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 2021مجلس اإلدارة لعام  تقرير  
 مورغان ستانلي السعودية 

  
يسر مجلس إدارة مورغان ستانلي السعودية أن يعرض تقريره السنوي عن عمل مورغان ستانلي السعودية وإنجازاتها خالل السنة   

 .   2021ديسمبر  31المنتهية في 
  
) في الملحق  لمالية ا(القوائم    2021ديسمبر    31مرفق طيه القوائم المالية المدققة للشركة وتقرير المدققين الخارجيين للسنة المنتهية في   

1  . 
  

 الرئيسية للشركة األنشطة  . 1
  
ح لها بمزاولة األنشطة المرخصة التالية في المملكة العربية    ستانلي السعودية شركة مسجلة بهيئة تعد مورغان    السوق المالية ومصّرِ

 السعودية: 
  
  وكيل، ويتضمن التداول بيع األوراق المالية أو شرائها أو إدارة  : أي شخص يتداول في األوراق المالية بصفة موكل أو  التداول

 االكتتاب فيها.
  تقديم ترتيب أنشطة االكتتاب الخاصة بها أو    وأاألوراق المالية  تقديم  : أي شخص يقوم بتعريف األطراف فيما يتعلق ب الترتيب

 ؛ المشورة بخصوص األعمال المالية للشركات
   أو إدارة  إحدى األوراق المالية التابعة لشخص آخر في ظروف تنطوي على ممارسة السلطة التقديرية: أي شخص يدير  اإلدارة ،

 أو صناديق االستثمار؛
  بشأن أي من األوراق المالية، والتي تتضمن تقديم االستشارات  خر  شخص آ: أي شخص يقدم استشارات إلى تقديم االستشارات

التخطيط المالي وإدارة    ؛ أو   ها أو ممارسة أي حقوق للتداول ممنوحة من خاللها،  بخصوص استحقاقات ذلك الشخص المتداول في 
 الثروات فيها؛ أو 

  أو يقوم بالترتيب لشخص آخر لتنفيذ : أي شخص يعمل على حماية أصول شخص آخرى، والتي تتضمن أوراقًا ماليةالحفظ ،
 ذلك، وتتضمن عملية الحفظ اتخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة. 

 
 األداء المالي والنتائج المالية  . 2

  
السنوية وفقا  المالية  التقارير المالية  ً أعدت الشركة قوائمها  المحاسبة    الصادرة عن  للمعايير الدولية إلعداد  الدولية  مجلس معايير 

المعايير الدولية  والتفسيرات تفسير  التقارير الصادرة عن لجنة  السعودية وغيرها من  إلعداد  المالية والمعتمدة في المملكة العربية 
الصادرة عن   والقرارات  السعودية  المعايير  والمحاسبينالهيئة  أو    األصول  باستثناء  للمراجعين  استئمانية  في صناديق  بها  المحتفظ 

 ألغراض ائتمانية فهي ال تُعامل كأصول عائدة للشركة.  
 
يُعتبر رأس مال وسيولة الشركة ومجموعة مورغان ستانلي كافيين لتجاوز الحدود الدنيا التنظيمية في ظل بيئة سوق عادية ومجهدة، 

في المستقبل القريب. أخذنا بعين االعتبار اآلثار الحالية والمحتملة لجائحة    19- بما في ذلك الضغوط الحالية والمحتملة لجائحة كوفيد
على أعمال شركة مورغان ستانلي السعودية ومجموعة مورغان ستانلي كجزء من التحليل المستمر، بما في ذلك التأثير    19- كوفيد

اقدية، وتقييمات األصول واألحكام المحاسبية الحرجة  على القدرة التشغيلية، والحصول على السيولة ورأس المال، وااللتزامات التع
األخرى والمصادر الرئيسية للشك في التقدير. تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى المزيد من رأس المال والسيولة لمجموعة مورغان  

، احتفظت  2021ديسمبر    31تباًرا من  ستانلي كما هو مطلوب. ولذلك أُعدت البيانات المالية القانونية على أساس استمرارية العمل. اع
 الشركة بما يكفي من السيولة ورأس المال التنظيمي.

 
  . 2020مليون دوالر عام   100.9إلى  100.7بشكل ملموس من   إجمالي إيرادات الشركة  ارتفعت 

  
مليون لایر    84.1  مقارنة بالنفقات البالغةمليون لایر سعودي     85.2  إلى  لتصل  2021% في عام  1كما ارتفعت إجمالي النفقات بواقع   

  % ويرجع ذلك أساًسا إلى مدفوعات نهاية الخدمة التي تُدفع لمرة واحدة 10نفقات التعويض بنسبة    وانخفضت.  2020سعودي في عام  
عام   بنسبة  2020في  ارتفعت  فقد  بالتعويض،  المتعلقة  غير  النفقات  أما  إلى  11.  أساًسا  ذلك  ويرجع  نفق%،  الضرائب  ارتفاع  ات 

 حصول اإلدارة على الدعم من شركات مجموعة مورغان ستانلي األخرى. الُمستقطعة و 
 

مليون لایر سعودي في عام   12.2مقارنة بصافي العائدات البالغ    2021مليون لایر سعودي في عام    11.1بلغ صافي عائدات الشركة   
2020 . 
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 األخيرة   التطورات . 3

  
ظلت أسواق رأس المال مزدهرة  ة؛ حيث  كوفيد المستمرلجائحة    اآلثار العكسية  قوياً على الرغم من    2021كان أداء األعمال في عام   

كما حصلت مورغان ستانلي السعودية على اعتماد من    .كمستشار مالي بشأن المعامالت الرئيسية مورغان ستانلي السعودية  وعملت
. وفي حين أن العديد من 1مليون عبر ضخ مساهمة رأس المال من المستوى    10زيادة رأس مالها بقيمة  ل  هيئة السوق المالية قِبل  

والتي   العمل،  بروتوكوالت  لتطبيق  العودة  في  السعودية  ستانلي  مورغان  بدأت  االفتراضية،  االجتماعات  تفضيل  واصلوا  العمالء 
أثنا في  موظفيها  لدعم  وذلك  بالمرونة  تتسم  ترتيبات  واالمتثال تضمنت  السالمة  معايير  االعتبار  بعين  األخذ  مع  األوقات،  هذه  ء 

  للتوجيهات التنظيمية المحلية. 
  

في  زيادة تسجيل عبر خطوط األعمال التجارية مع النشاط ، كان هناك مستوى مرتفع من  وفي مجال األعمال المصرفية االستثمارية
على خدمة عمالئها من خالل    تركزستانلي السعودية    مورغان  المحلية. وال تزالفي أسواق رأس المال  الطرح العام األولي  أنشطة  

كل  ملتزمة بالشراكة مع المملكة العربية السعودية في    مورغان ستانلي السعوديةتظل  كما  ؛  االستشارات وإجراء التنفيذأفضل  تقديم  
وفي هذا الصدد، استعرض الفريق استراتيجيته المتعلقة بالتغطية  .2030سعًيا إلنجاز أهدافها في رؤية القطاعين الخاص والعام من  

  .المعني بمباشرة األعمال ميدانًيا على توسيع نطاق فريقه إلى جانب العمل 
  

أداء قوي هاتعد إدارة األصول مكوًنا رئيسًيا لألعمال في المملكة العربية السعودية وتواصل تقديمو . عاما هاما  2021وكان عام   
وفي   ستراتيجية األسهم السعودية حيث أطلقت الشركة صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية (المسجل في لكسمبرغ). بالنسبة ال
السعودية المسجلة يمكن الوصول إليها عالمياً ، فإن هذه الوسيلة تستهدف المستثمرين الدوليين الذين يساعدون   التمويالتحين أن 

إدارة األصول المحلية أمام المزيد من  قطاعباشر إلى المملكة، وهي خطوة إيجابية في وضع على اجتذاب االستثمار األجنبي الم
عرض على العمالء الحاليين والمرتقبين الجدد وواصلت مورغان ستانلي إلدارة االستثمارات تقديم منتجاتها الدولية التي تُ  التوسع.

 في األسواق العامة والخاصة على حد سواء. 
  

 مجلس اإلدارة  . 4
  
 ) من األعضاء التاليين: مجلس اإلدارة ، تألف مجلس إدارة مورغان ستانلي السعودية (2021ديسمبر  31اعتباًرا من  
  
   رئيس مجلس اإلدارة وعضو مستقل  - سعود البليهد 
    عضو مستقل  - رعد السعدي 
   عضو تنفيذي - عبدالعزيز العجاجي 
   تنفيذيعضو غير  - سامي كايلو 
    عضو غير تنفيذي - غوخان أونال 
   عضو غير تنفيذي - هنريك غوبل 
  
 . أشقر دنياكانت أمينة سر مجلس اإلدارة  
  
 . 1وحضورها في الملحق  2021وترد تواريخ اجتماعات المجلس التي عقدت خالل عام  
  
  أخرى. عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في مجالس إدارات  2يوضح الملحق   

  
ان ستانلي. وال يملك أعضاء المجلس  غكيانات أخرى في إطار مجموعة مورقبل  % من  100نسبة  مملوكة ب مورغان ستانلي السعودية  

 . مورغان ستانلي السعوديةدين في سندات أي حصص أو   همأو كبار المديرين التنفيذيين أو أقارب 

  
 لجان مجلس اإلدارة  . 5

  
لجنة التعيين والمكافآت ولجنة االمتثال ولجنة التدقيق مع اختصاصات    2012مارس    27وفقًا لقراره الصادر بتاريخ  شّكل المجلس   

 . 2013مايو  7مالئمة وفقًا لشروط هيئة السوق المالية. وتم تعديل تشكيل هذه اللجان وفقًا لقرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 
  
 أ. لجنة التدقيق   
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  ، تألفت لجنة التدقيق من األعضاء التاليين:2021ديسمبر  31اعتباًرا من  
  
 o   رئيس اللجنة   - رعد السعدي 
 o سامي كايلو 
 o  كيران أوريغان 
  
ا  اعتبارً التدقيق  . وُعين كيران أوريغان عضوا في لجنة  2021مارس    29اعتبارا من  التدقيق  استقال مصطفى دومان من عضوية لجنة   

  . 2021نيسان/أبريل  7من 
  

 . 3وحضورها على النحو المبين في الملحق   2021وتعد تواريخ لجان التدقيق التي عقدت خالل عام 
  
  تتضمن مهام ومسؤوليات لجنة التدقيق ما يلي:  
  
سالمة البيانات المالية أو أي إفصاحات عامة أخرى عن المعلومات المالية التي تعدها اإلدارة، بما يشمل مراجعة ورصد   .1 

االمتثال لمعاير المحاسبة، وافتراض االستمرارية واألحكام الرئيسية، ورفع التقارير إلى مجلس اإلدارة بشأن قضايا إعداد 
 مع مراعاة المسائل التي أثارتها اإلدارة المالية و/أو المدققون الخارجيون.  التقارير المالية المهمة واألحكام التي تتضمنها،

في   .2  التحريف  مخاطر  إلى  اإلشارة خاصةً  مع  االحتيال  مخاطر  من  للحد  والضوابط  بالعمليات  المتعلقة  التقارير  مراجعة 
 البيانات المالية أو اإلقرارات العامة األخرى عن المعلومات المالية. 

والمنشأة    مورغان ستانلي السعوديةبشركة  النظر في أي تغييرات مهمة في السياسات أو الممارسات المحاسبية المتعلقة   .3 
 وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة.

استعراض مدى كفاية الضوابط الداخلية وحل أي نقاط ضعف جوهرية من خالل مراجعة تقارير التدقيق الداخلي والخارجي   .4 
فيما    مورغان ستانلي السعوديةشركة  إلى مصفوفة الضوابط واإلجراءات الداخلية الرئيسية المعمول بها في  بالرجوع  

 يتعلق بدفاترها وسجالتها.
 استعراض مهام التدقيق الداخلي واعتمادها.  .5 
 التقارير.استعراض تقارير التدقيق واإلشراف على تنفيذ اإلجراءات التصحيحية التي أبرزتها  .6 
 الحفاظ على استقاللية التدقيق الداخلي واإلشراف على أداءه، بما يشمل مراجعة خطة التدقيق الخاصة به واعتمادها.  .7 
 استعراض التقارير الخاصة بنتائج أعمال التدقيق الداخلي، وخاصةً، النظر في النتائج الرئيسية التي تم تصعيدها إلى اللجنة.  .8 
لمجلس اإلدارة بشأن تعيين المدققين الخارجيين واستبدالهم، مع مراعاة استقالليتهم. سيتم االستعانة بالمدققين  تقديم توصيات   .9 

مع  يتماشى  بما  والضريبية،  والتنظيمية  القانونية  والمسائل  والمراجعة  بالتدقيق  المتعلقة  المسائل  في  فقط  الخارجيين 
 الف ذلك وفقًا لإلجراءات التي يعتمدها بنك مورغان ستانليالممارسات المقبولة، ما لم تتم الموافقة على خ

 االستعراض السنوي لخبرات ومؤهالت كبيري فرق المشاركة من المدققين الخارجيين. .10 
 استعراض اإلجراءات المطبقة مع المدققين الماليين والخارجيين لضمان االستقاللية المستمرة للمدققين الخارجيين. .11
 المدققين الخارجيين: خطة التدقيق الخارجية؛ والسياسات المحاسبية المهمة؛ واستنتاجات التدقيق. استعراض ما يلي مع  .12
 استعراض خطابات التمثيل اإلداري التي سيتم تقديمها إلى المدققين الخارجيين. .13
 مناقشة أي خالفات جوهرية بين هؤالء المدققين واإلدارة التنفيذية مع المدققين الخارجيين. .14
 يعة المعلومات التي ستتلقاها ومقدارها وشكلها وتكرارها. تحديد طب  .15
 السلطات والواجبات والمسؤوليات األخرى التي قد يفوضها مجلس اإلدارة للجنة.  .16

  
 االمتثال   ب. لجنة  
  
 ، تألفت لجنة االمتثال من األعضاء التاليين:2021ديسمبر  31اعتباًرا من  

 
 o رئيس اللجنة  -  العجاجي العزيز عبد 
 o السعدي  رعد 
 o كيلو سامي 
 o أشقر دنيا 
   

 ، استقال سامي كاييلو من منصب رئيس لجنة االمتثال وتم استبداله بعبد العزيز العجاجي كرئيس للجنة. 2021مارس  24في 
 

 السعدي كعضو في لجنة االمتثال. ، استقال سعود البليهد من عضوية لجنة االمتثال وتم تعيين رعد 2021سبتمبر  28اعتباًرا من 
 . 2021سبتمبر   28باعتبارها عضو في لجنة االمتثال اعتباًرا من  شقراألدانيا تم تعيين  
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 . 4وحضورها في الملحق   2020وترد تواريخ لجان االمتثال التي عقدت خالل عام  
   
 تتضمن مهام ومسؤوليات لجنة االمتثال ما يلي: 
  
 السياسات واإلجراءات المالئمة لتسهيل امتثال الشركة للقوانين والقواعد واللوائح التنظيمية ذات الصلة. ضمان وجود   .1 
 ضمان توفر الموارد الالزمة إلدارة االمتثال بالشركة على نحو مالئم وسهولة وصولها إلى كافة السجالت.  .2 
 وتطبيقه والحفاظ عليه.التأكد من وضع الشركة لبرنامج امتثال مالئم وتنفيذه  .3 
 التأكد من وضع مدونة قواعد السلوك وامتثال كافة الموظفين لها. .4 
 ضمان إرسال اإلخطارات الضرورية إلى الهيئات المعنية. .5 
 ضمان إعداد إجراءات مالئمة لتقديم التقارير إلى الهيئة المسؤولة بشأن الموضوعات ذات الصلة باالمتثال.  .6 
 وإدارة المخاطر القانونية واالمتيازية والتنظيمية والسلوكية.اإلشراف على  .7 
إلى مجلس اإلدارة بخصوص تداوالت اللجنة والنتائج التي توصلت لها، على أن يتضمن التقرير اإلبالغ  تقديم تحديث دوري   .8 

 السلوك. أو اللوائح التنظيمية أو مدونة قواعد قوانين لسياسات الشركة أو العن أي حاالت عدم امتثال 
سنوًيا، .9 مرتين  االمتثال  لجنة  ميثاق  كفاية  مدى  حسب  وتقديم    استعراض  تغييرات،  إجراء  بشأن  اإلدارة  لمجلس  توصيات 

 . االقتضاء
  
 C . التعيين والمكافآت  لجنة 
  
 ، تألفت لجنة التعيين والمكافآت من األعضاء التاليين:  2021ديسمبر  31اعتباًرا من  

 
 o  رئيس اللجنة  - سامي كايلو 
 o سعود البليهد 
 o  غوخان أونال 
  
 . 5وحضورها في الملحق    2021وترد تواريخ اجتماعات لجنة التعيين والمكافآت خالل عام   
  
  تتضمن مهام ومسؤوليات لجنة التعيين والمكافآت ما يلي:   
  
 i.  تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن تعيينات أعضاء المجلس لعضوية المجلس طبقًا للسياسات والمعايير المتبعة لدى

 الشركة.  
 ii.   الالزمة والمؤهالت  بالقدرات  وإعداد وصف  اإلدارة،  بعضوية مجلس  الخاصة  المهارات  لمتطلبات  سنوية  مراجعة  إجراء 

 للعضوية، بما في ذلك الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألنشطة المجلس.  
 iii.   .مراجعة هيكل مجلس اإلدارة والتوصية بالتغييرات إذا لزم األمر 
 iv. الضعف الموجودة بمجلس اإلدارة، والتوصية بإجراء التغييرات التي تتوافق مع المصالح العليا للشركة. تحديد نقاط القوة و 
 v.   أساس سنوي وضمان على  المستقلين  اإلدارة  مجلس  تنطبق على أعضاء  فعلية  أو  تضاربات مصالح محتملة  أي  مراجعة 

 استمرار استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين.
 vi.  سياسات التعويضات والمكافآت المالئمة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار األعضاء التنفيذيين. إعداد 
  

 التعويضات   . 6
  
وإلى كبار    2021بالتفصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة أو التي ستُدفع ألعضاء مجلس اإلدارة خالل عام  6يوضح الملحق   

يين الخمسة لدى شركة مورغان ستانلي السعودية الذين حصلوا على أعلى نسبة من المكافآت والتعويضات (من  األعضاء التنفيذ
ضافة إلى الرئيس التنفيذي والمدير المالي، إذا لم يتم إدراج الرئيس التنفيذي والمدير المالي شركة مورغان ستانلي السعودية)، باإل

ال يوجد ترتيب   يذيين نظير دورهم كأعضاء مجلس إدارة تنفيذيين.ضمن الخمسة الكبار. لم تُدفع أي تعويضات إلى المسئولين التنف
 .أو اتفاق تنازل ساري المفعول.

 
  

 االنتهاكات  . 7
  
 . 2021لم ترد أي إخطارات بانتهاكات في عام  
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 : 2021التدقيق الداخلي   . 8
  
 . 2021) في عام  MSSAلم يتم إجراء أي تدقيق داخلي في بنك مورغان ستانلي السعودية (  

 
 دورة التدقيق الداخلي العادية. ، باعتباره جزء من 2022سيخضع بنك مورغان ستانلي السعودية للتدقيق الداخلي في عام  

  
 إدارة المخاطر  . 9

  
تزاول أنشطتها في السعودية وهي معرضة لمخاطر متنوعة تشغيلية وائتمانية مؤسسة أسواق مالية  مورغان ستانلي السعودية هي   

وسوقية. توجد توجيهات تفصيلية للتعامل مع تلك المخاطر ويتم تطبيقها حسب الضرورة. تتوفر تفاصيل سياسات وإجراءات إدارة  
  3)، العمود  27ئة السوق المالية (راجع اإليضاح  والمقدمة إلى هي   1المخاطر بالشركة في القوائم المالية المرفقة من خالل الملحق  

  ). عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي تقرير اإلفصاحات وتقرير عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي (
  
 A .  المخاطر التشغيلية  
  
تُشير المخاطر التشغيلية إلى مخاطر التعرض للخسارة أو تشوه سمعة الشركة جراء عدم مالئمة أو إخفاق العمليات المتبعة والعاملين   

واألنظمة أو جراء أحداث خارجية (مثل االحتيال والسرقة والمخاطر القانونية ومخاطر االمتثال أو الهجمات اإللكترونية أو األضرار  
باأل تلحق  وأنظمتها  التي  وأنشطتها وعملياتها  منتجاتها  في  تظل جزًءا متأصالً  التشغيلية  المخاطر  بأن  الشركة  تقر  المادية).  صول 

وبالتالي ال يمكن التخلص منها على نحو كامل. يستند إطار عمل المخاطر التشغيلية للشركة إلى سياسة وإجراءات المخاطر التشغيلية 
ألوسط وأفريقيا التي يتم تجديدها سنوًيا على األقل وذلك لتوضيح التصميم والتنفيذ الحاليين إلطار للشركة في منطقة أوروبا والشرق ا 

  عمل إدارة المخاطر التشغيلية للشركة بشكل واضح في منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا. 
  
 B.  المخاطر السوقية  
  
التغير في مستوى واحد أو أكثر من أسعار السوق أو معدالته أو مؤشراته أو  المخاطر التي يؤدي فيها    إلى المخاطر السوقية    تشير 

ل  تقلباته الضمنية (تقلبات أسعار األداة األساسية المقدّرة من أسعار عقود االختيار المالية) أو ارتباطاته أو عوامل السوق األخرى، مث 
 ا.سيولة السوق، إلى خسائر في مركز الشركة أو المحفظة التي تمتلكه

 
يقتصر تعرض الشركة للمخاطر السوقية على مخاطر التعرض لسعر الصرف األجنبي. وتُدير الشركة مخاطر العمالت استنادًا إلى   

صافي المركز المفتوح للعمالت لتغطية عمليات الشركة غير المتعلقة بالدفاتر التجارية. ونظًرا ألن الشركة محدودة التعرض خارج  
 التعاون الخليجي المرتبطة بالفعل بالدوالر األمريكي، فإن مستويات التقلب ليست كبيرة.إطار عمالت مجلس 

  
 C .  المخاطر االئتمانية  
  
تُشير المخاطر االئتمانية إلى مخاطر الخسارة الناجمة عن عدم وفاء المقترض أو الطرف المقابل أو الُمصِدر بالتزامات المالية. ويمكن  

التالي: '  النحو  الشركة على  تواجه  الودائع لدى المصارف؛ و'1تصنيف المخاطر االئتمانية التي  ' مخاطر الذمم المدينة 2' مخاطر 
ين الشركات. ويتم إدارة التعرض للمخاطر االئتمانية على أساس عالمي، ومع مراعاة كل كيان اعتباري مهم داخل  للشركة وفيما ب 

مجموعة مورغان ستانلي. وتحدد سياسات وإجراءات إدارة المخاطر االئتمانية إطار عمل تحديد المخاطر االئتمانية وقياسها ورصدها  
اطر االئتمانية الجوهرية واالمتثال للحدود المقررة وتصعيد تركيزات المخاطر إلى اإلدارة  ومراقبتها، مع ضمان الشفافية بشأن المخ

  العليا المختصة.   
  
 D.  السيولة مخاطر  
  
تُشير مخاطر السيولة إلى مخاطر عدم قدرة الشركة على تمويل عملياتها بسبب عدم قدرتها على الوصول إلى أسواق رأس المال أو   

تسييل أصولها. تشمل مخاطر السيولة قدرة الشركة (أو قدرتها المتصورة) على الوفاء بالتزاماتها المالية دون التعرض لتعطل  صعوبة  
كبير في األعمال أو لتشويه بالغ في سمعتها قد يهدد قدرة الشركة على استمرارية العمل. وتشمل مخاطر السيولة أيًضا مخاطر التمويل  

عن السوق أو أحداث التوتر التمييزية التي قد تتسبب في حدوث تغييرات غير متوقعة في احتياجات التمويل أو    المرتبطة بها الناجمة 
عدم القدرة على توفير تمويل جديد. وتسير الشركة على سياسة تتمثل في المحافظة على مستوى عاٍل من السيولة من خالل اإلدارة  

عاتق الشركة خصوم ضئيلة مقارنة بإجمالي األصول وتنحصر معظم األصول في  النشطة والحذرة لألصول والخصوم. ويقع على  
  أصول عالية السيولة. 
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 القروض  . 10

، لم يكن لدى الشركة أي قروض مستحقة. 2021ديسمبر  31اعتباًرا من  

 الشركات الفرعية  . 11

. 2021ديسمبر  31لم يكن لشركة مورغان ستانلي السعودية أي شركات فرعية اعتباًرا من  

 المادية  العقود . 12

لم تبرم الشركة أي عقود مادية خارج سياق عملها العادي.  

الصلة  ذات  األطرافمعامالت  . 13

مستوى العالم من خالل مزيج من الهياكل التنظيمية للكيانات الوظيفية  تدير مجموعة مورغان ستانلي األعمال من أجل العمالء على  
وبناًء على ذلك، فإن شركة مورغان ستانلي السعودية مندمجة بشكل وثيق مع عمليات مجموعة مورغان ستانلي وتبرم  .  والقانونية

تابعة لمجموعة مورغان ستانلي على أساس االستقاللية ألغراض التمويل والتجارة    معامالت مع شركات أخرى  استخدام خدمات 
 . وإدارة المخاطر والبنية التحتية

وتشمل أنواع معامالت األطراف ذات الصلة معامالت التمويل العامة ورسوم اإلدارة وإيرادات الرسوم والعموالت من وإلى كيانات  
الت مع األطراف ذات الصلة من خالل اإليضاح  مجموعة مورغان ستانلي األخرى. ويمكن االطالع على تفاصيل مبالغ هذه المعام

 . 1على القوائم المالية المرفقة بهذا التقرير في الملحق   33

الصلة  2021ديسمبر    31واعتباًرا من   المستحقة من األطراف ذات  المدينة  الذمم  بلغت  المبالغ   4.4،  مليون لایر سعودي وبلغت 
 مليون لایر سعودي.  8المستحقة إلى األطراف ذات الصلة  

توفر لدى شركة مورغان ستانلي السعودية ترتيب مع مجموعة سيدر. ويعد رئيس مجلس إدارة الشركة أحد  ،  2021بالنسبة لعام  
الشركة مع مجموعة سيدر قبل تعيين رئيس . وقد تعاقدت  الشركةأعضاء مجلس إدارة مجموعة سيدر، ولكنه ليس مساهًما في هذه  

 مجلس اإلدارة في مجلس إدارة الشركة. ويعد ملخص الشروط الرئيسية لالتفاقية على النحو التالي:  

o  .تمثل الغرض من االتفاقية في تزويد شركة مورغان ستانلي السعودية بخدمات الحراسة والخدمات اللوجستية
o لایر سعودي.  18,975قيمة االتفاقية دفعة شهرية قدرها  بلغت
o إنهاء االتفاقية.   ان كالهما من الطرفتمكن و
o  االتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية.  وخضعت
o  2021أكتوبر  1اعتباًرا من العقد  تم إنهاءو، ومدته األولية سنة واحدة.  2010يوليو   1وقد أُبرم العقد في
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 1الملحق 

2021تواريخ اجتماعات مجلس اإلدارة وحضورها لعام 

 2021/ 202129/09/ 24/03الوظيفة االسم  

نعمنعمالرئيسسعود البليهد
نعمنعمعضو مستقل رعد السعدي 

نعمنعمعضو تنفيذيعبد العزيز العجاجي 
نعمنعمعضو غير تنفيذي سامي كايلو 

نعمنعمتنفيذي عضو غير غوخان أونال 
نعمنعمعضو غير تنفيذي هنريك غوبل
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 2الملحق 

 الشركة في مجالس إدارة خارجيةعضوية أعضاء مجلس إدارة

 

 اسم المجلس الخارجي  عضو مجلس اإلدارة
  

 العضو المنتدب وعضو مجلس اإلدارة، شركة وتد القابضة  .1 سعود البليهد
 إيجارة للتمويل نائب رئيس مجلس إدارة شركة  .2
 نائب رئيس مجلس إدارة شركة فرص لالستثمار والتطوير العقاري  .3

 
  رعد السعدي 

السعودية القابضة، المملكة العربية السعودية: عضو مجلس    . شركة الخطوط الجوية 1
  اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق. 

اإلدارة وعضو لجنة  طيران أديل ذ.م.م، المملكة العربية السعودية: عضو مجلس  .  2
  التعيين والمكافآت.

 شركة إن إس في للسيارات ذ.م.م، اإلمارات العربية المتحدة: عضو مجلس اإلدارة.  .  3
ذ.م.م، اإلمارات العربية المتحدة: عضو المجلس  -شركة المبادئ األربعة ش.م.ح  .  4

  االستشاري.
  سعودية: رئيس مجلس اإلدارة شركة عبد اللطيف جميل المحدودة، المملكة العربية ال .  5
  الشركة السعودية إلنتاج غرف التبريد: رئيس لجنة التدقيق. .  6
   شركة مهيل إلدارة المرافق، المملكة العربية السعودية: رئيس مجلس اإلدارة. .  7
شركة عبد اللطيف جميل للتمويل العقاري: رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة  .         8

 ر. االئتمان والمخاط
 شركة المطالبة لتحصيل ديون الكيانات المالية: رئيس مجلس اإلدارة. .         9
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 3الملحق 

 2021تواريخ اجتماعات لجنة التدقيق وحضورها لعام 

 

 07/12/2021 29/09/2021  08/09/2021 15/08/2021 27/05/2021 24/05/2021 24/03/2021  24/02/2021 الوظيفة  االسم 
          

رعد 
 السعدي

 نعم نعم  نعم نعم نعم نعم نعم  نعم الرئيس 

سامي 
 كايلو

 نعم نعم  نعم نعم نعم نعم نعم  نعم عضو 

مصطفى  
 دومان 

 استقال استقال  استقال استقال استقال استقال نعم  نعم عضو 

  كيران
  أوريجان

  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  بعد تعين لم  بعد تعين لم  عضو 
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 4الملحق 

 2021تواريخ اجتماعات لجنة االمتثال وحضورها لعام 

 

 2021/ 07/12 2021/ 29/09 2021/ 24/03 الوظيفة  االسم  
     

  نعم  نعم  نعم  الرئيس  عبدالعزيز العجاجي 
 نعم نعم نعم عضو   يلوي سامي كا

 استقال استقال ال عضو  سعود البليهد
  نعم  نعم  لم يعين بعد  عضو   رعد السعدي 

  نعم  نعم  لم تعين بعد  عضو   األشقردانيا 
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 5الملحق 

 2021تواريخ اجتماعات لجنة التعيين والمكافآت وحضورها لعام 

 

  2021/ 29/09 2021/ 24/03 الوظيفة  االسم  
    

 نعم نعم الرئيس سامي كايلو 
 نعم ال عضو  سعود البليهد

 نعم نعم عضو  غوخان أونال 
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  6 الملحق

المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس إدارة مؤسسة سوق المال وخمسة من كبار التنفيذيين الحاصلين  اإلفصاح عن 
 على أعلى المكافآت والتعويضات، باإلضافة إلى الرئيس التنفيذي والمدير المالي في حالة عدم وجودهم. 

 دارةمجلس اإلأعضاء  
 ين تنفيذي ال

مجلس اإلدارة غير أعضاء 
 التنفيذيين 

 اإلدارة مجلس أعضاء
 المستقليين 

    
بدل حضور جلسات مجلس  

 اإلدارة 
0 0 6,000 

    
 0 0 0 بدل حضور جلسات اللجان 

    
000,650 0 0 المكافآت الدورية والسنوية    

   
  0 0 0 خطط الحوافز 

   
أي تعويضات أو مزايا عينية  
 أخرى تدفع شهريًا أو سنويًا 

0 0 0 

     
 656,000 0 0 المجموع

 

 الذين حصلوا على أعلى مكافأة وتعويض باإلضافة إلى  التنفيذيين سؤولين كبار المخمسة من  
 إذا لم يكونوا من بينهم ، المدير التنفيذي والمدير المالي

  
 6,205,888 الرواتب واألجور 

 
 0 البدالت

  
 6,841,230 الدورية والسنوية  المكافآت

  
 1,435,716 الحوافز  مخططات 

  
 0 العموالت 

  
مزايا عينية  أو  أي تعويضات

 أو سنويًا شهريًا   أخرى تدفع
0 

  
  14,482,834  اإلجمالي 

 

 . جميع المبالغ بالريال السعودي
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 7الملحق 

 2021-2017قائمة أصول الشركة وخصومها ونتائج أنشطتها للفترة 

 

   األصول   الخصوم   نتائج األنشطة 
    

21,604 25,540 236,670 2017  
23,774 25,452 261,143 2018  
13,544 58,196 306,859 2019  
12,159 39,092 298,533 2020  
11,053  87,656  397,312  2021  
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ة                                                                               مورغان ستان السعود

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

  
 

 1الُملحق 

 2021ديسمبر  31مورغان ستانلي السعودية اعتباًرا من وعن السنة المنتهية في القوائم المالية المدققة لشركة

 

 

 

 



مورغان ستانلي السعودية 

(شركة مساهمة مقفلة)

ائم املالية املستقل وتقرير املراجعالقو

هية في  م٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن



مورغان ستانلي السعودية 

مقفلة)مساهمة(شركة

هيةللسنة املاليةالقوائم م١٢٠٢ديسمبر ٣١فياملن

صفحة الفهرس

٤-٣املستقل تقرير املراجع 

٥قائمة الدخل 

٦قائمة الدخل الشامل 

٧قائمة التغيرات في حقوق املساهمين 

٨قائمة املركز املالي

٩قائمة التدفقات النقدية 

٥٤–١٠إيضاحات حول القوائم املالية







مورغان ستانلي السعودية 

)مقفلةمساهمةشركة(

الدخلقائمة

هية للسنة م١٢٠٢ديسمبر ٣١في املن

٥

إيضاح 

م ٢٠٢١

(بآالف الرياالت 

السعودية)

م ٢٠٢٠

(بآالف الرياالت 

السعودية)

١٠٢٬٩١١٩٩٬١٦٥وعموالترسومإيرادات 

)١٬٠٤٢((٢٬٧٤٣)وعموالت رسوممصروفات 

٤١٠٠٬١٦٨٩٨٬١٢٣وعموالتسومر صافي إيرادات 

١٠٠٬١٦٨٩٨٬١٢٣إجمالي إيرادات غير متعلقة بفوائد 

٩٧٩٢٬٨٨٧إيرادات فوائد

)٢٧٦((٢٦١)مصاريف فوائد

٥٧١٨٢٬٦١١صافي إيرادات فوائد 

١٠٠٬٨٨٦١٠٠٬٧٣٤اإليراداتصافي 

مصاريف غير متعلقة بفوائد: 

)٨٤٬٠٥٥((٨٥٬١٠١)٦مصاريف أخرى  

-(٥٠)٧صافي خسائر انخفاض القيمة على األدوات املالية 

١٥٬٧٣٥١٦٬٦٧٩الربح قبل ضريبة الدخل 

)٤٬٥٢٠()٤٬٦٨٢(٨مصروف ضريبة الدخل

١١٬٠٥٣١٢٬١٥٩للسنةالربح 

املستمرة. العملياتحصيلةالنتائججميعكانت

ا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية. جزءً ٥٤ لى إ ١٠في الصفحات منالواردة تشكل اإليضاحات



مورغان ستانلي السعودية 

مقفلة)مساهمة(شركة

الشاملالدخل قائمة

هية للسنة م١٢٠٢ديسمبر ٣١في املن

٦

م ٢٠٢١إيضاح 

(بآالف الرياالت 

السعودية)

م ٢٠٢٠

(بآالف الرياالت 

السعودية)

١١٬٠٥٣١٢٬١٥٩الربح للسنة

تصنيفها الحقا إلى الربح أو (الخسارة):يعادبنود لن 

)١٬٣٨١(٨١٬١٦٢إعادة قياس صافي التزام املنافع املحددة

١٢٬٢١٥١٠٬٧٧٨للسنة بعد ضريبة الدخل اآلخر الدخل الشامل 

١٢٬٢١٥١٠٬٧٧٨الشركةالكملالعائدإجمالي الدخل الشامل للسنة 

جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية. ٥٤إلى ١٠تشكل اإليضاحات الواردة في الصفحات من 



مورغان ستانلي السعودية 

)مقفلةمساهمةشركة(

امللكية حقوق في التغيراتقائمة

هية للسنة م١٢٠٢ديسمبر ٣١في املن

٧

جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية. ٥٤إلى ١٠تشكل اإليضاحات الواردة في الصفحات من 

رأس املال إيضاح 

احتياطي  

نظامي

مساهمة رأس 

امللكية مجموع حقوق أرباح مبقاةاملال

(بآالف  

الرياالت 

السعودية)

(بآالف  

الرياالت 

السعودية)

(بآالف  

الرياالت 

السعودية)

(بآالف الرياالت 

السعودية)

(بآالف الرياالت 

السعودية)

٢٥٩٬٤٤١ ١٧٤٬٩٤١    -٦٥٬٠٠٠١٩٬٥٠٠م٢٠٢١يناير ١الرصيد في 

١١٬٠٥٣١١٬٠٥٣---الربح للسنة

:الدخل الشامل اآلخر للسنة

إعادة قياس صافي التزام املنافع املحددة

١٬١٦٢١٬١٦٢---٨

١٢٬٢١٥١٢٬٢١٥---إجمالي الدخل الشامل للسنة

املعامالت مع املالك:

٣٨٬٠٠٠-٣٨٬٠٠٠--٢٤مساهمة رأس املال

٦٥٬٠٠٠١٩٬٥٠٠٣٨٬٠٠٠١٨٧٬١٥٦٣٠٩٬٦٥٦م ٢٠٢١ديسمبر ٣١الرصيد في 

١٦٤٬١٦٣٢٤٨٬٦٦٣-٦٥٬٠٠٠١٩٬٥٠٠م٢٠٢٠يناير ١الرصيد في 

١٢٬١٥٩١٢٬١٥٩---الربح للسنة

:الدخل الشامل اآلخر للسنة

(١٬٣٨١)(١٬٣٨١)---٨إعادة قياس صافي التزام املنافع املحددة

١٠٬٧٧٨١٠٬٧٧٨---إجمالي الدخل الشامل للسنة

١٧٤٬٩٤١٢٥٩٬٤٤١-٦٥٬٠٠٠١٩٬٥٠٠م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١الرصيد في 



  مورغان ستان السعودية 

مة شركة(   )مقفلة مسا

 

  املا املركز  قائمة

ية للسنة سم  ٣١ املن   م١٢٠٢ د

٨ 
  

 

  إيضاح

  م ٢٠٢١
(بآالف الرياالت  

   السعودية)

  م ٢٠٢٠
(بآالف الرياالت  

  السعودية)
      أصول

 ٢٥٩٬٨٦٣  ٣٥٦٬١٠٠  ٩  الطلبعند نقد وودائع 
 ٢٧٬٧١٩  ٢٢٬٩٧٦  ١٠  أخرى ذمم مدينة تجارية و

 ٣٬٧٤٠  ٣٬٩٠١  ١١  أصول ضريبية مؤجلة 
 ٢٬٦٤٠  ٤٬٦٠٢  ١٢  أصول أخرى 

  ٢٬١٤٤   ٧٬٤٥٣  ١٣  أصول حق االستخدام 
 ٢٬٣٧٠  ٢٬٢٤٧  ١٤  ممتلكات ومعدات

 ٥٧  ٣٣  ١٥  أصول غير ملموسة 
 ٢٩٨٬٥٣٣  ٣٩٧٬٣١٢   مجموع األصول 

     
      الملكيةوحقوق  اتالتزام

 ٨٬٧٤٣    ١٣٬٣٦٣  ١٦  أخرى  ذمم دائنة تجارية و
 ١٬١٦١   ٤١٬٤٨٣  ١٧  األخرى  قروضوالالديون 

 ٢٧  ٢٧  ١٨  مخصصات
 ٨٣٠  ٢٬٩١٩  ١٩  ضريبية متداولة اتالتزام
 ١٦٬٠٠٣  ١٢٬٧٢٨  ٢٠  أخرى اتالتزام

  ٢٬١٦٠   ٧٬٥٣٧  ٢٥  التزامات عقود إيجار
 ١٠٬١٦٨  ٩٬٥٩٩  ٣٢  ات منافع ما بعد التوظيف  التزام

 ٣٩٬٠٩٢  ٨٧٬٦٥٦   ات لتزاممجموع اال
     

      الملكية حقوق 
 ٦٥٬٠٠٠  ٦٥٬٠٠٠  ٢٢  رأس المال  

 ١٩٬٥٠٠  ١٩٬٥٠٠  ٢٣  نظامي  احتياطي
  -   ٣٨٬٠٠٠  ٢٤  مساهمة رأس المال

 ١٧٤٬٩٤١  ١٨٧٬١٥٦   أرباح مبقاة 
 ٢٥٩٬٤٤١  ٣٠٩٬٦٥٦   الملكيةمجموع حقوق 

 ٢٩٨٬٥٣٣  ٣٩٧٬٣١٢   الملكيةوحقوق  اتلتزاممجموع اال
  

  .م٢٢٠٢ مارس ٢٤ في المجلس قبل  من اصدارها على و المالية القوائم هذه على الموافقة تمت
  

  المجلس  عن نيابة وقعها
  
  
  

  العجاجي  عبدالعزيز المدير
جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. ٥٤إلى   ١٠تشكل اإليضاحات الواردة في الصفحات من 

  



مورغان ستانلي السعودية 

مقفلة)مساهمة(شركة

النقدية التدفقاتقائمة

هية للسنة م١٢٠٢ديسمبر ٣١في املن

٩

.جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية٥٤إلى ١٠تشكل اإليضاحات الواردة في الصفحات من 

م ٢٠٢١إيضاح
(بآالف الرياالت 

السعودية)

م ٢٠٢٠
(بآالف الرياالت 

السعودية)
) ٣٬١٤٥(٢٥٢٠٬٩٥٧األنشطة التشغيلية  في) ةاملستخدم(صافي التدفقات النقدية 

األنشطة االستثمارية  
٩الطلب، بالصافي  عند استثمار في ودائع 

-١٥٠٬٠٠٠
)٧٤٨()٨٣٧(١٤شراء ممتلكات ومعدات 

١٤٩٬٢٥٢) ٨٣٧(األنشطة االستثماريةالناتجة من )املستخدمة في(صافي التدفقات النقدية 
األنشطة التمويلية 

(b)٢٥سداد الجزء األساسىي من التزامات عقود اإليجار  
)٢٬٢٠٦()٢٬٢٠٦(

٤٠٬٣٢٣٧٩زيادة الديون واالقتراضات األخرى 
مساهمة رأس املال املستلم من 

٣٨٬٠٠٠-

) ٢٬١٢٧(٧٦٬١١٧األنشطة التمويلية)املستخدمة في(/الناتجة من  صافي التدفقات النقدية 
في النقد وما في حكمھصافي الزيادة

٩٦٬٢٣٧١٤٣٬٩٨٠

النقد وما في حكمھ  في بداية السنة 
٢٥٩٬٨٦٣١١٥٬٨٨٣

هاية السنة    ٩النقد وما في حكمھ في 

٣٥٦٬١٠٠٢٥٩٬٨٦٣



مورغان ستانلي السعودية

مقفلة)مساهمة(شركة

املالية القوائمحول ايضاحاتإ

هية للسنة م١٢٠٢ديسمبر ٣١في املن

١٠

معلومات عن الشركة -١

السجلبموجبالسعوديةالعربيةاململكة،الرياضفيومسجلةمقيدة،مؤسسة،مقفلةمساهمةشركةهي("الشركة")السعوديةستانليمورغانشركة

طريق٧٩٣١،الراشدبرج،١٠الطابقالتالي:العنوانعلىمسجلةالشركة).م٢٠٠٦أكتوبر٧(املوافقهـ١٤٢٧رمضان١٨بتاريخ١٠١٠٢٢٤١٤٤رقم التجاري 

السعودية.العربيةاململكة،١٢٦٢١الرياضسعود،امللك

جمادى ٢بتاريخ٣٧-٦٠٤٤٠رقم يةاملالسوق الهيئةترخيص بموجب واملشورة الحفظ،الترتيب،،اإلدارة التعامل،خدماتتقديم فيالشركةنشاطيتمثل

).م٢٠٠٧يونيو١٧(املوافقهـ١٤٢٨الثاني

هاالرئيسىيواملساهم للشركةاملباشرة األمالشركة األمريكية.املتحدة الوالياتفيديالويرواليةفيتأسستالتياألوسطالشرق ستانليمورغانشركةهيف

ستانلي،مورغانلشركةاألخرى التابعةوالشركاتالشركةمعجنبإلىجنًباتشكل،التيستانلي.مورغانهيواملسيطرة املشغلةالرئيسيةاألمالشركةإن

هاستانليمورغانتملك("املجموعة").ستانليمورغانمجموعة ١٢٠٩فيللمؤسسة،ئتمانياال واملركز،ملؤسسةا ائتمانشركةمنشأة،بشهادة املسجلمكت

األمريكية.املتحدة بالوالياتديالويرواليةفيستانليمورغانشركةتأسست.األمريكيةاملتحدة الوالياتديلوير، مقاطعة،١٩٨٠١ويلمنجتون،ستريت،أورانج

). rganstanley.com/investorrelationswww.mo(مناملاليةقوائمهامننسخ علىالحصول يمكن

أساس االعداد -٢

بيان االلتزام

 للمعايير الدولية للتقرير املالي الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدوليةأعّدت
ً
والتفسيرات الصادرة عن لجنة التفسيرات للتقرير ،القوائم املالية للشركة وفقا

. باستثناء األصول  واملهنيينواملعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين،املالي الدولي املعتمدة في اململكة العربية السعودية

ها بثقة أو بصفة أمين والتي ال يتم التعامل معها م ٢٠١٧يناير  ٤كأصول للشركة. تتوافق هذه املعاملة مع التعميم الصادر عن هيئة سوق املال في  املحتفظ 

بالتالي، فإن هذه األصول غير مدرجة في القوائم املالية املرفقة. و . م٢٠١٦ديسمبر ١٩هـ املوافق ٢٠/٣/١٤٣٨والذي يشير إلى القرار املؤرخ 

الل السنة املعايير والتفسيرات الجديدة املعتمدة خ

لم يكن لهذه التعديالت على املعايير والتفسيرات أي  و التعديالت على املعايير، والتفسيرات ذات الصلة بأعمال الشركة خالل السنة.  و ،  التاليةاملعاييرعتمدت  ا 

. خالف ذلكذكر، ما لم يُ أثر جوهري على القوائم املالية للشركة

١٩-ـكوفيد شأن ب م٢٠٢١يونيو ٣٠ما بعد امتيازات اإليجارلمحاسبة الدولية لعايير املأصدر مجلس "عقود اإليجار": ١٦املاليللتقريرتعديل على املعيار الدولي 

يناير١. وقد اعتمدت الشركة هذا التعديل مبكًرا اعتباًرا من  أو بعدهام٢٠٢١أبريل  ١ق بأثر رجعي في الفترات املحاسبية التي تبدأ في  بلتط؛م٢٠٢١مارس  في  

م. ٢٠٢١

عتمدلم 
ُ
أو تفسيرات ذات صلة بعمليات الشركة خالل العام. ،أو تعديالت على املعايير،معايير أخرى أي ت



مورغان ستانلي السعودية

مقفلة)مساهمة(شركة

املالية القوائمحول ايضاحاتإ

هية للسنة م١٢٠٢ديسمبر ٣١في املن

١١

أساس االعداد (تتمة) -٢

بعد غير املعتمدةاملعايير والتفسيرات الجديدة 

ها ليست بتاريخ اعتماد هذه القوائم املالية،  والتفسيرات ذات الصلة بعمليات الشركةالتعديالت التالية على املعايير  لمحاسبة  الدولية لعايير  املأصدر مجلس   ولك

القوائم على  جوهري  سيكون لھ تأثير  التالية  التعديالت على املعايير والتفسيرات  تطبيقأن  . ال تتوقع الشركة  م٢٠٢١يناير  ١إلزامية للفترات املحاسبية التي تبدأ في  

.املالية للشركة

ها متداولة أو غير متداولاتلتزامتصنيف االلمحاسبة الدولية لعايير املأصدر  مجلس املالية": القوائم "عرض ١للمحاسبة عيار الدولي امليالت على تعد في  ة على أ

. عدهاأو بم٢٠٢٣يناير ١طبق بأثر رجعي في الفترات املحاسبية التي تبدأ في يلم؛٢٠٢٠وتمت مراجعتھ في يوليو م٢٠٢٠يناير 

لمحاسبة الدولية لعايير  امل: أصدر مجلس  العقود غير املجدية"املخصصات وااللتزامات املحتملة واألصول املحتملة"٣٧تعديالت على املعيار الدولي للمحاسبة  

تطبيق املبكر.ال. ويسمح بأو بعدهام٢٠٢٢يناير ١م، لتطبق بأثر رجعي معّدل في الفترات املحاسبية التي تبدأ في ٢٠٢٠تكلفة الوفاء بالعقد في مايو 

 على املعيار الدولي  الدولية لعايير املم، أجرى مجلس  ٢٠٢٠م املنشورة في مايو  ٢٠٢٠-م  ٢٠١٨كجزء من دورة التحسينات السنوية  
ً
املالي للتقريرلمحاسبة تعديال

١لتزامات املالية قد تم تعديلها أو تبادلها، حيث تحدث مثل هذه املعامالت في أو بعد  "األدوات املالية"، فيما يتعلق بمعالجة الرسوم في تقييم ما إذا كانت اال٩

املبكر. بالتطبيق م. وُيسمح  ٢٠٢٢يناير 

تعريف ة  لمحاسبالدولية لعايير املأصدر مجلس "السياسات املحاسبية والتغييرات في التقديرات واألخطاء املحاسبية": ٨لمحاسبة الدولي لعيار املتعديالت على 

املبكر.بالتطبيق وُيسمح . أو بعدهام٢٠٢٣يناير ١في الفترات املحاسبية التي تبدأ في لتطبق بأثر رجعي؛م٢٠٢١التقديرات املحاسبية في فبراير 

لتطبق بأثر رجعي في ؛  م٢٠٢١فبراير  في  اإلفصاح عن السياسات املحاسبية  الدولية للمحاسبة  عايير  املمجلس  أصدر  :  ١املعيار الدولي للمحاسبة  تعديالت على  

.املبكربالتطبيق ُيسمح و . أو بعدهام٢٠٢٣يناير ١الفترات املحاسبية التي تبدأ في 

قة باألصول وااللتزامات الناشئة عن  لمحاسبة الضريبة املؤجلة املتعلالدولية لعايير امل أصدر مجلس : ضرائب الدخل"١٢للمحاسبةعيار الدولياملتعديالت على 

املبكر. بالتطبيق . ويسمح أو بعدها م٢٠٢٣يناير ١لتطبق بأثر رجعي في الفترات املحاسبية التي تبدأ في ؛م٢٠٢١معاملة واحدة في مايو 

أساس القياس

ّيمتالقوائم املالية وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا التزامات منافع املوظفين املحددة والتي  أعّدت هذه 
ُ
 كما هو موضح في السياسات املحاسبية ق

ً
اكتواريا

ادناه. 

عرض مبالغ املقارنة

األصول  الشركة  عرضت   استخدام  وحق  األخرى،  والقروض  منفصلو كبنالدين  الدائنةةد  الذمم  من  تصنيفها  أعيد  والذي  املالي  املركز  قائمة  األخرى وفي 

لتتوافق مع عرض السنة ؛السابقةالسنة  قيم املحدودة على  الشكليةبعض التغييراتوأجريتاملقارنة وفًقا لذلك.  قيم  ُعرضت.  رتيب التعلى  املمتلكات واملعداتو 

الحالية. 
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ات واملصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقدير هامةالاألحكام املحاسبية 

. في القوائم األحكام والتقديرات التي تؤثر على تطبيق السياسات املحاسبية واملبالغ املدرجةعند إعداد القوائم املاليةالشركة تصدر 

 
ُ
القرارات الرئيسية التي تتخذها اإلدارة في تطبيق السياسات املحاسبية للشركة، بخالف تلك التي تنطوي على تقديرات، والتي لها  همة املاألحكام املحاسبية عتبر وت

ها في القوائم املاليةالجوهري التأثير  .على املبالغ املعترف 

الرئيسىي لعدم التأكداملصدواالفتراضات  التقديراتتمثل   تنطوي على مخاطر كبيرة  االفتراضات.  ر  اإلدارة، والتي  ها  التي أجر تعديل قدوالتقديرات  إلى  تؤدي 

جوهري على القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات خالل السنة املالية التالية. 

هاعتراففي تطبيق السياسات املحاسبية للشركة هي تلك املتعلقة باال همةاملاألحكام   الشركة األحكام املحاسبية تقيم  .  بثقة او بصفة امينباألصول املحتفظ 

ها معقولة.همةامل بشكل مستمر وتعتقد أ

قد تنطوي على مخاطر كبيرة للتسبب في تعديل جوهري بدورهافي الفترة املشمولة بالتقرير، والتيلعدم التأكد من التقدير  مصادر رئيسية  ال توجد

الدفترية لألصول وااللتزامات في السنة املالية التالية. على القيم 

١٩-كوفيد

 في بداية السنةبوتيرة أسرع ١٩-من جائحة كوفيداالقتصاد العاملي يتعافى  
ً
، صحة والسالمةفروضة للقيود املبتخفيف اإلجراءات االحترازية وال، مما كان متوقعا

، بما في ذلك نقص العمالة،ستمر لبعض الوقتيعلى االقتصاد العاملي وقد للجائحةبعض اآلثار السلبية تأثير  زال يال ومع ذلك،،  للقاحاتوتزايد عدد املتلقين 

العاملية. التوريد  سلة سلوتعقيداتالعمالة،نقصجانبإلىوالخدمات،السلععلىوالطلباالقتصادي،النشاطفيالنموأسهم كماواضطرابات سالسل 

العمالء نشاط فيانخفاًضاستانليمورغانمجموعةتواجھفقدساءت،أوطويلةلفترة للجائحةاآلثارهذه استمرتوإذا التضخمية.الضغوطزيادة فياإلمداد

والخدمات. املنتجاتعلىالطلبوفي

ها، إذ تدرك أن الظروف املحلية تتفمورغان ستانلي  وال تزال مجموعة   وأن مسار الفيروس ال يزال غير  ،اوت بين املكاتب في جميع أنحاء العالم تعمل بكل طاق

وفي املكاتب حسب الضرورة. وإن لم تتمكن أجزاء كبيرة من القوى العاملة، بما في ذلك املوظفين األساسيين،  عن بعد  ن على العمل  و مؤكد، فإن املوظفين قادر 

العمل بفعالية بسبب املرض الحكومية ،على  اإلجراءات  القيود املتعلقة  ،  أو  أعمال مجموعةالجائحةتأثير  قد يتفاقم  ف،  بالجائحةأو غيرها من  مورغان  على 

.ستانلي

تأثير جائحة كوفيد أعمال مجموعة  ١٩-يعتمد مدى  املال التنظيمي، والسيولة،مورغان ستانليعلى   عن نسب رأس 
ً
املالي، فضال العمليات، والوضع  ، ونتائج 

الم، وشدة ومدة أي  والقدرة على اتخاذ إجراءات رأسمالية، على التطورات املستقبلية التي ال تزال غير مؤكدة، بما في ذلك معدل اللقاحات وتنظيمها حول الع

مي خدمات األطراف الثالثة. ، واإلجراءات املستقبلية التي تتخذها السلطات الحكومية، والبنوك املركزية، وغيرها من مقد١٩-عودة لظهور متحورات كوفيد

ستمراريةاال أساس فرضية 

ها ا إلى جنب مع تنعكس أنشطة الشركة التجارية جنبً  هاخالل العام، تطورا والذي يمكن العثور عليھ في املوقع التالي:  ،في تقرير مجلس اإلدارة ومركزها  ، وأدا

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

ها،الشركةأهدافاملاليةالقوائم إيضاحاتتتضمن،ذلكإلىباإلضافة ها،وسياسا هوتفاصيل،املاليةاملخاطرإدارة وأهداف، املالرأسإلدارة وعمليا ا أدوا

.والسيولةاالئتمانملخاطر وتعرضها،املالية
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(تتمة) فرضية أساس االستمرارية 

سيولةالباالحتفاظيظلفعال.بشكلوتديرها،االقتصاديةوالظروف،املؤكدة غيربالسوق املرتبطةاألعمالمخاطرستانليمورغانومجموعةالشركةتراقب

للشركةوالسيولةال املرأس ويعتبر.الشركةواستراتيجيةستانلي مورغانمجموعةستراتيجيةا فيأساسًيا أمًرا السوق ضغوطلتحمل كافيينال املورأس

ذلكفيماباملجهدة،السوق بيئةوفيالعاديةالسوق بيئةظلفيالتنظيميةالدنياالحدود لتجاوز الخصوص؛وجھعلىكافيينستانليمورغانومجموعة

ستانلي مورغان ومجموعةالشركةأعمالعلى١٩-لـكوفيدواملحتملةالحاليةاآلثارفيالنظرتم املستقبل.في١٩-كوفيدلجائحةواملحتملةالحاليةالضغوط

وغيرها األصول وتقييم التعاقدية،وااللتزامات،املالورأسالسيولةإلىوالوصول التشغيلية،القدرة علىالتأثيرذلكفيبمااالستمرارية،أساستحليلمنكجزء

ستانلي مورغان مجموعةمنوالسيولةاملال رأس مناملزيدإلىالوصول الشركةبإمكان.التقديرمنالتأكددمعلالرئيسيةواملصادر همة املةياملحاسباألحكاممن

.قتضاءاالعند

التشغيلي الوجودفيلالستمرارالكافيةاملواردعلىالحصول منستتمكنالشركةأناإلدارة مجلسأعضاءديعتقاالعتبار،فيأعاله املذكورة العواملأخذومع

هاوعليھ،املنظور،املستقبلفي املالية. والقوائم السنوي التقريرإعدادفياالستمراريةأساساعتمادتواصلفإ

املهمة ملخص السياسات املحاسبية-٣

الوظيفية العملة ) أ

مبالغجميعتقريبتم .کةر لش ا اھفیلتعملتيا ئیسیةر لا یةدالقتصاا لبیئةا عملة)،SAR(ودي لسعا الريالبوقياسهالمالیةا مئوا لقا فيجةدر لما ودلبنا رضعمیت

سعودي.ريالألفألقرباملاليةالقوائم فيالعمالت

العمالت األجنبية)ب

ا جمیعل یو تحمیت إرغیرى خأ تبعمال املقومة  یةدلنقا تباو لطلم وا وداتجو لم معامالت  السعودي  ا رسعلیالريال  ل تسجیمیت.  ریر لتقا یخر تافي  دلسائالصرف 

. يتم تسجيل جميع فروقات خهایر تافيدة لسائا رألسعاا سساأ علیالريال السعودي رغیرى خأ تبعمال لمسجلةا یةدلنقا رغیتباو لطلموا وداتجو لم املعامالت وا 

ها في قائمة الدخل في "املصاريف األخرى".  التحويل من خالل قائمة الدخل. يتم عرض فروقات التحويل املعترف 

دوات املاليةاأل )ج

الذمم الدائنة ،واالخرى التجاريةاملدينة الطلب، الذمم تحتمن النقد والودائع النقدية تتكون طفأة املتكلفة بالاملصّنفة املالية اتلتزامواالصول تتكون األ 

 ُتثبت هذه و .والدين واالقتراضات األخرى ،واالخرى التجارية
ً
ا بالقيمة العادلة في األحكام التعاقدية لألداة والتي تقاس مبدئيً ااألدوات عندما تصبح الشركة طرف

الفائدة في قائمة الدخل في "إيرادات الفوائد" أو "مصروف الفائدة" ُتثبت. املتوقعةا بالتكلفة املطفأة ناقًصا مخصص خسائر االئتمان تقاس الحًق ثم 

قيمة ،  ويعترف بخسائر االئتمان املتوقعة وعكسها في قائمة الدخل في "صافي خسارة انخفاض باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي كما هو موضح أدناه 

 األدوات املالية".
ُ
لحساب التكلفة املطفأة لألدوات املالية وتوزيع إيراد الفوائد أو مصروفها على العمر املتوقع لألداة املالية ستخدم طريقة معدل الفائدة الفعليت

ها. معدل الفائدة الفعلي هو السعر الذي يقوم بتخفيض الدفعات واملقبوضات النقدية املستقبلية املقدرة خالل العمر املتوقع لألداة املالية إلى املرتبطة 

يشمل حساب معدل الفائدة الفعلي جميع الرسوم والعموالت األولي باألداة املالية.  عترافمعدل الفائدة الفعلي عند اال ويتأسسالقيمة الدفترية لألداة املالية. 

الفائدة الفعلي. معدلط التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من املدفوعة أو املستلمة، وتكاليف املعامالت، والخصومات أو األقسا
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املالية اتلتزامواالصول باأل عترافإلغاء اال )د

هاء باألصل املالي عند عترافالشركة اال تلغي  .ومزاياه مخاطر ملكية األصلاألصل املالي وجميع ل يحو أو عند ت،ألصللالحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية ان

ها بقدر كبيرومزاياه الشركة جميع مخاطر األصلتحول قل األصل، ولم إذا نُ  .الشركة ما إذا كانت قد احتفظت بالسيطرة على األصلتحدد ، أو تحتفظ 

ها االستمرار في اال  إذا لم تحتفظ الشركة  و املستمر في األصل املالي.  ارتباطها  باألصل املالي إلى حد  عترافإذا احتفظت الشركة بالسيطرة على األصل، فيجب عل

ها تلغي اال  .تم إنشاؤه أو االحتفاظ بھ في التحويلالتزامأو وتعترف بشكل منفصل بأي حقوق ،باألصلعترافبالسيطرة على األصل، فإ

لدفترية السابقة، ومجموع أي مقابل مستلم، إلى جانب تحويل أي مكسب/ خسارة تراكمية معترف  عترف بالفرق بين القيمة ا وعند إلغاء االعتراف بأصل مالي، يُ 

األصول املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة.بالغاء االعترافعند "(الخسائر)/صافي املكاسب"الدخل ضمن قائمةها سابًقا في حقوق امللكية  في 

. اأو انقضاء أجلهها،بالتزامات الشركة، أو إلغاااللتزامات املالية عند الوفاء االعتراف بلغى وي

نخفاض في قيمة األدوات املالية اال )ه

. ة فأطلما بالتکلفةلمقاسةا لمالیةها ا صول خسارة االئتمان املتوقعة أل بمخصصکةر لشا تعترف 

قياس خسارة االئتمان املتوقعة

لألداةاملتوقعالعمرمدى علىواملتوقعة)التعاقديةالنقديةالتدفقاتبينالفرق (أي النقدلعجزالحاليةالقيمةهياملاليةلألصول املتوقعةاالئتمانخسائر

لألصل.الفعليالفائدة بمعدلمخفضةاملالية،

ها علىتوقعةاملاالئتمانخسارة ُتقاس املالي،التقريرتاريخ فيالقيمة منخفضاملالياألصليكون عندما والقيمةلألصل اإلجماليةالدفتريةالقيمة بينالفرق أ

األصلي.الفعليالفائدة معدلباستخداممخفضةاملستقبلية،النقديةللتدفقاتالحالية

األولي: ترافعتطبق الشركة منهًجا من ثالث مراحل لقياس خسائر االئتمان املتوقعة بناًء على التغير في مخاطر االئتمان منذ اال 

 األولي، عندها يتم احتساب مخصص الخسارة على عترافاملرحلة األولى: إذا لم تزداد مخاطر االئتمان لألداة املالية في تاريخ التقرير بشكل جوهري منذ اال

ذا التعثر. حتمالية حدوث ها التالية، مقاسة على ١٢أنھ عجز نقدي مدى الحياة والذي سينشأ إذا حدث تعثر في األشهر الـ 

 الخسائر االئتمانية  مبلغره باعتبارة لخساا صمخصاألولي، يتم احتساب رافالعتا ذمننالئتماا طرمخافيجوهريةدة يازلكھنانکاإذا : لثانيةا حلةرملا

إذا  ملاليةا داة لأل ملتبقيا رلعما علیاملتوقعة   األولي، فإن  عترافالجوهرية في مخاطر االئتمان منذ اال ا أنھ لم يعد هناك مؤشر على الزيادة  الحًق استنتج  . 

شهًرا.  ١٢مخصص الخسارة يعود ليعكس الخسائر املتوقعة خالل 

 ف یر لتعه ناأدظر ن(ا االئتمانمخفضةتعتبراملاليةاألداة وكانتاألوليرافالعتا ذ مناالئتمانمخاطرفيجوهريةزيادة هنالك نکاإذا :  لثالثةا حلةر لما

ا الحًق استنتج  . إذا  ملاليةا داة لأل ملتبقيا رلعما علیالخسائر االئتمانية املتوقعة  مبلغره باعتبارة لخساا صمخص")، يتم احتساب  منخفض القيمة"االئتمان

١٢سائر املتوقعة خالل األولي، فإن مخصص الخسارة يعود ليعكس الخعترافأنھ لم يعد هناك مؤشر على الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان منذ اال 

شهًرا. 

"اإليراد من العقود مع العمالء" والتي ال ١٥املالي  للتقريرالعقد بموجب املعيار الدولي وأصول وبصرف النظر عّما سبق، بالنسبة للذمم املدينة التجارية 

فيجوهريةدة يازتحتوي على عنصر تمويلي كبير، فإنھ دائًما ما تحتسب الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدى الحياة دون النظر فيما إذا كانت قد حدثت 

.نالئتماا طرمخا

قياس الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان 
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اسات املحاسبية املهمة (تتمة) ملخص السي-٣

(تتمة) االنخفاض في قيمة األدوات املالية )ه

، تأخذ الشركة في االعتبار املعلومات والتحليالت الكمية والنوعية على أساس الخبرة السابقة للشركة وتقييم نالئتماا طرمخافيالجوهريةدة يازالعند تقييم 

.املعلومات التطلعيةالخبراء ملخاطر االئتمان بما في ذلك 

 
ُ
االقتصاد الكلي  احتمالية التعثر في السداد من درجات التصنيف االئتماني الداخلية (بناًء على املعلومات املتاحة حول املقترض) والعديد من سيناريوهاتستمد  ت

ا إلى احتمالية قرير نسبيً التطلعية التي يتم ترجيحها. تعتبر مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري إذا زادت احتمالية التعثر في السداد بشكل جوهري في تاريخ الت

التغير النسبي في احتمالية الىاستنادى "جوهري"  املبدئي. إن تقييم ما إذا كان التغيير في احتمال التعثر في السدادعترافالتعثر في السداد للتسهيل في تاريخ اال 

، ترى دعامةكوالتي تشير إلى ما إذا كان القرض عامل أو يواجھ صعوبة. باإلضافة إلى ذلك،  ،التعثر في السداد وعلى املؤشرات النوعية ملخاطر االئتمان للتسهيالت

ها أحد التسهيالت متأخرا  الشركة أن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قد حدثت في جميع تتمثل السياسة املحاسبية .يوًما عن األداء٣٠الحاالت التي يكون ف

التي تخضع ال  املالية  األدوات  الشركة جميع  تراقب  لذلك،  "املنخفضة". ونتيجة  االئتمان  العملية ملخاطر  نخفاض في قيمة للشركة في عدم استخدام الوسيلة 

والتي  ١٥تمان باستثناء الذمم املدينة التجارية وأصول العقود الناشئة عن املعامالت التي تدخل في نطاق املعيار الدولي للتقرير املالي  الزيادة الجوهرية ملخاطر االئ

كر
ُ
.أعاله ال تحتوي على عنصر تمويل جوهري كما ذ

تعكس:بحيثعامبشكلاملتوقعةاالئتمانخسائرُتقاس

 هاباحتماليةموزونةاملحتملةالنتائجمدى ;حدو

للنقودالزمنيةالقيمة;

واملستقبلية.والحالية،املاضية،االقتصاديةبالظروف املتعلقةالصلةذاتاملعلومات

خسائرة االئتمان املتوقعةاحتساب

:خسارة االئتمان املتوقعة باستخدام ثالثة مكونات رئيسيةُتحتسب

  مدى الحياة احتمالية التعثر في السداد املتوقعة في على  شهًرا و ١٢احتمالية التعثر في السداد ملدة  تمثل،حاسبيةماحتمالية التعثر في السداد: ألغراض

املالياملركزقائمةفي تاريخ ملوجودة ا الظروف نقطة من الزمن خالل االثني عشر شهًرا التالية وعلى مدى العمر املتبقي لألداة املالية، على التوالي، بناًء على 

.والظروف االقتصادية املستقبلية

الخسارة املتوقعة نتيجة للتعثر في السداد، الخسارة املتوقعة املشروطة بالتعثر في السداد مع مراعاة أثر الخسارة املتوقعة نتيجة التعثر في السداد: تمثل

.القيمة املتوقعة للضمانات عند تحقيقها والقيمة الزمنية للنقودالتخفيف الناتج عن الضمانات بما في ذلك 

املقدر للتعثر في السداد املتوقع مع األخذ في االعتبار السداد املتوقع للمبلغ والفائدة من تاريخ املركز التعرضاملقدر للتعثر في السداد: يمثل  االنكشاف

.متوقعة للمنشأة خالل تلك الفترة املالي إلى حدث التعثر في السداد مع أي عمليات سحب 

 
ُ
ها لبيانات االقتصاد الكلي التاريخية،  ستمد هذه العوامل بشكل عام من النماذج اإلحصائية املطورة داخليً وت املستقبلية، وحكم خبراء و الحالية،  و ا مع تضمي

سيناريوهات االقتصاد الكلي بصورة ربع سنوية.راجع املخاطر للدولة املعنية. تُ 

الخسارة في حال التعثر  ا فيشهًرا القادمة الحتمالية التعثر في السداد الربع سنوي مضروبً ١٢شهًرا تساوي املجموع خالل الـ ١٢ارة االئتمان املتوقعة ملدة ن خسإ 

خسائر االئتمان املتوقعة مدى الحياة باستخدام  ُتحتسب املقدر للتعثر في السداد مع تخفيض هذه الخسائر املتوقعة بسعر الفائدة الفعلي. االنكشافو في 
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االنخفاض في قيمة األدوات املالية (تتمة) )ه

املقدر للتعثر في السداد على مدى العمر التعرضالخسارة في حال التعثر و التعثر في السداد الربع سنوي مضروبة فياحتمال  القيمة الحالية املخفضة إلجمالي

.املتبقي لكامل التسهيل

ها الوسائل العمليةتستخدم  عتبار السيناريوهات املتعددة، باستثناء الحاالت التي  اال بتأخذ الشركة  ،عند قياس خسائر االئتمان املتوقعة لتحديد خسائر  ؛  ف

خسائر االئتمان املتوقعة على بعض الذمم املدينة التجارية ُتحتسب  .تستخدم الوسائل العملية حيثما كانت متسقة مع املبادئ املوضحة أعاله و االئتمان املتوقعة.  

مع تطبيق مستويات مختلفة للمخصصات على أساس  ،املاليةصول املصفوفة" والذي يعكس التاريخ السابق لخسائر االئتمان على هذه األ باستخدام أساس "

 من ذلكعمر املدينين. 
ً
وحيث إذا كان هنالك تاريخ من عدم وجود خسائر ائتمانية،،بدال

خسائرة االئتمان املتوقعة (تتمة)احتساب

أن خسارة االئتمان املتوقعة حدد  وفي هذه الحالة ي،من املتوقع أن يستمر هذا في املستقبل ألسباب هيكلية أو غيرها، مثل الضمانات أو تعزيزات ائتمانية أخرى 

عتراف بخسائر االئتمان.جوهرية للغاية) وقد ال يكون من الضروري اال ألداة مالية هو الحد األدنى (غير 

ها أصول مالية مشتراة أو تقيس  نشأت منخفضة االئتمان.الشركة الخسائر االئتمانية املتوقعة على أساس األصول الفردية وليس لد

املاليةاملخاطرة إدار حول ٢٧اإليضاحفياملتوقعةماناالئتخسائرقياسحول املعلوماتمنزيداملردتو 

املتوقعة االئتمانخسارة عرض

املقاسةاملاليةصول األ علىاملتوقعةاالئتمانخسائرعرضتخسارة االئتمان املتوقعة في قائمة الدخل ضمن "صافي خسائر انخفاض قيمة األدوات املالية".ُتدرج  

يقلل هذا املخصص من صافي القيمة الدفترية على وجھ قائمة املركز املالي.  املتوقعة.االئتمانخسائر كمخصصاملطفأة بالتكلفة

االئتمانمنخفضةماليةأدوات

االئتمان املتوقعة،   املالية بموجب نموذج خسارة  األدوات  االئتماني املنخفض وفًق األ بالشركة  تعترف  عند تقييم انخفاض قيمة  املالية ذات التصنيف  ا  دوات 

قيمة   ذات  املالية  األداة  تعتبر  ستانلي.  مورغان  ملجموعة  االئتمان  مخاطر  إدارة  وإجراءات  على  ائتمانية  لسياسات  بناًء  املحتمل،  من  يكون  عندما  منخفضة 

الدفعات املجدولة ألصل الدين أو الفائدة عند استحقاقها وفًقا للشروط التعاقدية  املعلومات واألحداث الحالية، أن تكون الشركة غير قادرة على تحصيل جميع

لالتفاقية. 

التعثر تعريف

االئتمان مخاطرإدارة وإجراءاتلسياسات وفًقاالتعثرالشركة تحدداملتوقعة،االئتمانيةالخسائر لنموذجوفًقااملاليةاألدواتقيمةانخفاضتقييم عند

املؤشراتاالعتبارفيويأخذبالكاملللشركةاالئتمانيةاتھالتزاماملقترضيدفعأناملرجح غيرمنكانإذا مااالعتبارفيهذا يأخذستانلي.غانمور بمجموعة

عثر تقديوًما٩٠منأكثراستحقاقھموعدتجاوز الذي املالياألصلأنافتراضأيًضاالسدادعنخلفالتتعريفيتضمنو التعهدات.باإلخاللمثلالنوعية،

السداد.عن

الديون شطب
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عندما عادة تحدثوالتيللتحصيلقابلةغيرتعتبرعندماكلًيا)أوجزئًيا(إمايناملوظفمستحقاتدون األخرى املدينةوالذمم املدينةالتجاريةالذمم شطبيتم 

ستنفد
ُ
منالعائداتأنأو،لتزاماالدفعيستطيعيعدلم املقابلالطرفأنعلىدليلإلىالتحديدهذا ويستنداملدينة.الذمم السترداداملعقولةالوسائلجميعت

هذه تخضعأنيمكن ذلك،معللتحصيل.قابلغيراملدينةالذمم منجزء يكون عندماجزئيةشطبعملياتُتجرى ستحق.امللسداد كافيةتكون لن الضمانات

مباشرةالفرق يظهر،املتراكم الخسارة مخصصمنأكبرشطبھ،يتطلبالذي املبلغكانإذا املستحقة.املبالغالستردادالتنفيذألنشطةاملشطوبةاملاليةصول األ 

"صافيفيكدائنا الحًق مستردة مبالغأي دتقيّ الخسارة.مخصصحساب فيُيسجلوالاملالية" األدواتقيمةانخفاضخسائر "صافيضمن الدخلقائمةفي

الدخل.قائمةضمناملالية"األدواتعلىالقيمةانخفاضخسائر

تراف باإليرادات واألصول وااللتزامات التعاقدية االع)و

التالية:الرئيسيةاملصادرمنباإليراداتالشركةتعترف

ة. االستثمارياملصرفيةالخدمات

أصول. إدارة أتعاب

وعموالت.رسومإيرادات

يكون عندماالخدماتأوالسلعتلك مقابلاستالمھالشركة تتوقعالذي املبلغأساسعلىالشركة،عمالءإلىالخدماتأوالسلعم يتسلعندباإليراداتُيعترف

املبالغ.لهذه جوهري عكسوجوداملرجحغيرمن

االستثمارية املصرفيةالخدمات

واألتعاب ،الثابتالدخلذاتاملاليةواألوراق،أساسىيبشكلامللكيةبحقوق االكتتابمناملكتسبةالعوائدمناالستثماريةاملصرفيةاألنشطةإيراداتتتألف

االستشارية.واملهام،الهيكلةوإعادة ،واالستحواذ،الدمجلعملياتاالستشارية

تسجيلعنداالكتتاببتكاليفعترفيُ دفعھ.يتعينالذي بلغباملتتعلقمحتملةشكوكهناكيكنلم إذا التداول،تاريخفيعامبشكلاالكتتاببإيراداتعترفيُ 

الصلة. ذاتاالكتتابإيرادات

عترفيُ و جوهري.لعكس مرجحةغيراإليراداتتكون وعندماالعملفيالتقديري اإلنجازأساسعلىللعميلاملشورة تقديم يتم حيثاالستشاريةالرسومُتثبت

سترد.عندماذلكفيبماتكبدها،عنداالستشاريةباملصاريف
ُ
ت

األصول أتعاب إدارة 

ها،تتم التيالصلةذاتصول األ مستوياتعلىعامبشكلواإلدارة صول األ إدارة رسومتعتمد صول األ قيمةأولإلدارة،الخاضعةالعميلحساب أصول مثلإدار

النفقاتوسقفالرسومعلىالتقديريةالتنازالتصم تخمعروفة.الرسومتصبح عندما الخدماتتنفيذعندعموًماالرسومهذه عترفيللصندوق.الصافية

الصندوق.مناملستثمريخرجعندماالصندوق مناملستثمرتخارجباملشروطالتوزيعبرسوم عترفياإلدارة.رسوممنوجدت،إنلعميل,لاملقدمة

موالتوعرسومإيرادات
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منرئيسىيبشكلاإليراداتهذه تنشأاملعامالت.تنفيذ مقابلرسوماالعميلُيحّملحيثاملعامالتعلىالقائمةالترتيباتمنوالعموالترسوم الإيراداتتنتج

بإيراداتعترفيالبديلة.والصناديقاملشتركةالصناديقومبيعاتواملبيعات؛التجاريةباألنشطةاملتعلقةوالخدماتامللكية،لحقوق املاليةاألوراقفياملعامالت

األداء.التزامبالوفاءيتم عندمااملعامالتتاريخفيوالعموالتاألتعاب

والرسوم االستشارية.  ،وعموالت املبيعات،في قائمة الدخل رسوم إدارة االستثمار وعموالتأتعابإيرادات ضمن تُ 

األخرى البنود

ويكون ،األساسيةاألداءاتالتزامبالوفاءعنداملالياملركزقائمةفياألخرى"املدينةوالذمم املدينةالتجارية"الذمم ضمنالعمالءعقودمناملدينةالذمم ُتدرج

هاالتزامبالشركةتفيعندماالعقود أصول بعترفيللعميل.فاتورة بإصدارالعقدحسبالحقللشركة العميلمدفوعاتفإنذلك،ومعباألداء،املتعلقةا

أخرى".أصول "ضمنوتعرضمشروطة،تكون 

متوقًعاالدفعيكون عندمااإليراداتتخفيضيتم الأقل.أوسنةالعقدفترة كانتإذا تكبدهاعندالعقدعلىللحصول كمصروفاإلضافيةبالتكاليفُيعترف

واحد.عامخالل

وعموالترسوممصروفات )ز

الخدمات ذات الصلة. تلقي عندوالعموالت في قائمة الدخل على أتعاب الوساطة. ويعترف باملبالغ الرسومتشمل مصروفات 

ممتلكات ومعدات )ح

هالك وأي مخصص لالنخفاض في القيمة (إيضاح ُيفصح  ها "مصاريف أخرى" في قائمة ،)]ح[٣عن املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد خصم االس والتي يتم تضمي

الدخل.   

هالك على املمتلكات واملعدات بمعدالت محتسبةل  سجي لشطب تكلفة األصول على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية املتوقعة على النحو ؛  االس

التالي: 

التحسينات على املباني املستأجرة، بما في ذلك أصول إعادة مباني 

املكتب إلى وضعها السابق

هما أقل سنوات أو مدة اإليج١٠إلى ٨ ار املتبقية، أ

سنوات٩إلى ٣واملعدات ،واألثاث،التجهيزات

سنوات٣ممتلكات–األصول حق استخدام 

هاءحينالىاالنشاءقيداألصول إهالكيبدأ ال هامناالن هايتم .  لالستخداماألصلوجاهزيةبنا او  ;واملعدات,  األثاث,  التجهيزاتالىاألصلتصنيفاعادة حي

إعادة تصنيفھ الى التحسينات على املباني املستأجرة وإهالكھ باملعدل املناسب("اعاله").  

ها أو في حال عدم توقع فوائد اقتصادية أخرى من استخ دامها أو بيعها. يجب إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية لبند من املمتلكات واملعدات عند التخلص م

الخسائر الناتجة عن عمليات االستبعاد من خالل مقارنة العائدات بالقيمة الدفترية. حدد األرباح و تُ 
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غير ملموسة أصول )ط

ها الشركة بالتكلفة    تظهر البرامج التي حصلت عل
ً
باإلطفاء في "مصاريف أخرى" عترف  ).  ي]ط[٣طفاء املتراكم وخسائر انخفاض القيمة املتراكمة (إيضاح  اإل ناقصا

إتاحتھ لالستخدام.   للبرنامج من تاريخ  املستخدم  العمر االقتصادي  الثابت على مدى  القسط  الدخل على أساس  للبرامج يبلغ  في قائمة  املقدر  اإلنتاجي  العمر 

ها ثالث سن وات. املستحوذ عل

غير املالية صول انخفاض قيمة األ ) ي

هالكتخضعالتياملاليةغيرصول األ ُتراجع القيمة أنإلىالظروففيالتغيراتأواألحداثتشيرعندماالقيمةفيانخفاضوجودمنللتحقق؛اإلطفاءأولالس

القابلة القيمةإن لالسترداد. القابلةقيمتھلألصل الدفتريةالقيمة بھتتجاوز الذي للمبلغ القيمةانخفاض خسارة تسجل لالسترداد. قابلةتكون القدالدفترية

همااالستخدام قيمةأوالبيعتكلفةا ناقًص صول لأل العادلةالقيمةهيلالسترداد التي املستوياتأدنىفيصول األ ُتجمعالقيمة،انخفاضتقييم ألغراضو أعلى.أ

مقابلتسجلو أخرى""مصاريف ضمن الدخلقائمة فيالقيمةانخفاضبخسائر عترفيلنقد).ا توليد(وحداتمنفصل بشكلمحددة نقديةتدفقات ها توجد

الحتمال؛وجدتإنالشهرة بخالف،القيمةفيلالنخفاضتعرضتالتياملاليةغيرصول األ راجعتاملالي.املركزقائمةفيالقيمةمنخفضةصول لأل الدفتريةالقيمة

تقرير.فترة كلهايةفياالنخفاضعكس

نقد وما في حكمھ) ك

استحقاقبآجالالسيولةعاليةاستثماراتجانبإلىالبنوك،لدى الطلبعندوودائعنقدعلىحكمھومافيالنقديشتملالنقدية،التدفقاتقائمةألغراض

هاأصلية .بالقيمةللتغيرضئيلةملخاطر وتخضعمعروفةنقديةمبالغإلىبسهولة للتحويلقابلةتكون والتيأقلأوأشهرثالثةمد

ضريبة دخل )ل

لقواعد  ُتحتسب املالية وفًقا  الدخل في القوائم  الزكاة والضريبة والجماركضريبة  املستحقة حالًيا والضريبة هيئة  . يمثل مصروف الضريبة مجموع الضريبة 

املؤجلة.

(الخسارة) قبل الضريبة كما هو مذكور في /للضريبة عن الربحا على الربح الخاضع للضريبة للسنة. قد يختلف الربح الخاضع تحتسب الضريبة املستحقة حاليً 

أو القابلة للخصم في السنوات األخرى، كما أنھ يستبعد كذلك العناصر التي ال  ،أو املصاريف الخاضعة للضريبة،ألنھ يستبعد عناصر الدخل؛قائمة الدخل

هاية تاريخ التقرير. الشركة ا اتالتزامُتحتسبتخضع أبًدا للضريبة أو القابلة للخصم.  فرض الضريبة تلحالية للضريبة باستخدام معدالت ضريبية تم تطبيقها ب

أو حقوق املساهمين، وفي هذه الحالة يتم ،أو مضافة مباشرة إلى الدخل الشامل اآلخر،في قائمة الدخل، إال عندما يتعلق األمر ببنود محملةتضاف الحالية أو 

ضمن الدخل الشامل االخر أو حقوق املساهمين على التوالي. تسجيل الضريبة الحالية أيًضا

الدفع أو قابلة لالسترداد على الفروقات بين القيم الدفترية لأل  في القوائم املالية اتلتزامواالصول إن الضريبة املؤجلة هي الضريبة املتوقع أن تكون مستحقة 

في   املستخدمة  املقابلة  الضريبية  الاحتساب  واألسس  طريقة  الربح  باستخدام  ها  محاسب ويتم  للضريبة،  اال التزامخاضع  يتم  املالي.  ات لتزامباال عترافاملركز 

الضريبة املؤجلة لالختالفات املؤقتة القابلة للخصم بالقدر الذي يكون فيھ من أصول الضريبية بشكل عام لجميع االختالفات الضريبية املؤقتة ويتم تسجيل  

األرباح الخاضعة للضريبة مقابل استخدام االختالفات املؤقتة القابلة للخصم. ن تتوفر أ املحتمل 

هاية كل تاريخ تقرير ويتم تخفيضها إلى الحد الذي يكون فيھ من املحتمل وجود أرباح خاضعة للضريبة كافية  صول القيمة الدفترية أل راجع  ت الضريبة املؤجلة ب

للسماح باسترداد كل األصل أو جزء منھ.
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(تتمة)ضريبة دخل 

ها تسوية االتسبُتح هاية  لتزامالضريبة املؤجلة وفًقا ملعدالت الضريبة املتوقع تطبيقها في الفترة التي يتم ف أو تحقيق األصل، بناًء على القوانين التي تم تطبيقها ب

ها في قائمة الدخل، إال عندما يتعلق األمر ببنود محملة أو تضاف مباشرة إلى الدخل الشامل االخر أو حقوق  تاريخ التقرير. يتم تحميل الضريبة املؤجلة أو إضاف

املساهمين، وفي هذه الحالة تنعكس الضريبة املؤجلة ضمن الدخل الشامل االخر أو حقوق املساهمين على التوالي.  

الضريبة الحالية مقابل أصول الضريبية الحالية عندما يكون هنالك حق قابل للتنفيذ قانونًيا في مقاصة  اتلتزامالضريبية الحالية مقابل االصول تم مقاصة األ ت

الحاليةاتلتزام اال األ ،الضريبية  الشركة تسوية  تعتزم  الحالية واالصول وأن  أو تحقيق األصل وتسوية  ،  الضريبية الحالية على أساس صاٍف اتلتزامالضريبة 

واحلتزاماال تتم مقاصة  في وقت  للتنفيذ قانونًيا في مقاصة  اتالتزامو أصول د.  املؤجلة عندما يكون هناك حق قابل  الحالية مقابل أصول الضريبة  الضريبة 

الضريبة اتالتزامها الضريبة الحالية و أصولالضريبية الحالية وعندما تتعلق بضرائب الدخل التي تفرضها نفس هيئة الضرائب وتعتزم الشركة تسوية  اتلتزام اال

الحالية على أساس صافي.  

عقود اإليجار ) م

ها األصلية سنة واحدة، يعقود ا بالنسبة ل عقد اإليجار مبدئًيا على أساس القيمة الحالية لدفعات  اتالتزامحق االستخدام و أصول بعترف إليجار التي تتجاوز مد

أيًضا األصل  دام  اإليجار على مدى فترة اإليجار. إن معدل التخفيض املستخدم في تحديد القيمة الحالية هو معدل االقتراض اإلضافي للشركة. يتضمن حق استخ

عقد اإليجار اتالتزاملتعكس حوافز اإليجار املستلمة. تستحق الفوائد على  ؛ة ويتم تخفيضهاأي دفعات إيجار مدفوعة مسبًقا والتكاليف املباشرة األولية املتكبد

عندما تكون هناك تغييرات في دفعات اإليجار املستقبلية الناشئة عن تغيير  لتزاماإليجار. يعاد قياس االالتزامبمعدل فائدة دوري ثابت على الرصيد املتبقي من  

إلى ذلك،  أو مرا ،أو سعر ،في مؤشر إيجار السوق. باإلضافة  أو  ،الشركة تقييمها ملا إذا كانت ستمارس خيار التمديدغيرت  اإليجار إذا  التزامقياس  يعادجعة 

هاء هالك حق استخدام ،اإل هاية عمره اإلنتاجي  األصل أو قامت بتعديالت معينة في عقد اإليجار. يتم اس على أساس القسط الثابت من تاريخ بدء اإليجار وحتى 

هاية مدة اإليجار.   هالك حق استخدام  يعرضأو  لتحديد خسائر انخفاض ؛  األصلحق استخداميختبرضمن "مصروفات أخرى". باإلضافة إلى ذلك،  األصول  اس

القيمة في حال وقوع حدث انخفاض في القيمة.

ها عن سنةتقوم الشركة  لتحديد ما إذا كانت تحتوي على عقد إيجار عند البداية. عندما تحتوي العقود على مكونات إيجارية وغير ؛ بتقييم العقود التي تزيد مد

ها كعقد إيجار واحديحاسبإيجارية،  .ع

 
ُ
في قائمة املركز املالي. على نحو منفصلعقد اإليجار اتالتزامو أصول الشركة حق استخدامعرض ت
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ات لتزامواال،ةوطر شاملاتلتزامواال،املخصصات)ن

عندما يكون من املحتمل أن يكون هناك تدفق خارجي للموارد املتضمنة للمنافع و حالي نتيجة لحدث سابق، التزامباملخصصات عندما يكون على الشركة يعترف

.التزاموعندما يمكن إجراء تقدير موثوق ملبلغ ، لتزاماالقتصادية لتسوية اال

املطلوب لتسوية اال للمقابل  تقدير  املخاطر والشكوك املحيطة  لتزاماملبلغ املعترف بھ كمخصص هو أفضل  االعتبار  السنة، مع األخذ في  هاية  تاريخ  الحالي في 

تزام الحالي، حيث تعكس قيمتھ الدفترية القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية، يقاس املخصص باستخدام التدفقات النقدية املقدرة لتسوية االل.لتزامباال

ويكون تأثير الخصم جوهرًيا.

ولن يتم تأكيد وجوده إال من خالل وقوع أو عدم وقوع حدث أو أكثر من األحداث املستقبلية غير ،  محتمل ينشأ عن أحداث ماضيةالتزامهو  املشروطلتزاماال

ها إما ألن التدفق الخارج للمنافع االقتصادية غير عترافولكن لم يتم اال ماضية،حالي ينشأ من أحداثالتزامأو  ،ال تخضع بالكامل لسيطرة الشركةاملؤكدة التي  

.ال يمكن قياسھ بشكل موثوق لتزاممحتمل أو أن مبلغ اال

و تحويل نقدي.قانوني بإمكانية إجراء أو تلقي مدفوعات نقدية أ التزامهو أي لتزاماال

املالية اتلتزامواالصول مقاصة األ ) س 

 في حالھ وجود حق نافذ قانو 
ً
هانيا ن واحد، فإن  آ في  وااللتزام  أو في تحقيق األصل  ، أساس صافعلى  والنية في التسوية  ، في الوقت الراهن ملقاصة املبالغ املعترف 

املالية  على أساس إجمالي في غياب هذه الشروط.  اتلتزامواالصول األ تعرضقائمة املركز املالي. في املبلغ الصافي يعرضو املالية تقاص اتلتزامو االصول األ 

خطط تعويض املوظفين  )ع

واة بملكية حقوق املساهمين اخطط التعويض املس)١

قياس ويتم املنحتسوية يتم للشركة.املقدمةالخدماتعن ستانليمورغانمجموعةملوظفيمقيدة أسهم وحداتشكلعلىمنحستانليمورغانشركةتصدر

للوحدات العادلةالقيمةدتستناملنح.تاريخفياملساهمينحقوق ألدواتالعادلةالقيمةأساسعلىاملوظفينمعاملساهمينحقوق علىالقائمةاملعامالتتكلفة

.التحويلتاريخفيبالكميةاملوزون السعرمتوسطأنھعلىيقاس واملنحة،منحتاريخفيالعادي ستانليمورغانلسهم السوق سعرإلى

ضبطيتممحددة.ظروف ظلفيهامجزء أواملنحةإللغاءالخيارستانليورغانماملنحبعضتعطيوإلغاء.استرجاعأحكامعلىعامبشكلاملنحتحتوي 

.التحويلحتىستانليمورغانلشركةالعادي للسهم العادلةالقيمةفيالتغيراتأجلمناملنحلهذه التعويضمصروفات

هاسيتم التياملنح تقّدراملنحة.من منفصلجزءلكلالصلةذاتاالستحقاقفترة مدى علىالتعويضبتكلفةالشركةتعترف بسبب ستحقاقاال قبلمصادر

الصلة.ذاتستحقاقاال فترة خاللإطفاؤهاسيتم التيالتعويضتكلفةإجماليحسابعندالخدمةشروطاستيفاءعدم

العادلة القيمةستانليملورغانالشركةتدفعو األسهم.لشراء ستانليملورغان الشركةتدفع،ستانليمورغانمجموعةمناملدفوعةاملبالغرداتفاقياتبموجب

.املوظفينإلىاألسهم وتسليم املنحةتحويلوقتحتىعادلةقيمةذاتالحقةحركةوأي املنحتاريخفي

سجل
ُ
الدخل.قائمةفياألخرى""املصاريففياملوظفين" "تكاليفضمنبامللكيةاملساواة التعويضمصروفاتت
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طط التعويضات النقدية املؤجلة  خ)٢

استثماراتأداءعلىبناءً املشاركين للموظفينعائًدا يوفرممااملوظفين، لصالحالشركةعننيابة مؤجلةنقديةتعويضات ستانليمورغانشركةتمنحقد

مختلفة. 

القيمةفيالتغييراتحسبلةواملعّد املمنوحةللمنحةاالسميةالقيمةأساسعلىالنقدإلىاملستندة املؤجلةالتعويضملنحالتعويضمصروفاتتحتسب

هااملشارلالستثماراتالعادلة املوظفين.يختارهاوالتيإل

االستحقاق ذات الصلة لكل جزء منفصل من املنحة.  يتم احتساب املصادرة بسبب الفشل في تلبية شروط تعترف الشركة بتكلفة التعويض على مدى فترة 

ها.  الخدمة فور حدو

هااملشار املؤجلةالتعويضمصروفاتتسجل بالقيمةبالقروضاملتعلقةاتلتزاماالتقاسالدخل.قائمةفيأخرى""املصاريففياملوظفين" "تكاليفضمنإل

املالي.املركزقائمةفياألخرى"اتلتزام"االضمن وتدرجعادلةال

منافع ما بعد التوظيف ف) 

تدير الشركة خطة منافع محددة ملا بعد التوظيف ("الخطة").  

خبير اكتواري مؤهل ومستقل باستخدام  ات الخطة على أساس اكتواري وفًقا لنصيحة  التزامتقاس  بالنسبة لخطة ما بعد التوظيف ذات املنافع املحددة للشركة،  

فقد تم استخدام سوق سندات الشركات  ،طريقة وحدة االئتمان املتوقعة. نظًرا لعدم وجود سوق عميق لسندات الشركات داخل اململكة العربية السعودية

كبديل لتحديد نسبة التخفيض املناسبة. تتوقع الشركة زيادة معدالت الرواتب بما يتماشىى مع التوقعات املستقبلية. الخطة  AAاألمريكية الحاصلة على تصنيف  

ها في الخطة بشكل متساوي مع املنافع التي سيتم دفعها،  التزاملتغطية  أصول املذكورة غير ممولة ألنھ لم يتم تخصيص أي   ات الشركة. تدفع الشركة مساهم

ها.  عندما تكون هناك حاجة إلى أدا

"مصاريف  ات املنافع املحددة على "تكاليف املوظفين" ضمن التزامتكلفة الخدمة الحالية وأي تكاليف خدمة سابقة باإلضافة إلى صافي الفائدة على صافي ُتحمل

ها. الشركة فيما يتالتزامبإعادة القياس التي تنشأ في حساب ُيعترفأخرى" في قائمة الدخل.   علق بالخطة في الدخل الشامل اآلخر، في الفترة التي تحدث ف

من هذه القوائم املالية. ٢٨ترد تفاصيل الخطط في اإليضاح 



مورغان ستانلي السعودية

مقفلة)مساهمة(شركة

املالية القوائمحول ايضاحاتإ

هية للسنة م١٢٠٢ديسمبر ٣١في املن

٢٣

وعموالت أتعاب إيرادات -٤

م ٢٠٢٠م ٢٠٢١

(بآالف الرياالت 

السعودية)

(بآالف الرياالت 

السعودية)

والعموالت: الرسومإيرادات 

٣١٬٣٠٩٤٣٥السمسرة ودخل العموالترسوم 

١٦٬٩١٢٢٬٣٤٦رسوم إدارة األصول 

١٦٬٨٥٦٦٬٥٠٧الخدمات املصرفية اإلستثمارية 

٦٥٬٠٧٧٩٬٢٨٨والعموالت (اإليرادات من العقود مع العمالء): لرسوما إيرادات إجمالي 

والعموالت األخرى:األتعاب إيرادات 

٣٤٬٩٢٣٤٤٬٦٦٧العموالت وإيرادات رسوم السمسرة 

١٩٬٧٩٨٣١٬٢٧١رسوم إدارة األصول 

١٣٬٩٣٩) ١٦٬٨٨٧(ستثمارية الخدمات املصرفية اال 

٣٧٬٨٣٤٨٩٬٨٧٧األخرى رسوموال األتعاب إيرادات إجمالي 

١٠٢٬٩١١٩٩٬١٦٥والعموالتلرسوماإيرادات إجمالي 

والعموالت: رسومالمصاريف 

)١٬٠٤٢() ٢٬٧٤٣(رسوم السمسرة 

) ١٬٠٤٢() ٢٬٧٤٣(والعموالتالرسومإجمالي مصروفات 

١٠٠٬١٦٨٩٨٬١٢٣والعموالترسومالإيرادات صافي 

دخل ومصاريف الفوائد -٥

. [ج])٣(إيضاح باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعليتحتسب املالية بالتكلفة املطفأة و اتلتزامواالصول تتعلق جميع إيرادات ومصاريف الفوائد باأل 

م ٢٠٢٠م ٢٠٢١
(بآالف الرياالت 

السعودية)
(بآالف الرياالت 

السعودية)
٩٤٧٢٬٧٧٠ودائع مرابحةمن دخل فوائد 

٣٢١١٧دخل فوائد من قروض مشاريع مجموعة مورغان ستانلي األخرى  
(٢٠٣)(٢٤٥)مصاريف فوائد على قروض مشاريع مجموعة مورغان ستانلي األخرى 

(٧٣)(١٦)مصاريف فوائد على التزامات عقود إيجار 

٧١٨٢٬٦١١صافي دخل الفوائد 

عن فروقات صرف  وأفصح  عنھ كـ "إيراد فوائد".  أفصح  بأي أرباح أو خسائر أخرى فيما يتعلق باألصول املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة بخالف ما  ُيعترفلم  

). ٦العمالت األجنبية  في "مصاريف أخرى" (إيضاح 

 عنھ كـ "مصاريف فوائد".  أفصحاملالية املقاسة بالتكلفة املطفأة بخالف ما  اتلتزام بأي أرباح أو خسائر أخرى فيما يتعلق باالُيعترفلم  
ُ
عن فروقات حفِص وأ

).  ٦صرف العمالت األجنبية  في "مصاريف أخرى" (اإليضاح 



مورغان ستانلي السعودية

مقفلة)مساهمة(شركة

املالية القوائمحول ايضاحاتإ

هية للسنة م١٢٠٢ديسمبر ٣١في املن

٢٤

مصاريف أخرى  -٦

م ٢٠٢١

(بآالف الرياالت 

السعودية)

م ٢٠٢٠

(بآالف الرياالت 

السعودية)

٣٢٬٥١٥٣١٬١١١رسوم إدارية من مشاريع مجموعة مورغان ستانلي األخرى املتعلقة بخدمات أخرى 

٣١٬٤٩٣٣٥٬١١٣تكاليف موظفين 

٧٬٥١٦٥٬٤٩٥ضريبة االستقطاع

٢٬٦٩٣٢٬٠٢٧مصاريف بنكية

٢٬٦٨٦٣٬٠٧٢الخدمات املهنية األخرى 

هالك  ٢٬٢٥٧٢٬١٣١حق استخدام األصول اس

هالك ممتلكات ومعدات  ٩٣٠٩٣٣اس

-٦٨٢االستثمارية املصرفيةتكاليف

٦٦٨٦٥٠مكافأة مدراء مستحقة 

٥٦٣٣٥٤رسوم حكومية  

٥٣٩٨١٠معالجة املعلومات 

٤٤٣٨٩٥تسويق وتطوير األعمال  ال

٣٦٥٢٠٦وقرطاسية خدمات مكتبية 

٣٤٤٣٤٤بنىاملرسوم خدمات

٦٦١١٢صافى خسارة صرف عمالت أجنبية 

٣٧٩٥إدارية من مشاريع مجموعة مورغان ستانلي األخرى املتعلقة بتكاليف املوظفين  مصاريف 

٢٤٢٣إطفاء أصول غير ملموسة 

١٬٢٨٠٦٨٤مصاريف أخرى 

٨٥٬١٠١٨٤٬٠٥٥

اإليجار.عقودبالخاص٢٢رقم اإليضاحفيللشركةالجوهريةاإليجارعقود لترتيباتوصفيعرض

. ٣١مزيد من املعلومات حول خطط تعويض املوظفين في اإليضاح رقم تقدم 

في القيمة على األدوات املالية  االنخفاضصافي خسارة -٧

يوضح الجدول التالي صافي مصاريف خسارة االئتمان املتوقعة للسنة:   

م ٢٠٢٠م ٢٠٢١

(بآالف الرياالت 
السعودية)

(بآالف الرياالت 
السعودية)

-(٥٠)خرى أ أصول 

في القيمة خالل السنة الحالية أو السنة االنخفاضتسويات لكامل  تجرى في القيمة املذكورة أعاله على أساس منفصل. لم  االنخفاضجميع خسائر  حتسبتا 

السابقة.   



مورغان ستانلي السعودية

مقفلة)مساهمة(شركة

املالية القوائمحول ايضاحاتإ

هية للسنة م١٢٠٢ديسمبر ٣١في املن

٢٥

ضريبة الدخل-٨

م ٢٠٢١
(بآالف الرياالت 

السعودية)

م ٢٠٢٠
(بآالف الرياالت 

السعودية)
تداولةاملالضريبة 

٥٬١٢٨٤٬٤١٢السنة الحالية

٥١٢متعلقة بالسنوات السابقة تسويات 

٥٬١٣٣٤٬٤٢٤
الضريبة املؤجلة

٩٦) ٤٥١(نشأة وعكس الفروقات املؤقتة  

٤٬٦٨٢٤٬٥٢٠ضريبة الدخل 

التسويات ملعدل الضريبة الفعلي 

الدخل الضريبي: و التسوية بين الدخل املحاسبي فيما يلي 

م ٢٠٢١
الرياالت (بآالف 

السعودية)

م ٢٠٢٠
(بآالف الرياالت 

السعودية)
١٥٬٧٣٥١٦٬٦٧٩الربح قبل ضريبة الدخل 

ضريبة الدخل باستخدام املعدل للضريبة العادية للشركات في اململكة العربية السعودية
٪٢٠بمقدار

٣٬١٤٧٣٬٣٣٦

التأثير على الضريبة من: 
١٬٩٨١١٬٠٩٨ألغراض الضريبةمصاريف غير قابلة للخصم 

٧٤(٤٥١)فروقات توقيت أخرى 
٥١٢الضريبة للسنوات السابقة 

٤٬٦٨٢٤٬٥٢٠مجموع مصروف ضريبة الدخل في قائمة الدخل 

عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر:املبلغ اإلجمالي للضريبة الحالية واملؤجلة املتعلقة بكل فيما يلي ل على قائمة الدخل، باإلضافة إلى املبلغ املحّم 

م ٢٠٢٠م ٢٠٢١

قبل الضريبة
(بآالف  

الرياالت 
السعودية)

فائدة الضريبة
(بآالف الرياالت 

السعودية)

صافي  
الضريبة
(بآالف  

الرياالت 
السعودية)

قبل الضريبة
(بآالف  

الرياالت 
السعودية)

املصروف  
ي الضريب

(بآالف  
الرياالت 

السعودية)

صافي  
الضريبة
(بآالف  

الرياالت 
السعودية)

إعادة قياس صافي التزام 
)١٬٣٨١(٣٤٥)١٬٧٢٦(١٬١٦٢)٢٩٠(١٬٤٥٢حددةاملنافع امل



مورغان ستانلي السعودية

مقفلة)مساهمة(شركة

املالية القوائمحول ايضاحاتإ

هية للسنة م١٢٠٢ديسمبر ٣١في املن

٢٦

الطلب عند نقد وودائع -٩

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

م ٢٠٢١

(بآالف الرياالت 

السعودية)

م ٢٠٢٠

(بآالف الرياالت 

السعودية)

١٩٠٬٠٠٠١٧٠٬٠٠٠وديعة مرابحة

١٦٦٬١٠٠٨٩٬٨٥٥نقد لدى البنك

٨-نقد في الصندوق 

٣٥٦٬١٠٠٢٥٩٬٨٦٣الطلب عند مجموع النقد والودائع 

٪ سنوًيا). وديعة املرابحة ذات تاريخ استحقاق ١٫٢٥: ٢٠٢٠سنوًيا (٪٠٫٦١بمتوسط معدل عمولة البنوك املحلية إحدى لدى  مرابحة وديعة الشركةأودعت

أشهر.٣أقل من أساسىي

أخرى ذمم مدينة تجارية و -١٠

م ٢٠٢١

(بآالف الرياالت 

السعودية)

م ٢٠٢٠

(بآالف الرياالت 

السعودية)

طفأة) املتكلفة بالذمم مدينة تجارية وأخرى (

: مدينة تجاريةذمم 

١٧٬٥٨٦٢٬٣١٦عقود مع العمالء 

: ذمم مدينة أخرى 

٤٬٣٦٤٦٬٢٠٨املبالغ املستحقة من مشاريع مجموعة مورغان ستانلي   

١٨٬٧٥٠-١حساب رفض الصفقات

٣٢٩١٥يرادات الفوائد املستحقة من ودائع املرابحةإ 

٦٩٧٤٣٠ذمم موظفين وذمم مدينة أخرى 

٥٬٣٩٠٢٥٬٤٠٣إجمالي الذمم املدينة األخرى 

٢٢٬٩٧٦٢٧٬٧١٩التكلفة املطفأة) ب(ى األخر الذمم املدينةتجارية و الإجمالي الذمم املدينة 

م ٢٠٢١في عام  الصفقاتتمويلامشهالشركة. استبدل  لهاوفرتاملرفوضة املحتملة التي  صفقاتالتمويلي لسيناريوهات  هامش. يمثل رصيد السنة السابقة  ١

).١٧إيضاح جموعة مورغان ستانلي (ملينةخز البتمويل من 



مورغان ستانلي السعودية

مقفلة)مساهمة(شركة

املالية القوائمحول ايضاحاتإ

هية للسنة م١٢٠٢ديسمبر ٣١في املن

٢٧

ضريبية مؤجلةأصول -١١

حساب ضريبة الدخل املؤجلة: حركةفيما يلي امليزانية. التزامالضرائب املؤجلة على جميع الفروقات املؤقتة بموجب طريقة حتسب تُ 

م ٢٠٢١

(بآالف الرياالت 

السعودية)

م ٢٠٢٠

(بآالف الرياالت 

السعودية)

٣٬٧٤٠٣٬٤٩١يناير١كما في 

)٩٦(٤٥١املبلغ املعترف بھ في قائمة الدخل 

٣٤٥(٢٩١)املبلغ املعترف بھ في الدخل الشامل اآلخر 

٣٬٩٠١٣٬٧٤٠ديسمبر٣١كما في 

:"ضريبة الدخلمصروف املدرجة في قائمة املركز املالي والتغيرات املسجلة في "الضريبة املؤجلة فيما يلي 

م ٢٠٢٠م ٢٠٢١

أصل ضريبي  
مؤجل

(بآالف الرياالت 
السعودية)

قائمة الدخل  
(بآالف الرياالت 

السعودية)

أصل ضريبي  
مؤجل

(بآالف الرياالت 
السعودية)

قائمة الدخل  
(بآالف الرياالت 

السعودية)

٢٬٠٣٤٢٢٧(١٧٧)١٬٩٢٠صافي التزامات املنافع املحددة عن   الفروقات املؤقتة الناتجة 

صافي القيمة الدفترية للممتلكات عن الفروقات املؤقتة الناتجة 

واملعدات 
(١٣١)١٬٥٦٢١٣٧١٬٦٩٨

--(٤٠١)٤٠١مخصص خطة تعويض املوظفين عن الفروقات املؤقتة الناتجة 

- ٨(١٠) ١٨التجارية املدينة مخصصات الذمم عن الفروقات املؤقتة الناتجة 

٣٬٧٤٠٩٦) ٤٥١(٣٬٩٠١

أخرى أصول -١٢

م ٢٠٢١

(بآالف الرياالت 

السعودية)

م ٢٠٢٠

(بآالف الرياالت 

السعودية)

٤٬٤٢٠٢٬٣٦٧عقد أصول 

)٣٩()٨٩(املتوقعة: مخصص الخسائر االئتمانية يخصم 

٤٬٣٣١٢٬٣٢٨

 اتمدفوع
ً
٢٧١٣١٢مقدما

٤٬٦٠٢٢٬٦٤٠إجمالي األصول األخرى 



مورغان ستانلي السعودية

مقفلة)مساهمة(شركة

املالية القوائمحول ايضاحاتإ

هية للسنة م١٢٠٢ديسمبر ٣١في املن

٢٨

املمتلكات -أصول حق االستخدام-١٣

م ٢٠٢١

(بآالف الرياالت 

السعودية)

م ٢٠٢٠

(بآالف الرياالت 

السعودية)

التكلفة

٦٬٣٩٥٦٬٣٩٥يناير١كما في 

-٧٬٣٦٢اإلضافات 

--التعديالت 

١٣٬٧٥٧٦٬٣٩٥ديسمبر ٣١كما في 

هالك االس

(٢٬١٢٠)(٤٬٢٥١)يناير١كما في 

(٢٬١٣١)(٢٬٢٥٧)السنةخالل املحمل 

-٢٠٤التعديالت 

(٤٬٢٥١)(٦٬٣٠٤)ديسمبر ٣١كما في 

٧٬٤٥٣٢٬١٤٤ديسمبر٣١في الدفترية  القيمة 

ممتلكات ومعدات -١٤

على  تحسينات م ٢٠٢١
املستأجرةبانيامل

(بآالف الرياالت 
السعودية)

واألثاث  جهيزات الت
عدات املو 

(بآالف الرياالت 
السعودية)

نشاء االأصول قيد 
(بآالف الرياالت 

السعودية)

املجموع
(بآالف الرياالت 

السعودية)
التكلفة 

١٥٬٢٦٣٧٬٤٨٥٦٠٢٢٬٨٠٨م ٢٠٢١يناير ١في كما 
٨٣٧-٨٣٧-إضافات 

(١٠٩)(٣٠)(٧٩)-استبعادات 
----تحويالت 

١٥٬٢٦٣٨٬٢٤٣٣٠٢٣٬٥٣٦م ٢٠٢١ديسمبر ٣١في كما 
هالك  اس

(٢٠٬٤٣٨)-(٥٬٤٢٦)(١٥٬٠١٢)م ٢٠٢١يناير ١في 
(٩٣٠)-(٦٧٩)(٢٥١)ل للسنةاملحّم 

٧٩-٧٩-استبعادات 
----تتعديال 

(٢١٬٢٨٩)-(٦٬٠٢٦)(١٥٬٢٦٣)م ٢٠٢١ديسمبر ٣١في كما 
-الدفترية القيمة 

٢٬٢١٧٣٠٢٬٢٤٧-م ٢٠٢١ديسمبر ٣١في كما 



مورغان ستانلي السعودية

مقفلة)مساهمة(شركة

املالية القوائمحول ايضاحاتإ

هية للسنة م١٢٠٢ديسمبر ٣١في املن

٢٩

(تتمة)ممتلكات ومعدات-١٤

تحسينات على  م ٢٠٢٠
ةاملستأجر املباني 

الرياالت (بآالف 
السعودية)

التجهيزات واألثاث  
واملعدات 

(بآالف الرياالت  
السعودية)

نشاء االأصول قيد 
(بآالف الرياالت 

السعودية)

املجموع
(بآالف الرياالت 

السعودية)
التكلفة 

١٤٬٩٠٨٦٬٧٨٥٣٦٧٢٢٬٠٦٠م ٢٠٢٠يناير ١في كما 
٣٥٥٣٣٣٦٠٧٤٨إضافات 

----استبعادات 
-(٣٦٧)٣٦٧-تحويالت 

١٥٬٢٦٣٧٬٤٨٥٦٠٢٢٬٨٠٨م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١في كما 
هالك  اس

(١٩٬٥٠٥)-(٤٬٧٧٢)(١٤٬٧٣٣)م ٢٠٢٠يناير ١في كما 
(٩٣٣)-(٦٥٤)(٢٧٩)املحمل للسنة

----استبعادات 
----تحويالت 

(٢٠٬٤٣٨)-(٥٬٤٢٦)(١٥٬٠١٢)م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١في كما 
القيمة الدفترية 

٢٥١٢٬٠٥٩٦٠٢٬٣٧٠م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١في كما 

غير امللموسة صول األ -١٥

م ٢٠٢٠م٢٠٢١

برامج 
الكمبيوتر

غير  أصول 
املجموعملموسة أخرى 

برامج 
الكمبيوتر

غير  أصول 
املجموعملموسة أخرى 

(بآالف الرياالت 
السعودية)

(بآالف الرياالت 
السعودية)

(بآالف الرياالت 
السعودية)

(بآالف الرياالت 
السعودية)

(بآالف الرياالت 
السعودية)

(بآالف الرياالت 
السعودية)

التكلفة

١٬٥٩٤١٥٨١٬٧٥٢١٬٥٩٤١٥٨١٬٧٥٢يناير١كما في 

------إضافات

١٬٥٩٤١٥٨١٬٧٥٢١٬٥٩٤١٥٨١٬٧٥٢ديسمبر٣١كما في 

في االنخفاضاإلطفاء و 

القيمة   

(١٬٦٧٢))١٥٨((١٬٥١٤)(١٬٦٩٥))١٥٨((١٬٥٣٧)يناير١كما في 

(٢٤)طفاء للسنة اإل 
-

(٢٤)(٢٣)
-

(٢٣)

(١٬٦٩٥)) ١٥٨((١٬٥٣٧)(١٬٧١٩)) ١٥٨((١٬٥٦١)ديسمبر٣١كما في 

فترية القيمة الد

٥٧-٣٣٥٧-٣٣ديسمبر ٣١كما في 



مورغان ستانلي السعودية

مقفلة)مساهمة(شركة

املالية القوائمحول ايضاحاتإ

هية للسنة م١٢٠٢ديسمبر ٣١في املن

٣٠

ذمم دائنة تجارية وأخرى -١٦

م   ٢٠٢١ديسمبر ٣١

(بآالف الرياالت 

السعودية)

م   ٢٠٢٠ديسمبر ٣١

(بآالف الرياالت 

السعودية)

التكلفة املطفأة)ب(أخرى ذمم دائنة ذمم تجارية دائنة و 

٧٬٩٥٢٥٬١٦٢مبالغ مستحقة ملشاريع مجموعة مورغان ستانلي   

٥٬١٥١٣٬٢١٨التزامات ضريبة االستقطاع والقيمة املضافة  

٢٦٠٣٦٣مبالغ مستحقة أخرى 

١٣٬٣٦٣٨٬٧٤٣التكلفة املطفأة)بخرى (األ الذمم الدائنةمجموع الذمم الدائنة التجارية و 

واالقتراضات األخرى الديون -١٧

م   ٢٠٢١ديسمبر ٣١

(بآالف الرياالت 

السعودية)

م   ٢٠٢٠ديسمبر ٣١

(بآالف الرياالت 

السعودية)

التكلفة املطفأة)ب الديون والقروض األخرى (

٤١٬٤٨٣١٬١٦١مجموعة مورغن ستانلي األخرى مشاريع قروض أخرى من 

الحفاظ على مستوى من التمويل لتغطية التداوالت املرفوضة. تمثل الزيادة في الديون واالقتراضات  يةسوق املالالمن مؤسسات يةسوق املالالتتطلب هيئة 

).١٠(إيضاح سابقا محلًياتمولها املاليةالشؤونكانتاألخرى التمويل الذي تحصل عليھ الشركة من خزانة مجوعة مورغن ستانلي، والتي 

مخصصات -١٨

ها بموجب  :٣٧محاسبةالدولي للعيار امليوضح الجدول التالي املخصصات املعترف 

م ٢٠٢٠م٢٠٢١

مخصص ضريبة مخصص ضريبة 

(بآالف الرياالت 

السعودية)

(بآالف الرياالت 

السعودية)

التكلفة

٢٧١٣٨يناير ١في كما 

٧٣-ةإضافياتمخصص

(١٨٤)-املستخدماملخصص 

٢٧٢٧ديسمبر ٣١في 



مورغان ستانلي السعودية

مقفلة)مساهمة(شركة

املالية القوائمحول ايضاحاتإ

هية للسنة م١٢٠٢ديسمبر ٣١في املن

٣١

مخصصات -١٩

مخصصات الضريبة 

وتفسيرات حول  ااإلدارة أحكاًم تصدر  .  وهيئة الزكاة والضريبة والجماركمكلفي الضرائب  املختلفة من  تفسيرات  لالضريبة التي تخضع للنظام  تخضع الشركة  

تقيم . املراجعةالضرائب مع الهيئة الضريبية عند الفحص أو نظام الضرائب عند تحديد مخصص الضريبة. يمكن تسوية النزاعات حول تفسيرات نظام تطبيق 

املراجعة عن  املخصصات املتعلقة بالخسائر املحتملة التي قد تنشأ  ُتنشأالناتجة عن فحوصات السنوات الحالية والالحقة.  التقييمات  احتمالية  دورًياالشركة

إجراء  ةالضريبي يتعلق بإمكانية  ها كافية فيما  أ الشركة أحكاًما تعتقد  املؤكدة. وضعت  باملحاسبة عن بنود الضرائب غير  تقييمات وفًقا لإلرشادات الخاصة 

ات املستقبلية املتوقعة بعد النظر في جميع لتزامإضافية. في حين أن مجموعة من النتائج متوقعة، تعتبر اإلدارة أن مبلغ املخصصات بمثابة تقدير معقول لال

٢٧٬٠٠٠من مبلغ م٢٠٢١ديسمبر ٣١الحقائق ذات الصلة، بناًءا على حالة االستفسارات في تاريخ قائمة املركز املالي. يتكون إجمالي مخصصات الضريبة كما في 

م.٢٠١٧املالية الضريبي للسنة بالتقييم ريال سعودي) يتعلق ٢٧٬٠٠٠م: ٢٠٢٠(ريال سعودي 

لتزامات الضريبية الحاليةاال-٢٠

م ٢٠٢٠م٢٠٢١فيما يلي التحركات في االلتزامات الضريبية الحالية: 

(بآالف الرياالت 
السعودية)

(بآالف الرياالت 
السعودية)

٨٣٠١٬٣٠٥يناير ١في كما 

لاملحّم 

٥٬١٢٨٤٬٤١٢السنة الحالية 

٥١٨٤السابقةالسنة 

السنة خاللدفعاتال

(٣٬٥٨٢)(٢٬٢٠٩)السنة الحالية دفعات 

(١٬٤٨٩)(٨٣٥)السنة السابقةدفعات 

٢٬٩١٩٨٣٠ديسمبر ٣١في كما 

أخرى اتالتزام-٢١

م   (بآالف ٢٠٢١
الرياالت السعودية)

(بآالف  م٢٠٢٠
الرياالت 

السعودية)
١٠٬٠٤٣١٢٬٤١٤تعويضات موظفين مستحقة 

٢٬٠٢٦٢٬٩٣٩مصاريف مستحقة

٦٥٩٦٥٠مكافآت مدراء مستحقة 

١٢٬٧٢٨١٦٬٠٠٣لتزامات األخرى االمجموع 



مورغان ستانلي السعودية

مقفلة)مساهمة(شركة

املالية القوائمحول ايضاحاتإ

هية للسنة م١٢٠٢ديسمبر ٣١في املن

٣٢

عقود اإليجار 

.عقود اإليجاراتالتزامو ل حق االستخدامأصساب تحا إدراج املكون غير اإليجاري عند عدم الشركة واختارات إيجار عقاري. عقد هوقد إيجار الشركة ع

هاء خيارات التمديد واإل

هاء هاء التي تّم ضلتوفير مرونة تشغيلية إضافية. تُ ؛تحتوي بعض عقود اإليجار العقارية على خيارات تمديد وإ مستأجر لل ا متاًحاخيارً عد ن خيارات التمديد واإل

هاء مؤكًد عدم تنفيذعتبريُ بشكل معقول أو عندما  ا  التمديد مؤكًد تنفيذ  عتبر  حيث يُ ،تقييم مدة عقد اإليجارفي   ر  بشكل معقول. عندما يتحكم املؤّج ا خيارات اإل

هاء لن ستنفذبالخيار، تفترض مدة عقد اإليجار أن خيارات التمديد  .تنفذوأن خيارات اإل

فصاحات املستأجر إ

املركز املالي.قائمة كبنود منفصلة في [ب]) ٢٥في  (إيضاح"عقد اإليجاراتالتزام") و١٣إيضاح (" فيحق االستخدامأصول "ُسجلت

هالك   اس الدخل  قائمة  (إيضاح  أصول تتضمن  أخرى"  "مصاريف  في  االستخدام  الفوائد على  ٦حق  الفوائد" اتالتزام) ومصروف  "مصاريف  في  اإليجار  عقد 

.)٥(إيضاح 

.)ريال سعودي ٢٬٢٠٦٬٠٠٠م:٢٠٢٠خالل السنة (ريال سعودي ٢٬٢٠٦٬٠٠٠املتعلقة بعقود اإليجارالخارجية بلغ إجمالي التدفقات النقدية 

عقود اإليجاراتالتزامتحليل استحقاق 

يمثل الجدول التالي التزامات عقود اإليجار التي تم تحليلها وفًقا ألقرب استحقاق تعاقدي لها: 

م٢٠٢١ديسمبر ٣١
(مدفوعات اإليجار 

غير املخصومة) 

عند الطلب 
أقل من شهر 

واحد 

يساوي أو يزيد 
عن شهر واحد 

يزيد  ولكن ال 
أشهر ٣عن 

يساوي أو يزيد 
أشهر ٣عن 

يزيد  ولكن ال 
عن سنة  

واحدة 

يساوي أو يزيد 
عن سنة  

واحدة ولكن ال 
عن يزيد 

خمس سنوات

يساوي أو يزيد 
عن خمس 

ي اإلجمالسنوات

(بآالف  
الرياالت 

السعودية)

(بآالف  
الرياالت 

السعودية)

(بآالف  
الرياالت 

السعودية)

(بآالف  
الرياالت 

السعودية)

(بآالف  
الرياالت 

السعودية)

(بآالف  
الرياالت 

السعودية)

(بآالف  
الرياالت 

السعودية)

٧٬٦٥١-٥٬١٠١--٢٬٥٥٠-التزامات عقود إيجار



مورغان ستانلي السعودية

مقفلة)مساهمة(شركة

املالية القوائمحول ايضاحاتإ

هية للسنة م١٢٠٢ديسمبر ٣١في املن

٣٣

عقود اإليجار -٢١

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١
(مدفوعات اإليجار 

غير املخصومة) 

عند الطلب 
أقل من شهر 

واحد  

يساوي أو يزيد 
عن شهر واحد 

يزيد  ولكن ال 
أشهر ٣عن 

يساوي أو يزيد 
أشهر ٣عن 

يزيد  ولكن ال 
عن سنة  

واحدة  

يساوي أو يزيد 
عن سنة  

واحدة ولكن ال 
عن يزيد 

خمس سنوات

يساوي أو يزيد
عن خمس 

اإلجمالي سنوات  

(بآالف  
الرياالت 

السعودية)

(بآالف  
الرياالت 

السعودية)

(بآالف  
الرياالت 

السعودية)

(بآالف  
الرياالت 

السعودية)

(بآالف  
الرياالت 

السعودية)

(بآالف  
الرياالت 

السعودية)

(بآالف  
الرياالت 

السعودية)

٢٬٢٠٦----٢٬٢٠٦-التزامات عقود إيجار

رأس املال -٢٢

قيمة يبلغ  حصة)  ٦٬٥٠٠٬٠٠٠:  م٢٠٢٠(حصة  ٦٬٥٠٠٬٠٠٠مقسم الى  ريال سعودي)٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠:  م٢٠٢٠(ريـال سعودي ٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠يبلغ رأس مال الشركة  

ها  ٪.  ١٠٠بنسبة شركاء أجانبمملوكة ل. الشركةريال سعودي)١٠: م٢٠٢٠(ريـال سعودي ١٠كل م

نظامي احتياطي-٢٣

٪٣٠حتياطيمن صافي الربح حتى بلغ هذا اال ٪١٠نظامي بنسبة  احتياطيطلبات نظام الشركات في اململكة العربية السعودية، قامت الشركة بتكوين  ا مع متتماشيً 

هية في من رأس املال  م: ال شىيء).٢٠٢٠النظامي للشركة (حتياطيم، لم تكن هناك حركة في اال ٢٠٢١ديسمبر ٣١. خالل السنة املن

املساهمة الرأسمالية-٢٤

: ال شىيء) من مساهمات رأس املال من مساهمي الشركة. تم ضخ رأس املال لدعم الشركة في ٢٠٢٠ريال سعودي (٣٨٫٠٠٠٫٠٠٠البالغة املساهمة الرأسمالية تتكون 

تلبية متطلبات رأس املال لفرص أعمالها.



مورغان ستانلي السعودية

مقفلة)مساهمة(شركة

املالية القوائمحول ايضاحاتإ

هية للسنة م١٢٠٢ديسمبر ٣١في املن

٣٤

معلومات إضافية عن التدفقات النقدية  -٢٥

شغيل ات الناشئة عن أنشطة التلتزامتسوية اال-أ

م  (بآالف الرياالت ٢٠٢٠

السعودية)

م  (بآالف الرياالت ٢٠٢١

السعودية)

إيضاح 

١٢٬١٥٩ ١١٬٠٥٣ ربح السنة

:تعديالت على

- ٥٠ ٧ صافي خسارة انخفاض قيمة األدوات املالية 

٢٣ ٢٤ ١٥ أصول غير ملموسة إطفاء

٢٬١٣١ ٢٬٢٥٧ ١٣ هالك حق استخدام األصول  اس

٩٣٣ ٩٣٠ هالك املمتلكات واملعدات  اس

(١١١) - ١٨ عكس مخصصات 

٦٥٢ ٨٨٣ ٣٢ ها في قائمة الربح او الخسارة الفرق بين استحقاقات منافع املوظفين املدفوعة واملبالغ املعترف 

(٢٬٨٨٧) (٩٧٩) ٥ إيرادات الفوائد 

٢٧٦ ٢٦١ ٥ مصروف الفوائد

٤٬٥٢٠ ٤٬٦٨٢ ٨ مصروف ضريبة الدخل

١٧٬٦٩٦ ١٩٬١٦١ التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في األصول وااللتزامات التشغيلية

:التغييرات في األصول وااللتزامات التشغيلية

١٥٦ ٥٬٠٥٣ انخفاض في الذمم املدينة التجارية والذمم املدينة األخرى 

(٣٣٨) (١٬٩٦٢) زيادة األصول التشغيلية األخرى 

(٢٢٬٧٧٦) ٤٬٦٢٠ زيادة / (نقص) في الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى 

٤٬١٢٠ (٣٬٢٧٥) (النقص) / الزيادة في االلتزامات التشغيلية األخرى 

٣٬٢٨٣ ٦٦٥ الفائدة املستلمة 

(٢٧٦) (٢٦١) الفائدة املدفوعة 

(٥٬٠١٠) (٣٬٠٤٤) ضريبة الدخل املدفوعة 

(٣٬١٤٥) ٢٠٬٩٥٧ صافي التدفق النقدي الناتج من / (املستخدم في) األنشطة التشغيلية 

تسوية االلتزامات الناشئة عن أنشطة التمويل -ب

الرصيد كما في 

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢١

بآالف الرياالت  )

(السعودية

(بآالف  أخرى  

الرياالت 

السعودية)

إيجار  عقود 

(بآالف  ةجديد

الرياالت 

السعودية)

(بآالف  الفائدة 

الرياالت 

السعودية)

اتالتدفق

(بآالف  ةالنقدي

الرياالت 

(السعودية

الرصيد  

م ٢٠٢١يناير  ١كما في 

بآالف  )

(الرياالت السعودية

٤١٬٤٨٣ ٩٦ - ٢٢٦ ٤٠٬٠٠٠ ١٬١٦١ الديون واالقتراضات األخرى 

٧٬٥٣٧ ٣٠ ٧٬٥٣٧ ١٦ (٢٬٢٠٦) ٢٬١٦٠ اإليجارعقودالتزامات

٤٩٬٠٢٠ ١٢٦ ٧٬٥٣٧ ٢٤٢ ٣٧٬٧٩٤ ٣٬٣٢١ من أنشطة التمويل االلتزامات إجمالي 
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٣٥

معلومات إضافية عن التدفقات النقدية (تتمة) -٢٥

تسوية االلتزامات الناشئة عن أنشطة التمويل(تتمة)-ب

ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

م ٢٠٢٠

(بآالف الرياالت السعودية)

(بآالف  أخرى  

الرياالت 

السعودية)

ةعقود إيجار جديد

(بآالف الرياالت  

السعودية)

(بآالف  الفائدة 

الرياالت السعودية)

ةلنقديااتالتدفق

(بآالف الرياالت  

(السعودية

يناير  ١الرصيد كما في 

م ٢٠٢٠

بآالف) الرياالت السعودية

١٬١٦١ ٧٣ - ٥ - ١٬٠٨٣ الديون واالقتراضات األخرى 

٢٬١٦٠ - - ٧٢ (٢٬٢٠٦) ٤٬٢٩٤ اإليجارعقودالتزامات

٣٬٣٢١ ٧٣ - ٧٧ (٢٬٢٠٦) ٥٬٣٧٧ من أنشطة التمويلااللتزامات إجمالي 

اتلتزامواالصول االستحقاق املتوقع لأل -٢٦

ها.     أو ا ا للوقت املتوقع الستردادها، التي تم تحليلها وفًق اتلتزامواالصول يوضح الجدول أدناه تحليل لأل  ستحقاقها، أو تسوي

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١كما في م٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في 

أقل من أو 
يساوي اثني 

ا عشر شهرً 

اثني أكثر من 
ا عشر شهرً 

املجموع 
أقل من أو 

يساوي اثني 
ا عشر شهرً 

أكثر من اثني 
ا عشر شهرً 

املجموع 

(بآالف الرياالت  

السعودية)

(بآالف الرياالت  

السعودية)

(بآالف الرياالت  

السعودية)

(بآالف الرياالت  

السعودية)

(بآالف الرياالت  

السعودية)

(بآالف الرياالت  

السعودية)

أصول 

٢٥٩٬٨٦٣-٣٥٦٬١٠٠٢٥٩٬٨٦٣-٣٥٦٬١٠٠الطلبعند نقد وودائع 
ذمم مدينة  ذمم مدينة تجارية و 

أخرى 

٢٧٬٧١٩-٢٢٬٩٧٦٢٧٬٧١٩-٢٢٬٩٧٦

٣٬٧٤٠٣٬٧٤٠-٣٬٩٠١٣٬٩٠١-أصول ضريبية مؤجلة

٢٬٦٤٠-٤٬٦٠٢٢٬٦٤٠-٤٬٦٠٢أصول أخرى 
٢٬١٤٤-٧٬٤٥٣٧٬٤٥٣٢٬١٤٤-حق استخدام أصول 

٢٬٣٧٠٢٬٣٧٠-٢٬٢٤٧٢٬٢٤٧-ممتلكات ومعدات 
٥٧٥٧-٣٣٣٣-أصول غير ملموسة

٣٨٣٬٦٧٨١٣٬٦٣٤٣٩٧٬٣١٢٢٩٢٬٣٦٦٦٬١٦٧٢٩٨٬٥٣٣

ات التزام
ذمم دائنة ذمم دائنة تجارية و 

أخرى 

١٢٬٧٩١٥٧٢١٣٬٣٦٣٨٬٠٠٤٧٣٩٨٬٧٤٣

١٬١٦١١٬١٦١-٤١٬٤٨٣٤١٬٤٨٣-الديون واالقتراضات األخرى 

٢٧-٢٧٢٧-٢٧مخصصات
٨٣٠-٢٬٩١٩٨٣٠-٢٬٩١٩التزامات ضريبية متداولة  

١٢٬٥٣٤١٩٤١٢٬٧٢٨١٥٬٤٥٧٥٤٦١٦٬٠٠٣التزامات أخرى  
٢٬١٦٠-٢٬٤٧٧٥٬٠٦٠٧٬٥٣٧٢٬١٦٠اإليجارعقود التزامات 

١٠٬١٦٨١٠٬١٦٨-٩٬٥٩٩٩٬٥٩٩-التزامات منافع ما بعد التوظيف 

٣٠٬٧٤٨٥٦٬٩٠٨٨٧٬٦٥٦٢٦٬٤٧٨١٢٬٦١٤٣٩٬٠٩٢
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إدارة املخاطر املالية-٢٧

إجراءات إدارة املخاطر  

ها  ،ومراقبة، وتقييم ،ال يتجزأ من نشاط الشركة التجاري. تسعى الشركة إلى تحديدا املخاطر جزءً تعد  ها أنشط وإدارة كل أنواع املخاطر املختلفة التي تنطوي عل

 
ً
وفقا وإجراءات محددة.  التجارية  في  طورت  لسياسات  املخاطر  إدارة  وإجراءات  سياسات  مع  يتماشىى  والذي  ها،  الخاص  املخاطر  إدارة  إطار سياسة  الشركة 

ة وموظفي اإلدارة العليا املناسبين في الشركة. مجموعة مورغان ستانلي والتي تتضمن التصعيد إلى مجلس إدارة الشرك

ها التجارية:فيما يلي املخاطر الجوهرية التي تواجهها الشركة نتيجة ألنشط

مخاطر االئتمان ١-٢٧

- 
ُ
املالية تجاه الشركة. يمكن تصنيف التعرض  اتھ التزامأو املصدر ب،أو الطرف املقابل،شير مخاطر االئتمان إلى مخاطر الخسارة الناشئة عندما ال يفي املقترضت

االئتماني للشركة على النحو التالي: 

 داع في البنوكيمخاطر مقابل اإل .

 .مخاطر مقابل الذمم املدينة للشركات والجهات ذات العالقة

إدارة مخاطر االئتمان ١-١-٢٧

ان ستانلي. تضع سياسات وإجراءات إدارة مخاطر غكيان قانوني جوهري ضمن مجموعة مور ملخاطر االئتمان على أساس عاملي وبالنظر إلى كل  التعرض  يدار

وتصعيد ،  واالمتثال للحدود املقررة ،والتحكم في مخاطر االئتمان مع ضمان شفافية مخاطر االئتمان الجوهرية،واملراقبة،والقياس،للتحديدا االئتمان إطارً 

ة.  تركيز املخاطر لإلدارة العليا املناسب

ستانلي األخرى تدخل الشركة في غالبية معامالت أصولها املالية مع مشاريع مجموعة مورغان ستانلي األخرى، وتعتبر كل من الشركة ومشاريع مجموعة مورغان

ة للدعم الضمني التي ستقدمھ نتيجشركات فرعية مملوكة بالكامل لنفس الشركة األم، مورغان ستانلي. تعتبر الشركة معرضة ملخاطر ائتمان مورغان ستانلي

ها الشركة مع مشاريع مجموعة مورغان ستانلي التي لها تصنيف ائتماني أعلى من تصنيف مورغان ستانلي.مورغان ستانلي ، باستثناء الحاالت التي تتعامل ف

اقبة والتحكم املر

متطلبات رأس املال  لالئتمان للطرف املقابل. يعكس عنصر رأس املال ملخاطر االئتمانيميز اإلطار التنظيمي بين مخاطر االئتمان و مخاطر متطلبات رأس مال  

الوفاء ب ائتمان الطرف املقابل لخطر عدم قدرة األطراف املقابلة على الوفاء  تعرضاتھ. ينشأ  التزامالتي تتعلق بمخاطر الخسارة الناتجة عن فشل املقترض في 

ها بموجب عالتزامب تعرض قود املنتجات املتداولة. يرجع التمييز بين مخاطر االئتمان ومخاطر االئتمان للطرف املقابل إلى الطبيعة الثنائية لل ات الدفع الخاصة 

ملخاطر االئتمان للطرف املقابل.

إدارة املخاطر املالية-٢٧

("القواعد") لحساب رأس املال التنظيمي  يةاملالالسوق  تستخدم الشركة النهج املوحد املنصوص عليھ في متطلبات الركيزة األولى من اللوائح التحوطية لهيئة  

ملخاطر االئتمان. 
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  تعرض كل  عين  وزونة للمخاطر في الشركة. ي٪ من األصول امل١٤متطلبات رأس املال للمراكز املتعلقة باألنشطة غير التجارية، تتوافق مع صافي أقل من

التي تحددها القواعد.  التعرضللنشاط غير التجاري ملجموعة من فئات 

 التي تنكشف لها. تستخدم الشركة جداول املراسالت املقدمة من هيئة  ؛تستخدم الشركة املعدالت االئتمانية لتحديد التصنيفات ية؛سوق املالاللتحديد درجة جودة االئتمان 

االئتمانية للوكالة والدرجات في مقياس جودة االئتمان. 

التصنيف االئتماني

باتساق وبشكل مستمر. عند استخدام تصنيف ائتماني ية  سوق املالال، تستخدم الشركة التصنيف االئتماني املحدد من هيئة  التعرضعند تحديد حجم مخاطر  

ني. ا لقواعد استخدام التصنيف االئتماوفًق التعرض، يتم تعيين حجم املخاطرة في درجة جودة االئتمان الخاصة بالتعرضلتحديد حجم مخاطر 

التعرض ملخاطر االئتمان ٢-١-٢٧

الدفترية لأل ، بناءً م٢٠٢١ديسمبر  ٣١لالئتمان") للشركة كما في  التعرضجمالي  إ ملخاطر االئتمان ("تعرضالحد األقصىى لليرد أدناه  املالية صول على القيمة 

ها تخضع ها، و التي تعتقد الشركة أ مّيز ملخاطر االئتمان. يوالحد األقصىى للمبلغ الذي قد يتعين على الشركة سداده فيما يتعلق باألدوات املالية غير املعترف 

املتوقعة   االئتمان  املالية الخاضعة ملحاسبة خسارة  األدوات  الشركة فيعن غيرها.ضمن الجدول  بين  ائتمانية إلدارة  لم تدخل  ها ملخاطر  تعرضأي تحسينات 

ها في قائمة املركز املالي.  االئتمان. ال يوجد لدى الشركة أي تعرض جوهري ناتج عن بنود غير معترف 

التصنيف

م ٢٠٢١

(بآالف الرياالت السعودية)

إجمالي التعرض ملخاطر 

االئتمان 

م ٢٠٢٠

(بآالف الرياالت السعودية)

التعرض ملخاطر جمالي إ

االئتمان 

خاضعة لخسارة االئتمان املتوقعة: 

٣٥٩٬١٠٠٢٥٩٬٨٦٣الطلبعند النقد وودائع 

٢٢٬٩٧٦٢٧٬٧١٩أخرى ذمم مدينة ذمم مدينة تجارية و 
٤٬٦٠٢٢٬٦٤٠خرى أ أصول 

٣٨٣٬٦٧٨٢٩٠٬٢٢٢

جودة االئتمان٣-١-٢٧

ستمد التصنيفات االئتمانية الداخلية باستخدام منهجيات متسقة بشكل عام مع تلك 
ُ
الجهات الخارجية.التي تستخدمهات
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إدارة املخاطر املالية (تتمة)-٢٧

جودة االئتمان (تتمة) ٣-١-٢٧

 ملخاطر االئتمان حسب مرحلة خسارة االئتمان املتوقعة لكل فئة من 
ً
ها الخاضعة لخسارة االئتمان املتوقعة يقدم الجدول التالي تحليال األدوات املالية املعترف 

بناًء على درجات التصنيف االئتماني الداخلي التالية: 

AAA–BBBالدرجة االستثمارية: الدرجات الداخلية

BB–CCCالدرجة غير االستثمارية: الدرجات الداخلية

Dالدرجات الداخلية :التعثر في السداد

مراحل خسارة االئتمان املتوقعة م٢٠٢١ديسمبر ٣١

املجموع٣املرحلة ٢املرحلة ١املرحلة 

مدى الحياة مدى الحياة ااثني عشر شهرً 

خسارة االئتمان 

املتوقعة 

خسارة االئتمان 

املتوقعة 

خسارة االئتمان 

املتوقعة 

(بآالف الرياالت 

السعودية)

(بآالف الرياالت 

السعودية)

(بآالف الرياالت 

السعودية)

(بآالف الرياالت 

السعودية)

الطلب:عند نقد وودائع 

درجة االئتمان  

٣٥٦٬١٠٠--٣٥٦٬١٠٠الدرجة االستثمارية  

٣٥٦٬١٠٠--٣٥٦٬١٠٠القيمة الدفترية 

أخرى: ذمم مدينة ذمم مدينة تجارية و 

درجة االئتمان 

١٤٬٤٨٨-١٤٬٤٨٨-الدرجة االستثمارية 

٨٬٤٨٨-٨٬٤٨٨-غير مصنف 

٢٢٬٩٧٦-٢٢٬٩٧٦-الدفترية إجمالي القيمة 

----مخصص الخسارة  

٢٢٬٩٧٦-٢٢٬٩٧٦-الدفترية القيمة 

٤٬٤٢٦٢٦٥٤٬٦٩١-غير مصنف 

٤٬٤٢٦٢٦٥٤٬٦٩١-الدفترية إجمالي القيمة 

(٨٩)(٨٩)--مخصص الخسارة  

٤٬٤٢٦١٧٦٤٬٦٠٢-القيمة الدفترية 
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(تتمة)إدارة املخاطر املالية-٢٧

جودة االئتمان (تتمة) ٣-١-٢٧

مراحل خسارة االئتمان املتوقعة م٢٠٢٠ديسمبر ٣١

املجموع٣املرحلة ٢املرحلة ١املرحلة 

مدى الحياة مدى الحياة ااثني عشر شهرً 

خسارة االئتمان 

املتوقعة 

خسارة االئتمان 

املتوقعة 

خسارة االئتمان 

املتوقعة 

(بآالف الرياالت 

السعودية)

(بآالف الرياالت 

السعودية)

الرياالت (بآالف 

السعودية)

(بآالف الرياالت 

السعودية)

الطلب:عند نقد وودائع 

درجة االئتمان  

٢٥٩٬٨٥٥--٢٥٩٬٨٥٥الدرجة االستثمارية  

٨--٨غير مصنف 

٢٥٩٬٨٦٣--٢٥٩٬٨٦٣الدفترية القيمة 

أخرى:ذمم مدينة ذمم مدينة تجارية و 

درجة االئتمان 

٦٬٢٠٨-٦٬٢٠٨-الدرجة االستثمارية 

٢١٬٥١١-٢١٬٥١١-غير مصنف 

٢٧٬٧١٩-٢٧٬٧١٩-الدفترية إجمالي القيمة 

----مخصص الخسارة  

الدفترية القيمة 

-األصول األخرى: 

٢٧٬٧١٩

-

٢٧٬٧١٩

مخصص خسارة االئتمان املتوقعة  ٤-١-٢٧

املالية خالل السنة أو صول لتقدير انخفاض القيمة خالل السنة. لم تكن هناك أي تعديالت على األ همةلم تطرأ أي تغييرات على طرق التقدير أو االفتراضات امل

ها وبالتالي لم تؤثر التعديالت على تصنيف خسائر االئتمان املتوقعة.، منذ نشأ

درجة االئتمان  

----الدرجة االستثمارية 

٢٬٥٤٣١٣٦٢٬٦٧٩-غير مصنف 

٢٬٥٤٣١٣٦٢٬٦٧٩-إجمالي القيمة املرحلة 

(٣٩)(٣٩)--مخصص الخسارة  

٢٬٥٤٣٩٧٢٬٦٤٠-القيمة الدفترية 



مورغان ستانلي السعودية

مقفلة)مساهمة(شركة

املالية القوائمحول ايضاحاتإ

هية للسنة م١٢٠٢ديسمبر ٣١في املن

٤٠

(تتمة)إدارة املخاطر املالية -٢٧

(تتمة) مخصص خسارة االئتمان املتوقعة ٤-١-٢٧

هية صول املالية التي ال تزال خاضعة لنشاط التنفيذ. بلغت املبالغ التعاقدية غير املسددة لهذه األ صول ديون األ للشركة شطب يمكن   املشطوبة خالل السنة املن

ها نظرً ا، ولكن الديو م: ال شىيء). ال تزال الشركة تسعى إلى استرداد كامل املبالغ املستحقة لها قانونيً ٢٠٢٠(ال شىيءم مبلغ  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في   ا لعدم ن تم شط

وجود توقعات معقولة الستردادها بالكامل. 

هاية السنة حسب فئة  األصل: /نكشاف اال يلخص هذا الجدول مخصص الخسارة في 

م ٢٠٢١مخصص الخسارة حسب الفئة  

اإلجمالي 

خسارة االئتمان 

صافي املتوقعة 

(بآالف الرياالت 

السعودية)

(بآالف الرياالت 

السعودية)

(بآالف الرياالت 

السعودية)

٢٢٬٩٧٦-٢٢٬٩٧٦أخرى ذمم مدينة  ذمم مدينة تجارية و 

٤٬٦٠٢(٨٩)٤٬٦٩١أخرى أصول 

٢٧٬٥٧٨(٨٩)٢٧٬٦٦٧

م ٢٠٢٠مخصص الخسارة حسب الفئة  

اإلجمالي 

خسارة االئتمان 

صافي املتوقعة 

(بآالف الرياالت 

السعودية)

(بآالف الرياالت 

السعودية)

(بآالف الرياالت 

السعودية)

٢٧٬٧١٩-٢٧٬٧١٩خرى وذمم مدينة أ ذمم مدينة تجارية 

٢٬٦٤٠(٣٩)٢٬٦٧٩أخرى أصول 

٣٠٬٣٥٩(٣٩)٣٠٬٣٩٨

الدفترية  إجمالي القيمة 

تغيرات جوهرية في إجمالي القيمة الدفترية لألصول املالية التي أسهمت في التغيرات في مخصص الخسارة. ال توجد

املخاطر حييدت

املدينة من   والذمم  البنوك  لدى  والودائع  جهات ذات عالقة،  من  املدينة  الذمم  رئيسىي على  بشكل  الشركة  لدى  االئتمان  والعموالت األتعابتشتمل مخاطر 

مخاطر االئتمان فيما يتعلق  وبالتالي فإن مخاطر االئتمان محدودة.  ،يداعات الشركة لدى البنوك هي مع بنوك ذات السمعة الطيبةإ واسترداد نفقات املشاريع. إن  

 
ً
الشركة  التعتبروبالتاليباملدينين بين الشركات ليست كبيرة وهي موزعة على عدد من األطراف املقابلة. إن ذمم الجهة ذات عالقة هي من شركة زميلة مستقرة ماليا

ذات أي مخاطر للتعثر عن السداد من رصيد الجهة ذات عالقة. 



مورغان ستانلي السعودية

مقفلة)مساهمة(شركة

املالية القوائمحول ايضاحاتإ

هية للسنة م١٢٠٢ديسمبر ٣١في املن

٤١

تتمة)(إدارة املخاطر املالية-٢٧

مخاطر السيولة ٢-٢٧

ها بسبب عدم القدرة على الوصول إلى أسواق رأس املال أو مواجهة صعوبة في ت صفية أصولها.  مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة الشركة على تمويل عمليا

ها املتصورة) على الوفاء ب ها املالية دون التعرض لتعطل أعمال جوهري أو أضرار بسمعة الشركة والتي قد  التزامتشمل مخاطر السيولة قدرة الشركة (أو قدر ا

الخاصة التي قد  اإلجهادحداث  أ مخاطر التمويل املصاحبة الناشئة عن السوق أو  علىتشمل مخاطر السيولة أيًضاهدد استمرارية الشركة ككيان مستمر.  

، نتيجة ألنشطة التداول ؛ملخاطر السيولةبشكل عامتتعرض الشركةعدم القدرة على جمع تمويل جديد.تسبب تغييرات غير متوقعة في احتياجات التمويل أو 

العمالء.سهيالتوت،واالستثمار 

ب األهمية للمساعدة في ضمان احتفاظ الشركة  بالغ   
ً
إدارة مخاطر السيولة ملجموعة مورغان ستانلي عامال إطار  السيولة ومصادر  ات كافية من  احتياطييعد 

ها اليومية ولتحمل أحداث اإلجهاد غير املتوقعة. إدارة مخاطر السيولة هي قسم يتخصص في إدارة املخاطر، والتي تراقب مخاطر  التزامتمويل دائمة للوفاء ب ا

الجوهرية، واال السيولة  السيولة شفافية مخاطر  يضمن قسم مخاطر  العليا بحدود املخاطر املوضوعة، و لتزامالسيولة.  اإلدارة  إلى  املخاطر  تصعيد تركيزات 

املناسبة. لتنفيذ هذه املسؤوليات، فإن إدارة مخاطر السيولة: 

 ًمجموعة مورغان ستانليتقبل مخاطر تتماشىى مع ا تضع حدود .

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

 غ عن
ّ
.املقاييس والحدودفي للمخاطر التعرضتراقب وتبل

 ها اختبارات تراجع لضمان سيولة وتمويل كافيين بموجب مجموعة من  ي؛ السيولة ملجموعة مورغان ستانلجهد املنهجيات واالفتراضات التي تقوم عل

السيناريوهات السلبية. 

ها مع لجنة إدارة األصمخاطُتلّخص ها هذه العمليات في التقارير التي تنتجها إدارة مخاطر السيولة والتي يتم تداولها ومناقش ول / االلتزامات ر السيولة التي حدد

ا هو مناسب. ولجنة مورغان ستانلي الدولية للمخاطر كم، في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا، ولجنة مخاطر أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا

ها املسؤولية األساسية للتقييم واملراقبة والسيطرة على مخاطر السيولة الناشئة عن األنش طة التجارية ملجموعة يتحمل قسم الخزينة ووحدات األعمال املعمول 

ها. تنس ق إدارة مخاطر السيولة مع قسم الخزينة ووحدات مورغان ستانلي، والحفاظ على العمليات والضوابط إلدارة املخاطر الرئيسية الكامنة في مجاالت كل م

األعمال للمساعدة في ضمان إطار عمل متسق وشامل إلدارة مخاطر السيولة عبر مجموعة مورغان ستانلي.

من ظروف السوق يتمثل الهدف األساسىي ملخاطر السيولة في الشركة وإطار إدارة التمويل في ضمان حصول الشركة على التمويل الكافي عبر مجموعة واسعة

ها املالية ودعم تنفيذ استراتيجيات أعمالها. واآلفاق الزمنية. ُصمم إطار العمل لتمكين الشركة من الوفاء بالتزاما

ارنة بإجمالي ئيلة مقتتبع الشركة سياسة الحفاظ على مستوى عال من السيولة من خالل اإلدارة الفعالة واملتعقلة لألصول وااللتزامات. لدى الشركة التزامات ض

األصول، معظم األصول هي عبارة عن أصول عالية السيولة. 

تراقب الشركة مخاطر السيولة من خالل إطار سياسة السيولة والتمويل إلدارة املخاطر والتي: 

 لدى الشركةوتفاوت املخاطر تضمن أن يتم إدارة ملف سيولة الشركة والحفاظ عليھ بطريقة تتناسب مع بيانات مخاطر األصول  .

ارة مخاطر تضفي الطابع الرسمي على هيكل إدارة الرقابة على مخاطر السيولة من خالل تحديد أدوار مجلس إدارة الشركة واإلدارة العليا في عملية إد

السيولة. 

حدة، إطار السيولة وتتمثل العناصر الرئيسية إلطار إدارة مخاطر السيولة ملجموعة مورغان ستانلي والتي تشمل النظر في مخاطر السيولة لكل كيان قانوني على

وموارد السيولة (كما هو محدد أدناه). ،السيولةجهد، واختبارات التنظيمية
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(تتمة)إدارة املخاطر املالية -٢٧

(تتمة) مخاطر السيولة ٢-٢٧

إطار السيولة التنظيمية 

ها في كل من البيئات الطبيعية واملجهدة لض مان وضعها املالي يحدد إطار السيولة املطلوبة مقدار السيولة التي يجب على مجموعة مورغان ستانلي االحتفاظ 

 بعدم القدرة (أو عدم القدرة ال
ً
ها اإلجمالية سلبا ها املالية في الوقت املناسب. يأخذ إطار السيولة املطلوبة في االعتبار  وعدم تأثر متان تصورية) على الوفاء بالتزاما

 للوفاء بجميع الحدود التنظيمية والداخلية على مستوى الكيان املوحد والقانوني.
ً
متطلبات السيولة األكثر تقييدا

٢/٦/١٤٢٤بتاريخ٣٠هـ) بموجب املرسوم امللكي رقم م/  ١٤٣٤صفر  ١٧(املوافق  م  ٢٠١٢ديسمبر  ٣٠يخ  في تار املاليةالكفايةقواعدأصدرت هيئة السوق املالية  

 للمادة 
ً
ها في الفصلين ٥٧هـ. وفقا  لألحكام املنصوص عل

ً
من القواعد.٨وامللحق ١٩و ١٨من القواعد، يتعين على الشركة إدارة مخاطر السيولة وفقا

اختبارات جهد السيولة  

اختبارات جهد السيولة لنمذجة تدفقات السيولة الخارجية وفيما بين الشركات عبر سيناريوهات متعددة ونطاق من اآلفاق مورغان ستانليتستخدم مجموعة

، وإنتاج ،وتنفيذ،نهجيةالزمنية. تحتوي هذه السيناريوهات على مجموعات مختلفة من أحداث اإلجهاد الفردية والنظامية ذات الشدة واملدة املختلفة. تعتبر م

.وتحليل اختبارات إجهاد السيولة للشركة مكونات مهمة في إطار عمل السيولة املطلوب 

من أجل الحصول  ؛وكذلك على مستويات العمالت الرئيسيةوالشركات التابعة لها العاملة الرئيسيةمورغان ستانلياختبارات إجهاد السيولة لصالح شركةتجرى 

هعلى متطلبات نق ا  دية محددة وتوافر النقد في مختلف الكيانات القانونية. تفترض اختبارات إجهاد السيولة أن الشركات التابعة ستستخدم السيولة الخاصة 

 لتمويل  
ً
ها قبل سحب السيولة من التزامأوال ن الوصول إلى ستدعم الشركات التابعة لها ولن تتمكن ممورغان ستانليمورغان ستانلي. من املفترض أيًضا أنا

ها اختبارات إجهاد السيولة ا بھ في بعض الشركات التابعة. باإلضافة إلى االفتراضات التي تقوم عل
ً
مورغان ستانلي تأخذ مجموعة،النقد الذي قد يكون محتفظ

.في االعتبار مخاطر التسوية املتعلقة بالتسوية اليومية ومقاصة األوراق املالية واألنشطة املالية

 
ُ
ات النقد أو السيولة التي احتياطيسيكون لدى الشركة إمكانية الوصول إلى  ، عتبر الشركة شركة تابعة تشغيلية رئيسية ألغراض مخاطر السيولة. ومع ذلكال ت

ها هم من الوصول إلى التمويل الكافي لخدمة مورغان ستانلييحتفظ  هم املالية عندما تصبح مستحقة الدفالتزامفي حالة عدم تمك .عا

ها مجلس إدارة الشركة على أساس  املراجعة، ويوافق  الرئيس التنفيذي ولجنة  ويراجعهاالشركة افتراضات اختبار الضغط على أساس نصف سنوي. ُتحّدث  عل

سنوي. 

موارد السيولة 

عالية السيولة وودائع نقدية لدى البنوك (بما في ذلك البنوك املركزية) حرة تحتفظ مجموعة مورغان ستانلي بموارد سيولة كافية، والتي تتكون من أوراق مالية 

يعتمد مقدار السيولة.جهد ب واختبارات  وتلبية أهداف السيولة االستراتيجية وفًقا إلطار السيولة املطلو ،) لتغطية احتياجات التمويل اليومية"موارد السيولة"(

تتكون األوراق  ويخضع للتغيير اعتماًدا على أحداث السوق والشركة.مورغان ستانليعلى تحمل املخاطر ملجموعة  مجموعة مورغان ستانلي  فيموارد السيولة  

.مالية مستلمة كضمانوأوراق ،وأوراق مالية استثمارية،من أصول تداول صافيةالحرة املالية عالية السيولة 

إدارة التمويل  سياسات 

السيولة،   جهد على  وجود  حالة  في  الشركة.  وعمليات  ستانلي  تعطل مجموعة مورغان  تقلل من خطر  تمويلها بطريقة  ستانلي  تسعى  تدير مجموعة مورغان 

ها بطريقة تضمن أن جميع  الشركةمجموعة مورغان ستانلي إلى حث   ها خالل فترة  التزامعلى إجراء عمليا ها يمكن تسوي ها تجاه دائن ستحقاقها، وإلى الحد ا ا

لهذا الغرض. للشركة لتوفير دعم ؛ الضروري 
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مخاطر السيولة (تتمة) ٢-٢٧

ستحقاق تحليل اال 

تعاقدية  استحقاقات  ها املالية إلى االتزامها و أصولتمثل مبالغ التدفقات النقدية غير املخفضة املدينة والدائنة للشركة الناتجة عن ستحقاق التالي، في تحليل اال 

ات املالية الخاضعة إلشعار فوري  زاملتاملالية واملبالغ املسددة لالصول املبالغ املستلمة من األ مععامل  ت. يُ م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١و  م  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١مبكرة كما في  

لو تم تقديم اإلشعار على الفور وتصنف حسب الطلب.   الشركة  كما  السيولة الناتجة عن هذه األ ؛  هذا العرضتعتمد  صول ليعكس بشكل مناسب مخاطر 

املالية. اتلتزامالوا صول خاطر السيولة على هذه األ ملالشركة بطريقة تتفق مع كيفية إدارة تعرض املالية، و اتلتزامواال

أقل من شهرالطلب عند 

إلىمن  شهر 

أشهر ةثالث

(شامل) 

أشهر  ةمن ثالث

إلى اثني عشر  

شهًرا (شامل) 

إلىمن سنة 

خمسة سنوات

(شامل) 

تساوي أو أكثر 

من خمسة 

املجموعسنوات

(بآالف الرياالت م ٢٠٢١ديسمبر ٣١

السعودية)

(بآالف الرياالت 

السعودية)

(بآالف الرياالت 

السعودية)

(بآالف الرياالت 

السعودية)

(بآالف الرياالت 

السعودية)

(بآالف الرياالت 

السعودية)

(بآالف الرياالت 

السعودية)

املالية صول األ 

٣٥٦٬١٠٠----١٦٦٬١٠٠١٩٠٬٠٠٠الطلبعند نقد وودائع 

و  تجارية  مدينة  ذمم  ذمم 

أخرى مدينة 

٤٬٤٢٠٧٦٠١٧٬٥٨٦٢١٠

--

٢٢٬٩٧٦

٤٬١٥٥٤٤٧٤٬٦٠٢--خرى أ أصول 

٣٨٣٬٦٧٨--١٧٠٬٥٢٠١٩٠٬٧٦٠٢١٬٧٤١٦٥٧مجموع األصول املالية 

املاليةاتلتزاماال

ذمم دائنة  ذمم دائنة تجارية و 

أخرى 

٦٬٧٨٧٥٬٩٤٨

-

٥٦٥٧٢

-

١٣٬٣٦٣

٤٢٬٢٣٨٤٢٬٢٣٨---الديون واالقتراضات األخرى 

٥٥٬٦٠١-٥٦٤٢٬٨١٠-٦٬٧٨٧٥٬٩٤٨مجموع االلتزامات املالية
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مخاطر السيولة (تتمة) ٢-٢٧

أقل من شهرالطلب عند 

من  شهر  إلى  

ثالثة أشهر 

(شامل) 

من ثالثة أشهر  

إلى اثني عشر  

شهًرا (شامل) 

من سنة إلى  

خمسة سنوات  

(شامل) 

تساوي أو أكثر 

من خمسة 

املجموعسنوات

(بآالف الرياالت م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١

السعودية)

(بآالف الرياالت 

السعودية)

(بآالف الرياالت 

السعودية)

(بآالف الرياالت 

السعودية)

(بآالف الرياالت 

السعودية)

(بآالف الرياالت 

السعودية)

(بآالف الرياالت 

السعودية)

املالية األصول 

٢٥٩٬٨٦٣---١٧٠٬٠٠٠-٨٩٬٨٦٣الطلبعند نقد وودائع 

و  تجارية  مدينة  ذمم  ذمم 

أخرى مدينة 

٢٧٬٧١٩--٢٬٥٥٤٢٠٧-٢٤٬٩٥٨

٢٬٣٢٧٣١٣٢٬٦٤٠-خرى أ أصول 

٢٩٠٬٢٢٢--١٧٤٬٨٨١٥٢٠-١١٤٬٨٢١مجموع األصول املالية 

االلتزامات املالية

ذمم دائنة  دائنة تجارية و ذمم  

أخرى 

٨٬٧٤٣-٧٣٩--٤٬٢٩٧٣٬٧٠٧

١٬١٦١١٬١٦١---الديون واالقتراضات األخرى 

٩٬٩٠٤-١٬٩٠٠--٤٬٢٩٧٣٬٧٠٧مجموع االلتزامات املالية

مخاطر السوق ٣-٢٧

هاإلفصاحات"–"األدوات املالية  ٧مخاطر السوق بموجب املعيار الدولي للتقرير املالي تعّرف بسبب تقلب القيمة العادلة أو التدفقات ستتواجد مخاطر ا على أ

النقدية املستقبلية لألداة املالية بسبب التغيرات في أسعار السوق. 

أو التقلبات (تقلب أسعار ،أو املؤشرات،أو املعدالت،في مستوى واحد أو أكثر من أسعار السوق إحتمال أن يؤدي أي تغيير  مخاطر  تشير مخاطر السوق إلى  

ها أسعار الخيار) ستثمارية. ا أو عوامل السوق األخرى، مثل سيولة السوق، إلى خسائر في مركز أو محفظة ، أو االرتباطات، األداة األساسية املحسوب 
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٤٥

(تتمة)إدارة املخاطر املالية-٢٧

مخاطر السوق (تتمة)٣-٢٧

ها التجارية على كل من مستوى القسم ومستوى املنتج الفردي، وتتضمن النظر في مخاطر السوق عل ى مستوى تدير الشركة مخاطر السوق املصاحبة ألنشط

الكيان القانوني. 

الشركة مسؤولة عن ضمان أن التعرض ملخاطر السوق يتم إدارتھ ومراقبتھ بشكل جيد. و ال يتجزأ من ثقافة الشركة. ا اإلدارة السليمة ملخاطر السوق جزءً تعّد 

في ضمان  تعد وحدات األعمال واملكاتب التجارية املختلفة مسؤولة عن ضمان إدارة ومراقبة التعرض ملخاطر السوق بشكل جيد. تساعد مجموعات التحكم  

ها عن كثب وجعلها واضحة لإلدارة العليا. قياس هذه املخاطر ومرا  قب

.تتعرض الشركة لألنواع التالية من مخاطر السوق بموجب هذا التعريف: مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العملة

مخاطر معدل الفائدة

ها٧لتقرير املالي  لمخاطر أسعار الفائدة في املعيار الدولي  تعرف مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية "األدوات املالية: اإلفصاحات" على أ

ة التي تؤثر على القيمة لألداة املالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في السوق. تتعرض الشركة ملخاطر أسعار الفائدة الناتجة عن التغيرات في أسعار الفائد 

ات لتزامواالصول ها. استثمارات الشركة وتمويلها هي في الغالب معدل فائدة ثابت ويتم االحتفاظ باأل اتزامالالعادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية ألصولها و 

.فإن تعرض القيمة العادلة لتحركات أسعار الفائدة ليس جوهرًيا ولم يتم تقديم تحليل حساسية سعر الفائدة ،ذات الصلة بالتكلفة املطفأة. على هذا النحو

مخاطر العملة 

ت تتعرض الشركة ملخاطر العمالت األجنبية الناتجة عن املعامال مخاطر العملة هي حساسية املنتجات املالية للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية الفورية. 

من ملعظم مخاطر العمالت األجنبية هذه تحوط أعضاء آخرين من مجموعة مورغان ستانلي، مورغان ستانلي بالدرجة األولى،  عبر الحدود بغير الريال السعودي.  

خالل استخدام كل من عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة والديون غير املقومة بالدوالر األمريكي.

الر  الشركة إطار  العملة على أساس صافي املركز املفتوح من العمالت ١كيزة  تستخدم  املال ملخاطر  املالية الحتساب متطلبات رأس  املعتمد من هيئة السوق 

الر ة بالفعل بالدو لتغطية عمليات الشركة التي ال تتعلق بدفتر التداول. نظًرا ألن تعرض الشركة ملخاطر محدودة خارج عمالت مجلس التعاون الخليجي املربوط

فإن مستويات التقلب ليست كبيرة. ،األمريكي

غير املقاسة بالقيمة العادلة  اتلتزامواالصول األ -٢٨

. بالقيمة العادلة، تعتبر القيمة الدفترية هي التقريب املعقول للقيمة العادلةغير املقاسةبالنسبة لجميع األدوات املالية 

إدارة رأس املال واملتطلبات التنظيمية -٢٩

ها القانونية. يتضمن رأس املال الذي تديره مجموعة مورغان ستانلي بشكل عام رأس  تدير مجموعة مورغان ستانلي رأس مالها على أساس عاملي مع مراعاة كيانا

ال العادي، ورأس املال التفضيلي، والقروض الثانوية، واالحتياطيات.امل
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٤٦

إدارة رأس املال واملتطلبات التنظيمية  -٣٠

هذا اإلطار  رأس املال. يعتمد تقدير رأس املال املطلوب ملجموعة مورغان ستانلي ("رأس املال املطلوب") على إطار رأس املال املطلوب، وهو مقياس داخلي لكفاية  
املال التنظيمي ملجموعة مورغان ستانلي املالي، والذي يتم مقارنتھ برأس  املال قائم على املخاطر والرفع  ظ احتفا؛ لضمان  عبارة عن مقياس الستخدام رأس 

االقتضاء  االستمراريةال  مبمبلغ من رأس  مجموعة مورغان ستانلي الخسائر املحتملة من أحداث اإلجهاد عند  مجموعة تحدد.في وقت معينبعد استيعاب 
مساهمين مورغان ستانلي الفرق بين متوسط حقوق املساهمين املشتركة ومجموع قيم متوسط حقوق املساهمين املشتركة املصنفة على قطاعات أعمال كحقوق 

لي بشكل عام بحقوق مساهمين الشركة األم للمتطلبات التنظيمية املرتقبة، والنمو الطبيعي، وعمليات االستحواذ، للشركة األم. تحتفظ مجموعة مورغان ستان

وغيرها من احتياجات رأس املال. 

يل املثال، لتطبيق اختبار  من املتوقع أن يتطور اإلطار العملي لرأس املال املطلوب بمرور الوقت استجابة للتغيرات في بيئة األعمال والبيئة التنظيمية، على سب

مالئم.التوتر أو التحسينات في أساليب النماذج. ستواصل الشركة تقييم اإلطار فيما يتعلق بتأثير املتطلبات التنظيمية املستقبلية، حسب ما هو

ومعدالت  ،وتوافر رأس املال،واملخاطر،  لعملتدير مجموعة مورغان ستانلي بشكل نشط مركزها الرأسمالي املوحد استناًدا إلى، ومن بين أشياء أخرى، فرص ا 
لتلبية ؛  س مالأ قاعدة ر تعدلأو  في املستقبلبالتالي، قد تتوسعو وإرشادات وكالة التصنيف.  ،واملتطلبات التنظيمية،العوائد مع سياسات رأس املال الداخلية

حتياجات املتغيرة ألعمالها. اال 

لل املال مصدًرا مهًما  الشركة رأس  املالية.  تعتبر  ها وبما يتوافق مع املتطلبات  وتراقبھ  تدير رأس مالها  فهي  قوة  املعمول  السياسات واإلجراءات  بما يتماشىى مع 

التنظيمية املحلية. 

 إلى اإلستفادة بشكل مالئم على مستوى الكيان القانوني مع الحفاظ على قدرة ذلك الكيان على اال 
ً
ككيان مستمر ستمرارهدف مجموعة مورغان ستانلي أيضا

والتأكد من أنھ يفي بجميع متطلبات رأس املال التنظيمي، بحيث يمكنھ اإلستمرار في توفير عوائد ملجموعة مورغان ستانلي.

أو ، لمساهمينأو إعادة رأس املال ل،من أجل الحفاظ على هيكل رأس املال أو تعديلھ كما هو موضح أعاله، يجوز للشركة تعديل مبلغ توزيعات األرباح املدفوعة

إصدار أسهم جديدة. 

متثال لضمان اال ؛تخضع الشركة لرقابة هيئة السوق املالية وبالتالي فهي تخضع ملتطلبات الحد األدنى لرأس املال. تتم مراقبة رأس مال الشركة بشكل مستمر

حتياطات املؤهلة) أكبر من متطلبات موارد املال واألرباح والخسائر املراجعة واال لهذه املتطلبات. كحد أدنى، يجب على الشركة التأكد من أن موارد رأس املال (رأس  

رأس املال بما في ذلك مخاطر االئتمان والسوق والتشغيل. 

.امتثلت الشركة لجميع متطلبات رأس املال التنظيمي خالل العام

إفصاحات الركيزة الثالثة 

ل خاص، وعمليات نتج الشركة إفصاحات الركيزة الثالثة التي تسمح للمستثمرين واملشاركين اآلخرين في السوق بفهم كفاية رأس املال، والتعرض للمخاطر بشكت

إدارة املخاطر للشركات الفردية. يمكن العثور على إفصاحات الركيزة الثالثة للشركة على: 

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

تدير الشركة البنود التالية كرأس مال: 

م ٢٠٢١

الرياالت السعودية)(بآالف 

م ٢٠٢٠

(بآالف الرياالت السعودية)

٦٥٬٠٠٠٦٥٬٠٠٠رأس املال العادي 

١٩٬٥٠٠١٩٬٥٠٠حتياطي نظامي ا

-٣٨٬٠٠٠مساهمة رأس املال

١٨٧٬١٥٦١٧٤٬٩٤١أرباح مبقاة

٣٠٩٬٦٥٦٢٥٩٬٤٤١جمالي اإل 
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٤٧

واملتطلبات التنظيمية (تتمة) إدارة رأس املال -٣٠

ها على النحو املنصوص  هيئة السوق املاليةوفًقا للقواعد، حددت  إطار العمل واإلرشادات املتعلقة بالحد األدنى ملتطلبات رأس املال التنظيمي ومنهجية احتسا

. ١عليھ في الركيزة 

املال املطلوب ومعدالت كفاية رأس املال على النحو التالي: فًقا لهذه املنهجية، قامت الشركة بحساب الحد األدنى لرأس و و 

م ٢٠٢١
(بآالف  

الرياالت 
السعودية)

م ٢٠٢٠
(بآالف الرياالت 

السعودية)

قاعدة رأس املال

٣٠٩٬٦٥٦٢٥٩٬٤٤١رأس املال١الشريحة

(٣٬٧٩٦)(٣٬٩٣٤)خصومات 

--أس املالر ٢الشريحة

٣٠٥٬٧٢٢٢٥٥٬٦٤٥املالمجموع أساس رأس 

الحد األدنى ملتطلبات رأس املال  

٢٥٬٢٩٣٣٢٬٠٠٤مخاطر االئتمان

٢٠٠٣٩مخاطر السوق 

٢٢٬٤٤٢٢٢٬١١٦مخاطر التشغيل 

٤٧٬٩٣٥٥٤٬١٥٩مجموع الحد األدنى ملتطلبات رأس املال 

٦٫٣٨٤٫٧٢معدل الكفاية املالية (مرة)

٢٥٧٬٧٨٧٢٠١٬٤٨٦الفائض 

املالية.للقوائم التقريرسنوات ليةسوق املالالهيئة املقدم منتستند الحسابات أعاله إلى نموذج كفاية رأس املال 

خطط تعويض املوظفين -٣١

منحيتم .املوظفينلصالح النقديةاملؤجلةالتعويضوخططاملساهمينحقوق بملكيةاملسواة املؤجلةللتعويضاتمختلفةبخططستانليمورغانتحتفظ

األداء. عامبعدينايرفيعامبشكلالخططهذه بموجبالجوائز

خطط التعويض املسواة بملكية حقوق املساهمين 
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تعويض املوظفين (تتمة) طخط-٣١

بموجب العديد من خطط التعويض على أساس حقوق امللكية. تنص الخطط على تأجيل جزء من تعويض حوافز أسهم مقيدة منحت مورغان ستانلي وحدات 

بموجب هذه الخطط عموًما لالستحقاق بمرور الزمن،  املنح بعض املوظفين، مع منحها في شكل أسهم عادية مقيدة. تخضع 

والتنازل حتى يتم تحويلها إلى ،والنقل،لقيود على البيعا وعادة ما تكون من ستة أشهر إلى سبع سنوات، وتعتمد بشكل عام على استمرارية التوظيف وتخضع  

هاية فترة االستحقاق ذات الصلة، أو هاأو جزء ماملكافأة أسهم عادية. قد تتم مصادرة كل  هاء العمل قبل  ها إذا تم إ بعد منحها في مواقف معينة. قد يتمتع إلغا

لتقدير مورغان ستانلي، ويحصلون عموًما على ما يعادل توزيعات   املبنية على حقوق املساهمين بحقوق التصويت وفًقا  املنح  حال  املستفيدون من  األرباح في 

توزيعها، ما لم يكن هذا محظورا في اللوائح التنظيمية.

وحدةلكلعادلةقيمةبمتوسطالشركةموظفيإلىاملقيدة األسهم وحداتمنوحدة)٣٬٣٦٥م:٢٠٢٠(وحدة ٣٬٨٠٢يستانلمورغانمنحتالسنة،خالل

املنح. تاريخعندستانليملورغانالعاديةلألسهم السوقيةالقيمةإلىاستناًدا )،أمريكيدوالر٥٧٫٥٠م:٢٠٢٠(أمريكيدوالر ٧٤٫٨٧بقيمة

ها في السنة    في )ريال سعودي ٧٦٨٬٠٠٠م:  ٢٠٢٠ريال سعودي (٣٩٥٬٠٠٠تبلغ مصاريف التعويض على أساس حقوق امللكية املعترف 
ً
. دخلت الشركة أيضا

اتفاقية مع مورغان ستانلي، حيث تلتزم بدفع القيمة العادلة للمنح املقدمة للموظفين في تاريخ املنح إلى مورغان ستانلي.

هاواملبلغالعام،هايةفيستانلي ملورغاناملستحقةالصلةذاتاتلتزاماالتبلغ م: ٢٠٢٠(سعودي ريال١٬١٢٠٬٠٠٠املالي،املركزقائمةفيأخرى""ذمم ضمنع

هاسعودي)ريال١٬٣٤١٬٠٠٠ هاويتوقعسعودي)ريال٦٠٢٬٠٠٠م:٢٠٢٠(٥٤٨٬٠٠٠م سعودي ريال٥٧٢٬٠٠٠بخالفواحد،عامغضون فيبالكاملتسوي

هااملتوقعمنوالتيسعودي)ريال٧٣٩٬٠٠٠م:٢٠٢٠( واحدة. سنة منأكثرتسوي

خطط التعويض املؤجلة النقدية  

عموًما الخططتوفرللموظفين.التقديري التعويضمنجزًءا تؤجلوالتياملوظفينلبعضنقدي أساسعلىمؤجلةتعويضاتستانليمورغانشركةمنحت

يتراوح والذي ،الوقتبمرور للخدمةالوحيداالستحقاقلشرطعامبشكلالخططهذه بموجباملنح تخضعاملختلفة.املرجعيةاالستثماراتأداءعلىبناءً عائًدا 

هاجزء أوجائزة الكلمصادرة يتم قداملنحة.تاريخ من سنواتثالثإلىسنة منة عاد هاءتم إذا م إلغاؤها تم أوالصلة ذاتاالستحقاقفترة هاية قبلالعملإ

الصلة.ذاتاالستحقاقفترة هايةفينقًدا املكافآتتسويةيتم معينة.حاالتفياالستحقاقفترة بعد

بقيمة جوائزمنح تم سعودي).ريال ١٬٠٦٢٬٠٠٠: ٢٠٢٠(سعودي ريال ٣٦٩٬٠٠٠السنةفيها املعترف نقدي أساس علىاملؤجلة التعويضات مصروفاتبلغت

العام. خاللالشركةملوظفيسعودي)ريال٢٠٢٠:٩٤٤٬٠٠٠(سعودي ريال١٤٠٬٠٠٠

هاواملفصحام،العهايةفياملوظفون يتحملهاالتيااللتزاماتتبلغ ١٬٥٢٧٬٠٠٠م:٢٠٢٠(سعودي ريال٨٨٦٬٠٠٠املالي،املركزقائمةفيأخرى""التزاماتضمنع

هاسعودي)ريال هااملتوقعمنسعودي)ريال٩٨١٬٠٠٠م:٢٠٢٠(سعودي ريال٦٩٣٬٠٠٠م م: ٢٠٢٠(سعودي ريال١٩٣٬٠٠٠وواحدة،سنةخاللبالكاملتسوي

.بعدفيماسعودي)ريال٥٤٦٬٠٠٠

ريال ٢٠٢٠:١٬٥٢٧٬٠٠٠(سعودي ريال٨٨٦٬٠٠٠هي،املالياملركزبيانفيأخرى""مطلوباتضمنواملدرجة،السنةهايةفياملوظفينتجاه املطلوباتإن

: ٢٠٢٠(سعودي ريال ١٩٣٬٠٠٠وواحدة سنةحدود فيبالكاملسعودي) ريال ٩٨١٬٠٠٠: ٢٠٢٠(سعودي ريال ٦٩٣٬٠٠٠تسوية تتم أن املتوقعومن سعودي)

ذلك. بعدسعودي)ريال٥٤٦٬٠٠٠

التزام منافع ما بعد التوظيف  -٣٢

املحددةاملنافعخطة

هاءعنداملكافأة يستلموا أنأكثرأوواحدة سنة ملدة املستمرالعمليكملون الذينللموظفين يحق("الخطة").الخدمةهايةمكافأة خطة الشركةتدير العمل. إ



مورغان ستانلي السعودية

مقفلة)مساهمة(شركة

املالية القوائمحول ايضاحاتإ

هية للسنة م١٢٠٢ديسمبر ٣١في املن

٤٩

التزام منافع ما بعد التوظيف (تتمة)-٣٢

(تتمة) املحددةاملنافعخطط

هائيالراتبعلىبناءً الشركةيغادرونعندمامقطوًعامبلًغاون املؤهلن و املوظفيتلقى الخدمة. سنواتوعددال

املخططفيمساهمةالشركة تدفعمدفوعات،سدادإلىحاجة هناكتكون عندماالشركة.التزاماتلتغطيةأصول أي تخصيص يتم لم ألنھ ممولةغيرالخطة

والرواتب.املوظفيندوران مخاطرذلك فيبماللمخاطرالشركةالخطةتعرضدفعها.الواجباملنفعةتساوي 

عناملحاسبياألساس بموجب املحددة املزايااللتزاماتالحاليةالقيمةاستقمحاسبي.أساس علىسنوًياللخطةاالكتواري التقييم مؤهلاكتواري خبيريجري 

املتوقعة.االئتمانوحدة طريقةباستخدامالخطةبواسطةُتدفعأنعلىالحاليين،لألعضاءاملستقبلية،النقديةللتدفقاتتقديرأفضلخصم طريق

سنة). ١٠٫٩٠م: ٢٠٢٠سنة (٩٫٩٠م ٢٠٢١ديسمبر ٣١يبلغ املتوسط املرجح لفترة التزام املنافع املحددة في 

يقدم الجدول التالي ملخًصا للقيمة الحالية اللتزامات املزايا املحددة املدرجة في قائمة املركز املالي: 

ات املنافع املحددة التزامالحركة في صافي 

م ٢٠٢٠م ٢٠٢١

لتزامالقيمة الحالية لاللتزامالقيمة الحالية لال

(بآالف الرياالت 

السعودية)

الرياالت (بآالف 

السعودية)

١٠٬١٦٨٧٬٧٩٠يناير١كما في 

١٬٣٤٣١٬١٤٣تكلفة الخدمة الحالية 

٢٣٦٢٣٣صافي مصروف الفائدة 

ها في قائمة  ١٬٥٧٩١٬٣٧٦الربح او الخسارة مبالغ معترف 

: إعادة تقييم 

٧٨٤(١٬٢٩٢)فتراضات املالية إكتوارية ناشئة عن التغيرات في اال (خسارة)/مكاسب

٩٤٢(١٦٠)إكتوارية ناشئة عن تعديالت الخبرة(خسائر)/مكاسب

١٬٧٢٦(١٬٤٥٢)إجمالي املبلغ املعترف بھ في قائمة الدخل الشامل

مساهمات: 

(٧٢٤)(٦٩٦)صاحب العمل

٩٬٥٩٩١٠٬١٦٨ديسمبر٣١كما في 



مورغان ستانلي السعودية

مقفلة)مساهمة(شركة

املالية القوائمحول ايضاحاتإ

هية للسنة م١٢٠٢ديسمبر ٣١في املن

٥٠

التزام منافع ما بعد التوظيف (تتمة)-٣٢

(تتمة) املحددةاملنافعخطط

الية الستحقاقات األفراد املنافع هو إجمالي القيمة الحالية ملنافع األفراد املشمولين ألغراض التقييم في تاريخ التقييم، وتكلفة الخدمة هي إجمالي القيمة الحالتزام

هم خالل السنة. املنسوبة لخدم

ريال سعودي) للمخطط في السنة ٦٧٥٬٠٠٠م: ٢٠٢٠ريال سعودي ( ٦٦١٬٠٠٠فتراضات الديموغرافية اإلكتوارية، تتوقع الشركة أن تساهم بمبلغ بناًء على اال 

املالية التالية. 

هاية فترة التقرير: يعرض الجدول التالي اال  فتراضات اإلكتوارية الرئيسية في 

م ٢٠٢١

%

م ٢٠٢٠

%

٪ ٢٫٤٪ ٢٫٧معدل الخصم

٪ ٥٫٠٪ ٤٫٠معدل الزيادة في الرواتب 

فقد تم استخدام سوق سندات الشركات األمريكية الحاصل على التصنيف ،عميقة في سندات الشركات داخل اململكة العربية السعوديةنظًرا لعدم وجود سوق  

AAلتحديد معدل التخفيض املناسب. تتوقع الشركة زيادة معدالت الرواتب بما يتماشىى مع التوقعات املستقبلية. ؛كوسيط

بقت
ُ
والتقاعد: ،نسحابواال،تالية للوفياتاالفتراضات الديموغرافية الط

النسبة املئوية للموظفين  
الذكور الخارجين من الخطة 

في كل عمر (سنوًيا) 

نسبة املوظفات اإلناث الالتي  
يخرجن من الخطة في كل عمر  

(سنوًيا)
م ٢٠٢١

%
م ٢٠٢٠

%
م ٢٠٢١

%
م ٢٠٢٠

%
العمر 

٢٠٪٢٠٪٢٠٪٢٩٢٠-١٥٪

١٥٪١٥٪١٥٪٣٤١٥-٣٠٪

١٠٪١٠٪١٠٪٣٩١٠-٣٥٪

٥٪٥٪٥٪٤٤٥-٤٠٪

٥٪٥٪٥٪٤٩٥-٤٥٪

٧٪٧٪٧٪٥٤٧-٥٠٪

١٠٠٪١٠٠٪٧٪٥٩٧-٥٥٪

املنافع املحددة: التزامالفتراضات الرئيسية املستخدمة لقياس افيما يلي الحساسيات املتعلقة ب

م ٢٠٢١

ات املخططالتزامالتأثير على االفتراض التغير في فتراض اال 

٪ ٥% / ٤٫٦بمعدل االنخفاضالزيادة / ٪ ٠٫٥٠بمعدل االنخفاضالزيادة / معدل الخصم

٪ ٤٫٥% / ٤٫٩بمعدل االنخفاضالزيادة / ٪ ٠٫٥٠بمعدل االنخفاضالزيادة / معدل نمو الراتب 

م ٢٠٢٠

ات املخططالتزامالتأثير على فتراضالتغير في اال فتراض ال ا

٪ ٥٫٤% / ٥٫٠بمعدل االنخفاضالزيادة / ٪ ٠٫٥٠بمعدل االنخفاضالزيادة / معدل الخصم

٪ ٤٫٩% / ٥٫٢بمعدل االنخفاضالزيادة / ٪ ٠٫٥٠بمعدل االنخفاضالزيادة / الراتب نمو معدل 



مورغان ستانلي السعودية

مقفلة)مساهمة(شركة

املالية القوائمحول ايضاحاتإ

هية للسنة م١٢٠٢ديسمبر ٣١في املن

٥١

التزام منافع ما بعد التوظيف (تتمة)-٣٢

(تتمة) املحددةاملنافعخطط

بافتراض  ،م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م و ٢٠٢١ديسمبر ٣١تحليل الحساسية املوضح أعاله استناًدا إلى التغيرات املحتملة املعقولة لالفتراضات التي حدثت في ُعرض

الحساسية مقارنة بالعام السابق.أن جميع االفتراضات األخرى ثابتة. لم تتغير أساليب وأنواع االفتراضات املستخدمة في إعداد تحليل 

الجهات ذات عالقةإفصاحات- ٣٣

الزميلةوالشركاتاألمالشركةعالقات

الرئيسىي والكياناألمالشركة

األمريكية. املتحدة بالواليات ديالوير واليةفيتأسستوالتياألوسط،الشرق ستانليمورغانشركةهيللشركةاملباشرة األمالشركة

هاعضًوا الشركةتكون مجموعةوأكبروالسيطرة بالتحكم تتعهدالتيالرئيسيةاألمالشركةإن ستانلي.مورغانهيللمجموعةاملاليةالقوائم إعدادويتم ف

هاستانليمورغانتملك ،١٩٨٠١ويلمنجتون،ستريت،أورانجفيللمؤسسة،االستئمانيواملركزللمؤسسة،االئتمانيةوالشركةمنشأة،بشهادة املسجلمكت

قوائمهامن نسخعلىالحصول يمكناألمريكية.املتحدة بالواليات ديالوير واليةفيستانليمورغانشركةتأسستاألمريكية،املتحدة الواليات ديلوير،مقاطعة

).www.morganstanley.com/investorrelations(مناملالية

الرئيسية اإلدارةتعويض

هم األشخاص الذين يتمتعون بالسلطة واملسؤولية لتخطيط أنشطة الشركةُيعرف هها،موظفي اإلدارة الرئيسيين على أ ها. من بين أعضاء ،وتوج والتحكم ف

، أعضاء لجنة اإلدارة اإلقليمية، وإدارة وحدة األعمال الرئيسية. اإلدارة الرئيسيين مجلس إدارة شركة مورغان ستانلي السعودية

هم املقدمة للشركة ما يلي: يشمل التعويض املدفوع إلى موظفي اإلدارة الرئيسيين فيما يتعلق بخدما

م ٢٠٢١

(بآالف الرياالت 

السعودية)

م ٢٠٢٠

(بآالف الرياالت 

السعودية)

٢١٬١٣٣٢٠٬٤٣٥منافع املوظفين قصيرة األجل 

١٨٥٤٠٣منافع ما بعد التوظيف

١٬٨٨٠٣٬٠٦٢املدفوعات القائمة على األسهم 

٤٬١٧٥٣٬٠٦٩منافع املوظفين طويلة األجل األخرى 

٢٧٬٣٧٣٢٦٬٩٦٩املجموع



مورغان ستانلي السعودية

مقفلة)مساهمة(شركة

املالية القوائمحول ايضاحاتإ

هية للسنة م١٢٠٢ديسمبر ٣١في املن

٥٢

إفصاحات الجهات ذات عالقة (تتمة)-٣٣

معامالت مع جهات ذات عالقة

حقوق املساهمين املمنوحة ملوظفي اإلدارة الرئيسيين، وبالتالي فهي غير متوافقة  تعكس تكاليف الدفع على أساس األسهم املبينة أعاله إطفاء املكافآت القائمة على  

بشكل مباشر مع تكاليف املوظفين األخرى في العام الحالي. 

والسابقة.الحاليةالسنةمنكلفياألخرى ستانليمورغانمجموعةمشروعاتإلىباإلضافةالرئيسييناإلدارة موظفيبعضتعويضاتالشركةتتحمل

دمج تم لذلك،اوفًق والقانونية.الوظيفيةالتنظيميةالكياناتمنمزيجخاللمنالعالم مستوى علىللعمالءالتجاريةاألعمالستانليمورغانمجموعةتدير

وإدارةوالتجارة التمويلمناالستفادة ألغراضتجاري أساسعلىستانليمورغانمجموعةمعمعامالتوإبرامستانليمورغانمجموعاتمعكثبعنالشركة

عبر نقًدا املستحقةاألرصدة تسويةتتم املستحقة.واألرصدة عامالتاملحول معلوماتمعالعالقاتهذه طبيعةأدناه يوضحالتحتية.البنيةوخدماتاملخاطر

م: ٢٠٢٠(العالقةذاتاألطراف منالقائمةاألرصدة قيمةالنخفاضمخصص بتكوينتقم ولم مصروفاتبأي الشركةتعترف لم الشركات.بينمشتركةآليات

سعودي).ريالشىيءال

مشروعاتمن عدد علىتؤثر التيو ستانليمورغانمعامالتمنالعديدإلىتؤدي عاملي أساس علىاألعمال استراتيجياتوتنفيذإدارة ذلك، إلىباإلضافة

حيثماالصلة،ذاتوالتكاليفاإليراداتمطابقة لضمان املجموعةداخلالسياساتمن عددعلىستانليمورغان مجموعةتعملستانلي.مورغانمجموعة

أمكن.

العام التمويل

تقديمھأوالتمويلاستالميتم قدمتجددة.يوم٣٩٥لفترة مؤرخمعينتمويلبخالفعائم فائدة بسعرإقراضوهومضمون وغيرمؤرخغيرالعامالتمويل

الكياناتلجميعستانليمورغانمجموعةفيالخزانةقسم خاللمنالفائدة أسعارتحديديتم عامة.تشغيليةألغراضأوملعامالتيتعلقتمويلمتطلبمقابل

أعمالها.تمويلفيستانليمورغانمجموعةتتكبده الذي السوقيالفائدة معدلويقاربستانليمورغانمجموعةضمن

عرض
ُ
أدناه: الجدول فيالسنةخاللالدخلقائمةفيها املعترفالصلةذاتالفوائدومصروفاتهذه التمويلترتيباتعلىالقائمةاألرصدة تفاصيلت

م ٢٠٢٠م ٢٠٢١

الفائدة 

(بأالف  

الرياالت 

السعودية)

الرصيد

(بأالف  

الرياالت 

السعودية)

الفائدة 

(بأالف  

الرياالت 

السعودية)

الرصيد

(بأالف  

الرياالت 

السعودية)

مجموعة مورغان ستانلي  ملشروعات املبالغ املستحقة 

األخرى 
)١٬١٦١)٥(٤١٬٤٨٣)٢٢٦

:التحتيةالبنيةخدمات



مورغان ستانلي السعودية

مقفلة)مساهمة(شركة

املالية القوائمحول ايضاحاتإ

هية للسنة م١٢٠٢ديسمبر ٣١في املن

٥٣

إفصاحات الجهات ذات عالقة (تتمة)-٣٣

(تتمة)عالقةذاتجهاتمعمعامالت

اإلدارةرسومإن املكتبية.واملرافقاملوظفين توفيرذلك فيبماالتحتية،البنيةلخدماتستانلي مورغانمجموعةوإلىمن اإلدارة تكاليفوتتحمل الشركة تتلقى

يلي:كماهيالسنةخاللواملتكبدة املستلمة

م ٢٠٢٠م ٢٠٢١

(بآالف الرياالت 

السعودية)

الرياالت (بآالف

السعودية)

٣١٦٥٢٣مورغان ستانلي األخرى  مشروعات مجموعة املبالغ املعاد تحميلها إلى 

(٣١٬٧٢٩)(٣٢٬٨٦٨)مورغان ستانلي األخرى مشروعات مجموعة املبالغ املعاد تحميلها من 

(٣٢٬٥٥٢)(٣١٬٢٠٦)

والعموالت األتعاب

األخرى لخدمات القيمة املضافة التي تشمل املبيعات ودعم التسويق  مجموعة مورغن ستانليتتحصل الشركة على دخل الرسوم والعموالت من تعهدا 

ريال  ٨٩٬٨٧٧٬٠٠٠: ٢٠٢٠ريال سعودي (٣٧٬٨٣٤٬٠٠٠واالستشارات. الرسوم والعموالت املستلمة خالل السنة من تعهدات مجموعة إم إس األخرى هي 

سعودي).

معامالت األطراف األخرى ذات الصلة 

قبل تعيين الرئيس في مجلس  Seder، لكنھ ليس مساهًما في هذه الشركة. تعاقدت الشركة مع مجموعة سيديرهو مدير مجموعة رئيس مجلس إدارة الشركة 

هاء العقد في  . ٢٠٢١أكتوبر ١إدارة الشركة. تم إ

ريال سعودي). ٣٠٦،٠٠٠: ٢٠٢٠ريال سعودي (٣٦٣،٠٠٠خالل العام قدمت مجموعة سدر خدمات الصيانة العامة للشركة بمبلغ 

. ١٦و ١٠تم اإلفصاح عن كافة األرصدة القائمة مع األطراف ذات العالقة في اإليضاحين 

ات املحتملة لتزاماال-٣٤

ها  لتسوية معامالت الوساطة مع تداول. قدم البنك ضماًنا إلى تداول لتسوية جميع املعامالت التي دخلت ف؛لدى الشركة ترتيب مع بنك محلي كوكيل مقاصة

البنك بناًء على طلب  املتفق عليھ مع الشركة.  أي معامالت تتجاوز الحد املتاح  الشركة تقديم مذكرة طلب وضمانة مقابلة توافق على عدم تنفيذ  ، يجب على 

. البنك

مليون ريال  ٣٬٠٠٣ناشئة في سياق األعمال العادي بمبلغ م٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في كان على الشركة التزامات طارئة فيما يتعلق بضمانات بنكية لصالح تداول 

مليون ريال سعودي). ٣٬٠٠٠: م٢٠٢٠سعودي (

. وبينما ال تزال الشركة في مرحلة طلب املعلومات، م ٢٠٢١ضريبة القيمة املضافة على الشركة لفترة عام  مراجعة  مؤخًرا في  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  بدأت  

هاء من املراجعةلشركة بمجرد اال لبإجراء تقييم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ال يمكن للشركة التنبؤ بالنتيجة ولكن هناك احتمال أن تقوم  .ن



مورغان ستانلي السعودية

مقفلة)مساهمة(شركة

املالية القوائمحول ايضاحاتإ

هية للسنة م١٢٠٢ديسمبر ٣١في املن

٥٤

ها -٣٥ االئتمانيةفي الصناديق األصول املحتفظ 

ها.عننيابةالشركةتديرهاالتيوالصناديقاالستثماراتاالئتمانيةالصناديق فيهااملحتفظاألصول تتضمن هااملحتفظلألصول السوقيةالقيمةبلغتعمال

.سعودي)ريالمليار٢٫٦م:٢٠٢٠(سعودي ريالمليار٦٫٤م٢٠٢١ديسمبر٣١فياالئتمانيةالصناديقفي

هااملحليةالتجاريةالبنوكإحدى لدى هااملحتفظللعمالءالنقديةالحساباتأيًضااالئتمانيةالصناديق فيهااملحتفظاألصول تتضمن لألموالأمينبصف

العمالء.تقديرعلىبناءً لالستثماراتفقطتستخدمل؛سعودي)ريالمليون ٦١م:٢٠٢٠(م٢٠٢١ديسمبر٣١فيكماسعودي ريالمليون ٢٢٩تبلغوالتي

 
ً
للشركة.املاليةالقوائم فيأعاله املذكورة األرصدة تسجللم املحلية،التنظيميةالقواعدمعتماشيا

أرقام املقارنة-٣٦

م؛ لتتوافق مع عرض السنة الحالية على النحو التالي: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١أعيد تصنيف بعض األرقام املقارنة في قائمة املركز املالي كما في 

البند
التقرير  املبالغ كما في 

السابق
املبلغ املعدلإعادة التصنيف

(بآالف الرياالت 

السعودية)

(بآالف الرياالت 

السعودية)

(بآالف الرياالت 

السعودية)

٢٧٬٧١٩(٨٢)٢٧٬٨٠١أخرى ذمم مدينة  تجارية و مدينة ذمم 

٢٬٣١٦(٩٧)٢٬٤١٣عقود مع العمالء

١٥١٥-املستحقة من ودائع املرابحةيرادات الفوائد إ 

٢٬٥٥٨٨٢٢٬٦٤٠أصول أخرى 

٢٬٢٣١٩٧٢٬٣٢٨أصول العقود

-(١٥)١٥يرادات الفوائد املستحقة من ودائع املرابحةإ 

٢٬١٤٤٢٬١٤٤-حق استخدام األصول 

٢٬٣٧٠(٢٬١٤٤)٤٬٥١٤ومعدات ممتلكات

٨٬٧٤٣(١٬١٦١)٩٬٩٠٤أخرى ذمم دائنة تجارية و دائنة ذمم 

٥٬١٦٢(١٬١١٣)٦٬٢٧٥األخرى ستانلياملبالغ املستحقة لتعهدات مجموعة مورغن

٣٦٣(٤٨)٤١١مبالغ أخرى مستحقة الدفع 

١٬١٦١١٬١٦١-الديون واالقتراضات األخرى 
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