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س  . ١ ةنظرة عامة والمقاي س  الرئ

لفظ  شار إليها    ة ال  السعود كة("مورغان ستان ة ") ال ة الع الممل اض   مدينة ال كة مساهمة مقفلة تأسست   
لفظ  شار إليها    ة ال ة("السعود موجب السجل التجاري رقم ") الممل ــــخ  ١٠١٠٢٢٤١٤٤وُسجلت بها  ه ١٤٢٧رمضان  ١٨وتار

ر  ٧الموافق ( ت  م٢٠٠٦أ .(   العنوان التا كة مسجلة ع  وال  ١٠الطابق : ج الراشد،  ب اض ٧٩٣١،  ال ق الملك سعود، ، ط
ة١٢٦٢١ ة السعود ة الع  . ، الممل

ل  ه من ق ح   النحو الم شارات ع م خدمات الحفظ واالس ب الصفقات وتقد  مجال التعامالت واإلدارة وترت كة  تعمل ال
ة  لفظ هيئة السوق المال شار إليها    ص رقم ") الهيئة ("ال خ ــــخ  ٣٧‐٠٦٠٤٤موجب ال   ٢الصادر بتار ه  ١٤٢٨جمادى الثا

 ). م٢٠٠٧يونيو  ١٧الموافق (

ة س س الرئ  المقاي

 متطلبات رأس المال ونسبة كفاية رأس المال: ١-١الجدول 

   ألف لایر سعودي
 ٢٠٢٠ ٢٠١٩ 

 ٢٥٥٬٦٤٥ ٢٤٥٬٠٩٢ )١-٦الرجاء الرجوع إلى الجدول (إجمالي قاعدة رأس المال 

   متطلبات رأس المال

 ٣٢٬٠٠٤ ٣٢٬٦٢٦ إجمالي المخاطر االئتمانية

 ٣٩ ٢٧٩ إجمالي مخاطر سوق المال

 ٢٢٬١١٦ ١٩٬٥٧٨ إجمالي المخاطر التشغيلية

 ٥٤٬١٥٩ ٥٢٬٤٨٣ الحد األدنى لمتطلبات رأس المال

 ٢٠١٬٤٨٦ ١٩٢٬٦٠٩ *في رأس المال ) العجز(الفائض 

 ٤٫٧٢ ٤٫٦٧ )الوقت(نسبة إجمالي رأس المال 

   إجمالي قاعدة رأس المال طرح الحد األدنى لمتطلبات رأس المال= من رأس المال ) العجز( /الفائض*
   الحد األدنى لمتطلبات رأس المال /إجمالي قاعدة رأس المال) = الوقت(نسبة رأس المال ** 

ذة   ن

 عام  ة   السعود كة مورغان ستان تال جروب ٢٠٠٧أّسست  اب كة    ة   حصة أغلب  ع كة مورغان ستان  . استحواذ  و
ن من يونيو عام  امل٢٠١٥الثالث والع ال  لها 

ً
كة مملوكة حت ال ة وأص ق  األسهم المت  ع كة مورغان ستان  . ، استحوذت 

ق األ  ال ة مورغان ستان  مؤسسة بوال  بها، و ة والمساهم الرئ  السعود كة مورغان ستان ة ل ا كة األم الم  ال وسط 
ة ك ات المتحدة األم الوال ر  الو ان . د ة وال  السعود كة مورغان ستان عة لها  ة التا كة األم النهائ  ال  ف أما مورغان ستان

 لها  عة ات األخرى التا  وال كة مورغان ستان ان مع  االق   ة ستان كة مورغان السعود ل من  ل  ش  و طر عليها، المس
   مورغان ستان  (مجموعة اسم     ما  ف شار إليها  م"ُ  جموعة مورغان ستان ر "). الو ة د  بوال كة مورغان ستان تأسست 

ة ك  األم  المتحدة ات  الوال  الموقع .  من ة  المال  قوائمها  من سخ    ع  الحصول مكن و
www.morganstanley.com/investorrelations . 

كة   و امل لمجموعة مورغان ستان ال ة مملوكة   مجموعة فرع ة   السعود  هذە . مورغان ستان والمعلومات الُمفصح عنها 
م   أي إقل   شاط مجموعة مورغان ستان  ل

ً
 شام

ً
 برمتها، وال ممث  مجموعة مورغان ستان ورة ع ال ا  ست مؤ قة ل الوث

ن أو أصح. عينه ثم  المس اسات وع  معلومات عن س  الحصول ع    الراغب هم من المستخدم  أو غ اب المصلحة أو الدائن
   اإلفصاحات العامة لمجموعة مورغان ستان ع إ دارة المخاطر الرج ة رأس المال والتعرض للمخاطر و  . كفا

 

 لمجموعة مورغان ست ة الثالثة األخ ل إفصاح الرك  تفاص  مكن االطالع ع  التا و ط اإلل  الرا  ع  : ان

us‐ir/pillar‐us‐http://www.morganstanley.com/about .  

ط   الرا  ع  ستان  مورغان  لمجموعة  السيولة ة  تغط ة س    عن  األخ  اإلفصاح ل  تفاص  ع  االطالع  مكن  التا و : اإلل

us‐disclosures‐ir/lcr‐us‐https://www.morganstanley.com/about . 
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سج ة ب ك ة والبورصات األم موجب هيئة األوراق المال ة  ورك وُمطال  بورصة ني  مدرجة  ل اإلفصاحات العامة، مورغان ستان
شأن نموذج  ة   ذلك التقارر السن شأن النموذج K‐١٠ما  ة  ــع السن ل ذات Q‐١٠، والتقارر ر  التفاص مكن االطالع ع ، و

   التا و ط اإلل  الرا  : الصلة ع
filings‐ir/sec‐us‐https://www.morganstanley.com/pub/content/msdotcom/en/about . 

٢ .     اإلطار التنظ

ا لرأس المال والسيولة ا عالم م ازل لرؤوس األموال إطارا تنظ  عام . يوفر اتفاق   أعقاب األزمة  ٢٠١٠وخضع هذا االتفاق للتنقيح 
ذ  ازل لرؤوس األموال المنقح طور التنف ازل الثالث، ودخل اتفاق   اتفاق 

ً
طلق عليها إجما ُ ة من خالل عدد من اإلصالحات  المال

ات رأس المال  ات رأس المال والئحة متطل متطل ه المتعلق   من خالل التوج لفظ ( االتحاد األورو شار إليهما معا  ه التوج"وُ
ات رأس المال متطل ارا من "). الرابع المتعلق  دة اعت ات الجد  . م ٢٠١٤يناير  ١وتم العمل بهذە المتطل

 ": رائز"يتكون اإلطار من ثالث 

   ة األو ات رأس المال ‐الرك  من متطل ة: الحد األد ل شغ ة وال ة والسوق ف قواعد حساب المخاطر االئتمان َعرِّ
ُ
 . ت

 ة الثان  لمستوى رأس المال الذي  ‐ة الرك م ذا  من المؤسسات إجراء تقي ة رأس المال الداخ م كفا ة تقي تتطلب عمل
 أعمالها  ة ذات الصلة  ل ة والمستق اٍف جميع المخاطر الحال ل  ش  . دعم 

  ة الثالثة اط داخل السوق ‐الرك ثمرون : االنض  يتمكن المس ضة ح والمشاركون اآلخرون تتطلب إجراء إفصاحات مستف
ة ات الفرد ات إدارة المخاطر لل  عن عمل

ً
ة رأس المال والتعرض لمخاطر محددة فض  .  السوق من إدراك كفا

ة الصادرة عن لهيئة  ة المال فا ه قواعد ال ات رأس المال الذي تنص عل  لمتطل ة الحد األد  السعود كة مورغان ستان   ترا
ة  اسم (السوق المال عد  ما  شار إليها ف ة"ُ ة المال فا ة الثالثة "). قواعد ال ر إفصاح الرك اسم (أِعد تق   ما  ه ف إفصاح "شار إل
ة الثالثة ة ٦٨وأصِدر وفقا للمادة ") الرك ة المال فا ه . من قواعد ال كة بناًء عل ة الثالثة األساس الذي تمتثل ال وضح إفصاح الرك و

دارة المخاطر لديها لمتطل ة الثالثة"وقد أِعد وفقا لـ. ات رأس المال والمعلومات المتعلقة ب ح إلفصاح الرك  " النموذج المق
ُ
الذي 

 عام  ١٥  سم ه ٢٠١٤د  إل ش
ُ
 النحو الذي  ة للسوق ع ات اإلفصاح عن المعلومات السن  لمتطل حدد الحد األد ، والذي 

ةمن قوا ٦٨المادة  ة المال فا  . عد ال ط التا  الرا ة ع  السعود كة مورغان ستان ة الثالثة ل سخة من إفصاح الرك  : تتوفر 
‐africa/saudi‐east‐middle‐offices/europe‐alus/glob‐https://www.morganstanley.com/about

arabia#RegulatoryDocumentation 
 

 إدارة المخاطر  .٣

 أهداف إدارة المخاطر 

ة  ت ة المخاطر ومجموعة المخاطر الم ج ات دورە يوجه إس كة والذي   لنموذج أعمال ال ة محرك رئ مثا   ة العمل  ج ات إس
كة  ال تم . عليها   اجتماعات و م المخاطر ومواءمتهما أثناء اجتماعات اإلدارة المنتظمة أو  ة األعمال وتقي ج ات  إس النظر 

 تكرارا إذا لزم األمر   نحو أ  . مجلس اإلدارة أو ع

شطتها التجارة أ ل االضطالع   س كة مجموعة من المخاطر  ل مجال. تتحمل ال   ل هدف إدارة المخاطر 
ّ
من مجاالت  يتمث

ها  عاد المخاطر المختلفة وح د أ ة؛ أي تحد ات هيئة السوق المال متطل ام  اع أفضل الممارسات المتاحة واالل  ات المخاطر 
م األصول وتدفقات الدخل ة ق دارتها بهدف حما  . ورصدها و  الهدف منها إ  ير م العائدات ال  تعظ كة قادرة ع  ال

ّ
أن علما 

   محددةتحس  إطار معاي  درجة التعرض للمخاطر  كة، مع الحفاظ ع  ال  . عائد مساه

 إطار عمل إدارة المخاطر

 إدارة المخاطر الفعالة أمرا  ة، وتعت  السعود كة مورغان ستان شطة األعمال التجارة ل ة أل جة حتم  ن إن مخاطر الخسارة 
كة ا لنجاح ال عمل إطار عمل . حي ل مناسبو ش كة   وال مجموعة مورغان ستان ل . إدارة المخاطر   الش توضيح ) ١(يرد 

   مجموعة مورغان ستان لتها   مع مث  تتما كة، ال  ال ة إلطار عمل إدارة المخاطر  س  الرئ  . للعنا
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ل   إطار عمل إدارة المخاطر: ١الش

 

لها ة المخاطر وتق ج ات  إس

ة عملها مثل إطار  ج ات ذ إس  أن تتحمله من أجل تنف كة مكن لل  الذي  ع المخاطر ال كة مستوى ون ال ل المخاطر  تق
ة للمخاطر مثل تقلب األراح  س ة من المصادر الرئ ة رأس المال وموارد السيولة، مع الحما  وحما المساهم والعوائد ذات الصلة 

ة األخ  المال اتواإلعسار والمخاطر غ مة ال السمعة وحو  . رى المتعلقة  كة للمخاطر تأخذ  ل ال ان تق ة لب المراجعة السن
ل   تق ات  كة وأي تغي ة أعمال ال ج ات  اس ات  جة للتغ د المخاطر ن ة تحد د من خالل عمل

َّ
حد

ُ
دة ت ار أي مخاطر جد االعت

 ظروف السوق ات   . المخاطر ناشئة عن التغ

مكن ة  و عاد التال كة للمخاطر من خالل األ ل ال ص تق ل المثال ال الح(تلخ  س  ): ع

  ما  ‐األراح المعرضة للخطر ة،  ا ألعمالها األساس ج ات حقق حضورا إس م نموذج أعمال مستدام   تقد كة إ تهدف ال
سمح بتحقيق زادات  م األراح مما   رأس المال وتحقيق كفاءة اإلنفاقستهدف األراح الثابتة، وترا  . ع

  كة ‐أهداف رأس المال  المحدد لل  الداخ ما يتجاوز الحد األد ة رأس المال   كفا  . الحفاظ ع

  ة   –تحمل المخاطر ل شغ  خسائر المخاطر ال

 ذلك  ة وما إ م ات التنظ ة مثل االمتثال للمتطل  المال  . األهداف غ

 .من بيان تقبل المخاطر المخاطر النوعية عبر مختلف أنواع المخاطر مثل المخاطر المتعلقة بالسمعة والسلوكباإلضافة إلى ذلك، يتض

ويهدف مستوى تقبل الشركة للمخاطر النوعية والبيانات التي تصدرها بشأن مستوى تحملها للمخاطر وحدود المخاطر الكمية جميعها إلى 
قابلية تحمل المخاطر المعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة وكذلك حماية سمعة الشركة في  ضمان تنفيذ أعمال الشركة بما يتماشى مع

  .ظل البيئات العادية والمضغوطة

كة  ال ل عام  ش ل المخاطر  ة العمل وتق ج ت  إس اف ع ة اإل  مجلس اإلدارة مسؤول ل األهداف . يتو  ش نعكس ذلك  و
 ضوء تلك القيود والحدود ودرجات تحمل المخاطر  كة  د من ممارسة أعمال ال  . للتأ

 قاعدة رأس المال   تح ة األعمال من خالل المخاطرة المدروسة ال ج ات ذ إس  تنف كة للمخاطر  ل ال  تق ة  يتمثل حجر الزاو
ازاتها  كة وامت السوق واالئتمان والسيولة و . ال طة  ة، مثل المخاطر المرت تم تحملها فالمخاطر المال  أعمالها، و األراح متأصلة 

كة  ال ة معدلة حسب المخاطر لمساه ة مناس جاب د عوائد إ ات السوق . غرض تول فعل تقل ة  شأ المخاطر المال مكن أن ت و
 المناخ فعل عوامل أخرى مثل تغ  أو  ئة االقتصاد ال شغ. أو ب ة، مثل المخاطر ال  المال شأ المخاطر غ االمتثال وت ة والمتعلقة  ل

ات التجارة  الخدمات والعمل فعل إطار توف  المقام األول  ذ معامالت أو ممارسات . والسمعة والسلوك،   تنف كة ع قِدم ال
ُ
وال ت

از  االمت مة تتعلق  ان من المحتمل أن يتمخض عن ذلك مخاطر جس لة، إذا  اط مع عمالء أو أطراف مقا ات ومن تجارة أو االرت
كة للخطر  عرض سمعة ال  . شأنه أن 

ا ألعمالها  ج ات حقق حضورا إس م نموذج أعمال مستدام   تقد أنها تهدف إ عرف األراح المعرضة للخطر 
ُ
ما  وت ة،  لدانها األساس

 رأس المال وتحقيق كفاءة اإلن سمح بتحقيق زادات ع م األراح مما  د المخاطر . فاقستهدف األراح الثابتة، وترا حدد إطار تحد و
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 ذلك األراح المعرضة للخطر والمخاطر  ما  ة والمضغوطة،  ع  الظروف الطب  تظهر  م المخاطر ال د وتقي ات تحد مسؤول
ة ومخاطر السمعة ج ات  . االس

. ل بها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالجرائم الماليةفيما يتعلق بمخاطر االمتثال، تسعى الشركة إلى االمتثال للقوانين والقواعد واللوائح المعمو
تسعى الشركة إلى تجنب المعامالت أو األنشطة التجارية أو التصرفات الناجمة عن الموظفين أو الوحدات أو العمالء أو األطراف المقابلة 

  .التي تؤدي إلى انتهاك التزامات الشركة باالمتثال

، ا مع مجموعة مورغان ستان  العمالء أو األسواق أو سمعة  وتماش ة ع المخاطر ذات اآلثار السلب كة مخاطر السلوك  عّرفت ال
كة و  جة لسلوك ال كة ن  حد سواء . أو موظفيها  ال  المتعمدة ع فات المتعمدة وغ شمل السلوك الت  . و

 المخاطر  ازات، مخاطر االمت انا  شار إليها أح ُ    ال ذ مجموعة مورغان وتصف مخاطر السمعة، قة تنف ط طة  المحتملة المرت
 ذلك أصحاب المصلحة والعمالء والجهات  ما  كة  ة عن المجموعة وال تصورات األطراف الخارج كة ألعمالهما و  وال ستان

ة والعامة م شاط الذي قد ي. التنظ  تجنب ال كة إ  ال س  ، ه مجموعة مورغان ستان م   مخاطر تتعلق ووفقا لما تل نطوي ع
مكن . السلوك أو السمعة  ممارسة األعمال ومن ثم ال  د منه  أن مخاطر السلوك أو مخاطر السمعة أمر ال  كة  ومع ذلك، تقر ال

امل ال  . التخلص منها 

 ثقافة المخاطر 

  ة  س ادئ رئ  خمس م   مجموعة مورغان ستان سخ ثقافة المخاطر الخاصة  اهة : ت ة والمساءلة  ال ة واالستقالل والشمول
ة د من خطوط الدفاع. والشفاف كة والعد ال ة الخاص  ذ هذە الثقافة من خالل إطار إدارة المخاطر المؤسس

َّ
نف
ُ
 . وت

 اإلدارة الغ عنها إ د المخاطر واإل ح والتحدي الفعال وتصع  الحوار المفت شجع ع
ُ
مة  كة ثقافة مخاطر سل  ال ب ا  هذا وت العل

المخاطر  ة عن المسائل المتعلقة   جانب اإلفصاحات الخارج ة إ م كة والهيئة التنظ ر ثقافة مخاطر . ومجلس إدارة ال ة تط وعمل
  كة المتمثل  ام ال  ال ة مستمرة وقائمة ع  عمل كة  حة"ال  " اتخاذ اإلجراءات الصح  أن إدارة المخاطر  مها المتمثلة  وق

ل موظفمسؤو  ة   . ل

املة عن ترسيخ ثقافة المخاطر وضمان وجود إطار عمل فّعال ومناسب إلدارة المخاطر  ة ال كة المسؤول  مجلس إدارة ال ان . يتو ب
ة  ج ات خططها اإلس ط  رت  و  ال يتجزأ من ثقافة المخاطر لدى مجموعة مورغان ستان ة تحمل المخاطر هو جزٌء ل كة لقا ال

ضاتوالرأسمال  عن برامج التع
ً
لة األجل، فض ة وط ة قص  . ة والمال

 ووضع  شغ د نموذج  ة وتحد ـــج لثقافة امتثال ق ـ و ة ال كة مسؤول ا وال ق ق األوسط وأف ا وال  أورو  االمتثال   إدارا تتو
ف من شد ام والتخف م مخاطر االل  عن تقي

ً
 إلدارة مخاطر االمتثال، فض  برنامج قائم معاي شأنها والحفاظ ع عداد التقارر  تها و

كة شأن ال ل أصحاب المخاطر  ارها من ق ة إدارة مخاطر االمتثال واخت  المخاطر لمراق د اإلدارة .  ع ما أنه مسؤول عن تزو
 واإلرشادات  المشورة   اسات واإلجراءات عند االقتضاء(والموظف  ذلك الس    ما   وكذلك التدرب) المتعلق بتطبيق القوان

 المنتجات   ومراجعة كة  ال  مستوى  ع  تقارر مخاطر االمتثال  إطار إعداد دارة  و اتهم مسؤول   اسات المتعلقة  والس واللوائح
ة م ة والعالقات التنظ م ل إطار العمل إلدارة االتصاالت المهمة مع الجهات التنظ سه دة ودعم و شطة التجارة الجد زز وتع. واأل

   المتوقع من جميع الموظف ة للسلوك األخال  العال  تحدد المعاي  . ذلك قواعد السلوك ال

ات  ذ المسؤول رە وتنف ة وضع إطار شامل لمخاطر السلوك وتط ضا مسؤول ا أ ق ق األوسط وأف ا وال  أورو  إدارة االمتثال  وتتو
  االمتثال المنصوص عليها    ا ومجموعة المتعلقة ق ق األوسط وأف ا وال أورو  مخاطر السلوك الخاصة   إدارة اسة ملحق س

ة  العالم ة  ,مورغان ستان اسة إدارة مخاطر السلوك العالم مل لس ق إجراءات خرق قواعد السلوك تضع . الم ا وال أورو الخاصة 
ا  ق الغ عن  األوسط وأف الغ عنها وكذلك اإل دها والتحقيق فيها واإل ة وتصع د حوادث السلوك الجوه  تحد  إ إجراءات تر

 . المخاوف المصعدة ومعالجتها 

اتها اسات المخاطر وعمل  س

  ات الراسخة ال اسات والعمل  عدد من الس د أنواع المخاطر المختلفة لدى مجموعة مورغان ستان م تحد  تح  ال تحدد المعاي
ف من حدتها  دارتها والتخف مها ومراقبتها و شطة أعمالها وتقي  تنطوي عليها أ  ال اسات إدارة مخاطر محددة . ذ س وقد تم تنف

ة عند االقتضاء  م ة والتنظ ات األعمال المحل موافقة . للتعامل مع متطل اسات   هذە الس تم مراجعتها وتح كة و مجلس إدارة ال
ل سنوي  . ش

ارات الضغط ة واخت ل الحد المناس ا  به
ً
اسات إدارة مخاطر المجموعة مدعومة كة من خالل س ة مخاطر ال ج ات ح إس

ّ
. توض

كة  ال  مستوى المؤسسة  امل إلدارة المخاطر ع كة، إطار عمل مت اها ال
ّ
بن  ت اسات، ال اسة  . وتقدم هذە الس ذا تعارضت س و

ة  اسة الداخل ات الس ة تحل محل متطل  اللوائح المحل
ّ
ة، فإن  واللوائح المحل إدارة المخاطر لدى المجموعة مع أي من القوان

 . للمجموعة
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ة  إطار عمل الرقا

ة يتطابق مع نموذج  كة إطار رقا ، تطبق ال ات ، م"خطوط الدفاع الثالثة"وفقا لمجموعة مورغان ستان د واضح للمسؤول ع تحد
 وحدات األعمال ووظائف الدعم  دارة المخاطر المستقلة )الخط األول(ب  (، و  ) الخط الثا دارة التدقيق الداخ  ). الخط الثالث(و

 ذلك(وحدات األعمال ووظائف الدعم  ة، وما إ ا، والشؤون القانون ات، والتكنولوج  عرضة للمخاطر،) مثل العمل    األ و
ادئها  ل المخاطر لدى المجموعة وم  مع تق ما يتما شطة  األ طة  ة إدارة المخاطر المرت  إليها مسؤول  من تضع . من تل ف

 والقواعد واللوائح السارة د من االمتثال للقوان اسات واإلجراءات وتتأ ط لالمتثال للس  . ضوا

كة ال ال ة واالمتثال   وسمعتها ولمساعدة أعمال قدم قسم الشؤون القانون كة الما ة وضع ال ة لحما م ة والتنظ مشورة القانون
اسات مجموعة  ة ذات الصلة وس الخدمات المال  واللوائح المتعلقة  ة واالمتثال للقوان  إدراك المخاطر القانون اتها  كة وعمل ال

ها   ومعاي  . مورغان ستان

  دارتها وتعمل إدارة المخاطر المستقلة ع مها ورصدها و د المخاطر وتقي ل المثال، . تحد  س شمل إدارة المخاطر المستقلة، ع و
 ذلك ق ما  ا  ق ق األوسط وأف ا وال  أورو دارة االمتثال  ا و ق ق األوسط وأف ا وال  أورو  يؤديها قسم المخاطر  سم المهام ال

ة المنتجات ة ومراق ة العالم م  الجرائم المال  (والتقي  ). جزء من القسم الما

ا  ق ق األوسط وأف ا وال  مدير إدارة المخاطر لمنطقة أورو لفظ (يتو ه  شار إل  المخاطر"الذي   موظ  قسم ") كب اف ع اإل
ا  ق ق األوسط وأف ا وال  منطقة أورو ا مس. المخاطر  ق ف ق األوسط و ا وال  أورو  قسم المخاطر  عت  عن وحدات و

ً
تق

دارتها من خالل   رصد المخاطر و ا  ق ف ق األوسط و ا وال  أورو ا ولجنة المخاطر  ساعد اإلدارة العل األعمال ووظائف الدعم، و
ة ات الرقا  . عدد من عمل

ق األوس ا وال  أورو ا مدير إدارة االمتثال  ق ق األوسط وأف ا وال  أورو ة المطاف دير إدارة االمتثال   نها بع  ا الذي ي ق ط وأف
 المجموعة ة  س الشؤون القانون نامج مستقل إلدارة مخاطر االمتثال . رئ ا ب ق ق األوسط وأف ا وال  أورو تحتفظ إدارة االمتثال 

ة ــــج لثقافة امتثال ق و ه اإلدارة المذكورة مسؤولة عن ال موج  مستوى المؤسسة تكون   .  ع

ة مثل قس ل شغ ة وال ة المال الرقا ما يتعلق  كة ف  خط الدفاع الثالث وهو مصدر ضمان مستقل لمجلس إدارة ال م التدقيق الداخ
ة االمتثال ف األعمال ومهام . ورقا كة وهو قسم مستقل عن وحدة ت ال كة لجنة المراجعة  ال   بع قسم التدقيق الداخ و

دارة المخاطر   الدعم و  يوفر ا. ة  ة الداخل ئة الرقا ة لب ل شغ ة ال م والفعال شأن جودة التصم  
ً
 ضمانا مستق لتدقيق الداخ

ذ  ة تنف  المخاطر ومنهج ة التدقيق القائم ع استخدام نموذج تغط ة  ات الرقا مة وعمل دارة المخاطر وأنظمة الحو كة، و ال
 ا  مع معاي ما يتما  تم إعدادها  ةالتدقيق ال  . لتدقيق المهن

ا ٢٠٢٠خالل عام  ق ق األوسط وأف ا وال  منطقة أورو د إلدارة المخاطر  س جد  رئ  رؤساء . ، تم تعي ات ع لم تطرأ أي تغي
ا  ق ق األوسط وأف ا وال  لمنطقة أورو ة والتدقيق الداخ  . أقسام االمتثال والشؤون القانون

ة من  ات جوه ة أو مهام إدارة المخاطر ما ال توجد تغي ط الداخل  إطار الضوا قها ع  . المقرر تطب

 الحدود وتحمل المخاطر

ة تحمل المخاطر  ل كة وقا ة أعمال ال ج ات د إس ا من خالل تحد ات العل دءا من المست اسة العامة  ضع مجلس اإلدارة الس
ة رأس المال والسيولة  مجموعة . وأطر كفا جم ذلك إ كة وُ د من ممارسة أعمال ال شاملة من الحدود وأطر تحمل المخاطر للتأ

انتظام مخاطر السلوك ومخاطر .  حدود تلك القيود   تتم مراقبتها  شمل المخاطر األخرى ال  ، ة األو  مخاطر الرك اإلضافة إ و
 . االمتثال ومخاطر السمعة واألراح المعرضة للمخاطر  ة األداء    وتتم مراق الغ عنها إ ل تحقيق هذە األهداف والحدود واإل س

ة صورة سن راجعها مجلس اإلدارة . مجلس اإلدارة  ا، و كون مناس حسب ما  صورة دورة،  حها  وتتم مراجعة هذە الحدود وتنق
 السنة  األقل   . مرة واحدة ع

ار الضغط  اخت

ار الضغط واحدا من أدوات إدارة   اخت عت د ُ  تحد  المستخدمة  مجموعة مورغان ستان كة و ال ة الخاصة  المخاطر األساس
اسه  محافظها وق دة ع ات والقرارات ذات الصلة. أثر أوجه الضغط الشد حدد عددا من العمل س المخاطر .  فهو  مل مقاي ما 

  كة ع اس قدرة ال  نهج واضح ومرن لق كة من خالل توف  ال درجات متفاوتة من األخرى  ناروهات  د من الس تحمل العد
ة ل ة والتوقعات المستق ظروف السوق الحال طة  ة. الشدة المرت دا لألغراض التال ار الضغط تحد ستخدم اخت  : وُ

  دارتها : إدارة المخاطر مها و د المخاطر أو مواطن الضعف وتقي  تحد

  م المخاطر ة : ترا  الصدمات العكس الخسائر  ما يتعلق  مة ف ا م حجم المخاطر الم  . تقي

 ط رأس المال والسيولة ار خطط رأس المال والسيولة تحت الظروف المضغوطة  : تخط  اخت
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مها  ر المخاطر وتقي  تقار

ضا من أجل شأنها أ عداد التقارر   إطار عمل رصد المخاطر و ة ع  الوقت المناسب  يتم إضفاء الصفة الرسم م التحديثات  تقد
الغ عن إجراءات صنع القرار والحد من المخاطر  كة للمخاطر لإل شأن تعرض ال ا   . والتحديثات الدورة لإلدارة العل

 ونظم  المكتب األما  ذلك أنظمة المخاطر  ما  ة،  دة المراق ة ج ة تحت الغ عن المخاطر من خالل ب إدارة  يتم دعم قدرات اإل
   مجموعة مورغان ستان  . المخاطر 

مة المخاطر  حو

ات  مست اط هذە المخاطر  كة ومدى ارت  تواجه ال عة ومستوى المخاطر ال ة فهم طب  عاتق مجلس اإلدارة مسؤول  ع تل
ة اف كة للم.  رأس المال ال حدد مدى تحمل ال كة و ة ال ج ات  إس اف ع  بها ما أنه مسؤول عن اإل أ   ة ال س خاطر الرئ

 بها  أ ة أو من المرجح أن  ج ات ذ اإلس كة. تنف ال عتمد مجلس اإلدارة حدود رأس المال الخاصة   ذلك،  اإلضافة إ  . و

ها من األمور  ة الثالثة وغ فصاح الرك ما يتعلق ب م العون والمشورة له ف لف مجلس اإلدارة لجنة التدقيق لتقد شمل اللجان . وقد  و
ت اف  والم  تقدم العون لمجلس اإلدارة لجان االمتثال والتعي ل . األخرى ال ن المجلس ولجانه ٢يوضح الش  . تك

كة  لجان مجلس إدارة ال

  ة لجنة المراجعة  تم تعي  مراق كة  ه لمجلس إدارة ال م المساعدة والتوج كة لتقد ل مجلس إدارة ال الغ) ١: (من ق ؛  اإل الما
ة؛ ) ٢( ط الداخل ؛ ) ٣(الضوا الغ التنظ ؛ ) ٤(اإل  ) ٥(التدقيق الداخ  الخارجي  . المدقق

بع    لجنة االمتثالت ما  كة،   ال  تؤثر ع االمتثال ال ة والمتعلقة  شأن المسائل القانون كة وتقدم له المشورة  مجلس إدارة ال
م ا االمتثال التنظ دةذلك إثارة قضا مات اللوائح الجد م تقي  . ة وتقد

تتقدم  اف حات والم ش ة  لجنة ال مسائل الموارد ال ما يتعلق   مجلس اإلدارة ف ــع سنوي إ  أساس ر ات ع انات وتوص ب
كة  ال  تؤثر ع ت ال اف  . والم

ل  ة: ٢الش  السعود ل لجان مجلس إدارة مورغان ستان  ه

 

 

 

 

 االئتمان 

 
ة . ٤ ات المال الحسا ط   ٤أساس اإلعداد وال

ة  القوائم المال

انات ل الب أي حال من قب   ما ال تعت ة،  قة مجموعة من القوائم المال  الوث ل هذە ش ة ال  اف  االس ة . أعدت القوائم المال
ة ل هيئة السوق المال موجب لوائح األشخاص المرخص لهم الصادرة من ق ة   السعود كة مورغان ستان شمل . المراجعة ل و

ة الدو   المحاس ة الصادرة عن مجلس معاي ة إلعداد التقارر المال  الدول ة المعدة وفقا للمعاي ات ذلك القوائم المال ة والتفس ل
ة أو ألغراض  ئمان  صناديق اس ثناء األصول المحتفظ بها  اس ة،  ة إلعداد التقارر المال  الدول  المعاي الصادرة عن لجنة تفس

كة أصول عائدة لل عامل 
ُ
 ال ت ة ف ــــخ . ائتمان ة بتار م الصادر عن هيئة السوق المال م ٢٠١٧يناير  ٤وتتوافق هذە المعاملة مع التعم

   القرار المؤرخ   إ ش   ١٩الموافق (ه ٢٠٣١٤٣٨الذي  سم  م٢٠١٦د ة .  القوائم المال درج هذە األصول 
ُ
 لم ت ، التا و

كة  . لل

كة   وافق عليها مجلس إدارة ال غتها ال ص ة،   السعود كة مورغان ستان ة ل ولجنة ") مجلس اإلدارة (" تتوافق القوائم المال
ة ة إلعداد التقارر المال  الدول  المعاي ة المقررة  ة إلعداد التقارر المال  الدول ادئ المعاي عة لها، مع م ند .              المراجعة التا س

ة ونموذج  السعود كة مورغان ستان ة المراجعة ل  القوائم المال ة الثالثة إ  إفصاحات الرك ة رأس   جميع الجداول الواردة  كفا
ة ع. المال  السعود كة مورغان ستان ة ل سخة من القوائم المال  : وتتوفر 

ة   السعود  مورغان ستان
 مجلس اإلدارة

ت اف  والم  لجنة المراجعة لجنة التعي  لجنة االمتثال



 
   ة الثالثة اإلفصاح التنظ ة(الرك ة السعود ة الع  )الممل

 

٩ 
 

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

اسات واإلجراءات  الس

ة من المعلومات المتعلقة بنطاق  س م األجزاء الرئ  السوق بتقي   ام المتعامل  ق  الثالثة  ة يتمثل الغرض من إفصاحات الرك
  التا م المخاطر، و ات تقي كة  التطبيق والتعرض لمخاطر رأس المال وعمل ة رأس مال ال  . كفا وتطبق مجموعة مورغان ستان
كة  لل  الثالثة ة  إفصاحات الرك م مدى مالءمة جراءات لتقي اسات و  س .   مورغان ستان كة ات   مراجع حسا  ع وال يتع

ة الثالثة، ولم تخضع هذە اإلفصاحات للمراجعة مطلقا  ة مراجعة إفصاحات الرك  . السعود

ارا من  ة اعت  السعود كة مورغان ستان ة الثالثة ل ند إفصاح الرك   ٣١س سم  إليها ٢٠١٩د ش   ة ال ادئ التوجيه  الم م إ
شطة التعامل واإلدارة والحفظ  ٦٨المادة  مزاولة أ ح لهم المرخص لهم  ها جميع األشخاص الم  ي ة ال ة المال فا من قواعد ال

 . أو أي منهما 

 إدارة رأس المال . ٥

ة ة رأس المال مصدرا هاما للقوة المال  السعود كة مورغان ستان    مع . تعت ما يتما ة  فاعل ه  ث أنها تدير رأس المال وتراق ح
ة ة المحل م ات التنظ متثل للمتطل ما  اسات واإلجراءات المعتمدة و  . الس

  عة  اسات إدارة رأس المال المت  ووفقا لس  بناء ع ة وضعها الما  السعود كة مورغان ستان دير 
ُ
، ت مجموعة مورغان ستان

اسات رأس المال   جانب س ل المخاطر وتوافر رأس المال ومعدل العائدات إ نها فرص األعمال التجارة وتق جملة أمور من ب
ف االت التص رشادات و ة و م ات التنظ ة والمتطل  الداخل ه،.  عل ناء ل  و  المستق  رأس المال  ل قاعدة  تعد فقد تعمل ع

 ألعمالها  ة اجات المتغ  االحت  لمواجهة ان .  ال  قدرة  لضمان  القانو ان  مستوى ال  ع  لرأس المال  المستوى المالئم حدد وُ
ة لرأس المال م ات التنظ ة جميع المتطل شأة عاملة وضمان تلب م د المكونات ا. لالستمرار  ة إلطار إدارة رأس المال وتم تحد س لرئ

كة، وقد تناولت هذە   لدى ال ة رأس المال الداخ م كفا ة تقي اسة عمل  س ة   السعود كة مورغان ستان الذي اعتمدته 
 التطل  جانب توقعات رأس المال  إ ة،  المال  والروافع ة  المخاطر الزمن  ع  بناًء م رأس المال  بتقي  تتعلق ة المكونات مسائل ع

ارات الضغط  . واخت

افة  اس حجم  غرض ق  العام   األقل   مرة واحدة ع ة رأس المال الداخ م كفا ة تقي ة عمل  السعود كة مورغان ستان جري 
ُ
ت

اٍف  ط فّعالة لرأس المال من أجل ضمان توافر رأس مال  ة تخط شأنها واعتماد عمل عداد التقارر  ة ورصدها و المخاطر الجوه
ناروهات المحتملة األخرى  عن الس

ً
شطة التجارة المعتادة فض ذ األ  . لتنف

ة   السعود كة مورغان ستان الغ مجلس لجنة المراجعة  ستخدم إل
ُ
  ة س  رئ  أداة   ة رأس المال الداخ م كفا ة تقي عمل

ة رأس المال خصوص حجم المخاطر وكفا ة . ومجلس إدارتها  م كفا ة تقي ةعمل  السعود كة مورغان ستان  ل  : رأس المال الداخ

   ما  ل مالئم،  ش دارة مخاطرها  ة يتم رسملتها و  السعود كة مورغان ستان  تتعرض لها  ُصممت لضمان أن المخاطر ال
ة األو موجب الرك امل  ل  ش  المحصورة   المحصورة أو غ  . ذلك هذە المخاطر غ

 ارات ا خدم اخت
َ
ست

َ
ة   السعود كة مورغان ستان  ضمان أن  ساب وتقدير حجم هامش رأس مال يهدف إ لضغط الح

 معقولة دة إ اوح من شد ناروهات ضغط ت  ظل مجموعة من س ة  م ات التنظ ما يتجاوز المتطل ل  شغ  . ستواصل ال

   ة والمضغوطة ع ة العاد ل شغ ئات ال  ظل الب ة رأس المال  م كفا ّ ق
ُ
لغ مدتها ثالث ت ة لرأس المال ت ط ة تخط مدار ف

عدە ل الضغط و  لما ق  مع المستوى األد  يتما  وضع رأسما ة ع  السعود كة مورغان ستان  . سنوات لضمان محافظة 

   ل ة  اليوم ات اإلدارة  عمل  ال يتجزأ  جزءا  الداخ  رأس المال ة م كفا  تقي ة  لعمل ة س  الرئ  العنا  تعت  ستان  مورغان كة
ة وثقافة صنع القرار بها   . السعود

عة   متا  من مكنها    مّما  مستوى لرأس المال،  أفضل  الحفاظ ع  إ ة  السعود  ستان  مورغان كة    رأس مال تهدف إدارة
ات رأس   لمتطل فاء الدائم للحد األد ، مع االس لة األمد للمساهم  ط

ً
مة  ترّسخ ق ات ال ج ات ات اإلس  ومتطل المال التنظ

 حٍد سواء   ع ارات . رأس المال الداخ كة والخ  تحتفظ بها ال ات رأس المال ال صورة منتظمة مست م مجلس اإلدارة  ّ ق ُ

 كفاءة صورة أ  . الممكنة المتاحة الستخدام رأس المال الفائض 

ل خط الدفاع األول ضد الخسائر 
ّ
 األراح تمث

ّ
كة أن درك ال

ُ
الغة . الناجمة عن مخاطر العمل ت ة رأس المال ال ومع ذلك، نظرا ألهم

ات   متطل ّ قدر وجود حائل يتخ   ا  رأس المال ال  الحفاظ ع ل 
ّ
كة يتمث  هدف ال

ّ
فاء، فإن  اإل  ضمان استمرار القدرة ع

ات  ة مواجهة المخاطر الناجمة عن التقل غ ، وذلك  ة رأس المال التنظ ات دورات األعمال كفا ة متطل م األصول وتلب  ق
ة ل ات المستق  أراحها . والتوسعات والمتطل قاء ع  مّر سنوات من خالل االس كة زاد رأس مالها ع س ال  . ومنذ تأس

   مجلس اإلدارة ع الغها إ ا و كة شه سب ال  و ات رأس المال التنظ  لمتطل ساب الحد األد ــع سنوييتم اح  . أساس ر
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ذ إطار عمل فّعال إلدارة رأس المال ة من خالل تنف كة تحقيق األهداف التال  : تواصل ال

 ة العمل الشاملة ج ات اٍف لدعم إس  رأس مال   . الحفاظ ع

    والما ات ط اإلس ة التخط ص رأس المال مع عمل  . دمج قرارات تخص

  ا ز قدرة مجلس اإلدارة واإلدارة العل ة العمل  تع ج ات  رأس المال لدعم إس  إدراك مقدار المرونة الموجودة  ع
 . الشاملة

 ة ناروهات الضائقات المال ة وس ناروهات االقتصاد ات رأس المال تحت مختلف الس كة لمتطل ز إدراك ال  . تع

  ٍل منها  المخاطر ورأس المال ورط األداء  ط ب ا  . بناء ودعم ال

 س فاء  فاس  حص ا  ووضع احت ة رأس المال التنظ  . ب كفا

ة؛  ازة لهيئة السوق المال ه القواعد االح ات رأس المال الذي تنص عل  لمتطل  مع مراعاة الحد األد ا مقدار  كة  تتم رسملة ال
كة احتجاز رأس مال فاؤها وتضمن إدارة ال  لرأس المال قد تم اس ات الحد األد  جميع األوقات لمواجهة   أي أن متطل اٍف 

 أعمالها   س كة   تواجه ال ما . المخاطر ال  ضمان االستخدام الفّعال لرأس المال ف كة ع  قدرة ال ة رأس المال ع وتدل كفا
ة توقعاتهم  وتلب ات العمل والنمو وحجم المخاطر مع تحقيق عوائد المساهم متطل  . يتعلق 

 الجدول  ة  ة المال فا ة وفقا لقواعد ال ل شغ ة والمخاطر ال ة والمخاطر السوق ات رأس المال للمخاطر االئتمان  ١‐١ترد متطل
ل ١راجع الملحق ( د من التفاص  م  ): لالطالع ع

 مواردرأس المال . ٦

 الجدول  كة  ة لموارد رأس المال ال س  الرئ  تتألف مما ١‐٦ترد العنا  :  ، و

  الغ كة وال ال ع أسهم رأس المال الخاص    ٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠رأس المال المدف سهم  ٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠رال سعودي مقسم إ
ل سهم منها  مة  لغ ق ة ١٠ت  . راالت سعود

  ة س كة  جب أن تجنب ال  ، كة األسا ة وفقا لنظام ال ات النظام اط  ١٠االحت  النظا ا  دخلها لالحت ٪ من صا
ة  س عادل   ما   إ ا صل ذلك االحت  أن  كة . من رأس المال %٣٠إ  لل  النظا ا  االحت ات  ولم تطرأ أي تقل

ــــع األراح. خالل العام خضع لتوز  ال  ا  هذا االحت
ّ
أن  . علما 

   ل األراح غ
ّ
 تمت مراجعتها تمث  النحو األراح المحتجزة ال ة ع ل مة المتوفرة لتوزعات األراح المستق ا الموزعة الم

ة األمر   نها ه مجلس اإلدارة أو الواجب رسملتها  ل لجنة المراجعة والذي وافق عل ه من ق    . المو

 

  ما  ة   السعود كة مورغان ستان  رأس المال ل   ٣١عنا سم    ٢٠٢٠د  : ما 

   ولى والثانية من رأس المالالفئة األ: ١-٦الجدول 

   ألف لایر سعودي

 
٢٠٢٠ ٢٠١٩ 

 ٦٥٬٠٠٠ ٦٥٬٠٠٠ رأس المال المدفوع 

 ١٩٬٥٠٠ ١٩٬٥٠٠ االحتياطي النظامي

 ١٧٤٬٩٤٢ ١٦٤٬١٦٣ األرباح المحتجزة التي تمت مراجعتها 

 )٣٬٥٧١( )٣٬٧٩٧( االقتطاعات من الفئة األولى

 ٢٥٥٬٦٤٥ ٢٤٥٬٠٩٢ إجمالي الفئة األول من رأس المال

 ٠ ٠ إجمالي الفئة الثانية من رأس المال

 ٢٥٥٬٦٤٥ ٢٤٥٬٠٩٢ إجمالي قاعدة رأس المال

  ما   فحسب من رأس المال  ة من الفئة األو  السعود كة مورغان ستان   ٣١يتألف رأس مال  سم كة ٢٠٢٠د ، وال تملك ال
ل رأس   ه ة من رأس المال   . مالها الفئة الثان ما  ا من االقتطاعات،  كة، صاف  قاعدة رأس المال ال لغ إجما   ٣١ي سم د

لغ  ٢٠٢٠  )رال سعودي ٢٤٥٬٠٩٢٬٠٧٧: ٢٠١٩(رال سعودي  ٢٥٥٬٦٤٥٬٢٠٨م
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ة .٧  المخاطر االئتمان

كة  تواجه ال ة ال س  الرئ ة األو  إحدى مخاطر الرك ة   المخاطر . المخاطر االئتمان ش
ُ

 مخاطر  لة إ ة واألطراف المقا االئتمان
ة اماته المال ال ل أو ُمصدر  ض أو طرف مقا  تواجه . الخسائر الناجمة عن عدم وفاء مق ة ال ف المخاطر االئتمان مكن تص و

   النحو التا كة ع  : ال

 مخاطر الودائع لدى المصارف . 

 ات  ال كة و  . مخاطر الذمم المدينة لل

ةإدارة   المخاطر االئتمان

  اري مهم داخل مجموعة مورغان ستان ان اعت ل ك ، مع مراعاة   أساس عال ة ع تحدد . يتم إدارة التعرض للمخاطر االئتمان
شأن  ة  اسها ورصدها ومراقبتها، مع ضمان الشفاف ة وق د المخاطر االئتمان ة إطار تحد جراءات إدارة المخاطر االئتمان اسات و س

  ا المختص  اإلدارة العل  موظ ات المخاطر إ د ترك الحدود المقررة وتصع ام  ة واالل ة الجوه  . المخاطر االئتمان

ل ة ومخاطر ائتمان الطرف المقا ات رأس المال للمخاطر االئتمان  متطل

ة والمخاطر االئتمان ات رأس المال للمخاطر االئتمان  متطل  ب  اإلطار التنظ لةم  رأس مال المخاطر . ة المقا عكس عن و
  ثمارات ال االس اماته والمتعلقة  ال ض   مخاطر الخسائر الناشئة عن عدم وفاء المق  تعزى إ ات رأس المال ال ة متطل االئتمان

ــــخ االستحقاق  تار كة ح  تحتفظ بها ال  التجارة مثل الودائع ألجل ال  الدفاتر غ ش. تتم  أ التعرض لمخاطر ائتمان الطرف و
موجب عقود المنتجات المتداولة امات السداد  ال  الوفاء  لة ع ل عن مخاطر عدم قدرة األطراف المقا  . المقا  ب رجع التمي و

التعرض لمخاطر  ة للمخاطر المتعلقة  عة الثنائ  الطب ل إ ة ومخاطر ائتمان الطرف المقا ائتمان الطرف التعرض للمخاطر االئتمان
ل  . المقا

 للمخاطر   حساب رأس المال التنظ  من القواعد  ة األو ات الرك موجب متطل ه   المنصوص عل ا كة النهج الق ستخدم ال
ة  . االئتمان

  أقل من 
ً
ة  صاف

ً
ة س  التجارة  شطة غ األ ات رأس المال لألوضاع المتعلقة  ل متطل ٪ من األصول المرجحة ١٤تقا

كة ال  تحددها القواعد لتعت افئان عة مولمجمري تجار غیط لنشارض تعل کم إسناد یتو. المخاطر الخاصة   . رض ال

  ع المخاطر د مستوى جودة االئتمان المطابق لن ة لتحد فات االئتمان كة التص كة جداول . ستخدم ال ستخدم ال
ة   توفرها هيئة السوق المال ات التطابق ال س جودة مست ات مقاي الة ومست الو ة الخاصة  فات االئتمان د التص لتحد

 : أدناە) ب(١‐٧و ١‐٧انظر الجدوالن . االئتمان

 التصنيفات طويلة األجل لألطراف المقابلة) أ(١-٧الجدول 
   

 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ درجة جودة االئتمان

 ستاندرد أند بورز
إلى  AAAمن 

AA- 
 -Aإلى + Aمن 

إلى + BBBمن 
BBB- 

 -Bإلى + Bمن  -BBإلى + BBمن 
فما + CCCمن 

 دون

 فيتش
إلى  AAAمن 

AA- 
 -Aإلى + Aمن 

إلى + BBBمن 
BBB- 

 -Bإلى + Bمن  -BBإلى + BBمن 
فما + CCCمن 

 دون

 موديز
إلى  Aaaمن 

Aa٣ 
 A٣إلى  A١من 

إلى  Baa١من 
Baa٣ 

 فما دون Caa١ B٣إلى  B١من  Ba٣إلى  Ba١من 

 فما دون A BBB BB B Cإلى  AAمن   AAA كابيتال إنتليجنس

 

  التصنيفات قصيرة األجل لألطراف المقابلة) ب(١-٧الجدول 

 ١ ٢ ٣ ٤ درجة جودة االئتمان

 ٣‐Aأقل من  ٣‐A ٢‐A ١‐A، +١‐A ستاندرد آند بورز

 F٣أقل من  F٣ F٢ F١، +F١ فيتش

 Primeليس مصنّفًا على أنّه  ٣‐P ٢‐P ١‐P موديز

 A٣أقل من  A٣ A٢ A١ إنتليجنسكابيتال 
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  ف االئتما  التص

ة  ل هيئة السوق المال  المحدد من ق ف االئتما كة التص ستخدم ال حات المخاطر لحالة تعرض للمخاطر،  د ترج عند تحد
سقة ومستمرة  صورة م  ترجيح المخاطر .  يتم تعي د ترجيح مخاطر التعرض،  لتحد ف ائتما ما يتعلق عند استخدام تص ف

  ف االئتما التعرض للمخاطر وفقا لقواعد استخدام التص  . مستوى جودة االئتمان الخاص 

ة  إفصاحات المخاطر االئتمان

ات المتأخرة   المطال

 مستحقة لدى  إصدارها  افة الفوات كة، تكون  عة .  ال كة والطب  ال ثمارة  ة االس ف عة األعمال الم لة األجل نظرا لطب ط
ــع ــ اختالف المشار ــــخ استحقاق السداد  ــــع، تختلف توار  . للمشار ع ها تأخذە 

ّ
كة، فإن اسات ال  أحد س ومع ذلك، بوصف ما 

ٍل من   ار لتوف  : االعت

  من  ــــخ استحقاقها أ  تار  ع  م  الرسوم والعموالت ال املة لفوات وقد يتم وضع . يوما  ١٨٠تخصص مخصصات 
ل الم كرة ١٨٠خصصات ق  مرحلة م ل  التحص ا المتعلقة  ث تحدد وحدات األعمال القضا  . يوما ح

 ـــع ـ  المشار  مرحلة الصفقة   إ  لم تصدر بها فوات شارة ال ند مخصصات المصارف االس  : س
o  ة  ‐شط س  من المصارف %٥٠مخصصات ل
o  ة  ‐معلن س  من المصارف %٠مخصصات ل
o  الزائدةاس( ‐ناجح  الغ الفوات ة  ‐) ثناء م س  من المصارف %٠مخصصات ل
o  ناجح  ة  ‐غ س  من المصارف %١٠٠مخصصات ل
o  ة  ‐معلق س  من المصارف %١٠٠مخصصات ل
o  ة  ‐تم إسقاطه س  %١٠٠مخصصات مصارف ب

ة  األدوات المال

ة والودائع تحت  ة الودائع النقد امات المال الطلب، والذمم المدينة التجارة والذمم المدينة األخرى، والذمم شمل األصول واالل
ة مخصوما منها . الدائنة التجارة والذمم الدائنة األخرى ف المستهل ال الت عدها  مة العادلة، ثم  الق  

ً
ة دا قاس هذە األدوات 

ُ
وت

ة المتوقعة  قائمة الدخل تحت بند . الخسارة االئتمان ات الفائدة  تم إث وف الفائدة"أو " إيرادات الفائدة"و قة " م استخدام ط
ما هو موضح أدناە    . معدل الفائدة الفع

  وف الفائدة ع ــــع إيرادات الفائدة أو م ة وتوز ة لألداة مال لفة المستهل ساب الت قة الح  ط   قة معدل الفائدة الفع وط
ةمدى   "و. العمر المتوقع لألداة المال خصم مدفوعات ومقبوضات التدفقات " معدل الفائدة الفع د  التحد قوم  هو المعدل الذي 

ة ة لألداة المال مة الدف  الق ة إ ة المقدرة من خالل العمر المتوقع لألداة المال  النقد ات .  عند اإلث طبق معدل العائد الفع وُ
 لألداة ال ةاألو  . مال

ة مة األدوات المال  انخفاض ق

ة لفة المستهل الت ة المقاسة  ة المتوقعة ألصولها المال  الخسارة للخسارة االئتمان ا كة احت د ال ّ  . تق

ة المتوقعة اس الخسارة االئتمان  ق

ة للعجز النقدي  مة الحال ة المتوقعة الق ة، تمثل الخسارة االئتمان ة لألصول المال س ة والتدفقات (ال ة التعاقد  التدفقات النقد أي الفارق ب

ة المتوقعة  لألصل) النقد عد خصم معدل الفائدة الفع ة   مدى العمر المتوقع لألداة المال  األصل . ع   كون هناك عجز ائتما وعندما 
ها الفار 

ّ
 أن ة المتوقعة ع اس الخسارة االئتمان ر، يتم ق ــــخ التق  تار   ة الما مة الحال ة لألصل والق ة اإلجمال مة الدف  الق ق ب

   األص معدل الفائدة الفع ة المخصومة  ل ة المستق  . للتدفقات النقد

ة المتوقعة  حساب الخسارة االئتمان

 مدى  ة المتوقعة ع لة من  ١٢تعادل الخسارة االئتمان  شهرا المق  ع  مدى االث سب ع لغ الُمح  شهرا الم  ع ة حدوث تقص احتمال
، مع خصم هذە الخسائر المتوقعة وفق معدل العائد  مة التعرض للتقص  السداد وق    معدل الخسارة عند التع ا  و ــع سنوي م أساس ر

  ة ا. الفع ع احتمال ة المخفضة لمجم مة الحال استخدام الق  مدى العمر  ة المتوقعة ع سب الخسارة االئتمان ح
ُ
ــع وت  أساس ر  ع لتقص

شأة  للم امل العمر المت  مدى  ، ع مة التعرض للتقص  وق  معدل الخسارة عند حدوث التقص ة  و  . سنوي م

استخدام نهج   التجارة  عض الذمم المدينة   ة المتوقعة ع  االئتمان سب الخسارة ح
ُ
ــــخ السابق للخسائر " المصفوفة"وت عكس التار الذي 

 أساس أعمار الذمم المدينةاالئتمان ات مختلفة من المخصصات ع ة، مع تطبيق مست  هذە األصول المال كن . ة ع دال من ذلك، إذا لم  و
 أو  ة  مثل الضمانات اإلضاف اب أخرى،  أو ألس ة ل اب ه ل ألس  المستق ستمر ذلك  ان ُيتوقع أن   و ة، ــــخ من الخسائر االئتمان  هناك تار

نات اال  ات التحس وري إث كون من ال ة، وقد ال  درجة كب ة   جوه ة غ ة المتوقعة لألداة المال ة األخرى، يتقرر أن الخسارة االئتمان ئتمان
ة المتوقعة  . الخسارة االئتمان
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  ة ذات العجز االئتما  األدوات المال

ة وفقا لنموذج الخسارة  مة األدوات المال  ق م النقص   وفقا عند تقي ة ذات العجز االئتما كة األدوات المال ة المتوقعة، تحدد ال االئتمان
   مجموعة مورغان ستان ة  جراءات إدارة المخاطر االئتمان اسات و كون هناك احتمال، . لس ة عندما   األداة المال   كون هناك عجز ائتما

  ة، لعدم قدرة ال  المعلومات واألحداث الحال ــــخ استحقاقها بناء ع  تار  أو الفائدة  لغ األسا ل جميع الدفعات المجدولة للم  تحص كة ع
وط االتفاق التعاقدي  . وفقا ل

   التقص

جر  اسات و  وفقا لس كة حالة التقص ة المتوقعة، تحدد ال ة وفقا لنموذج الخسارة االئتمان مة األدوات المال  ق م النقص  اءات إدارة عند تقي
   مجموعة مورغان ستان ة  كة . المخاطر االئتمان  ال ة إ اماته االئتمان ض ال دفع المق  المرجح أن  ان من غ ار إذا ما   االعت أخذ هذا  و

ة، مثل خرق العهود  ات النوع ار المؤ  االعت أخذ  امل و  الذي م. ال أن األصل الما اضا  ضا اف  أ ف التقص شمل تع  استحقاقه و  ع
 من    ٩٠أ  . يوما قد خضع للتقص

 شطب الديون

ها  ا (شطب الذمم المدينة التجارة وغ ل ا أو  نفاد جميع الوسائل التجارة ) إما جزئ حدث عادة عند اس ل، وهذا  لة للتحص  قا  غ عت
ُ
عندما ت

داد الذمم المدينة  وجود . المعقولة الس ند هذا القرار ع س أن عوائد بيع الضمان  و ام أو   سداد االل عد قادرا ع ل لم  أن الطرف المقا   مؤ
 المدينة  الذمة  لسداد ة اف  لن تكون  ل. ل للتحص  قا  غ  المدينة  من الذمم كون جزء    عندما ا جري الشطب جزئ  و ة .  المال ن األصول ول

داد  ذ الس مكن أن تخضع إلجراءات التنف ة  الغ المستحقةالمشط د . الم ق  ، ا  من مخصص الخسارة ال شطب أ لغ الذي س ان الم إذا 
 حساب مخصص الخسارة د  ق ُ ان الدخل وال   ب   ا ل م ش ان الدخل. الفارق   ب د  د الحقا تق س الغ   . وأي م

ة  المال مة األصول غ  انخفاض ق

ة الخاضعة لإله  المال راجع األصول غ
ُ
د ت لغ المق  أن الم  الظروف إ ات   األحداث أو التغ ش متها عندما   ق د االنخفاض  الك أو اإلطفاء لق

ل  للتحص
ً
كون قا ل. قد ال  ل للتحص لغ القا دة لألصل الم مة المق ه الق لغ الذي تتجاوز  الم مة  د انخفاض الق ق ل . و ل للتحص لغ القا والم

مة العادلة   االستخدام، أيهما أعهو الق مته  ف البيع أو ق ال  مستوى . لألصل ناقص ت  أد مة، تجمع األصول  م انخفاض الق ألغراض تقي
صورة منفصلة  د  لة للتحد ة قا ه تدفقات نقد د النقد(يوجد ف ان الدخل تحت بند ). وحدات تول  ب مة  د انخفاض الق ّ ق ُ " مصارف أخرى"و

ل ا د مقا ّ ق  وُ ان الوضع الما  ب   دة لألصل المع مة المق ثناء الشهرة التجارة، .  لق اس متها،   انخفضت ق ة ال  المال تراجع األصول غ
ة ة تقارر مال ل ف ة   نها مة   الق د من احتمال عكس االنخفاض   . للتأ

 التعرض لمخاطر االئتمان

كة لمخاطر البنوك  لتعرض ال س حدد وزن   وفقا للجدول  ُ عة لمورغان ستان ات التا ها من ال ة وغ  . أدناە ٢‐٧المحل

 فئات التعرض للمخاطر وأوزان المخاطر: ٢-٧الجدول 
    

 و غير مصنف ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ درجة جودة االئتمان

 ترجيحات المخاطر
١٥٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %٥٠ %٢٠% 

ة  س  ترجيح مخاطر ب كة للمؤسسات واألصول األخرى، ومن ثم تم تعي  متاح لتعرض ال ف ائتما  . ٪٧١٤ال يوجد تص ع إ  الرج ُير
 التجارة شطة غ حات المخاطر لتعرضات األ  ملخص ترج  لالطالع ع  . الملحق الثا

ة ب ات حاالت التعرض ال  متطل

 مت ة إ ب  التعرضات ال ل واحد أو مجموعة من األطراف ش  المخاطر الناتجة عن التعرضات المركزة لطرف مقا  تغ ات رأس المال ال طل
لة  . المقا

ة ب ل جميع حاالت التعرض ال سج ة ل اف ة  ة داخل جراءات رقا مة و ة سل كة إجراءات إدارة ومحاس بع ال ة . ت فا كة قواعد ال بع ال وت
 تضم ة ال ة المال س طة  لة المرت ل واحد أو مجموعة من األطراف المقا كة لطرف مقا من قاعدة رأس  %٢٥ن من خاللها عدم تجاوز تعرض ال

 . مالها 

  ما  ها التجاري   دف ة  الغ تعرض كب كة م   ٣١ال تملك ال سم  التجارة . ٢٠٢٠د شطة غ  األ  واحد فقط  لغ تعرض كب كة م تملك ال
  ةال ة الصادرة عن هيئة السوق المال ة المال فا  معفاة وفقا لقواعد ال ة وتعت األموال المودعة لدى أحد البنوك المحل يتم اإلفصاح . تتعلق 

ة   للتعرض للمخاطر االئتمان ة(" أدناە عن الحد األق  التعرض للمخاطر االئتمان  ") إجما ما  كة    ٣١لل سم  ٢٠٢٠د الغ ، بناًء ع الم
 تعت دة ال  المق ة غ األدوات المال ما يتعلق   دفعه ف كة إ مكن أن تضطر ال لغ الذي   للم ة والحد األق دة لألصول المال كة المق قد ال

ة ة. أنها عرضة للمخاطر االئتمان ات إلدارة تعرضها للمخاطر االئتمان كة أي اتفاق م ال  ذلك، ال ي. لم ت كة أي تعرض اإلضافة إ وجد لدى ال
   قائمة المركز الما دة   مق  غ  عن عنا  نا  . كب
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  : أدناه إجمالي التعرض للمخاطر االئتمانية مصنّفًا بحسب األنواع الرئيسية للتعرض للمخاطر االئتمانية ٣-٧يبين الجدول 

 إجمالي التعرض للمخاطر االئتمانية: ٣-٧الجدول 
  

 ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ألف لایر سعودي

   إجمالي التعرض للمخاطر االئتمانية بحسب األنواع الرئيسية

   أنماط التعّرض للخسارة

 ٢٦٦٬٠٦٣ ٢٧٣٬٠٥٤ األشخاص والمصارف المرخص لها 

 ٢٬٤١٤ ١٬٧٩٧ الشركات

 ٢٦٬٢٥٩ ٢٨٬٤٣٧ أصول أخرى

 ٢٩٤٬٧٣٦ ٣٠٣٬٢٨٨ المجموع 

ة  للمخاطر االئتمان ــــع الجغرا  التوز

ةتمارس  ثمارة خارج الممل ست لديها أي محفظة اس ة فقط ول ة السعود ة الع  الممل كة أعمالها  عض الذمم المدينة . ال ن هناك  ول
  ات والودائع لدى المصارف .  المتعلقة برسوم مجموعة مورغان ستان  ال ة الذمم المدينة ب س صفة رئ ة  شمل التعرض للمخاطر االئتمان و

ة ات المحل  الجدول . والذمم المدينة من ال ة ٤‐٧يب ة حسب المناطق الجغراف  للمخاطر االئتمان
ً
 . أدناە تفص

 

     التعرض للمخاطر االئتمانية: ٤-٧الجدول 

   المنطقة الجغرافية ألف لایر سعودي

 المحفظة
المملكة العربية 

 السعودية 
 ٢٠٢٠ ٢٠١٩ اليابان المملكة المتحدة

 ٨ ٨   ٨ عهدة المصاريف النثرية/الصندوق نقد في

 ٢٥٩٬٨٥٥ ٢٦٥٬٨٧٥   ٢٥٩٬٨٥٥ حسابات جارية لدى البنوك المحلية/ودائع

 ٦٬١٤٣ ٦٥ ٦٬٢٠٨ ٧٬١٧٩  المستحقات من األشخاص والمصارف المرخص لهم 

 ٢٬٤١٤ ١٬٧٩٧   ٢٬٤١٤ المستحقات من الشركات 

 ٢٬٥٥٨ ٢٬٢٠٠   ٢٬٥٥٨ النفقات المدفوعة مسبقًا والدخل المستحق

 ١٩٬١٧٩ ١٩٬٣٩٩   ١٩٬١٧٩ أصول متداولة أخرى

 ٤٬٥١٤ ٦٬٨٣٠   ٤٬٥١٤ األصول الثابتة الملموسة

 ٢٨٨٬٥٢٨ ٦٬١٤٣ ٦٥ ٢٩٤٬٧٣٦ ٣٠٣٬٢٨٨ المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول  امات حسب االستحقاق التعاقدي ٥‐٧يب ل األصول واالل  . تفاص

   تفصيل االستحقاقات التعاقدية المتبقية : ٥-٧الجدول 
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     ألف لایر سعودي

 المحفظة
 ٢٠٢٠ ٢٠١٩ شهًرا ١٢أكثر من  شهًرا ١٢أقل من 

 ٨ ٨  ٨ عهدة المصاريف النثرية/نقد في الصندوق

 ٢٥٩٬٨٥٥ ٢٦٥٬٨٧٥  ٢٥٩٬٨٥٥ حسابات جارية لدى البنوك المحلية/ودائع

 ٦٬٢٠٨ ٧٬١٧٩  ٦٬٢٠٨ المستحقات من األشخاص والمصارف المرخص لهم 

 ٢٬٤١٤ ١٬٧٩٧  ٢٬٤١٤ المستحقات من الشركات 

 ٢٬٥٥٨ ٢٬٢٠٠  ٢٬٥٥٨ النفقات المدفوعة مسبقًا والدخل المستحق

 ١٩٬١٧٩ ١٩٬٣٩٩  ١٩٬١٧٩ أصول متداولة أخرى

 ٤٬٥١٤ ٤٬٥١٤ ٦٬٨٣٠  األصول الثابتة الملموسة

 ٥٧ ٥٧ ٨٠  الشهرة واألصول غير الملموسة

 ٣٬٧٤٠ ٣٬٧٤٠ ٣٬٤٩١  أصول ضريبية مؤجلة

 ٢٩٠٬٢٢٢ ٨٬٣١١ ٢٩٨٬٥٣٣ ٣٠٦٬٨٥٩ إجمالي األصول

 )٣٦٬٩٧١( )٩٬٩٠٤( )٧٣٩( )٩٬١٦٥( ذمم دائنة تجارية ومن العمالء

 )١١٬٩٩٢( )١٦٬٠٠٢( )٥٤٦( )١٥٬٤٥٦( االلتزامات األخرى

  )٢٬١٦٠(  )٢٬١٦٠( المتعلقة باإليجارااللتزامات 

 )١٬٣٠٥( )٨٣٠(  )٨٣٠( الزكاة وضريبة الدخل

  )٢٧(  )٢٧( االلتزامات األخرى المتداولة

 )١٣٨(    االلتزامات األخرى غير المتداولة

 )٧٬٧٩٠( )١٠٬١٦٨( )١٠٬١٦٨(  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 )٥٨٬١٩٦( )٣٩٬٠٩١( )١١٬٤٥٣( )٢٧٬٦٣٨( إجمالي االلتزامات

 ٢٥٩٬٤٤٢ ٢٤٨٬٦٦٣ )٣٬١٤٢( ٢٦٢٬٥٨٤ الصافي

مة  مقدار التعرض النخفاض الق

   إ  النفقات العامة  من
ً
د    المدينة الذمم  المتعلق  مة ضاف التعرض النخفاض الق  وُ ثمارات عقارة، أي اس   كة  ال ال تقوم

ل العمالء  ة السداد من ق وعات وتكون واج مخصص . الم تعلق  امل و كة الذي له مخصص   ال مة  لغ التعرض النخفاض الق
لها   تحص   ٣٨٬٦٩٥ذمم مدينة مشكوك  ما    ٣١رال سعودي  سم   ). رال سعودي ٣٨٬٦٩٥: ٢٠١٩( ٢٠٢٠د

 الجدول    ٦‐٧يب ة  لها للسنة المنته  تحص ل حركة مخصصات الديون المشكوك    ٣١أدناە تفاص سم   ٣١و ٢٠٢٠د سم د
٢٠١٩ : 

   الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها :٦-٧الجدول 

 ألف لایر سعودي
  

 ٢٠٢٠ ٢٠١٩ حركة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها 

 )٧( )٣٩( من بداية العام -المخصص 

 - - المشطوب خالل العام

 )٣٢( - رسوم العام

 )٣٩( )٣٩( في نهاية العام -المخصص 

ة ة من المخاطر االئتمان  الحما

ان أدناە   الجدوالن التال ّ لة"يب ة األجل لألطراف المقا فات قص ة"و" التص ف التعرض للمخاطر االئتمان الغ " تخف ل م التفص
شطة  خصوص األ ل درجة من درجات جودة االئتمان  نة  ة المق ة من المخاطر االئتمان عد الحما ل و  التجارة، التعرض ق غ

 يتم خصمها من رأس المال الغ التعرض ال  عن م
ً
 : فض
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لة لة األجل لألطراف المقا فات ط  التص

ل  المدى الط ة ع ان كة أي تعرضات داخل أو خارج الم س لدى ال  . ل

لة ة األجل لألطراف المقا فات قص  التص

التصنيفات قصيرة األجل لألطراف : ٧-٧الجدول 
      بلةالمقا

  
درجة جودة 
 االئتمان

 غير مصنّف ١ ٢ ٣ ٤

 فئة التعّرض

 غير مصنّف ٣‐Aأقل من  ٣‐A ٢‐A ١‐A، +١‐A ستاندرد آند بورز

 غير مصنّف F٣أقل من  F٣ F٢ F١، +F١ فيتش

 ٣‐P ٢‐P ١‐P موديز
ليس مصنّفًا على 

 Primeأنّه 
 غير مصنّف

 غير مصنّف A٣أقل من  A٣ A٢ A١ كابيتال إنتليجنس

      تعرضات الميزانية العمومية

  ألف لایر سعودي
 

 - - - **٦٬٢٠٨ * ٢٥٩٬٨٥٥  األشخاص والمصارف المرخص لهم

 ٢٬٤١٤ - - - - الشركات

 ٢٦٬٢٥٩ - - - - أصول أخرى

 ٢٨٬٦٧٣ - - ٦٬٢٠٨ ٢٥٩٬٨٥٥  المجموع

 اإليداع لدى المصرف السعودي المحلي* 

 .حسب ستاندرد آند بورز ٢‐Aالتصنيف  -) من مورغان ستانلي إنترناشيونال(الذمم المدينة بين الشركات ** 

ة ف المخاطر االئتمان  تخف

 من 
ً
د ات والودائع لدى المصارف والذمم المدينة   ال ة الذمم المدينة ب صورة أساس ة  كة للمخاطر االئتمان شمل تعرض ال

وع الرسوم والعموالت  ض عن نفقات الم  الضمانات أي من التعرضات. والتع  . ال تغ

ة محدودة  فإن المخاطر االئتمان التا  و دة،  لدى بنوك ذات سمعة ج ة  ف كة الم  ودائع ال ة المتعلقة . المخاطر االئتمان
لة  عدد من األطراف المقا ة وتتوزع ع ست كب ات ل  ال  من ما . الذمم المدينة ب طة  أن الذمم المدينة من األطراف المرت

طة  أن هناك أي مخاطر تخلف عن سداد األرصدة المستحقة من األطراف المرت كة ال تعت ا، فإن ال عة مستقرة مال  . ات تا

 مخاطر السوق . ٨

اته  اته أو تقل  من أسعار السوق أو معدالته أو مؤ  مستوى واحد أو أ    يؤدي فيها التغ  المخاطر ال  مخاطر السوق إ ش
ة  ارات(الضمن رة من أسعار الخ

ّ
ة المقد ات أسعار األداة األساس  السوق، ) تقل اطاته أو عوامل السوق األخرى، مثل السيولة  أو ارت

   خسائر  ها إ  تمتل كة أو المحفظة ال  .  مركز ال

تتحمل وحدات األعمال ومكاتب التداول . وتعد إدارة المخاطر السوقية الصحيحة جزًءا ال يتجزأ من ثقافة مجموعة مورغان ستانلي
د تركيزات المخاطر ، ومراقبة االمتثال للحدود المعمول بها، وتصعي المتنوعة مسؤولية ضمان الشفافية بشأن مخاطر السوق الجوهرية

  .لموظفي اإلدارة العليا المختصين

نها مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العملة ومخاطر األسهم شمل مخاطر السوق عددا من العوامل المختلفة من ب مكن أن . هذا و و
 ألي عدد من هذە المخاطر   . تخضع معاملة واحدة أو منتج ما

 أسعار الفائدة مخاطر أسعار الفائدة ات  ة للتغ ة المنتجات المال   حساس شأ مخاطر أسعار الفائدة عن االحتفاظ . وقد ت
امات  ة  ‐األصول واالل ة أو العي ق   ‐الحق ات  ب التعرض للتغ س  مختلفة، مّما  سع ــــخ إعادة  ــــخ استحقاق أو توار بتوار
ــح  . مستوى معدالت ال

 لمخاطر  كة ة تتعرض ال  أو التدفقات النقد  العادلة مة  الق  تؤثر ع  ال  أسعار الفائدة ات   التغ  عن  الناشئة أسعار الفائدة
اماتها  ة ألصولها وال ل امات ذات . المستق األصول واالل تم االحتفاظ  ت و  الغالب سعر فائدة ثا   كة  ل ال ثمارات وتم إن اس

لفة المطفأة الت   ومن ثم،. الصلة 
ً
قدم تحل ا ولم  س أمرا جوه مة العادلة ل ث الق فإن التعرض لتحرات أسعار الفائدة من ح

ة أسعار الفائدة  . لمدى حساس
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ة الفورة مخاطر العملة ف العمالت األجن  أسعار  ات  ة للتغ ة المنتجات المال كة .  حساس مة محفظة ال وقد تتعرض ق
ن س  تمتلك منتجات  ة للمحفظةال  العملة األساس لها إ  عدد من العمالت لهذە المخاطر عند تح شأ مخاطر العمالت . د إ وت

ف ذي   سعر ال   ب التعرض لتغ س ة، مّما   العمالت األجن  ، ل أو القص ح، سواء الط  من المركز المفت ف األجن أو ال
ع. الصلة األصول  ة وقد ينجم ذلك عن االحتفاظ  عملة أخرى، أو عن تجارة العمالت األجن ل بواسطة الخصومات  ملة واحدة تموَّ

 ال تتطابق مع عقد الموازنة ار العملة وال ل العملة أو خ ادل العمالت أو مستق  أو ت  . الفوري أو المستق

 أسعار األسهم مخاطر األسهم ات  ة للتغ ة المنتجات المال شأ مخاطر األ .  حساس ح، وت المركز المفت سهم عن االحتفاظ 
األسهم   سعر السوق الخاص     التعرض للتغ ب  س  ال التا  األسهم، و  األسهم أو األدوات القائمة ع  ، ل أو القص سواء الط

 األسهم  ع  أو األدوات القائمة .   أو مشتقات األسهم، ة،  الفعل األسهم  التعرض عن االحتفاظ   هذا شأ  وقد ي  المؤ . أو موازنة

ة العامة وتوقعات أداء القطاع انات االقتصاد  األخرى حّساسة للب  أسعار األسهم 
ّ
كة، فإن  توقعات أداء ال اإلضافة إ  . و

ف   مخاطر ال  ع قت  فإن تعرضها لمخاطر السوق  التا  التجاري لديها، و  الدف ة  ز ألسهم مل أي مرا كة  ال تحتفظ ال
 األ   جن مخاطر العمالت . ات رأس المال المتعلقة   المعتمد من هيئة السوق لحساب متطل ة األو كة إطار الرك ستخدم ال و

العمالت  ح المتعلق   المركز المفت  صا نادا إ كة محدودة التعرض خارج إطار عمالت ). أدناە ١‐٨انظر الجدول (اس ونظرا ألن ال
  ةمجلس التعاون الخل ست كب ات التقلب ل  مست

ّ
، فإن الدوالر األم طة   من المتوقع أن تظل مرت  . ال

    األنشطة التجارية: ١-٨الجدول 

 ألف لایر سعودي
    

 متطلبات رأس المال التعّرض المخاطر

  ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ 

 ١٬٩٧٢ ١٣٬٠١٢ ٣٩ ٢٧٩ الصرف األجنبي

 
كة التعرض لمخاطر   أساس دوريتراجع ال عد . السوق ع رصد التعرض وُ اس مخاطر السوق، و كة ق  ال ل  ق التم د ف ي

  ا المختص  اإلدارة العل شأنه لموظ  . التقارر 

ة . ٩ ل شغ  المخاطر ال

عة والع ات المت كة جراء عدم تناسب العمل ر سمعة ال  مخاطر التعرض للخسارة أو ت ة إ ل شغ  المخاطر ال ش
ُ

 واألنظمة  امل
ة  ة أو (أو قصور أي منها أو جراء أحداث خارج ون ة ومخاطر االمتثال أو الهجمات اإلل قة، والمخاطر القانون ال وال مثل االحت

ة األصول الماد  تلحق  ار ال از ). األ    معاي حسب ما هو ُمحدد  ة   فئات حدوث المخاطر التال ة إ ل شغ  المخاطر ال ش
ُ

ل 
 المتعلقة برأس المال  والمنتجات :  والعمالء، ان العمل؛  م ف والسالمة   وممارسات التوظ ال الخار  واالحت ال الداخ االحت

ات دارة العمل م و سل ذ، وال ة؛ والتنف األصول الماد ر   . والممارسات التجارة؛ وتعطل األعمال وفشل النظام؛ وال

شطة المدرة للدخل   ذلك األ ما  امل،  ال كة  شطة ال  نطاق أ ة ع ل شغ عات والتداول(وقد يتم تحمل مخاطر  ) مثل المب
ة الدعم   التجارة(ووظائف مراق ا المعلومات وتجه ة ووظائف االمتثال) مثل تكنولوج  . والوظائف القانون

 ذلك  ما  ة؛  ل شغ كة للمخاطر ال ا تتعرض ال ل آخر مما قد يؤثر سل أي ش لها  ل أو األمان أو خرقها أو تعط شغ فشل أنظمة ال
 أعمالها أو سمعتها   . ع

ل  كة النموذج المحدد من ق ، تطبق ال ة األو موجب الرك ة  ل شغ كة للمخاطر ال  لل ات رأس المال الداخ عند حساب متطل
 للمتط ستخدم الحد األق  هيئة السوق الذي  ة القائمة ع  والمنهج  األسا ة المؤ ة وفق منهج ة المحس ات الرأسمال ل

 . اإلنفاق

ة ل شغ  إطار المخاطر ال

دارتها  كة ومراقبتها و  جميع أنحاء ال اس المخاطر  د ق ة لتحد ل شغ كة إطارا للمخاطر ال  . وضعت ال

جرا  اسة و  س كة إ ة لل ل شغ ند إطار المخاطر ال  يتم س ا ال ق ق األوسط وأف ا وال ة لمنطقة أورو ل شغ ءات المخاطر ال
كة  ة لل ل شغ  إلطار إدارة المخاطر ال ذ الحالي م والتنف  األقل وذلك لتوضيح التصم ا ع دها سن ل واضح) اإلطار(تجد  . ش

ا ما  ق ق األوسط وأف ا وال ة إلطار منطقة أورو  األساس شمل العنا م المخاطر ومعالجتها؛ :   و ل المخاطر وتحملها؛ وتقي تق
 المخاطر  اس المخاطر ونمذجة  وق ة؛ ل شغ س المخاطر ال  ومقاي انات حوادث الصناعة؛ ة و ل شغ دارة حوادث المخاطر ال و

د   والتصع الغ  واإل ة؛ ل شغ  ال  اإل .  عليها  يرتكز  ال ة س  الرئ ات  العمل ة  األساس  اإلجراءات  وجه وتحدد  وع ل، التفص   طار
ا : الخصوص ق ق األوسط وأف ا وال منطقة أورو د المتعلقة  الغ والتصع  . إجراءات اإل
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طرة عليها  إدارة المخاطر والس

ل   ش مكن إلغاؤها   ال  التا اتها وأنظمتها و شطتها وعمل  منتجاتها وأ  
ً
 جزءا متأص ة ت ل شغ أن المخاطر ال كة  . املتقر ال

ة ضمن اإلطار العام للمخاطر  ل شغ كة مخاطرها ال  . تدير ال

ة ل شغ جراءات الحد منها إلدارة التعرض للمخاطر ال ات التعامل مع المخاطر و ستخدم مجموعة متنوعة من عمل
ُ
شمل ذلك . و و

اإلضافة   ضدها،  شاء برنامج شامل إلدارة المخاطر والتأم ف وذلك تطبيق إطار إداري قوي، و شطة التخف  مختلف أنواع أ  تب إ
ة وتنوعها  ل شغ ساع نطاق المخاطر ال  . نظرا ال

ة لنقل التعرض  ة؛ واستخدام االتفاقات والعقود القانون ان ز الدفاعات ضد الهجمات السي شطة تع  هذە األ شمل األمثلة ع و
ة ا ذل العنا ة والحد منها أو أيهما؛ و ل شغ ؛ للمخاطر ال ثنا  اإلداري االس ط التجه جراءات معززة؛ وضوا اسات و ذ س ة؛ وتنف لواج

ات  الواج  . والفصل ب

ة  ل شغ د جميع المخاطر ال  تحد ، ع ق إدارة مخاطر مجموعة مورغان ستان شاور مع ف ال تعمل وحدات العمل ووظائف الدعم، 
 اس ان يتع شأن ما إذا  ة واتخاذ القرار  المخاطر و الجوه م  ة للتح ف حدتها أو قبول هذە   تخدام اإلجراءات المناس أو تخف

 . المخاطر 

ة  ل شغ د المخاطر ال  أرعة مجاالت لتحد ها ع  ترك كة  ستمر ال  ، ا مع قبولها للمخاطر، ووفقا لمجموعة مورغان ستان تماش
جاز   ب  و  عنها، الغ  واإل  ومراقبتها اسها  وق :  د  المخاطر تحد دارة  و ة؛ ل شغ طار المخاطر ال  و ة؛ س  الرئ ة ل شغ المخاطر ال

دها  ة وتصع ل شغ ة؛ ومعلومات إدارة المخاطر ال ل شغ  . ال

ة لمجموعة مورغان  ل شغ  المخاطر ال جراءات إدارة اسات و كة مع س ة لل ل شغ  المخاطر ال جراءات إدارة اسات و تتوافق س
د إ شمل التصع  و  ستان ا المالئم  اإلدارة العل ام .  موظ ات ال ة إلث س ات الرئ ا من ضمن المتطل اف اإلدارة العل عد إ و

دارة المخاطر  كة ب شاء تقارر . ال ا، فمن الالزم إ افا مناس ة إدارة المخاطر إ  عمل اف ع كون اإل  أن  ومن أجل المساعدة ع
ة واالستقال الموضوع سم  ةدورة ت ل شغ شأن حالة المخاطر ال  . ل 

كة  حالة المخاطر داخل ال ة ومجلس اإلدارة ع ة الطالع اإلدارة المحل ــع سن ة ر عد تقارر رسم
ُ
ث ت را .  ح كة تق ما تقدم ال

 جمي ف ع   ا ال ق ق األوسط وأف ا وال  أورو ة  ل شغ  إدارة المخاطر ال ة إ ل شغ ا حول مخاطرها ال  أورو اتب  ع الم
ا  ق ق األوسط وأف  . وال

ة  السعود كة مورغان ستان ة ل ل شغ  المخاطر ال د أ  تحد

طة   ذلك المخاطر المرت ما  ة،  ل شغ ع المخاطر ال ة وراء وق س  عوامل رئ ة ُمصنفة إ كة إرشادات توجيه وقد وضعت ال
ات،  العمل طة  ، والمخاطر المرت ة، وتدير المخاطر العامل األحداث الخارج طة  األنظمة، والمخاطر المرت طة  والمخاطر المرت

 . وفقا لذلك

ا واعتمدت ما ينطبق  ق ق األوسط وأف ا وال  أورو ة  ل شغ  حددتها إدارة المخاطر ال ة ال ل شغ  المخاطر ال كة أ راجعت ال
 المعلو  نادا إ كة وحددتها اس  ال ة والمتاحةمنها ع ة من أجل فهم . مات التارخ ل شغ انات المخاطر ال  ب كة عنا تراجع ال

ة وخسائر . المخاطر ضمن وحدات العمل ووظائف الدعم انات الخسائر الداخل ، ب ل المثال ال الح  س ، ع شمل هذە العنا و
ة  م ة والمراجعة التنظ ةالصناعة وتقارر المراجعة الداخل ة التحت ة للب س ادرات الرئ ة . والمالحظات والم ل شغ  المخاطر ال وأ

  كة   ُحددت لل  : ال

 تعطل األعمال واستمرارتها 

 ف  ممارسات التوظ

  ة ة والمال م  أخطاء التقارر التنظ

 ة ان  الهجمات السي

   و  أخطاء التداول اإلل

 ل  سلوك السوق ونزاهته ومالءمة العم

  مة ةالج  المال

 أخطاء المعامالت 

   اني  السي ال غ قة واالحت  ال

 ه ح   الم  التداول غ

 ة واإلفصاح ة الواج م المنتج والعنا  تصم

 ة  مخاطر الجهات الخارج
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م رأس المال  تقي

ة   ١الرك

طبق رسوم رأس مال مخاطر 
ُ
ث ت  اإلنفاق ح ة القائمة ع موجب المنهج ة  ل شغ ات رأس المال للمخاطر ال ا متطل سب حال ح

ُ
ت

  ة س كة %٢٥ب  لل  العامة  النفقات  ع .    ٣١و سم  اإلنفاق ٢٠٢٠د  ع  القائمة ة  للمنهج  وفقا كة  ال  مال  رأس لغ   ،
 ). رال سعودي ١٩٬٥٧٨٬٤٣٧: ٢٠١٩(رال سعودي  ٢٢٬١١٥٬٧٤٢

ة   ٢الرك

  ة بناًء ع ل شغ  المخاطر ال  تحدد أ التا  المخاطر، و اسا قائما ع ست مق  اإلنفاق ل ة القائمة ع كة أن المنهج تدرك ال
ة والمتاحة اإلضافة إ. المعلومات التارخ ات زادة رأس المال  ة متطل اٍف لتغط كة برأس مال  ة األو تحتفظ ال ات الرك  . متطل

 مخاطر السيولة . ١٠

 أسواق رأس المال أو   الوصول إ ب عدم قدرتها ع س اتها  ل عمل  تم كة ع  مخاطر عدم قدرة ال  مخاطر السيولة إ ش
ُ

ل أصولها  س ة  ة دون التعرض لتعطل  . صع اماتها المال ال  الوفاء  كة ع ر شمل مخاطر السيولة قدرة ال  األعمال أو ل   كب
 االستمرار  كة ع سمعتها قد يهدد قدرة ال ة   . كب

امات شطة والحذرة لألصول واالل  مستوى عاٍل من السيولة من خالل اإلدارة ال  المحافظة ع اسة تتمثل   س كة ع  ال س . و

 األصول ومعظم األصول تن جما لة مقارنة ب امات ض كة ال  ال ة السيولةوع  أصول عال    . ح

عمل ع ل  اسة إدارة مخاطر السيولة والتم س كة مخاطر السيولة من خالل إطار عمل خاص   : تراقب ال

  كة ومستوى تحملها ال ان مخاطر األصول  ل يتوافق مع ب ش كة والمحافظة عليها  ال ضمان إدارة جوانب السيولة 
 . للمخاطر 

 مة ل الحو   رسم معالم ه ا  د أدوار مجلس اإلدارة واإلدارة العل  مخاطر السيولة من خالل تحد اف ع من أجل اإل
ة إدارة مخاطر السيولة  . عمل

ة م  إطار عمل السيولة التنظ

ة والمضغوطة  ئات العاد  الب   جب أن تحتفظ بها مجموعة مورغان ستان   لغ السيولة ال ة م حدد إطار عمل السيولة المطل
ا جراء العجز  ل عام سل ش  وسالمتها   أو المتصور(من أجل ضمان عدم تأثر وضعها الما ة ) الفع امات المال االل عن الوفاء 

 موعدها   لها   المستحقة  القيود . جميع    من أجل الوفاء شددا    األ ات السيولة  متطل   ة  المطل ينظر إطار عمل السيولة
ة ع ة والداخل م  التنظ ان القانو  مستوى ال  .  المستوى الموحد وع

ــــخ  ة بتار ة لوائح تحوط   ٣٠أصدرت هيئة السوق المال سم  رقم ) ه ١٤٣٤صفر  ١٧الموافق ( ٢٠١٢د موجب المرسوم المل
ــــخ  ٣٠ م ام الواردة  ٥٧وفقا للمادة . ه ٢٦١٤٢٤وتار كة إدارة مخاطر السيولة وفقا لألح  ال جب ع ة،  ة المال فا من قواعد ال

ة ٨والملحق  ١٩والفصل  ١٨ الفصل  ة المال فا  . من قواعد ال

ل والسيولة ة مخاطر التم ج ات   إس

  ة  اف  سيولة   ضمان توف كة  ال ل  شطة السيولة والتم  أل ة واألوضاع  يتمثل الهدف الرئ ئات السوق ة من الب مجموعة كب
كة المحتملة دون . الم ة  اماتها المال ال ل أعمالها المستمرة والوفاء   تحمل ضغط السيولة ومواصلة تم كة ع لضمان قدرة ال

كة إطار عمل قوي إلدارة مخاطر السيولة   مضمونة، فقد وضعت ال  "). طر السيولةإطار عمل إدارة مخا("إصدار ديون غ

ل  ش ة  كة لضمان إدارة شئونها المال  اضطلعت بها ال ة ال ة التال س  الرئ  العنا كة ع ال قوم إطار إدارة مخاطر السيولة  و
ل بها   توافر موارد التم شأ عنها خلل   قد ي كة ال ل مخاطر عرقلة األعمال التجارة لل  تقل  . عمل ع

م مخاطر    : السيولةتقي م العام لمخاطر السيولة قسم ار ضغط السيولة: يتضمن التقي كرة ونتائج اخت ات الم وقد تم . المؤ
م مخاطر السيولة  سم (وضع لوحة معلومات لتقي شار إليها  كة") لوحة المعلومات"ُ ال ات . لرصد المخاطر العامة للسيولة  مؤ

ساعد     معاي ة  ل شغ ئة ال ئة السوق وسلوك الب  ب ات  شأن الضغط الناتج عن التغ كر  د عالمات اإلنذار الم  تحد اإلدارة ع
كة  مخاطر سيولة محتملة لل  إ ش لة الذي قد  ة ومرتفعة . األطراف المقا ات عاد  مؤ ة إ ل شغ ئة ال ات الب تصنف مؤ

ة وحرجة  . وعال

 درجة م : تحمل المخاطر  كة ع  حافظت ال ك مستوى سيولة  نخفضة من تحمل مخاطر السيولة من أجل ضمان تمتعها 
 مدار عام واحد   حالة ضغط السيولة ع ة والحاالت الطارئة  امات التعاقد ة االل   . لتغط
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ر مخاطر السيولة ارات الضغط : تقار اضات اخت  تتضمن اف كة بتجميع لوحة المعلومات ال  ال ل  ق التم المحدثة  قوم ف
ل نصف سنوي ش ذي ولجنة المراجعة  س التنف  الرئ اسة مخاطر السيولة ولوحة . ورفع التقارر إ  س يوافق مجلس اإلدارة ع

ة صورة سن عتمدها   . المعلومات و

ار الضغط   اخت

  اس مخاطر السيولة ع  ق قصد استخدامها  اضات  ناروهات واالف كة مجموعة من الس  وضعت ال ة ع ات زمن مدار ف
د  ع ب وال  . المدى الق حدث   معرفة ما س مرور الوقت وتهدف إ نقح 

ُ
راجع وت

ُ
ة تطورة ت ارة عن عمل  ع ارات الضغط  اخت

 األسواق ات   . حالة حدوث تقل

ل نصف سنوي ش ارات الضغط  اخت اضات الخاصة  ث االف  تحد ل السعودي ع ق التم عمل ف  و ع للمراجعة من وتخض.
 أساس سنوي ل مجلس اإلدارة ع عتمد من ق

ُ
ذي ولجنة التدقيق ثم ت س التنف  . جانب الرئ

صفة دورة ذلك  م تعرضها لمخاطر السيولة ورفع التقارر  سط لتقي كة نموذج تدفق نقدي م تضمن النموذج . ستخدم ال و
 التدفق النقدي ة ستؤثر ع   إيرادات ومصارف متوسطة شه ة ب   ١٨خالل مدة زمن ما يتضمن النموذج أي تدفقات .  شهرا  ٢٤إ

   مع  شهر    متكررة  غ  محتملة جار(خارجة  واإل ت اف  والم ائب  ال  دفعات  مثل  وفقا ).  اإليرادات  ع  ضغط طبق وُ
 الجدول  ناروهات المذكورة  نارو محدد  ٩٫٢للس ل س   كة   . من أجل معرفة وضع سيولة ال

ل   إدارة التم

كة ات ال  وعمل قة تقلل من مخاطر عرقلة أعمال مجموعة مورغان ستان ط لها  كة تم  تدير ال  حالة ضغط السيولة، .
 موعد استحقاقها  ة  يها المستحقة خالل هذە الف اماتها تجاە دائ ة جميع ال س قة تضمن  ط اتها  ذ عمل  تنف كة إ  ال س س

م القدر الالزم وتقد كة لهذا الغرض   . دعم ال

 لوحة   أو حاد  ف عا ة بتص التدفقات النقد بؤ  الت ارات الضغط الخاصة  ناروهات اخت نارو من س ف أي س  حال تص و
  ما  كة   ال ل   : المعلومات، فسوف تقوم إدارة التم

  دارة المؤسسة  و ل اإلقل ق التم د األمر لف  تصع نة مجموعة مورغان ستان ة وخ  . المحل

  اتخاذ  ان يتع ه المناقشات ما إن   إل ف
ُ
ما ت  حس نة مجموعة مورغان ستان  وخ ل اإلقل ق التم قرر ف سوف 

ة لتحقيق ذلك ل المطلوب واألطر الزمن لغ التم كة وم ال د من السيولة   الالزمة لضخ م  . التداب

  المشور   الحصول ع  الخارجي   ة من المراجع ائب المحلي شاري ال شأن أي من  مس شاري القانون واالمتثال  مس
ة ة المحل م ات التنظ  . المتطل

 ل  التم كة إ  اتخذتها اإلدارة لمعالجة حاجة ال الخطوات ال كة  ال  . إطالع لجنة المراجعة 

   ل سيولة ال اب وراء تم األس د مجلس اإلدارة  ل من أجل اعتمادها تزو ارات المتاحة لهذا التم  . كة والخ

 ل اتخاذ خطوات أخرى ل ق لغ التم م كة  ة العامة لل  تصديق من الجمع  . الحصول ع

  ل ق التم  وف نة مجموعة مورغان ستان ل من خ   كون هناك نقاش ب كة، سوف  ة لل ة العموم عد موافقة الجمع
شأن خطوات    هاإلقل ل المطلوب الذي تمت الموافقة عل  التم  . الحصول ع
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م مخاطر السيولةت  قي

 الجدول  م مخاطر السيولة لديها  ١‐١٠يب كة لتقي  بها ال ستع   م مخاطر السيولة ال  . لوحة المعلومات الخاصة بتقي

   معدل السيولة: ١-١٠الجدول 

 التصنيف )بالمضاعفات* (معدل السيولة

 عادي ٢أو يساوي > 

 مرتفع ٢ولكن أقل من  ١٫٥أو يساوي > 

 عالي ١٫٥ولكن أقل من  ١أو يساوي > 

 حاد ١< 

   االلتزامات الحالية /األصول الحالية : معدل السيولة*

 عام  ا للسيولة  كة وضعا ق ارا من . ٢٠٢٠أظهرت ال   ٣١واعت سم مقدار ٢٠٢٠د  . أضعاف ١٠، تضاعف معدل السيولة 

  الوضع النقدي

  ٢‐١٠يوضح الجدول  م . الوضع النقدي خالل االستعراض األخ ة تقي عمل ناروهات الضغط المتعلقة   س د ع قوم هذا ال و
لغ  ة ت ة زمن  مدار ف قة ع  المط ة رأس المال الداخ  : شهرا  ٢٤كفا

     سيناريو الضغط: ٢-١٠الجدول 

  ألف لایر سعودي
 التصنيف * ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١الوضع النقدي التقديري في  سيناريو الضغط

 عادي  ٢٣٢٬٩٤١ األزمة الجيوسياسية

 عادي ١٨٠٬٦٠٦ األزمة األوروبية

 عادي  ١٨١٬٥٨٤ األزمة المالية

   الوضع النقدي بختام فترة األربع وعشرين شهًرا*
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ات رأس : ١الملحق  . ١١  المالمتطل

  ٢٠٢٠ 

 متطلبات رأس المال األصول المرجحة بالمخاطر التعرضات    فئة التعّرض

      ألف لایر سعودي

     المخاطر االئتمانية

 ٢٦٦٬٠٦٣ ٥٣٬٢١٣ ٧٬٤٥٠   األشخاص والمصارف المرخص لهم 

 ٢٬٤١٤ ١٧٬٢٣٣ ٢٬٤١٣   الشركات

 ٢٦٬٢٥٩ ١٥٨٬١٥٥ ٢٢٬١٤١   أصول أخرى

 ٢٩٤٬٧٣٦ ٢٢٨٬٦٠١ ٣٢٬٠٠٤   التعرضات داخل الميزانية العموميةإجمالي 

      متطلبات مخاطر التعرض المحظورة

 ٢٩٤٬٧٣٦ ٢٢٨٬٦٠١ ٣٢٬٠٠٤   إجمالي التعرضات للمخاطر االئتمانية

     

  المركز القصير المركز الطويل  مخاطر السوق 
 ٣٩  ١٬٩٧٢   مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية

 ٣٩  ١٬٩٧٢   إجمالي التعرضات لمخاطر السوق

 ٢٢٬١١٦    المخاطر التشغيلية
 ٥٤٬١٥٩     الحد األدنى لمتطلبات رأس المال

 ٢٠١٬٤٨٦     في رأس المال) العجز( /الفائض

 ٤٫٧٢     إجمالي رأس المال )وقت(نسبة 

 
ة: ٢الملحق  . ١٢  التجار شطة غ حات المخاطر لتعرضات األ  ترج

 

 ترجيحات المخاطر
األشخاص 
والمصارف 

 المرخص لهم 
 أصول أخرى الشركات

إجمالي التعرضات 
بعد اتفاقيات المقاصة 

وتخفيف المخاطر 
 االئتمانية

إجمالي ترجيحات 
 المخاطر

٨ ٨ - -  %٠                   -  

٥٣٬٢١٣ ٢٦٦٬٠٦٣ - - ٢٦٦٬٠٦٣ %٢٠ 

٥٠%  - -  -                    -                    -  

١٠٠%  - -  -                     -                    -  

١٥٠%  - -  -                    -                    -  

٢٠٠%  - -  -                     -                    -  

٧٬٠٧٢ ٧٬٠٧٢ ٢١٬٢١٨ - -  %٣٠٠ 

٤٠٠%  - - -                     -                    -  

٥٠٠% - -  -                     -                    -  

٢٬٤١٤ ١٩٬١٧٩ ٢١٬٥٩٣ ١٥٤٬١٧٠ -  * %٧١٤ 

 %٥١٤ %٥١٤ %٦٥٨ %٧١٤ %٢٠ متوسط ترجيحات المخاطر

  - - - - - المالاالستقطاعات من قاعدة رأس 

           بما في ذلك التعرضات المحظورة*
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 قائمة االختصارات : ٣الملحق   . ١٣
 

 تعريف المدة

BCP خطة استمرارية األعمال 

BIA منهجية المؤشر الرئيسي 

 مجلس إدارة مورغان ستانلي السعودية مجلس اإلدارة

CAM نموذج كفاية رأس المال 

CAR  المالنسبة كفاية رأس 

CEO الرئيس التنفيذي 

CMA هيئة السوق المالية 

CRM تخفيف المخاطر االئتمانية 

 لوحة معلومات تقييم مخاطر السيولة لوحة المعلومات

DPD األيام المتأخرة 

EAD التعرض في حالة التقصير 

EBA منهجية قائمة على اإلنفاق 

ECL الخسارة االئتمانية المتوقعة 

EIR  العائد الفعليمعدل 

EMEA أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا 

 الصرف األجنبي الصرف األجنبي

GCC مجلس التعاون الخليجي 

IAD قسم التدقيق الداخلي 

ICAAP عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي 

IFRS المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

IT  تكنولوجيا المعلومات 

 المملكة العربية السعودية المملكة

LGD الخسارة الناشئة عن التقصير 

LRM  إدارة مخاطر السيولة 

MSSA مورغان ستانلي السعودية 

MS مورغان ستانلي 

MS Group مجموعة مورغان ستانلي 

NOP صافي المركز المفتوح 

OEIs مؤشرات بيئة العمل 

ORD إدارة المخاطر التشغيلية 

PD  التقصيراحتمالية 

PRs قواعد الكفاية المالية 

RWA األصول المرجحة بالمخاطر 

S&P ستاندرد آند بورز 

 الريال السعودي  لایر

SEC هيئة األوراق المالية والبورصات األمريكية 

SICR زيادة كبيرة في المخاطر االئتمانية 

SOCPA الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

TORs التشغيلية أكبر المخاطر 

USA الواليات المتحدة األمريكية 

 دوالر أمريكي دوالر

 


