
 
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عن أعمال الشركة تقریر مجلس اإلدارة للجمعیة العامة العادیة
 م  2016دیسمبر  31م إلى   2016ینایر   01للفترة من 

 
 
 
 

 شركة الملز المالیة 
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 نبذة عن الشركة
 

 في الشركات نظام ببموج تأسست مقفلة مساھمة سعودیة شركة ھي")  الشركة("  المالیة الملز شركة

)  2009 یولیو 14 الموافق(  ھـ 1430 رجب 21 بتاریخ الریاض في مسجلة، و السعودیة العربیة المملكة

 .1010271323 رقم التجاري السجل تحت

 ربیع 23 بتاریخ 09136 - 36 رقم یةالمال سوقال ھیئة ترخیص بموجب الرئیسي الشركة نشاط یتمثل

 ةالسعودیالمالیة في السوق  المالیة األوراقالتعامل في  في)  م2009 أبریل 19 الموافق(  ھـ1430 الثاني

تقدمت الشركة لھیئة   م2015 مارس 22 بتاریخاإلدارة والحفظ والترتیب والمشورة ، و أنشطة وأداء

 للتعامل بصفة للشركة تصریحاً  الھیئة منحت وقد،  أصیل للتعامل بصفة ترخیصال طلبالسوق المالیة ب

م تقدمت الشركة لھیئة السوق المالیة 2016، وفي العام  .م2015 یونیو 14 بتاریخ خطابھا بموجب أصیل

موافقة الھیئة على ذلك بخطابھا المؤرخ بتاریخ یونیو وتمت ستشارة والترتیب لغاء رخصتي اإلإبطلب 

 صیل واإلدارة والحفظ.لیصبح نشاط الشركة التعامل بصفة أم ، 2016

 60: م 2016 دیسمبر 31( م  2016 دیسمبر 31 في كما سعودي لایر ملیون 60 لبالغا الشركة مال رأس

 6.000.000: م 2016 دیسمبر 31( بالكامل مدفوع سھم 6.000.000 إلى مقسم) سعودي لایر ملیون

لدى الشركة مساھمات في بعض المنشآت ذات  .سھم لكل سعودي لایر 10 بواقع) بالكامل مدفوع سھم

ستثمارات التي تملكھا حتفاظ بالملكیة القانونیة لإلھي بصورة أساسیة بغرض اإلالغرض الخاص و

ذه المنشآت ال یمكن توحیدھا في القوائم المالیة ، وھ ستثماریة المدارة بواسطة الشركةالصنادیق اإل

 للشركة ألنھ ال یمكن فرض سیطرتھا على ھذه المنشآت وذلك للحصول على منافع من أنشطتھا.

 

 لي المنشآت ذات األغراض الخاصة:وفیما ی

 المسؤولیةالملز الثانیة محدودة  •

 المسؤولیةالملز الثالثة محدودة  •

 المسؤولیةمحدودة  الملز سارا •

 
 
 
 



 
 

 
  

 رأس مال الشركة
 

 6,000,000, مقسم إلى 2016دیسمبر  31ملیون لایر سعودي كما في  60إن رأس مال الشركة یبلغ 

 و التالي :ـ سعودي لكل سھم , موزعة على المساھمین على النحلایر 10سھم مدفوع بالكامل بواقع 

 
 المبلغ عدد الحصص نسبة الملكیة االسم

 20,000,000 2,000,000 %33.33 عبد العزیز بن عبد اللطیف بكر جزار
 10,000,000 1,000,000 %16.67 محمد سالم السريبن أحمد 

 10,000,000 1,000,000 %16.67 مجموعة ناظر
 10,000,000 1,000,000 %16.67 ة النجاح للتقنیة المتطورةشرك

 5000,000 500,000 %8.33 راشد الراشد بن صالح 
 5000,000 500,000 %8.33 شركة سارا الدولیة للتشغیل 

 100% 6,000,000  60,000,000  

 مجلس اإلدارة
ث یتمثل مجلس اإلدارة للدورة جتماعات ، حیإ) 5جتمع مجلس اإلدارة (إ  ، 2016خالل العام المالي 

 الثانیة الحالیة التالیة أسماؤھم: 
 

 أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الثانیة:
 

 الصفة سماإل
 رئیس مجلس اإلدارة محمد السري بن أحمد

 العضو المنتدب عبد اللطیف جزاربن  عبد العزیز
 عضو مجلس إدارة ھشام ناظربن  فھر

 س إدارةعضو مجل جبر بن محمد بن باسل 
 عضو مجلس إدارة  محمد حسین ضناويبن زیاد 

 عضو مجلس إدارة مستقل  الدریعان بن عبد الرزاق الولید 
 عضو مجلس إدارة مستقل السلیمان بن محمد خالد 
 عضو مجلس إدارة مستقل الزید  بن عثمان علي



 
 

 
  

 
تي إكتمل النصاب في وال  2016وفیما یلي سجل حضور إجتماعات مجلس إدارة الشركة خالل عام 

 :جمیع اإلجتماعات التالي ذكرھا
 

 األعضاء الحاضرون التاریخ اإلجتماعات

 2016مارس  03 اإلجتماع األول
أحمد السري، عبد العزیز جزار، خالد السلیمان، فھر 

 ناظر، الولید الدریعان، باسل بن جبر

 2016مایو  25 اإلجتماع الثاني
خالد السلیمان، زیاد  أحمد السري، عبد العزیز جزار،

 ضناوي، الولید الدریعان، باسل بن جبر

 2016یولیو  28 اإلجتماع الثالث
أحمد السري، عبد العزیز جزار، خالد السلیمان، زیاد 

 ضناوي، الولید الدریعان، باسل بن جبر

 2016أكتوبر  19 اإلجتماع الرابع
أحمد السري، عبد العزیز جزار، خالد السلیمان، فھر 

 ر، الولید الدریعان، باسل بن جبرناظ

 2016دیسمبر  19 اإلجتماع الخامس
أحمد السري، عبد العزیز جزار، خالد السلیمان، فھر 

 ناظر، الولید الدریعان، باسل بن جبر، علي الزید

  2016أھم الخطط و القرارات التي تم إتخاذھا في العام 
ل الصنادیق الخاصة للشركات الصغیرة و المتوسطة، تعتمد الشركة خطة توسع  في إدارة الصنادیق لتشم

 باإلضافة إلى الصنادیق العقاریة بفرعیھا المدرة للدخل و التطویر العقاري.
وقامت الشركة خالل العام بمراجعة شاملة لكافة السیاسات و اإلجراءات بالشركة لكافة اإلدارات و 

 قوانین ھیئة السوق المالیة.القطاعات و تحدیثھا بما بتماشى مع متطلبات العمل و 
 

 مجلس اإلدارة:  ناللجان المنبثقة ع
 لجنة المراجعة .1

 
 ثالثة من وتتكون المالیة، السوق ھیئة من الصادرة الشركات حوكمة  الئحة بموجب تشكیلھا تم لجنة ھي

 أعضاء، یكون من بینھم مختص بالشئون المالیة، وتم تشكیل اللجنة من اآلتي اسمائھم:
 

 رئیسا  زاید أ/ مجدي -
 عضوا   أ/ باسل الجبر         -
 عضوا مستقل   أ/ لطفي شحادة      -

 

 و فیما یلي بعض النقاط التي تحدد مھام لجنة المراجعة:  
التدقیق الداخلیة في الشركة للتأكد من فعالیتھا في القیام باألنشطة والواجبات عمال أعلى اإلشراف  •

 .  اإلدارةالمحددة لھا من قبل مجلس 



 
 

 
  

 التدقیق ورفع التوصیات بشأنھا. عمال أعداد تقریر مكتوب عن إجراءات التدقیق الداخلیة ومراجعة إ •
التصحیحیة بشأن المالحظات الواردة  اإلجراءاتمراجعة تقاریر التدقیق الداخلي ومتابعة تطبیق  •

 علیھا. 
 وتكالیف الخدمة ،  ، تعیین  المراجعین الخارجیینوإختیار مجلس اإلدارة بشأن  إلىرفع التوصیات  •

  .إستقاللیتھممع مراعاة 
المتخذة فیما  اإلجراءاتالمراجعین الخارجیین على القوائم المالیة ومتابعة نشطة أشراف على اإل •

 یتصل بھا. 
الرأي والتوصیات بداء إو اإلدارةوالسنویة قبل عرضھا على مجلس  األولیةمراجعة القوائم المالیة  •

 فیما یخصھا. 
 بشأنھا.  اإلدارةلسیاسات المحاسبیة الساریة ورفع التوصیات الى مجلس مراجعة ا •
بخصوص السیاسة الفعالة لدراسة تضارب المصالح المحتمل  اإلدارةلى مجلس إرفع التوصیات  •

 ألعضاء المجلس ، وذلك یشمل ما یلي من موضوعات :
 ذات العالقة.  األطراف معامالت  -
 كة. المملوكة للشر األصولستخدام إسوء  -
 المعلومات السریة للمصلحة الشخصیة. ستخدام إ -

 

 م: 2016دیسمبر  31یلي جدول  باإلجتماعات التي تم عقدھا حتى تاریخ  و فیما
 

 األعضاء الحاضرون التاریخ اإلجتماعات
 لطفي شحادة -باسل الجبر  –جدي زاید م  12/01/2016  األول 
 لطفي شحادة -بر باسل الج –مجدي زاید  18/04/2016  الثاني  
 لطفي شحادة -باسل الجبر  –مجدي زاید   25/06/2016  الثالث 

 لطفي شحادة -باسل الجبر  –مجدي زاید   13/10/2016   الرابع

 لجنة الترشیحات والمكافآت .2
 أربعة  من وتتكون المالیة، السوق ھیئة من الصادرة الشركات حوكمة  الئحة بموجب تشكیلھا تم لجنة ھي

 : وھم اإلدارة مجلس عضاءأ نم
 

 رئیسا   أ/ علي الزید      
 عضوا  أ/ زیاد ضناوي     

 عضوا      أ/ أحمد السري
 عضوا     جبر           بن أ/ باسل 

 
 

 و من مھامھا: 
 



 
 

 
  

بالترشیح لعضویة المجلس وفقا للسیاسات والمعاییر المعتمدة مع مراعاة  اإلدارةالتوصیة لمجلس  .1
 .عتبارهإ إلیھرد ذا إ إال ،مانة األوبجریمة مخلھ بالشرف  إدانتھ  ص سبقعدم ترشیح أي شخ

عداد إو اإلدارةالمطلوبة من المھارات المناسبة لعضویة مجلس لإلحتیاجات المراجعة السنویة  .2
ن أوصف للقدرات والمؤھالت المطلوبة لعضویة مجلس اإلدارة بما فیھا تحدید الوقت الذي یلزم 

 .اإلدارةل مجلس یخصصھ العضو ألعما
 .جراؤھاإورفع التوصیات في شأن التغییرات التي یمكن اإلدارة مراجعة ھیكل مجلس  .3
معالجتھا بما یتفق مع مصلحة قتراح إو، اإلدارة تحدید جوانب الضعف والقوة في مجلس  .4

 الشركة.
كان  ذالین ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إالمستق األعضاء ستقاللیة إالتأكد بشكل سنوي من  .5

 .أخرىشركات  إدارة  العضو یشغل عضویة مجلس
التنفیذیین الذین یعنیھم مجلس   اإلدارةوضع سیاسات واضحة لتعویضات ومكافآت مجلس   .6

 معاییر ترتبط باألداء.ستخدام إ، ویراعى عند وضع تلك السیاسات اإلدارة
 .اإلدارةم مجلس بالترشیح بتعیین كبار التنفیذیین الذین یعینھ اإلدارةالتوصیة لمجلس  .7
 عند الحاجة.عمالھا أبخبراء خارجیین متخصصین في مجال ستعانة اإلیمكن للجنة   .8
 القوائم المالیة للشركة.عتماد إبالمكافآت المقترحة لموظفي الشركة قبل  اإلدارةالتوصیة لمجلس  .9

 اللجنة التنفیذیة  .3
 

 من أربعة  من وتتكون ،م 2014س أغسط 03قرار لمجلس اإلدارة بتاریخ  بموجب تشكیلھا تم لجنة ھي
 : وھماإلدارة  مجلس عضاءأ
 

 أ/ أحمد السري  -
 أ/ زیاد ضناوي  -
 د/ عبد العزیز جزار  -
 الولید الدریعان أ/  -
 

 وتقوم اللجنة بالمھام التالیة:
 

في تطویر الخطة االستراتیجیة للشركة والمیزانیة التقدیریة  العضو المنتدبمساعدة  .1
 بالشركة.  ستراتیجیات الخاصةاإلو

 إلعداد مایلي : العضو المنتدبمساعدة  .2
 السیاسة العامة للتسویق. •
 خطة تطویر الموارد البشریة والشؤون االداریة. •
 المیزانیة الرأسمالیة ومیزانیة التشغیل. •

الشركات وإجراء التعدیالت إن لزم  حوكمة في مراقبة فعالیة ممارسات  العضو المنتدبمساعدة  .3
 ذلك.

 بشكل منتظم : مراجعة مایلي .4



 
 

 
  

 التشغیلي.  واألداءالشركة ستراتیجیة إتطبیق  •
 التنفیذیة للشركة.اإلدارة أداء  •
 الشركة والمتطلبات النظامیة. جراءات إوبسیاسات لتزام اإل •
 مستوى المخاطر. •

التأكد من وجود إطار عمل واضح لتفویض الصالحیات ووجود تمییز واضح بین مھام مجلس  .5
عضاء أوغیره من  العضو المنتدبویذیة ولجنة الترشیحات والمكافآت واللجنة التنفاإلدارة 

 دارة التنفیذیة. اإل
 . تصاالتاإلوفصاح اإلجراءات إعلى شراف اإل .6
 الفائض من رأس مال الشركة.ستثمار إ .7
 .اإلدارةخرى یطلبھا مجلس أي مھام أ .8

 

 المخاطر ولجنة المطابقة واإللتزام  .4
 

أربعة  من وتتكون المالیة، السوق ھیئة من الصادرة الشركات حوكمة  الئحة بموجب تشكیلھا تم لجنة ھي
 : وھم أعضاء

 

 رئیس      د/ خالد السلیمان -
 عضو    أ/ الولید الدریعان -
  عضو   د/ عبد العزیز جزار -
 عضو  والمخاطر واإللتزاممسئول المطابقة  -

 

 وتقوم اللجنة بالمھام التالیة:
 

 .لمخاطروا واإللتزامالمطابقة  إدارةستراتیجیة إوضع  •
 لمراجعة  والمخاطر واإللتزامالمطابقة دارة إالموافقة على  خطة العمل السنویة المقدمة من مدیر  •

 الشركة ومدى مطابقتھا ألنظمة السوق المالیة. عمال أ
)  ICAAPسالیب التعامل معھا بما في ذلك مراجعة تقریر(أمستوى المخاطر بالشركة وتقییم  •

  السنوي.
 والمخاطر للجنة ، ورفعھا لمجلسالمطابقة وااللتزام دارة إة التقاریر الدوریة التي ترفعھا مناقش •

 .اإلدارة
 ومتابعة تنفیذھا.  خطة التعافي من الكوارثو األعمال  إستمراریة خطة  على الموافقة •
 سنويال التقریربما في ذلك  یةسوق المالالھیئة  أنظمة تقییم مستوى اإلفصاحات بما یتماشى مع •

 .للشركة
 م: 2016دیسمبر  31یلي جدول  باإلجتماعات التي تم عقدھا حتى تاریخ  وفیما •

 
 

 



 
 

 
  

 األعضاء الحاضرون التاریخ اإلجتماعات

 28/02/2016 ولجتماع األاإل

 خالد السلیمان
 الولید الدریعان

 عبدالعزیز جزار
 لتزام والمخاطرإلمسئول المطابقة وا

 19/04/2016 جتماع الثانياإل

 خالد السلیمان
 الولید الدریعان

 عبدالعزیز جزار
 والمخاطرواإللتزام مسئول المطابقة 

 15/06/2016 جتماع الثالثاإل

 خالد السلیمان
 الولید الدریعان

 عبدالعزیز جزار
 والمخاطرواإللتزام مسئول المطابقة 

 12/10/2016 جتماع الرابعاإل

 خالد السلیمان
 الولید الدریعان

 عبدالعزیز جزار
 والمخاطرواإللتزام مسئول المطابقة 

 15/12/2016 خامسجتماع الاإل

 خالد السلیمان
 الولید الدریعان

 عبدالعزیز جزار
 والمخاطرواإللتزام مسئول المطابقة 

: مجلس اإلدارة بعضویة مجلس إدارتھاعضاء أأسماء الشركات التي یشارك   

 إسم الشركة  إسم العضو 

 .شركة المعرفة اإلقتصادیة، شركة إسمنت حائل، شركة مركز األمیر سلطان الحضاري علي عثمان الزیداألستاذ/ 

 الدكتور/ عبد العزیز جزار 
شركة مجموعة الملز ، ھیئة المدن اإلقتصادیة، شركة المبادرات للمعلومات 

 ، سیسكو واإلتصاالت، الشركة الفنیة لتحسین أداء المنشآت الصناعیة

 / أحمد السري األستاذ
شركة مجموعة الملز، شركة إمكان وأعمال، شركة المبادرات للمعلومات واإلتصاالت، 

 شركة الخلیج للتدریب والتعلیم، الشركة الفنیة لتحسین أداء المنشآت الصناعیة

 شركة مجموعة ناظر األستاذ/ فھر ناظر



 
 

 
  

 األداء المالي والنتائج المالیة
 الماضیة: الخمسة لألعوام ادات و المصاریف و فیما یلي جدول یوضح اإلیر

 
2012 2013 2014 2015 2016  

اإلیرادات من  50,166,911 21,177,167 18,395,146 18,008,312 607,345
 العملیات 

المصاریف  (48,695,911) (21,421,179) (18,666,310) (14,464,934) (7,009,978)
العمومیة و 

 اإلداریة 
حصة الشركة  3,153,991 (77,921) (3,224,780) (405,002) (430,876)

في خسائر 
 شركات تابعة 

أرباح محققة من  - - 7,082,199 594,519 1,676,926
 اإلستثمارات 

خسائر  (3,365,244) (13,992,919) - - -
اإلنخفاض في 
القیمة المسجلة 

للموجودات 
 المالیة

رباح توزیعات أ 551,176 641,248 713,012 874,157 -
 أسھم  

خسائر /إیرادات  361,101 78,352 (46,384) 389,649 412,390
 أخرى  

 الزكاة (646,243) (1,110,763) (761,273) (885,499) (719,018)
 صافي الربح  1,525,781 (14,706,015) 3,491,610 4,111,202 (5,463,211)

 
 

ملیون لایر في العام   21،  مقابل 2016المالي  ملیون لایر في العام  50حققت الشركة إیرادات وقدرھا 
 .العقاري الثاني  لإلستثمار اإلیرادات یعود إلى تصفیة صندوق الملز  ، وسبب الزیادة في2015المالي 

 .2015المالي  في العام ملیون لایر  21ملیون لایر مقابل  48وبلغت المصروفات العمومیة و اإلداریة 
ملیون لایر سعودي نظیر تصفیة  31.25لى أتعاب حسن أداء بمبلغ حصلت الشركة خالل السنة ع

تعاب حسن األداء لمالكي كما قامت الشركة بمنح خصم على أصندوق الملز لإلستثمار العقاري الثاني ، 
 سعودي. لایر 13.39وحدات الصنادیق بمبلغ 

 



 
 

 
  

 :الزكاة 

 31ة المنتھیة في لدخل (الھیئة) حتى السنقراراتھا الزكویة إلى الھیئة العامة للزكاة واإقدمت الشركة 
 .م2015عن سنة مقیدة  ستلمت شھادة الزكاةإم و2015دیسمبر 

م من الھیئة 2013م إلى 2010م الربط النھائي على السنوات من 2015تسلمت الشركة خالل سنة 
ھذا  عتراض علىإملیون لایر سعودي. وقدمت الشركة  1.9وبإجمالي مطالبات زكویة إضافیة تبلغ 

 0.5عتراض ستكون في صالح الشركة الخاضعة لزكاة إضافیة تبلغ الربط وبرأي اإلدارة أن نتائج ھذا اإل
 .ملیون لایر سعودي 

 موجودات محتفظ بھا بصفة إئتمانیة
ملیون  179.325م، تمتلك الشركة بصورة نظامیة بعض األسھم البالغة قیمتھا 2016دیسمبر  31كما في 

لایر سعودي) نیابة عن عمیل بصفة ائتمانیة دون مخاطر  179.325م: 2015سمبر دی 31لایر سعودي (
تذكر أو دون الرجوع إلى الشركة. تعتبر ھذه الموجودات بنود خارج قائمة المركز المالي وال تشكل 

 .جزءاً من موجودات الشركة

  :اإللتزامات المحتملة 
 ر تشغیلي لمبنى المكتب كما یلي:، لدى الشركة التزام تأجیم  2015 دیسمبر 31كما في 

  
 م2015  م2016  

     السنوات
 1.302.840  -  م2016
 1.302.840  1.302.840  م2017
 1.302.840  1.302.840  م2018
 278.415  278.415  م2019

  2.884.095  4.186.935 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

 
 یة:الماض الخمسة و فیما یلي قائمة المركز المالي لألعوام  
 

2012 2013 2014 2015 2016  
األصول  30,725,834 28,399,932 31,481,602 35,190,694 31,871,404

 المتداولة 
األصول غیر  19,229,413 18,963,307 26,060,235 22,267,698 13,501,028

المتداولة    
إجمالي  49,955,247 47,363,239 57,541,837 57,458,3692 45,372,432

 األصول 
المطلوبات  11,863,749 12,595,686 10,169,916 7,951,025 3,308,589

 المتداولة  
المطلوبات  1,869,638 1,751,412 1,176,416 776,533 435,316

غیر 
 المتداولة 

إجمالي  13,733,387 14,347,098 11,346,332 8,727,558 3,743,905
 المطلوبات 

حقوق  36,221,860 33,016,141 46,195,505 48,730,834 41,628,527
 الشركاء 

إجمالي  49,955,247 47,363,239 57,541,837 57,458,392 45,372,432
المطلوبات و 

حقوق 
 الشركاء 

 :ربحیة  السھم 
 السنة ربح وصافي العملیات من الربح بتقسیم السنة ربح وصافي العملیات من السھم ربح إحتساب تم

 ).سھم 6.000.000: م  2015( سھم ملیون 6 والبالغة العادیة ھماألس لعدد المرجح المتوسط على

 :القیم العادلة 
 شروط بنفس وتتم ذلك في راغبة أطراف بین ما إلتزام سداد أو أصل تبادل بموجبھا یتم التي القیمة ھي

 ستثماراتاإلو حكمھ في وما النقد للشركة المالیة الموجودات تتضمن. األخرى األطراف مع التعامل
 والموجودات المستحقة والمصروفات عالقة ذو طرف من والمستحق المدینة والذمم للبیع المتاحة

. األخرى والمطلوبات المستحقة والمصروفات الدائنة الذمم من المتداولة مطلوباتھا تتكون كما األخرى،
 .الدفتریة قیمھا عن جوھري بشكل تختلف ال المالیة لألدوات العادلة القیم إن
 
 



 
 

 
  

 جعة السنویة لفاعلیة إجراءات الرقابة الداخلیة بالشركة و نتائج المراجعة الداخلیة: المرا
للقیام بأعمال   ,Protiviti  Risk & Business Consulting, Internal Auditتم التعاقد مع شركة 

 قسام التالیة:، و تم إجراء تقاریر الرقابة الداخلیة خالل العام المالي  لأل 2016التدقیق الداخلي للعام 
 

 إدارة الشؤون المالیة و اإلداریة •
 إدارة العملیات  •
 إدارة الملكیة الخاصة  •
 إدارة المطابقة و اإللتزام و المخاطر  •

 

 2016األعمال التي تمت بین الشركة وشركات ذات عالقة مع أعضاء مجلس اإلدارة  خالل العام المالي 

 
المعاملة   مبلغ طبیعة المعاملة  العالقة  إسم الشركة   

شركة المبادرات للمعلومات 
 واالتصاالت

شركة مستثمر بھا 
 بطریقة حقوق الملكیة

قرض، و مصروفات 
 مدفوعة

1,954,162 

شركة التقنیة األمنیة 
 للتجارة المحدودة

 41,400 خدمات مھنیة شركة شقیقة

 107,986 بدالت أعضاء مجلس اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة

تخضع  صنادیق استثماریة
 إلدارة الشركة

صنادیق تخضع إلدارة 
 الشركة

 1,000,000 أتعاب إدارة وحفظ

صنادیق استثماریة تخضع 
 إلدارة الشركة

صنادیق تخضع إلدارة 
 الشركة

ترتیب ودعمأتعاب   717,000 

صنادیق تخضع إلدارة  إیرادات مؤجلة
 الشركة

و أتعاب  أتعاب إداریة
 حسن أداء 

48,369,229 

لتأمین التعاوني شركة بوبا ل  416,229 تأمین طبي شركة شقیقة  

 : إدارة المخاطر

 المخاطر على النحو التالي: ألدواتتم تحدید التعرض 
 مخاطر التركیز. 
 .المخاطر االستراتیجیة 
 .مخاطر السوق 
 .مخاطر السیولة 
 .المخاطر التشغیلیة 

الخدمات المقدمة نتیجة  ھانأت الصلة كما األرباح ذاتتعلق بالمخاطر المذكورة أعاله ھي في المقام األول 
 نشطة مختلفة. أطار إفي 



 
 

 
  

ھي ضمن نطاق مقبول بالنظر إلى حجم العملیات في في شركة الملز المالیة مستویات المخاطر  عتبرت
 وجود النفوذ. مداریة وعدشركة والرقابة اإلال

جمالیة في المخاطرة للشركة. إلعن تحدید الرغبة ا ھي المسؤولة دارة شركة الملز المالیةإمجلس  إن
نھ مقدار الخطر الذي تكون الشركة على أتعرف الرغبة في المخاطرة من قبل شركة الملز المالیة بو
لمواجھة ھدافھا المعلنة وعوائد جیدة للمساھمین مع الحفاظ على المصادر الرئیسیة أستعداد لتقبلھ لتحقیق إ

ستراتیجیة والسمعة اإلكالمخاطر ا من المخاطر غیر المالیة مخاطر الشركة مثل التركیز والتشغیل وغیرھ
 قتصاد الكلي.ومخاطر اإل

 

 :كفایة راس المال 
عمالھا ورصد أتحافظ شركة الملز المالیة على قاعدة رأسمالیة كافیة لتغطیة المخاطر الكامنة في مجال 

م القواعد والنسب المقررة من ستخداإلى تدابیر أخرى بإومراقبة مدى كفایة رأس مال الشركة باإلضافة 
وتحتفظ الشركة بنسبة  م،   2015دیسمبر  31ھیئة السوق المالیة وفقاً إلطار كفایة رأس المال كما في 

) 1:00المطلوب لنسبة كفایة رأس المال من (األدنى على من الحد أ) مرات 1.57س المال (أكفایة لر
 .)3(شكل رقم  مرات

متطلبات قواعد الكفایة المالیة الصادرة عن ھیئة السوق المالیة من خالل وتلتزم شركة الملز المالیة ب
الرصد الداخلي المستمر،  وتنتھج شركة الملز المالیة في تقییم كفایة رأس المال لدعم األنشطة الحالیة 

 والمستقبلیة المبادئ التالیة:
 
 ستراتیجیة لى إإباإلضافة  إجراءات وعملیة شاملة لكفایة رأس المال فیما یتعلق بالمخاطر وجود

 للمحافظة على رأس المال.
 تقییم كفایة رأس المال ل مستمرة  مراجعة داخلیة(ICAAP)  س أرإستخدامات ستراتیجیات إووضع

جراءات المناسبة في الحاالت إلتخاذ اإلقواعد ھیئة السوق المالیة مع  واإلمتثالضمان التطبیق والمال 
 المطلوبة.

 س المال أس المال النظامیة مع القدرة على الحفاظ على رأدنى لنسب رألحد اتعمل الشركة فوق ال
 دنى.زائدا عن الحد األ

 
 
 
 
 



 
 

 
  

 المتطلبات التنظیمیة لرأس المال ومعدل كفایة رأس المال
 بآالف الریاالت السعودیة  
 كما في 31 دیسمبر  

 2015م  2016م  
   قاعدة رأس المال:

 33.016  35.794  الشریحة األولى لرأس المال 
 -  428  الشریحة الثانیة لرأس المال 

جمالي قاعدة راس المالإ   36.222  33.016 
الحد األدنى لمتطلبات رأس المال:       

 5  17  مخاطر السوق 
ئتمانمخاطر اإل    10.705  12.275 
 5.633  12.336  مخاطر العملیات 

 17.913  23.058  إجمالي الحد األدنى لمتطلبات رأس المال
     نسبة كفایة رأس المال:

في رأس المال /(العجز)الفائض   13.164  15.103 
 1.84  1.57  إجمالي نسبة رأس المال (مرات)

 
 تتكون قاعدة رأس مال الشركة مما یلي: أ)

 

ألرباح المبقاة وعالوة الشریحة األولى لرأس المال والتي تتكون من رأس المال المدفوع وا -

حتیاطیات إعادة التقییم باإلضافة إلى خصمیات حتیاطیات بإستثناء إن وجدت) واإلإلصدار (إا

 محددة وفقاً للقواعد.

الشریحة الثانیة لرأس المال والتي تتكون من القروض المساندة واألسھم المتراكمة الممتازة  -

  حتیاطیات إعادة التقییم باإلضافة إلى خصمیات محددة وفقاً للقواعد.إو
 

ئتمان والعملیات وفقاً حتساب الحد األدنى لمتطلبات رأس المال التي تتعلق بمخاطر السوق واإلإیتم  ب)

 للمتطلبات المحددة في القواعد.
 

لتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من عمال الشركة عند إدارة كفایة رأس المال إلى اإلأتھدف 

ستمراریة كمنشأة عاملة والمحافظة على قاعدة إلقبل الھیئة وللحفاظ على قدرة الشركة على ا

 رأس مال قویة.  

 

 



 
 

 
  

 

 

 2016خالل العام المالي  جدول اإلفصاح عن التعویضات و المكافآت 

 

أعضاء المجلس  البیان
 التنفیذیین

أعضاء المجلس 
غیر  التنفیذیین/ 

 المستقلیین

كبار التنفیذیین ممن 
تلقو أعلى المكافأت و 

ن بینھم التعویضات م
العضو المنتدب و 
المدیر التنفیذي و 

 المدیر المالي
التعویضاتالرواتب و   - - 3,060,720 

 1,648,080 107,986 - البدالت

 1,915,218 225,000 300,000 المكافأت الدوریة و السنویة

 - - - الخطط التحفیزیة
 أي تعویضات أو مزایا عینیة أخرى تدفع

 بشكل شھري أو
 سنوي

- - - 

 6,624,018  332,986   300,000 اإلجمالي
 
 

 ،م علیكم و رحمة هللا ،،و السال
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