارة ،أو قيمة الموجودات الصافية للصندوق .يتم االعتراف بهذه الرسوم عمو ًما عند تنفيذ الخدمات عندما تصبح الرسوم معروفة .يتم
خصم التنازالت التقديرية على الرسوم وسقف النفقات المقدمة للعميل ,إن وجدت ،من رسوم اإلدارة.
دخل العموالت والرسوم
تنتج إيرادات الرسوم والعموالت من الترتيبات القائمة على المعامالت حيث يتم تحميل العميل رسو ًما مقابل تنفيذ المعامالت .تنشأ هذه اإليرادات
بشكل رئيسي من المعامالت في أوراق األسهم والخدمات المتعلقة باألنشطة التجارية والمبيعات؛ ومبيعات الصناديق المشتركة والصناديق البديلة.
يتم االعتراف بدخل الرسوم والعموالت في تاريخ المعامالت عندما يتم الوفاء بالتزام األداء.
يتضمن دخل الرسوم والعموالت في قائمة الدخل رسوم إدارة االستثمار وعموالت المبيعات والرسوم االستشارية.
البنود األخرى
يتم إدراج الذمم المدينة من العقود مع العمالء ضمن "الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى" في قائمة المركز المالي عندما يتم الوفاء
بالتزامات األداء األساسية ويكون للشركة الحق حسب العقد بإصدار فاتورة للعميل .يتم االعتراف بموجودات العقود عندما تفي الشركة بالتزاماتها
المتعلقة باألداء ،ومع ذلك ،فإن مدفوعات العميل تكون مشروطة ،ويتم عرضها ضمن "موجودات أخرى".
يتم اإلعتراف بالتكاليف اإلضافية كمصروف للحصول على العقد عند تكبدها إذا كانت فترة العقد سنة أو أقل .ال يتم تخفيض اإليرادات عندما
يكون الدفع متوقعًا خالل عام واحد.
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 -3ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
و) ممتلكات ومنشآت ومعدات
يتم اإلفصاح عن الممتلكات والمنشآت والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك وأي مخصص لالنخفاض في القيمة (انظر اإليضاح  3ح أدناه) ،
والتي يتم تضمينها ضمن "مصاريف أخرى" في قائمة الدخل.
بالنسبة للمرافق المحتفظ بها بموجب عقود إيجار تشغيلية ،يتم اإلفصاح عن مخصص اإلعادة إلى الوضع السباق بالتكلفة المقدرة إلعادة المبنى
في نهاية فترة التأجير .عندما يتم وضع مخصص إعادة مباني المكتب إلى وضعها السابق وإدراجه ضمن "المخصصات" في قائمة المركز
المالي ،يتم االعتراف بأصل معادل وإدراجه في تكلفة التحسينات على المباني بالقيمة الحالية األولية اللتزامات إعادة مباني المكتب إلى وضعها
السابق .يتم عكس تأثير التخفيض المدرج في مخصص اإلعادة بمرور الوقت باستخدام طريقة العائد الفعلي الثابت ويتم تضمينه في "مصروف
الفوائد" في قائمة الدخل .يتم استهالك أصل إعادة مباني المكتب إلى وضعها السابق على مدى العمر االقتصادي النافع ألصل تحسين عقد اإليجار
ذي الصلة ويتم تضمين رسوم االستهالك ضمن "مصروفات أخرى" في قائمة الدخل.
يتم تسجيل االستهالك على الممتلكات والمنشآت والمعدات بمعدالت محتسبة لشطب تكلفة األصول على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها
اإلنتاجية المتوقعة على النحو التالي:
التحسينات على المباني ،بما في ذلك موجودات إعادة مباني المكتب إلى
وضعها السابق

 8إلى  10سنوات أو مدة اإليجار المتبقية ،أيهما أقل

التجهيزات واألثاث والمعدات

 3الى  9سنوات

يجب إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية لبند من الممتلكات والمنشآت والمعدات عند التخلص منها أو في حال عدم توقع فوائد اقتصادية أخرى من
استخدامها أو التخلص منها.
يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن عمليات االستبعاد من خالل مقارنة العائدات بالقيمة الدفترية.
ز) موجودات غير ملموسة
تظهر البرامج التي حصلت عليها الشركة بالتكلفة مطروحا ً منها االطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة (انظر اإليضاح ( 3ط)
أدناه) .يتم االعتراف باإلطفاء في "مصاريف أخرى" في قائمة الدخل على أساس القسط الثابت على مدى العمر االقتصادي المستخدم للبرنامج
من تاريخ إتاحته لالستخدام .إن العمر اإلنتاجي المقدر للبرامج المستحوذ عليها هو ثالث سنوات.
ح) انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تتم مراجعة الموجودات غير المالية التي تخضع لالستهالك أو اإلطفاء للتحقق من وجود انخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في
الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد .يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة للمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل قيمته
القابلة لالسترداد .إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة للموجودات ناقصا ً تكلفة البيع أو قيمة االستخدام ،أيهما أعلى .ألغراض تقييم
انخفاض القيمة ،يتم تجميع الموجودات في أدنى المستويات التي توجد بها تدفقات نقدية محددة بشكل منفصل (الوحدات المولدة للنقد ".)"CGU
يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة في قائمة الدخل ضمن "مصاريف أخرى" ويتم تسجيلها مقابل القيمة الدفترية للموجودات منخفضة القيمة
في قائمة المركز المالي .تتم مراجعة الموجودات غير المالية التي تعرضت لالنخفاض في القيمة  ،بخالف الشهرة إن وجدت ،الحتمال عكس
االنخفاض في نهاية كل فترة تقرير.
ط) نقد وما في حكمه
يشتمل النقد ومافي حكمه على نقد وودائع تحت الطلب لدى البنوك ،إلى جانب استثمارات عالية السيولة بآجال استحقاق أصلية مدتها ثالثة أشهر
أو أقل والتي تكون قابلة للتحويل بسهولة إلى مبالغ نقدية معروفة وتخضع لمخاطر ضئيلة للتغير بالقيمة.
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ي) ضريبة دخل
يتم احتساب ضريبة الدخل في القوائم المالية وفقًا لقواعد الهيئة العامة للزكاة والدخل.
يمثل مصروف الضريبة مجموع الضريبة المستحقة حاليًا والضريبة المؤجلة.
تحتسب الضريبة المستحقة حاليا على الربح الخاضع للضريبة للسنة .قد يختلف الربح الخاضع للضريبة عن الربح او (الخسارة) قبل الضريبة
كما هو مذكور في قائمة الدخل ألنه يستبعد عناصر الدخل أو المصاريف الخاضعة للضريبة أو القابلة للخصم في السنوات األخرى ،كما أنه
يستبعد كذلك العناصر التي ال تخضع أبدًا للضريبة أو القابلة للخصم .يتم احتساب مطلوبات الشركة الحالية للضريبة باستخدام معدالت ضريبية تم
تطبيقها بنهاية تاريخ التقرير .يتم فرض الضريبة الحالية أو إضافتها في قائمة الدخل ،إال عندما يتعلق األمر ببنود محملة أو مضافة مباشرة إلى
الدخل الشامل اآلخر أو حقوق المساهمين ،وفي هذه الحالة يتم تسجيل الضريبة الحالية أيضًا ضمن الدخل الشامل االخر أو حقوق المساهمين على
التوالي.
إن الضريبة المؤجلة هي الضريبة المتوقع أن تكون مستحقة الدفع أو قابلة لالسترداد على الفروقات بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في
القوائم المالية واألسس الضريبية المقابلة المستخدمة في إحتساب الربح الخاضع للضريبة ،ويتم محاسبتها باستخدام طريقة التزام المركز المالي.
يتم اإلعتراف بالمطلوبات الضريبية بشكل عام لجميع االختالفات الضريبية المؤقتة ويتم تسجيل موجودات الضريبة المؤجلة لالختالفات المؤقتة
القابلة للخصم بالقدر الذي يكون فيه من المحتمل ان تتوفر األرباح الخاضعة للضريبة مقابل استخدام االختالفات المؤقتة القابلة للخصم.
تتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة بنهاية كل تاريخ تقرير ويتم تخفيضها إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل وجود أرباح
خاضعة للضريبة كافية للسماح باسترداد كل األصل أو جزء منه.
يتم احتساب الضريبة المؤجلة وفقًا لمعدالت الضريبة المتوقع تطبيقها في الفترة التي يتم فيها تسوية االلتزام أو تحقيق األصل ،بنا ًء على القوانين
التي تم تطبيقها بنهاية تاريخ التقرير .يتم تحميل الضريبة المؤجلة أو إضافتها في قائمة الدخل ،إال عندما يتعلق األمر ببنود محملة أو تضاف
مباشرة إلى الدخل الشامل االخر أو حقوق المساهمين ،وفي هذه الحالة تنعكس الضريبة المؤجلة ضمن الدخل الشامل االخر أو حقوق المساهمين
على التوالي.
تتم مقاصة الموجودات الضريبية الحالية مقابل المطلوبات الضريبية الحالية عندما يكون هنالك حق قابل للتنفيذ قانونيًا في مقاصة موجودات
الضريبة الحالية مقابل المطلوبات الضريبية الحالية وأن تعتزم الشركة تسوية الموجودات الضريبة الحالية والمطلوبات الضريبية الحالية على
أساس صافٍ أو تحقيق األصل و تسوية االلتزام في وقت واحد .تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عندما يكون هناك حق قابل
للتنفيذ قانونيًا في مقاصة موجودات الضريبة الحالية مقابل المطلوبات الضريبية الحالية وعندما تتعلق بضرائب الدخل التي تفرضها نفس هيئة
الضرائب وتعتزم الشركة تسوية موجوداتها الضريبة الحالية ومطلوبات الضريبة الحالية على أساس صافي.
ك) عقود اإليجار

المطبقة من  1يناير 2019
بالنسبة لإليجارات التي تتجاوز مدتها األصلية سنة واحدة ،يتم االعتراف بموجودات حق االستخدام ومطلوبات عقد اإليجار مبدئيًا على أساس
القيمة الحالية لدفعات اإليجار على مدى فترة اإليجار .إن معدل التخفيض المستخدم في تحديد القيمة الحالية هو معدل االقتراض اإلضافي
للشركة .يتضمن أصل حق االستخدام أيضًا أي دفعات إيجار مدفوعة مسبقًا والت كاليف المباشرة األولية المتكبدة ويتم تخفيضها لتعكس حوافز
اإليجار المستلمة .تستحق الفوائد على مطلوبات عقد اإليجار بمعدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من التزام اإليجار .يعاد قياس االلتزام
عندما تكون هناك تغييرات في دفعات اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في مؤشر أو سعر أو مراجعة إيجار السوق .باإلضافة إلى ذلك ،يتم
إعادة قياس التزام اإليجار إذا قامت الشركة بتغيير تقييمها لما إذا كانت ستمارس خيار التمديد أو اإلنهاء أو قامت بتعديالت معينة في عقد
اإليجار .يتم استهالك أصل حق االستخدام على أساس القسط الثابت من تاريخ بدء اإليجار وحتى نهاية عمره اإلنتاجي أو نهاية مدة اإليجار .يتم
عرض استهالك موجودات حق االستخدام ضمن "مصروفات أخرى" .باإلضافة إلى ذلك ،يتم اختبار أصل حق االستخدام لتحديد خسائر انخفاض
القيمة في حال وقوع حدث انخفاض في القيمة.
تقوم الشركة بتقييم العقود التي تزيد مدتها عن سنة لتحديد ما إذا كانت تحتوي على عقد إيجار عند البداية .عندما تحتوي العقود على مكونات
إيجارية وغير إيجارية ،يتم المحاسبة عنها كعقد إيجار واحد.
تقوم الشركة بعرض موجودات حق االستخدام ضمن "الممتلكات والمنشآت والمعدات" ومطلوبات عقد اإليجار ضمن "الذمم الدائنة التجارية
واألخرى" في قائمة المركز المالي.
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مورغان ستانلي السعودية
(شركة مساهمة مقفلة)
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

 -3ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
ك) عقود اإليجار (تتمة)

المطبق حتى  31ديسمبر 2018
تحمل اإليجارات المستحقة بموجب عقود اإليجار على المصاريف األخرى في قائمة الدخل على فترة عقد اإليجار التشغيلي وذلك باستخدام
طريقة القسط الثابت .يتم توزيع حوافز التأجير على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار كتخفيض لمصروفات اإليجار.
ل) مخصصات
يتم قيد المخصصات عند وجود التزام حالي على الشركة ناتج عن حدث سابق ،ومن المحتمل أن تحتاج الشركة لسداد االلتزام مع إمكانية عمل
تقدير موثوق لقيمة مبلغ االلتزام.
إن المبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي في تاريخ قائمة المركز المالي مع األخذ في االعتبار
المخاطر والشكوك المحيطة بااللتزام.
م) مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية
في حاله وجود حق نافذ قانونا في الوقت الراهن لمقاصة المبالغ المعترف بها والنية في التسوية علي أساس صاف أو في تحقيق األصل
والمسؤولية في ان واحد ،فإن الموجودات و المطلوبات المالية تقاص ويتم عرض المبلغ الصافي على قائمة المركز المالي .يتم عرض
الموجودات والمطلوبات المالية على أساس إجمالي في غياب هذه الشروط.
ن) خطط تعويض الموظفين
 )1خطط التعويض المسواة بملكية حقوق المساهمين
تصدر شركة مورغان ستانلي منح على شكل وحدات أسهم مقيدة (" )"RSUsلموظفي مجموعة مورغان ستانلي عن الخدمات المقدمة للشركة.
يتم تسوية المنح ويتم قياس تكلفة المعامالت القائمة على حقوق المساهمين مع الموظفين على أساس القيمة العادلة ألدوات حقوق المساهمين في
تاريخ المنح .تستند القيمة العادلة للوحدات إلى سعر السوق لسهم مورغان ستانلي العادي في تاريخ منح المنحة ،و يقاس على أنه متوسط السعر
الموزون بالكمية في تاريخ المنح.
تحتوي المنح بشكل عام على أحكام استرجاع وإلغاء .تعطي بعض المنح لمورغان ستانلي الخيار إللغاء كل أو جزء من المنحة في ظل ظروف
محددة .يتم ضبط مصروفات التعويض لهذه المنح من أجل التغيرات في القيمة العادلة للسهم العادي لشركة مورغان ستانلي حتى التحويل.
تعترف الشركة بتكلفة التعويض على مدى فترة االستحقاق ذات الصلة لكل جزء منفصل من المنحة .يتم تقدير المنح التي سيتم مصادرتها قبل
اإلستحقاق بسبب عدم استيفاء شروط الخدمة عند حساب إجمالي تكلفة التعويض التي سيتم إطفاؤها خالل فترة اإلستحقاق ذات الصلة.
بموجب اتفاقيات رد المبالغ المدفوعة من المجموعة ،تدفع الشركة لمورغان ستانلي لشراء األسهم .تدفع الشركة لمورغان ستانلي القيمة العادلة
في تاريخ المنح.
يتم تسجيل مصروفات التعويض في "تكاليف الموظفين" في "المصاريف األخرى" في قائمة الدخل.
 )2خطط التعويضات النقدية المؤجلة
تمنح شركة مورغان ستانلي تعويضات نقدية مؤجلة نيابة عن الشركة لصالح الموظفين ،مما يوفر عائدًا للموظفين المشاركين بنا ًء على أداء
استثمارات مختلفة .يتم احتساب مصروفات التعويض لمنح التعويض المؤجلة المستندة إلى النقد على أساس القيمة االسمية للمنحة الممنوحة
والمعدلة حسب التغييرات في القيمة العادلة لالستثمارات المشار إليها والتي يختارها الموظفين.
تعترف الشركة بتكلفة التعويض على مدى فترة االستحقاق ذات الصلة لكل جزء منفصل من المنحة .يتم احتساب المصادرة بسبب الفشل في
تلبية شروط الخدمة فور حدوثها.
يتم تسجيل مصروفات التعويض المؤجلة المشار إليها في"تكاليف الموظفين" في "المصاريف أخرى" في قائمة الدخل .تقاس االلتزامات المتعلقة
بالقروض بالقيمة العادلة وتدرج ضمن "المطلوبات األخرى" في قائمة المركز المالي.
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مورغان ستانلي السعودية
(شركة مساهمة مقفلة)
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -3ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
ن) خطط تعويض الموظفين (تتمة)
منافع ما بعد التوظيف
تدير الشركة خطة منافع محددة لما بعد التوظيف ("الخطة").
بالنسبة لخطة ما بعد التوظيف ذات المنافع المحددة للشركة ،يتم قياس التزامات الخطة على أساس اكتواري وفقًا لنصيحة خبير اكتواري مؤهل
نظرا لعدم وجود سوق عميق لسندات الشركات داخل المملكة العربية السعودية  ،فقد تم استخدام
ومستقل باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعةً .
سوق سندات الشركات األمريكية الحاصلة على تصنيف  AAكبديل لتحديد نسبة التخفيض المناسبة .تتوقع الشركة زيادة معدالت الرواتب بما
يتماشى مع التوقعات المستقبلية .الخطة المذكورة غير ممولة ألنه لم يتم تخصيص أي موجودات لتغطية التزامات الشركة .تدفع الشركة مساهمتها
في الخطة بشكل متساوي مع المنافع التي سيتم دفعها ،عندما تكون هناك حاجة إلى أدائها.
يتم تحميل تكلفة الخدمة الحالية وأي تكاليف خدمة سابقة باإلضافة إلى صافي الفائدة على صافي التزامات المنافع المحددة على "تكاليف
الموظفين" ضمن "مصاريف أخرى" في قائمة الدخل .يتم االعتراف بإعادة القياس التي تنشأ في حساب التزام الشركة فيما يتعلق بالخطة في
الدخل الشامل اآلخر ،في الفترة التي تحدث فيها .ترد تفاصيل الخطط في اإليضاح  27من هذه القوائم المالية.
 -4دخل رسوم وعموالت
2019
(بآالف الرياالت
السعودية)

2018
(بآالف الرياالت
السعودية)

صافي إيرادات رسوم وعموالت
أتعاب إدارة الموجودات
أتعاب وساطة ودخل عمولة
الخدمات المصرفية االستثمارية
محموع دخل أتعاب وعموالت

33,677
39,351
15,947
88,975

36,388
20,495
11,073
67,956

المتمثلة في اإليراد من العقود مع العمالء

41,374

63,789

 -5دخل ومصاريف الفوائد
تتعلق جميع إيرادات ومصاريف الفوائد بالموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة ويتم احتسابها باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

دخل فوائد على ودائع مرابحة
دخل فوائد من قروض مشاريع مجموعة مورغان ستانلي األخرى
مصاريف فوائد على قروض مشاريع مجموعة مورغان ستانلي األخرى
مصاريف فوائد على مطلوبات عقود إيجار
صافي دخل الفوائد

2019
(بآالف الرياالت السعودية)
4,549
148
)(1,664
)(143
2,890

2018
(بآالف الرياالت السعودية)
2,962
38
)(222
2,778

لم يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر أخرى فيما يتعلق بالمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة بخالف ما تم اإلفصاح عنه كـ "مصاريف
فوائد".
لم يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر أخرى فيما يتعلق بالمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة بخالف ما تم اإلفصاح عنه كـ "مصاريف
فوائد" .تم اإلفصاح عن فروقات صرف العمالت األجنبية في "مصاريف أخرى" (انظر اإليضاح .)6
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مورغان ستانلي السعودية
(شركة مساهمة مقفلة)
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -6مصاريف أخرى
2019
(بآالف الرياالت
السعودية)
28,771
19,739
5,290
4,431
4,117
3,096
2,901
2,481
689
685
299
223
40
14
8
703
73,487

تكاليف موظفين
رسوم إدارية من مشاريع مجموعة مورغان ستانلي األخرى المتعلقة بخدمات أخرى
ضريبة االستقطاع
تسويق وتطوير األعمال
معالجة المعلومات
الخدمات المهنية األخرى
استهالك ممتلكات ومنشآت ومعدات
مصاريف بنكية
مكافأة مدراء مستحقة
رسوم حكومية
إيجارات عقود إيجار تشغيلي
خدمات مكتبية وقرطاسية
رسوم إدارية من مشاريع مجموعة مورغان ستانلي األخرى المتعلقة بتكاليف الموظفين
إطفاء موجودات غير ملموسة
صافى خسارة من صرف عمالت أجنبية
عكس تعديالت المخصصات (انظر إيضاح )17
مصاريف أخرى

2018
(بآالف الرياالت
السعودية)
27,286
130
1,460
3,339
3,714
2,833
1,886
1,392
641
506
3,038
709
3
279
113
)(7,491
740
40,578

يتم عرض وصف لترتيبات عقود اإليجار الجوهرية للشركة في اإليضاح رقم  19عقود اإليجار.
تم تقديم مزيد من المعلومات حول خطط تعويض الموظفين في اإليضاح رقم .26
 -7صافي خسارة االنخفاض في القيمة على األدوات المالية
يوضح الجدول التالي صافي مصاريف خسارة االئتمان المتوقعة للسنة:
2019

ذمم مدينة تجارية وأخرى

2018

(بآالف الرياالت السعودية)

(بآالف الرياالت السعودية)

()32

()7

تم احتساب جميع خسائر االنخفاض في القيمة المذكورة أعاله على أساس منفصل .لم يتم إجراء تسويات لكامل االنخفاض في القيمة خالل
السنة الحالية أو السنة السابقة.
 -8ضريبة الدخل
2019
(بآالف الرياالت
السعودية)
الضريبة الحالية
السنة الحالية
تعديالت متعلقة بالسنوات السابقة

2018
(بآالف الرياالت
السعودية)

4,776
66
4,842

5,334
71
5,405

الضريبة المؤجلة
نشأة وعكس الفروقات المؤقتة

)(40

970

ضريبة الدخل

4,802

6,375
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مورغان ستانلي السعودية
(شركة مساهمة مقفلة)
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

 -8ضريبة الدخل (تتمة)
التسويات لمعدل الضريبة الفعلي
إن التسوية بين الدخل المحاسبي ومصروف الدخل الضريبي هي كما يلي :
2019
(بآالف الرياالت
السعودية)
18,346
3,669

2018
(بآالف الرياالت
السعودية)
30,149
6,030

التأثير على الضريبة من:
مصاريف غير قابلة للخصم ألغراض الضريبة
مستخدم من خسائر ضريبية
فروقات توقيت أخرى
نقص (/زيادة) في مخصص الضريبة للسنوات السابقة

1,067
66

307
)(32
)(1
71

مجموع مصروف ضريبة الدخل في قائمة الدخل

4,802

6,375

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

باإلضافة إلى المبلغ المحمل على قائمة الدخل ،فإن المبلغ اإلجمالي للضريبة الحالية والمؤجلة المتعلقة بكل عنصر من عناصر الدخل الشامل
اآلخر كان كما يلي:

إعادة قياس صافي التزام
منافع محددة

قبل الضريبة
(بآالف
الرياالت
السعودية)

2019
فائدة
الضريبة
(بآالف
الرياالت
السعودية)

صافي
الضريبة
(بآالف
الرياالت
السعودية)

قبل الضريبة
(بآالف
الرياالت
السعودية)

2018
فائدة
الضريبة
(بآالف
الرياالت
السعودية)

صافي
الضريبة
(بآالف
الرياالت
السعودية)

)(715

143

)(572

984

)(197

787

 -9نقد وودائع تحت الطلب
يتضمن النقد وما في حكمه األرصدة التالية التي لها أقل من ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ ،ألغراض قائمة التدفقات النقدية:
2019
(بآالف الرياالت
السعودية)
30,000
85,875
8
115,883
150,000
265,883

وديعة مرابحة مع استحقاق أقل من  3أشهر
حساب جاري
نقد في الصندوق
نقد وما في حكمه
وديعة مرابحة مع استحقاق أكثر من  3أشهر
مجموع النقد والودائع تحت الطلب

تم إيداع وديعة المرابحة لدى بنك محلي بمتوسط عمولة تبلغ  ٪2.46سنويا ً ( 2018: ٪2.09سنويا ً).
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2018
(بآالف الرياالت
السعودية)
60,000
47,208
8
107,216
120,000
227,216

مورغان ستانلي السعودية
(شركة مساهمة مقفلة)
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
لدى الشركة اتفاقية مع بنك محلي لتسوية معامالت الوساطة مع تداول .أعطى البنك ضمان لـ "تداول" لتسوية جميع المعامالت التي
أبرمتها الشركة .وبناء على طلب البنك ،قدمت الشركة مذكرة طلب وضمانة مقابلة توافق على عدم إجراء أي معامالت تتجاوز الحد
المتاح المتفق عليه مع البنك .كما في  31ديسمبر  ،2019احتفظت الشركة بأرصدة نقدية كافية لدى البنك.
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ذمم مدينة تجارية وأخرى
2019
(بآالف الرياالت
السعودية)
ذمم مدينة تجارية وأخرى (تكلفة مطفأة)
ذمم مدينة تجارية
عقود مع العمالء
ناقصا :مخصص خسارة االئتمان المتوقعة
ذمم مدينة أخرى
المبالغ المستحقة من مشاريع مجموعة مورغان ستانلي
حساب رفض الصفقات 1
ذمم موظفين وذمم مدينة أخرى
ناقصا ً  :مخصص خسارة االئتمان المتوقعة

مجموع ذمم مدينة تجارية وأخرى (التكلفة المطفأة)

2018
(بآالف الرياالت
السعودية)

1,907
)(39
1,868

2,523
)(7
2,516

7,179
18,750
242
26,171

3,719
18,750
775
23,244

28,039

25,760

 1يمثل الرصيد هامش أمان لتمويل سيناريوهات الصفقات المرفوضة المحتملة التي قدمتها الشركة بعد تنفيذ فترة تسويات .T + 2
-11

موجودات ومطلوبات ضريبة متداولة

يوضح الجدول التالي تفاصيل الموجودات الضريبية المتداولة:
2019
(بآالف الرياالت
السعودية)
336
336

ضريبة الدخل والزكاة القابلة لالسترداد
مجموع وضريبة الموجودات المتداولة

2018
(بآالف الرياالت
السعودية)
336
336

تمثل ضريبة الدخل والزكاة القابلة لالسترداد المبلغ الذي يمكن استرداده من هيئة الزكاة والدخل فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة للربوط
اإلضافية من هيئة الزكاة والدخل للسنة المالية  .2010بناءاً على االستشارات المقدمة من المستشار الضريبي للشركة وتأكيد اإلدارة،
ال تزال الشركة تعتقد أن الرصيد المتبقي من الضريبة والزكاة القابلة لالسترداد سيتم استرداده بالكامل .الحركة على المطلوبات
الضريبية المتداولة هي كما يلي:

كما في  1يناير
المصروف ( /العكس)
السنة الحالية
السنة السابقة
دفعات  /تعديالت خالل السنة
دفعات السنة الحالية
دفعات سنة سابقة
تعديالت سنة سابقة
المطلوبات الضريبية المتداولة في  31ديسمبر

22

2019
(بآالف الرياالت
السعودية)
1,432

2018
(بآالف الرياالت
السعودية)
1,011

4,776
-

5,334
)(97

)(3,471
)(1,432
1,305

)(1,848
)(1,621
)(1,347
1,432

مورغان ستانلي السعودية
(شركة مساهمة مقفلة)
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
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موجودات ضريبية مؤجلة

يتم احتساب الضرائب المؤجلة على جميع الفروقات المؤقتة بموجب طريقة التزام الميزانية .إن حركة مخصص حساب ضريبة الدخل
المؤجلة هو كما يلي :
2019
(بآالف الرياالت
السعودية)
3,308
40
143
3,491

كما في  1يناير
المبلغ المعترف به في قائمة الدخل
المبلغ المعترف به في الدخل الشامل اآلخر
كما في  31ديسمبر

2018
(بآالف الرياالت
السعودية)
4,475
)(970
)(197
3,308

الضريبة المؤجلة المدرجة في قائمة المركز المالي والتغيرات المسجلة في "ضريبة الدخل" هي كما يلي:
2019
أصل ضريبي
مؤجل
(بآالف الرياالت
السعودية)
الفروقات المؤقتة الناتجة من صافي القيمة الدفترية
للممتلكات والمنشآت والمعدات
الفروقات المؤقتة الناتجة من صافي التزامات المنافع
المحددة
الفروقات المؤقتة الناتجة من مخصصات الذمم التجارية
المدينة
ناقصا ً  :المستخدم من الخسائر الضريبية للسنة
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قائمة الدخل
(بآالف الرياالت
السعودية)

2018
أصل ضريبي
قائمة الدخل
مؤجل
(بآالف الرياالت (بآالف الرياالت
السعودية)
السعودية)

)(196

196

77

()77

373

)(230

()45

()152

6

)(6

()110

110

183

-

()1,089

1,089

)(40

()1,167

970

موجودات أخرى

موجودات عقود
دخل فوائد مستحقة من ودائع مرابحة
مصاريف مدفوعة مقدما

23

2019
(بآالف الرياالت
السعودية)
1,464
411
325

2018
(بآالف الرياالت
السعودية)
1,555
465
412

2,200

2,432

مورغان ستانلي السعودية
(شركة مساهمة مقفلة)
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
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ممتلكات ومنشآت ومعدات
2019
تحسينات على
المستأجر
(بآالف الرياالت
السعودية)
التكلفة
14,869
في  1يناير 2019
اثر اعتماد المعيار الدولي للتقرير -
المالي رقم 16
412
إضافات
استبعادات
عكس
15,281
في  31ديسمبر 2019
استهالك
)(14,490
في  1يناير 2019
)(243
المحمل للسنة
استبعادات
عكس
في  31ديسمبر 2019
)(14,733
القيمة الدفترية
548
في  31ديسمبر 2019

أثاث وتجهيزات
ومعدات
(بآالف الرياالت
السعودية)

موجودات قيد
التنفيذ
(بآالف الرياالت
السعودية)

موجودات حق
االستخدام ()1
(بآالف الرياالت
السعودية)

المجموع
(بآالف الرياالت
السعودية)

5,965
-

-

6,395

20,834
6,395

520
)(25
6,460

319
319

6,395

1,251
)(25
28,455

)(4,253
)(538
19
)(4,772

319

)(2,120
)(2,120

)(18,743
)(2,901
19
)(21,625

4,275

6,830

1,688

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

2018

تحسينات على المستأجر
(بآالف الرياالت السعودية)

أثاث وتجهيزات ومعدات
(بآالف الرياالت السعودية)

المجموع
(بآالف الرياالت السعودية)

التكلفة
 1يناير 2018
إضافات
استبعادات
عكس
في  31ديسمبر 2018

19,882
419
()5,432
14,869

5,201
957
()193
5,965

25,083
1,376
()193
()5,432
20,834

استهالك
 1يناير 2018
المحمل للسنة
استبعادات
عكس
في  31ديسمبر 2018

()18,401
()1,521
5,432
()14,490

()4,078
()365
190
()4,253

()22,479
()1,886
190
5,432
()18,743

القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2018

379

1,712

2,091

24

مورغان ستانلي السعودية
(شركة مساهمة مقفلة)
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
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الموجودات غير الملموسة
برامج الكمبيوتر
(بآالف
الرياالت
السعودية)

التكلفة
كما في  1يناير
إضافات
كما في  31ديسمبر
اإلطفاء واالنخفاض في
القيمة
كما في  1يناير
االطفاء للسنة

2019
موجودات غير
ملموسة أخرى
(بآالف
الرياالت
السعودية)

1,500
94
1,594

158
158

المجموع
(بآالف
الرياالت
السعودية)
1,658
94
1,752

برامج الكمبيوتر
(بآالف
الرياالت
السعودية)

2018
موجودات غير
ملموسة أخرى
(بآالف
الرياالت
السعودية)

1,500
1,500

المجموع
(بآالف
الرياالت
السعودية)
1,658
1,658

158
158

)(1,500

)(158

)(1,658

)(1,221

)(158

)(1,379

)(14

-

)(14

)(279

-

)(279

كما في  31ديسمبر

)(1,514

)(158

)(1,672

)(1,500

)(158

)(1,658

القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر

80

-

80

-

-

-
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ذمم دائنة تجارية و أخرى
 31ديسمبر
( 2019بآالف
الرياالت السعودية)

 31ديسمبر
( 2018بآالف
الرياالت السعودية)

ذمم تجارية دائنة وأخرى (التكلفة المطفأة)
مبالغ مستحقة لمشاريع مجموعة مورغان ستانلي

29,439

6,288

التزامات عقود إيجار

4,294

-

مطلوبات ضريبة االستقطاع والقيمة المضافة

3,136

1,499

مبالغ مستحقة أخرى

102

205

36,971

7,992

مجموع الذمم الدائنة التجارية و أخرى (التكلفة المطفأة)
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مورغان ستانلي السعودية
(شركة مساهمة مقفلة)
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
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مخصصات
2019

التكلفة
في  1يناير
(عكس)/مخصص
إضافي
المخصص المستخدم
في  31ديسمبر

2018

ممتلكات

ضريبة

(بآالف
الرياالت
السعودية)

(بآالف
الرياالت
السعودية)

-

122

122

-

66

66

)(7,491

-

)(50
138

)(50
138

-

المجموع
(بآالف
الرياالت
السعودية)

المجموع

ممتلكات

ضريبة

(بآالف
الرياالت
السعودية)

(بآالف
الرياالت
السعودية)

7,491

-

7,491

122

)(7,369

122

122

(بآالف
الرياالت
السعودية)

الممتلكات
تمثل مخصصات الممتلكات صافي القيمة الحالية للتكاليف المستقبلية المتوقع تكبدها الستعادة موقع المساحات المكتبية المستأجرة في نهاية مدة
عقد اإليجار .يتم عكس مصروف إعادة اإليجار عند الوفاء بالتزامات إعادة التثبيت.
تم عكس مخصص إعادة عقود إيجار بمبلغ  7,491,000لاير سعودي خالل سنة  2018إستنادا الى إعفاء الشركة من أي التزام إعادة موقع
المساحات المكتبية المستأجرة بعد تعديل عقد ملحق اإليجار المحدث بتاريخ  13ديسمبر .2018
مخصصات الضريبة
تخضع الشركة لقوانين الضريبة التي تخضع لتفسيرات مختلفة من قبل مكلفي الضرائب والهيئة العامة للزكاة والدخل .تقوم اإلدارة بإصدار أحكام
وتفسيرات حول تطبيق قوانين الضرائب عند تحديد مخصص الضريبة .يمكن تسوية النزاعات حول تفسيرات قوانين الضرائب مع الهيئة
الضريبية عند الفحص أو التدقيق .تقوم الشركة بشكل دوري بتقييم احتمالية نتائج الربوطات الناتجة عن فحوصات السنوات الحالية والالحقة .يتم
تكوين المخصصات المتعلقة بالخسائر المحتملة التي قد تنشأ عن التدقيق الضريبي وفقًا لإلرشادات الخاصة بالمحاسبة عن بنود الضرائب غير
المؤكدة .وضعت الشركة أحكا ًما تعتقد أنها كافية فيما يتعلق بإمكانية إجراء ربوطات إضافية .في حين أن مجموعة من النتائج متوقعة ،تعتبر
اإلدارة أن مبلغ المخصصات بمثابة تقدير معقول لاللتزامات المستقبلية المتوقعة بعد النظر في جميع الحقائق ذات الصلة ،بنا ًءا على حالة
االستفسارات في تاريخ قائمة المركز المالي .يتكون إجمالي مخصصات الضريبة كما في  31ديسمبر  2019من مبلغ  16,344لاير سعودي
للربط الضريبي للسنة المالية  2017و  121,748لاير سعودي للربط الضريبي للسنوات المالية من  2011حتى .2015
-18

مطلوبات أخرى
 31ديسمبر 2019
(بآالف الرياالت
السعودية)
8,467
2,857
668
11,992

تعويضات موظفين مستحقة
مصاريف مستحقة
مكافآت مدراء مستحقة
مجموع مصاريف مستحقة وإيرادات مؤجلة

26

 31ديسمبر 2018
(بآالف الرياالت
السعودية)
7,735
1,605
641
9,981

مورغان ستانلي السعودية
(شركة مساهمة مقفلة)
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
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عقود اإليجار

إن عقد إيجار الشركة هو إيجار عقاري بشكل رئيسي .قامت الشركة باختيار إدراج المكون غير اإليجاري عند حساب موجودات ومطلوبات حق
االستخدام.
خيارات التمديد واإلنهاء
تحتوي بعض عقود اإليجار العقارية على خيارات تمديد وإنهاء لتوفير مرونة تشغيلية إضافية .يتم تضمين خيارات التمديد واإلنهاء التي تكون في
خيار المستأجر في تقييم مدة عقد اإليجار حيث يعتبر التمديد مؤكد بشكل معقول عند ممارسته أو عندما تعتبر خيارات اإلنهاء مؤكدة بشكل معقول
بعدم ممارستها .عندما يتحكم المؤجر بالخيار ،تفترض مدة عقد اإليجار أن خيارات التمديد ستتم ممارستها وأن خيارات اإلنهاء لن يتم ممارستها.
افصاحات المستأجر
تتضمن قائمة المركز المالي موجودات حق االستخدام في "الممتلكات والمنشآت والمعدات" (انظر إيضاح  )14ومطلوبات عقد اإليجار في "ذمم
دائنة تجارية وأخرى" (انظر إيضاح .)16
تتضمن قائمة الدخل استهالك موجودات حق االستخدام في "مصاريف أخرى" (انظر إيضاح  )6ومصروف الفوائد على مطلوبات عقد اإليجار
في "مصاريف الفوائد" (إيضاح .)5
بلغ إجمالي التدفقات النقدية المتعلقة بعقود اإليجار  2,250,898لاير سعودي خالل السنة.
تحليل استحقاق مطلوبات عقود اإليجار
 31ديسمبر 2019

مطلوب عقود اإليجار
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عند الطلب

أقل من شهر
واحد

يساوي أو يزيد
عن شهر واحد
ولكن ال يقل
عن  3أشهر

يساوي أو يزيد
عن  3أشهر ولكن
ال يقل عن سنة
واحدة

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

يساوي أو يزيد
عن خمس
سنوات

(بآالف
الرياالت
السعودية)

(بآالف
الرياالت
السعودية)

(بآالف
الرياالت
السعودية)

(بآالف الرياالت
السعودية)

(بآالف
الرياالت
السعودية)

(بآالف
الرياالت
السعودية)

(بآالف
الرياالت
السعودية)

-

2,206

-

-

2,206

-

4,412

المجموع

رأس المال

يبلغ رأس مال الشركة  65,000,000ريـال سعودي وهو مقسم الى  6,500,000حصة قيمة كل منها  10ريـال سعودي .الشركة مملوكة
بنسبة  ٪ 100من قبل شركاء أجانب .خالل السنة ،كان هناك انخفاض في عدد الشركاء من خمسة إلى أربعة شركاء.
-21

إحتياطي نظامي

تماشيا مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية ،قامت الشركة بتكوين إحتياطي نظامي بنسبة  %10من صافي الربح حتى بلغ
هذا اإلحتياطي  %30من رأس المال ،ال توجد حركة على إحتياطي نظامي الشركة خالل السنة.

27

مورغان ستانلي السعودية
(شركة مساهمة مقفلة)
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
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االستحقاق المتوقع للموجودات والمطلوبات
يوضح الجدول أدناه تحليل للموجودات والمطلوبات التي تم تحليلها وفقا ً للوقت المتوقع الستردادها ،استحقاقها ،أو تسويتها.

كما في  31ديسمبر 2019

موجـودات
نقد وودائع تحت الطلب
ذمم مدينة تجارية وأخرى
موجودات ضريبية متداولة
موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات أخرى
ممتلكات ومنشآت ومعدات
موجودات غير ملموسة

مطلوبات
ذمم دائنة تجارية وأخرى
مخصصات
مطلوبات ضريبية متداولة
مطلوبات أخرى
التزامات منافع ما بعد التوظيف

كما في  31ديسمبر 2018

موجـودات
نقد وودائع تحت الطلب
ذمم مدينة تجارية وأخرى
موجودات ضريبية متداولة
موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات أخرى
ممتلكات ومنشآت ومعدات

مطلوبات
ذمم دائنة تجارية وأخرى
مخصصات
مطلوبات ضريبية متداولة
مطلوبات أخرى
التزامات منافع ما بعد التوظيف

أقل من أو يساوي
اثني عشر شهرا
(بآالف الرياالت
السعودية)

أكثر من اثني
عشر شهرا
(بآالف الرياالت
السعودية)

المجموع
(بآالف الرياالت
السعودية)

265,883
28,039
336
2,200
-

3,491
6,830

265,883
28,039
336
3,491
2,200
6,830

296,458

80
10,401

80
306,859

34,260
138
1,305
11,481
47,184

2,711
511
7,790
11,012

36,971
138
1,305
11,992
7,790
58,196

أقل من أو يساوي
اثني عشر شهرا
(بآالف الرياالت
السعودية)

أكثر من اثني
عشر شهرا
(بآالف الرياالت
السعودية)

المجموع
(بآالف الرياالت
السعودية)

227,216
25,760
336
2,432
255,744

3,308
2,091
5,399

227,216
25,760
336
3,308
2,432
2,091
261,143

7,613
122
1,432
9,623
18,790

379
358
5,925
6,662

7,992
122
1,432
9,981
5,925
25,452
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مورغان ستانلي السعودية
(شركة مساهمة مقفلة)
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
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إدارة المخاطر المالية

إجراءات إدارة المخاطر
المخاطر هي جزء ال يتجزأ من نشاط الشركة التجاري .تسعى الشركة إلى تحديد وتقييم ومراقبة وإدارة كل أنواع المخاطر المختلفة التي تنطوي
عليها أنشطتها التجارية وفقا ً لسياسات وإجراءات محددة .قامت الشركة بتطوير إطار سياسة إدارة المخاطر الخاص بها ،والذي يتماشى مع
سياسات وإجراءات إدارة المخاطر في مجموعة مورغان ستانلي والتي تتضمن التصعيد إلى مجلس إدارة الشركة وموظفي اإلدارة العليا
المناسبين في الشركة.
 1-23مخاطر االئتمان
تشير مخاطر االئتمان إلى مخاطر الخسارة الناشئة عندما ال يفي المقترض أو الطرف المقابل أو المصدر بالتزاماته المالية تجاه الشركة .يمكن
تصنيف التعرض االئتماني للشركة على النحو التالي:


مخاطر مقابل االيداع في البنوك ؛ و



مخاطر مقابل الذمم المدينة للشركات والجهات ذات العالقة.

 1-1-23إدارة مخاطر االئتمان
تتم إدارة االنكشاف لمخاطر االئتمان على أساس عالمي وبالنظر إلى كل كيان قانوني جوهري ضمن مجموعة مورجان ستانلي .تضع سياسات
وإجراءات إدارة مخاطر االئتمان ،إطار للتحديد والقياس والمراقبة والتحكم في مخاطر االئتمان مع ضمان شفافية مخاطر االئتمان الجوهرية
واالمتثال للحدود المقررة وتصعيد تركيز المخاطر لإلدارة العليا المناسبة.
تدخل الشركة في غالبية معامالت أصولها المالية مع مشاريع مجموعة مورغان ستانلي األخرى ،وتعتبر كل من الشركة ومشاريع مجموعة
مورغان ستانلي األخرى شركات فرعية مملوكة بالكامل لنفس الشركة األم ،مورغان ستانلي .نتيجة للدعم الضمني التي ستقدمه مورغان ستانلي،
تعتبر الشركة معرضة لمخاطر ائتمان مورغان ستانلي ،باستثناء الحاالت التي تتعامل فيها الشركة مع مشاريع مجموعة مورغان ستانلي التي لها
تصنيف ائتماني أعلى من تصنيف مورغان ستانلي.

المراقبة والتحكم
يميز اإلطار التنظيمي بين مخاطر االئتمان و مخاطر متطلبات رأس مال لالئتمان للطرف المقابل .يعكس عنصر رأس المال لمخاطر االئتمان،
متطلبات رأس المال التي تتعلق بمخاطر الخسارة الناتجة عن فشل المقترض في الوفاء بالتزاماته .ينشأ انكشاف ائتمان الطرف المقابل لخطر عدم
قدرة األطراف المقابلة على الوفاء بالتزامات الدفع الخاصة بها بموجب عقود المنتجات المتداولة .يرجع التمييز بين مخاطر االئتمان ومخاطر
االئتمان للطرف المقابل إلى الطبيعة الثنائية لالنكشاف لمخاطر االئتمان للطرف المقابل.
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مورغان ستانلي السعودية
(شركة مساهمة مقفلة)
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

 -23إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 1-1-23إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)
تستخدم الشركة النهج الموحد المنصوص عليه في متطلبات الركيزة األولى من القواعد العامة لحساب رأس المال التنظيمي لمخاطر االئتمان.


متطلبات رأس المال للمراكز المتعلقة باألنشطة غير التجارية ،تتوافق مع صافي أقل من  ٪14من األصول الموزونة للمخاطر في
الشركة .يتم تعيين كل انكشاف للنشاط غير التجاري لمجموعة من فئات االنكشاف التي تحددها القواعد العامة.



تستخدم الشركة المعدالت االئتمانية لتحديد درجة جودة االئتمان التي تنكشف لها .تستخدم الشركة جداول المراسالت المقدمة من هيئة
سوق المال لتحديد التصنيفات االئتمانية للوكالة والدرجات في مقياس جودة االئتمان.

التصنيف االئتماني
عند تحديد حجم مخاطر االنكشاف ،تستخدم الشركة التصنيف االئتماني المحدد من هيئة سوق المال باتساق وبشكل مستمر .عند استخدام تصنيف
ائتماني لتحديد حجم مخاطر االنكشاف ،يتم تعيين حجم المخاطرة في درجة جودة االئتمان الخاصة باالنكشاف وفقا ً لقواعد استخدام التصنيف
االئتماني.
 2-1-23التعرض لمخاطر االئتمان
تم توضيح الحد األقصى لالنكشاف لمخاطر االئتمان ("اجمالي االنكشاف لالئتمان") للشركة كما في  31ديسمبر  ،2019بناءا ً على القيمة
الدفترية للموجودات ال مالية والحد األقصى للمبلغ الذي قد يتعين على الشركة سداده فيما يتعلق باألدوات المالية غير المعترف بها ،و التي تعتقد
الشركة أنها تخضع لمخاطر االئتمان .ضمن الجدول ،يتم التمييز بين األدوات المالية الخاضعة لمحاسبة خسارة االئتمان المتوقعة عن غيرها .لم
تدخل الشركة في أي تحسينات ائتمانية إلدارة انكشافها لمخاطر االئتمان .ال يوجد لدى الشركة أي تعرض جوهري ناتج عن بنود غير معترف
بها في قائمة المركز المالي.
ر

التصنيف
خاضعة لخسارة االئتمان المتوقعة:

النقد وودائع تحت الطلب
ذمم مدينة تجارية وأخرى

2019

2018

(بآالف الرياالت السعودية)
إجمالي التعرض لمخاطر
االئتمان

(بآالف الرياالت السعودية)
أجمالي التعرض لمخاطر
االئتمان

265,883
28,039
293,922

227,216
25,760
252,976

 3-1-23جودة االئتمان
تُستمد التصنيفات االئتمانية الداخلية باستخدام منهجيات متسقة بشكل عام مع تلك المستخدمة من قبل الجهات الخارجية.
يقدم الجدول التالي تحليالً لمخاطر االئتمان حسب مرحلة خسارة االئتمان المتوقعة لكل فئة من األدوات المالية المعترف بها الخاضعة لخسارة
االئتمان المتوقعة بنا ًء على درجات التصنيف االئتماني الداخلي التالية:
الدرجة االستثمارية :الدرجات الداخلية BBB – AAA
الدرجة غير االستثمارية :الدرجات الداخلية CCC – BB
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مورغان ستانلي السعودية
(شركة مساهمة مقفلة)
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

 -23إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 3-1-23جودة االئتمان (تتمة)
التعثر في السداد /الدرجات الداخلية D
مراحل خسارة االئتمان المتوقعة

 31ديسمبر 2019
المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

اثني عشر شهر

مدى الحياة
خسارة االئتمان
المتوقعة

مدى الحياة
خسارة االئتمان
المتوقعة

(بآالف الرياالت
السعودية)

(بآالف الرياالت
السعودية)

خسارة االئتمان المتوقعة
(بآالف الرياالت السعودية)

المجموع

(بآالف الرياالت السعودية)

نقد وودائع تحت الطلب:
درجة االئتمان
الدرجة االستثمارية

265,875

-

-

265,875

غير مصنف

8

-

-

8

القيمة الدفترية

265,883

-

-

265,883

ذمم مدينة تجارية وأخرى)1( :
درجة االئتمان
الدرجة االستثمارية

-

7,179

-

7,179

غير مصنف

-

20,051

848

20,899

إجمالي القيمة الدفترية

-

27,230

848

28,078

مخصص الخسارة

-

-

)(39

)(39

القيمة الدفترية

-

27,230

809

28,039

( )1ال توجد ذمم مدينة تجارية في المرحلة  ،1حيث أن السياسة المحاسبية لمجموعة مورغان ستانلي هي قياس الخسائر االئتمانية مدى الحياة
على الذمم المدينة التجارية بموجب النهج المبسط .راجع إيضاح رقم ( 3د) و إيضاح رقم " 7صافي خسائر انخفاض القيمة على األدوات
المالية".
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مورغان ستانلي السعودية
(شركة مساهمة مقفلة)
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

 -23إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 3-1-23جودة االئتمان (تتمة)

مراحل خسارة االئتمان المتوقعة

 31ديسمبر 2018
المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

المجموع

اثني عشر شهر

مدى الحياة
خسارة االئتمان
المتوقعة
(بآالف الرياالت
السعودية)

مدى الحياة
خسارة االئتمان
المتوقعة
(بآالف الرياالت
السعودية)

(بآالف الرياالت
السعودية)

خسارة االئتمان المتوقعة
(بآالف الرياالت
السعودية)
نقد وودائع تحت الطلب:
درجة االئتمان
الدرجة االستثمارية

227,208

-

-

227,208

غير مصنف

8

-

-

8

القيمة الدفترية

227,216

-

-

227,216

ذمم مدينة تجارية وأخرى)1( :
درجة االئتمان
الدرجة االستثمارية

-

4,184

-

4,184

غير مصنف

-

20,741

842

21,583

إجمالي القيمة الدفترية

-

24,925

842

25,767

مخصص الخسارة

-

-

)(7

)(7

القيمة الدفترية

-

24,925

835

25,760

( )1ال توجد ذمم مدينة تجارية في المرحلة  ،1حيث أن السياسة المحاسبية لمجموعة مورغان ستانلي هي قياس الخسائر االئتمانية مدى الحياة
على الذمم المدينة التجارية بموجب النهج المبسط .راجع إيضاح رقم ( 3د) و إيضاح رقم " 7صافي خسائر انخفاض القيمة على األدوات
المالية".
 4-1-23مخصص خسارة االئتمان المتوقعة
لم تطرأ أي تغييرات على طرق التقدير أو االفتراضات الهامة لتقدير انخفاض القيمة خالل السنة .لم تكن هناك أي تعديالت على الموجودات
المالية خالل السنة أو منذ نشأتها وبالتالي لم تؤثر التعديالت على تصنيف خسائر االئتمان المتوقعة.
يجوز للشركة شطب ديون الموجودات المالية التي ال تزال خاضعة لنشاط التنفيذ .بلغت المبالغ التعاقدية غير المسددة لهذه الموجودات المشطوبة
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2019مبلغ ال شيء ( 559.000 :2018لاير سعودي) .ال تزال الشركة تسعى إلى استرداد كامل المبالغ
المستحقة لها قانونياً ،ولكن الديون تم شطبها نظرا ً لعدم وجود توقعات معقولة الستردادها بالكامل.
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مورغان ستانلي السعودية
(شركة مساهمة مقفلة)
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

 -23إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 4-1-23مخصص خسارة االئتمان المتوقعة (تتمة)
يلخص هذا الجدول مخصص الخسارة في نهاية السنة حسب فئة االنكشاف  /األصل:
مخصص الخسارة حسب الفئة
اإلجمالي
(بآالف الرياالت
السعودية)
28,078
28,078

ذمم مدينة تجارية وأخرى

مخصص الخسارة حسب الفئة
اإلجمالي
(بآالف الرياالت
السعودية)
25,767
25,767

ذمم مدينة تجارية وأخرى

2019
خسارة االئتمان
المتوقعة
(بآالف الرياالت
السعودية)
)(39
)(39

صافي
(بآالف الرياالت
السعودية)
28,039
28,039

2018
خسارة االئتمان
المتوقعة
(بآالف الرياالت
السعودية)
)(7
)(7

صافي
(بآالف الرياالت
السعودية)
25,760
25,760

يشرح الجدول التالي التغيرات في مخصص الخسارة بين بداية ونهاية السنة:
المرحلة 2
خسائر
االئتمان
المتوقعة
مدى الحياة

المرحلة 3
خسائر
االئتمان
المتوقعة مدى
الحياة

المرحلة 1

(بآالف
الرياالت
السعودية)
-

(بآالف
الرياالت
السعودية)
)(7

(بآالف الرياالت
السعودية)
)(7

-

-

)(32
)(32

)(32
)(32

-

-

)(39

)(39

ذمم مدينة تجارية وأخرى بالتكلفة المطفأة
اثني عشر شهر
خسارة االئتمان
المتوقعة
(بآالف الرياالت
السعودية)
مخصص الخسارة في  1يناير 2019
الحركات ذات التأثير بقائمة الدخل
الموجودات المالية جديدة النشأة أو التي تم شرائها
مجموع صافي قائمة الدخل خالل السنة
حركات أخرى بدون تأثير قائمة الدخل
شطب الديون
مخصص الخسارة كما في  31ديسمبر 2019

-
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مورغان ستانلي السعودية
(شركة مساهمة مقفلة)
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

 -23إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 4-1-23مخصص خسارة االئتمان المتوقعة (تتمة)

المرحلة 2
خسائر
االئتمان
المتوقعة
مدى الحياة

المرحلة 3
خسائر
االئتمان
المتوقعة مدى
الحياة

المرحلة 1

(بآالف
الرياالت
السعودية)
-

(بآالف
الرياالت
السعودية)
()559

(بآالف الرياالت
السعودية)
()559

-

-

()7
()7

()7
()7

-

-

559
()7

559
()7

ذمم مدينة تجارية وأخرى بالتكلفة المطفأة
اثني عشر شهر
خسارة االئتمان
المتوقعة
(بآالف الرياالت
السعودية)
مخصص الخسارة في  1يناير 2018
الحركات ذات التأثير بقائمة الدخل
الموجودات المالية جديدة النشأة أو التي تم شرائها
مجموع صافي قائمة الدخل خالل السنة
حركات أخرى بدون تأثير قائمة الدخل
شطب الديون
مخصص الخسارة كما في  31ديسمبر 2018

-

المجموع

إجمالي القيمة الدفترية
لم تكن هنالك تغيرات جوهرية في إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية التي أسهمت في التغيرات في مخصص الخسارة.
تجنب المخاطر
تشتمل مخاطر االئتمان لدى الشركة بشكل رئيسي على الذمم المدينة من جهات ذات عالقة ،والودائع لدى البنوك والذمم المدينة من الرسوم
والعموالت واسترداد نفقات المشاريع .إن ايداعات الشركة لدى البنوك هي مع بنوك ذات السمعة الطيبة وبالتالي فإن مخاطر االئتمان محدودة.
مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالمدينين بين الشركات ليست كبيرة وهي موزعة على عدد من األطراف المقابلة .إن ذمم الجهة ذات عالقة هي من
شركة زميلة مستقرة ماليا ً وبالتالي فإن الشركة ال تعتبر ذات أي مخاطر للتعثر عن السداد من رصيد الجهة ذات عالقة.
 2-23مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة الشركة على تمويل عملياتها بسبب عدم القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال أو مواجهة صعوبة في
تصفية أصولها .تشمل مخاطر السيولة قدرة الشركة (أو قدرتها المتصورة) على الوفاء بالتزاماتها المالية دون التعرض لتعطل أعمال جوهري أو
أضرار بسمعة الشركة والتي قد تهدد استمرارية الشركة ككيان مستمر.
يعد إطار إدارة مخاطر السيولة لمجموعة مورغان ستانلي عام ً
ال بالغ األهمية للمساعدة في ضمان احتفاظ الشركة بإحتياطيات كافية من السيولة
ومصادر تمويل دائمة للوفاء بالتزاماتها اليومية ولتحمل أحداث اإلجهاد غير المتوقعة .إدارة مخاطر السيولة هي قسم يتخصص في إدارة
المخاطر ،والتي تراقب مخاطر السيولة .يضمن قسم مخاطر السيولة شفافية مخاطر السيولة الجوهرية ،وااللتزام بحدود المخاطر الموضوعة،
وتصعيد تركيزات المخاطر إلى اإلدارة العليا المناسبة .لتنفيذ هذه المسؤوليات ،فإن إدارة مخاطر السيولة:





تضع حدود تتماشى مع مجموعة مورغان ستانلي;
تحدد وتحلل مخاطر السيولة الناشئة لضمان تخفيف أثر هذه المخاطر بشكل مناسب؛
مراقبة وتقرير االنكشاف للمخاطر مقابل المقاييس والحدود ،و ؛
مراجعة المنهجيات واالف تراضات التي تقوم عليها اختبارات إجهاد السيولة لمجموعة مورغان ستانلي لضمان سيولة وتمويل كافيين
بموجب مجموعة من السيناريوهات السلبية.
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مورغان ستانلي السعودية
(شركة مساهمة مقفلة)
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

 -23إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 2-23مخاطر السيولة (تتمة)
يتم تلخيص مخاطر السيولة التي حددتها هذه العمليات في التقارير التي تنتجها إدارة مخاطر السيولة والتي يتم تداولها ومناقشتها مع لجنة إدارة
األصول  /المطلوبات في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا ،ولجنة مخاطر أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا ولجنة مورغان ستانلي الدولية
للمخاطر كما هو مناسب.
يتحمل قسم الخزينة ووحدات األعمال المعمول بها المسؤولية األساسية للتقييم والمراقبة والسيطرة على مخاطر السيولة الناشئة عن األنشطة
التجارية لمجموعة مورغان ستانلي ،والحفاظ على العمليات والضوابط إلدارة المخاطر الرئيسية الكامنة في مجاالت كل منها .تنسق إدارة مخاطر
السيولة مع قسم الخزينة ووحدات األعمال للمساعدة في ضمان إطار عمل متسق وشامل إلدارة مخاطر السيولة عبر مجموعة مورغان ستانلي.
تتبع الشركة سياسة الحفاظ على مستوى عال من السيولة من خالل اإلدارة الفعالة والمتعقلة للموجودات والمطلوبات .لدى الشركة مطلوبات
ضئيلة مقارنة بإجمالي الموجودات ،معظم الموجودات هي عبارة عن موجودات عالية السيولة.
تراقب الشركة مخاطر السيولة من خالل إطار سياسة السيولة والتمويل إلدارة المخاطر والتي:



تضمن أن يتم إدارة ملف سيولة الشركة والحفاظ عليه بطريقة تتناسب مع بيانات مخاطر الموجودات لدى الشركة وتفاوت المخاطر.
تضفي الطابع الرسمي على هيكل إدارة الرقابة على مخاطر السيولة من خالل تحديد أدوار مجلس إدارة الشركة واإلدارة العليا في
عملية إدارة مخاطر السيولة.

إطار السيولة التنظيمية
يحدد إطار السيولة المطلوبة مقدار السيولة التي يجب على مجموعة مورغان ستانلي االحتفاظ بها في كل من البيئات الطبيعية والمجهدة لضمان
وضعها المالي وعدم تأثر متانتها اإلجمالية سلبا ً بعدم القدرة (أو عدم القدرة التصورية) على الوفاء بالتزاماتها المالية في الوقت المناسب .يأخذ
إطار السيولة المطلوبة في االعتبار متطلبات السيولة األكثر تقييدا ً للوفاء بجميع الحدود التنظيمية والداخلية على مستوى الكيان الموحد والقانوني.
أصدرت هيئة السوق المالية القواعد العامة ("القواعد") في تاريخ  30ديسمبر ( 2012الموافق  17صفر  1434هـ) بموجب المرسوم الملكي
رقم م 30 /المؤرخ  1424/6/2هـ .وفقا ً للمادة  57من القواعد ،يتعين على الشركة إدارة مخاطر السيولة وفقا ً لألحكام المنصوص عليها في
الفصلين  18و  19والملحق  8من القواعد.
اختبارات جهد السيولة
لدى الشركة مجموعة محددة من السيناريوهات واالفتراضات المستخدمة لقياس مخاطر السيولة عبر األفق الزمني القصير والطويل األجل .إن
اختبار الجهد هو عملية طورية تتم مراجعتها وصقلها عبر الزمن الستيعاب تجارب األسواق المتقلبة.
يقوم الفريق المالي السعودي بتحديث افتراضات اختبار الجهد على أساس نصف سنوي .تتم مراجعة هذه االفتراضات من قبل الرئيس التنفيذي
ولجنة التدقيق وتتم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الشركة على أساس سنوي.
تستخدم الشركة نموذج التدفق النقدي المبسط لتقييم مخاطر التعرض للسيولة واإلبالغ عنها بشكل دوري .يشتمل النموذج على متوسط اإليرادات
والمصاريف الشهرية التي ستؤثر على التدفق النقدي على مدار فترة زمنية تتراوح من  18إلى  24شهرا ً .سيعامل النموذج أيضا ً في أي تدفقات
محتملة غير متكررة في شهر معين (مثل الضرائب والمكافآت ودفعات اإليجار).
إدارة التمويل
تدير مجموعة مورغان ستانلي تمويلها بطريقة تقلل من خطر تعطل مجموعة مورغان ستانلي وعمليات الشركة .في حالة وجود جهد على
السيولة ،تسعى مجموعة مورغان ستانلي إلى حث مورغا ن ستانلي السعودية على إجراء عملياتها بطريقة تضمن أن جميع التزاماتها تجاه دائنيها
يمكن تسويتها خالل الفترة إستحقاقها ،وإلى الحد الضروري ،لتوفير دعم مورغان ستانلي السعودية لهذا الغرض.
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مورغان ستانلي السعودية
(شركة مساهمة مقفلة)
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

 -23إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 2-23مخاطر السيولة (تتمة)
تحليل اإلستحقاق
في تحليل اإلستحقاق التالي للموجودات والمطلوبات المالية ،تمثل مبالغ التدفقات النقدية غير المخفضة المدينة والدائنة للشركة الناتجة عن
موجوداتها ومطلوباتها المالية إلى إستحقاقات تعاقدية مبكرة كما في  31ديسمبر  2019و  31ديسمبر  .2018يتم التعامل مع المبالغ المستلمة
من الموجودات المالية والمبالغ المسددة لاللتزامات المالية الخاضعة إلشعار فوري كما لو تم تقديم اإلشعار على الفور وتصنف حسب الطلب.
يعتمد هذا العرض من قبل الشركة ليعكس بشكل مناسب مخاطر السيولة الناتجة عن هذه الموجودات والمطلوبات المالية ،ويتم تقديمها بطريقة
تتفق مع كيفية إدارة مخاطر السيولة على هذه الموجودات والمطلوبات المالية من قبل الشركة.

 31ديسمبر 2019

تحت الطلب

أقل من شهر

تساوي أو أكثر
من شهر و أقل
من ثالث أشهر

(بآالف الرياالت
السعودية)

(بآالف الرياالت
السعودية)

(بآالف الرياالت
السعودية)

تساوي أو أكثر تساوي أو أكثر تساوي أو أكثر
من خمسة
من ثالث أشهر من سنة وأقل من
سنوات
خمسة سنوات
وأقل من سنة
(بآالف الرياالت
السعودية)

(بآالف الرياالت
السعودية)

المجموع

(بآالف الرياالت (بآالف الرياالت
السعودية)
السعودية)

الموجودات المالية
نقد وودائع تحت الطلب

85,883

ذمم مدينة تجارية وأخرى

25,929

-

111,812

-

مجموع الموجودات المالية

150,000

-

30,000
1,159

951

31,159

150,951

-

-

265,883

-

-

28,039

-

-

293,922

المطلوبات المالية
ذمم دائنة تجارية وأخرى
مجموع المطلوبات المالية

 31ديسمبر 2018

28,569

5,691

-

-

2,711

-

36,971

28,569

5,691

-

-

2,711

-

36,971

تحت الطلب

أقل من شهر

تساوي أو أكثر
من شهر و أقل
من ثالث أشهر

تساوي أو أكثر تساوي أو أكثر
من ثالث أشهر من سنة وأقل من تساوي أو أكثر
خمسة سنوات من خمسة سنوات
وأقل من سنة

(بآالف الرياالت
السعودية)

(بآالف الرياالت
السعودية)

(بآالف الرياالت
السعودية)

(بآالف الرياالت
السعودية)

(بآالف الرياالت
السعودية)

المجموع

(بآالف الرياالت (بآالف الرياالت
السعودية)
السعودية)

الموجودات المالية
نقد وودائع تحت الطلب

47,216

-

60,000

120,000

-

-

227,216

ذمم مدينة تجارية وأخرى

22,469

-

1,682

1,609

-

-

25,760

69,685

-

61,682

121,609

-

-

252,976

مجموع الموجودات المالية
المطلوبات المالية
ذمم دائنة تجارية وأخرى
مجموع المطلوبات المالية

5,955

1,658

379

7,992

5,955

1,658

379

7,992
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ايضاحات حول القوائم المالية
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 -23إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 3-23مخاطر السوق
تم تحديد مخاطر السوق بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 7األدوات المالية – اإلفصاحات" على أنه يوجد مخاطربسبب تقلب القيمة
العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق.
تشير مخاطر السوق إلى إحتمال أن يؤدي أي تغيير في مستوى واحد أو أكثر من أسعار السوق أو المعدالت أو المؤشرات أو التقلبات (تقلب
أسعار األداة األساسية المحسوب بها أسعار الخيار) أو االرتباطات أو عوامل السوق األخرى ،مثل سيولة السوق ،إلى خسائر في مركز أو
محفظة إستثمارية.
تدير الشركة مخاطر السوق المصاحبة ألنشطتها التجارية على كل من مستوى القسم ومستوى المنتج الفردي ،وتتضمن النظر في مخاطر السوق
على مستوى الكيان القانوني.
تعد اإلدارة السليمة لمخاطر السوق جزءا ً ال يتجزأ من ثقافة الشركة .الشركة مسؤولة عن ضمان أن التعرض لمخاطر السوق يتم إدارته ومراقبته
بشكل جيد .تعد وحدات األعمال والمكاتب التجارية المختلفة مسؤولة عن ضمان إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق بشكل جيد .تساعد
مجموعات التحكم في ضمان قياس هذه المخاطر ومراقبتها عن كثب وجعلها واضحة لإلدارة العليا.
تدخل الشركة في غالبية معامالتها المالية مع مشاريع شركات مجموعة مورغان ستانلي األخرى ،حيث تعد كل من الشركة ومشاريع مجموعة
مورغان ستانلي شركات تابعة مملوكة بالكامل لنفس المجموعة األم ،وهي مجموعة مورغان ستانلي.
يقتصر تعرض الشركة لمخاطر السوق على التعرض لمخاطر العمالت ألجنبية .تدير الشركة مخاطر العمالت بناءا ً على صافي المراكز
االفتتاحية للعمالت لتغطية عمليات الشركة التي ال تتعلق بدفتر التداول .نظرا ً ألن الشركة لديها تعرض محدود خارج عمالت مجلس التعاون
الخليجي المرتبطة بالفعل بالدوالر األمريكي ،فإن مستويات التقلب ليست جوهرية.
 -24الموجودات والمطلوبات غير المقاسة بالقيمة العادلة
بالنسبة لجميع األدوات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة ،تعتبر القيمة الدفترية هي التقريب المعقول للقيمة العادلة نظرا ً لطبيعة هذه الموجودات
والمطلوبات قصيرة األجل.
 -25إدارة رأس المال والمتطلبات التنظيمية
تدير مجموعة مورغان ستانلي رأس مالها على أساس عالمي مع مراعاة كياناتها القانونية.
رأس المال الذي تديره مجموعة مورغان ستانلي يشمل بشكل عام أسهم رأس المال العادي وأسهم رأس المال المفضل والقروض الثانوية
واإلحتياطيات.
يستند تقدير رأس المال المطلوب من مجموعة مورغان ستانلي ("رأس المال المطلوب") إلى اإلطار العملي لرأس المال المطلوب ،وهو إجراء
داخلي لقياس كفاية رأس المال .يعتبر هذا اإلطار مقياسا ً للمخاطر والمنافع من رأس المال ،والذي يتم مقارنته برأس المال التنظيمي لمجموعة
مورغان ستانلي لضمان إحتفاظ مجموعة مورغان ستانلي بقدر كافي من رأس المال إلستمراريتها بعد استيعاب الخسائر المحتملة من أحداث
توتر حيثما ينطبق ذلك ،في وقت معين.
تحدد مجموعة مورغان ستانلي الفرق بين متوسط حقوق المساهمين المشتركة ومجموع قيم متوسط حقوق المساهمين المشتركة المصنفة على
قطاعات أعمال كحقوق مساهمين للشركة األم .تحتفظ مجموعة مورغان ستانلي بشكل عام بحقوق مساهمين الشركة األم للمتطلبات التنظيمية
المرتقبة والنمو الطبيعي وعمليات اإلستحواذ وغيرها من إحتياجات رأس المال.
من المتوقع أن يتطور اإلطار العملي لرأس المال المطلوب بمرور الوقت إستجابة للتغيرات في بيئة األعمال والبيئة التنظيمية ،على سبيل المثال،
لتطبيق إختبار التوتر أو التحسينات في أساليب النماذج .ستواصل الشركة تقييم اإلطار فيما يتعلق بتأثير المتطلبات التنظيمية المستقبلية ،حسب ما
هو مالئم.
تدير مجموعة مورغان ستانلي بشكل نشط مركزها الرأسمالي الموحد إستنادًا إلى ،ومن بين أشياء أخرى ،فرص العمل والمخاطر وتوافر رأس
المال ومعدالت العوائد مع سياسات رأس المال الداخلية والمتطلبات التنظيمية وإرشادات وكالة التصنيف .بالتالي ،في المستقبل قد تتوسع أو تتعاقد
مع قاعدة راس مال لتلبية اإلحتياجات المتغيرة ألعمالها.
تهدف مجموعة مورغان ستانلي أيضا ً إلى اإلستفادة بشكل مالئم على مستوى الكيان القانوني مع الحفاظ على قدرة ذلك الكيان على اإلستمرار
ككيان مستمر والتأكد من أنه يفي بجميع متطلبات رأس المال التنظيمي ،بحيث يمكنه اإلستمرار في توفير عوائد لمجموعة مورغان ستانلي.
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 -25إدارة رأس المال والمتطلبات التنظيمية (تتمة)
تخضع الشركة للرقابة من قبل هيئة سوق المال وبالتالي فهي تخضع لمتطلبات الحد األدنى لرأس المال .تتم مراقبة رأس مال الشركة بشكل
مستمر لضمان اإلمتثال لهذه المتطلبات .كحد أدنى ،يجب على الشركة التأكد من أن موارد رأس المال (رأس المال واألرباح والخسائر المراجعة
واإلحتياطات المؤهلة) أكبر من متطلبات موارد رأس المال بما في ذلك مخاطر االئتمان والسوق والتشغيل.
امتثلت الشركة لجميع متطلبات رأس المال التنظيمي خالل العام ،وفقا ً للقواعد ،حددت هيئة سوق المال اإلطار والتوجيه فيما يتعلق بالحد األدنى
لمتطلبات رأس المال التنظيمي ومنهجية حسابها كما هو منصوص عليه في الركيزة االولى.
وفقا ً لهذه المنهجية ،قامت الشركة بحساب الحد األدنى لرأس المال المطلوب ونسب كفاية رأس المال على النحو التالي:
2018
(بآالف الرياالت السعودية)

2019
(بآالف الرياالت السعودية)
قاعدة رأس المال
الشريحة  1رأس المال

245,092

232,383

الشريحة  2رأس المال

-

-

مجموع أساس رأس المال

245,092

232,383

الحد األدنى لمتطلبات رأس المال
مخاطر االئتمان

32,626

30,734

مخاطر السوق

279

158

مخاطر التشغيل

19,578

11,712

مجموع الحد األدنى لمتطلبات رأس المال

52,483

42,604

معدل الكفاية المالية (مرة)

4.67

5.45

الفائض

192,609

189,779

تستند اإلحتسابات أعاله على نموذج كفاية رأس المال المقدم من قبل هيئة السوق المالية لكل من سنتي  2018و  2019أعاله.
قامت الشركة بإعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض للسنة الحالية وبالتالي تم تحديث أرقام إفصاح كفاية رأس المال لسنة
.2018
إفصاحات الركيزة الثالثة
تنتج الشركة إفصاحات الركيزة الثالثة التي تسمح للمستثمرين والمشاركين اآلخرين في السوق بفهم كفاية رأس المال والتعرض للمخاطر بشكل
خاص وعمليات إدارة المخاطر للشركات الفردية .يمكن العثور على إفصاحات الركيزة الثالثة للشركة على:
https://www.morganstanley.com/about-us/global-offices/europe-middle-east-africa/saudiarabia#RegulatoryDocumentation
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 -25إدارة رأس المال والمتطلبات التنظيمية (تتمة):
تدير الشركة البنود التالية كرأس مال:

رأس المال العادي

2019
(بآالف الرياالت
السعودية)
65,000

2018
(بآالف الرياالت
السعودية)
65,000

إحتياطي نظامي

19,500

19,500

األرباح المبقاة المدققة

164,163

151,191

248,663

235,691

 -26خطط تعويض الموظفين
تحتفظ مورغان ستانلي بخطط مختلفة للتعويضات المؤجلة المسواة بملكية حقوق المساهمين وخطط التعويض المؤجلة النقدية لصالح الموظفين.
خطط التعويض المسواة بملكية حقوق المساهمين
منحت مورغان ستانلي منح وحدات حصص مقيدة  RSUبموجب العديد من خطط التعويض على أساس حقوق الملكية .تنص الخطط على تأجيل
جزء من تعويض حوافز بعض الموظفين ،مع منحها في شكل أسهم عادية مقيدة .تخضع المكافآت بموجب هذه الخطط عمو ًما لالستحقاق بمرور
الزمن ،وعادة ما تكون من ستة أشهر إلى سبع سنوات ،وتعتمد بشكل عام على استمرارية التوظيف وتخضع لقيود على البيع و النقل و التنازل
حتى يتم تحويلها إلى أسهم عادية .قد تتم مصادرة كل أو جزء من المكافأة إذا تم إنهاء العمل قبل نهاية فترة االستحقاق ذات الصلة ،أو إلغاءها بعد
منحها في مواقف معينة .قد يتمتع المستفيدون من المنح المبنية على حقوق المساهمين بحقوق التصويت وفقًا لتقدير مورغان ستانلي ،ويحصلون
عمو ًما على ما يعادل توزيعات األرباح في حال توزيعها ،ما لم يكن هذا محظورا في اللوائح التنظيمية.
خالل السنة ،منحت مورغان ستانلي  4,928وحدة ( 2,840 :2018وحدة) من وحدات الحصص المقيدة إلى موظفي الشركة بمتوسط قيمة
عادلة لكل وحدة بقيمة  43.29دوالر ( 56,84 :2018دوالر) ،إستنادًا إلى القيمة السوقية لألسهم العادية لمورغان عند تاريخ المنح.
تبلغ مصاريف التعويض على أساس حقوق الملكية المعترف بها في السنة  559,424لاير سعودي ( 414,915 :2018لاير سعودي .دخلت
الشركة أيضا ً في اتفاقية مع مورغان ستانلي ،حيث تلتزم بدفع القيمة العادلة للمنح المقدمة للموظفين في تاريخ المنح إلى مورغان ستانلي.
تبلغ االلتزامات ذات الصلة المستحقة لمورغان ستانلي في نهاية العام ،والمبلغ عنها ضمن "ذمم دائنة تجارية وذمم أخرى" في قائمة المركز
المالي 933,810 ،لاير سعودي (  538,643 :2018لاير سعودي) ويتوقع تسويتها بالكامل في غضون عام واحد ،بخالف  585,647لاير
سعودي ( 379,479 :2018لاير سعودي) والتي من المتوقع تسويتها أكثر من سنة واحدة.
خطط التعويض المؤجلة النقدية
لقد منحت مورغان ستانلي منح تعويضات مؤجلة على أساس نقدي لبعض الموظفين الذين يؤجلون جز ًءا من التعويض االختياري للموظفين.
توفر الخطط عمو ًما عائدًا مرجعه أداء استثمارات مختلفة .تخضع المكافآت بموجب هذه الخطط عمو ًما لشروط الخدمة الوحيدة مع مرور الوقت،
والتي تتراوح عادة من ستة أشهر إلى ثالثة سنوات من تاريخ المنح.
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 -26خطط تعويض الموظفين (تتمة)
خطط التعويض المؤجلة النقدية (تتمة)
قد يتم مصادرة كل أو جزء من المكافأة إذا تم إنهاء العمل قبل نهاية فترة االستحقاق ذات الصلة .يتم تسوية المنح نقدًا في نهاية فترة االستحقاق
ذات الصلة.
تم المنح بقيمة  957,132لاير سعودي (  695,413 :2018لاير سعودي) لموظفي الشركة خالل العام.
تبلغ االلتزامات التي يتحملها الموظفون في نهاية العام ،والمفصح عنها ضمن "مطلوبات أخرى" في قائمة المركز المالي 1,248,190 ،لاير
سعودي ( 822,416 :2018لاير سعودي) ،ومن المتوقع تسويتها بالكامل خالل سنة واحدة ،بخالف  510,941لاير سعودي (:2018
 357,765لاير سعودي) والتي من المتوقع تسويتها خالل أكثر من سنة واحدة.

 -27التزام منافع ما بعد التوظيف
خطة المنافع المحددة
تدير الشركة خطة مكافأة نهاية الخدمة ("الخطة") .يحق للموظفين الذين يكملون العمل المستمر لمدة سنة واحدة أو أكثر أن يستلموا المكافأة عند
إنهاء العمل .يتلقى الموظفين المؤهلين مبلغًا مقطوعًا عندما يغادرون الشركة بنا ًء على الراتب النهائي وعدد سنوات الخدمة.
الخطة غير ممولة ألنه لم يتم تخصيص أي موجودات لتغطية التزامات الشركة .عندما تكون هناك حاجة إلى سداد مدفوعات ،تدفع الشركة
مساهمة في المخطط تساوي المنفعة الواجب دفعها.
تعرض الخطة الشركة للمخاطر بما في ذلك مخاطر دوران الموظفين والرواتب.
تم إجراء أحدث تقييم اكتواري ،للقيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة في  31ديسمبر  .2019تم قياس القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة
وتكلفة الخدمة الحالية ذات الصلة وتكلفة الخدمة السابقة  ،بإستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
يبلغ المتوسط المرجح لفترة التزام المنافع المحددة في  31ديسمبر  11.13 2019سنة ( 9.90 :2018سنة).
صا للقيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة المدرجة في قائمة المركز المالي:
يقدم الجدول التالي ملخ ً
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 -27التزام منافع ما بعد التوظيف (تتمة)
خطط المنافع المحددة (تتمة)
الحركة في صافي التزامات المنافع المحددة

2019

2018

كما في  1يناير

القيمة الحالية لاللتزام
(بآالف الرياالت
السعودية)
)(5,925

القيمة الحالية لاللتزام
(بآالف الرياالت السعودية)
()6,151

تكلفة الخدمة الحالية
تكاليف خدمة سابقة

)(910
-

()964
-

صافي مصروف الفائدة

)(240

()211

مبالغ معترف بها في قائمة الدخل

)(1,150

()1,175

إعادة تقييم
)(815

429

مكاسب إكتوارية ناشئة عن التغيرات في اإلفتراضات المالية
مكاسب إكتوارية ناشئة عن تعديالت الخبرة

100

204

مكاسب إكتوارية ناشئة عن التغيرات في اإلفتراضات الديموغرافية

-

351

إجمالي المبلغ المعترف به في قائمة الدخل الشامل

)(715

مساهمات:
صاحب العمل

417

-

كما في  31ديسمبر

984

)(7,790

()5,925

التزام المنافع هو إجمالي القيمة الحالية لمنافع األفراد المشمولين ألغراض التقييم في تاريخ التقييم ،وتكلفة الخدمة هي إجمالي القيمة الحالية
الستحقاقات األفراد المنسوبة لخدمتهم خالل السنة.
بنا ًء على اإلفتراضات الديموغرافية اإلكتوارية ،تتوقع الشركة أن تساهم بمبلغ  525,000لاير سعودي (  411,200 :2018لاير سعودي)
للمخطط في السنة المالية التالية.
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 -27التزام منافع ما بعد التوظيف (تتمة)
خطط المنافع المحددة (تتمة)
يعرض الجدول التالي اإلفتراضات اإلكتوارية الرئيسية في نهاية فترة التقرير:
2019
%
%3.1
%5.0

معدل الخصم
معدل الزيادة في الرواتب

2018
%
%4.2
%5.0

إن اإلفتراضات اإلكتوارية المعروضة أعاله هي مرجح المعدالت للخطة.
نظرا لعدم وجود سوق عميقة في سندات الشركات داخل المملكة العربية السعودية  ،فقد تم استخدام سوق سندات الشركات األمريكية الحاصل
ً
على التصنيف  AAكوسيط لتحديد معدل التخفيض المناسب .تتوقع الشركة زيادة معدالت الرواتب بما يتماشى مع التوقعات المستقبلية.
تم تطبيق االفتراضات الديموغرافية التالية للوفيات واإلنسحاب والتقاعد:
النسبة المئوية للموظفين
الذكور الخارجين من الخطة
في كل عمر (سنويا)
2018
2019
%
%
العمر
29-15
34-30
39-35
44-40
49-45
54-50
59-55

%20
%15
%10
%5
%5
%7
%7

%20
%15
%10
%5
%5
%7
%7

نسبة الموظفات اإلناث الالتي
يخرجن من الخطة في كل عمر
(سنويا)
2018
2019
%
%
%20
%15
%10
%5
%5
%7
%100

%20
%15
%10
%5
%5
%7
%100

فيما يلي الحساسيات المتعلقة بآالفتراضات الرئيسية المستخدمة لقياس التزام المنافع المحددة:
2019
اإلفتراض

التغير في اإلفتراض

التأثير على التزامات المخطط

معدل الخصم

الزيادة  /اإلنخفاض بمعدل %0.50

الزيادة  /اإلنخفاض بمعدل %5.3 / % 4.8

معدل نمو الراتب

الزيادة  /اإلنخفاض بمعدل %0.50

الزيادة  /اإلنخفاض بمعدل %4.8 / % 5.1

2018
اإلفتراض

التغير في اإلفتراض

التأثير على التزامات المخطط

معدل الخصم

الزيادة  /اإلنخفاض بمعدل %0.25

الزيادة  /اإلنخفاض بمعدل %2.52 / % 2.42

معدل الراتب

الزيادة  /اإلنخفاض بمعدل %0.25

الزيادة  /اإلنخفاض بمعدل %2.41 / % 2.5
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 -27التزام منافع ما بعد التوظيف (تتمة)
تم عرض تحليل الحساسية الموضح أعاله استنادًا إلى التغيرات المحتملة المعقولة لالفتراضات التي حدثت في  31ديسمبر  2019و  31ديسمبر
 2018على بافتراض أن جميع االفتراضات األخرى ثابتة .لم تتغير أساليب وأنواع االفتراضات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية مقارنة
بالعام السابق.
 -28إيضاحات الجهات ذات عالقة

عالقات الشركة األم والشركات الزميلة
الشركة األم والكيان الرئيسي
الشركة األم المباشرة للشركة هي شركة مورغان ستانلي الشرق األوسط ،والتي تأسست في والية ديالوير بالواليات المتحدة األمريكية.
عضوا فيها ويتم إعداد البيانات المالية للمجموعة هي
إن الشركة األم الرئيسية التي تتعهد بالتحكم والسيطرة وأكبر مجموعة تكون الشركة
ً
مورغان ستانلي .تم تأسيس مورغان ستانلي في والية ديالوير بالواليات المتحدة األمريكية .يمكن الحصول على نسخ من بياناتها المالية من:
.www.morganstanley.com/investorrelations
تعويض اإلدارة الرئيسية
يتم تعريف موظفي اإلدارة الرئيسيين على أنهم األشخاص الذين يتمتعون بالسلطة والمسؤولية لتخطيط أنشطة الشركة وتوجيهها والتحكم فيها .من
بين أعضاء اإلدارة الرئيسيين مجلس إدارة شركة مورغان ستانلي السعودية.
يشمل التعويض المدفوع إلى موظفي اإلدارة الرئيسيين فيما يتعلق بخدماتهم المقدمة للشركة ما يلي:

منافع الموظفين قصيرة األجل

2019

2018

(بآالف الرياالت
السعودية)

(بآالف الرياالت
السعودية)

4,906

منافع ما بعد التوظيف

2

المدفوعات القائمة على األسهم

534

منافع الموظفين طويلة األجل األخرى

576
6,018

المجموع

5,876
1
331
375
6,583

تعكس تكاليف الدفع على أساس األسهم المبينة أعاله إطفاء المكافآت القائمة على حقوق المساهمين الممنوحة لموظفي اإلدارة الرئيسيين ،وبالتالي
فهي غير متوافقة بشكل مباشر مع تكاليف الموظفين األخرى في العام الحالي.
تتحمل مجموعة مورغان ستانلي تعويضات بعض موظفي اإلدارة الرئيسيين في كل من السنة الحالية والسابقة.
معامالت مع جهات ذات عالقة
تدير مجموعة مورغان ستانلي األعمال التجارية للعمالء على مستوى العالم من خالل مزيج من الكيانات التنظيمية الوظيفية والقانونية .وفقا
لذلك ،تم دمج الشركة عن كثب مع مجموعات مورغان ستانلي وإبرام معامالت مع مجموعة مورغان ستانلي على أساس تجاري ألغراض
االستفادة من التمويل والتجارة وإدارة المخاطر وخدمات البنية التحتية.
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 -28إيضاحات الجهات ذات عالقة (تتمة)
فيما يلي طبيعة هذه العالقات مع معلومات حول المعامالت واألرصدة المستحقة .تتم تسوية األرصدة المستحقة نقدًا عبر آليات مشتركة بين
الشركات .اعترفت الشركة بمصروف بقيمة ال شيء ( :2018ال شيء) لاير سعودي ،وبقيمة ال شيء ( :2018ال شيء) لمخصص انخفاض
القيمة المتعلق بخسارة االئتمان المتوقعة على األرصدة غير المسددة من األطراف ذات العالقة.
باإلضافة إلى ذلك ،إدارة وتنفيذ استراتيجيات األعمال على أساس عالمي تؤدي إلى العديد من معامالت مورغان ستانلي و التي تؤثر على عدد
من مشروعات مجموعة مورغان ستانلي .تعمل مجموعة مورغان ستانلي على عدد من السياسات داخل المجموعة لضمان مطابقة اإليرادات
والتكاليف ذات الصلة ،حيثما أمكن .بالنسبة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2019تم تسجيل صافي ربح قدره  27,822,035لاير سعودي في
قائمة الدخل ناتج عن هذه السياسات ( :2018ال شيء لاير سعودي).

التمويل العام
التمويل العام غير مؤرخ وغير مضمون وهو إقراض بسعر فائدة عائم بخالف تمويل معين مؤرخ لفترة  395يوم متجددة .قد يتم استالم التمويل
أو تقديمه مقابل متطلب تمويل يتعلق لمعامالت أو ألغراض تشغيلية عامة .يتم تحديد أسعار الفائدة من خالل قسم الخزانة في مجموعة مورغان
ستانلي لجميع الكيانات ضمن مجموعة مورغان ستانلي ويقارب معدل الفائدة السوقي الذي تتكبده مجموعة مورغان ستانلي في تمويل أعمالها.
كما في  31ديسمبر  ،2019لم تكن هناك أرصدة مستحقة على ترتيبات التمويل هذه ( :2018ال شيء لاير سعودي) .تم إثبات مصروفات الفوائد
ذات الصلة في قائمة الدخل (انظر إيضاح .)5
خدمات البنية التحتية :
تتلقى الشركة وتتحمل تكاليف اإلدارة من وإلى مجموعة مورغان ستانلي لخدمات البنية التحتية ،بما في ذلك توفير الموظفين والمرافق المكتبية.
إن رسوم اإلدارة التي تم استالمها وتكبدها خالل السنة هي كما يلي:
2019

2018

(بآالف
الرياالت
السعودية)

(بآالف
الرياالت
السعودية)

المبالغ المعاد تحميلها إلى تعهدات لمجموعات مورغان ستانلي األخرى

1,100

3,608

المبالغ المعاد تحميلها من تعهدات لمجموعات مورغان ستانلي األخرى

)(20,879

()132

)(19,779

3,476
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 -28إيضاحات الجهات ذات عالقة (تتمة)
الرسوم والعموالت
تحقق الشركة إيرادات من الرسوم والعموالت من تعهدات مجموعة مورغان ستانلي لخدمات القيمة المضافة التي تشمل دعم المبيعات والتسويق
واالستشارات .وتتحمل أيضًا عمليات إعادة توجيه التكلفة فيما يتعلق بهذه الخدمات التي تقوم بها شركات مجموعة مورغان ستانلي األخرى.
الرسوم والعموالت المستلمة والمتكبدة خالل السنة هي كما يلي:
2019
(بآالف الرياالت
السعودية)

2018
(بآالف الرياالت
السعودية)

الرسوم والعموالت من تعهدات مجموعة مورغان ستانلي
دخل العمولة و رسوم الوساطة

26,147

22,032

الدخل من رسوم إدارة األصول

27,762

31,347

الدخل من رسوم الخدمات المصرفية اإلستثمارية

)(6,308

3,200

47,601

56,579

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

 -29الموجودات المحتفظ بها في بصفة أمين
تتضمن الموجودات االئتمانية االستثمارات والصناديق التي تديرها الشركة نيابة عن عمالئها .بلغت القيمة السوقية للموجودات االئتمانية في 31
ديسمبر  2.3 2019مليار لاير سعودي ( 3.5 :2018مليار لاير سعودي).
تتضمن الموجودات االئتمانية أيضًا الحسابات النقدية للعمالء المحتفظ بها لدى أحد البنوك التجارية المحلية بصفتها أمين لألموال والتي تبلغ 89
مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر  42 :2018( 2019مليون لاير سعودي) ،ليتم استخدامها فقط لالستثمارات بنا ًء على تقدير العمالء.
تماشيا ً مع القواعد التنظيمية المحلية ،لم يتم تسجيل األرصدة المذكورة أعاله في القوائم المالية للشركة.
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مورغان ستانلي السعودية
(شركة مساهمة مقفلة)
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

 -30أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة في قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر  2018لتتماشى مع عرض أرقام السنة الحالية كما يلي:
المبالغ كما هو
معلن سابقا
(بآالف الرياالت
السعودية)

التصنيف

المبلغ المعدل

(بآالف الرياالت
السعودية)

(بآالف الرياالت
السعودية)

26,225

)(465

25,760

دخل فوائد مرابحة وذمم مدينة أخرى

474

)(474

-

ذمم موظفين وأخرى

766

9

775

1,967

465

2,432

-

465

465

مطلوبات ضريبية متداولة

1,554

)(122

1,432

مخصصات

-

122

122

البند

ذمم مدينة تجارية وأخرى

موجودات أخرى:
دخل فوائد مستحقة من ودائع مرابحة

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة في قائمة الدخل للفترة المنتهية في  31ديسمبر  2018لتتماشى مع عرض أرقام السنة الحالية كما يلي:
المبالغ كما هو
معلن سابقا
(بآالف الرياالت
السعودية)

التصنيف

المبلغ المعدل

(بآالف الرياالت
السعودية)

(بآالف الرياالت
السعودية)

دخل رسوم وعموالت

72,487

)(4,531

67,956

أتعاب وساطة ودخل عمولة

25,026

)(4,531

20,495

مصاريف أخرى:

45,109

)(4,531

40,578

رسوم وساطة وتسوية وصرف عمالت

4,531

)(4,531

-

البند
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مورغان ستانلي السعودية
(شركة مساهمة مقفلة)
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -31أحداث الحقة لتاريخ التقرير
أدى ظهور كوفيد ( 19الفيروس التاجي المستجد) إلى حدوث اضطرابات إقتصادية ومالية على مستوى اإلقتصاد العالمي ،مما أدى إلى خلق
تحديات تشغيلية والتي من شأنها ان تخفض من قدرتنا على اإلدارة أو ممارسة بعض أعمالنا حول العالم .تماشيا ً مع العديد من اإلرشادات الوطنية
والمحلية ،طلبت الشركة مما يقارب جميع الموظفين العمل من المنزل وتقييد سفر العمل بشكل صارم ،مع ذلك تبقى مكاتبنا مفتوحة لممارسة
األعمال.
مع أخذ اإلضرابات في األسواق المالية في االعتبار ،تجري المتابعة من قبل الشركة بجانب مجموعة مورغان ستانلي عن قرب لقدراتها
التشغيلية .باإلضافة إلى ذلك ،تنطوي التأثيرات المالية لهذا التفشي على درجة كبيرة من عدم التأكد ،نظرا العتمادها على عوامل خارجية كانتشار
الفيروس والتدابير التي يتم أخذها من مختلف الحكومات والبنوك المركزية .الحظت مجموعة مورغان ستانلي والشركة بالفعل ،تقلبات كبيرة في
السوق العالمي والذي قد يؤثر على أدائها ومركزها الماليين في المستقبل .تستمر مجموعة مورغان ستانلي والشركة بتوظيف برامجها إلدارة
المخاطر مما يتضمن اختبار الجهد لفهم الشكوك الموجودة وأثرها المحتمل على عملياتها ،سيولتها ،ورأس مالها .تحافظ مجموعة مورغان ستانلي
على الحوار النشط مع جميع مشرعيها العالميين ذوي العالقة خالل هذه الفترة.
ال يعتبر ذلك الحدث ،حدث يحتاج إلى تعديل ،حيث ان تلك التغيرات الجوهرية في أنشطة األعمال والعوامل االقتصادية حصلت نتيجة أحداث بعد
تاريخ التقرير.
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