مورغان ستان السعود ة
تقرير مجلس اﻹدارة لعام 2021
مورغان ستانلي السعودية
يسر مجلس إدارة مورغان ستانلي السعودية أن يعرض تقريره السنوي عن عمل مورغان ستانلي السعودية وإنجازاتها خﻼل السنة
المنتهية في  31ديسمبر .2021
مرفق طيه القوائم المالية المدققة للشركة وتقرير المدققين الخارجيين للسنة المنتهية في  31ديسمبر ) 2021القوائم المالية( في الملحق
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اﻷنشطة الرئيسية للشركة
ومصرح لها بمزاولة اﻷنشطة المرخصة التالية في المملكة العربية
تعد مورغان ستانلي السعودية شركة مسجلة بهيئة السوق المالية
ِّ
السعودية:
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التداول :أي شخص يتداول في اﻷوراق المالية بصفة موكل أو وكيل ،ويتضمن التداول بيع اﻷوراق المالية أو شرائها أو إدارة
اﻻكتتاب فيها.
الترتيب :أي شخص يقوم بتعريف اﻷطراف فيما يتعلق بتقديم اﻷوراق المالية أو ترتيب أنشطة اﻻكتتاب الخاصة بها أو تقديم
المشورة بخصوص اﻷعمال المالية للشركات؛
اﻹدارة :أي شخص يدير إحدى اﻷوراق المالية التابعة لشخص آخر في ظروف تنطوي على ممارسة السلطة التقديرية ،أو إدارة
صناديق اﻻستثمار؛ أو
تقديم اﻻستشارات :أي شخص يقدم استشارات إلى شخص آخر بشأن أي من اﻷوراق المالية ،والتي تتضمن تقديم اﻻستشارات
بخصوص استحقاقات ذلك الشخص المتداول فيها ،أو ممارسة أي حقوق للتداول ممنوحة من خﻼلها ؛ أو التخطيط المالي وإدارة
الثروات فيها؛ أو
الحفظ :أي شخص يعمل على حماية أصول شخص آخرى ،والتي تتضمن أوراقًا مالية ،أو يقوم بالترتيب لشخص آخر لتنفيذ
ذلك ،وتتضمن عملية الحفظ اتخاذ اﻹجراءات اﻹدارية الﻼزمة.

اﻷداء المالي والنتائج المالية
أعدت الشركة قوائمها المالية السنوية وفقا ًللمعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من
المعايير والقرارات الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين باستثناء اﻷصول المحتفظ بها في صناديق استئمانية أو
ﻷغراض ائتمانية فهي ﻻ تُعامل كأصول عائدة للشركة.
يُعتبر رأس مال وسيولة الشركة ومجموعة مورغان ستانلي كافيين لتجاوز الحدود الدنيا التنظيمية في ظل بيئة سوق عادية ومجهدة،
بما في ذلك الضغوط الحالية والمحتملة لجائحة كوفيد 19-في المستقبل القريب .أخذنا بعين اﻻعتبار اﻵثار الحالية والمحتملة لجائحة
كوفيد 19-على أعمال شركة مورغان ستانلي السعودية ومجموعة مورغان ستانلي كجزء من التحليل المستمر ،بما في ذلك التأثير
على القدرة التشغيلية ،والحصول على السيولة ورأس المال ،واﻻلتزامات التعاقدية ،وتقييمات اﻷصول واﻷحكام المحاسبية الحرجة
اﻷخرى والمصادر الرئيسية للشك في التقدير .تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى المزيد من رأس المال والسيولة لمجموعة مورغان
تبارا من  31ديسمبر  ،2021احتفظت
ستانلي كما هو مطلوب .ولذلك أُعدت البيانات المالية القانونية على أساس استمرارية العمل .اع ً
الشركة بما يكفي من السيولة ورأس المال التنظيمي.
ارتفعت إجمالي إيرادات الشركة بشكل ملموس من  100.7إلى  100.9مليون دوﻻر عام .2020
كما ارتفعت إجمالي النفقات بواقع  %1في عام  2021لتصل إلى  85.2مليون ﷼ سعودي مقارنة بالنفقات البالغة  84.1مليون ﷼
سا إلى مدفوعات نهاية الخدمة التي تُدفع لمرة واحدة
سعودي في عام  .2020وانخفضت نفقات التعويض بنسبة  %10ويرجع ذلك أسا ً
سا إلى ارتفاع نفقات الضرائب
في عام  .2020أما النفقات غير المتعلقة بالتعويض ،فقد ارتفعت بنسبة  ،%11ويرجع ذلك أسا ً
ال ُمستقطعة وحصول اﻹدارة على الدعم من شركات مجموعة مورغان ستانلي اﻷخرى.
بلغ صافي عائدات الشركة  11.1مليون ﷼ سعودي في عام  2021مقارنة بصافي العائدات البالغ  12.2مليون ﷼ سعودي في عام
.2020
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التطورات اﻷخيرة
كان أداء اﻷعمال في عام  2021قويا ً على الرغم من اﻵثار العكسية لجائحة كوفيد المستمرة؛ حيث ظلت أسواق رأس المال مزدهرة
وعملت مورغان ستانلي السعودية كمستشار مالي بشأن المعامﻼت الرئيسية .كما حصلت مورغان ستانلي السعودية على اعتماد من
قِبل هيئة السوق المالية لزيادة رأس مالها بقيمة  10مليون عبر ضخ مساهمة رأس المال من المستوى  .1وفي حين أن العديد من
العمﻼء واصلوا تفضيل اﻻجتماعات اﻻفتراضية ،بدأت مورغان ستانلي السعودية في العودة لتطبيق بروتوكوﻻت العمل ،والتي
تضمنت ترتيبات تتسم بالمرونة وذلك لدعم موظفيها في أثناء هذه اﻷوقات ،مع اﻷخذ بعين اﻻعتبار معايير السﻼمة واﻻمتثال
للتوجيهات التنظيمية المحلية.
وفي مجال اﻷعمال المصرفية اﻻستثمارية  ،كان هناك مستوى مرتفع من النشاط عبر خطوط اﻷعمال التجارية مع تسجيل زيادة في
أنشطة الطرح العام اﻷولي في أسواق رأس المال المحلية .وﻻ تزال مورغان ستانلي السعودية تركز على خدمة عمﻼئها من خﻼل
تقديم أفضل اﻻستشارات وإجراء التنفيذ؛ كما تظل مورغان ستانلي السعودية ملتزمة بالشراكة مع المملكة العربية السعودية في كل
من القطاعين الخاص والعام سعيًا ﻹنجاز أهدافها في رؤية  .2030وفي هذا الصدد ،استعرض الفريق استراتيجيته المتعلقة بالتغطية
إلى جانب العمل على توسيع نطاق فريقه المعني بمباشرة اﻷعمال ميدانيًا.
وكان عام  2021عاما هاما .وتعد إدارة اﻷصول مكو ًنا رئيسيًا لﻸعمال في المملكة العربية السعودية وتواصل تقديمها أداء قوي
بالنسبة ﻻ ستراتيجية اﻷسهم السعودية حيث أطلقت الشركة صندوق مورغان ستانلي لﻸسهم السعودية )المسجل في لكسمبرغ( .وفي
حين أن التمويﻼت السعودية المسجلة يمكن الوصول إليها عالميا ً  ،فإن هذه الوسيلة تستهدف المستثمرين الدوليين الذين يساعدون
على اجتذاب اﻻستثمار اﻷجنبي المباشر إلى المملكة ،وهي خطوة إيجابية في وضع قطاع إدارة اﻷصول المحلية أمام المزيد من
التوسع .وواصلت مورغان ستانلي ﻹدارة اﻻستثمارات تقديم منتجاتها الدولية التي ت ُعرض على العمﻼء الحاليين والمرتقبين الجدد
في اﻷسواق العامة والخاصة على حد سواء.
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مجلس اﻹدارة
اعتبارا من  31ديسمبر  ،2021تألف مجلس إدارة مورغان ستانلي السعودية )مجلس اﻹدارة( من اﻷعضاء التاليين:
ً







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

كانت أمينة سر مجلس اﻹدارة دنيا أشقر.
وترد تواريخ اجتماعات المجلس التي عقدت خﻼل عام  2021وحضورها في الملحق .1
يوضح الملحق  2عضوية أعضاء مجلس اﻹدارة في مجالس إدارات أخرى.
مورغان ستانلي السعودية مملوكة بنسبة  %100من قبل كيانات أخرى في إطار مجموعة مورغان ستانلي .وﻻ يملك أعضاء المجلس
أو كبار المديرين التنفيذيين أو أقاربهم أي حصص أو سندات دين في مورغان ستانلي السعودية.
.5

لجان مجلس اﻹدارة
ش ّكل المجلس وف ًقا لقراره الصادر بتاريخ  27مارس  2012لجنة التعيين والمكافآت ولجنة اﻻمتثال ولجنة التدقيق مع اختصاصات
مﻼئمة وفقًا لشروط هيئة السوق المالية .وتم تعديل تشكيل هذه اللجان وفقًا لقرار مجلس اﻹدارة الصادر بتاريخ  7مايو .2013
أ .لجنة التدقيق
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اعتبارا من  31ديسمبر  ،2021تألفت لجنة التدقيق من اﻷعضاء التاليين:
ً
رعد السعدي  -رئيس اللجنة
سامي كايلو
كيران أوريغان

o
o
o

اعتبارا
عين كيران أوريغان عضوا في لجنة التدقيق
استقال مصطفى دومان من عضوية لجنة التدقيق اعتبارا من  29مارس  .2021و ُ
ً
من  7نيسان/أبريل .2021
وتعد تواريخ لجان التدقيق التي عقدت خﻼل عام  2021وحضورها على النحو المبين في الملحق .3
تتضمن مهام ومسؤوليات لجنة التدقيق ما يلي:
 .1مراجعة ورصد سﻼمة البيانات المالية أو أي إفصاحات عامة أخرى عن المعلومات المالية التي تعدها اﻹدارة ،بما يشمل
اﻻمتثال لمعاير المحاسبة ،وافتراض اﻻستمرارية واﻷحكام الرئيسية ،ورفع التقارير إلى مجلس اﻹدارة بشأن قضايا إعداد
التقارير المالية المهمة واﻷحكام التي تتضمنها ،مع مراعاة المسائل التي أثارتها اﻹدارة المالية و/أو المدققون الخارجيون.
 .2مراجعة التقارير المتعلقة بالعمليات والضوابط للحد من مخاطر اﻻحتيال مع اﻹشارة خاصةً إلى مخاطر التحريف في
البيانات المالية أو اﻹقرارات العامة اﻷخرى عن المعلومات المالية.
 .3النظر في أي تغييرات مهمة في السياسات أو الممارسات المحاسبية المتعلقة بشركة مورغان ستانلي السعودية والمنشأة
وتقديم التوصيات إلى مجلس اﻹدارة.
 .4استعراض مدى كفاية الضوابط الداخلية وحل أي نقاط ضعف جوهرية من خﻼل مراجعة تقارير التدقيق الداخلي والخارجي
بالرجوع إلى مصفوفة الضوابط واﻹجراءات الداخلية الرئيسية المعمول بها في شركة مورغان ستانلي السعودية فيما
يتعلق بدفاترها وسجﻼتها.
 .5استعراض مهام التدقيق الداخلي واعتمادها.
 .6استعراض تقارير التدقيق واﻹشراف على تنفيذ اﻹجراءات التصحيحية التي أبرزتها التقارير.
 .7الحفاظ على استقﻼلية التدقيق الداخلي واﻹشراف على أداءه ،بما يشمل مراجعة خطة التدقيق الخاصة به واعتمادها.
 .8استعراض التقارير الخاصة بنتائج أعمال التدقيق الداخلي ،وخاصةً ،النظر في النتائج الرئيسية التي تم تصعيدها إلى اللجنة.
 .9تقديم توصيات لمجلس اﻹدارة بشأن تعيين المدققين الخارجيين واستبدالهم ،مع مراعاة استقﻼليتهم .سيتم اﻻستعانة بالمدققين
الخارجيين فقط في المسائل المتعلقة بالتدقيق والمراجعة والمسائل القانونية والتنظيمية والضريبية ،بما يتماشى مع
الممارسات المقبولة ،ما لم تتم الموافقة على خﻼف ذلك وفقًا لﻺجراءات التي يعتمدها بنك مورغان ستانلي
 .10اﻻستعراض السنوي لخبرات ومؤهﻼت كبيري فرق المشاركة من المدققين الخارجيين.
 .11استعراض اﻹجراءات المطبقة مع المدققين الماليين والخارجيين لضمان اﻻستقﻼلية المستمرة للمدققين الخارجيين.
 .12استعراض ما يلي مع المدققين الخارجيين :خطة التدقيق الخارجية؛ والسياسات المحاسبية المهمة؛ واستنتاجات التدقيق.
 .13استعراض خطابات التمثيل اﻹداري التي سيتم تقديمها إلى المدققين الخارجيين.
 .14مناقشة أي خﻼفات جوهرية بين هؤﻻء المدققين واﻹدارة التنفيذية مع المدققين الخارجيين.
 .15تحديد طبيعة المعلومات التي ستتلقاها ومقدارها وشكلها وتكرارها.
 .16السلطات والواجبات والمسؤوليات اﻷخرى التي قد يفوضها مجلس اﻹدارة للجنة.
ب .لجنة اﻻمتثال
اعتبارا من  31ديسمبر  ،2021تألفت لجنة اﻻمتثال من اﻷعضاء التاليين:
ً
o
o
o
o

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

في  24مارس  ،2021استقال سامي كاييلو من منصب رئيس لجنة اﻻمتثال وتم استبداله بعبد العزيز العجاجي كرئيس للجنة.
اعتبارا من  28سبتمبر  ،2021استقال سعود البليهد من عضوية لجنة اﻻمتثال وتم تعيين رعد السعدي كعضو في لجنة اﻻمتثال.
ً
اعتبارا من  28سبتمبر .2021
تم تعيين دانيا اﻷشقر باعتبارها عضو في لجنة اﻻمتثال
ً
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وترد تواريخ لجان اﻻمتثال التي عقدت خﻼل عام  2020وحضورها في الملحق .4
تتضمن مهام ومسؤوليات لجنة اﻻمتثال ما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ضمان وجود السياسات واﻹجراءات المﻼئمة لتسهيل امتثال الشركة للقوانين والقواعد واللوائح التنظيمية ذات الصلة.
ضمان توفر الموارد الﻼزمة ﻹدارة اﻻمتثال بالشركة على نحو مﻼئم وسهولة وصولها إلى كافة السجﻼت.
التأكد من وضع الشركة لبرنامج امتثال مﻼئم وتنفيذه وتطبيقه والحفاظ عليه.
التأكد من وضع مدونة قواعد السلوك وامتثال كافة الموظفين لها.
ضمان إرسال اﻹخطارات الضرورية إلى الهيئات المعنية.
ضمان إعداد إجراءات مﻼئمة لتقديم التقارير إلى الهيئة المسؤولة بشأن الموضوعات ذات الصلة باﻻمتثال.
اﻹشراف على وإدارة المخاطر القانونية واﻻمتيازية والتنظيمية والسلوكية.
تقديم تحديث دوري إلى مجلس اﻹدارة بخصوص تداوﻻت اللجنة والنتائج التي توصلت لها ،على أن يتضمن التقرير اﻹبﻼغ
عن أي حاﻻت عدم امتثال لسياسات الشركة أو القوانين أو اللوائح التنظيمية أو مدونة قواعد السلوك.
استعراض مدى كفاية ميثاق لجنة اﻻمتثال مرتين سنويًا ،وتقديم توصيات لمجلس اﻹدارة بشأن إجراء تغييرات ،حسب
اﻻقتضاء.
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 .Cلجنة التعيين والمكافآت
اعتبارا من  31ديسمبر  ،2021تألفت لجنة التعيين والمكافآت من اﻷعضاء التاليين:
ً
سامي كايلو  -رئيس اللجنة
سعود البليهد
غوخان أونال

o
o
o

وترد تواريخ اجتماعات لجنة التعيين والمكافآت خﻼل عام  2021وحضورها في الملحق .5
تتضمن مهام ومسؤوليات لجنة التعيين والمكافآت ما يلي:
.i
.ii
.iii
.iv
.v
.vi
.6

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

التعويضات
يوضح الملحق  6بالتفصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة أو التي ستُدفع ﻷعضاء مجلس اﻹدارة خﻼل عام  2021وإلى كبار
اﻷعضاء التنفيذ يين الخمسة لدى شركة مورغان ستانلي السعودية الذين حصلوا على أعلى نسبة من المكافآت والتعويضات )من
شركة مورغان ستانلي السعودية( ،باﻹضافة إلى الرئيس التنفيذي والمدير المالي ،إذا لم يتم إدراج الرئيس التنفيذي والمدير المالي
ضمن الخمسة الكبار .لم تُدفع أي تعويضات إلى المسئولين التنفيذيين نظير دورهم كأعضاء مجلس إدارة تنفيذيين .ﻻ يوجد ترتيب
.أو اتفاق تنازل ساري المفعول.

.7

اﻻنتهاكات
لم ترد أي إخطارات بانتهاكات في عام .2021
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مورغان ستان السعود ة
.8

التدقيق الداخلي :2021
لم يتم إجراء أي تدقيق داخلي في بنك مورغان ستانلي السعودية ) (MSSAفي عام .2021
سيخضع بنك مورغان ستانلي السعودية للتدقيق الداخلي في عام  ،2022باعتباره جزء من دورة التدقيق الداخلي العادية.

.9

إدارة المخاطر
مورغان ستانلي السعودية هي مؤسسة أسواق مالية تزاول أنشطتها في السعودية وهي معرضة لمخاطر متنوعة تشغيلية وائتمانية
وسوقية .توجد توجيهات تفصيلية للتعامل مع تلك المخاطر ويتم تطبيقها حسب الضرورة .تتوفر تفاصيل سياسات وإجراءات إدارة
المخاطر بالشركة في القوائم المالية المرفقة من خﻼل الملحق  1والمقدمة إلى هيئة السوق المالية )راجع اﻹيضاح  ،(27العمود 3
تقرير اﻹفصاحات وتقرير عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي )عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي(.
 .Aالمخاطر التشغيلية
تُشير المخاطر التشغيلية إلى مخاطر التعرض للخسارة أو تشوه سمعة الشركة جراء عدم مﻼئمة أو إخفاق العمليات المتبعة والعاملين
واﻷنظمة أو جراء أحداث خارجية )مثل اﻻحتيال والسرقة والمخاطر القانونية ومخاطر اﻻمتثال أو الهجمات اﻹلكترونية أو اﻷضرار
التي تلحق باﻷ صول المادية( .تقر الشركة بأن المخاطر التشغيلية تظل جز ًءا متأصﻼً في منتجاتها وأنشطتها وعملياتها وأنظمتها
وبالتالي ﻻ يمكن التخلص منها على نحو كامل .يستند إطار عمل المخاطر التشغيلية للشركة إلى سياسة وإجراءات المخاطر التشغيلية
للشركة في منطقة أوروبا والشرق اﻷوسط وأفريقيا التي يتم تجديدها سنويًا على اﻷقل وذلك لتوضيح التصميم والتنفيذ الحاليين ﻹطار
عمل إدارة المخاطر التشغيلية للشركة بشكل واضح في منطقة أوروبا والشرق اﻷوسط وأفريقيا.
 .Bالمخاطر السوقية
تشير المخاطر السوقية إلى المخاطر التي يؤدي فيها التغير في مستوى واحد أو أكثر من أسعار السوق أو معدﻻته أو مؤشراته أو
تقلباته الضمنية )تقلبات أسعار اﻷداة اﻷساسية المقدّرة من أسعار عقود اﻻختيار المالية( أو ارتباطاته أو عوامل السوق اﻷخرى ،مثل
سيولة السوق ،إلى خسائر في مركز الشركة أو المحفظة التي تمتلكها.
يقتصر تعرض الشركة للمخاطر السوقية على مخاطر التعرض لسعر الصرف اﻷجنبي .وتُدير الشركة مخاطر العمﻼت استنادًا إلى
ونظرا ﻷن الشركة محدودة التعرض خارج
صافي المركز المفتوح للعمﻼت لتغطية عمليات الشركة غير المتعلقة بالدفاتر التجارية.
ً
إطار عمﻼت مجلس التعاون الخليجي المرتبطة بالفعل بالدوﻻر اﻷمريكي ،فإن مستويات التقلب ليست كبيرة.
 .Cالمخاطر اﻻئتمانية
تُشير المخاطر اﻻئتمانية إلى مخاطر الخسارة الناجمة عن عدم وفاء المقترض أو الطرف المقابل أو ال ُمصدِر بالتزامات المالية .ويمكن
تصنيف المخاطر اﻻئتمانية التي تواجه الشركة على النحو التالي '1' :مخاطر الودائع لدى المصارف؛ و' '2مخاطر الذمم المدينة
للشركة وفيما بين الشركات .ويتم إدارة التعرض للمخاطر اﻻئتمانية على أساس عالمي ،ومع مراعاة كل كيان اعتباري مهم داخل
مجموعة مورغان ستانلي .وتحدد سياسات وإجراءات إدارة المخاطر اﻻئتمانية إطار عمل تحديد المخاطر اﻻئتمانية وقياسها ورصدها
ومراقبتها ،مع ضمان الشفافية بشأن المخاطر اﻻئتمانية الجوهرية واﻻمتثال للحدود المقررة وتصعيد تركيزات المخاطر إلى اﻹدارة
العليا المختصة.
 .Dمخاطر السيولة
تُشير مخاطر السيولة إلى مخاطر عدم قدرة الشركة على تمويل عملياتها بسبب عدم قدرتها على الوصول إلى أسواق رأس المال أو
صعوبة تسييل أصولها .تشمل مخاطر السيولة قدرة الشركة )أو قدرتها المتصورة( على الوفاء بالتزاماتها المالية دون التعرض لتعطل
ضا مخاطر التمويل
كبير في اﻷعمال أو لتشويه بالغ في سمعتها قد يهدد قدرة الشركة على استمرارية العمل .وتشمل مخاطر السيولة أي ً
المرتبطة بها الناجمة عن السوق أو أحداث التوتر التمييزية التي قد تتسبب في حدوث تغييرات غير متوقعة في احتياجات التمويل أو
عدم القدرة على توفير تمويل جديد .وتسير الشركة على سياسة تتمثل في المحافظة على مستوى عا ٍل من السيولة من خﻼل اﻹدارة
النشطة والحذرة لﻸصول والخصوم .ويقع على عاتق الشركة خصوم ضئيلة مقارنة بإجمالي اﻷصول وتنحصر معظم اﻷصول في
أصول عالية السيولة.
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 .10القروض
اعتبارا من  31ديسمبر  ،2021لم يكن لدى الشركة أي قروض مستحقة.
ً
.11

الشركات الفرعية
اعتبارا من  31ديسمبر .2021
لم يكن لشركة مورغان ستانلي السعودية أي شركات فرعية
ً

.12

العقود المادية
لم تبرم الشركة أي عقود مادية خارج سياق عملها العادي.

.13

معامﻼت اﻷطراف ذات الصلة
تدير مجموعة مورغان ستانلي اﻷعمال من أجل العمﻼء على مستوى العالم من خﻼل مزيج من الهياكل التنظيمية للكيانات الوظيفية
والقانونية .وبنا ًء على ذلك ،فإن شركة مورغان ستانلي السعودية مندمجة بشكل وثيق مع عمليات مجموعة مورغان ستانلي وتبرم
معامﻼت مع شركات أخرى تابعة لمجموعة مورغان ستانلي على أساس اﻻستقﻼلية ﻷغراض استخدام خدمات التمويل والتجارة
وإدارة المخاطر والبنية التحتية.
وتشمل أنواع معامﻼت اﻷطراف ذات الصلة معامﻼت التمويل العامة ورسوم اﻹدارة وإيرادات الرسوم والعموﻻت من وإلى كيانات
مجموعة مورغان ستانلي اﻷخرى .ويمكن اﻻطﻼع على تفاصيل مبالغ هذه المعامﻼت مع اﻷطراف ذات الصلة من خﻼل اﻹيضاح
 33على القوائم المالية المرفقة بهذا التقرير في الملحق .1
واعتبارا من  31ديسمبر  ،2021بلغت الذمم المدينة المستحقة من اﻷطراف ذات الصلة  4.4مليون ﷼ سعودي وبلغت المبالغ
ً
المستحقة إلى اﻷطراف ذات الصلة  8مليون ﷼ سعودي.
بالنسبة لعام  ،2021توفر لدى شركة مورغان ستانلي السعودية ترتيب مع مجموعة سيدر .ويعد رئيس مجلس إدارة الشركة أحد
أعضاء مجلس إدارة مجموعة سيدر ،ولكنه ليس مساه ًما في هذه الشركة .وقد تعاقدت الشركة مع مجموعة سيدر قبل تعيين رئيس
مجلس اﻹدارة في مجلس إدارة الشركة .ويعد ملخص الشروط الرئيسية لﻼتفاقية على النحو التالي:
 oتمثل الغرض من اﻻتفاقية في تزويد شركة مورغان ستانلي السعودية بخدمات الحراسة والخدمات اللوجستية.
 oبلغت قيمة اﻻتفاقية دفعة شهرية قدرها  18,975﷼ سعودي.
 oوتمكن الطرفان كﻼهما من إنهاء اﻻتفاقية.
 oوخضعت اﻻتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية.
اعتبارا من  1أكتوبر 2021
 oوقد أُبرم العقد في  1يوليو  ،2010ومدته اﻷولية سنة واحدة .وتم إنهاء العقد
ً
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الملحق 1
تواريخ اجتماعات مجلس اﻹدارة وحضورها لعام 2021

اﻻسم

الوظيفة

2021/03/24

2021/09/29

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

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

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

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

عضو مجلس اﻹدارة

اسم المجلس الخارجي

سعود البليهد

.1
.2
.3

رعد السعدي

العضو المنتدب وعضو مجلس اﻹدارة ،شركة وتد القابضة
نائب رئيس مجلس إدارة شركة إيجارة للتمويل
نائب رئيس مجلس إدارة شركة فرص لﻼستثمار والتطوير العقاري

السعودية القابضة ،المملكة العربية السعودية :عضو مجلس
 .1شركة الخطوط الجوية
اﻹدارة ورئيس لجنة التدقيق.
طيران أديل ذ.م.م ،المملكة العربية السعودية :عضو مجلس اﻹدارة وعضو لجنة
.2
التعيين والمكافآت.
شركة إن إس في للسيارات ذ.م.م ،اﻹمارات العربية المتحدة :عضو مجلس اﻹدارة.
.3
شركة المبادئ اﻷربعة ش.م.ح-ذ.م.م ،اﻹمارات العربية المتحدة :عضو المجلس
.4
اﻻستشاري.
شركة عبد اللطيف جميل المحدودة ،المملكة العربية السعودية :رئيس مجلس اﻹدارة
.5
الشركة السعودية ﻹنتاج غرف التبريد :رئيس لجنة التدقيق.
.6
شركة مهيل ﻹدارة المرافق ،المملكة العربية السعودية :رئيس مجلس اﻹدارة.
.7
شركة عبد اللطيف جميل للتمويل العقاري :رئيس مجلس اﻹدارة ورئيس لجنة
.8
اﻻئتمان والمخاطر.
شركة المطالبة لتحصيل ديون الكيانات المالية :رئيس مجلس اﻹدارة.
.9
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الملحق 3
تواريخ اجتماعات لجنة التدقيق وحضورها لعام 2021

اﻻسم

الوظيفة

2021/02/24

2021/03/24

2021/05/24

2021/05/27

2021/08/15

2021/09/08

2021/09/29

2021/12/07

رعد
السعدي
سامي
كايلو
مصطفى
دومان
كيران
أوريجان

الرئيس

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

عضو

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

عضو

نعم

نعم

استقال

استقال

استقال

استقال

استقال

استقال

عضو

لم تعين بعد

لم تعين بعد

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
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مورغان ستان السعود ة
الملحق 4
تواريخ اجتماعات لجنة اﻻمتثال وحضورها لعام 2021

اﻻسم

الوظيفة

2021/03/24

2021/09/29

2021/12/07

عبدالعزيز العجاجي
سامي كاييلو
سعود البليهد
رعد السعدي
دانيا اﻷشقر

الرئيس
عضو
عضو
عضو
عضو

نعم
نعم
ﻻ
لم يعين بعد
لم تعين بعد

نعم
نعم
استقال
نعم
نعم

نعم
نعم
استقال
نعم
نعم
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مورغان ستان السعود ة
الملحق 5
تواريخ اجتماعات لجنة التعيين والمكافآت وحضورها لعام 2021

اﻻسم

الوظيفة

2021/03/24

2021/09/29

سامي كايلو
سعود البليهد
غوخان أونال

الرئيس
عضو
عضو

نعم
ﻻ
نعم

نعم
نعم
نعم
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مورغان ستان السعود ة
الملحق 6
اﻹفصاح عن المكافآت والتعويضات المدفوعة ﻷعضاء مجلس إدارة مؤسسة سوق المال وخمسة من كبار التنفيذيين الحاصلين
على أعلى المكافآت والتعويضات ،باﻹضافة إلى الرئيس التنفيذي والمدير المالي في حالة عدم وجودهم.

أعضاء مجلس اﻹدارة
التنفيذيين

أعضاء مجلس اﻹدارة غير
التنفيذيين

أعضاء مجلس اﻹدارة
المستقليين

بدل حضور جلسات مجلس
اﻹدارة

0

0

6,000

بدل حضور جلسات اللجان

0

0

0

المكافآت الدورية والسنوية

0

0

650,000

خطط الحوافز

0

0

0

أي تعويضات أو مزايا عينية
أخرى تدفع شهريًا أو سنويًا

0

0

0

المجموع

0

0

656,000

خمسة من كبار المسؤولين التنفيذيين الذين حصلوا على أعلى مكافأة وتعويض باﻹضافة إلى
المدير التنفيذي والمدير المالي ،إذا لم يكونوا من بينهم
6,205,888

الرواتب واﻷجور

0

البدﻻت
المكافآت الدورية والسنوية

6,841,230

مخططات الحوافز

1,435,716

العموﻻت

0

أي تعويضات أو مزايا عينية
أخرى تدفع شهريًا أو سنويًا

0
14,482,834

اﻹجمالي
جميع المبالغ بالريال السعودي.
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مورغان ستان السعود ة
الملحق 7
قائمة أصول الشركة وخصومها ونتائج أنشطتها للفترة 2021-2017

2017
2018
2019
2020
2021

اﻷصول

الخصوم

نتائج اﻷنشطة

236,670
261,143
306,859
298,533
397,312

25,540
25,452
58,196
39,092
87,656

21,604
23,774
13,544
12,159
11,053

جميع المبالغ باﻷلف ﷼ سعودي.
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مورغان ستان السعود ة
ال ُملحق 1
اعتبارا من وعن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
القوائم المالية المدققة لشركةمورغان ستانلي السعودية
ً
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ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﻘﺮﻳﺮاﳌﺮاﺟﻊ اﳌﺴﺘﻘﻞ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
اﻟﻔﻬﺮس

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺮاﺟﻊ اﳌﺴﺘﻘﻞ

ﺻﻔﺤﺔ

٤-٣

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ

٥

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ

٦

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎهﻤﻴن

٧

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ

٨

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

٩

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ

٥٤ – ١٠

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

إﻳﻀﺎح
إﻳﺮادات رﺳﻮم وﻋﻤﻮﻻت
ﻣﺼﺮوﻓﺎت رﺳﻮم وﻋﻤﻮﻻت
ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮادات رﺳﻮم وﻋﻤﻮﻻت

٢٠٢١م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
١٠٢٬٩١١

٩٩٬١٦٥
)(١٬٠٤٢

١٠٠٬١٦٨

٩٨٬١٢٣

١٠٠٬١٦٨

٩٨٬١٢٣

٩٧٩
)(٢٦١

٢٬٨٨٧
)(٢٧٦

٧١٨

٢٬٦١١

١٠٠٬٨٨٦

١٠٠٬٧٣٤

)(٢٬٧٤٣

٤

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

٥

ﺻﺎﻓﻲ اﻹﻳﺮادات

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

٦
٧
٨

ﻣﺼﺮوف ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺴﺘﻤﺮة.
ﺗﺸﻜﻞ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻣﻦ  ١٠إﻟﻰ ً ٥٤
ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.

٥

٢٠٢٠م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

)(٨٥٬١٠١

)(٨٤٬٠٥٥
-

١٥٬٧٣٥

١٦٬٦٧٩
)(٤٬٥٢٠
١٢٬١٥٩

)(٥٠

)(٤٬٦٨٢
١١٬٠٥٣

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
إﻳﻀﺎح

٢٠٢١م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﺴﻨﺔ

١١٬٠٥٣

ﺑﻨﻮد ﻟﻦ ﻳﻌﺎد ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ إﻟﻰ اﻟﺮﺑﺢ أو )اﻟﺨﺴﺎرة(:
إﻋﺎدة ﻗﻴﺎس ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺰام اﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﺤﺪدة
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﳌﻼك اﻟﺸﺮﻛﺔ

١٬١٦٢
١٢٬٢١٥
١٢٬٢١٥

٨

ﺗﺸﻜﻞ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻣﻦ  ١٠إﻟﻰ ً ٥٤
ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.

٦

٢٠٢٠م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
١٢٬١٥٩

)(١٬٣٨١
١٠٬٧٧٨
١٠٬٧٧٨

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ٢٠٢١م
اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ:
إﻋﺎدة ﻗﻴﺎس ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺰام اﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﺤﺪدة
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﳌﻼك:
ﻣﺴﺎهﻤﺔ رأس اﳌﺎل
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ٢٠٢٠م
اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ:
إﻋﺎدة ﻗﻴﺎس ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺰام اﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﺤﺪدة
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م

ﻣﺴﺎهﻤﺔ رأس
اﳌﺎل
)ﺑﺂﻻف
اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
-

أرﺑﺎح ﻣﺒﻘﺎة

ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
١٧٤٬٩٤١
١١٬٠٥٣

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
٢٥٩٬٤٤١
١١٬٠٥٣

٨

-

-

-

١٬١٦٢
١٢٬٢١٥

١٬١٦٢
١٢٬٢١٥

٢٤

٦٥٬٠٠٠

١٩٬٥٠٠

٣٨٬٠٠٠
٣٨٬٠٠٠

١٨٧٬١٥٦

٣٨٬٠٠٠
٣٠٩٬٦٥٦

٦٥٬٠٠٠
-

١٩٬٥٠٠
-

-

١٦٤٬١٦٣
١٢٬١٥٩

٢٤٨٬٦٦٣
١٢٬١٥٩

-

-

-

)(١٬٣٨١
١٠٬٧٧٨

)(١٬٣٨١
١٠٬٧٧٨

٦٥٬٠٠٠

١٩٬٥٠٠

-

١٧٤٬٩٤١

٢٥٩٬٤٤١

إﻳﻀﺎح رأس اﳌﺎل
)ﺑﺂﻻف
اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
٦٥٬٠٠٠
-

٨

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
ﻧﻈﺎﻣﻲ
)ﺑﺂﻻف
اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
١٩٬٥٠٠
-

ﺗﺸﻜﻞ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻣﻦ  ١٠إﻟﻰ ً ٥٤
ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.

٧

مورغان ستان السعودية
)ﺷﺮﻛﺔ مسا مﺔ مﻘﻔﻠﺔ(
ﻗاﺋﻤة اﳌركز اﳌا
لﻠسﻨة اﳌﻨ ية  ٣١د سﻤ ٢٠٢١م
٢٠٢١م
)بآﻻف الرياﻻت
السعودية(

إيضاح
أصول
نقد وودائع ﻋﻨد الطلب
ذمم مديﻨة تجارية و أخرى
أصول ضريبية مؤجلة
أصول أخرى
أصول حق اﻻستخدام
ممتلكات ومعدات
أصول غير ملموسة
مجموع اﻷصول

٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥

التزامات وحقوق الملكية
ذمم دائﻨة تجارية و أخرى
الديون والقروض اﻷخرى
مخصصات
التزامات ضريبية متداولة
التزامات أخرى
التزامات ﻋقود إيجار
التزامات مﻨافع ما بعد التوظيف
مجموع اﻻلتزامات

١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢٥
٣٢

حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي نﻈامي
مساهمة رأس المال
أرباح مبقاة
مجموع حقوق الملكية
مجموع اﻻلتزامات وحقوق الملكية

٢٢
٢٣
٢٤

٣٥٦٬١٠٠
٢٢٬٩٧٦

٣٬٩٠١
٤٬٦٠٢
٧٬٤٥٣
٢٬٢٤٧
٣٣
٣٩٧٬٣١٢
١٣٬٣٦٣
٤١٬٤٨٣
٢٧
٢٬٩١٩
١٢٬٧٢٨
٧٬٥٣٧
٩٬٥٩٩
٨٧٬٦٥٦
٦٥٬٠٠٠
١٩٬٥٠٠
٣٨٬٠٠٠
١٨٧٬١٥٦
٣٠٩٬٦٥٦
٣٩٧٬٣١٢

تمﺖ الموافقة ﻋلﻰ هذه القوائم المالية و ﻋلﻰ اصدارها مﻦ ﻗبﻞ المجلس في  ٢٤مارس ٢٠٢٢م.
وﻗعها نيابة ﻋﻦ المجلس

المدير ﻋبدالعزيز العجاجي
تشكﻞ اﻹيضاحات الواردة في الصفحات مﻦ  ١٠إلﻰ  ٥٤جز ًءا ﻻ يتجزأ مﻦ هذه القوائم المالية.

٨

٢٠٢٠م
)بآﻻف الرياﻻت
السعودية(
٢٥٩٬٨٦٣
٢٧٬٧١٩
٣٬٧٤٠
٢٬٦٤٠
٢٬١٤٤
٢٬٣٧٠
٥٧
٢٩٨٬٥٣٣
٨٬٧٤٣
١٬١٦١
٢٧
٨٣٠
١٦٬٠٠٣
٢٬١٦٠
١٠٬١٦٨
٣٩٬٠٩٢
٦٥٬٠٠٠
١٩٬٥٠٠
١٧٤٬٩٤١
٢٥٩٬٤٤١
٢٩٨٬٥٣٣

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م

إﻳﻀﺎح
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ )اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ( اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

٢٥

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ وداﺋﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ

٩

ﺷﺮاء ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ )اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ( اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺳﺪاد اﻟﺠﺰء اﻷﺳﺎﺳﯩﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر

١٤

)٢٥(b

زﻳﺎدة اﻟﺪﻳﻮن واﻻﻗﺘﺮاﺿﺎت اﻷﺧﺮى
اﳌﺴﺘﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺎهﻤﺔ رأس اﳌﺎل
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ) /اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ( اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
٩

اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﻓﻲ ﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﺗﺸﻜﻞ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻣﻦ  ١٠إﻟﻰ ً ٥٤
ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.

٩

٢٠٢١م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
٢٠٬٩٥٧

٢٠٢٠م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
)(٣٬١٤٥

)(٨٣٧
)(٨٣٧

١٥٠٬٠٠٠
)(٧٤٨
١٤٩٬٢٥٢

)(٢٬٢٠٦

)(٢٬٢٠٦

٤٠٬٣٢٣

٧٩

٣٨٬٠٠٠

-

٧٦٬١١٧

)(٢٬١٢٧

٩٦٬٢٣٧

١٤٣٬٩٨٠

٢٥٩٬٨٦٣

١١٥٬٨٨٣

٣٥٦٬١٠٠

٢٥٩٬٨٦٣

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 -١ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )"اﻟﺸﺮﻛﺔ"( هﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ،ﻣﻘﻴﺪة ،وﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺴﺠﻞ
اﻟﺘﺠﺎري رﻗﻢ  ١٠١٠٢٢٤١٤٤ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ١٨رﻣﻀﺎن  ١٤٢٧هـ )اﳌﻮاﻓﻖ  ٧أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠٠٦م( .اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﻟﻲ :اﻟﻄﺎﺑﻖ  ،١٠ﺑﺮج اﻟﺮاﺷﺪ ٧٩٣١ ،ﻃﺮﻳﻖ
اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد ،اﻟﺮﻳﺎض  ،١٢٦٢١اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ،اﻹدارة ،اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ،اﻟﺤﻔﻆ ،واﳌﺸﻮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  ٣٧-٠٦٠٤٤ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٢ﺟﻤﺎدى
اﻟﺜﺎﻧﻲ ١٤٢٨هـ )اﳌﻮاﻓﻖ  ١٧ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠٠٧م(.
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ واﳌﺴﺎهﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﯩﻲ ﻓ ﻬﺎ هﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ دﻳﻼوﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
إن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﺸﻐﻠﺔ واﳌﺴﻴﻄﺮة هﻲ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ .اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞً ،
ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ )"اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ"( .ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻣﻜﺘ ﻬﺎ اﳌﺴﺠﻞ ﺑﺸﻬﺎدة ﻣﻨﺸﺄة ،ﺷﺮﻛﺔ اﺋﺘﻤﺎن اﳌﺆﺳﺴﺔ ،واﳌﺮﻛﺰ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻓﻲ ١٢٠٩
أوراﻧﺞ ﺳﺘﺮﻳﺖ ،وﻳﻠﻤﻨﺠﺘﻮن ،١٩٨٠١ ،ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ دﻳﻠﻮﻳﺮ ،اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ دﻳﻼوﻳﺮ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻗﻮاﺋﻤﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ).(www.morganstanley.com/investorrelations
 -٢أﺳﺎس اﻻﻋﺪاد
ﺑﻴﺎن اﻻﻟﺘﺰام
ً
ّ
أﻋﺪت اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮات ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ
اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻹﺻﺪارات اﻷﺧﺮى اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﻴن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴن واﳌﻬﻨﻴﻴن .ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷﺻﻮل
اﳌﺤﺘﻔﻆ ﻬﺎ ﺑﺜﻘﺔ أو ﺑﺼﻔﺔ أﻣﻴن واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻛﺄﺻﻮل ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .ﺗﺘﻮاﻓﻖ هﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ هﻴﺌﺔ ﺳﻮق اﳌﺎل ﻓﻲ  ٤ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٧م
واﻟﺬي ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﺮار اﳌﺆرخ  ١٤٣٨/٣/٢٠هـ اﳌﻮاﻓﻖ  ١٩دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٦م .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن هﺬﻩ اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﻓﻘﺔ.
اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات اﻟﺠﺪﻳﺪة اﳌﻌﺘﻤﺪة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻋﺘﻤﺪت اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ،واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ .وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات أي
أﺛﺮ ﺟﻮهﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ُﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ " ١٦ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر" :أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻣﺘﻴﺎزات اﻹﻳﺠﺎر ﻣﺎ ﺑﻌﺪ  ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠٢١م ﺑﺸﺄن ـﻜﻮﻓﻴﺪ ١٩-
ً
ﻓﻲ ﻣﺎرس ٢٠٢١م؛ ﻟﺘﻄﺒﻖ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ  ١أﺑﺮﻳﻞ ٢٠٢١م أو ﺑﻌﺪهﺎ .وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺸﺮﻛﺔ هﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ً
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﻣﺒﻜﺮا
٢٠٢١م.
ُ
ﻟﻢ ﺗﻌﺘﻤﺪ أي ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ أﺧﺮى ،أو ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ،أو ﺗﻔﺴﻴﺮات ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.

١٠

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 -٢أﺳﺎس اﻻﻋﺪاد )ﺗﺘﻤﺔ(
اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻏﻴﺮاﳌﻌﺘﻤﺪة ﺑﻌﺪ
أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻋﺘﻤﺎد هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﻟﻜ ﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ
إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮات اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢١م .ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﮫ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻮهﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ " ١ﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ" :أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻰ أ ﻬﺎ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ
ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٠م وﺗﻤﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺘﮫ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠٢٠م؛ ﻟﻴﻄﺒﻖ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٣م أو ﺑﻌﺪهﺎ.
ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ " ٣٧اﳌﺨﺼﺼﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ واﻷﺻﻮل اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ" اﻟﻌﻘﻮد ﻏﻴﺮ اﳌﺠﺪﻳﺔ :أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ٢٠٢٠م ،ﻟﺘﻄﺒﻖ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ّ
ﻣﻌﺪل ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٢م أو ﺑﻌﺪهﺎ .وﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﺒﻜﺮ.
ً
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ دورة اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ٢٠١٨م ٢٠٢٠ -م اﳌﻨﺸﻮرة ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ٢٠٢٠م ،أﺟﺮى ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ
" ٩اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ" ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺮﺳﻮم ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ أو ﺗﺒﺎدﻟﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺪث ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ ١
ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٢مُ .وﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﺒﻜﺮ.
ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ " ٨اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻷﺧﻄﺎء اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ" :أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٢٠٢١م؛ ﻟﺘﻄﺒﻖ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٣م أو ﺑﻌﺪهﺎُ .وﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﺒﻜﺮ.
ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ  :١أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٢٠٢١م؛ ﻟﺘﻄﺒﻖ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮات اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٣م أو ﺑﻌﺪهﺎ .وُﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﺒﻜﺮ.
ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ " ١٢ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ :أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﺆﺟﻠﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ٢٠٢١م؛ ﻟﺘﻄﺒﻖ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٣م أو ﺑﻌﺪهﺎ .وﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﺒﻜﺮ.
أﺳﺎس اﻟﻘﻴﺎس
ً
ُ
ّ
أﻋﺪت هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺒﺪأ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻨﺎﻓﻊ اﳌﻮﻇﻔﻴن اﳌﺤﺪدة واﻟﺘﻲ ﻗّﻴﻤﺖ اﻛﺘﻮارﻳﺎ ﻛﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ادﻧﺎﻩ.
ﻋﺮض ﻣﺒﺎﻟﻎ اﳌﻘﺎرﻧﺔ
ﻋﺮﺿﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻘﺮوض اﻷﺧﺮى ،وﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮل ﻛﺒﻨﻮد ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ واﻟﺬي أﻋﻴﺪ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ و اﻷﺧﺮى
واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﳌﻌﺪات ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐُ .ﻋﺮﺿﺖ ﻗﻴﻢ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ً
وﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ .وأﺟﺮﻳﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﳌﺤﺪودة ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛ ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻋﺮض اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

١١

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 -٢أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ واﳌﺼﺎدراﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات
ﺗﺼﺪر اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ واﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ.
ُ
وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬهﺎ اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﺑﺨﻼف ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات ،واﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺠﻮهﺮي ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻌﺘﺮف ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﯩﻲ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ .اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺘﻲ أﺟﺮ ﻬﺎ اﻹدارة ،واﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛﺒﻴﺮة ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﺟﻮهﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
اﻷﺣﻜﺎم اﳌﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ هﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻮل اﳌﺤﺘﻔﻆ ﻬﺎ ﺑﺜﻘﺔ او ﺑﺼﻔﺔ اﻣﻴن .ﺗﻘﻴﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
اﳌﻬﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺗﻌﺘﻘﺪ أ ﻬﺎ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺼﺎدر رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،واﻟﺘﻲ ﺑﺪورهﺎ ﻗﺪ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﻮهﺮي
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﻛﻮﻓﻴﺪ١٩-

ً
ﻳﺘﻌﺎﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ ١٩-ﺑﻮﺗﻴﺮة أﺳﺮع ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ،ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ اﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ واﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ،
وﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺪد اﳌﺘﻠﻘﻴن ﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻻ ﻳﺰال ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻌﺾ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ وﻗﺪ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻧﻘﺺ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ،
واﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .ﻛﻤﺎ أﺳﻬﻢ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻘﺺ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،وﺗﻌﻘﻴﺪات ﺳﻠﺴﻠﺔ
ً
اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﻟﻌﻤﻼء
اﻹﻣﺪاد ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ .وإذا اﺳﺘﻤﺮت هﺬﻩ اﻵﺛﺎر ﻟﻠﺠﺎﺋﺤﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ أو ﺳﺎءت ،ﻓﻘﺪ ﺗﻮاﺟﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ
وﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت.

وﻻ ﺗﺰال ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻜﻞ ﻃﺎﻗ ﻬﺎ ،إذ ﺗﺪرك أن اﻟﻈﺮوف اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻔﺎوت ﺑﻴن اﳌﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وأن ﻣﺴﺎر اﻟﻔﻴﺮوس ﻻ ﻳﺰال ﻏﻴﺮ
ﻣﺆﻛﺪ ،ﻓﺈن اﳌﻮﻇﻔﻴن ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ وﻓﻲ اﳌﻜﺎﺗﺐ ﺣﺴﺐ اﻟﻀﺮورة .وإن ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ أﺟﺰاء ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳌﻮﻇﻔﻴن اﻷﺳﺎﺳﻴﻴن،
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺮض ،أو اﻹﺟﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻔﺎﻗﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن
ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ.
ً
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ ١٩-ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ،وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﻟﻲ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻧﺴﺐ رأس اﳌﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ،واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ،
واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮرات اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻛﺪة ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻌﺪل اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺷﺪة وﻣﺪة أي
ﻋﻮدة ﻟﻈﻬﻮر ﻣﺘﺤﻮرات ﻛﻮﻓﻴﺪ ،١٩-واﻹﺟﺮاءات اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،واﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ،وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
ﻓﺮﺿﻴﺔ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ
ﺗﻨﻌﻜﺲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ً
ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺗﻄﻮرا ﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ،وأدا ﻬﺎ ،وﻣﺮﻛﺰهﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،واﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﮫ ﻓﻲ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
https://www.morganstanley.com/about-us/global-offices/europe-middle-east-africa/saudi-arabia#RegulatoryDocumentation
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﺘﻀﻤﻦ إﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ أهﺪاف اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﺳﻴﺎﺳﺎ ﻬﺎ ،وﻋﻤﻠﻴﺎ ﻬﺎ ﻹدارة رأس اﳌﺎل ،وأهﺪاف إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أدوا ﻬﺎ
اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.

١٢

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 -٢أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻓﺮﺿﻴﺔ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﺮاﻗﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق ﻏﻴﺮ اﳌﺆﻛﺪة ،واﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﺗﺪﻳﺮهﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل .ﻳﻈﻞ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ً
ورأس اﳌﺎل ﻛﺎﻓﻴﻴن ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺿﻐﻮط اﻟﺴﻮق ً
أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ .وﻳﻌﺘﺒﺮ رأس اﳌﺎل واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
أﻣﺮا
وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻛﺎﻓﻴﻴن ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص؛ ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺤﺪود اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺠﻬﺪة ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ  ١٩-ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ .ﺗﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟـﻜﻮﻓﻴﺪ ١٩ -ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ورأس اﳌﺎل ،واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺻﻮل وﻏﻴﺮهﺎ
ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ واﳌﺼﺎدر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ .ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ
ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
وﻣﻊ أﺧﺬ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ
ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﻨﻈﻮر ،وﻋﻠﻴﮫ ،ﻓﺈ ﻬﺎ ﺗﻮاﺻﻞ اﻋﺘﻤﺎد أﺳﺎس اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
 -٣ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ
أ( اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
ﯾﺗم ﻋرض اﻟﺑﻧود اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑاﻟﺮﻳﺎل اﻟﺳﻌودي ) ،(SARﻋﻣﻟﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺷرﮐﺔ .ﺗﻢ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ
اﻟﻌﻤﻼت ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻷﻗﺮب أﻟﻒ رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي.
ب( اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﳌﻘﻮﻣﺔ ﺑﻌﻣﻼت أﺧرى ﻏﯾر اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي إﻟﯽ ﺳﻌر اﻟﺼﺮف اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر .ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل
اﳌﻌﺎﻣﻼت واﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻟوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻟﺔ ﺑﻌﻣﻼت أﺧرى ﻏﯾر اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﻟﯽ أﺳﺎس اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ .ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺮوﻗﺎت
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ .ﻳﺘﻢ ﻋﺮض ﻓﺮوﻗﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﳌﻌﺘﺮف ﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ "اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻷﺧﺮى".
ج( اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ
ّ
ﺗﺘﻜﻮن اﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ ،اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺧﺮى ،اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ
ً
ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻸداة واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎس ً
ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺧﺮى ،واﻟﺪﻳﻦ واﻻﻗﺘﺮاﺿﺎت اﻷﺧﺮى .وُﺗﺜﺒﺖ هﺬﻩ اﻷدوات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺛﻢ ﺗﻘﺎس ً
ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ً
ﻧﺎﻗﺼﺎ ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔُ .ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ "إﻳﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ" أو "ﻣﺼﺮوف اﻟﻔﺎﺋﺪة"
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻛﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ أدﻧﺎﻩ ،وﻳﻌﺘﺮف ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ وﻋﻜﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ "ﺻﺎﻓﻲ ﺧﺴﺎرة اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ
ُ
اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ".ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ﻟﻸدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﻮزﻳﻊ إﻳﺮاد اﻟﻔﻮاﺋﺪ أو ﻣﺼﺮوﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻸداة اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻬﺎ .ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ هﻮ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺪﻓﻌﺎت واﳌﻘﺒﻮﺿﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﳌﻘﺪرة ﺧﻼل اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻸداة اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸداة اﳌﺎﻟﻴﺔ .وﻳﺘﺄﺳﺲ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻷوﻟﻲ ﺑﺎﻷداة اﳌﺎﻟﻴﺔ .ﻳﺸﻤﻞ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻌﻤﻮﻻت
اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ أو اﳌﺴﺘﻠﻤﺔ ،وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌﺎﻣﻼت ،واﻟﺨﺼﻮﻣﺎت أو اﻷﻗﺴﺎط اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ً
ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ.

١٣

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 -٣ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
د( إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻠﻐﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ اﳌﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ اﻧ ﻬﺎء اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻸﺻﻞ ،أو ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﺻﻞ اﳌﺎﻟﻲ وﺟﻤﻴﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺻﻞ وﻣﺰاﻳﺎﻩ.
إذا ُﻧﻘﻞ اﻷﺻﻞ ،وﻟﻢ ﺗﺤﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻷﺻﻞ وﻣﺰاﻳﺎﻩ أو ﺗﺤﺘﻔﻆ ﻬﺎ ﺑﻘﺪر ﻛﺒﻴﺮ ،ﺗﺤﺪد اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ اﺣﺘﻔﻈﺖ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ.
إذا اﺣﺘﻔﻈﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ ،ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠ ﻬﺎ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ اﳌﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺣﺪ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ اﳌﺎﻟﻲ .وإذا ﻟﻢ ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ ،ﻓﺈ ﻬﺎ ﺗﻠﻐﻲ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ ،وﺗﻌﺘﺮف ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﺄي ﺣﻘﻮق أو اﻟﺘﺰام ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤﻩ أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ.
وﻋﻨﺪ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲُ ،ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﻴن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻣﺠﻤﻮع أي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻠﻢ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺤﻮﻳﻞ أي ﻣﻜﺴﺐ /ﺧﺴﺎرة ﺗﺮاﻛﻤﻴﺔ ﻣﻌﺘﺮف
ﻬﺎ ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ "ﺻﺎﻓﻲ اﳌﻜﺎﺳﺐ) /اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ(" ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة.
وﻳﻠﻐﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ،أو إﻟﻐﺎ ﻬﺎ ،أو اﻧﻘﻀﺎء أﺟﻠﻬﺎ.
ه( اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺷرﮐﺔ ﺑﻤﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻷﺻﻮﻟﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﮐﻟﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة.

ﻗﻴﺎس ﺧﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ هﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺠﺰ اﻟﻨﻘﺪ )أي اﻟﻔﺮق ﺑﻴن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ واﳌﺘﻮﻗﻌﺔ( ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻸداة
اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﺨﻔﻀﺔ ﺑﻤﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻸﺻﻞ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻷﺻﻞ اﳌﺎﻟﻲ ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲُ ،ﺗﻘﺎس ﺧﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أ ﻬﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﻴن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺻﻞ واﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻣﺨﻔﻀﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷﺻﻠﻲ.
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ً
ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ﻟﻘﻴﺎس ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻨﺬ اﻻﻋﺘﺮاف اﻷوﻟﻲ:


اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ :إذا ﻟﻢ ﺗﺰداد ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻸداة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮهﺮي ﻣﻨﺬ اﻻﻋﺘﺮاف اﻷوﻟﻲ ،ﻋﻨﺪهﺎ ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎرة ﻋﻠﻰ
أﻧﮫ ﻋﺠﺰ ﻧﻘﺪي ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺬي ﺳﻴﻨﺸﺄ إذا ﺣﺪث ﺗﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟـ  ١٢اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻘﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺪوث هﺬا اﻟﺘﻌﺜﺮ.



اﳌرﺤﻟﺔ اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :إذا ﮐﺎن ھﻨﺎﻟﻚ زﻴﺎدة ﺟﻮهﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺌﺘﻤﺎن ﻤﻨذ اﻻﻋﺘراف اﻷوﻟﻲ ،ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻤﺨﺼص اﻟﺨﺴﺎرة ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤﺒﻟﻎ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻟﯽ اﻟﻌﻤر اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻟﻸداة اﳌﺎﻟﻴﺔ .إذا اﺳﺘﻨﺘﺞ ً
ﻻﺣﻘﺎ أﻧﮫ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ هﻨﺎك ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻨﺬ اﻻﻋﺘﺮاف اﻷوﻟﻲ ،ﻓﺈن
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎرة ﻳﻌﻮد ﻟﻴﻌﻜﺲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺧﻼل ً ١٢
ﺷﻬﺮا.



اﻟﻣرﺣﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :إذا ﮐﺎن هﻨﺎﻟﻚ زﻳﺎدة ﺟﻮهﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻧذ اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ وﻛﺎﻧﺖ اﻷداة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﻔﻀﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن )اﻧﻇﺮ أدﻧﺎﻩ ﻟﺗﻌرﯾف
"اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ"( ،ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻤﺨﺼص اﻟﺨﺴﺎرة ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤﺒﻟﻎ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻟﯽ اﻟﻌﻤر اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻟﻸداة اﳌﺎﻟﻴﺔ .إذا اﺳﺘﻨﺘﺞ ً
ﻻﺣﻘﺎ
أﻧﮫ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ هﻨﺎك ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻨﺬ اﻻﻋﺘﺮاف اﻷوﻟﻲ ،ﻓﺈن ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎرة ﻳﻌﻮد ﻟﻴﻌﻜﺲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺧﻼل ١٢
ً
ﺷﻬﺮا.

وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ّ
ﻋﻤﺎ ﺳﺒﻖ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وأﺻﻮل اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ " ١٥اﻹﻳﺮاد ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء" واﻟﺘﻲ ﻻ
ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻓﺈﻧﮫ ً
داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة دون اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺣﺪﺛﺖ زﻴﺎدة ﺟﻮهﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺌﺘﻤﺎن.

ﻗﻴﺎس اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن

١٤

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 -٣ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ه( اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺰﻴﺎدة اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺌﺘﻤﺎن ،ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺨﺒﺮاء ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻄﻠﻌﻴﺔ.
ُﺗﺴﺘﻤﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﻣﻦ درﺟﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ً
)ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺣﻮل اﳌﻘﺘﺮض( واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮهﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ
اﻟﺘﻄﻠﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺟﻴﺤﻬﺎ .ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻗﺪ زادت ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮهﺮي إذا زادت اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮهﺮي ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ً
ﻧﺴﺒﻴﺎ إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻋﺘﺮاف اﳌﺒﺪﺋﻲ .إن ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد "ﺟﻮهﺮي" اﺳﺘﻨﺎدى اﻟﻰ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد وﻋﻠﻰ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻼت ،واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺮض ﻋﺎﻣﻞ أو ﻳﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻛﺪﻋﺎﻣﺔ ،ﺗﺮى
اﻟﺸﺮﻛﺔ أن اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻗﺪ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓ ﻬﺎ أﺣﺪ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻣﺘﺄﺧﺮا ً ٣٠
ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻦ اﻷداء .ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن "اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ" .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﺮاﻗﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وأﺻﻮل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ  ١٥واﻟﺘﻲ
ُ
ﻻ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺟﻮهﺮي ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ أﻋﻼﻩ.
ُﺗﻘﺎس ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﻜﺲ:


ﻣﺪى اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻮزوﻧﺔ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺪو ﻬﺎ;



اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد;



اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ،واﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

اﺣﺘﺴﺎب ﺧﺴﺎﺋﺮة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ

ُﺗﺤﺘﺴﺐ ﺧﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ:


اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد :ﻷﻏﺮاض ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ،ﺗﻤﺜﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﳌﺪة ً ١٢
ﺷﻬﺮا وﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ
ﺷﻬﺮا اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻟﻸداة اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲً ،
ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮوف اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ
واﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.



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



اﻻﻧﻜﺸﺎف اﳌﻘﺪر ﻟﻠﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد :ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺘﻌﺮض اﳌﻘﺪر ﻟﻠﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴﺪاد اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺮﻛﺰ
اﳌﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺣﺪث اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﻣﻊ أي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺤﺐ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة.

ُوﺗﺴﺘﻤﺪ هﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﻄﻮرة ً
داﺧﻠﻴﺎ ﻣﻊ ﺗﻀﻤﻴ ﻬﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،واﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،وﺣﻜﻢ ﺧﺒﺮاء
اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔُ .ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮهﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺼﻮرة رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ.
ً
ﺷﻬﺮا ﺗﺴﺎوي اﳌﺠﻤﻮع ﺧﻼل اﻟـ ً ١٢
إن ﺧﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﳌﺪة ً ١٢
ﺷﻬﺮا اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد اﻟﺮﺑﻊ ﺳﻨﻮي
ﻣﻀﺮوﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﻌﺜﺮ
ُ
ﻓﻲ واﻻﻧﻜﺸﺎف اﳌﻘﺪر ﻟﻠﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﻣﻊ ﺗﺨﻔﻴﺾ هﺬﻩ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﺗﺤﺘﺴﺐ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام

١٥

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 -٣ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ه( اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﻔﻀﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد اﻟﺮﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﻣﻀﺮوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﻌﺜﺮ واﻟﺘﻌﺮض اﳌﻘﺪر ﻟﻠﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ
اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ.
ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎس ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ،ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮهﺎت اﳌﺘﻌﺪدة ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓ ﻬﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ؛ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ .وﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ اﳌﺒﺎدئ اﳌﻮﺿﺤﺔ أﻋﻼﻩُ .ﺗﺤﺘﺴﺐ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎس "اﳌﺼﻔﻮﻓﺔ" واﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺨﺼﺼﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ً
ﻋﻤﺮ اﳌﺪﻳﻨﻴن .ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،إذا ﻛﺎن هﻨﺎﻟﻚ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،وﺣﻴﺚ

اﺣﺘﺴﺎب ﺧﺴﺎﺋﺮة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ هﺬا ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻷﺳﺒﺎب هﻴﻜﻠﻴﺔ أو ﻏﻴﺮهﺎ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت أو ﺗﻌﺰﻳﺰات اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ أﺧﺮى ،وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺤﺪد أن ﺧﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻷداة ﻣﺎﻟﻴﺔ هﻮ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ )ﻏﻴﺮ ﺟﻮهﺮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ( وﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن.
ﺗﻘﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺻﻮل اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﻟﻴﺲ ﻟﺪ ﻬﺎ أﺻﻮل ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮاة أو ﻧﺸﺄت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن.
وﺗﺮد اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻗﻴﺎس ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻹﻳﻀﺎح  ٢٧ﺣﻮل إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﻋﺮض ﺧﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ

ُﺗﺪرج ﺧﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ "ﺻﺎﻓﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ" .ﺗﻌﺮض ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺎﺳﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ﻛﻤﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ .ﻳﻘﻠﻞ هﺬا اﳌﺨﺼﺺ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ.

أدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻤﻮذج ﺧﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ،ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ذات اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﳌﻨﺨﻔﺾ ً
وﻓﻘﺎ
ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ .ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷداة اﳌﺎﻟﻴﺔ ذات ﻗﻴﻤﺔ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞً ،
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﺣﺪاث اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،أن ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﳌﺠﺪوﻟﺔ ﻷﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻌﺜﺮ

وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ،ﺗﺤﺪد اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ً
ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ً
وﻓﻘﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ .ﻳﺄﺧﺬ هﺬا ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﺪﻓﻊ اﳌﻘﺘﺮض اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﻳﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﺆﺷﺮات
اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪات .وﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ً
أﻳﻀﺎ اﻓﺘﺮاض أن اﻷﺻﻞ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺗﺠﺎوز ﻣﻮﻋﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ً ٩٠
ﻳﻮﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﺜﺮ
ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد.

ﺷﻄﺐ اﻟﺪﻳﻮن

١٦

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 -٣ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻳﺘﻢ ﺷﻄﺐ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ واﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻷﺧﺮى دون ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﳌﻮﻇﻔﻴن )إﻣﺎ ﺟﺰ ًﺋﻴﺎ أو ً
ﻛﻠﻴﺎ( ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻋﺎدة ﻋﻨﺪﻣﺎ
ُ
ﺗﺴﺘﻨﻔﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ ﻻﺳﺘﺮداد اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ .وﻳﺴﺘﻨﺪ هﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ إﻟﻰ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻄﺮف اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ دﻓﻊ اﻻﻟﺘﺰام ،أو أن اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻣﻦ
اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺴﺪاد اﳌﺴﺘﺤﻖُ .ﺗﺠﺮى ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﻄﺐ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ .ﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﻀﻊ هﺬﻩ
اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺸﻄﻮﺑﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻻﺳﺘﺮداد اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ .إذا ﻛﺎن اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺷﻄﺒﮫ ،أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎرة اﳌﺘﺮاﻛﻢ ،ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻔﺮق ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﺗﻘﻴﺪ أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺮدة ً
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ "ﺻﺎﻓﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ" وﻻ ُﻳﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎرةّ .
ﻻﺣﻘﺎ ﻛﺪاﺋﻦ ﻓﻲ "ﺻﺎﻓﻲ
ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ" ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
و( اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﻳﺮادات واﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻹﻳﺮادات ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:


اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.



أﺗﻌﺎب إدارة أﺻﻮل.



إﻳﺮادات رﺳﻮم وﻋﻤﻮﻻت.

ُﻳﻌﺘﺮف ﺑﺎﻹﻳﺮادات ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت إﻟﻰ ﻋﻤﻼء اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺳﺘﻼﻣﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺮﺟﺢ وﺟﻮد ﻋﻜﺲ ﺟﻮهﺮي ﻟﻬﺬﻩ اﳌﺒﺎﻟﻎ.

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﺗﺘﺄﻟﻒ إﻳﺮادات اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺑﺤﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﯩﻲ ،واﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ ،واﻷﺗﻌﺎب
اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪﻣﺞ ،واﻻﺳﺘﺤﻮاذ ،وإﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ،واﳌﻬﺎم اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ.
ُﻳﻌﺘﺮف ﺑﺈﻳﺮادات اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺪاول ،إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك ﺷﻜﻮك ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻴن دﻓﻌﮫُ .ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ
إﻳﺮادات اﻻﻛﺘﺘﺎب ذات اﻟﺼﻠﺔ.
ُﺗﺜﺒﺖ اﻟﺮﺳﻮم اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﻧﺠﺎز اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺟﺤﺔ ﻟﻌﻜﺲ ﺟﻮهﺮي .وُﻳﻌﺘﺮف
ُ
ﺑﺎﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺒﺪهﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﺮد.

أﺗﻌﺎب إدارة اﻷﺻﻮل
ﺗﻌﺘﻤﺪ رﺳﻮم إدارة اﻷﺻﻮل واﻹدارة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺻﻮل ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ إدار ﻬﺎ ،ﻣﺜﻞ أﺻﻮل ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻺدارة ،أو ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل
اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق .ﻳﻌﺘﺮف ﻬﺬﻩ اﻟﺮﺳﻮم ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺮﺳﻮم ﻣﻌﺮوﻓﺔ .ﺗﺨﺼﻢ اﻟﺘﻨﺎزﻻت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮم وﺳﻘﻒ اﻟﻨﻔﻘﺎت
اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ,إن وﺟﺪت ،ﻣﻦ رﺳﻮم اﻹدارة .ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺮﺳﻮم اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺸﺮوط ﺑﺘﺨﺎرج اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺨﺮج اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق.

إﻳﺮادات رﺳﻮم وﻋﻤﻮﻻت

١٧

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 -٣ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﻨﺘﺞ إﻳﺮادات اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻌﻤﻮﻻت ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺣﻴﺚ ُﻳ ّ
ﺤﻤﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ رﺳﻮﻣﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻌﺎﻣﻼت .ﺗﻨﺸﺄ هﺬﻩ اﻹﻳﺮادات ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﯩﻲ ﻣﻦ
اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ،واﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﳌﺒﻴﻌﺎت؛ وﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ .ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺈﻳﺮادات
اﻷﺗﻌﺎب واﻟﻌﻤﻮﻻت ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰام اﻷداء.
ُﺗﻀﻤﻦ إﻳﺮادات أﺗﻌﺎب وﻋﻤﻮﻻت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ رﺳﻮم إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﻋﻤﻮﻻت اﳌﺒﻴﻌﺎت ،واﻟﺮﺳﻮم اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ.

اﻟﺒﻨﻮد اﻷﺧﺮى

ُﺗﺪرج اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻼء ﺿﻤﻦ "اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ واﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻷﺧﺮى" ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷداء اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،وﻳﻜﻮن
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺤﻖ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺈﺻﺪار ﻓﺎﺗﻮرة ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ .ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺄﺻﻮل اﻟﻌﻘﻮد ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷداء ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻴﻞ
ﺗﻜﻮن ﻣﺸﺮوﻃﺔ ،وﺗﻌﺮض ﺿﻤﻦ "أﺻﻮل أﺧﺮى".
ً
ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ
ُﻳﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻛﻤﺼﺮوف ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺒﺪهﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻘﺪ ﺳﻨﺔ أو أﻗﻞ .ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻹﻳﺮادات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻓﻊ
ﺧﻼل ﻋﺎم واﺣﺪ.
ز( ﻣﺼﺮوﻓﺎت رﺳﻮم وﻋﻤﻮﻻت
ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻌﻤﻮﻻت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ أﺗﻌﺎب اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ .وﻳﻌﺘﺮف ﺑﺎﳌﺒﺎﻟﻎ ﻋﻨﺪ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ.
ح( ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
ُﻳﻔﺼﺢ ﻋﻦ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﳌﻌﺪات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﻻﺳ ﻬﻼك وأي ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ )إﻳﻀﺎح ] ٣ح[( ،واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴ ﻬﺎ "ﻣﺼﺎرﻳﻒ أﺧﺮى" ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺪﺧﻞ.
ﻳﺴﺠﻞ اﻻﺳ ﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﳌﻌﺪات ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻣﺤﺘﺴﺒﺔ؛ ﻟﺸﻄﺐ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﺻﻮل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﻋﻤﺎرهﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎﻧﻲ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮة ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺻﻮل إﻋﺎدة ﻣﺒﺎﻧﻲ
اﳌﻜﺘﺐ إﻟﻰ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ

 ٨إﻟﻰ  ١٠ﺳﻨﻮات أو ﻣﺪة اﻹﻳﺠﺎر اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ،أ ﻬﻤﺎ أﻗﻞ

اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ،واﻷﺛﺎث ،واﳌﻌﺪات

 ٣إﻟﻰ  ٩ﺳﻨﻮات

ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮل – ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت

 ٣ﺳﻨﻮات

ﻻ ﻳﺒﺪأ إهﻼك اﻷﺻﻮل ﻗﻴﺪ اﻻﻧﺸﺎء اﻟﻰ ﺣﻴن اﻻﻧ ﻬﺎء ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﻬﺎ وﺟﺎهﺰﻳﺔ اﻷﺻﻞ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام .ﻳﺘﻢ ﺣﻴ ﻬﺎ اﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﺻﻞ اﻟﻰ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ,اﻷﺛﺎث ,واﳌﻌﺪات; او
إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻔﮫ اﻟﻰ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎﻧﻲ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮة وإهﻼﻛﮫ ﺑﺎﳌﻌﺪل اﳌﻨﺎﺳﺐ)"اﻋﻼﻩ"(.
ﻳﺠﺐ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﺒﻨﺪ ﻣﻦ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﳌﻌﺪات ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﻬﺎ أو ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻊ ﻓﻮاﺋﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أو ﺑﻴﻌﻬﺎ.
ُﺗﺤﺪد اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ.

١٨

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 -٣ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ط( أﺻﻮل ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
ً
ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠ ﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ اﻹﻃﻔﺎء اﳌﺘﺮاﻛﻢ وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ )إﻳﻀﺎح ] ٣ط[( .ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺎﻹﻃﻔﺎء ﻓﻲ "ﻣﺼﺎرﻳﻒ أﺧﺮى"
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺗﺎﺣﺘﮫ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام .ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﳌﻘﺪر ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ
اﳌﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠ ﻬﺎ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
ي( اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ُﺗﺮاﺟﻊ اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻼﺳ ﻬﻼك أو اﻹﻃﻔﺎء؛ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﻴﺮ اﻷﺣﺪاث أو اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف إﻟﻰ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ

اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد .ﺗﺴﺠﻞ ﺧﺴﺎرة اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺗﺘﺠﺎوز ﺑﮫ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻗﻴﻤﺘﮫ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد .إن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺮداد هﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻮل ً
ﻧﺎﻗﺼﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﻴﻊ أو ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام أ ﻬﻤﺎ أﻋﻠﻰ .وﻷﻏﺮاض ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔُ ،ﺗﺠﻤﻊ اﻷﺻﻮل ﻓﻲ أدﻧﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻮﺟﺪ ﻬﺎ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ )وﺣﺪات ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻨﻘﺪ( .ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ "ﻣﺼﺎرﻳﻒ أﺧﺮى" وﺗﺴﺠﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸﺻﻮل ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ .ﺗﺮاﺟﻊ اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﺑﺨﻼف اﻟﺸﻬﺮة إن وﺟﺪت؛ ﻻﺣﺘﻤﺎل
ﻋﻜﺲ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ﺗﻘﺮﻳﺮ.

ك( ﻧﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ
ﻷﻏﺮاض ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺪ ووداﺋﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺂﺟﺎل اﺳﺘﺤﻘﺎق
أﺻﻠﻴﺔ ﻣﺪ ﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أو أﻗﻞ واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ وﺗﺨﻀﻊ ﳌﺨﺎﻃﺮ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ.
ل( ﺿﺮﻳﺒﺔ دﺧﻞ
ُﺗﺤﺘﺴﺐ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ هﻴﺌﺔ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ واﻟﺠﻤﺎرك .ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺼﺮوف اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
اﳌﺆﺟﻠﺔ.
ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ .ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﺢ) /اﻟﺨﺴﺎرة( ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻛﻤﺎ هﻮ ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻲ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ؛ ﻷﻧﮫ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪﺧﻞ ،أو اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ،أو اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﺮى ،ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﻻ
ﺗﺨﻀﻊ ً
أﺑﺪا ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ أو اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢُ .ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪﻻت ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑ ﻬﺎﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .ﺗﻔﺮض اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أو ﺗﻀﺎف ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ،إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺒﻨﻮد ﻣﺤﻤﻠﺔ ،أو ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ،أو ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎهﻤﻴن ،وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺘﻢ
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ً
أﻳﻀﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻻﺧﺮ أو ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎهﻤﻴن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
إن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﺆﺟﻠﺔ هﻲ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﺑﻴن اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
واﻷﺳﺲ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ،وﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒ ﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺰام اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ .ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ وﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ أﺻﻮل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﺆﺟﻠﺔ ﻟﻼﺧﺘﻼﻓﺎت اﳌﺆﻗﺘﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻓﻴﮫ ﻣﻦ
اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻷرﺑﺎح اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﳌﺆﻗﺘﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ.
ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻷﺻﻮل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﺆﺟﻠﺔ ﺑ ﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺮﻳﺮ وﻳﺘﻢ ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻓﻴﮫ ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ وﺟﻮد أرﺑﺎح ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻤﺎح ﺑﺎﺳﺘﺮداد ﻛﻞ اﻷﺻﻞ أو ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.

١٩

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 ٠٣ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺿﺮﻳﺒﺔ دﺧﻞ )ﺗﺘﻤﺔ(
ُﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﺆﺟﻠﺔ ً
وﻓﻘﺎ ﳌﻌﺪﻻت اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓ ﻬﺎ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام أو ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﺻﻞً ،
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴن اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑ ﻬﺎﻳﺔ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﺆﺟﻠﺔ أو إﺿﺎﻓ ﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ،إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺒﻨﻮد ﻣﺤﻤﻠﺔ أو ﺗﻀﺎف ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻻﺧﺮ أو ﺣﻘﻮق
اﳌﺴﺎهﻤﻴن ،وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻨﻌﻜﺲ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﺆﺟﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻻﺧﺮ أو ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎهﻤﻴن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
ﺗﺘﻢ ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن هﻨﺎﻟﻚ ﺣﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ً
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺻﺔ أﺻﻮل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺻﺎف ،أو ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﺻﻞ وﺗﺴﻮﻳﺔ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،وأن ﺗﻌﺘﺰم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ٍ
ً
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺻﺔ أﺻﻮل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ .ﺗﺘﻢ ﻣﻘﺎﺻﺔ أﺻﻮل واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﺆﺟﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﺣﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻧﻔﺲ هﻴﺌﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﺗﻌﺘﺰم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ أﺻﻮﻟﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺎﻓﻲ.
م( ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪ ﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ،ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺄﺻﻮل ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ً
ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻓﻌﺎت
اﻹﻳﺠﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﻹﻳﺠﺎر .إن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ هﻮ ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ ً
أﻳﻀﺎ
أي دﻓﻌﺎت إﻳﺠﺎر ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ً
ﻣﺴﺒﻘﺎ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻜﺒﺪة وﻳﺘﻢ ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ؛ ﻟﺘﻌﻜﺲ ﺣﻮاﻓﺰ اﻹﻳﺠﺎر اﳌﺴﺘﻠﻤﺔ .ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر
ﺑﻤﻌﺪل ﻓﺎﺋﺪة دوري ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام اﻹﻳﺠﺎر .ﻳﻌﺎد ﻗﻴﺎس اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ دﻓﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ،أو ﺳﻌﺮ ،أو ﻣﺮاﺟﻌﺔ إﻳﺠﺎر اﻟﺴﻮق .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﻌﺎد ﻗﻴﺎس اﻟﺘﺰام اﻹﻳﺠﺎر إذا ﻏﻴﺮت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﳌﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻤﺎرس ﺧﻴﺎر اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ،أو
اﻹ ﻬﺎء ،أو ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻌﺪﻳﻼت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر .ﻳﺘﻢ اﺳ ﻬﻼك ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻹﻳﺠﺎر وﺣﺘﻰ ﻬﺎﻳﺔ ﻋﻤﺮﻩ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ
أو ﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪة اﻹﻳﺠﺎر .ﻳﻌﺮض اﺳ ﻬﻼك ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮل ﺿﻤﻦ "ﻣﺼﺮوﻓﺎت أﺧﺮى" .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﺨﺘﺒﺮ ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ؛ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل وﻗﻮع ﺣﺪث اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ.
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪ ﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ؛ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺪاﻳﺔ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺘﻮي اﻟﻌﻘﻮد ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت إﻳﺠﺎرﻳﺔ وﻏﻴﺮ
إﻳﺠﺎرﻳﺔ ،ﻳﺤﺎﺳﺐ ﻋ ﻬﺎ ﻛﻌﻘﺪ إﻳﺠﺎر واﺣﺪ.
ُ
ﺗﻌﺮض اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام أﺻﻮل واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ.

٢٠

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 ٠٣ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ن( اﳌﺨﺼﺼﺎت ،واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺸﺮوﻃﺔ ،واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺎﳌﺨﺼﺼﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺰام ﺣﺎﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺪث ﺳﺎﺑﻖ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﺗﺪﻓﻖ ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ إﺟﺮاء ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻮﺛﻮق ﳌﺒﻠﻎ اﻟﺘﺰام.
اﳌﺒﻠﻎ اﳌﻌﺘﺮف ﺑﮫ ﻛﻤﺨﺼﺺ هﻮ أﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻞ اﳌﻄﻠﻮب ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ،ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﺸﻜﻮك اﳌﺤﻴﻄﺔ
ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام .ﻳﻘﺎس اﳌﺨﺼﺺ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻘﺪرة ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻜﺲ ﻗﻴﻤﺘﮫ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ،
وﻳﻜﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺨﺼﻢ ﺟﻮهﺮًﻳﺎ.
اﻻﻟﺘﺰام اﳌﺸﺮوط هﻮ اﻟﺘﺰام ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ أﺣﺪاث ﻣﺎﺿﻴﺔ ،وﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ وﺟﻮدﻩ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل وﻗﻮع أو ﻋﺪم وﻗﻮع ﺣﺪث أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ
اﳌﺆﻛﺪة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺸﺮﻛﺔ ،أو اﻟﺘﺰام ﺣﺎﻟﻲ ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ أﺣﺪاث ﻣﺎﺿﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﻬﺎ إﻣﺎ ﻷن اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺨﺎرج ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﺤﺘﻤﻞ أو أن ﻣﺒﻠﻎ اﻻﻟﺘﺰام ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق.
اﻻﻟﺘﺰام هﻮ أي اﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺟﺮاء أو ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ أو ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻘﺪي.
س( ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
ً
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﮫ وﺟﻮد ﺣﻖ ﻧﺎﻓﺬ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاهﻦ ﳌﻘﺎﺻﺔ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻌﺘﺮف ﻬﺎ ،واﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺎف ،أو ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﺻﻞ واﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ آن واﺣﺪ ،ﻓﺈن
اﻷﺻﻮل و اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺎص وﻳﻌﺮض اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ .ﺗﻌﺮض اﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط.
ع( ﺧﻄﻂ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﳌﻮﻇﻔﻴن
 (١ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﳌﺴﺎواة ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎهﻤﻴن
ﺗﺼﺪر ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻣﻨﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ وﺣﺪات أﺳﻬﻢ ﻣﻘﻴﺪة ﳌﻮﻇﻔﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﳌﻨﺢ وﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎهﻤﻴن ﻣﻊ اﳌﻮﻇﻔﻴن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎهﻤﻴن ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻨﺢ .ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات
إﻟﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﻟﺴﻬﻢ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻨﺢ اﳌﻨﺤﺔ ،و ﻳﻘﺎس ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻌﺮ اﳌﻮزون ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ.
ﺗﺤﺘﻮي اﳌﻨﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﺳﺘﺮﺟﺎع وإﻟﻐﺎء .ﺗﻌﻄﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺢ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺨﻴﺎر ﻹﻟﻐﺎء اﳌﻨﺤﺔ أو ﺟﺰء ﻣ ﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف ﻣﺤﺪدة .ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻬﺬﻩ اﳌﻨﺢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻌﺎدي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﺣﺘﻰ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ.
ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﺰء ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺤﺔّ .
ﺗﻘﺪر اﳌﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﺼﺎدر ﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﺴﺒﺐ
ﻋﺪم اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺷﺮوط اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺴﺎب إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ إﻃﻔﺎؤهﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ذات اﻟﺼﻠﺔ.

ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت رد اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ،ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﳌﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻟﺸﺮاء اﻷﺳﻬﻢ .وﺗﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﳌﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻨﺢ وأي ﺣﺮﻛﺔ ﻻﺣﻘﺔ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺣﺘﻰ وﻗﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﳌﻨﺤﺔ وﺗﺴﻠﻴﻢ اﻷﺳﻬﻢ إﻟﻰ اﳌﻮﻇﻔﻴن.
ُ
ﺗﺴﺠﻞ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﳌﺴﺎواة ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ ﺿﻤﻦ "ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻮﻇﻔﻴن" ﻓﻲ "اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻷﺧﺮى" ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ.

٢١

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 -٣ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 (٢ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺆﺟﻠﺔ
ﻗﺪ ﺗﻤﻨﺢ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﳌﻮﻇﻔﻴن ،ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ً
ﻋﺎﺋﺪا ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴن اﳌﺸﺎرﻛﻴن ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أداء اﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﳌﻨﺢ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﳌﺆﺟﻠﺔ اﳌﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ اﻟﻨﻘﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺤﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ّ
واﳌﻌﺪﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺸﺎر إﻟ ﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻳﺨﺘﺎرهﺎ اﳌﻮﻇﻔﻴن.

ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﺰء ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺤﺔ .ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﳌﺼﺎدرة ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺷﺮوط
اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻮر ﺣﺪو ﻬﺎ.
ﺗﺴﺠﻞ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﳌﺆﺟﻠﺔ اﳌﺸﺎر إﻟ ﻬﺎ ﺿﻤﻦ "ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻮﻇﻔﻴن" ﻓﻲ "اﳌﺼﺎرﻳﻒ أﺧﺮى" ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ .ﺗﻘﺎس اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮوض ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﺗﺪرج ﺿﻤﻦ "اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﺧﺮى" ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ.
ف( ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ﺗﺪﻳﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻄﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺤﺪدة ﳌﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ )"اﻟﺨﻄﺔ"(.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺨﻄﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ذات اﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﺤﺪدة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﺗﻘﺎس اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺨﻄﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻛﺘﻮاري ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﺧﺒﻴﺮ اﻛﺘﻮاري ﻣﺆهﻞ وﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺣﺪة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔً .
ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺳﻮق ﻋﻤﻴﻖ ﻟﺴﻨﺪات اﻟﺸﺮﻛﺎت داﺧﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻮق ﺳﻨﺪات اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ  AAﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ .ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮواﺗﺐ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﯩﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .اﻟﺨﻄﺔ
اﳌﺬﻛﻮرة ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻮﻟﺔ ﻷﻧﮫ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ أي أﺻﻮل ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ .ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤ ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎوي ﻣﻊ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ دﻓﻌﻬﺎ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أدا ﻬﺎ.
ُﺗﺤﻤﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وأي ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﺪﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﺤﺪدة ﻋﻠﻰ "ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻮﻇﻔﻴن" ﺿﻤﻦ "ﻣﺼﺎرﻳﻒ
أﺧﺮى" ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞُ .ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ،ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓ ﻬﺎ.
ﺗﺮد ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺨﻄﻂ ﻓﻲ اﻹﻳﻀﺎح  ٢٨ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.

٢٢

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 -٤إﻳﺮادات أﺗﻌﺎب وﻋﻤﻮﻻت
٢٠٢١م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

٢٠٢٠م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

إﻳﺮادات اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻌﻤﻮﻻت:
رﺳﻮم اﻟﺴﻤﺴﺮة ودﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻻت
رﺳﻮم إدارة اﻷﺻﻮل
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻳﺮادات اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻌﻤﻮﻻت )اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء(:
إﻳﺮادات اﻷﺗﻌﺎب واﻟﻌﻤﻮﻻت اﻷﺧﺮى:
رﺳﻮم اﻟﺴﻤﺴﺮة وإﻳﺮادات اﻟﻌﻤﻮﻻت
رﺳﻮم إدارة اﻷﺻﻮل
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻳﺮادات اﻷﺗﻌﺎب واﻟﺮﺳﻮم اﻷﺧﺮى
إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻳﺮادات اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻌﻤﻮﻻت

٣١٬٣٠٩
١٦٬٩١٢
١٦٬٨٥٦
٦٥٬٠٧٧

٤٣٥
٢٬٣٤٦
٦٬٥٠٧
٩٬٢٨٨

٣٤٬٩٢٣
١٩٬٧٩٨
)(١٦٬٨٨٧
٣٧٬٨٣٤
١٠٢٬٩١١

٤٤٬٦٦٧
٣١٬٢٧١
١٣٬٩٣٩
٨٩٬٨٧٧
٩٩٬١٦٥

ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻌﻤﻮﻻت:
رﺳﻮم اﻟﺴﻤﺴﺮة
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻌﻤﻮﻻت

)(٢٬٧٤٣
)(٢٬٧٤٣

)(١٬٠٤٢
)(١٬٠٤٢

ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮادات اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻌﻤﻮﻻت

١٠٠٬١٦٨

٩٨٬١٢٣

 -٥دﺧﻞ وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺟﻤﻴﻊ إﻳﺮادات وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺑﺎﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة وﺗﺤﺘﺴﺐ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ )إﻳﻀﺎح ] ٣ج[(.
٢٠٢١م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
٩٤٧
٣٢
)(٢٤٥
)(١٦
٧١٨

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

٢٠٢٠م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
٢٬٧٧٠
١١٧
)(٢٠٣
)(٧٣
٢٬٦١١

ﻟﻢ ُﻳﻌﺘﺮف ﺑﺄي أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ أﺧﺮى ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ﺑﺨﻼف ﻣﺎ أﻓﺼﺢ ﻋﻨﮫ ﻛـ "إﻳﺮاد ﻓﻮاﺋﺪ" .وأﻓﺼﺢ ﻋﻦ ﻓﺮوﻗﺎت ﺻﺮف
اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ "ﻣﺼﺎرﻳﻒ أﺧﺮى" )إﻳﻀﺎح .(٦
ُ
ُ
ﻓﺼﺢ ﻋﻦ ﻓﺮوﻗﺎت
ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺄي أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ أﺧﺮى ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ﺑﺨﻼف ﻣﺎ أﻓﺼﺢ ﻋﻨﮫ ﻛـ "ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻓﻮاﺋﺪ" .وأ ِ
ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ "ﻣﺼﺎرﻳﻒ أﺧﺮى" )اﻹﻳﻀﺎح .(٦

٢٣

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 -٦ﻣﺼﺎرﻳﻒ أﺧﺮى
٢٠٢٠م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

٢٠٢١م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
رﺳﻮم إدارﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻷﺧﺮى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت أﺧﺮى
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻮﻇﻔﻴن
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺑﻨﻜﻴﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى
اﺳ ﻬﻼك ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮل
اﺳ ﻬﻼك ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﺪراء ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
رﺳﻮم ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻋﻤﺎل
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ وﻗﺮﻃﺎﺳﻴﺔ
رﺳﻮم ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺒﻨﻰ
ﺻﺎﻓﻰ ﺧﺴﺎرة ﺻﺮف ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻷﺧﺮى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻮﻇﻔﻴن
إﻃﻔﺎء أﺻﻮل ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ أﺧﺮى
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٣٤٤

٦٦

١١٢

٣٧

٩٥

٢٤

٢٣

١٬٢٨٠

٦٨٤

٨٥٬١٠١

٨٤٬٠٥٥

ﻳﻌﺮض وﺻﻒ ﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻹﻳﻀﺎح رﻗﻢ  ٢٢اﻟﺨﺎص ﺑﻌﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر.
ﺗﻘﺪم ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺧﻄﻂ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﳌﻮﻇﻔﻴن ﻓﻲ اﻹﻳﻀﺎح رﻗﻢ .٣١

 -٧ﺻﺎﻓﻲ ﺧﺴﺎرة اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺧﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ:
٢٠٢١م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

أﺻﻮل أﺧﺮى

)(٥٠

-

٢٠٢٠م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

اﺣﺘﺴﺒﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻨﻔﺼﻞ .ﻟﻢ ﺗﺠﺮى ﺗﺴﻮﻳﺎت ﻟﻜﺎﻣﻞ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
٢٤

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 -٨ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
٢٠٢١م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

٢٠٢٠م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺴﻮﻳﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

٥

اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﺆﺟﻠﺔ
ﻧﺸﺄة وﻋﻜﺲ اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﳌﺆﻗﺘﺔ
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ

٥٬١٣٣

٤٬٤١٢
١٢
٤٬٤٢٤

)(٤٥١
٤٬٦٨٢

٩٦
٤٬٥٢٠

٥٬١٢٨

اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت ﳌﻌﺪل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴن اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺤﺎﺳﺒﻲ واﻟﺪﺧﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ:

اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺪل ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺑﻤﻘﺪار ٪٢٠
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ:
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻷﻏﺮاض اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﻮﻗﻴﺖ أﺧﺮى
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺼﺮوف ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ

٢٠٢٠م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
١٦٬٦٧٩
٣٬٣٣٦

٢٠٢١م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

١٥٬٧٣٥
٣٬١٤٧

١٬٠٩٨
٧٤
١٢
٤٬٥٢٠

١٬٩٨١
)(٤٥١
٥

٤٬٦٨٢

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﳌﺒﻠﻎ ّ
اﳌﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﳌﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﳌﺆﺟﻠﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ:
٢٠٢١م

إﻋﺎدة ﻗﻴﺎس ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺰام
اﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﺤﺪدة

ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
)ﺑﺂﻻف
اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

١٬٤٥٢

)(٢٩٠

ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
)ﺑﺂﻻف
اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
١٬١٦٢

٢٥

ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
)ﺑﺂﻻف
اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

٢٠٢٠م
اﳌﺼﺮوف
اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ
)ﺑﺂﻻف
اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

)(١٬٧٢٦

٣٤٥

ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
)ﺑﺂﻻف
اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
)(١٬٣٨١

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 -٩ﻧﻘﺪ ووداﺋﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ
ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ اﻷرﺻﺪة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ،ﻷﻏﺮاض ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ:
٢٠٢١م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
١٩٠٬٠٠٠
١٦٦٬١٠٠
٣٥٦٬١٠٠

ودﻳﻌﺔ ﻣﺮاﺑﺤﺔ
ﻧﻘﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ
ﻧﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻮداﺋﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ

٢٠٢٠م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
١٧٠٬٠٠٠
٨٩٬٨٥٥
٨
٢٥٩٬٨٦٣

ﺳﻨﻮﻳﺎ )ً ٪١٫٢٥ :٢٠٢٠
أودﻋﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ودﻳﻌﺔ ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻟﺪى إﺣﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل ﻋﻤﻮﻟﺔ ً ٪٠٫٦١
ﺳﻨﻮﻳﺎ( .ودﻳﻌﺔ اﳌﺮاﺑﺤﺔ ذات ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق
أﺳﺎﺳﯩﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ  ٣أﺷﻬﺮ.
 -١٠ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ و أﺧﺮى
٢٠٢١م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

٢٠٢٠م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وأﺧﺮى )ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة(
ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ:
ﻋﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء
ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى:
اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ
ﺣﺴﺎب رﻓﺾ اﻟﺼﻔﻘﺎت١
إﻳﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ وداﺋﻊ اﳌﺮاﺑﺤﺔ
ذﻣﻢ ﻣﻮﻇﻔﻴن وذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻷﺧﺮى

١٧٬٥٨٦

٢٬٣١٦

٤٬٣٦٤
٣٢٩
٦٩٧
٥٬٣٩٠

٦٬٢٠٨
١٨٬٧٥٠
١٥
٤٣٠
٢٥٬٤٠٣

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻷﺧﺮى )ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة(

٢٢٬٩٧٦

٢٧٬٧١٩

 .١ﻳﻤﺜﻞ رﺻﻴﺪ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ هﺎﻣﺶ ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ ﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮهﺎت اﻟﺼﻔﻘﺎت اﳌﺮﻓﻮﺿﺔ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ وﻓﺮت ﻟﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ .اﺳﺘﺒﺪل هﺎﻣﺶ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠٢١م
ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ )إﻳﻀﺎح .(١٧

٢٦

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 -١١أﺻﻮل ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ
ُﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺆﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺰام اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﺴﺎب ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺆﺟﻠﺔ:
٢٠٢٠م
٢٠٢١م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
٣٬٤٩١
٣٬٧٤٠
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ
)(٩٦
٤٥١
اﳌﺒﻠﻎ اﳌﻌﺘﺮف ﺑﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
٣٤٥
)(٢٩١
اﳌﺒﻠﻎ اﳌﻌﺘﺮف ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
٣٬٧٤٠
٣٬٩٠١
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﺆﺟﻠﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ واﻟﺘﻐﻴﺮات اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ "ﻣﺼﺮوف ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ":
٢٠٢١م
أﺻﻞ ﺿﺮﻳﺒﻲ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻣﺆﺟﻞ
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت )ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﳌﺆﻗﺘﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﺤﺪدة
اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﳌﺆﻗﺘﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت
واﳌﻌﺪات
اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﳌﺆﻗﺘﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﺨﺼﺺ ﺧﻄﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﳌﻮﻇﻔﻴن
اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﳌﺆﻗﺘﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

٢٠٢٠م
أﺻﻞ ﺿﺮﻳﺒﻲ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻣﺆﺟﻞ
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت )ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

١٬٩٢٠

)(١٧٧

٢٬٠٣٤

٢٢٧

١٬٥٦٢

١٣٧

١٬٦٩٨

)(١٣١

٤٠١

)(٤٠١

-

-

١٨

)(١٠

٨

-

٣٬٩٠١

)(٤٥١

٣٬٧٤٠

٩٦

 -١٢أﺻﻮل أﺧﺮى

أﺻﻮل ﻋﻘﺪ

٢٠٢١م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
٤٬٤٢٠

٢٠٢٠م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
٢٬٣٦٧

ﻳﺨﺼﻢ :ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ

)(٨٩

)(٣٩

ً
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎ

٤٬٣٣١

٢٬٣٢٨

٢٧١

٣١٢

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل اﻷﺧﺮى

٤٬٦٠٢

٢٬٦٤٠

٢٧

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 -١٣أﺻﻮل ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام  -اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت
٢٠٢١م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ
اﻹﺿﺎﻓﺎت
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ

٦٬٣٩٥
٧٬٣٦٢
١٣٬٧٥٧

اﻻﺳ ﻬﻼك
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ
اﳌﺤﻤﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ

)(٤٬٢٥١
)(٢٬٢٥٧
٢٠٤
)(٦٬٣٠٤
٧٬٤٥٣

٢٠٢٠م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
٦٬٣٩٥
٦٬٣٩٥

)(٢٬١٢٠
)(٢٬١٣١
)(٤٬٢٥١
٢٬١٤٤

 -١٤ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
٢٠٢١م

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢١م
إﺿﺎﻓﺎت
اﺳﺘﺒﻌﺎدات
ﺗﺤﻮﻳﻼت
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
اﺳ ﻬﻼك
ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢١م
ّ
اﳌﺤﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﺳﺘﺒﻌﺎدات
ﺗﻌﺪﻳﻼت
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻷﺛﺎث
واﳌﻌﺪات
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

أﺻﻮل ﻗﻴﺪ اﻻﻧﺸﺎء
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ
اﳌﺒﺎﻧﻲ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮة
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
١٥٬٢٦٣
١٥٬٢٦٣

٧٬٤٨٥
٨٣٧
)(٧٩
٨٬٢٤٣

٦٠
)(٣٠
٣٠

٢٢٬٨٠٨
٨٣٧
)(١٠٩
٢٣٬٥٣٦

)(١٥٬٠١٢
)(٢٥١
)(١٥٬٢٦٣

)(٥٬٤٢٦
)(٦٧٩
٧٩
)(٦٬٠٢٦

-

٢٬٢١٧

٣٠

)(٢٠٬٤٣٨
)(٩٣٠
٧٩
)(٢١٬٢٨٩

٢٨

اﳌﺠﻤﻮع
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

٢٬٢٤٧

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 -١٤ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات )ﺗﺘﻤﺔ(
٢٠٢٠م

ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ
اﳌﺒﺎﻧﻲ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮة
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٠م
إﺿﺎﻓﺎت
اﺳﺘﺒﻌﺎدات
ﺗﺤﻮﻳﻼت
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢٠م
اﺳ ﻬﻼك
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٠م
اﳌﺤﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﺳﺘﺒﻌﺎدات
ﺗﺤﻮﻳﻼت
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢٠م
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢٠م

اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻷﺛﺎث
واﳌﻌﺪات
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

أﺻﻮل ﻗﻴﺪ اﻻﻧﺸﺎء
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

١٤٬٩٠٨
٣٥٥
١٥٬٢٦٣

٦٬٧٨٥
٣٣٣
٣٦٧
٧٬٤٨٥

٣٦٧
٦٠
)(٣٦٧
٦٠

٢٢٬٠٦٠
٧٤٨
٢٢٬٨٠٨

)(١٤٬٧٣٣
)(٢٧٩
)(١٥٬٠١٢

)(٤٬٧٧٢
)(٦٥٤
)(٥٬٤٢٦

-

)(١٩٬٥٠٥
)(٩٣٣
)(٢٠٬٤٣٨

٢٥١

٢٬٠٥٩

٦٠

٢٬٣٧٠

اﳌﺠﻤﻮع
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

 -١٥اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ
إﺿﺎﻓﺎت
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
اﻹﻃﻔﺎء واﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ
اﻹﻃﻔﺎء ﻟﻠﺴﻨﺔ

ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
١٬٥٩٤
١٬٥٩٤

)(١٬٥٣٧
)(٢٤

٢٠٢١م
أﺻﻮل ﻏﻴﺮ
ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ أﺧﺮى
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
١٥٨
١٥٨

)(١٥٨

اﳌﺠﻤﻮع
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
١٬٧٥٢
١٬٧٥٢

ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
١٬٥٩٤
١٬٥٩٤

٢٠٢٠م
أﺻﻮل ﻏﻴﺮ
ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ أﺧﺮى
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
١٥٨
١٥٨

١٬٧٥٢
١٬٧٥٢

)(١٬٦٩٥
)(٢٤

)(١٬٥١٤
)(٢٣
)(١٬٥٣٧

)(١٥٨

)(١٬٦٩٥

٥٧

-

٥٧

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ

)(١٬٥٦١

)(١٥٨

)(١٬٧١٩

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ

٣٣

-

٣٣

٢٩

)(١٥٨

اﳌﺠﻤﻮع
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

)(١٬٦٧٢
)(٢٣

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 -١٦ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وأﺧﺮى
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
ذﻣﻢ ﺗﺠﺎرﻳﺔ داﺋﻨﺔ وذﻣﻢ داﺋﻨﺔ أﺧﺮى )ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة(
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع واﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ أﺧﺮى
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻷﺧﺮى )ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة(

٧٬٩٥٢
٥٬١٥١
٢٦٠
١٣٬٣٦٣

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
٥٬١٦٢
٣٬٢١٨
٣٦٣
٨٬٧٤٣

 -١٧اﻟﺪﻳﻮن واﻻﻗﺘﺮاﺿﺎت اﻷﺧﺮى
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
اﻟﺪﻳﻮن واﻟﻘﺮوض اﻷﺧﺮى )ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة(
ﻗﺮوض أﺧﺮى ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﻦ ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻷﺧﺮى

٤١٬٤٨٣

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
١٬١٦١

ﺗﺘﻄﻠﺐ هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺪاوﻻت اﳌﺮﻓﻮﺿﺔ .ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮن واﻻﻗﺘﺮاﺿﺎت
اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬي ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﮫ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﺰاﻧﺔ ﻣﺠﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﻦ ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ،واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﻮﻟﻬﺎ ً
ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ )إﻳﻀﺎح .(١٠
 -١٨ﻣﺨﺼﺼﺎت
ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﳌﺨﺼﺼﺎت اﳌﻌﺘﺮف ﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ :٣٧
٢٠٢١م
ﻣﺨﺼﺺ ﺿﺮﻳﺒﺔ
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﻣﺨﺼﺼﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ
اﳌﺨﺼﺺ اﳌﺴﺘﺨﺪم

٢٧
٢٧

ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ

٣٠

٢٠٢٠م
ﻣﺨﺼﺺ ﺿﺮﻳﺒﺔ
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
١٣٨
٧٣
)(١٨٤
٢٧

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 -١٩ﻣﺨﺼﺼﺎت
ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺮات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﻠﻔﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وهﻴﺌﺔ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ واﻟﺠﻤﺎرك .ﺗﺼﺪر اﻹدارة ً
أﺣﻜﺎﻣﺎ وﺗﻔﺴﻴﺮات ﺣﻮل
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺣﻮل ﺗﻔﺴﻴﺮات ﻧﻈﺎم اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺤﺺ أو اﳌﺮاﺟﻌﺔ .ﺗﻘﻴﻢ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ً
دورﻳﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻓﺤﻮﺻﺎت اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻼﺣﻘﺔُ .ﺗﻨﺸﺄ اﳌﺨﺼﺼﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﳌﺮاﺟﻌﺔ
ً
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻺرﺷﺎدات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﳌﺆﻛﺪة .وﺿﻌﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ً
أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ أ ﻬﺎ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت
إﺿﺎﻓﻴﺔ .ﻓﻲ ﺣﻴن أن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹدارة أن ﻣﺒﻠﻎ اﳌﺨﺼﺼﺎت ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ذات اﻟﺼﻠﺔً ،
ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ .ﻳﺘﻜﻮن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ٢٧٬٠٠٠
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي )٢٠٢٠م ٢٧٬٠٠٠ :رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي( ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٧م.

 -٢٠اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
٢٠٢١م

٢٠٢٠م

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ:

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ
ّ
اﳌﺤﻤﻞ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

٥٬١٢٨

٤٬٤١٢

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

٥

١٨٤

٨٣٠

١٬٣٠٥

اﻟﺪﻓﻌﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
دﻓﻌﺎت اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

)(٢٬٢٠٩

)(٣٬٥٨٢

دﻓﻌﺎت اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

)(٨٣٥

)(١٬٤٨٩

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ

٢٬٩١٩

٨٣٠

 -٢١اﻟﺘﺰاﻣﺎت أﺧﺮى
٢٠٢١م )ﺑﺂﻻف
اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
١٠٬٠٤٣
٢٬٠٢٦
٦٥٩
١٢٬٧٢٨

ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﻮﻇﻔﻴن ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﺪراء ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﺧﺮى
٣١

٢٠٢٠م )ﺑﺂﻻف
اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
١٢٬٤١٤
٢٬٩٣٩
٦٥٠
١٦٬٠٠٣

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر
ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر اﻟﺸﺮﻛﺔ هﻮ ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻋﻘﺎري .واﺧﺘﺎرات اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺪم إدراج اﳌﻜﻮن ﻏﻴﺮ اﻹﻳﺠﺎري ﻋﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎب أﺻﻞ ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر.
ﺧﻴﺎرات اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ واﻹ ﻬﺎء

ﺧﻴﺎرا ً
ﺗﺤﺘﻮي ﺑﻌﺾ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺎرات ﺗﻤﺪﻳﺪ وإ ﻬﺎء؛ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺮوﻧﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔُ .ﺗﻀّﻤﻦ ﺧﻴﺎرات اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ واﻹ ﻬﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ً
ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ
ﻣﺆﻛﺪ ا ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ُﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻴﺎرات اﻹ ﻬﺎء ً
ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ،ﺣﻴﺚ ُﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ً
ﻣﺆﻛﺪا ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﻜﻢ ّ
اﳌﺆﺟﺮ
ﺑﺎﻟﺨﻴﺎر ،ﺗﻔﺘﺮض ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر أن ﺧﻴﺎرات اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺳﺘﻨﻔﺬ وأن ﺧﻴﺎرات اﻹ ﻬﺎء ﻟﻦ ﺗﻨﻔﺬ.

إﻓﺼﺎﺣﺎت اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ
ُﺳﺠﻠﺖ "أﺻﻮل ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام" ﻓﻲ ) إﻳﻀﺎح  (١٣و"اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر" ﻓﻲ )إﻳﻀﺎح ] ٢٥ب[( ﻛﺒﻨﻮد ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ.
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﺳ ﻬﻼك أﺻﻮل ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ "ﻣﺼﺎرﻳﻒ أﺧﺮى" )إﻳﻀﺎح  (٦وﻣﺼﺮوف اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ﻓﻲ "ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻔﻮاﺋﺪ"
)إﻳﻀﺎح .(٥
ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر  ٢٬٢٠٦٬٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ )٢٠٢٠م ٢٬٢٠٦٬٠٠٠ :رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(.
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر
ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ً
وﻓﻘﺎ ﻷﻗﺮب اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺗﻌﺎﻗﺪي ﻟﻬﺎ:

ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ
)ﺑﺂﻻف
اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

أﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ
واﺣﺪ
)ﺑﺂﻻف
اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

ﻳﺴﺎوي أو ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻦ ﺷﻬﺮواﺣﺪ
وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻦ  ٣أﺷﻬﺮ
)ﺑﺂﻻف
اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

ﻳﺴﺎوي أو ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻦ  ٣أﺷﻬﺮ
وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻦ ﺳﻨﺔ
واﺣﺪة
)ﺑﺂﻻف
اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

ﻳﺴﺎوي أو ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻦ ﺳﻨﺔ
واﺣﺪة وﻟﻜﻦ ﻻ
ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
)ﺑﺂﻻف
اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

ﻳﺴﺎوي أو ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻦ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات
)ﺑﺂﻻف
اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

)ﺑﺂﻻف
اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

-

٢٬٥٥٠

-

-

٥٬١٠١

-

٧٬٦٥١

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﻳﺠﺎر
ﻏﻴﺮ اﳌﺨﺼﻮﻣﺔ(

اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر

٣٢

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 -٢١ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م
)ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﻳﺠﺎر
ﻏﻴﺮ اﳌﺨﺼﻮﻣﺔ(
ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ
)ﺑﺂﻻف
اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر

-

أﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ
واﺣﺪ
)ﺑﺂﻻف
اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

ﻳﺴﺎوي أو ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻦ ﺷﻬﺮواﺣﺪ
وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻦ  ٣أﺷﻬﺮ
)ﺑﺂﻻف
اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

ﻳﺴﺎوي أو ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻦ  ٣أﺷﻬﺮ
وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻦ ﺳﻨﺔ
واﺣﺪة
)ﺑﺂﻻف
اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

ﻳﺴﺎوي أو ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻦ ﺳﻨﺔ
واﺣﺪة وﻟﻜﻦ ﻻ
ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
)ﺑﺂﻻف
اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

ﻳﺴﺎوي أو ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻦ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات
)ﺑﺂﻻف
اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

٢٬٢٠٦

-

-

-

-

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
)ﺑﺂﻻف
اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
٢٬٢٠٦

 -٢٢رأس اﳌﺎل
ﻳﺒﻠﻎ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ  ٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠رﻳـﺎل ﺳﻌﻮدي )٢٠٢٠م ٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠ :رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي( ﻣﻘﺴﻢ اﻟﻰ  ٦٬٥٠٠٬٠٠٠ﺣﺼﺔ )٢٠٢٠م ٦٬٥٠٠٬٠٠٠ :ﺣﺼﺔ( ﻳﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ
ﻛﻞ ﻣ ﻬﺎ  ١٠رﻳـﺎل ﺳﻌﻮدي )٢٠٢٠م ١٠ :رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي( .اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎء أﺟﺎﻧﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ .٪ ١٠٠

 -٢٣اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ
ً
ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪١٠ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻎ هﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ٪٣٠
ﻣﻦ رأس اﳌﺎل  .ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م ،ﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﻨﺎك ﺣﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ )٢٠٢٠م :ﻻ ﺷﯩﻲء(.
 -٢٤اﳌﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺘﻜﻮن اﳌﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  ٣٨٫٠٠٠٫٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ) :٢٠٢٠ﻻ ﺷﯩﻲء( ﻣﻦ ﻣﺴﺎهﻤﺎت رأس اﳌﺎل ﻣﻦ ﻣﺴﺎهﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ .ﺗﻢ ﺿﺦ رأس اﳌﺎل ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ
ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﳌﺎل ﻟﻔﺮص أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.

٣٣

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 -٢٥ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
أ-

ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
إﻳﻀﺎح

رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ

ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ:

ﺻﺎﻓﻲ ﺧﺴﺎرة اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ
إﻃﻔﺎء أﺻﻮل ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
اﺳ ﻬﻼك ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮل
اﺳ ﻬﻼك اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﳌﻌﺪات
ﻋﻜﺲ ﻣﺨﺼﺼﺎت
اﻟﻔﺮق ﺑﻴن اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻣﻨﺎﻓﻊ اﳌﻮﻇﻔﻴن اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ واﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻌﺘﺮف ﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ او اﻟﺨﺴﺎرة
إﻳﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ
ﻣﺼﺮوف اﻟﻔﻮاﺋﺪ
ﻣﺼﺮوف ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ:
اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻷﺧﺮى
زﻳﺎدة اﻷﺻﻮل اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮى
زﻳﺎدة ) /ﻧﻘﺺ( ﻓﻲ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻷﺧﺮى
)اﻟﻨﻘﺺ(  /اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺴﺘﻠﻤﺔ
اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ) /اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ( اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ب -ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

اﻟﺪﻳﻮن واﻻﻗﺘﺮاﺿﺎت اﻷﺧﺮى
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

٧
١٥
١٣
١٨
٣٢
٥
٥
٨

٢٠٢١م )ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

٢٠٢٠م )ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

١١٬٠٥٣

١٢٬١٥٩

٥٠

-

٢٤

٢٣

٢٬٢٥٧

٢٬١٣١

٩٣٠

٩٣٣

-

)(١١١

٨٨٣

٦٥٢

)(٩٧٩

)(٢٬٨٨٧

٢٦١
٤٬٦٨٢

٢٧٦
٤٬٥٢٠

١٩٬١٦١

١٧٬٦٩٦

٥٬٠٥٣

١٥٦

)(١٬٩٦٢

)(٣٣٨

٤٬٦٢٠
)(٣٬٢٧٥

)(٢٢٬٧٧٦
٤٬١٢٠

٦٦٥

٣٬٢٨٣

)(٢٦١

)(٢٧٦

)(٣٬٠٤٤

)(٥٬٠١٠

٢٠٬٩٥٧

)(٣٬١٤٥

اﻟﺮﺻﻴﺪ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢١م
ﺑﺂﻻف (
)اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ )ﺑﺂﻻف
اﻟﺮﻳﺎﻻت
)اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﻔﺎﺋﺪة )ﺑﺂﻻف
اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر
ﺟﺪﻳﺪة )ﺑﺂﻻف
اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

أﺧﺮى )ﺑﺂﻻف
اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت (
)اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

١٬١٦١

٤٠٬٠٠٠

٢٢٦

-

٩٦

٤١٬٤٨٣

٢٬١٦٠

)(٢٬٢٠٦

١٦

٧٬٥٣٧

٣٠

٧٬٥٣٧

٣٬٣٢١

٣٧٬٧٩٤

٢٤٢

٧٬٥٣٧

١٢٦

٤٩٬٠٢٠

٣٤

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 -٢٥ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ب -ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ)ﺗﺘﻤﺔ(
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

اﻟﻔﺎﺋﺪة )ﺑﺂﻻف

ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎرﺟﺪﻳﺪة

أﺧﺮى )ﺑﺂﻻف

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ

٢٠٢٠م

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت

اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت

اﻟﺮﻳﺎﻻت

٢٠٢٠م

اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺂﻻف(

)اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ

اﻟﺪﻳﻮن واﻻﻗﺘﺮاﺿﺎت اﻷﺧﺮى
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

١٬٠٨٣
٤٬٢٩٤
٥٬٣٧٧

)(٢٬٢٠٦
)(٢٬٢٠٦

٥
٧٢
٧٧

٧٣
٧٣

-

١٬١٦١
٢٬١٦٠
٣٬٣٢١

-٢٦اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻸﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎﻩ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﻸﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮﻗﺖ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻻﺳﺘﺮدادهﺎ ،أو اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ،أو ﺗﺴﻮﻳ ﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢٠م
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
أﻗﻞ ﻣﻦ أو
ﻳﺴﺎوي اﺛﻨﻲ
ﻋﺸﺮ ً
ﺷﻬﺮا

أﺻﻮل
ﻧﻘﺪ ووداﺋﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ
ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ
أﺧﺮى
أﺻﻮل ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ
أﺻﻮل أﺧﺮى
أﺻﻮل ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
أﺻﻮل ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وذﻣﻢ داﺋﻨﺔ
أﺧﺮى
اﻟﺪﻳﻮن واﻻﻗﺘﺮاﺿﺎت اﻷﺧﺮى
ﻣﺨﺼﺼﺎت
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت أﺧﺮى
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

أﻗﻞ ﻣﻦ أو
ﻳﺴﺎوي اﺛﻨﻲ
ﻋﺸﺮ ً
ﺷﻬﺮا

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺛﻨﻲ
ﻋﺸﺮ ً
ﺷﻬﺮا

اﳌﺠﻤﻮع

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺛﻨﻲ
ﻋﺸﺮ ً
ﺷﻬﺮا

اﳌﺠﻤﻮع

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

٢٥٩٬٨٦٣
٢٧٬٧١٩

٣٥٦٬١٠٠
٢٢٬٩٧٦

-

٣٥٦٬١٠٠
٢٢٬٩٧٦

٢٥٩٬٨٦٣
٢٧٬٧١٩

-

٣٬٧٤٠
٢٬٦٤٠
٢٬١٤٤
٢٬٣٧٠
٥٧
٢٩٨٬٥٣٣

٤٬٦٠٢
٣٨٣٬٦٧٨

٣٬٩٠١
٧٬٤٥٣
٢٬٢٤٧
٣٣
١٣٬٦٣٤

٣٬٩٠١
٤٬٦٠٢
٧٬٤٥٣
٢٬٢٤٧
٣٣
٣٩٧٬٣١٢

٢٬٦٤٠
٢٬١٤٤
٢٩٢٬٣٦٦

٣٬٧٤٠
٢٬٣٧٠
٥٧
٦٬١٦٧

١٢٬٧٩١

٥٧٢

١٣٬٣٦٣

٨٬٠٠٤

٧٣٩

٨٬٧٤٣

٢٧
٢٬٩١٩
١٢٬٥٣٤
٢٬٤٧٧
٣٠٬٧٤٨

٤١٬٤٨٣
١٩٤
٥٬٠٦٠
٩٬٥٩٩
٥٦٬٩٠٨

٤١٬٤٨٣
٢٧
٢٬٩١٩
١٢٬٧٢٨
٧٬٥٣٧
٩٬٥٩٩
٨٧٬٦٥٦

٢٧
٨٣٠
١٥٬٤٥٧
٢٬١٦٠
٢٦٬٤٧٨

١٬١٦١
٥٤٦
١٠٬١٦٨
١٢٬٦١٤

١٬١٦١
٢٧
٨٣٠
١٦٬٠٠٣
٢٬١٦٠
١٠٬١٦٨
٣٩٬٠٩٢

٣٥

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 -٢٧إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮاﳌﺎﻟﻴﺔ
إﺟﺮاءات إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ
ﺗﻌﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ ً
ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎري .ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ،وﺗﻘﻴﻴﻢ ،وﻣﺮاﻗﺒﺔ ،وإدارة ﻛﻞ أﻧﻮاع اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠ ﻬﺎ أﻧﺸﻄ ﻬﺎ
ً
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات ﻣﺤﺪدة .ﻃﻮرت اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺨﺎص ﻬﺎ ،واﻟﺬي ﻳﺘﻤﺎﺷﯩﻰ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﻨﺎﺳﺒﻴن ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﻧﺸﻄ ﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ:
 ١-٢٧ﻣﺨﺎﻃﺮاﻻﺋﺘﻤﺎن
ُ
ﺗﺸﻴﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﻲ اﳌﻘﺘﺮض ،أو اﻟﻄﺮف اﳌﻘﺎﺑﻞ ،أو اﳌﺼﺪر ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺸﺮﻛﺔ .ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﻌﺮضاﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:


ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻹﻳﺪاع ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك.



ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.

 ١-١-٢٧إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮاﻻﺋﺘﻤﺎن
ﻳﺪار اﻟﺘﻌﺮض ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺎﳌﻲ وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻛﻴﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﻮهﺮي ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ .ﺗﻀﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎن ً
إﻃﺎرا ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ ،واﻟﻘﻴﺎس ،واﳌﺮاﻗﺒﺔ ،واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ ،واﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﺤﺪود اﳌﻘﺮرة ،وﺗﺼﻌﻴﺪ
ﺗﺮﻛﻴﺰ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت أﺻﻮﻟﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻷﺧﺮى ،وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻷﺧﺮى
ﺷﺮﻛﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ،ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ .ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﺋﺘﻤﺎن ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻀﻤﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺪﻣﮫ
ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓ ﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ.

اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ
ﻳﻤﻴﺰ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﻴن ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن و ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس ﻣﺎل ﻟﻼﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﻄﺮف اﳌﻘﺎﺑﻞ .ﻳﻌﻜﺲ ﻋﻨﺼﺮ رأس اﳌﺎل ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﳌﺎل
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻓﺸﻞ اﳌﻘﺘﺮض ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ .ﻳﻨﺸﺄ ﺗﻌﺮض اﺋﺘﻤﺎن اﻟﻄﺮف اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻟﺨﻄﺮ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻷﻃﺮاف اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺘﺪاوﻟﺔ .ﻳﺮﺟﻊ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴن ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﻄﺮف اﳌﻘﺎﺑﻞ إﻟﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮض
ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﻄﺮف اﳌﻘﺎﺑﻞ.

 -٢٧إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮاﳌﺎﻟﻴﺔ

ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﺞ اﳌﻮﺣﺪ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ﻓﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﺤﻮﻃﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ )"اﻟﻘﻮاﻋﺪ"( ﻟﺤﺴﺎب رأس اﳌﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن.

٣٦

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م



ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﳌﺎل ﻟﻠﻤﺮاﻛﺰ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺻﺎﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ  ٪١٤ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﳌﻮزوﻧﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ .ﻳﻌﻴن ﻛﻞ ﺗﻌﺮض
ﻟﻠﻨﺸﺎط ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎري ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﺘﻌﺮض اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ.



ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻌﺪﻻت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ؛ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ درﺟﺔ ﺟﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻜﺸﻒ ﻟﻬﺎ .ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﺪاول اﳌﺮاﺳﻼت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ؛ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ واﻟﺪرﺟﺎت ﻓﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﺟﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎن.

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻌﺮض ،ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﳌﺤﺪد ﻣﻦ هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺗﺴﺎق وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ .ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺼﻨﻴﻒ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻌﺮض ،ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴن ﺣﺠﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﻓﻲ درﺟﺔ ﺟﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮض ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ.
 ٢-١-٢٧اﻟﺘﻌﺮض ﳌﺨﺎﻃﺮاﻻﺋﺘﻤﺎن
ﻳﺮد أدﻧﺎﻩ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﯩﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن )"إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻼﺋﺘﻤﺎن"( ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١مً ،
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ
واﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﯩﻰ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺪادﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﻌﺘﺮف ﻬﺎ ،و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ أ ﻬﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن .ﻳ ّ
ﻤﻴﺰ
ﺑﻴن اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﺧﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺠﺪول ﻋﻦ ﻏﻴﺮهﺎ .ﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ أي ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻹدارة ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﳌﺨﺎﻃﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎن .ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ أي ﺗﻌﺮض ﺟﻮهﺮي ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺑﻨﻮد ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺮف ﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ.

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺨﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ:
اﻟﻨﻘﺪ ووداﺋﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ
ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى
أﺻﻮل أﺧﺮى

٢٠٢١م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﺮض ﳌﺨﺎﻃﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎن

٢٠٢٠م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﺮض ﳌﺨﺎﻃﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎن

٣٥٩٬١٠٠
٢٢٬٩٧٦
٤٬٦٠٢

٢٥٩٬٨٦٣
٢٧٬٧١٩
٢٬٦٤٠

٣٨٣٬٦٧٨

٢٩٠٬٢٢٢

 ٣-١-٢٧ﺟﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎن
ُ
ﺗﺴﺘﻤﺪ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﻬﺠﻴﺎت ﻣﺘﺴﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

٣٧

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 -٢٧إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮاﳌﺎﻟﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 ٣-١-٢٧ﺟﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎن )ﺗﺘﻤﺔ(
ً
ﻳﻘﺪم اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﻠﻴﻼ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺣﺴﺐ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺧﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺘﺮف ﻬﺎ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺨﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﺪرﺟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ :اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ BBB – AAA
اﻟﺪرﺟﺔ ﻏﻴﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ :اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ CCC – BB
اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد :اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ D

ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
اﳌﺮﺣﻠﺔ ٣
اﳌﺮﺣﻠﺔ ٢
ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة
ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة
ﺧﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﺧﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
اﳌﺮﺣﻠﺔ ١
اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ً
ﺷﻬﺮا
ﺧﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
ﻧﻘﺪ ووداﺋﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ:
درﺟﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﻟﺪرﺟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى:
درﺟﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﻟﺪرﺟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻒ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎرة
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻒ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎرة
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ

٣٥٦٬١٠٠
٣٥٦٬١٠٠

-

-

١٤٬٤٨٨
٨٬٤٨٨
٢٢٬٩٧٦
٢٢٬٩٧٦

-

٤٬٤٢٦
٤٬٤٢٦
٤٬٤٢٦

-

٣٨

-

اﳌﺠﻤﻮع

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

٣٥٦٬١٠٠
٣٥٦٬١٠٠

-

٢٦٥
٢٦٥
)(٨٩
١٧٦

١٤٬٤٨٨
٨٬٤٨٨
٢٢٬٩٧٦
٢٢٬٩٧٦

٤٬٦٩١
٤٬٦٩١
)(٨٩
٤٬٦٠٢

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 -٢٧إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮاﳌﺎﻟﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 ٣-١-٢٧ﺟﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎن )ﺗﺘﻤﺔ(
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م
اﳌﺮﺣﻠﺔ ١
ً
اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮﺷﻬﺮا
ﺧﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
ﻧﻘﺪ ووداﺋﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ:
درﺟﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﻟﺪرﺟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻒ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى:
درﺟﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﻟﺪرﺟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻒ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎرة
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
اﻷﺻﻮل اﻷﺧﺮى:
درﺟﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﻟﺪرﺟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻒ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎرة
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ

ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
اﳌﺮﺣﻠﺔ ٣
اﳌﺮﺣﻠﺔ ٢
ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة
ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة
ﺧﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﺧﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

-

٢٥٩٬٨٥٥
٨
٢٥٩٬٨٦٣

٦٬٢٠٨
٢١٬٥١١
٢٧٬٧١٩
٢٧٬٧١٩

-

-

-

اﳌﺠﻤﻮع

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

٢٥٩٬٨٥٥
٨
٢٥٩٬٨٦٣

٦٬٢٠٨
٢١٬٥١١
٢٧٬٧١٩
٢٧٬٧١٩

٢٬٥٤٣
٢٬٥٤٣
٢٬٥٤٣

-

١٣٦
١٣٦
)(٣٩
٩٧

٢٬٦٧٩
٢٬٦٧٩
)(٣٩
٢٬٦٤٠

 ٤-١-٢٧ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻟﻢ ﺗﻄﺮأ أي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻠﻰ ﻃﺮق اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ أو اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﳌﻬﻤﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ .ﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﻨﺎك أي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ أو
ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄ ﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ.

٣٩

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 -٢٧إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮاﳌﺎﻟﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 ٤-١-٢٧ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺷﻄﺐ دﻳﻮن اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .ﺑﻠﻐﺖ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺪدة ﻟﻬﺬﻩ اﻷﺻﻮل اﳌﺸﻄﻮﺑﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ
ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م ﻣﺒﻠﻎ ﻻ ﺷﯩﻲء )٢٠٢٠م :ﻻ ﺷﯩﻲء( .ﻻ ﺗﺰال اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﺳﺘﺮداد ﻛﺎﻣﻞ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﺎ ً
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺪﻳﻮن ﺗﻢ ﺷﻄ ﻬﺎ ً
ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم
وﺟﻮد ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻻﺳﺘﺮدادهﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
ﻳﻠﺨﺺ هﺬا اﻟﺠﺪول ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺔ اﻻﻧﻜﺸﺎف  /اﻷﺻﻞ:
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎرة ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺔ

ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى
أﺻﻮل أﺧﺮى

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
٢٢٬٩٧٦
٤٬٦٩١
٢٧٬٦٦٧

ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎرة ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺔ

ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى
أﺻﻮل أﺧﺮى

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
٢٧٬٧١٩
٢٬٦٧٩
٣٠٬٣٩٨

٢٠٢١م
ﺧﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
)(٨٩
)(٨٩

٢٠٢٠م
ﺧﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
)(٣٩
)(٣٩

ﺻﺎﻓﻲ
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
٢٢٬٩٧٦
٤٬٦٠٢
٢٧٬٥٧٨

ﺻﺎﻓﻲ
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
٢٧٬٧١٩
٢٬٦٤٠
٣٠٬٣٥٩

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﻐﻴﺮات ﺟﻮهﺮﻳﺔ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎرة.
ﺗﺤﻴﻴﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ
ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﯩﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ،واﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﺗﻌﺎب واﻟﻌﻤﻮﻻت
واﺳﺘﺮداد ﻧﻔﻘﺎت اﳌﺸﺎرﻳﻊ .إن إﻳﺪاﻋﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك هﻲ ﻣﻊ ﺑﻨﻮك ذات اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﺤﺪودة .ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ً
ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﻴن ﺑﻴن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺒﻴﺮة وهﻲ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ .إن ذﻣﻢ اﻟﺠﻬﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ هﻲ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻣﺎﻟﻴﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ذات أي ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻟﻠﺘﻌﺜﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﻣﻦ رﺻﻴﺪ اﻟﺠﻬﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ.
٤٠

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 -٢٧إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮاﳌﺎﻟﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 ٢-٢٧ﻣﺨﺎﻃﺮاﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ هﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﺳﻮاق رأس اﳌﺎل أو ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻔﻴﺔ أﺻﻮﻟﻬﺎ.
ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺔ )أو ﻗﺪر ﻬﺎ اﳌﺘﺼﻮرة( ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ دون اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺘﻌﻄﻞ أﻋﻤﺎل ﺟﻮهﺮي أو أﺿﺮار ﺑﺴﻤﻌﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﻬﺪد اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻜﻴﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮ .ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ً
أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻮق أو أﺣﺪاث اﻹﺟﻬﺎد اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﺗﺴﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أو ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ .ﺗﺘﻌﺮض اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ؛ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪاول،
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﺗﺴﻬﻴﻼت اﻟﻌﻤﻼء.
ً
ﻳﻌﺪ إﻃﺎر إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻋﺎﻣﻼ ﺑﺎﻟﻎ اﻷهﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺿﻤﺎن اﺣﺘﻔﺎظ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﻣﺼﺎدر
ﺗﻤﻮﻳﻞ داﺋﻤﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻬﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﻟﺘﺤﻤﻞ أﺣﺪاث اﻹﺟﻬﺎد ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ .إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ هﻲ ﻗﺴﻢ ﻳﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻗﺐ ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ .ﻳﻀﻤﻦ ﻗﺴﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ ،واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺤﺪود اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ،وﺗﺼﻌﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺰات اﳌﺨﺎﻃﺮ إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ .ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ،ﻓﺈن إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ:


ﺗﻀﻊ ً
ﺣﺪودا ﺗﺘﻤﺎﺷﯩﻰ ﻣﻊ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ.



ﺗﺤﺪد وﺗﺤﻠﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ؛ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺨﻔﻴﻒ أﺛﺮ هﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ.
ّ
ﺗﺮاﻗﺐ وﺗﺒﻠﻎ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ واﻟﺤﺪود.



ﺗﺮاﺟﻊ اﳌﻨﻬﺠﻴﺎت واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠ ﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎرات ﺟﻬﺪ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ؛ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻴﻮﻟﺔ وﺗﻤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻓﻴﻴن ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮهﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ.



ُﺗ ّ
ﻠﺨﺺ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪد ﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸ ﻬﺎ ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻷﺻﻮل  /اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﻓﻲ أوروﺑﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وﻟﺠﻨﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ أوروﺑﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وﻟﺠﻨﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻛﻤﺎ هﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ.
ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻗﺴﻢ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ووﺣﺪات اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻌﻤﻮل ﻬﺎ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ واﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ،واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻹدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻛﻞ ﻣ ﻬﺎ .ﺗﻨﺴﻖ إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﻊ ﻗﺴﻢ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ووﺣﺪات
اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺿﻤﺎن إﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺴﻖ وﺷﺎﻣﻞ ﻹدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ.
ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻬﺪف اﻷﺳﺎﺳﯩﻲ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وإﻃﺎر إدارة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﺣﺼﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻇﺮوف اﻟﺴﻮق
واﻵﻓﺎق اﻟﺰﻣﻨﻴﺔُ .
ﺻﻤﻢ إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻤﻜﻴن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ودﻋﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.
ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﳌﺘﻌﻘﻠﺔ ﻟﻸﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت .ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻷﺻﻮل ،ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺻﻮل هﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﺻﻮل ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.
ﺗﺮاﻗﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻹدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﻲ:



ﺗﻀﻤﻦ أن ﻳﺘﻢ إدارة ﻣﻠﻒ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﮫ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻷﺻﻮل وﺗﻔﺎوت اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ .
ﺗﻀﻔﻲ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ هﻴﻜﻞ إدارة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﻳﺪ أدوار ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.

وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹﻃﺎر إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﻛﻴﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ،إﻃﺎر اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،واﺧﺘﺒﺎرات ﺟﻬﺪ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ،وﻣﻮارد اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ )ﻛﻤﺎ هﻮ ﻣﺤﺪد أدﻧﺎﻩ(.

٤١

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

-٢٧إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮاﳌﺎﻟﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 ٢-٢٧ﻣﺨﺎﻃﺮاﻟﺴﻴﻮﻟﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
إﻃﺎراﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﻳﺤﺪد إﻃﺎر اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻘﺪار اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﳌﺠﻬﺪة ﻟﻀﻤﺎن وﺿﻌﻬﺎ اﳌﺎﻟﻲ
ً
وﻋﺪم ﺗﺄﺛﺮ ﻣﺘﺎﻧ ﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻠﺒﺎ ﺑﻌﺪم اﻟﻘﺪرة )أو ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺼﻮرﻳﺔ( ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ .ﻳﺄﺧﺬ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر
ً
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻘﻴﻴﺪا ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻴﺎن اﳌﻮﺣﺪ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.
أﺻﺪرت هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ  ٣٠دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٢م )اﳌﻮاﻓﻖ  ١٧ﺻﻔﺮ  ١٤٣٤هـ( ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﳌﻠﻜﻲ رﻗﻢ م ٣٠ /ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٢٤/٦/٢
ً
ً
هـ .وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  ٥٧ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ،ﻳﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻠﻴن  ١٨و  ١٩واﳌﻠﺤﻖ  ٨ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ.
اﺧﺘﺒﺎرات ﺟﻬﺪ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﺧﺘﺒﺎرات ﺟﻬﺪ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﺒﺮ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮهﺎت ﻣﺘﻌﺪدة وﻧﻄﺎق ﻣﻦ اﻵﻓﺎق
اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ .ﺗﺤﺘﻮي هﺬﻩ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮهﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ أﺣﺪاث اﻹﺟﻬﺎد اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ذات اﻟﺸﺪة واﳌﺪة اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ،وﺗﻨﻔﻴﺬ ،وإﻧﺘﺎج،
وﺗﺤﻠﻴﻞ اﺧﺘﺒﺎرات إﺟﻬﺎد اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﳌﻄﻠﻮب.
ﺗﺠﺮى اﺧﺘﺒﺎرات إﺟﻬﺎد اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ؛ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺤﺪدة وﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .ﺗﻔﺘﺮض اﺧﺘﺒﺎرات إﺟﻬﺎد اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻬﺎ
ً
أوﻻ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﺤﺐ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ .ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض ً
أﻳﻀﺎ أن ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﺳﺘﺪﻋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ وﻟﻦ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
ً
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺤﺘﻔﻈﺎ ﺑﮫ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠ ﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎرات إﺟﻬﺎد اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ،ﺗﺄﺧﺬ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ
ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﻣﻘﺎﺻﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
ُ
ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻷﻏﺮاض ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻨﻘﺪ أو اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺤﺘﻔﻆ ﻬﺎ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻤﻜ ﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻬﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ.
ُﺗ ّ
ﺤﺪث اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻓﺘﺮاﺿﺎت اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي .وﻳﺮاﺟﻌﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي وﻟﺠﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ،وﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠ ﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺳﻨﻮي.
ﻣﻮارد اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﺗﺤﺘﻔﻆ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﺑﻤﻮارد ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﺮة ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ووداﺋﻊ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ(
)"ﻣﻮارد اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ"( ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،وﺗﻠﺒﻴﺔ أهﺪاف اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ً
وﻓﻘﺎ ﻹﻃﺎر اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﳌﻄﻠﻮب واﺧﺘﺒﺎرات ﺟﻬﺪ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ .ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻘﺪار
ً
اﻋﺘﻤﺎد ا ﻋﻠﻰ أﺣﺪاث اﻟﺴﻮق واﻟﺸﺮﻛﺔ .ﺗﺘﻜﻮن اﻷوراق
ﻣﻮارد اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ وﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺤﺮة ﻣﻦ أﺻﻮل ﺗﺪاول ﺻﺎﻓﻴﺔ ،وأوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ،وأوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ ﻛﻀﻤﺎن.
ﺳﻴﺎﺳﺎت إدارة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺗﺪﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺗﻌﻄﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺟﻬﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ،ﺗﺴﻌﻰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ إﻟﻰ ﺣﺚ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻀﻤﻦ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ داﺋﻨ ﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻮﻳ ﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ،وإﻟﻰ اﻟﺤﺪ
اﻟﻀﺮوري؛ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ دﻋﻢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض.

٤٢

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 -٢٧إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮاﳌﺎﻟﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
٢-٢٧

ﻣﺨﺎﻃﺮاﻟﺴﻴﻮﻟﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺨﻔﻀﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ واﻟﺪاﺋﻨﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ أﺻﻮﻟﻬﺎ واﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
ﻣﺒﻜﺮة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م و  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠مُ .ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺪدة ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷﻌﺎر ﻓﻮري
ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﺷﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر وﺗﺼﻨﻒ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﻠﺐ .ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ هﺬا اﻟﻌﺮض؛ ﻟﻴﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻷﺻﻮل
واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﻌﺮض ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻛﻴﻔﻴﺔ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ.

ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م

أﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ

ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ

ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ

ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ

إﻟﻰ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺧﻤﺴﺔ ﺳﻨﻮات
ً
)ﺷﺎﻣﻞ(
ﺷﻬﺮا )ﺷﺎﻣﻞ(

)ﺷﺎﻣﻞ(

ﺗﺴﺎوي أو أﻛﺜﺮ

ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ

ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ
ﺳﻨﻮات

اﳌﺠﻤﻮع

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت )ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت )ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت )ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت )ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت )ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت )ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻧﻘﺪ ووداﺋﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ

١٦٦٬١٠٠

ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وذﻣﻢ ٤٬٤٢٠

-

١٩٠٬٠٠٠

-

٧٦٠

١٧٬٥٨٦

٢١٠

ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى
أﺻﻮل أﺧﺮى
ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ

-

-

٢٢٬٩٧٦
-

-

-

٤٬١٥٥

٤٤٧

١٧٠٬٥٢٠

١٩٠٬٧٦٠

٢١٬٧٤١

٦٥٧

٣٥٦٬١٠٠

٤٬٦٠٢

-

-

٣٨٣٬٦٧٨

اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وذﻣﻢ داﺋﻨﺔ ٦٬٧٨٧

٥٬٩٤٨

أﺧﺮى

٥٧٢

-

اﻟﺪﻳﻮن واﻻﻗﺘﺮاﺿﺎت اﻷﺧﺮى -
ﻣﺠﻤﻮع اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ

٥٦

٦٬٧٨٧

-

٥٬٩٤٨

١٣٬٣٦٣

-

٤٣

-

٤٢٬٢٣٨

٥٦

٤٢٬٨١٠

٤٢٬٢٣٨
-

٥٥٬٦٠١

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 -٢٧إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮاﳌﺎﻟﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
٢-٢٧

ﻣﺨﺎﻃﺮاﻟﺴﻴﻮﻟﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م

أﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ

ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ

ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ

ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ

إﻟﻰ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺧﻤﺴﺔ ﺳﻨﻮات
ً
)ﺷﺎﻣﻞ(
ﺷﻬﺮا )ﺷﺎﻣﻞ(

)ﺷﺎﻣﻞ(

ﺗﺴﺎوي أو أﻛﺜﺮ

ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ

ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ
ﺳﻨﻮات

اﳌﺠﻤﻮع

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت )ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت )ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت )ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت )ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت )ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت )ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ
٨٩٬٨٦٣

-

١٧٠٬٠٠٠

-

-

-

٢٥٩٬٨٦٣

ﻧﻘﺪ ووداﺋﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ

ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وذﻣﻢ ٢٤٬٩٥٨

-

٢٬٥٥٤

٢٠٧

-

-

٢٧٬٧١٩

ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى
أﺻﻮل أﺧﺮى
ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ

١١٤٬٨٢١

-

٢٬٣٢٧

٣١٣

١٧٤٬٨٨١

٥٢٠

٢٬٦٤٠
-

-

٢٩٠٬٢٢٢

اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وذﻣﻢ داﺋﻨﺔ ٤٬٢٩٧

٣٬٧٠٧

-

-

٧٣٩

-

٨٬٧٤٣

أﺧﺮى
اﻟﺪﻳﻮن واﻻﻗﺘﺮاﺿﺎت اﻷﺧﺮى -
ﻣﺠﻤﻮع اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ

٤٬٢٩٧

٣٬٧٠٧

-

-

١٬١٦١

-

١٬٩٠٠

١٬١٦١
-

٩٬٩٠٤

 ٣-٢٧ﻣﺨﺎﻃﺮاﻟﺴﻮق
ّ
ﺗﻌﺮف ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ " ٧اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ – اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت" ﻋﻠﻰ أ ﻬﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳﺘﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﻠﺐ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻸداة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق.
ﺗﺸﻴﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ إﺣﺘﻤﺎل أن ﻳﺆدي أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق ،أو اﳌﻌﺪﻻت ،أو اﳌﺆﺷﺮات ،أو اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت )ﺗﻘﻠﺐ أﺳﻌﺎر
اﻷداة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺤﺴﻮب ﻬﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﺨﻴﺎر( ،أو اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت ،أو ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻮق اﻷﺧﺮى ،ﻣﺜﻞ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺴﻮق ،إﻟﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ أو ﻣﺤﻔﻈﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.

٤٤

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 -٢٧إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮاﳌﺎﻟﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 ٣-٢٧ﻣﺨﺎﻃﺮاﻟﺴﻮق )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﺪﻳﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻷﻧﺸﻄ ﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺴﻢ وﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻔﺮدي ،وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻜﻴﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.
ّ
ﺗﻌﺪ اﻹدارة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ً
ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ .واﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺿﻤﺎن أن اﻟﺘﻌﺮض ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﻳﺘﻢ إدارﺗﮫ وﻣﺮاﻗﺒﺘﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ.

ﺗﻌﺪ وﺣﺪات اﻷﻋﻤﺎل واﳌﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺿﻤﺎن إدارة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ .ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن
ﻗﻴﺎس هﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ وﻣﺮاﻗﺒ ﻬﺎ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ وﺟﻌﻠﻬﺎ واﺿﺤﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ.

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

ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﺗﻌﺮف ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ " ٧اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ :اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت" ﻋﻠﻰ أ ﻬﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﻠﺐ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻟﻸداة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق .ﺗﺘﻌﺮض اﻟﺸﺮﻛﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻷﺻﻮﻟﻬﺎ واﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻬﺎ .اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ هﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻌﺪل ﻓﺎﺋﺪة ﺛﺎﺑﺖ وﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة .ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ ،ﻓﺈن ﺗﻌﺮض اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺘﺤﺮﻛﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻴﺲ ﺟﻮهﺮًﻳﺎ وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة.

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ هﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ .ﺗﺘﻌﺮض اﻟﺸﺮﻛﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت
ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود ﺑﻐﻴﺮ اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي .ﺗﺤﻮط أﻋﻀﺎء آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ،ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﳌﻌﻈﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ هﺬﻩ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻵﺟﻠﺔ واﻟﺪﻳﻮن ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ.
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻃﺎر اﻟﺮﻛﻴﺰة  ١اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻻﺣﺘﺴﺎب ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﳌﺎل ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺎﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﻔﺘﻮح ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت
ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻓﺘﺮ اﻟﺘﺪاولً .
ﻧﻈﺮا ﻷن ﺗﻌﺮض اﻟﺸﺮﻛﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﺤﺪودة ﺧﺎرج ﻋﻤﻼت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﺪوﻻر
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﻓﺈن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻘﻠﺐ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺒﻴﺮة.
 -٢٨اﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ هﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ اﳌﻌﻘﻮل ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
 -٢٩إدارة رأس اﳌﺎل واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﺗﺪﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺎﳌﻲ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻛﻴﺎﻧﺎ ﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .ﻳﺘﻀﻤﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺬي ﺗﺪﻳﺮﻩ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم رأس
اﳌﺎل اﻟﻌﺎدي ،ورأس اﳌﺎل اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻲ ،واﻟﻘﺮوض اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت.

٤٥

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 -٣٠إدارة رأس اﳌﺎل واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ رأس اﳌﺎل اﳌﻄﻠﻮب ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ )"رأس اﳌﺎل اﳌﻄﻠﻮب"( ﻋﻠﻰ إﻃﺎر رأس اﳌﺎل اﳌﻄﻠﻮب ،وهﻮ ﻣﻘﻴﺎس داﺧﻠﻲ ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ رأس اﳌﺎل .هﺬا اﻹﻃﺎر
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻻﺳﺘﺨﺪام رأس اﳌﺎل ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﺮﻓﻊ اﳌﺎﻟﻲ ،واﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺘﮫ ﺑﺮأس اﳌﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ؛ ﻟﻀﻤﺎن اﺣﺘﻔﺎظ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ أﺣﺪاث اﻹﺟﻬﺎد ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﻌﻴن .ﺗﺤﺪد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﻔﺮق ﺑﻴن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎهﻤﻴن اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ وﻣﺠﻤﻮع ﻗﻴﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎهﻤﻴن اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ اﳌﺼﻨﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﻋﻤﺎل ﻛﺤﻘﻮق ﻣﺴﺎهﻤﻴن
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم .ﺗﺤﺘﻔﻆ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺑﺤﻘﻮق ﻣﺴﺎهﻤﻴن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ،واﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺤﻮاذ،
وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت رأس اﳌﺎل.
ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻄﻮر اﻹﻃﺎر اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﺮأس اﳌﺎل اﳌﻄﻠﻮب ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﺧﺘﺒﺎر
اﻟﺘﻮﺗﺮ أو اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﻓﻲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﻤﺎذج .ﺳﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻹﻃﺎر ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﺣﺴﺐ ﻣﺎ هﻮ ﻣﻼﺋﻢ.
ً
اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ،وﻣﻦ ﺑﻴن أﺷﻴﺎء أﺧﺮى ،ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ،واﳌﺨﺎﻃﺮ ،وﺗﻮاﻓﺮ رأس اﳌﺎل ،وﻣﻌﺪﻻت
ﺗﺪﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺸﻂ ﻣﺮﻛﺰهﺎ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﳌﻮﺣﺪ

اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت رأس اﳌﺎل اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،وإرﺷﺎدات وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻗﺪ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ أو ﺗﻌﺪل ﻗﺎﻋﺪة رأس ﻣﺎل؛ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺘﻐﻴﺮة ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.
ﻣﺼﺪرا ً
ً
ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻠﻘﻮة اﳌﺎﻟﻴﺔ .ﻓﻬﻲ ﺗﺪﻳﺮ رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ وﺗﺮاﻗﺒﮫ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﯩﻰ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات اﳌﻌﻤﻮل ﻬﺎ وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ رأس اﳌﺎل

اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ.
ً
ﻬﺪف ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻼﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻴﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة ذﻟﻚ اﻟﻜﻴﺎن ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻛﻜﻴﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮ
واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧﮫ ﻳﻔﻲ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﳌﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﮫ اﻹﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﻮاﺋﺪ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ.

ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ هﻴﻜﻞ رأس اﳌﺎل أو ﺗﻌﺪﻳﻠﮫ ﻛﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ أﻋﻼﻩ ،ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ،أو إﻋﺎدة رأس اﳌﺎل ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﻴن ،أو
إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪة.
ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺮأس اﳌﺎل .ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ؛ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﻣﺘﺜﺎل
ﻟﻬﺬﻩ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت .ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻣﻮارد رأس اﳌﺎل )رأس اﳌﺎل واﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﳌﺮاﺟﻌﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﳌﺆهﻠﺔ( أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻮارد
رأس اﳌﺎل ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺴﻮق واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
اﻣﺘﺜﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﳌﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.
إﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﳌﺸﺎرﻛﻴن اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﻔﻬﻢ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﳌﺎل ،واﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ،وﻋﻤﻠﻴﺎت
إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ .ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ إﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ:
https://www.morganstanley.com/about-us/global-offices/europe-middle-east-africa/saudi-arabia#RegulatoryDocumentation
ﺗﺪﻳﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻛﺮأس ﻣﺎل:
٢٠٢١م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

٢٠٢٠م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

رأس اﳌﺎل اﻟﻌﺎدي

٦٥٬٠٠٠

٦٥٬٠٠٠

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ

١٩٬٥٠٠

١٩٬٥٠٠

ﻣﺴﺎهﻤﺔ رأس اﳌﺎل

٣٨٬٠٠٠

-

أرﺑﺎح ﻣﺒﻘﺎة

١٨٧٬١٥٦

١٧٤٬٩٤١

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٣٠٩٬٦٥٦
٤٦

٢٥٩٬٤٤١

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 -٣٠إدارة رأس اﳌﺎل واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ،ﺣﺪدت هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ واﻹرﺷﺎدات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﳌﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺣﺘﺴﺎ ﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﮫ ﻓﻲ اﻟﺮﻛﻴﺰة .١
وو ً
ﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺮأس اﳌﺎل اﳌﻄﻠﻮب وﻣﻌﺪﻻت ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﳌﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
٢٠٢١م
)ﺑﺂﻻف
اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

ﻗﺎﻋﺪة رأس اﳌﺎل

٢٠٢٠م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ١رأس اﳌﺎل

٣٠٩٬٦٥٦

٢٥٩٬٤٤١

ﺧﺼﻮﻣﺎت

)(٣٬٩٣٤

)(٣٬٧٩٦

اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ٢رأس اﳌﺎل

-

-

ﻣﺠﻤﻮع أﺳﺎس رأس اﳌﺎل

٣٠٥٬٧٢٢

٢٥٥٬٦٤٥

اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﳌﺎل
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن

٢٥٬٢٩٣

٣٢٬٠٠٤

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق

٢٠٠

٣٩

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

٢٢٬٤٤٢

٢٢٬١١٦

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﳌﺎل

٤٧٬٩٣٥

٥٤٬١٥٩

ﻣﻌﺪل اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ )ﻣﺮة(

٦٫٣٨

٤٫٧٢

اﻟﻔﺎﺋﺾ

٢٥٧٬٧٨٧

٢٠١٬٤٨٦

ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أﻋﻼﻩ إﻟﻰ ﻧﻤﻮذج ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﳌﺎل اﳌﻘﺪم ﻣﻦ هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
 -٣١ﺧﻄﻂ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﳌﻮﻇﻔﻴن
ﺗﺤﺘﻔﻆ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﺑﺨﻄﻂ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﳌﺆﺟﻠﺔ اﳌﺴﻮاة ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎهﻤﻴن وﺧﻄﻂ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﳌﺆﺟﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﳌﻮﻇﻔﻴن .ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ
اﻟﺠﻮاﺋﺰ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم اﻷداء.
ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﳌﺴﻮاة ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎهﻤﻴن

٤٧

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 -٣١ﺧﻄﻂ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﳌﻮﻇﻔﻴن )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻣﻨﺤﺖ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ وﺣﺪات أﺳﻬﻢ ﻣﻘﻴﺪة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ .ﺗﻨﺺ اﻟﺨﻄﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺣﻮاﻓﺰ
ﺑﻌﺾ اﳌﻮﻇﻔﻴن ،ﻣﻊ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ أﺳﻬﻢ ﻋﺎدﻳﺔ ﻣﻘﻴﺪة .ﺗﺨﻀﻊ اﳌﻨﺢ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﻂ ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ،
وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ،وﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وﺗﺨﻀﻊ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊ ،واﻟﻨﻘﻞ ،واﻟﺘﻨﺎزل ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ
أﺳﻬﻢ ﻋﺎدﻳﺔ .ﻗﺪ ﺗﺘﻢ ﻣﺼﺎدرة ﻛﻞ اﳌﻜﺎﻓﺄة أو ﺟﺰء ﻣ ﻬﺎ إذا ﺗﻢ إ ﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ذات اﻟﺼﻠﺔ ،أو إﻟﻐﺎ ﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻌﻴﻨﺔ .ﻗﺪ ﻳﺘﻤﺘﻊ
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ اﳌﻨﺢ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎهﻤﻴن ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ً
وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ،وﻳﺤﺼﻠﻮن ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﺣﺎل
ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﺬا ﻣﺤﻈﻮرا ﻓﻲ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ،ﻣﻨﺤﺖ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ  ٣٬٨٠٢وﺣﺪة )٢٠٢٠م ٣٬٣٦٥ :وﺣﺪة( ﻣﻦ وﺣﺪات اﻷﺳﻬﻢ اﳌﻘﻴﺪة إﻟﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة
ً
اﺳﺘﻨﺎد ا إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﳌﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻨﺢ.
ﺑﻘﻴﻤﺔ ٧٤٫٨٧دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ )٢٠٢٠م ٥٧٫٥٠ :دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(،
ً
ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﻌﺘﺮف ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ  ٣٩٥٬٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي )٢٠٢٠م ٧٦٨٬٠٠٠ :رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي( .دﺧﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻨﺢ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴن ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻨﺢ إﻟﻰ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ.
ﺗﺒﻠﻎ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﳌﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻓﻲ ﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ،واﳌﺒﻠﻎ ﻋ ﻬﺎ ﺿﻤﻦ "ذﻣﻢ أﺧﺮى" ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ ١٬١٢٠٬٠٠٠ ،رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ) ٢٠٢٠م:
 ١٬٣٤١٬٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي( ﻣ ﻬﺎ ٢٠٢٠) ٥٤٨٬٠٠٠م ٦٠٢٬٠٠٠ :رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي( وﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳ ﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﻋﺎم واﺣﺪ ،ﺑﺨﻼف  ٥٧٢٬٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
)٢٠٢٠م٧٣٩٬٠٠٠ :رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي( واﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳ ﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة.
ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﳌﺆﺟﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴن .ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺨﻄﻂ ً
ﻣﻨﺤﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻘﺪي ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻮﻇﻔﻴن واﻟﺘﻲ ﺗﺆﺟﻞ ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ
ً
ﻋﺎﺋﺪا ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أداء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .ﺗﺨﻀﻊ اﳌﻨﺢ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻟﺸﺮط اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ  ،واﻟﺬي ﻳﺘﺮاوح
ﻋﺎدة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻨﺤﺔ .ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﻣﺼﺎدرة ﻛﻞ اﻟﺠﺎﺋﺰة أو ﺟﺰء ﻣ ﻬﺎ إذا ﺗﻢ إ ﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ذات اﻟﺼﻠﺔ أو ﺗﻢ إﻟﻐﺎؤهﺎ
ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ .ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﳌﻜﺎﻓﺂت ً
ﻧﻘﺪا ﻓﻲ ﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ذات اﻟﺼﻠﺔ.
ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﳌﺆﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻘﺪي اﳌﻌﺘﺮف ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ  ٣٦٩٬٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ) ١٬٠٦٢٬٠٠٠ :٢٠٢٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي( .ﺗﻢ ﻣﻨﺢ ﺟﻮاﺋﺰ ﺑﻘﻴﻤﺔ
١٤٠٬٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ) ٩٤٤٬٠٠٠ :٢٠٢٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي( ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.
ﺗﺒﻠﻎ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﳌﻮﻇﻔﻮن ﻓﻲ ﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ،واﳌﻔﺼﺢ ﻋ ﻬﺎ ﺿﻤﻦ "اﻟﺘﺰاﻣﺎت أﺧﺮى" ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ٨٨٦٬٠٠٠ ،رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي )٢٠٢٠م١٬٥٢٧٬٠٠٠ :
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي( ﻣ ﻬﺎ ٦٩٣٬٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي )٢٠٢٠م ٩٨١٬٠٠٠ :رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي( ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳ ﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ،و ١٩٣٬٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي )٢٠٢٠م:
 ٥٤٦٬٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي( ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.
إن اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت ﺗﺠﺎﻩ اﳌﻮﻇﻔﻴن ﻓﻲ ﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ  ،واﳌﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ "ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى" ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ  ،هﻲ  ٨٨٦٬٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ) ١٬٥٢٧٬٠٠٠ :٢٠٢٠رﻳﺎل
ﺳﻌﻮدي( وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ  ٦٩٣٬٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ) ٩٨١٬٠٠٠ :٢٠٢٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي( ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺳﻨﺔ واﺣﺪة و  ١٩٣٬٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ):٢٠٢٠
 ٥٤٦٬٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي( ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ.
 -٣٢اﻟﺘﺰام ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ﺧﻄﺔ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﺤﺪدة
ﺗﺪﻳﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻄﺔ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ )"اﻟﺨﻄﺔ"( .ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻤﻠﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﳌﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة أو أﻛﺜﺮ أن ﻳﺴﺘﻠﻤﻮا اﳌﻜﺎﻓﺄة ﻋﻨﺪ إ ﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ.

٤٨

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

-٣٢اﻟﺘﺰام ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺧﻄﻂ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﺤﺪدة )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻳﺘﻠﻘﻰ اﳌﻮﻇﻔﻮن اﳌﺆهﻠﻮن ً
ً
ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻐﺎدرون اﻟﺸﺮﻛﺔ ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟ ﻬﺎﺋﻲ وﻋﺪد ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺪﻣﺔ.
ﻣﺒﻠﻐﺎ
اﻟﺨﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻮﻟﺔ ﻷﻧﮫ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ أي أﺻﻮل ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺳﺪاد ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ،ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ اﳌﺨﻄﻂ
ﺗﺴﺎوي اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻮاﺟﺐ دﻓﻌﻬﺎ .ﺗﻌﺮض اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺨﺎﻃﺮ دوران اﳌﻮﻇﻔﻴن واﻟﺮواﺗﺐ.
ﻳﺠﺮي ﺧﺒﻴﺮ اﻛﺘﻮاري ﻣﺆهﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﻛﺘﻮاري ﻟﻠﺨﻄﺔ ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻲ .ﺗﻘﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺤﺪدة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﺳﺎس اﳌﺤﺎﺳﺒﻲ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺼﻢ أﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻟﻸﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﻟﻴﻴن ،ﻋﻠﻰ أن ُﺗﺪﻓﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺣﺪة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ.
ﻳﺒﻠﻎ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺮﺟﺢ ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺰام اﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﺤﺪدة ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م  ٩٫٩٠ﺳﻨﺔ )٢٠٢٠م ١٠٫٩٠ :ﺳﻨﺔ(.
ً
ﻣﻠﺨﺼﺎ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺤﺪدة اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ:
ﻳﻘﺪم اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ
اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﺤﺪدة
٢٠٢١م

٢٠٢٠م

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ

١٠٬١٦٨

٧٬٧٩٠

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

١٬٣٤٣

١٬١٤٣

ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺼﺮوف اﻟﻔﺎﺋﺪة

٢٣٦

٢٣٣

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻌﺘﺮف ﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ او اﻟﺨﺴﺎرة

١٬٥٧٩

١٬٣٧٦

إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ :
ﻣﻜﺎﺳﺐ) /ﺧﺴﺎرة( إﻛﺘﻮارﻳﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ

)(١٬٢٩٢

٧٨٤

ﻣﻜﺎﺳﺐ) /ﺧﺴﺎﺋﺮ( إﻛﺘﻮارﻳﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼت اﻟﺨﺒﺮة
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﻌﺘﺮف ﺑﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ

)(١٦٠

٩٤٢

)(١٬٤٥٢

١٬٧٢٦

ﻣﺴﺎهﻤﺎت:
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ

)(٦٩٦

)(٧٢٤

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ

٩٬٥٩٩

١٠٬١٦٨

٤٩

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

-٣٢اﻟﺘﺰام ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺧﻄﻂ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﺤﺪدة )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻟﺘﺰام اﳌﻨﺎﻓﻊ هﻮ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﳌﻨﺎﻓﻊ اﻷﻓﺮاد اﳌﺸﻤﻮﻟﻴن ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ هﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻷﻓﺮاد
اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﺨﺪﻣ ﻬﻢ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ.
ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻹﻛﺘﻮارﻳﺔ ،ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﺴﺎهﻢ ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٦٦١٬٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ) ٢٠٢٠م٦٧٥٬٠٠٠ :رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي( ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﻳﻌﺮض اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻹﻛﺘﻮارﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ:
٢٠٢١م
%
٪٢٫٧
٪٤٫٠

ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ
ﻣﻌﺪل اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺮواﺗﺐ

٢٠٢٠م
%
٪٢٫٤
٪٥٫٠

ً
ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺳﻮق ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺪات اﻟﺸﺮﻛﺎت داﺧﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻮق ﺳﻨﺪات اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
 AAﻛﻮﺳﻴﻂ؛ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﳌﻨﺎﺳﺐ .ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮواﺗﺐ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﯩﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
ُ
ﻃﺒﻘﺖ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﻓﻴﺎت ،واﻻﻧﺴﺤﺎب ،واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ:
ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻮﻇﻔﺎت اﻹﻧﺎث اﻟﻼﺗﻲ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴن
اﻟﺬﻛﻮر اﻟﺨﺎرﺟﻴن ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺔ ﻳﺨﺮﺟﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻤﺮ
ً
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻤﺮ ً
)ﺳﻨﻮﻳﺎ(
)ﺳﻨﻮﻳﺎ(
٢٠٢٠م
٢٠٢١م
٢٠٢٠م
٢٠٢١م
%
%
%
%
اﻟﻌﻤﺮ
٪٢٠
٢٠٪
٪٢٠
٢٠٪
٢٩-١٥
٪١٥
١٥٪
٪١٥
١٥٪
٣٤-٣٠
٪١٠
١٠٪
٪١٠
١٠٪
٣٩-٣٥
٪٥
٥٪
٪٥
٥٪
٤٤-٤٠
٪٥
٥٪
٪٥
٥٪
٤٩-٤٥
٪٧
٧٪
٪٧
٧٪
٥٤-٥٠
٪١٠٠
١٠٠٪
٪٧
٧٪
٥٩-٥٥
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﺘﺰام اﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﺤﺪدة:
٢٠٢١م
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺨﻄﻂ
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاض
اﻻﻓﺘﺮاض
اﻟﺰﻳﺎدة  /اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﻤﻌﺪل ٪٥ / % ٤٫٦
اﻟﺰﻳﺎدة  /اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﻤﻌﺪل ٪٠٫٥٠
ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ
اﻟﺰﻳﺎدة  /اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﻤﻌﺪل ٪٤٫٥ / % ٤٫٩
اﻟﺰﻳﺎدة  /اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﻤﻌﺪل ٪٠٫٥٠
ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﺮاﺗﺐ
٢٠٢٠م
اﻻﻓﺘﺮاض
ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ
ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮاﻟﺮاﺗﺐ

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاض
اﻟﺰﻳﺎدة  /اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﻤﻌﺪل ٪٠٫٥٠
اﻟﺰﻳﺎدة  /اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﻤﻌﺪل ٪٠٫٥٠
٥٠

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺨﻄﻂ
اﻟﺰﻳﺎدة  /اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﻤﻌﺪل ٪٥٫٤ / % ٥٫٠
اﻟﺰﻳﺎدة  /اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﻤﻌﺪل ٪٤٫٩ / % ٥٫٢

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

-٣٢اﻟﺘﺰام ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺧﻄﻂ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﺤﺪدة )ﺗﺘﻤﺔ(
ً
اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻼﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م و  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠٢٠م ،ﺑﺎﻓﺘﺮاض
ُﻋﺮض ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻮﺿﺢ أﻋﻼﻩ
أن ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻷﺧﺮى ﺛﺎﺑﺘﺔ .ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ أﺳﺎﻟﻴﺐ وأﻧﻮاع اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
 -٣٣إﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﺠﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم واﻟﻜﻴﺎن اﻟﺮﺋﻴﺴﯩﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ هﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ دﻳﻼوﻳﺮ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
إن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ واﻟﺴﻴﻄﺮة وأﻛﺒﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ ً
ﻋﻀﻮا ﻓ ﻬﺎ وﻳﺘﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ هﻲ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ.
ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻣﻜﺘ ﻬﺎ اﳌﺴﺠﻞ ﺑﺸﻬﺎدة ﻣﻨﺸﺄة ،واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،واﳌﺮﻛﺰ اﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻓﻲ أوراﻧﺞ ﺳﺘﺮﻳﺖ ،وﻳﻠﻤﻨﺠﺘﻮن،١٩٨٠١ ،
ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ دﻳﻠﻮﻳﺮ ،اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ دﻳﻼوﻳﺮ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻗﻮاﺋﻤﻬﺎ
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ).(www.morganstanley.com/investorrelations
ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻹدارة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ُﻳﻌﺮف ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴن ﻋﻠﻰ أ ﻬﻢ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﺗﻮﺟ ﻬﻬﺎ ،واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓ ﻬﺎ .ﻣﻦ ﺑﻴن أﻋﻀﺎء
اﻹدارة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴن ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،وإدارة وﺣﺪة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﳌﺪﻓﻮع إﻟﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺪﻣﺎ ﻬﻢ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
٢٠٢١م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
٢١٬١٣٣
١٨٥
١٬٨٨٠
٤٬١٧٥
٢٧٬٣٧٣

ﻣﻨﺎﻓﻊ اﳌﻮﻇﻔﻴن ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬﻢ
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﳌﻮﻇﻔﻴن ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﻷﺧﺮى
اﳌﺠﻤﻮع

٥١

٢٠٢٠م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
٢٠٬٤٣٥
٤٠٣
٣٬٠٦٢
٣٬٠٦٩
٢٦٬٩٦٩

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

-٣٣إﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﺠﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺗﻌﻜﺲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﻬﻢ اﳌﺒﻴﻨﺔ أﻋﻼﻩ إﻃﻔﺎء اﳌﻜﺎﻓﺂت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎهﻤﻴن اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴن ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻮﻇﻔﻴن اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﺑﻌﺾ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﺗﺪﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔً .
وﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﻢ دﻣﺞ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ وإﺑﺮام ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺠﺎري ﻷﻏﺮاض اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﺠﺎرة وإدارة
اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ .ﻳﻮﺿﺢ أدﻧﺎﻩ ﻃﺒﻴﻌﺔ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﳌﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻﺪة اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ .ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻷرﺻﺪة اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ً
ﻧﻘﺪا ﻋﺒﺮ
آﻟﻴﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴن اﻟﺸﺮﻛﺎت .ﻟﻢ ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄي ﻣﺼﺮوﻓﺎت وﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺨﺼﺺ ﻻﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻷرﺻﺪة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )٢٠٢٠م:
ﻻ ﺷﯩﻲء رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،إدارة وﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺎﳌﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ و اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ .ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت داﺧﻞ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻹﻳﺮادات واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ذات اﻟﺼﻠﺔ ،ﺣﻴﺜﻤﺎ
أﻣﻜﻦ.

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎم
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎم ﻏﻴﺮ ﻣﺆرخ وﻏﻴﺮ ﻣﻀﻤﻮن وهﻮ إﻗﺮاض ﺑﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻋﺎﺋﻢ ﺑﺨﻼف ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻌﻴن ﻣﺆرخ ﻟﻔﺘﺮة  ٣٩٥ﻳﻮم ﻣﺘﺠﺪدة .ﻗﺪ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻼم اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أو ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﳌﻌﺎﻣﻼت أو ﻷﻏﺮاض ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ .ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺴﻢ اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت
ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ وﻳﻘﺎرب ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﻮﻗﻲ اﻟﺬي ﺗﺘﻜﺒﺪﻩ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.
ُ
ﺗﻌﺮض ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻷرﺻﺪة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ هﺬﻩ وﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻔﻮاﺋﺪ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﳌﻌﺘﺮف ﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎﻩ:

٢٠٢١م
اﻟﻔﺎﺋﺪة
)ﺑﺄﻻف
اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ
اﻷﺧﺮى

)(٢٢٦

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ :

٥٢

اﻟﺮﺻﻴﺪ
)ﺑﺄﻻف
اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
٤١٬٤٨٣

٢٠٢٠م
اﻟﻔﺎﺋﺪة
اﻟﺮﺻﻴﺪ
)ﺑﺄﻻف
)ﺑﺄﻻف
اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ( اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
)(٥

١٬١٦١

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

-٣٣إﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﺠﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﺘﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹدارة ﻣﻦ وإﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﻮﻇﻔﻴن واﳌﺮاﻓﻖ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ .إن رﺳﻮم اﻹدارة
اﳌﺴﺘﻠﻤﺔ واﳌﺘﻜﺒﺪة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ هﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻌﺎد ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻷﺧﺮى
اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻌﺎد ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻷﺧﺮى

٢٠٢١م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

٢٠٢٠م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

٣١٦

٥٢٣

)(٣٢٬٨٦٨

)(٣١٬٧٢٩

)(٣٢٬٥٥٢

)(٣١٬٢٠٦

اﻷﺗﻌﺎب واﻟﻌﻤﻮﻻت
ﺗﺤﺼﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻌﻤﻮﻻت ﻣﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﻦ ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻷﺧﺮى ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﳌﺒﻴﻌﺎت ودﻋﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
واﻻﺳﺘﺸﺎرات .اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻌﻤﻮﻻت اﳌﺴﺘﻠﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إم إس اﻷﺧﺮى هﻲ  ٣٧٬٨٣٤٬٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ) ٨٩٬٨٧٧٬٠٠٠ :٢٠٢٠رﻳﺎل
ﺳﻌﻮدي(.
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ
ً
ﻣﺴﺎهﻤﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺔ .ﺗﻌﺎﻗﺪت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  Sederﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ هﻮ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻴﺪﻳﺮ  ،ﻟﻜﻨﮫ ﻟﻴﺲ
إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ .ﺗﻢ إ ﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ  ١أﻛﺘﻮﺑﺮ .٢٠٢١
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﺪر ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٣٦٣،٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ) ٣٠٦،٠٠٠ :٢٠٢٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(.
ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻷرﺻﺪة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻹﻳﻀﺎﺣﻴن  ١٠و .١٦
 -٣٤اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻊ ﺑﻨﻚ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻮﻛﻴﻞ ﻣﻘﺎﺻﺔ؛ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﻊ ﺗﺪاول .ﻗﺪم اﻟﺒﻨﻚ ً
ﺿﻤﺎﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﺪاول ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﻓ ﻬﺎ
اﻟﺸﺮﻛﺔً .
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺒﻨﻚ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺬﻛﺮة ﻃﻠﺐ وﺿﻤﺎﻧﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ أي ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺤﺪ اﳌﺘﺎح اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻊ
اﻟﺒﻨﻚ.
ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻃﺎرﺋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﺪاول ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدي ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٣٬٠٠٣ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﺳﻌﻮدي )٢٠٢٠م٣٬٠٠٠ :ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(.
ﺑﺪأت هﻴﺌﺔ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ واﻟﺠﻤﺎرك ً
ﻣﺆﺧﺮا ﻓﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﻋﺎم ٢٠٢١م .وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺰال اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻃﻠﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ وﻟﻜﻦ هﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎل أن ﺗﻘﻮم هﻴﺌﺔ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ واﻟﺠﻤﺎرك ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺠﺮد اﻻﻧ ﻬﺎء ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻌﺔ.

٥٣

ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إاﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 -٣٥اﻷﺻﻮل اﳌﺤﺘﻔﻆ ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷﺻﻮل اﳌﺤﺘﻔﻆ ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮهﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻼ ﻬﺎ .ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﳌﺤﺘﻔﻆ ﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠٢١م  ٦٫٤ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي )٢٠٢٠م ٢٫٦ :ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(.
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷﺻﻮل اﳌﺤﺘﻔﻆ ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ً
أﻳﻀﺎ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﳌﺤﺘﻔﻆ ﻬﺎ ﻟﺪى إﺣﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑﺼﻔ ﻬﺎ أﻣﻴن ﻟﻸﻣﻮال
واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ٢٢٩ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م )٢٠٢٠م ٦١ :ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(؛ ﻟﺘﺴﺘﺨﺪم ﻓﻘﻂ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻤﻼء.
ً
ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ،ﻟﻢ ﺗﺴﺠﻞ اﻷرﺻﺪة اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
 -٣٦أرﻗﺎم اﳌﻘﺎرﻧﺔ
أﻋﻴﺪ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺑﻌﺾ اﻷرﻗﺎم اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠٢٠م؛ ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻋﺮض اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﺒﻨﺪ

ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى
ﻋﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء
إﻳﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ وداﺋﻊ اﳌﺮاﺑﺤﺔ
أﺻﻮل أﺧﺮى
أﺻﻮل اﻟﻌﻘﻮد
إﻳﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ وداﺋﻊ اﳌﺮاﺑﺤﺔ
ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮل
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وذﻣﻢ داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺘﻌﻬﺪات ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮرﻏﻦ ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻷﺧﺮى
ﻣﺒﺎﻟﻎ أﺧﺮى ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ
اﻟﺪﻳﻮن واﻻﻗﺘﺮاﺿﺎت اﻷﺧﺮى

اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻟﺴﺎﺑﻖ
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ

اﳌﺒﻠﻎ اﳌﻌﺪل

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
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