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(Pillar 3) لتقرير الركيزة الثالثة   السنوي   اإلفصاح  

المالية  الملز شركة  
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PILLAR III المالية  الكفاية لقواعد   الثالثة الركيزة  إفصاح تقرير  
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المحتويات  جدول   

 3 ________________________________________ محتويات تقرير الركيزة الثالثة من قواعد الكفاية المالية: 

 4 ___________________________________________________________________ نطاق التطبيق 

 4 __________________________________________________ ملز المالية:نبذة مختصرة عن شركة ال

 4 ______________________________________________ الهيكل التنظيمي الخاص بالمجموعة المالية:

 4 _____________________________________________________________ الغرض من التقرير: 

 5 _____________________________________________________ اإلفصاح المتعلق بقاعدة رأس المال:

 6 ___________________________________________________ اإلفصاح المتعلق بمتطلبات رأس المال:

 6 _______________________________________________________________ كفاية راس المال: 

 8 ____________________________ اإلستراتيجيات والعمليات الخاصة بإدارة المخاطر والرغبة في المخاطرة: 

 9 ___________________________________________________________________ إدارة المخاطر 

 9 _______________________________________________________ اإلفصاح النوعي العام للمخاطر 

 9 _______________________________________________________ إستراتيجيات و عمليات إدارة المخاطر 

 10 _______________________________________________________________ مخاطر االئتمان: 

 10 _______________________________________________ اإلستراتيجيات والعمليات الخاصة بإدارة المخاطر 

 11 __________________________________________________ هيكل تنظيم وبناء إدارة االلتزام  و المخاطر : 

 11 _________________________________________________ قياسها:  نطاق وطبيعة التقارير حول المخاطر و

 13 ________________________________________________________ فئات التعرض للمخاطر اإلئتمانية : 

 16 ________________________________________________________________ مخاطر السوق 

 16 _____________________________________________________________ المخاطر التشغيلية

 17 _______________________________________________________________ مخاطر السيولة

 17 ________________________________________________________________ مراقبة مخاطر السيولة 

 17 _________________________________________________________________ إدارة مخاطر السيولة 

 18 _________________________________________________________________ مخاطر أخرى: 

 18 ___________________________________________________________ مخاطر أسعار الفائدة: 

 18 _______________________________________________________________ مخاطر التركيز: 

 18 _______________________________________________________________ مخاطر السمعة:

 19 ___________________________________________________________ المخاطر االستراتيجية: 

 20 ______________________________________________________________ المخاطر النظامية

 20 ___________________________________________________ واختبارات التحمل:تخطيط رأس المال 

 21 ___________________________________ : (Pillar 1&2)تقييم المخاطر للركيزة االولى والركيزة الثانية 

 21 ________________________________________________________________ اختبار الضغط: 

 22 _____________________________________________ الجدوى من سياسة الشركة لتحمل المخاطر: 
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 : المالية الكفاية قواعد من الثالثة الركيزة قريرت محتويات

                   

 المجموعة المالية  و بمؤسسة السوق الماليةاإلفصاح المتعلق 

 اإلفصاح المتعلق بقاعدة رأس المال 

 بمتطلبات رأس المال اإلفصاح المتعلق 

 اإلفصاح المتعلق بالنشاطات غير المتعلقة بالتداول

 اإلفصاح المتعلق بمخاطر السيولة 

 المتعلق بمخاطر الطرف النظيراإلفصاح 

 المتعلق بالمخاطر التشغيلية اإلفصاح 

 الدوري اإلفصاح 
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 التطبيق  نطاق  

 : المالية الملز  شركة عن مختصرة  نبذة 

هي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية بموجب ترخيص والمشار اليها فيما بعد باسم )"الشركة" أو "الملز المالية" (  شركة الملز المالية  
 . (09136-36رقم )

 من إ ارية  أششرطة وأ اء  والتعامل بصرفة أيريل، ،في السروق السرعو ي المالية  األوراقالمشراركة في أششرطة   في  الرئيسري  الشرركة  نشااط  ويتمثل
 .اإلستثمار بصنا يق المتعلقة اإل ارية لألغراض الحفظ والقيام بخدمات  المحافظ وإ ارة اإلستثمار ينا يق وتنظيم إششاء أجل

 

 : المالية بالمجموعة الخاص التنظيمي الهيكل
في (  1010271323التجارة والصناعة بموجب شها ة تسجيل شركة مساهمة بسجل تجاري رقم )تم الترخيص لشركة الملز المالية من وزارة  

التعامل  وتم تسجيل الشركة بسجل مدينة الرياض لممارسة أششطة    مقفلة.  كشركة مساهمة،  م  14/07/2009هر الموافق  07/1430/ 21تاريخ  
 .والحفظ في أعمال األوراق المالية اإلستثماريةإ ارة الصنا يق بصفة اييل و 

 .ريال للسهم الواحد 10 إسمية بقيمة  مليون سهم 5لعد  مليون ريال سعو ي  50 قدرهو مكتتب به ومدفوع بالكامل  الشركة رأس مال
  مليون ريال    60من    مليون ريال سعو ي  10بمبلغ    تخفيض رأس المال  م،   17/09/2018تاريخ  ب   أقرت الجمعية العامة غير العا يةحيث  
 وذلك إلستيعاب  جزء من الخسائر المتراكمة. مليون ريال سعو ي  50إلى 

 التخفيض: الجديدة في رأس المال بعد  مساهمينال ويوضح الشكل التالي شسب
 

 ( 1رقم شكل)
 

 المال  رأس سهم عدد األ نسبة المشاركة ن ـيــالمساهم

 16,666,667 1,666,667 % 33.33 جزار  عبداللطيف عبدالعزيز
 8,333,333 833,333 %16.67 شركة مشاريع تريم لإلستثمار  

 8,333,333 833,333 %16.67 مجموعة ناظر القابضة  شركة 
 8,333,333 833,333 %16.67 المتطورة  للتقنيةنجاح  الشركة 

 4,166,667 416,667 %8.33 شركة راشد للتنمية المحدودة راشدكو  

 4,166,667 416,667 %8.33 الدولية للتشغيل سارة شركة 
 50,000,000 5,000,000 %100 المجموع 

 :التقرير من الغرض  

 من قواعد الكفاية المالية الصررا رة عن هيئة السرروق المالية 68وفقًا لمقتضرريات الما ة تم إعدا  هذا التقرير والصررا ر عن شررركة الملز المالية 
هذه القواعد المبا ئ التوجيهية لإلفصرراح السررنوي  وتشررمل .(www.malazcapital.comوالمطلوب ششرررها على موقش شررركة الملز المالية )

http://www.malazcapital.com/
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ويتم  ، وعمليات قياس المخاطراطر  إ ارة المخشطاق وفعالية أشظمة  رأس المال و  كفاية عنوالمشرررراركين في السرررروق المالية لألسررررواق المالية  
 المقارشة مش المؤسسات االخرى  إمكاشيةثابت وواضح عن المخاطر بطريقة تعزز  بتوفير تقرير إلفصاحاذلك عن طريق 

 :المال رأس بقاعدة المتعلق اإلفصاح  

  إسمية   سهم بقيمةمليون    5مليون ريال سعو ي لعد     50شركة الملز المالية هي شركة مساهمة برأس مال مكتتب به ومدفوع بالكامل قدره  
 ريال للسهم الواحد. 10

 التفصيل التوضيحي لقاعدة رأس المال:،  م 2020 يسمبر  31يتضمن الجدول التالي تفصياًل لتوزيش رأس المال الموجو  كما في تاريخ 
 ( 2 رقم)شكل 

(All amounts in SAR ‘000 ) 
 

 2019 2020 قاعدة رأس المال 

   س المال:ألقاعدة ر  األولىالشريحة 

 50,000 50,000 رأس المال المدفوع 

 0 0 المبقاة المدققة  األرباح
 0 0 سهم أل عالوة ا

 674 6,007 حتياطيات إلا
 0 0   ةالمحقق غيرس المال  أ خسارة ر 

 (202) (105) تسويات على الشريحة األولى لقاعدة رأس المال 
 ( 20,585) 27,411 المتراكمة األرباح/ الخسائر 
 29,887 83,313 س المال أ لقاعدة ر  األولىمجموع الشريحة 

   

   س المال:أ الشريحة الثانية لقاعدة ر 

 0 0 القروض الثانوية
 0 0 أسهم ممتازة تراكمية 

 0 0 عادة التقييم إإحتياطيات 
 0 0 (- قتطاعات من الشريحة الثانية )إلا
 0 0 ( -س المال للشريحة الثانية)أ قتطاعات لمقابلة حد ر إلا

 0 0 س المال أ لقاعدة ر مجموع الشريحة الثانية  
 29,887 83,313 مجموع قاعدة رأس المال 
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 :المال رأس  متطلباتب  المتعلق اإلفصاح

 : المال راس كفاية 
 

مال  رأس  وريد ومراقبة مدى كفاية  عمالها  أ مجال      في     قاعدة رأسمالية كافية لتغطية المخاطر الكامنة تحافظ شركة الملز المالية على

 يسمبر    31ررة من هيئة السوق المالية وفقًا إلطار كفاية رأس المال كما في  باستخدام القواعد والنسب المقالشركة باإلضافة الى تدابير أخرى  

 مرات 1:00لنسبة كفاية رأس المال من  الحد األ شى المطلوبعلى من أ مرات  3.08المال س أالشركة بنسبة كفاية لر  وتحتفظ   ،م  2020

 (3رقم   )شكل

شركة  المستمر، وتنتهجوتلتزم شركة الملز المالية بمتطلبات قواعد الكفاية المالية الصا رة عن هيئة السوق المالية من خالل الريد الداخلي 

 الملز المالية في تقييم كفاية رأس المال لدعم األششطة الحالية والمستقبلية المبا ئ التالية:

بقيا ة اإل ارة العليا للشركة للمحافظة على مستوى  رأس المال فيما يتعلق بالمخاطر    ايةشاملة لكفمتابعة ومراقبة مستمرة و   وجو  ▪

 مرتفش من كفاية رأس المال. 

المال   ▪ تقييم كفاية رأس  لعملية  المختصة و   (ICAAP)مراجعة  اخلية  فضال عن ضمان   الشركة،  إ ارةمن  بمتابعة  من اإل ارة 

 جراءات المناسبة في الحاالت المطلوبة. إلا اتخاذلقواعد هيئة السوق المالية مش  واالمتثالالتطبيق 

  شى.س المال زائدا عن الحد األأ س المال النظامية مش القدرة على الحفاظ على ر أ  شى لنسب ر ألتعمل الشركة فوق الحد ا ▪

  ون المطلوب حسب معايير هيئة السوق الماليةالنزول لمستوى  رأس المال من  كفاية  القدرة على التدخل في مرحلة مبكرة لمنش   ▪

 لمخاطر. في إ ارة االشركة   لسياسةلوفقا 
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 (All amounts in SAR‘000) (3 رقم)شكل 
 

خصم  التعرض قبل طبقات التعرض
 المخصصات المعدومة

خصم  صافي التعرض بعد 
 المعدومة المخصصات

المرجحة   األصول
 بالمخاطر

 المالمتطلبات رأس 

 مخاطر االئتمان 
 التعرضات داخل قائمة المركز المالي 

 الحكومات والبنوك المركزية 
 البنوك واألشخاص المرخص لهم 

 الشركات 
 التجزئة  تعرضات

 إستثمارات  
 إستثمارات عالية المخاطر 

 إستثمارات في صناديق 
 التوريق 

 تمويل بالهامش 
 األصول األخرى  

 

 
16,313 
53,534 
19,171 

0 
5,689 
4,549 

0 
0 
0 

2,936 

 
16,313 
53,534 
19,171 

0 
5,689 
4,549 

0 
0 
0 

2,936 

 
7,961 
13,616 
34,515 

0 
8,533 
18,195 

0 
0 
0 

17,434 

 
1,115 
1,906 
4,832 

0 
1,195 
2,547 

0 
0 
0 

2,441 

 14,036 100,254 100,192 100,192 مجموع التعرضات داخل قائمة المركز المالي

     قائمة المركز المالي التعرضات خارج 

 0 0 0 0 الضمانات او المشتقات االئتمانية 

 0 0 0 0 صفقات إعادة الشراء

إقراض االوراق المالية وااللتزامات المشابهة 
 االخرى 

0 0 0 0 

 0 0 0 0 تسهيالت االقراض على الهامش

 0 0 0 0 اإللتزامات 

 0 0 0 0 مجموع التعرضات خارج قائمة المركز المالي

اجمالي التعرضات داخل وخارج قائمة المركز 
 المالي 

100,192 100,192 100,254 14,036 
 

 0 0 0 0 مطلوبات المخاطرة للتعرضات المحظورة 

 14,036 100,254 100,192 100,192 مجموع التعرضات لمخاطر االئتمان

   مراكز قصيرة  مراكز طويلة  مخاطر السوق 

 0 0 0 0 على سندات الدين    مخاطر معدل الفائدة

 0 0 0 0 األسهم أسعارمخاطر 
 0 0 0 0 باالستثمار بالصناديق  المخاطر المتعلقة 

 0 0 0 0 مراكز التوريق أو مراكز اعادة التوريق 
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 : المخاطرة  في  والرغبة المخاطر  بإدارة  الخاصة والعمليات اإلستراتيجيات  

لرأس المال المطلوب لتغطية هذه      اإل ارة  و    شواع ا وات المخاطر والتخطيطأتقييم جميش    المالية  الكفاية  لقواعد  الثالثة  الركيزةيغطي تقرير  
 بها.  الموييوفقا للمعايير والشكل المنصوص عليه من قبل هيئة السوق المالية، وحسب أفضل الممارسات    التقريرهذا    تم إعدا     .المخاطر

 المخاطر على النحو التالي: أل واتتم تحديد التعرض 
 .التركيز مخاطر ▪
 .االستراتيجية المخاطر ▪
 .السوق  مخاطر ▪
 .السيولة مخاطر ▪
 .التشغيلية المخاطر ▪

تعرف الرغبة في المخاطرة من قبل شركة و .  قبول المخاطر من عدمهاعن تحديد الرغبة    المسؤول  مجلس ا ارة شركة الملز المالية هو    إن
جيدة للمساهمين مش الحفاظ على  العوائد  الهدافها المعلنة و أ لتقبله لتحقيق    استعدا شه مقدار الخطر الذي تكون الشركة على  أالملز المالية ب 

المالية    الموضحة اعالهمخاطر الشركة    لمواجهةالمصا ر الرئيسية   االستراتيجية والسمعة ومخاطر    كالمخاطر وغيرها من المخاطر غير 
 االقتصا  الكلي.

بشكل عام وعلى أ اء وحدات األعمال الفر ية بطريقة   الشركة  أ اءقياس  على  تركز شركة الملز المالية على مقاييس الرغبة في المخاطرة  
 . مخاطرحساسة لل

 بعا  التالية )على سبيل المثال ال الحصر(:ويمكن تلخيص الرغبة في المخاطرة لشركة الملز المالية عبر األ
 . على كفاية رأس المال فوق الحد األ شى المحد  للشركة الحفاظ  -المالس أأهداف ر  ▪
 مخاطر السيولة، ومخاطر التركيز.. الخ. و   ،المخصصات هذه  تغطية وبما في ذلك الخسائر،  -أهداف المخاطر ▪
 الخ.. التنظيمية.للمتطلبات  االمتثالمالية مثل  غيرأهداف  ▪

هدف شركة الملز المالية هو الحفاظ على المخاطر في المستويات المالئمة من   فإنوباإلضافة الى المقاييس الكمية للرغبة في المخاطرة  
جزء من الرغبة في  هو  المحتملة    التشغيليةأن تبني مستويات عالية من  المخاطر    الشركةعتبر  ت و خالل الحفاظ على بيئة رقابية سليمة.   

 التي تعمل فيها، والبيئة التنافسية والتنظيمية.سواق األو ، عمالهاأ ركة في ضوء القوة المالية للشركة، وخصائص المخاطرة اإلجمالية للش

 0 0 0 0 مخاطر التعرض الزائد 
 0 0 0 0 مخاطر التسوية  

 0 0 0 0 مخاطر الطرف النظير 
 0 0 0 0 العمالت االجنبية مخاطر أسعار صرف 

 0 0 0 0 مخاطر السلع
 0 0 0 0 مجموع التعرض لمخاطر السوق 

 12,993    المخاطر التشغيلية 

 27,029    الحد األدنى لمتطلبات رأس المال
 56,284    الفائض في رأس المال

 3.08    المال )عدد المرات( رأس  إجمالي نسبة 
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المعتمدة من ذات الصلة والسياسات واإلجراءات  المنبثقة من مجلس اإل ارة  من المخاطر من خالل اللجان    أخرى يتم التحكم بجواشب هامة  
 :اآلتي  يضمنبما مجلس إ ارة الشركة 

 الحفاظ على سمعة الشركة.  ▪
 للجواشب التنظيمية. االمتثال ▪
 قواعد سلوك الموظفين. لالئحة  االمتثال والنزاهة في سلوك االعمال،  ▪
 سالمة البياشات والنظم. ▪
 .للعميل المقدمة العروض مالئمة ومدىومطابقتها للوائح التشريعية  الجديدة لألعمال اتخاذهايتم  التي اإلجراءات سالمةب  التقيد ▪
 عدم التسامح مش الغش المتعمد وخرق السياسات.  ▪

  المخاطر إدارة

 للمخاطر العام  النوعي اإلفصاح  

 المخاطردارة إعمليات  وستراتيجيات إ

في   ارة المخاطر  إل  ا مناسبامالية إطار شركة الملز ال ارة  إ  اعتمدت. وقد  شركة الملز المالية  أعمال ششطة  أ  جزء ال يتجزأ من  تعتبر المخاطر
بالتعاقد مش شركة متخصصة لمراجعة  الشركة   ارة  إ  قامتلشركة. وقد  على ا  المحتملةلتخفيف المخاطر  من خالله  تسعي    يت واللشركة  ا

 تتعرض لها الشركة. قد  التي  المحتملة المخاطرشواع أوتحليل  اإلبالغتحديد وقياس وريد  إلىالتي تهدف والعمليات  اإلجراءات

مناسبة اإلجراءات  للتأكد من  والمسجلة شتيجة لتلك المراجعة    ةخطة شاملة لمتابعة المالحظات وشواحي الخطر المحتملالخروج ب شتج عن ذلك  و 
المخاطر بالتنسيق والتعاون    تقوم بها إ ارة المطابقة وااللتزام و  الغائهاالمعمول بها حاليا او تعديلها لتحمل المخاطر المحتملة او تقليلها او  

 مش كافة إ ارات الشركة. 

، حيث من جميش إ ارات الشركة    المسؤوليةفهم  ، الى جاشب  وشوعيتهاالمخاطر    لفهمثقافة  خلق  ت المخاطر لشركة الملز المالية   ارة  إ  سياسةإن  
بمتابعة اإلجراءات    لمخاطرا  و  وااللتزام  المطابقة  لجنة  كذلك تختص  ،  الحلول المناسبة لكل حدث متعلق بالمخاطرووضش  ناقشة  التعاون والم

واالحداث المتعلقة بالمخاطر بشكل  وري والرفش لمقام مجلس اإل ارة بالتقارير الخاية بذلك  المخاطر    إل ارةالمتخذة والسياسات المعمول بها  
   .لمخاطربإ ارة ا اجراء متعلق  أو أيتعديل سياسة  أو  ببحثومتعلقة  إتخاذها قرارات واجب  أية ومناقشة 

وحماية قوة الشركة وتجنب    ،هيئة السوق الماليةلوائح    كفايته وفق  ة رأس المال والمخاطر هو حماية سالم ارة  إيعتبر هدف الشركة العام في  
 .  الخسائر الناتجة عن عدم القدرة على تحمل المخاطر أوالمخاطرة المفرطة 

 

 

 

 



 

10 

 

 

 حياة" التي تضم األربش مراحل التالية:  شكل “ ورةيمكن عرض إ ارة المخاطر على 

 

 

 : االئتمان مخاطر 

 المخاطر بإدارة الخاصة والعمليات اإلستراتيجيات 

المالية    بااللتزاماتوهي مخاطر الخسارة الناشئة عن فشل الوفاء  ،  المقابلالطرف    التزامات ناتجة عن  هي مخاطر الخسارة ال  االئتمانمخاطر  
،    الشركةالمالية لدى     ارةاإلعلى عاتق    اإلئتمان  على مخاطر  شراف  اإلتقش مهمة  من األطراف األخرى ، و   إستحقاقها  أو التعاقدية عند  

 .اإل ارة لمجلس المتعلقة بذلك تقاريرها والتي تقدم المراجعة  التدقيق و لجنة  وتحت متابعة وفحص وتدقيق من 

 في شركة الملز المالية على النحو التالي: االئتمانويمكن تصنيف مخاطر 

 . الو ائش سدا عن  البنكتخلف مخاطر  ▪

 عن السدا .المدينة  الذممتخلف مخاطر  ▪

تحديد 
المخاطر 

قياس 
المخاطر 

إدارة 
المخاطر 

مراقبة 
المخاطر و 

تقديم 
التقارير 
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 : المخاطر و  االلتزام إدارة وبناء تنظيم هيكل  

،  المخاطر   إل ارةالتوجيهية  الرئيسية و بالمبا ئ    الشركة  دالمعتمدة من مجلس اإل ارة والخاية بإ ارة المخاطر تم  واإلجراءاتالسياسات    إن  
حصلت    أحداث  مستجدات ذات عالقة بالمخاطر سواء كاشت تنظيمية او    أية  لتتالءم مش     ورياً مراجعتها    يتم  واإلجراءاتوهذه السياسات  

   وأثرت وبأي  رجة على قدرة الشركة على تحملها. 

 : قياسها و المخاطر حول التقارير وطبيعة نطاق 

  األششطة في    و اإلستثمارات    البنوكضمن الركيزة االولى لقواعد الكفاية المالية الصا رة عن هيئة السوق المالية وتشمل    االئتمان تقش مخاطر  
 المخاطر المناسبة وفقًا لقواعد الكفاية المالية في مثل هذه التعرضات. أوزانغير التجارية للشركة، وتطبق 

المالية معظم  و  الملز  المال الموجه للمخاطر  ألبنوك المحلية ويستخدم ر با  تهالسيو تضش شركة  المال  س  أ ر كبديل لمتطلبات    اإلئتماشية  س 
 . (Pillar 2)الداخلي الذي يندرج تحت الركيزة الثاشية لقواعد الكفاية المالية 

 .  )7 - 3)  رقم أشكالفي  اإلئتمان وستجدون المزيد من المعلومات عن مخاطر 

المالية لهيئة السوق المالية لحساب رأس المال    الكفاية  متطلبات قواعد الئحة    في  تحديدها  مت   التيتستخدم شركة الملز المالية حاليا المنهجية  
وفقًا لمعايير هيئة السوق    (ICAAP)شركة الملز المالية عملية التقييم الداخلي لكفاية راس المال    ولقد شفذتالتنظيمي لمخاطر االئتمان.   

الكفاية المالية    لالئحة  القواعد التوجيهية  لية بمحاذاة  لقائمة المركز المالي لشركة الملز الما  النموالمالية لقياس التعرض للمخاطر وقد تم قياس  
 المال والسيولة الكافية في مكاشهما لدعم اششطة اعمالها. رأس أن من  التأكدلهيئة السوق المالية ليتم 
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  (4 رقم)شكل 

(All amounts in ‘000 SAR ) 
 2020  ديسمبر 31 –  باألوزان المرجحة االئتمان لمخاطر التعرض

 االئتمان  مخاطر من والتخفيف المعاوضة بعد التعرض  

  أوزان
 المخاطر 

الحكومات  
و 

المصارف  
 المركزية  

  االشخاص
والبنوك 
المرخص  

 لهم 

تعرضات   الشركات 
 التجزئة 

 اإلستثمارات 
  إستثمارات 

  عالية
 المخاطر 

  إستثمارات 
 في

  صناديق
 إستثمارية 

 تمويل   التوريق 
 بالهامش 

 األصول
 األخرى 

  مطلوبات
 المخاطرة
 للتعرضات
 المحظورة 

  التزامات 
خارج  
قائمة 
المركز 
 المالي 

  مجموع
 االصول
  المرجحة
 بالمخاطر 

  التعرض  اجمالي
  المعاوضة بعد

 من والتخفيف
 االئتمان  مخاطر

0 % 787  0  0  0  0  0  0  0  0  6  0  0  793  0  

20 % 3,312  47,883  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  51,196  10,239  

50 % 9,831  3,221  8,931  0  0  0  0  0  0  0  0  0  21,983  10,992  

100% 2,383  2,429  5,894  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10,706  10,706  

150% 0  0  0  0  5,689  0  0  0  0  0  0  0  5,689  8,533  

200% 0  0  838  0  0  0  0  0  0  0  0  0  838  1,675  

300% 0  0  0  0  0  0  0  0  0  843  0  0  843  2,529   

400% 0  0  818  0  0  4,549  0  0  0  0  0  0  5,367  21,467  

500% 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

714% 0  0  2,690  0  0  0  0  0  0  2,088  0  0  4,778  34,112  

 تعرضات
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   محظورة 

  اجمالي
  اوزان
 المخاطر 

16,313  53,534  19,171  0  5,689   4,549   0  0  0  2,936   0  0  102,192   100,254   

 الخصم
 من
 قاعدة
  رأس
 المال 

1,115   1,906   4,832   0  1,195   2,547   0  0  0  2,441   0  0  14,036  
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 (  5رقم  شكل
(All amounts in ‘000 SAR ) 
 

 متطلبات رأس المال  المرجحة بالمخاطر  االصول  صافي التعرض  التعرض االجمالي  التعرض   فئة

 1,115 7,961 16,313 16,313   المركزية و المصارف  الحكومات 

 1,906 13,616 53,534 53,534  البنوكو   مؤسسات السوق المالية

 4,832 34,515 19,171 19,171   الشركات

 التجزئة   تعرضات

 
0 0 0 0 

   اإلستثمارات

 
5,689 5,689 8,533 1,195 

 2,547 18,195 4,549 4,549 عالية المخاطر   إستثمارات 

 0 0 0 0 إستثمارية   صناديق في  إستثمارات 

 0 0 0 0 و التمويل بالهامش    التوريق

 2,441 17,434 2,936 2,936 األخرى   األصول 

 14,036 100,254 102,192 102,192 إجمالي التعرضات داخل قائمة المركز المالي 

 0 0 0 0 إجمالي التعرضات خارج  قائمة المركز المالي 

 0 0 0 0 التعرضات المحظورة 

 14,036 100,254 102,192 102,192 قائمة المركز الماليإجمالي التعرضات داخل و خارج   

 
 

 :  اإلئتمانية للمخاطر التعرض فئات

الى  تلك التعرضات  حيث تنقسم   ،  المالي  المركز  قائمة   اخل   للتعرضاتالعالمية  اإلئتماشية     للتصنيفات توكاال  المالية  الملز  شركة  تستخدم
ا شاه    6، ويبين الشكل  األمد علما بأن شركة الملز المالية لم تسجل اية تعرضات طويلة األمدتعرضات قصيرة    تعرضات طويلة األمد و
 التعرضات قصيرة األمد. 
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 (6  رقم)شكل  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 طبقة التعرض 

  المدى لألطراف النظيرة  قصيرةالمعدالت 

 غير مصنفة  4 3 2 1 نوعية االئتمان

الى   +AA- Aالي  AAA ستاندارد اند بورز
A- 

BBB+  
الى 

BBB- 

BB+  الىBB-  غير مصنفة 

الى   +AA- Aالي  AAA فيتش 
A- 

BBB+  
الى 

BBB- 

BB+  الىBB-  غير مصنفة 

الى   Aa3 A1الى  Aaa موديز
A3 

Baa1   الى
Baa3 

Ba1   الىBa3  غير مصنفة 

 غير مصنفة  A BBB BBالى  AAA AA كابيتال انتليجنس 

       المركز المالي التعرض داخل وخارج قائمة 

 0 0 16,313 0 0 0 الحكومات والبنوك المركزية 

 0  53,534 0 0 0 االشخاص المرخص لهم والبنوك 

 2,690 7,550 8,931 0 0 0 الشركات 

 5,689 0 0 0 0 0 التجزئة  تعرضات

 0 0 0 0 0 0 اإلستثمارات  

 4,549 0 0 0 0 0 إستثمارات عالية المخاطر 

 0 0 0 0 0 0 إستثمارات في صناديق إستثمارية

 0 0 0 0 0 0 التوريق و التمويل بالهامش

 2,936 0 0 0 0 0 األصول األخرى 

 0 0 0 0 0 0 ركز المالي خارج الم االلتزامات

 0 0 0 0 0 0 تعرضات المحظورةال

 15,864 7,550 78,778 0 0 0 االجمالي 
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 ( 7 رقم)شكل 

 (All amounts in ‘000 SAR) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 طبقة التعرض 

  لألطراف النظيرة المدىطويلة المعدالت 

 غير مصنفة  4 3 2 1 نوعية االئتمان

الى   +AA- Aالي  AAA ستاندارد اند بورز
A- 

BBB+  
الى 

BBB- 

BB+  الىBB-  غير مصنفة 

الى   +AA- Aالي  AAA فيتش 
A- 

BBB+  
الى 

BBB- 

BB+  الىBB-  مصنفة غير 

الى   Aa3 A1الى  Aaa موديز
A3 

Baa1   الى
Baa3 

Ba1   الىBa3  غير مصنفة 

 غير مصنفة  A BBB BBالى  AAA AA كابيتال انتليجنس 

       التعرض داخل وخارج قائمة المركز المالي 

 0 0 0 0 0 0 الحكومات والبنوك المركزية 

 0 0 0 0 0 0 االشخاص المرخص لهم والبنوك 

 0 0 0 0 0 0 الشركات 

 0 0 0 0 0 0 التجزئة  تعرضات

 0 0 0 0 0 0 اإلستثمارات  

 0 0 0 0 0 0 إستثمارات عالية المخاطر 

 0 0 0 0 0 0 إستثمارات في صناديق إستثمارية

 0 0 0 0 0 0 التوريق و التمويل بالهامش

 0 0 0 0 0 0 األصول األخرى 

 0 0 0 0 0 0 ركز المالي خارج الم االلتزامات

 0 0 0 0 0 0 تعرضات المحظورةال

 0 0 0 0 0 0 االجمالي 
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 السوق  مخاطر    

  وات المالية. ألو ات والمطلوبات واللموج السوقية للقيمفي المستوى  التغيراترباح و ألفي امخاطر السوق هي مخاطر الخسارة 
ن العملة الرئيسية للشركة هي الريال السعو ي والتي تتم بها معامالت وأل، العمالتسوق ل ال يوجد مخاطر  أشه الشركة  إ ارة تعتقد و 

 .  ن الشركة غير معرضة حاليا لمخاطر العمالتأالشركة إ ارة لذا تعتقد  و بسبب شدرة التعامل بغير الريال السعو ي،  ،الشركة

.  اإل ارة مجلس إلى التقارير  تقدم بدورها والتي المراجعة والتدقيقلجنة   ارة المالية و االتقش مهمة االشراف على مخاطر السوق على عاتق 
   عن إ ارة مخاطر السوق. في النهاية المسؤول  هوالشركة ويعتبر مجلس إ ارة 

  ومخاطر الزائد، التعرض مخاطر اإلكتتاب، مخاطر السلش، مخاطر الفائدة، أسعار لمخاطر تعرضها تعامالتشركة الملز   لدى يوجد ال
  .التسويات

 التشغيلية  المخاطر  

 األخطاء النظم بما في ذلك  أو الناتجة عن عدم كفاية أو فشل العمليات غير المباشرة   أو الخسارة المباشرة مخاطر المخاطر التشغيلية هي 
ويشمل هذا التعريف المخاطر القاشوشية ولكن يستبعد    اإلئتمان  والتي ليست ذات يلة بالسوق او  الخارجية    األحداث  البشرية أو بسبب  
 .الخطر االستراتيجي

تعبر عن شفسها بطرق مختلفة بما في    أن  تواجهها اششطة الشركة والتي يمكن    أن  المخاطر التشغيلية هي أحد اشواع المخاطر التي يمكن  
للوائح والقواشين المعمول بها أو فشل    اإلمتثال  من الموظفين وعدم    لالئقوالسلوك غير ا  األعمال    و إشقطاع    اإلحتيالية    األعمال    ذلك

  فضالً تؤ ي الى خسائر مالية والتقاضي والغرامات التنظيمية    أن  يمكن    األحداث  وفقًا للترتيبات الخاية بهم. وهذه    األ اء  المسوقين في  
 لشركة. لاخرى  أضرار عن 

 رأس   إلحتياجات  من متوسط الدخل التشغيلي ومعدل االشفاق    األعلى  المال المحسوب عند الحد    رأس  تستخدم شركة الملز المالية حاليًا  
 (. 8)شكل المال الداخلي للمخاطر التشغيلية. 

الذاتي لتحديد المخاطر الرئيسية التشغيلية وتقييم احتمالية حدوثها      وكنظرة مستقبلية تقوم  الشركة بتنفيذ ومراقبة تمرين المخاطر والتقييم 
 التشغيليةهذه المعلومات من قبل الشركة لتخصيص رأس المال الداخلي للمخاطر    إستخدام  ويتم    خاطر.وكذلك مدى قوة كل شوع من الم

والسوق الذي تعمل   أعمالها  على المخاطر التشغيلية ضمن المستويات المناسبة في ضوء القوة المالية لشركة الملز المالية وخصائص    لحفاظل
 .بأعمالهايه والبيئة التنافسية والتنظيمية المرتبطة ف

التشغيلية المخاطر  بإطار عام  فإن      ولريد ومراقبة  تحتفظ  المال    إل ارةالشركة  المخاطر وقياس رأس  وتقييم  التشغيلية    وإعدا  المخاطر 
 التقارير والمتابعة. 

 المخاطر التشغيلية.  إ ارة  إطارعن تنفيذ  لمسؤولةاهي  لشركةافي  المساشدة والوظائف األيول إ ارة وتعتبر 

أما و مراقبة العمليات التي تجري  اخل الشركة.    والتحكم  اإلشرافعن مجلس اإل ارة بأعمال    والمنبثقةمن خالل اللجان التابعة    الشركة  وتقوم
 . طرحها قبل الملز المالية شركة  إ ارة  مجلس وموافقة حيث المخاطرمن  تخضش لتقييمها  فهيالجديدة  عمالاألو  المنتجات
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 ( 8 رقم)شكل 

 
 

 المخاطر التشغيلية 

 المال  رأس   متطلبات نسبة المخاطر  متوسط الدخل التشغيلي  الدخل التشغيلي  االساسي طريقة المؤشر   1

2018 2019 2020 

19,696 23,847 104,241 49,261 15 %  7,389 

  النفقات غير المباشرة   2

% 25  51,973 طريقة أساس النفقات    12,993 

المال للمخاطر التشغيلية   رأسمتطلبات   12,993 

 

 

   السيولة مخاطر 

 الطارئة.  اإللتزامات و أ إستحقاقها عند التعاقدية  بإلتزاماتها تجعل الشركة غير قا رة على الوفاء  مخاطر السيولة هي المخاطر التي 

  السيولة مخاطر مراقبة 

يول على المدى القصير  أالموجو ة لدى المؤسسات المالية هي    األيول  قليلة ومحدو ة وغالبية    إلتزامات  حيث أن شركة الملز المالية لديها  
 .ليس لديها تعرض كبير لمخاطر السيولة أشه  الشركة تعتقد ارة إ فإن 

 . وتراقب شركة الملز المالية حركة التدفقات النقدية كل يوم بيوم
مؤكدا أن الشركة تحتفظ مرات       3.30،  م 31/12/2020) األيول المتداولة/ الخصوم المتداولة( كما في  التداول  حيث بلغت شسبة  

 االلتزامات الحاليةمن  بمستوى مريح من األيول السائلة لتلبية احتياجاتها
 مرات. 2.97، م 2020/ 31/12في  المتداولة( كما/ الخصوم  اوما يعا له ) النقد في البنوكشسبة النقدية لدى الشركة  وبلغت

 السيولة  مخاطر إدارة

الرئيسية إل ارة السيولة الفعالة هي   األهداف  إن  .  المراجعة و التدقيق  اإل ارة المالية ولجنة  عاتق   ارة مخاطر السيولة على  إ  مسؤولية    تقش  
 اإلحنياجات وتأمين    التعاقدية والطارئة  اإللتزامات  العمالء وتلبية    إحتياجاتللشركة هي قا رة على العمل لدعم    الرئيسية  األعمالالتأكد من ان  

وتوفير مثل  األالضغط وضمان المزيج التمويلي  من خالل الدورات االقتصا ية العا ية وكذلك خالل فترات    النقدية الحالية والمستقبلية وذلك  
 مصا ر السيولة.  
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 :أخرى مخاطر 

 : الفائدة أسعار مخاطر 

لحركات سلبية في معدالت الفائدة وتنشأ المخاطر عندما يكون هناك عدم تطابق في الفائدة هو تعرض الحالة المالية للشركة  سعار  أمخاطر  
 العموالت ضمن فترة محد ة.سعار أالموجو ات والمطلوبات التي تخضش لتعديل 

لمخاطر   تعرضات كبيرة  لديها  ليس  المالية  الملز  تعامل  سعار  أإن شركة  لعدم وجو  أي  شتيجة  المو   بأسعارالفائدة  او  الفائدة في  جو ات 
 قوي على الشركة. تأثيرله للفائض المالي للشركة والذي ليس  العائد يغير على الو ائش لدى المؤسسات المالية  وإن  اإللتزامات

 : التركيز مخاطر

% 10تزيد عن    لأليوليتم تقييم أي تعرض  ، و   اإلستثماراتالشركة في شوع معين من    وأيول    إستثماراتتكمن في تركيز  مخاطر التركيز  
 لمواجهة مخاطر التركيز. كافيرأس مال  ذلكمن قاعدة راس المال كتعرضات كبيرة ويتطلب 
  االستثمارات مش يول ألابتقييم تركيز  . وتقوموالذمم والو ائش باالستثماراتما يتعلق في يول ألاتقوم شركة الملز المالية بتقييم مخاطر تركيز 

ن شركة إ% في مؤسسة مالية واحدة ف10الو ائش بأكثر من    أوستثمارات  إلاذا تركزت  إالتي تقوم بها الشركة والو ائش لدى المؤسسات المالية و 
 :على الجدول أ شاه  بناءً  كافي رأس مال ب  تحتفظالملز المالية 

 ( 9 رقم)شكل 
 متطلبات رأس المال  ز االصول يترك

 مال الشركة رأس % من قاعدة 1 % 20% الى 10التعرضات من  
 مال الشركة رأس % من قاعدة 2 % 25% الى 20التعرضات من  
 مال الشركة رأس % من قاعدة 3 % 50% الى 25التعرضات من  

 مال الشركة رأس % من قاعدة 5 % 50التعرضات بأكثر من 

  :مخاطر السمعة  

 أي جهة تتعامل معها الشركة. أوعالم إلاالضارة من وسائل  أوالسلبية  اآلراءهي مخاطر  السمعة مخاطر
 : رجة مؤشر مخاطر السمعة  لتحديدأ شاه موضحة عوامل  10لمخاطر السمعة مكون من الداخلي  للتقيمتستخدم شركة الملز المالية 

 . ون المستهدف عوائدتحقيق   ▪
 تنفيذ الصفقات الناجحة. ▪
 االعمال وفشل النظام. تعطل  ▪
 الداخلي. حتيال اإل ▪
 الخارجي. حتيال اإل ▪
 التنظيمي. متثال اإلوعدم موال األقضايا مكافحة غسل  ▪
 الخسائر التشغيلية. ▪
 السيئة.عالمية اإل الدعاية ▪
 . عاليي المخاطرخدمة العمالء  ▪
 .. الخ. .الموظفينقضايا  ▪
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عملية التقييم الداخلي  على    بناءً س المال  أينها مش متطلبات ر حدوث العناير تعتبر مبنية على شقاط الجو ة والتي يتم تعي  واحتمالية تأثيرإن  
 فقًا للجدول ا شاه.لكفاية رأس المال و 

 ( 10 رقم)شكل 
 

 رأس المال من قاعدة متطلبات ال درجة المؤشر لمخاطر السمعة

 مال الشركة س أر % من قاعدة  0.5 2.5الى   0من 

 مال الشركة س أر % من قاعدة  1 3.2الى  2.5من 

 مال الشركة س أر % من قاعدة  2 4الى  3.2من 

 

 : االستراتيجية المخاطر  

المستقبلي  تجاه  إلوابالنظر الى التراخيص التي حصلت عليها الشركة  ستراتيجية  إل امن المحتمل أن تتعرض شركة الملز المالية للمخاطر  
 وخدماتها والجغرافيا التي تقدم فيها الخدمات.  نتجاتهافيما يتعلق بمعمالها أ ستراتيجية إمش  يتماشىللشركة بالشكل الذي 

 والتغيرات في ظروف العمل. ستراتيجية إلا والفائدة الناتجة عن القرارات  األرباحمخاطر في  إلىستراتيجية إلاوتشير المخاطر 
تسبب خسارة   أنالقرارات والخيارات غير الصحيحة والتي يمكن    إعتما خارجية شاشئة عن    ألسبابوتنشأ هذه المخاطر االستراتيجية شتيجة  

 في شكل قيمة حقوق المساهمين وفقدان الدخل.  المالية  لشركة الملز
  اإلستبيان  يتم سر  العوامل األساسية التي ينظر فيها في    ، ولقياس المخاطر االستراتيجية  األ اء  تستخدم شركة الملز المالية شهج بطاقة  

 أ شاه:
 .العملستراتيجية إمالئمة  ▪
 . ستراتيجيةإلاتنفيذ  ▪
 .خطة التوسش ▪
 . المال رأسالويول الى سوق  ▪
 الكفاءات االساسية. ▪

عملية التقييم الداخلي  على    بناءً المال    رأسحدوث العناير تعتبر مبنية على شقاط الجو ة والتي يتم تعيينها مش متطلبات  حتمالية  إو  تأثيرإن  
 وفقًا للجدول ا شاه. لكفاية رأس المال 

 ( 11 رقم)شكل 
 المصروفات التشغيلية النقاط من  درجة المؤشر 

 11:00 1:00الى   0من 
 10:00 2:00الى  1:00من 
 9:00 3:00الى  2:00من 
 8:00 4:00الى  3:00من 
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 7:00 5:00الى  4:00من 
 6:00 6:00الى  5:00من 
 5:00 7:00الى  6:00من 
 4:00 8:00الى  7:00من 
 3:00 9:00الى  8:00من 
 2:00 10:00الى  9:00من 

 

 النظامية  المخاطر

التنظيمية. على الرغم  متثال  إلامن مخاطر عدم    النظاميةتنشأ المخاطر   بها والمتطلبات  تعتبر جزء من المخاطر  شها  أللقواشين المعمول 
القاشوشية الصارمة في يناعة  التشغيلية   البيئة  بالنظر الي  المالية    اإلستثمارولكن  الملز  عند    االعتبار  تأخذ بعين    المحلية، فإن شركة 
 . النظامية المخاطر لمقابلة%  0.5 شسبة المال  رأسالحد األ شى من  إحتساب

   :التحمل واختبارات المال رأس تخطيط

  رأس   على الشركة ستراتيجيةإوتركز  الشركة ولخلق قوة تنافسية، أعمال إستراتيجية لتنفيذ  جداً  مهم عامل يعتبر المال أسلر الوضش القوي  إن
 .مالية وأششطة إستثمارات بناء إلىالشركة على المدى الطويل والذي يهدف  مال

 :التالية األهدافلتحقيق  المال لرأسالحفاظ على حدو  كافية  إلىالشركة  وتهدف
 .الشركة ألعمال الضرورية المخاطر لتحمل ▪
 . النمو زيا ة ▪
 من يدمات السوق وحاالت الضغط. أتنش التي المال رأسمتطلبات  مقابلة ▪

ان هذه الخطط شملت تقييم للمخاطر مبني على  .  سنوي   أساسعلى    المال  رأس اخلي لقيمة    وتقدير  إستراتيجية طورت الشركة خطط    وقد
 النقاط  اإلعتبار  في  واألخذ.  الشركة  إستراتيجيةلدعم    المال  لرأسسياسة الشركة وعلى القابلية لتحمل المخاطر والتحكم في الخطوط الكافية  

 : التالية
 على أساس خطط أعمال وحدات العمل المختلفة.  المبنيةستثمار واإلاألششطة الرئيسية للتمويل  ▪
هيكل ومصا ر التمويل والمطلوبات وحقوق المساهمين لدعم شمو األيول، مش األخذ في االعتبار ضرورة الحفاظ على السيولة   ▪

 القوية.
 .النظامي المال ورأسرأس المال  كفايةلحفاظ على متطلبات شسب ا ▪

الالزم لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها الشركة في العديد من حاالت تخطيط وتقييم كفاية    المال  لرأسعملية التقييم الداخلي  تناول  ت  كما
وفقا لسيناريوهات الضغط المختلفة ورأس المال المطلوب لتغطية    المال  رأسوتحليل متطلبات    المخاطر  لموا   الكفاية  تقييم  واشواع  المال  رأس

 .  مستمر أساسسبق على  ما إ ارةجميش اشواع المخاطر الما ية الناشئة عن البياشات الحالية ومستقبل العمل والتنظيم الداخلي وسبل 
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  لدعم   المال  لرأسالمطلوب لتلبية المخاطر على مستوى الشركة والمستوى المطلوب    المال  لرأسلعملية التقييم الداخلي    العام  اإلطار  يحد 
في ظل الظروف العا ية وتحت الضغط، وإيدار تقرير عن عملية التقييم الداخلي    المال  رأسالحالية والمتوقعة من الخطر على    األششطة  

 . اإل ارةومجلس    التنفيذية  اإل ارةسنوي ويتم الموافقة عليها من قبل    ساسأتمر بها الشركة على    التي  لرأس المال المطلوب لمواجهة المخاطر
 لطريقة التقييم الداخلي لرأس المال المطلوب لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها الشركة: وفقاً وقياس األشواع التالية من المخاطر تحديد ويتم 

 (.السوق  ومخاطر التشغيلية والمخاطر اإلئتمان )مخاطر  االولى الركيزة في إستخدامهاالتي يتم  المخاطر ▪
 مخاطرالو  التركيز ومخاطر السيولة ومخاطر السمعة)مخاطر   األولىكامل في الركيزة  بشكل إستخدامهاالتي ال يتم  المخاطر ▪

 (.اإلستراتيجية
 . األشظمة و االقتصا ية البيئة في   التغيرات فيها بما الخارجية العوامل ▪
طرق   إليجا   ىتسع  فسوفالمطلوب من قبل هيئة السوق المالية    المال  سألر   األ شىفي حالة عدم قدرتهم على تلبية الحد    أشهالشركة    تدرك

 المال.  رأسبديلة لحل المشكلة مثل ضخ المزيد من 

 :   (Pillar 1&2) الثانية  والركيزة االولى   للركيزة المخاطر تقييم  

 في  ةعتبر مقبولت بشكل يحيح و ختبارها  إالمخاطر باستخدام الطرق التي تم    وقياستقييم المخاطر للركيزة االولى والثاشية هو لتحديد    نإ
   ارة إالمال الالزم لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها الشركة ثم ضوابط الجو ة في    سأر   على  الداخلي  التقييم   عملية  تركز.  المالي  المجال

 .الشركة  ششأتهأالمحد ة وقياس شظام التحكم الذي  وغير األساسيةاطر تلك المخ
 :اآلتي هذه الجو ةقياسات  وتشمل
 التنفيذية.   اللجنة  و  التدقيقالمراجعة و حكم من خالل لجنة ت األساليب المناسبة لل ▪
 . الداخلية والضوابط و اإلجراءات االشظمة مالئمة مدى ▪
 . المخاطر لتخفيف االستراتيجيات كفاءة ▪
 . قسامالريد المستمر وتقديم التقارير من خالل مختلف اللجان واأل ▪

 : الضغط اختبار  

  المبا ئ  همأ من    هوو   المال  ورأس  المخاطر  إ ارة  إجراءاتهو جزء ال يتجزأ في    ذي والم  2014في عام    الضغط  إختباراتتطبيق    الشركة  بدأت
تنشأ بسبب العوامل    ما  حد  إلى  يعبة  ظروف  في  الشركة  لها   تتعرض  قد  والتي  مال  رأسمخاطر    واستيعاب  فهمل  اإلقتصا ية والتي قد 

 والسياسية وغيرها ذات الصلة لبيئة العمل.  اإلستراتيجية
  األيول   والسيولة  األيولوضش النماذج للتأثيرات السلبية المحتملة على الربحية وجو ة    يتم  الضغط  إلختبارلمفهوم الشركة الخاص    فقاو و 

 .المال رأسالمخاطر وكفاية  إحتساببعد 
 :التالية االهداف لتحقيق تصميمه تم قد الضغط إختبار مفهوم  أنالقول  يمكنو 

 بالضغط والتأثيرات افي حاالت التعرضات للمخاطر ووضش السيولة وسمعة الشركة.   المرتبطة األحداثالضوء على  تسليط ▪
 ذات الصلة.  األحداث تأثيراتلتخفيف  اإلستراتيجيةالعناير  تحديد ▪
تتعرض لها   التيالمطلوب لمواجهة المخاطر  المال لرأسكمدخالت في عملية التقييم الداخلي   الضغط إختباراتشتائج  وضش ▪

 . المخاطر مش للتعامل الكافي المالرأس  والمال  رأسالشركة لتحديد مدى كفاية 
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ستيعاب إ و الضغط على أساس سنوي لتقييم الخسائر المحتملة من خالل تقييم حجم الخسائر غير المتوقعة  ختبارات  إوتقوم الشركة بإجراء  
تخاذ التدابير المناسبة، وتحديث  إ  مشختبارات متعد ة  إستخدام  بإ  وذلكعا ية  الالمعلومات حول المخاطر والتعرض المحتمل لألحداث غير  

الضغط لتسهيل إ ارة المخاطر ختبار  إنتائج  ب   اإل ارة    مجلسإبالغ    يتمالوضش الحالي في السوق، و على أساس مستمر لتعكس  ختبارات  اإلتلك  
   أكثر شفافية. وجعلها

 : المخاطر لتحمل الشركة سياسة من الجدوى 

سياسة الشركة ومتطلبات الجهات الرقابية   لبناء  مطلوبال  المالي  الوضشهو    ما  تحديدو   تحمل الشركة للمخاطر،  ساسأالسياسات على    تطوير
  المخاطر   لتقييم   وري   بشكل  المختصة  للسلطات  المعلومات  تقديم  الى   باإلضافة  ،التجاري   واإلسم  الشركةوسمعة    األساسية  األرباحوقوة  

 . االجراءات إتخاذ مراجعةو 


