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  مقدمة

جولدمان ساكس العربیة السعودیة (المشار إلیھا في ھذه الوثیقة بلفظ "جولدمان 
ساكس العربیة السعودیة" أو "الشركة") ھي شركة مساھمة سعودیة مقفلة 

في ھذه الوثیقة بلفظ "ھیئة مرخصة من قبل ھیئة السوق المالیة (المشار إلیھا 
. 37-08092السوق المالیة") بالمملكة العربیة السعودیة، تحت رقم ترخیص: 

وشركة جولدمان ساكس العربیة السعودیة مرخصة لمزاولة أنشطة إدارة 
فبرایر  22في   صنادیق االستثمار وإدارة المحافظ والترتیب لھا وتقدیم المشورة.

 السوق ھیئة من البدء تفویض السعودیة لعربیةا ساكس جولدمان تلقت، 2018
ومتعھد  ،وأصیل ،وكیل باعتبارھا السعودیة، األسھم سوق في للتعامل المالیة،
 السعودیة العربیة ساكس جولدمان أصبحت وقد. المالیة األوراق حفظو ، بتغطیة
 .2018 فبرایر 27 یوم"تداول"  في عضًوا

شركة تابعة لمجموعة جولدمان ساكس  وشركة جولدمان ساكس العربیة السعودیة
ومملوكة لھا بالكامل (یشار إلیھا بلفظ "المجموعة")، وھي شركة عالمیة رائدة 
في مجال المعامالت المصرفیة االستثماریة وإدارة األوراق المالیة واالستثمارات 
وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالیة لقاعدة عریضة ومتنوعة من العمالء 

مل شركات ومؤسسات مالیة وحكومات وأفراد. تأسست الشركة في عام بما یش
ویقع مقرھا في نیویورك ولھا مكاتب في لندن وفرانكفورت وطوكیو  1869

وھونج كونغ وغیرھا من المراكز المالیة الكبرى. أما في مجلس التعاون الخلیجي 
شركة ھي فالشركة لھا مكاتب في الریاض ودبي والدوحة. والشركة القابضة لل

جولدمان ساكس میدل إیست (كایمان) المحدودة. ومتى وردت اإلشارة في ھذه 
الوثیقة إلى مصطلحي "جولدمان ساكس" و"المؤسسة"، فإننا نقصد بھما 
المجموعة، وھي شركة كائنة في دیالویر، وشركاتھا التابعة الموحدة معھا، ومتى 

د جولدمان ساكس العربیة استخدمنا صیغة "نحن" أو "نا" الفاعلین فإننا نقص
 السعودیة.

مجلس محافظي النظام االحتیاطي الفیدرالي (یشار إلیھ في ھذه الوثیقة بلفظ 
"مجلس االحتیاطي الفیدرالي") ھو الجھة التنظیمیة الرئیسیة للمجموعة، وھو 
شركة مصرفیة قابضة بموجب قانون الشركات المصرفیة القابضة في الوالیات 

وشركة مالیة  )"BHCوالمشار إلیھ اختصاراً بلفظ "قانون ( 1956المتحدة لسنة 
 قابضة بموجب التعدیالت التي أُدخلت على قانون الشركات المصرفیة القابضة.
وباعتبارھا شركة مصرفیة قابضة فإنھا تخضع لمتطلبات رأس المال التنظیمیة 

خاطر والرفع المالي الموحدة التي تُحتسب وفقاً للوائح رأس المال المستندة إلى الم
 التي یطبقھا مجلس االحتیاطي الفیدرالي.

الركیزة األولى  ثالث ركائز: 3ویتضمن تنفیذ ھیئة السوق المالیة إلطار بازل 
"متطلبات الحد األدنى لرأس المال"، والركیزة الثانیة "عملیة المراجعة الرقابیة" 

 والركیزة الثالثة "قواعد ضبط وتنظیم السوق".

ھذه الوثیقة اإلفصاحات النوعیة والكمیة الواردة في الركیزة الثالثة بالنسبة تبین 
لشركة جولدمان ساكس العربیة السعودیة بحسب متطلبات ھیئة السوق المالیة. 
ولیس ھناك اشتراط بأن تخضع ھذه اإلفصاحات لتدقیق مراجعینا المستقلین وھي 

 لم تخضع لمراجعتھم.
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 ھیكل رأس المال

تتكون قاعدة رأس مال جولدمان ساكس العربیة السعودیة من أسھم عادیة بواقع 
ریاالت سعودیة للسھم الواحد. وال یجوز للمساھم  10مالیین سھم عادي بقیمة  5

أو زیادة أو خفض رأسمال األسھم العادیة أو حقوق األولویة بدون  ھبیع أسھم
موافقة ھیئة السوق المالیة أو الھیئة العام لالستثمار السعودیة. أما باقي قاعدة 
رأس المال فیتكون من األرباح المبقاة المتاحة للتوزیع على المساھم العادي 

ي الدخل السنوي % من صاف10واحتیاطي نظامي غیر قابل للتوزیع یمثل 
جولدمان ساكس العربیة  تقوم، 2019اعتباًرا من الربع األول من عام  التراكمي.

شریحة ثانیة لرأس ك لدیھاالسعودیة بتضمین القرض الثانوي من المساھم الوحید 
ملیون لایر  18.75ا لزیادة أنشطتھا التجاریة. یبلغ السحب الحالي تحسبً  المال

ملیون لایر سعودي بحلول مایو  37.5إلى لیصل أن یتم رفعھ  علىسعودي 
 إلىال تحتاج  التيفائض رأس المال واألنشطة التجاریة السابقة ل ونظًرا. 2019

 مال.الرأس ل ثانیة شریحةیتم إدراج القرض الثانوي ك لم، إضافي لرأس ما

 وال تملك جولدمان ساكس العربیة السعودیة أي شركات تابعة.

أموال جولدمان ساكس العربیة السعودیة ونسبة رأس المال یبین الجدول أدناه 
 استناداً إلى القوائم المالیة المدققة. 2018 دیسمبر 31لدیھا كما في 

 األموال المملوكة للشركة: 1 الجدول

 2018 دیسمبر في كما )السعودیة الریاالت بآالف(
 50,000  رأس مال األسھم العادیة

 2,068  االحتیاطي النظامي
 18,723  األرباح المبقاة

 )3,417( الملموسة غیر األصول ناقص
 67,374  الشریحة األولى لرأس المال
 -  الشریحة الثانیة لرأس المال

 67,374  للشركة المملوكة األموال مجموع
 1.85  1المال لرأس األولى الشریحة نسبة

فھا ھیئة السوق المالیة بأنھا عدد المرات  .1 التي تغطي فیھا الشریحة األولى تُعّرِ
 لرأس المال متطلبات الحد األدنى لرأس المال.

تحتاج جولدمان ساكس العربیة السعودیة إلى موافقة ھیئة السوق المالیة السعودیة 
على أي تحویل لرأس المال بین جولدمان ساكس العربیة السعودیة ومشروعات 

 شركتھا األم.

بلغ الحد األدنى لمتطلبات رأس مال الشركة، والمحسوب وفقاً لنموذج كفایة رأس 
ملیون لایر سعودي كما في 36.39المال الشھري المقدَّم إلى ھیئة السوق المالیة 

ملیون لایر سعودي 67.37لى لرأس ال. وبلغت الشریحة األو2018دیسمبر  31
األدنى لرأس المال بمقدار  ، وھي تتجاوز متطلبات الحد2018كما في دیسمبر 

مرة. ولیس لدى جولدمان ساكس العربیة السعودیة شریحة ثانیة من رأس  1.85
وینص توجیھ ھیئة السوق المالیة على أنھ . 2018 ،دیسمبر 31 من اعتباًرا المال

یجب دائماً أن یتجاوز مجموع قاعدة رأس مال الشركة نسبة الضعف من متطلب 
ال. ونحن نواصل مراقبة ھذه النسبة للتأكد من أن مجموع الحد األدنى لرأس الم

 قاعدة رأس المال یتجاوز ذلك الُمتطلب دائماً.

 كفایة رأس المال

یتحدد مستوى وتركیبة رأس مال جولدمان ساكس العربیة السعودیة بصفة أساسیة 
ببیئة عن طریق متطلبات رأس المال التنظیمیة الواقعة علیھا، لكنھ قد یتأثر أیضاً 

العمل وظروف األسواق المالیة وتقییمات الخسائر المستقبلیة المحتملة بسبب 
التغیرات الحادة والسلبیة في عمل جولدمان ساكس العربیة السعودیة وبیئة 

 األسواق التي تعمل بھا.

وقد أوفت الشركة بمتطلبات الحد األدنى من مستوى رأس المال. یعرض الجدول 
من التفاصیل بشأن متطلبات الحد األدنى لرأس المال لجولدمان الوارد أدناه مزیدًا 

 .2018دیسمبر  31ساكس العربیة السعودیة في 

 1: متطلبات رأس المال2لجدول ا

 2018 دیسمبر في كما )السعودیة الریاالت بآالف(
 1,901  1مخاطر السوق

 22.095  المخاطر االئتمانیة
 12,392  التشغیلیة المخاطر
 36,388  المال رأس لمتطلبات األدنى الحد مجموع

 30,986  فائض رأس المال

 یتضمن بصفة أساسیة مخاطر صرف العمالت األجنبیة. .1
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إدارة المخاطر

اإلدارة الفعالة للمخاطر دوراً رئیسیاً في النجاح الكلي للشركة وجولدمان  تلعب
وبناًء علیھ، وضعنا عملیات شاملة إلدارة المخاطر  .ساكس العربیة السعودیة

نعمل من خاللھا على مراقبة المخاطر التي نتعرض لھا أثناء مزاولة أنشطتنا 
لسوق واالئتمان والسیولة وتتضمن ھذه المخاطر مخاطر ا .وتقییمھا وإدارتھا

 والتشغیل فضالً عن المخاطر القانونیة والتنظیمیة والمخاطر المرتبطة بالسمعة.
 

تضمن جولدمان ساكس العربیة السعودیة االحتفاظ برأس مال محافِظ مقارنة 
بمستویات المخاطر وكذا المتطلبات الخارجیة والمعاییر المرجعیة. ویطبق 

عة من اإلجراءات المحافظة للحد من المخاطر من أعضاء مجلس اإلدارة مجمو
أجل ضمان االمتثال للمتطلبات التنظیمیة طوال الوقت والوفاء بأي احتیاجات 
مستقبلیة مرتبطة برأس المال أو السیولة. وتُطبق جولدمان ساكس العربیة 
السعودیة سیاسة عدم التسامح مطلقاً مع أي من أعمال االحتیال أو غسیل األموال 

و التنفیذ غیر الكافي لألنشطة المسندة إلى جھات خارجیة أو السلوكیات الضارة أ
 بسمعة الشركة وعدم االمتثال للوائح.

إن أھدافنا وإرشاداتنا للتحوط والحد من المخاطر واردة في االستراتیجیات 
 واإلجراءات المدرجة في مراقبة عناصر المخاطر الثالث التالیة:

 أساسیة بصفة المال رأس یغطیھا تيال المخاطر .1 العنصر •

 من الحد أسالیب من وغیرھا المال رأس یغطیھا التي المخاطر .2 العنصر •
 المخاطر

 المال رأس یغطیھا ال التي المخاطر .3 العنصر •

تحظى الشركة ببیئة رقابیة قویة ولدیھا أسالیب للحد من المخاطر تھدف إلى 
التنظیمیة ومتطلبات حوكمة الشركات مراقبة وتقییم وضمان االمتثال للمتطلبات 

 طوال الوقت.

مراقبة وإدارة المخاطر في جولدمان ساكس العربیة السعودیة ھي مسؤولیة 
 السوق مخاطر انراقبذین یلمشتركة بین المدیر المالي والرئیس التنفیذي، ال

بمراقبة المخاطر التنظیمیة  االلتزامتقوم إدارة . التشغیلیة مخاطرالو واالئتمان
المدیر المالي والرئیس التنفیذي رفع یالسمعة ومكافحة غسل األموال. ب المتعلقةو
إلى مجلس إدارة جولدمان ساكس العربیة السعودیة.  ملجنة االلتزام تقاریرھو

وتتكون لجنة االلتزام من مدیر االلتزام واإلبالغ عن غسل األموال، والرئیس 
مدیر المالي وعضو من مجلس اإلدارة تقع على عاتقھ مسؤولیة عامة التنفیذي، وال

المخاطر ب المتعلقةتراقب إدارة التدقیق الداخلي أیًضا الضوابط  تجاه قسم االلتزام.
تلك الضوابط في تدقیقھا السنوي للدفاتر والسجالت. أجرى قسم ب االلتزام مدىو

عملیات تدقیق للدفاتر  2018جولدمان ساكس في عام  لدىالتدقیق الداخلي 
 2019ینایر  وفيوالسجالت، وضوابط ومراقبة أعمال مكافحة غسل األموال. 

یتم االستعانة وعملیات التدقیق لمخاطر السیولة والمخاطر التشغیلیة.  تجري
في  إنترناشیونالجولدمان ساكس بمصادر خارجیة إلدارة التدقیق الداخلي لدى 

 إلى مجلس اإلدارة. ھاوتقدم تقاریر لندن

تقریر  وتقدیمیقوم المدیر المالي الذي یراقب السیولة على أساس مستمر بإعداد 
التدفقات النقدیة واألھداف النقدیة  متضمنًاربع سنوي عن مخاطر السیولة 

 لمدیر التنفیذي ومجلس اإلدارة.ا إلى ویقدمھالتشغیلیة ونسب السیولة 
 بیان بالھیكل الھرمي للمسؤولیات:في ھذه الوثیقة 

 .التنفیذي الرئیس أمام مسؤول المالي المدیر .1

 .اإلدارة مجلس أمام مسؤول التنفیذي الرئیس .2

 .اإلدارة مجلس أمام مسؤولة االلتزام لجنة .3

، مرتان في السنة على القل او كلما دعت الضرورةیجتمع مجلس اإلدارة  .4
 وااللتزامالمالیة والسیولة واألعمال  األوضاعحیث یتلقى تقاریر تتناول 

العناصر الثالثة للمخاطر المذكورة سابقًا ویراجع العناصر والتي تتضمن 
 . الواردة في تلك التقاریر المستندة إلى المخاطر

 المال، رأس كفایة تقییم عملیة من أصیالً  جزءاً  تعدان مجموعتان ھناك .5
 الترقیات ومجموعة) BRG( لاألعما مراجعة مجموعة وھما

 أي تقییم حول تقاریر المجموعتان ھاتان ترفع . )PNG( اتترشیحوال
 .السعودیة العربیة ساكس جولدمان إدارة مجلس إلى أھمیة ذات مخاطر

 األعمال وعروض األعمال نتائج وتُراقب األعمال مراجعة مجموعة تُراجع .6
. الجدیدة والمنتجات والمبادرات األعمال ومخاطر والتوقعات والمیزانیات

 من وعضو العمل رؤساء جمیع األعمال مراجعة مجموعة عضویة وتضم
 .المالي والمدیر اإلدارة مجلس

 وأدائھم الموظفین حوكمة وتراقب والترشیحات الترقیات مجموعة تراجع .7
 العضویة تضم. ومكافآتھم وترقیاتھم المھنیة ومساراتھم وتعیناتھم وتدریبھم

 من ُمنتدب بشریة موارد ومسؤول المالي والمدیر واحد إدارة مجلس عضو
 .فقط استشاریة بصفة أوروبي مكتب

ویجوز لشركة جولدمان ساكس العربیة السعودیة إسناد أنشطة االئتمان والتسویق 
وإدارة المخاطر التشغیلیة والرقابة المالیة إلى شركة تابعة. وإذا كان الوضع 

یة السعودیة وتُقیِّم ذلك اإلسناد لمھام إدارة كذلك، تُراقب جولدمان ساكس العرب
 المخاطر وتكون في النھایة مسؤولة عن تقییم تلك األنشطة الُمسندة.
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  مخاطر االئتمان والطرف النظیر

أحد أطراف أداة مالیة في اإلیفاء بالتزاماتھ ما یترتب  إخفاقمخاطر االئتمان تعني 
 علیھ تكبد الطرف اآلخر لخسائر مالیة.

 شكل في ،تتعرض جولدمان ساكس العربیة السعودیة لمخاطر البنوك السعودیة
 مستحقة الرسوم شكل في ،والعمالء من الشركات السعودیة المصرفیة، اإلیداعات

 مستحق التنازل سعر شكل في ،والشركات التابعة لجولدمان ساكس القبض،
لقروض أو اتفاقیات إعادة الشراء أو التزامات اإلقراض ل. ال یوجد تعرض القبض

 لدىھناك تعرض لمقایضات األسھم ذات العائد اإلجمالي أو أي نشاط تجاري. 
إلى جولدمان ساكس العربیة  تؤولأن الملكیة القانونیة  إذجولدمان ساكس لندن. 

إلى  بالنظروالسعودیة، وبالتالي تنطبق مخاطر االئتمان وتسویة المخاطر. 
 دوائر منبین الشركات، تتم مراقبة مخاطر االئتمان من كل دائرة الطرف النظیر 

جولدمان ساكس العربیة لندن ومن خالل عملیات جولدمان ساكس  لدىمخاطر ال
تتم الرقابة المنتظمة للتصنیفات االئتمانیة الخارجیة واإلدارات المالیة. السعودیة 

دمان ساكس العربیة السعودیة من خالل لألطراف النظیرة الُمعّرضة لھا جول
ساكس العربیة  لجولدمانوكل األطراف النظیرة  عملیة نموذج كفایة رأس المال.

تتم مراقبة إضافیة لجودة و االئتمانیة العامة. للتصنیفات تخضعالسعودیة 
األطراف النظیرة عن طریق فریق مخاطر االئتمان في جولدمان ساكس عند 

 فواصل زمنیة منتظمة بعد ذلك. بدایة العالقة وعلى

وتستقي جولدمان ساكس العربیة السعودیة التصنیفات االئتمانیة من ستاندرد آند 
تُستقى كما بورز ومودیز وفیتش. ویُستَخدم التصنیف االئتماني األكثر ُمحافظة. 

ً لجمیع التعرضات، متى ُوجدت، وھذا  التصنیفات من الوكاالت الثالث جمیعا
یشمل تحدیداً البنوك المحلیة والبنوك األخرى واألشخاص المرخص لھم والبنوك 
ً للقواعد  والشركات. وتستخدم جولدمان ساكس العربیة السعودیة التخطیط وفقا

. وقد كانت فئات التعرض كما في 12االحترازیة لھیئة السوق المالیة، الملحق 
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 2التعرضات االئتمانیة

 2018 دیسمبر في كما )السعودیة الریاالت بآالف(
 التعرض 

 اإلجمالي
 التعرض
 المرجح
 بالمخاطر

 الحد مكون
 لمتطلبات األدنى

  المال رأس
 

 متوسط
 التعرض
 اإلجمالي
 للسنة
 المالیة
2018 

األشخاص المرخص 
 78,987 2,607 18,619 92,588 لھم والبنوك

 31,125 14,931 106,648 23,576 الشركات
 11,547 3,631 25,933 8,467 1أخرى

البنود الخارجة عن 
 3,409 926 6,622 6,622 2المیزانیة العمومیة

 125,068 22,095 157,822 131,253 اإلجمالي
 
 البنود األخرى األصول الثابتة الملموسة والمصروفات المؤجلة والدخل المتراكم.تتضمن  .1
 التزامات اإلیجار.صفقات المبادلة لالورق المالیة وتشمل البنود الخارجة عن المیزانیة العمومیة  .2

لم یكن ھناك، في تاریخ جولدمان ساكس العربیة السعودیة، أي مطالبات فات 
ف المطالبات التي فات موعد استحقاقھا  موعد استحقاقھا أو تعرضات سلبیة. تُعرَّ

ً وحتى سنة واحدة من تاریخ  90بأنھا أي ذمم مدینة من عمیل تتجاوز  یوما
% للذمم المدینة 50 حجزویتم  %.10االستحقاق وھي عرضة للشطب بنسبة 

% بعد سنتین. ال 100التي تتجاوز سنة واحدة وحتى سنتین بینما یتم شطب 
ً إجراءات لتخفیف مخاطر  تستخدم جولدمان ساكس العربیة السعودیة حالیا
االئتمان من أجل الحد من تعرضاتھا. وال تخضع تعرضاتھا لتغطیة ضمانات 

 شتقات االئتمانیة.مؤھلة، كما ال تخضع لتغطیة الضمانات أو الم
 أي أوتكن ھناك أي أعباء مفروضة بخصوص انخفاض قیمة األصول،  لم

 .الماضیة المالیة السنة خالل محددة، اعتمادات

الوحید لجولدمان ساكس العربیة السعودیة باالكتتاب العام األولي  المركزیرتبط 
 إنترناشیونالالذي یتم التحوط علیھ من خالل مقایضة كاملة مع جولدمان ساكس 

إسداء و األسھم في الوساطةتقوم على  الرئیسیةأنشطتھا ألن  نظًراو التابعة لھا.
 ،المشورة والترتیب وإیداع األموال بعمالت أجنبیة وإدارة المحافظ للمؤسسات

 .صفقات تداول األخرىفال یوجد 

تُراقب جولدمان ساكس العربیة السعودیة مخاطر تعرضاتھا الكبیرة ضد 
ً لنموذج كفایة رأس المال. وحتى األط راف النظیرة الفردیة بصفة شھریة وفقا

تاریخھ، لم یكن لدى جولدمان ساكس العربیة السعودیة أي تعرضات كبیرة تزید 
عن الحدود المبینة. یتم الحد من مخاطر تركز الذمم المدینة لدى العمالء عن 

 .ماليطریق الضوابط االئتمانیة واإلشراف من قبل المدیر ال

... 

ساكس العربیة السعودیة من أرصدة فیما بین الشركات،  جولدمانالتزامات  تتألف
الضریبیة بالمملكة العربیة  وللسلطاتأو مبالغ مستحقة السداد لمقدمي الخدمات، 

 السعودیة.
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  مخاطر السوق

 مخاطر السوق تشیر إلى خطر تذبذب قیمة أداة مالیة نتیجة لتغیرات سعر السوق. 

النوع الرئیسي لمخاطر السوق التي تتعرض لھا جولدمان ساكس العربیة 
مخاطر صرف العمالت األجنبیة. وبشكل ل التعرض في االستمرارالسعودیة ھي 

عام، فإن مخاطر صرف العمالت األجنبیة لشركة جولدمان ساكس العربیة 
قومة السعودیة منخفضة جداً، والتعرض الرئیسي ھو لألصول وااللتزامات الم

بالدوالر األمریكي لدى الشركات التابعة. ونظراً الرتباط الریال السعودي 
بالدوالر األمریكي، فإنھ یتم الحد من ھذه المخاطر. ویتم تنفیذ مراقبة التعرض 

 لمخاطر العمالت بصفة أسبوعیة عن طریق مراقبین مالیین.

ساكس العربیة  جولدمان بدأت، عندما 2018من الربع الثاني لعام  واعتباًرا
، فإن التعرض لمخاطر للتغطیة ومتعھد، وأصیلالسعودیة في التداول كوكیل، 

مركز التداول على رأس  تأثیرلیشمل مخاطرة أسعار األسھم، و اتسع قدالسوق 
المخاطر  مراقبةل الالزمة. ولقد تم وضع السیاسات واإلجراءات التنظیميالمال 

خالل الیوم وطوال اللیل. وتم تخفیف مخاطر السوق نظًرا ألن النشاط الرئیسي 
على مركز في  ساكس العربیة السعودیة جولدمان حصلت .وساطةینصب على ال

ساكس  جولدمانبتحوط بشكل كامل  والذي 2018االكتتاب العام األولى خالل 
ومتحوط لھا بمبادالت  محدودة تكون سوف نھائیةتداول مراكز  أيإنترناشیونال. 

 ساكس إنترناشیونال. جولدمانمع 

  المخاطر التشغیلیة

المخاطر التشغیلیة تشیر إلى خطر الخسارة الناتجة عن عدم كفایة أو فشل 
 العملیات الداخلیة أو األشخاص أو األنظمة، أو نتیجة ألحداث خارجیة. 

مؤشر األساسي وطریقة تستخدم جولدمان ساكس العربیة السعودیة طریقة ال
المصروفات أیھما أعلى لقیاس متطلبات رأسمالھا من أجل مواجھة مخاطر 

%، وفقاً للقواعد االحترازیة الصادرة عن 15الخسائر التشغیلیة. ویُطبق عامل 
ھیئة السوق المالیة، على المتوسط المتحرك لإلیرادات اإلجمالیة على مدار ثالث 

المصروفات العامة المدققة آلخر سنة مالیة.  % على25سنوات. ویُطبق عامل 
 ویعتبر األعلى من المبلغین ھو متطلب رأس المال للمخاطر التشغیلیة.

تتأكد جولدمان ساكس العربیة السعودیة من أن لدیھا إطار حوكمة ورقابة قوي، 
یشمل مراقبة االلتزام وعملیات مكافحة غسیل األموال والموافقات على األعمال 

جات الجدیدة ورفع التقاریر المالیة والتنظیمیة والمراقبة الضریبیة والمنت
واستراتیجیة الموارد البشریة وأمن وضوابط المعلومات والتخطیط الستمراریة 

 األعمال ووظیفة التدقیق الداخلي واالجتماعات المنتظمة لمجلس اإلدارة.

 

  مخاطر السیولة

مخاطر السیولة تشیر إلى مواجھة الشركة لصعوبة في جمع األموال الالزمة 
لإلیفاء بالتزاماتھا المرتبطة باألدوات المالیة. وقد تنتج مخاطر السیولة عن عدم 

 .العادلة قیمتھالقدرة على بیع موجودات بسرعة بسعر یقارب 

مخاطر  وافق مجلس اإلدارة على سیاسة وإجراءات مخاطر السیولة لتحلیل
السیولة وتوقعھا ومراقبتھا. تضمن التوقعات الشھریة للتدفقات النقدیة ورفع 
تقاریر السیولة ربع السنویة إلى الرئیس التنفیذي أن جولدمان ساكس العربیة 

تبین سیاسة مخاطر  .السعودیة لدیھا السیولة الكافیة للوفاء بالتزاماتھا النقدیة
ة السعودیة مجموعة شاملة ومحافِظة من السیولة لدى جولدمان ساكس العربی

سیاسات السیولة والتمویل لمواجھة أحداث السیولة المرتبطة بالكیان وبالقطاع 
ً أو المرتبطة بالسوق بشكل عام. وھدفنا الرئیسي ھو أن نكون  األوسع نطاقا
ن شركاتنا الرئیسیة  قادرین على تمویل جولدمان ساكس العربیة السعودیة وأن نُمّكِ

 متابعة خدمة العمالء وتحقیق اإلیرادات، حتى في ظل الظروف غیر المواتیة.من 

 وتدیر الشركة مخاطر السیولة وفقاً للمبادئ الرئیسیة التالیة:

 أصول شكل في كافیة زائدة بسیولة نحتفظ .السائلة العالمیة الرئیسیة األصول •
 النقدیة المصروفات من عریضة مجموعة لتغطیة سائلة عالمیة رئیسیة

 .األزمات فترات في الضمانات واحتیاجات المحتملة

 ألصولنا المتوقعة الحیازة فترات بتقییم نقوم  .وااللتزامات األصول إدارة •
ً  تشھد بیئة في المتوقعة وسیولتھا  .شدیدة ضغوطا

 من الطوارئ حاالت في تمویل خطة لدینا  .الطوارئ حاالت في التمویل خطة •
 األسواق اضطرابات فترات أو السیولة أزمات لتحلیل عمل إطار توفیر أجل

 .لھا واالستجابة

تقوم سیاسة السیولة األكثر أھمیة لدى جولدمان ساكس العربیة السعودیة على 
التمویل المسبق الحتیاجاتنا النقدیة واحتیاجات الضمان التقدیریة أثناء أزمات 

نقدیة عالیة السیولة خالیة من أیة السیولة واالحتفاظ بالسیولة الزائدة في شكل 
قیود. ونحن نحافظ على مستوى جید من األرصدة اللیلیة مع أحد البنوك المحلیة، 

 ولم یكن ھناك أي تغیرات یومیة كبرى خالل السنوات الخمس الماضیة.

كما تحافظ جولدمان ساكس العربیة السعودیة على مستوى من النقدیة یتجاوز 
. والمستھدف من النقد التشغیلي ھو الحد )"OCT"( لتشغیليالمستھدف من النقد ا

األدنى من الرصید النقدي ویُحسب باعتباره المتوسط ربع الشھري للمصروفات 
التشغیلیة على مدار ُربعي السنة السابقین باستثناء المصروفات غیر النقدیة مثل 

 2019ن عام %. والمستھدف للربع األول م10اإلھالك، إلى جانب حمایة بنسبة 
ملیون لایر سعودي. یمثل المستھدف من النقد التشغیلي احتیاطي  12.7ھو 

السیولة لشركة جولدمان ساكس العربیة السعودیة، والھدف منھ ھو تغطیة 
المتطلبات النقدیة التشغیلیة للشركة عن فترة ثالثة أشھر تحسباً لوجود أزمة سیولة 

ویقوم مجلس اإلدارة بمراجعة  ر للدخل.حادة تواجھ الشركة، مثل التوقف المباش
المستھدف من النقد التشغیلي والموافقة علیھ من الناحیتین الكمیة والنوعیة كل 

 ثالثة أشھر.

 

بإعداد  سنویة ربع بصفةكما تقوم شركة جولدمان ساكس العربیة السعودیة 
توقعات بالتدفقات النقدیة استناداً إلى أرصدة األصول وااللتزامات الحالیة، التي 
تُقیِّم احتیاجات الشركة من السیولة. وتُقدَّم ھذه التوقعات للتدفقات النقدیة، إلى 
جانب اختبارات التحمل، إلى الرئیس التنفیذي لشركة جولدمان ساكس العربیة 

مما یسمح للشركة بتحدید المخاوف المحتملة والتأكد من السعودیة كل ثالثة أشھر 
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امتالكھا سیولة كافیة لفترة الثالثة أشھر. كما تُقدَّم ھذه التوقعات، إلى جانب تقریر 
 مخاطر السیولة، إلى مجلس اإلدارة كل ثالثة أشھر.

أن الكیان لدیھ موجودات  2018دیسمبر  31توضح توقعاتنا للتدفق النقدي في 
بما في ذلك السیولة الالزمة ، كفي لإلیفاء بالتزاماتھ الحالیة والمستقبلیةسائلة ت

 لنشاط األسھم الجدید.

 :2018دیسمبر  31وفي ھذه الوثیقة بیان بنسب السیولة الرئیسیة للشركة كما في 

 %191 الجاریة األصول نسبة •

     % 39.9 :الصافیة األصول نسبة •

 % 4.1 :الربح صافي ھامش •

سیاساتنا المتعلقة بإدارة مخاطر التصفیة لضمان أننا نملك مستوًى كافیًا تم تصمیم 
من التمویل ونظراً لطبیعة المیزانیة العمومیة لشركة جولدمان ساكس العربیة 
السعودیة، فإننا نحافظ على مزیج محافَظ من األصول إلى االلتزامات مع قدر 

 كبیر من السیولة.

وكما ھو مبین أعاله، فإن الشركة لدیھا احتیاطي سیولة في شكل نقدیة منفصلة 
تحتفظ بھا من خالل المستھدف من النقد التشغیلي الذي وافق علیھ مجلس اإلدارة. 
وسوف تُستخدم ھذه النقدیة كمصدر أولي للتمویل في حال ظھور أي احتیاج 

لك جولدمان ساكس العربیة ، تمت2018دیسمبر  31طارئ في المستقبل. وكما في 
ملیون لایر سعودي من النقدیة في حسابات بنكیة. ومع وصول  90 السعودیة

ملیون لایر سعودي ووصول إجمالي االلتزامات إلى  89 االلتزامات الجاریة إلى
ملیون لایر سعودي، فإن الشركة لدیھا أصول سائلة كافیة للوفاء بجمیع  109

ملیون لایر سعودي من االلتزامات الجاریة ھي قرض  59 .التزاماتھا الجاریة 
وتقع االلتزامات مركز األسھم المبادلة. تمول للیلة واحدة بتمویل من شركة تابعة 

 .والشركات األمعلى عاتق الشركات التابعة غیر الجاریة 

ومن غیر المحتمل أن تواجھ جولدمان ساكس العربیة السعودیة أي أزمة حادة في 
في ضوء النقدیة الزائدة الكبیرة لدیھا وطبیعة إیراداتھا ومیزانیتھا السیولة 

العمومیة. غیر أنھ حال ظھور حاجة لذلك فسیكون من الممكن الحصول على 
تمویل إضافي من شركات زمیلة تابعة للمجموعة في شكل قروض للیلة واحدة 

ر أمریكي إضافیة مالیین دوال 5أو دیون ثانویة، والتي تمتلك منھا الشركة بالفعل 
 متاحة وفقاً التفاقیة قائمة مع شركتھا األم.
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	4. يجتمع مجلس الإدارة مرتان في السنة على لاقل او كلما دعت الضرورة، حيث يتلقى تقارير تتناول الأوضاع المالية والسيولة والأعمال والالتزام والتي تتضمن العناصر الثلاثة للمخاطر المذكورة سابقًا ويراجع العناصر المستندة إلى المخاطر الواردة في تلك التقارير.
	5. هناك مجموعتان تعدان جزءاً أصيلاً من عملية تقييم كفاية رأس المال، وهما مجموعة مراجعة الأعمال (BRG) ومجموعة الترقيات والترشيحات (PNG).  ترفع هاتان المجموعتان تقارير حول تقييم أي مخاطر ذات أهمية إلى مجلس إدارة جولدمان ساكس العربية السعودية.
	6. تُراجع مجموعة مراجعة الأعمال وتُراقب نتائج الأعمال وعروض الأعمال والميزانيات والتوقعات ومخاطر الأعمال والمبادرات والمنتجات الجديدة. وتضم عضوية مجموعة مراجعة الأعمال جميع رؤساء العمل وعضو من مجلس الإدارة والمدير المالي.
	7. تراجع مجموعة الترقيات والترشيحات وتراقب حوكمة الموظفين وأدائهم وتدريبهم وتعيناتهم ومساراتهم المهنية وترقياتهم ومكافآتهم. تضم العضوية عضو مجلس إدارة واحد والمدير المالي ومسؤول موارد بشرية مُنتدب من مكتب أوروبي بصفة استشارية فقط.
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