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 قرير الركيزة الثالثة من قواعد الكفاية المالية:ت محتويات

                  

 المتعلق بالشخص المرخص له والمجموعة الماليةاإلفصاح 

 اإلفصاح المتعلق بقاعدة رأس المال

 اإلفصاح المتعلق بمتطلبات رأس المال

 اإلفصاح المتعلق بالنشاطات غير المتعلقة بالتداول

 اإلفصاح المتعلق بمخاطر السيولة

 المتعلق بمخاطر الطرف النظيراإلفصاح 

 التشغيلية المتعلق بالمخاطراإلفصاح 

 الدورياإلفصاح 
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 نطاق التطبيق   -1

 نبذة مختصرة عن شركة الملز المالية:  1.1

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

 أنشطة وأداء  والتعامل بصفة أصيل، ،في السوق السعودي المالية األوراقالمشاركة في أنشطة  في الرئيسي الشركة نشاط ويتمثل
دارة اإلسةةتثمار صةةناديق وتنظةةيم إنشةةاء أجةةل مةةن إداريةةة  لألغةةرا  الحفةةظ   وخةةدمات اإلستشةةارية  الخةةدمات وتقةةديم المحةةافظ وا 
  تعةديل علة  المةال سةوق  هيئةة  موافقةة بطلةب م 13/04/2016 بتةاري  الشةركة وتقةدمت. اإلسةتثمار بصةناديق المتعلقة اإلدارية
 الهيئةة قبةل مةن الموافقةة تمةت و المشةورة،  تقةديم و الترتيةب نشةاطي بإلغةاء وذلة   ممارستها في للشركة المرخص األعمال قائمة

 م.15/06/2016 بتاري   خطابها بموجب
 

 الية: التنظيمي الخاص بالمجموعة المالهيكل   2.1

تم الترخيص لشركة الملز المالية من وزارة التجارة والصناعة بموجب شهادة تسجيل شركة مساهمة بسجل تجاري رقم 
 مقفلة. كشركة مساهمةم، 14/07/2009هة الموافق 21/07/1430في تاري  ( 1010271323)
لاير للسهم الواحد،  10مليون سهم  بقيمة  6لعدد مليون لاير سعودي  60 مكتتب به ومدفوع بالكامل قدره الشركة  رأس مال 

دارة الصناديق التعامل بصفة اصيل و وتم تسجيل الشركة بسجل مدينة الريا  لممارسة أنشطة  والحفظ في أعمال  اإلستثماريةا 
 .األوراق المالية

 مساهمين في الشركة:ال ويوضح الشكل التالي نسب
 

 (1 رقم شكل)
 

 راس المال السهمعدد ا نسبة المشاركة المساهمون

 20,000,000 2,000,000 % 33.33 عبدالعزيز عبداللطيف جزار
 10,000,000 1,000,000  %16.67 أحمد محمد سالم السري
 10,000,000 1,000,000  %16.67 مجموعة ناظر القابضة 

 10,000,000 1,000,000  %16.67 المتطورة للتقنيةنجاح الشركة 

 5,000,000 5,00,000  %8.33 شداشد عبدالرحمن الر اصالح ر 

 5,000,000 5,00,000  %8.33 سارة الدولية للتشغيل
 60,000,000 6,000,000  %100 المجموع
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 الغرض من التقرير:  3.1

مةن قواعةد الكفايةة الماليةة الصةادرة عةن هيئةة  68وفقةا  لمقتضةيات المةادة تم إعداد هذا التقرير والصادر عةن شةركة الملةز الماليةة 
هةذه القواعةد المبةاد  وتشةمل .  (www.malazcapital.comوالمطلوب نشرها علة  موقةش شةركة الملةز الماليةة ) لسوق الماليةا

إدارة نطةةاق وفعاليةةة أنظمةةة رأس المةةال و  كفايةةة عةةنوالمشةةاركين فةةي السةةوق الماليةةة التوجيهيةةة لصفصةةاح السةةنوي لألسةةواق الماليةةة 
تقريةةر ثابةةت وواضةةح عةةن المخةةاطر بطريقةةة تعةةزز  بتةةوفير  إلفصةةاحاذلةة  عةةن طريةةق  وعمليةةات قيةةاس المخةةاطر.  ويةةتمالمخةةاطر 

 المقارنة مش المؤسسات االخرى. إمكانية
 

 :المتعلق بقاعدة رأس المال اإلفصاح  -2 

مليون سهم   6مليون لاير سعودي لعدد  60شركة الملز المالية هي شركة مساهمة برأس مال مكتتب به ومدفوع بالكامل قدره 
 لاير للسهم الواحد. 10بقيمة 

 .م 2017ديسمبر  31يتضمن الجدول التالي تفصيال  لتوزيش رأس المال الموجود كما في تاري  
 فصيل التوضيحي لقاعدة رأس المال:الت
 

 (2 رقم)شكل 
(All amounts in ‘000 SAR) 
 

 2016 2017 قاعدة رأس المال
   س المال:أالشريحة االولى لقاعدة ر 

 60,000 60,000 مال المدفوعرأس ال
 0 0 المبقاة المدققة األرباح
 0 0 سهمألعالوة ا

 502 502 حتياطياتإلا
 0 0 س المال غير المحققة أخسارة ر 

  (55) تسويات على الشريحة األولى لقاعدة رأس المال 
 (24,708)  (29,347) المتراكمة الخسائر

 35,794 31,099 س المالألقاعدة ر   األولىمجموع الشريحة 
   

   س المال:أالشريحة الثانية لقاعدة ر 
 0 0 القروض الثانوية
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 0 0 أسهم ممتازة تراكمية
 428 608 عادة التقييمإإحتياطيات 

 0 0 (-قتطاعات من الشريحة الثانية )إلا
 0 0 (-س المال للشريحة الثانية)أقتطاعات لمقابلة حد ر إلا

 0 0 س المالأعدة ر مجموع الشريحة الثانية لقا
 36,222 31,707 مجموع قاعدة رأس المال

 :رأس المال متطلباتاإلفصاح المتعلق ب  -3

 :كفاية راس المال  1.3
 

رأس ورصد ومراقبة مدى كفاية عمالها أتحافظ شركة الملز المالية عل  قاعدة رأسمالية كافية لتغطية المخاطر الكامنة في مجال 

ررة من هيئة السوق المالية وفقا  إلطار كفاية رأس المال باستخدام القواعد والنسب المقل  تدابير أخرى مال الشركة باإلضافة ا

المطلوب  األدن   عل  من الحد أ( مرات 1.61)س المال أوتحتفظ الشركة بنسبة كفاية لر   م، 2017ديسمبر  31كما في 

 .(3)شكل رقم  ( مرات1:00لنسبة كفاية رأس المال من )

 ، زم شركة الملز المالية بمتطلبات قواعد الكفاية المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية من خالل الرصد الداخلي المستمروتلت

 وتنتهج شركة الملز المالية في تقييم كفاية رأس المال لدعم األنشطة الحالية والمستقبلية المباد  التالية:

 للمحافظة عل  رأسستراتيجية إال   باإلضافةال فيما يتعلق بالمخاطر رأس الم إجراءات وعملية شاملة لكفاية وجود 

 المال.

  يجرى مراجعة داخلية لعملية تقييم لكفاية رأس المال(ICAAP)  س المال بقيادة إدارة الشركة أستراتيجيات لر إووضش

 اسبة في الحاالت المطلوبة.جراءات المنإلتخاذ اإلقواعد هيئة السوق المالية مش  واإلمتثالفضال عن ضمان التطبيق 

 س المال زائدا عن الحد أس المال النظامية مش القدرة عل  الحفاظ عل  ر أدن  لنسب ر ألتعمل الشركة فوق الحد ا

 دن .األ

  دارة إلالقدرة عل  التدخل في مرحلة مبكرة لمنش رأس المال من الوقوع تحت المستويات الدنيا كما هو مطلوب وفقا

 الشركة للمخاطر.
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 (All amounts in ‘000 SAR) (3 رقم)شكل 
 

 

 
 طبقات التعرض

خصم  التعرض قبل
 المخصصات المعدومة

صافي التعرض بعد 
المخصصات  خصم 

 المعدومة

 
المرجحة  ألصولا

 بالمخاطر

 
 متطلبات رأس المال

 مخاطر االئتمان
 التعرضات داخل قائمة المركز المالي

 الحكومات والبنوك المركزية
 شخاص المرخص لهمالبنوك واأل

 الشركات
 التجزئة تعرضات

 سوق األسهم السعودي  -ستثماراتإ
 إستثمارات عالية المخاطر 

 إستثمارات في صناديق إستثمارية 
 التوريق 

 تمويل بالهامش
 بنود أخرى

 

0 
0 
0 

10,077 
5,345 
0 

8,717 
3,750 
7,663 

0 
0 

5,966 

0 
0 
0 

10,077 
5,345 
0 

8,717 
3,750 
7,663 

0 
0 

5,966 

0 
0 
0 

2,313 
6,876 

0 
13,075 
18,750 
11,495 

0 
0 

32,830 
 

0 
0 
0 

324 
963 
0 

1,831 
2,625 
1,609 

0 
0 

4,596 
 

 11,947 85,339 41,518 41,518 مجموع التعرضات داخل قائمة المركز المالي
     التعرضات خارج قائمة المركز المالي

 0 0 0 0 الضمانات او المشتقات االئتمانية
 0 0 0 0 ت إعادة الشراءصفقا

إقراض االوراق المالية وااللتزامات المشابهة 
 االخرى

0 0 0 0 

 0 0 0 0 تسهيالت االقراض على الهامش
 1,581 11,290 1,581 1,581 إللتزامات ا

 1,581 11,290 1,581 1,581 مجموع التعرضات خارج قائمة المركز المالي
لمركز اجمالي التعرضات داخل وخارج قائمة ا

 المالي
43,099 43,099 96,629 13,528 

 0 0 0 0 مطلوبات المخاطرة للتعرضات المحظورة
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 والرغبة في المخاطرة: المخاطر بإدارةوالعمليات الخاصة ستراتيجيات إلا  2.3

نواع ادوات المخاطر والتخطيط واإلدارة لرأس المال المطلوب أتقييم جميش  يةالمال الكفاية لقواعد الثالثة الركيزةيغطي تقرير 
تم إعداد التقرير وفقا للمعايير والشكل المنصوص عليه من قبل هيئة السوق المالية، وحسب أفضل  .لتغطية هذه المخاطر

 بها. الموصيالممارسات 
 المخاطر عل  النحو التالي: ألدواتتم تحديد التعر  

 التركيز مخاطر. 
 االستراتيجية المخاطر. 
 السوق مخاطر. 
 السيولة مخاطر. 
 التشغيلية المخاطر. 

نشطة أطار إالخدمات المقدمة في  نتيجة هانأاألرباح ذات الصلة كما ب تتعلقالمخاطر المذكورة أعاله هي في المقام األول 
 . مختلفة

 13,528 96,629 43,099 43,099 مجموع التعرضات لمخاطر االئتمان
   مراكز قصيرة مراكز طويلة مخاطر السوق

 0 0 0 0 مخاطر معدل الفائدة
 0 0 0 0 مخاطر اسعار االسهم

 0 0 0 0 ة باالستثمارالمخاطر المتعلق
 0 0 0 0 مراكز التوريق أو مراكز اعادة التوريق

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

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

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

 6,166    لتشغيليةالمخاطر ا

 19,694    الحد األدنى لمتطلبات رأس المال
 12,013    الفائض في رأس المال

 1.61    إجمالي نسبة راس المال )عدد المرات(
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شركة والرقابة االدارية القبول بالنظر إل  حجم العمليات في هي ضمن نطاق مشركة الملز المالية  فيمستويات المخاطر  عتبرت
 وجود النفوذ. موعد
تعرف الرغبة في المخاطرة و . مجلس ادارة شركة الملز المالية هو المسئول عن تحديد الرغبة االجمالية في المخاطرة للشركة إن

هدافها المعلنة وعوائد جيدة ألتقبله لتحقيق  تعداداسنه مقدار الخطر الذي تكون الشركة عل  أمن قبل شركة الملز المالية ب
مخاطر الشركة مثل التركيز والتشغيل وغيرها من المخاطر غير المالية  لمواجهةللمساهمين مش الحفاظ عل  المصادر الرئيسية 

 االستراتيجية والسمعة ومخاطر االقتصاد الكلي. كالمخاطر
داء عل  مستوى المنظمة بشكل عام وعل  أداء وحدات في المخاطرة لقياس األتركز شركة الملز المالية عل  مقاييس الرغبة 

 األعمال الفردية بطريقة حساسة للخطر. 
 بعاد التالية )عل  سبيل المثال ال الحصر(:ويمكن تلخيص الرغبة في المخاطرة لشركة الملز المالية عبر األ

  األدن  المحدد للشركة. الحفاظ عل  كفاية رأس المال فوق الحد -س المالأأهداف ر 
 مخاطر السيولة، ومخاطر التركيز.. ال .و تغطية المخصصات، و بما في ذل  الخسائر،  -أهداف المخاطر 
  ال .للمتطلبات التنظيمية ..  االمتثالأهداف غير مالية مثل 

عل  المخاطر في المستويات هدف شركة الملز المالية هو الحفاظ  إنفوباإلضافة ال  المقاييس الكمية للرغبة في المخاطرة 
المخاطر  حتماليةإأن تبني مستويات عالية من  الشركةعتبر تو المتبقية المالئمة من خالل الحفاظ عل  بيئة رقابية سليمة.  

التي سواق األو ، عمالهاأركة في ضوء القوة المالية للشركة، وخصائص جزء من الرغبة في المخاطرة اإلجمالية للشهو  التشغيلية
 ل فيها، والبيئة التنافسية والتنظيمية.تعم

 :اآلتي  يضمنمن المخاطر من خالل اللجان ذات الصلة والسياسات واإلجراءات بما  أخرىيتم التحكم بجوانب هامة 
 .الحفاظ عل  سمعة الشركة 
 للجوانب التنظيمية. إلمتثالا 
  ،قواعد سلو  الموظفين. لالئحة إلمتثالا والنزاهة في سلو  االعمال 
 .سالمة البيانات والنظم 
 للعميل المقدمة العرو  مالئمة ومدى الجديدة لألعمال اتخاذهايتم  التي اإلجراءاتبمبادرات  التقيد. 
 .ممارسات التعوي  التي ال تشجش تحمل المخاطر غير المناسبة 
 .عدم التسامح مش الغش المتعمد وخرق السياسات 
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 إدارة المخاطر  -4

 لعام للمخاطرالنوعي افصاح اإل  1.4

 المخاطردارة إوعمليات ستراتيجيات إ
مالية إطار إدارة المخاطر شركة الملز الدارة إعتمدت إ. وقد اعمال شركة الملز الماليةنشطة أ يعتبر الخطر جزء ال يتجزأ من

تحديد  ل إلتي تهدف اوالعمليات  إلجراءاتاالشركة دارة إ أنشأتتسعي لتخفيف المخاطر والخسائر للشركة. وقد  والذي للشركة
 المخاطر التي تتعر  لها الشركة.نواع أوتحليل  إلبالغاوقياس ورصد 

ويمكن التحكم  للتأكد من أن جميش انواع المخاطر المختلفة تحت ادارة انشطة اعمالهاوتتبش الشركة نهج شمولي إلدارة المخاطر 
 .بها

 تتطلب:الفعالة للمخاطر  إلدارةاوتؤمن شركة الملز المالية أن 

  الموجودين في الشركة. ألفرادامن جميش  لمسؤوليةاقبول 

 ؛و المخاطر في كل سطر من االعمالدارة إ عل  القدرة 

 .التمس  في الشركة بهياكل واسعة للتحكم في المخاطر والرقابة 

الشخصية في جميش  لمسؤوليةاالمخاطر لشركة الملز المالية يخلق ثقافة شفافية المخاطر والتوعية، ال  جانب دارة إ طارإإن 
 و اإللتزامإدارة المخاطر بواسطة لجنة  مورأقشة ، ويتم مناإلقتضاءاناقشة والتصعيد في حالة ، حيث التعاون والمألنحاءا

 الشركة.  دارةإائلة من قبل مجلس وخاضعة للمس سؤولةمالعليا وهذه اللجنة  إلدارةابحضور  المخاطر و إدارة  بقةاالمط

الخسائر  وأالمخاطر هو حماية سالمتها وحماية قوة الشركة وتجنب المخاطرة المفرطة دارة إشركة العام في يعتبر هدف ال
 . الناتجة عن عدم القدرة عل  تحمل المخاطر

 إلئتمان:امخاطر   2.4

 المخاطر بإدارة الخاصة والعمليات اإلستراتيجيات 1.2.4

الطرف المقابل وهي مخاطر الخسارة الناشئة عن فشل الوفاء  لتزاماتإناتجة عن هي مخاطر الخسارة ال إلئتمانامخاطر 
 لجنة وتقدم. الشركة إدارةعل  عاتق ئتمان اإلعل  مخاطر شراف اإلتقش مهمة  .ستحقاقهاإالمالية أو التعاقدية عند  اإلتزاماتهب

دارة و  بقةاالمطو  اإللتزامإدارة   .اإلدارة لمجلس المتعلقة بذل  تقاريرها المخاطر ا 

 في شركة الملز المالية عل  النحو التالي: إلئتماناويمكن تصنيف مخاطر 

  الودائش سدادعن  البن تخلف مخاطر. 

  عن السداد.المدينة  الذممتخلف مخاطر 
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 الملكية العامة. -المتاحة للبيشستثمارات اإل 

 :واإللتزامهيكل تنظيم وبناء قسم المخاطر   2.2.4

المخاطر. وهذه السياسات  إلدارة واإلجراءاتتوجيهية والسياسات بالمباد  ال الشركة يمد واإلجراءاتدليل السياسات  ان
دارة  وااللتزام والمطابقة العمالء عالقات خالل من مراجعتهم يتم الجدد العمالء جميش أن حيث. دوريا  مراجعتها  يتم واإلجراءات وا 
 .مسبق بشكل الئتمانيةا وجدارته العميل مالئمة لمدى مكثف قياس عمل. وخالل هذه العملية يتم .الخلفية والمكاتبالمخاطر 

 . واإلشراف واألداءالتنفيذ  و اإلختيارللعميل بما يشمل  إلئتمانيةاعن قرارات الموافقة عل  القدرة  سؤولمويعتبر هذا الفريق 

لجنة مختصة من إدارة قبل  من أيضا   عليه الموافقة يجب فإنهمعينا  ا  محج تجاوز قد الرئيسي اإلئتمان مبلغ أنحالة  في
 .للعمالء إئتمانية تسهيالت منح سياسة تتبش ال المالية الملز شركة اسةيس بأن علما   ،الشركة

 :وقياسها المخاطر حول التقارير عدادإ نظم وطبيعة نطاق  3.2.4

ت واالستثمارا البنو ضمن الركيزة االول  لقواعد الكفاية المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية وتشمل  إلئتماناوتقش مخاطر 
 المخاطر المناسبة وفقا  لقواعد الكفاية المالية في مثل هذه التعرضات. وزانأفي االنشطة غير التجارية للشركة، وتطبق 

س أر كبديل لمتطلبات  إلئتمانيةاس المال الموجه للمخاطر ألبنو  المحلية ويستخدم ر با تهالسيو تضش شركة الملز المالية معظم 
 . (Pillar 2)الركيزة الثانية لقواعد الكفاية المالية  المال الداخلي الذي يندرج تحت

 . )7 : 3) رقم شكالأفي  إلئتماناوستجدون المزيد من المعلومات عن مخاطر 

متطلبات قواعد الئحة الكفاءة المالية لهيئة السوق المالية  في تحديدها مت التيتستخدم شركة الملز المالية حاليا المنهجية 
عملية التقييم الداخلي لكفاية راس المال  طارإتنظيمي لمخاطر االئتمان.  ولقد  نفذت شركة الملز المالية لحساب رأس المال ال

(ICAAP)  لقائمة المركز المالي لشركة الملز  النمووفقا  لمعايير هيئة السوق المالية لقياس التعر  للمخاطر وقد تم قياس
المال والسيولة الكافية في  أسر من ان  التأكدفاية المالية لهيئة السوق المالية ليتم القواعد التوجيهية لالئحة الكالمالية بمحاذاة 

 مكانهما لدعم انشطة اعمالها.

في قائمة المركز المالي للشركة، ولم يتم اتخاذ أي ضمانات او  تعويضات  حكامأال توجد مطالبات مستحقة في الماضي او 
 .اآلنلدعم أي صفقة حت  
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    (4 رقم)شكل  

(All amounts in ‘000 SAR) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االشخاص المرخص لهم

والبنوك

هامش

التمويل
الشركات

تعرضات

التجزئة

البنود

المتأخرة
االستثمارات إستثمارات عالية المخاطر إستثمارات في صناديق إستثمارية التوريق بنود أخرى التزامات خارج قائمة المركز المالي

اجمالي التعرض بعد المعاوضة والتخفيف من مخاطر

االئتمان

مجموع االصول

المرجحة بالمخاطر

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  0  0  0

 9,848  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1,970  276

 0  0  1,707  0  0  0  0  0  0  0  0  853  119

 0  0  1,768  0  0  0  0  0  0  0  0  1,768  248

 229  0  0  0  0  8,717  0  7,663  0  0  0  24,913  3,488

 0  0  1,770  0  0  0  0  0  0  0  0  3,540  496

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  2,342  0  7,026  984

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

 0  0  0  0  0  0  3,750  0  0  0  0  18,750  2,625

 0  0  100  0  0  0  0  0  0  3,614  1,581  37,808  3,712

 10,077  0  5,345  0  0  8,717  3,750  7,663  0  5,966  1,581  43,099  96,629

 324  0  963  0  0  1,831  2,625  1,609  0  4,596  1,581  13,528

714%

اجمالي اوزان المخاطر

الخصم من قاعدة رأس المال

التعرض لمخاطر االئتمان المرجحة باألوزان – 31 ديسمبر 2017

التعرض بعد المعاوضة والتخفيف من مخاطر االئتمان

100%

150%

200%

300%

400%

500%

أوزان المخاطر

0%

20%

50%
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  (5رقم  شكل 
(All amounts in ‘000 SAR) 

 2017ديسمبر  31 –طبقة التعرض 

 متطلبات رأس المال االصول المرجحة بالمخاطر صافي التعر  التعر  االجمالي 

 324 2,313 10,077 10,077 االشخاص المرخص لهم والبنوك

 963 6,876 5,345 5,345 الشركات

 - - - - التجزئة تعرضات

 سوق األسهم السعودي -اإلستثمارات

 8,717 8,717 13,075 1,831 

 إستثمارات عالية المخاطر

 
3,750 3,750 18,750 2,625 

 1,609 11,495 7,663 7,663 إستثمارات في صناديق إستثمارية

 6,177 44,120 7,547 7,547 بنود أخرى

 13,528 96,629 43,099 43,099 قائمة المركز المالي خارج و  التعرضات داخل جماليإ
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 :االئتمانية للمخاطر التعرض تصنيفات  4.2.4

ستجدون تصنيف التعرضات  و .المالي المركز قائمة داخل تعرضاتلل االئتمانية للتصنيفات وكالة المالية الملز شركة تستخدم
 .( 7و  6) شكل رقم  يف

 (6 رقم)شكل 

(All amounts in ‘000 SAR) 
 
 

 طبقة التعرض

 الكشف عن معدل التعرض لمخاطر االئتمان

 المعدالت طويلة المدى لألطراف النظيرة
 غير مصنفة 6 5 4 3 2 1 نوعية االئتمان

ستنادرد& 
 بوردز

AAA  اليAA- A+  الىA- BBB+  الىBBB- BB+  الىBB- B+ لى ا
B- 

CCC+  غير مصنفة وأقل 

الى  +BB- Bالى  +BBB- BBالى  +A- BBBالى  +AA- Aالي  AAA فيتش
B- 

CCC+  غير مصنفة وأقل 

الى  Ba3 B1الى  Baa3 Ba1الى  A3 Baa1الى  Aa3 A1الى  Aaa موديز
B3 

Caa1 غير مصنفة وأقل 

كابيتال 
 انتليجنس

AAA AA  الىA BBB BB B C غير مصنفة وأقل 

التعرض داخل وخارج قائمة 
 المركز المالي

        

 0 0 0 0 0 0 0 0 الحكومات والبنوك المركزية
االشخاص المرخص لهم 

 والبنوك
0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 الشركات
 0 0 0 0 0 0 0 0 التجزئة تعرضات

سوق األسهم  –اإلستثمارات 
  السعودي

0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0  إستثمارات عالية المخاطر
إستثمارات في صناديق 

  إستثمارية
0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0  هامش التمويل
 0 0 0 0 0 0 0 0 بنود اخرى

 0 0 0 0 0 0 0 0   االلتزامات خارج الميزانية
 0 0 0 0 0 0 0 0 إلجماليا
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  (7 رقم)شكل 

 (All amounts in ‘000 SAR) 
 
 
 

 طبقة التعرض

  المدى لألطراف النظيرة قصيرةالمعدالت 
 غير مصنفة 4 3 2 1 الئتماننوعية ا

الى  +AA- Aالي  AAA & بوردزستاندرد
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
       التعرض داخل وخارج قائمة المركز المالي

 0 0 0 0 0 0 الحكومات والبنوك المركزية
 229 0 0 0 9,848 0 االشخاص المرخص لهم والبنوك

 100 1,770 1,768 1,707 0 0 الشركات
 0 0 0 0 0 0 التجزئة تعرضات

 8,717 0 0 0 0 0 سوق األسهم السعودي  –اإلستثمارات 
 3,750 0 0 0 0 0 إستثمارات عالية المخاطر 

 7,663 0 0 0 0 0 إستثمارات في صناديق إستثمارية 
 0 0 0 0 0 0 هامش التمويل 

 5,966 0 0 0 0 0 بنود اخرى
 1,581 0 0 0 0 0 خارج الميزانية   االلتزامات
 28,006 1,770 1,768 1,707 9,848 0 االجمالي

 

 طر السوقمخا  3.4 

 دوات المالية. ألودات والمطلوبات واللموج السوقية للقيمفي المستوى  التغيراترباح و ألفي امخاطر السوق هي مخاطر الخسارة 
ن العملة الرئيسية للشركة هي اللاير السعودي والتي تتم بها معامالت وألتعتقد إدارة الشركة انه ال يوجد مخاطر سوق مادية، 

 . ن الشركة غير معرضة حاليا لمخاطر العمالتأالشركة إدارة لذا تعتقد  درة التعامل بغير اللاير السعودي، و بسبب ن ،الشركة

 مجلس إل  التقارير تقدم بدورها والتي المخاطرو  اإللتزام و طابقةمالتقش مهمة االشراف عل  مخاطر السوق عل  عاتق لجنة 
  عن إدارة مخاطر السوق. في النهاية ل المسؤو  هوالشركة ويعتبر مجلس إدارة .  اإلدارة
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 الزائد، التعر  مخاطر اإلكتتاب، مخاطر السلش، مخاطر الفائدة، أسعار لمخاطر تعرضها تعامالتشركة الملز   لدى يوجد ال
  .التسويات ومخاطر

 المخاطر التشغيلية  4.4

عن عدم كفاية أو فشل العمليات او النظم بما في  الناتجةالخسارة المباشرة او غير المباشرة مخاطر المخاطر التشغيلية هي 
ويشمل هذا التعريف المخاطر والتي ليست ذات صلة بالسوق او االئتمان ذل  االخطاء البشرية أو بسبب االحداث الخارجية 

 .القانونية ولكن يستبعد الخطر االستراتيجي

انشطة الشركة والتي يمكن ان تعبر عن نفسها بطرق المخاطر التشغيلية هي أحد انواع المخاطر التي يمكن ان تواجهها 
نقطاع االعمال والسلو  غير ا مختلفة بما في ذل  من الموظفين وعدم االمتثال للوائح والقوانين  لالئقاالعمال االحتيالية وا 

خسائر مالية  المعمول بها أو فشل المسوقين في االداء وفقا  للترتيبات الخاصة بهم. وهذه االحداث يمكن ان تؤدي ال 
 لشركة.لوالتقاضي والغرامات التنظيمية فضال عن اضرار اخرى 

لحساب  تستخدم شركة الملز المالية حاليا  راس المال المحسوب عند الحد االعل  لمنهج المؤشر االساسي ونهج االنفاق
 راس المال الداخلي للمخاطر التشغيلية.  احتياجات

 المحسوبالمال س أر المال بناءا  عل  س أر قامت الشركة بتقييم متطلبات خاطر التشغيلية الم لحسابولتقييم الركيزة الثانية 
وكنظرة مستقبلية تقوم الشركة بتنفيذ ومراقبة تمرين المخاطر والتقييم الذاتي لتحديد المخاطر الرئيسية  للركيزة االول  كبديل.

ويتم استخدام هذه المعلومات من قبل الشركة  المخاطر. التشغيلية وتقييم احتمالية حدوثها وكذل  مدى قوة كل نوع من
 لتخصيص رأس المال الداخلي للمخاطر التشغيلية.

 (.8 رقموستجدون حجم التعر  للمخاطر التشغيلية في )شكل 

ن الهدف هو الحفاظ عل  المخاطر التشغيلية ضمن المستويات المناسبة في ضوء القوة المالية لشركة الملز المالية  وا 
 .بأعمالهايه والبيئة التنافسية والتنظيمية المرتبطة صائص اعمالها والسوق الذي تعمل فوخ

المخاطر التشغيلية وتقييم المخاطر وقياس رأس المال  إلدارةولرصد ومراقبة المخاطر التشغيلية فان الشركة تحتفظ بإطار عام 
 واعداد التقارير والمتابعة.

 المنظمة هي المسئولة عن تنفيذ اطار ادارة المخاطر التشغيلية. وتعتبر خطوط االعمال والوظائف في 

الشركة من  تقومس المال. و أعداد التقارير والمتابعة وقياس ر ا  حكم والتقييم الذاتي للمخاطر و تالرقابة وال بأعمال الشركة تقوم
  أماة العمليات التي تجري داخل الشركة. و مراقب التحكمو  اإلشرافخالل اللجان التابعة و المنبثقة عن مجلس اإلدارة بأعمال 
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 قبل لشركة الملز المالية اإلدارة  مجلسموافقة  من حيث  المخاطر و  لتقييمها تخضش  فهيالجديدة  عمالاألالمنتجات و 
 .طرحها

مالية  لهيئة السوق تستخدم شركة الملز المالية حاليا المنهجية المحددة تحت متطلبات قواعد الركيزة االول  من قواعد الكفاية ال
 المالية لحساب رأس المال التنظيمي للمخاطر التشغيلية.

 
 (8 رقم)شكل 

 المخاطر التشغيلية

 طريقة المؤشر االساسي 1

متوسط الدخل  الدخل التشغيلي

 التشغيلي

نسبة 

 المخاطر
 متطلبات رأس المال

2015 2016 2017 

21,849 51,079 18,169 30,366 15%  4,555 

  النفقات غير المباشرة  2

%25  24,663 طريقة أساس النفقات   6,166 

المال للمخاطر التشغيلية أسرمتطلبات   6,166 

 

 مخاطر السيولة   5.4

و االلتزامات أعند استحقاقها تجعل الشركة غير قادرة عل  الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مخاطر السيولة هي المخاطر التي 
 يكونوا ان يجبتكوين والسيولة  أنمن السيولة باإلضافة ال  التأكد  منالكمية المناسبة  من أن لديها  الشركة قوموتالطارئة. 
 .صولهاأفي دعم 

 مراقبة مخاطر السيولة   1.5.4

ول عل  صأحيث أن شركة الملز المالية لديها التزامات قليلة ومحدودة وغالبية االصول الموجودة لدى المؤسسات المالية هي 
 تعتقد انه ليس لديها تعر  كبير لمخاطر السيولة.  الشركةدارة إالمدى القصير فان 

 .وتراقب شركة الملز المالية حركة التدفقات النقدية كل يوم بيوم

 إدارة المخاطر   2.5.4

السيولة الفعالة هي التأكد من الرئيسية إلدارة  األهداف. ان الشركة إدارةعاتق مجلس دارة مخاطر السيولة عل  إ مسؤولية  تقش 
وتأمين  للشركة هي قادرة عل  العمل لدعم احتياجات العمالء وتلبية االلتزامات التعاقدية والطارئة الرئيسيةان االعمال 

 من خالل الدورات االقتصادية العادية وكذل  خالل فترات الضغط وضمان المزيج اإلحتياجات النقدية الحالية والمستقبلية وذل  
 وتوفير مصادر السيولة. مثل األالتمويلي 
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 مخاطر أخرى:  -5

 مخاطر أسعار الفائدة:  1.5

لحركات سلبية في معدالت الفائدة وتنشأ المخاطر عندما يكون هنا  الفائدة هو تعر  الحالة المالية للشركة سعار أمخاطر 
 موالت ضمن فترة محددة.العسعار أعدم تطابق في الموجودات والمطلوبات التي تخضش لتعديل 

الفائدة في  بأسعارالفائدة نتيجة لعدم وجود أي تعامل سعار أإن شركة الملز المالية ليس لديها تعرضات كبيرة لمخاطر 
الموجودات او االلتزامات وان العائد صغير عل  الودائش لدى المؤسسات المالية )التي تحمل فائدة لألصول( بحيث انه ال 

 قوي عل  الشركة. تأثيرانها لها يمكننا ان نقول 

 :مخاطر التركيز  2.5

 .رباحوالتركيز عل  األصول ألاناحية  مننتيجة للتعر  للطرف النظير  أمخاطر التركيز يمكن ان تنش
ضافي إ% من قاعدة راس المال كتعرضات كبيرة ويتطلب تخصيص رأس مال 10تزيد عن  لألصوليتم تقييم أي تعر  
 ركيز.لمواجهة مخاطر الت

مش صول ألابتقييم تركيز  . وتقوموالذمم والودائشستثمارات إلباما يتعلق فيصول ألاتقوم شركة الملز المالية بتقييم مخاطر تركيز 
% في 10او الودائش بأكثر من ستثمارات إلاذا تركزت ا  التي تقوم بها الشركة والودائش لدى المؤسسات المالية و ستثمارات إلا

 :ن شركة الملز المالية تضش رأس مال اضافي بناءا  عل  الجدول أدناه إف مؤسسة مالية واحدة
 (9 رقم)شكل 

 متطلبات رأس المال تركز االصول

 مال الشركةرأس % من قاعدة 1 %20% الى 10التعرضات من 
 مال الشركةرأس % من قاعدة 2 %25% الى 20التعرضات من 
 ال الشركةمرأس % من قاعدة 3 %50% الى 25التعرضات من 

 مال الشركةرأس % من قاعدة 5 %50التعرضات بأكثر من 

  :مخاطر السمعة  3.5

 او أي جهة تتعامل معها الشركة.عالم إلاالسلبية او الضارة من وسائل  اآلراءهي مخاطر  السمعة مخاطر
وامل للخطر وباألسفل يتم سرد ع 10لمخاطر السمعة مكون من ستبيان إتقييم قائم عل  جراء إتستخدم شركة الملز المالية 

 العوامل لتحديد درجة مؤشر مخاطر السمعة أدناه:
   المستهدف  دون  عوائدتحقيق. 
 .تنفيذ الصفقات الناجحة 
 .تعطل االعمال وفشل النظام 
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 الداخلي.حتيال اإل 
 الخارجي.حتيال اإل 
  التنظيمي.متثال اإلوعدم موال األقضايا مكافحة غسل 
 .الخسائر التشغيلية 
 السيئة.عالمية اإل لدعايةا 
 .خدمة العمالء الضعفاء 
  ال ..الموظفينقضايا .. 
عل   س المال بناءاأينها مش متطلبات ر حتمالية حدوث العناصر تعتبر مبنية عل  نقاط الجودة والتي يتم تعيا  و  تأثيرإن 

 العليا وفقا  للجدول ادناه.دارة اإلالمناقشات مش 
 (10 رقم)شكل 

 
 رأس المالمن قاعدة متطلبات ال اطر السمعةدرجة المؤشر لمخ

 مال الشركةس أر % من قاعدة  0.5 2.5الى  0من 
 مال الشركةس أر % من قاعدة  1 3.2الى  2.5من 

 مال الشركةس أر % من قاعدة  2 4الى  3.2من 
 

 :المخاطر االستراتيجية  4.5 

تجاه إلوابالنظر ال  التراخيص التي حصلت عليها الشركة جية ستراتيإلامن المحتمل أن تتعر  شركة الملز المالية للمخاطر 
وخدماتها والجغرافيا التي تقدم فيها  نتجاتهافيما يتعلق بمعمالها أستراتيجية إمش  يتماش المستقبلي للشركة بالشكل الذي 

 الخدمات.
 والتغيرات في ظروف العمل.ستراتيجية إلاوالفائدة الناتجة عن القرارات  األرباحمخاطر في  إل ستراتيجية إلاوتشير المخاطر 

 أنالقرارات والخيارات غير الصحيحة والتي يمكن  إعتمادخارجية ناشئة عن  ألسبابوتنشأ هذه المخاطر االستراتيجية نتيجة 
 تسبب خسارة لشركة الملز في شكل قيمة حقوق المساهمين وفقدان الدخل.

لقياس المخاطر االستراتيجية. يتم سرد العوامل األساسية التي ينظر فيها في  تستخدم شركة الملز المالية نهج بطاقة االداء
 االستبيان أدناه:

  العملستراتيجية إمالئمة. 
  ستراتيجيةإلاتنفيذ. 
 خطة التوسش. 
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  المال رأسالوصول ال  سوق. 
 .الكفاءات االساسية 
المال بناءا عل   رأسيتم تعيينها مش متطلبات  حدوث العناصر تعتبر مبنية عل  نقاط الجودة والتيحتمالية ا  و  تأثيرإن 

 العليا وفقا  للجدول ادناه. اإلدارةالمناقشات مش 
 (11 رقم)شكل 

 النقاط من المصروفات التشغيلية 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 
 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 

 

 المخاطر النظامية  5.5

ء من تعتبر جز نها أللقوانين المعمول بها والمتطلبات التنظيمية. عل  الرغم متثال إلاتنشأ المخاطر التنظيمية من مخاطر عدم 
 تأخذ   المحلية، فإن شركة الملز المالية  اإلستثمارولكن بالنظر الي البيئة القانونية الصارمة في صناعة المخاطر التشغيلية 
 .النظامية المخاطر لمقابلة%  0.5 نسبة المال رأسالحد األدن  من  إحتساببعين اإلعتبار عند 

   :التحمل واختبارات المال رأس تخطيط  -6

 ستراتيجيةإوتركز  الشركة ولخلق قوة تنافسية، عمالأ لتنفيذ استراتيجية جدا   مهم عامل يعتبر المال أسلر ضش القوي الو  إن
 .مالية وأنشطة إستثماراتبناء  ل إالشركة عل  المدى الطويل والذي يهدف  مال رأس عل  الشركة
 :التالية افاألهدلتحقيق  المال لرأسالحفاظ عل  حدود كافية  ل إالشركة  وتهدف

 الشركة ألعمال الضرورية المخاطر لتحمل. 
 النمو زيادة. 
 من صدمات السوق وحاالت الضغط. أتنش التي المال رأسمتطلبات  مقابلة 
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. وان هذه الخطط شملت تقييم للمخاطر سنوي أساسعل   المال رأسداخلي لقيمة  وتقدير إستراتيجيةطورت الشركة خطط  وقد
. الشركة إستراتيجيةلدعم  المال لرأسوعل  القابلية لتحمل المخاطر والتحكم في الخطوط الكافية  مبني عل  سياسة الشركة

 : التالية النقاط اإلعتبار في واألخذ
  عل  أساس خطط أعمال وحدات العمل المختلفة. المبنيةستثمار واإلاألنشطة الرئيسية للتمويل 
 ن لدعم نمو األصول، مش األخذ في االعتبار ضرورة الحفاظ هيكل ومصادر التمويل والمطلوبات وحقوق المساهمي

 عل  السيولة القوية.
 النظامي المال ورأسرأس المال  كفايةلحفاظ عل  متطلبات نسب ا. 

الالزم لمواجهة المخاطر التي تتعر  لها الشركة في العديد من حاالت تخطيط  المال لرأسيتناول عملية التقييم الداخلي  كما
وفقا لسيناريوهات الضغط المختلفة  المال رأسوتحليل متطلبات  المخاطر لمواد الكفاية تقييم وانواع المال رأسية وتقييم كفا

ورأس المال المطلوب لتغطية جميش انواع المخاطر المادية الناشئة عن البيانات الحالية ومستقبل العمل والتنظيم الداخلي وسبل 
 . مستمر أساسسبق عل   ما إدارة
 لرأسالمطلوب لتلبية المخاطر عل  مستوى الشركة والمستوى المطلوب  المال لرأسلعملية التقييم الداخلي  العام اإلطار يحدد
صدار تقرير عن  المال رأساالنشطة الحالية والمتوقعة من الخطر عل   لدعم المال في ظل الظروف العادية وتحت الضغط، وا 

سنوي ويتم الموافقة عليها من  ساسأتمر بها الشركة عل   التي لوب لمواجهة المخاطرعملية التقييم الداخلي لرأس المال المط
 .اإلدارةومجلس  التنفيذية اإلدارةقبل 

تحديد وقياس األنواع التالية من المخاطر، وفقا لطريقة التقييم الداخلي لرأس المال المطلوب لمواجهة المخاطر التي تتعر  ل
 لها الشركة:

 (.السوق ومخاطر التشغيلية والمخاطر االئتمان)مخاطر  االول  الركيزة في إستخدامهام التي يت المخاطر 
 التركيز ومخاطر السيولة ومخاطر السمعة)مخاطر  األول كامل في الركيزة  بشكل إستخدامهاالتي ال يتم  المخاطر 

 (.االستراتيجية مخاطرالو 
 واألنظمة صاديةاالقت البيئة في التغيرات فيها بما الخارجية العوامل. 
  تسع فسوفالمطلوب من قبل هيئة السوق المالية  المال سألر  األدن الشركة انه في حالة عدم قدرتهم عل  تلبية الحد  تدر 
 طرق بديلة لحل المشكلة مثل ض  المزيد من راس المال. إليجاد

 :  (Pillar 1&2)تقييم المخاطر للركيزة االولى والركيزة الثانية   1.6

عتبر تبشكل صحيح و ختبارها إالمخاطر باستخدام الطرق التي تم  وقياسقييم المخاطر للركيزة االول  والثانية هو لتحديد ت نإ
المال الالزم لمواجهة المخاطر التي تتعر  لها الشركة ثم  سأر  عل  الداخلي التقييم عملية تركز. المالي المجال في ةمقبول

 .الشركة نشأتهأالمحددة وقياس نظام التحكم الذي  وغير األساسيةر تل  المخاط دارةإضوابط الجودة في 
 :اآلتي هذه الجودةقياسات  وتشمل
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 حكم من خالل لجنة التدقيق ولجنة اإلدارة التنفيذية.تاألساليب المناسبة لل 
 الداخلية والضوابط واالجراءات االنظمة مالئمة مدى. 
 المخاطر لتخفيف االستراتيجيات كفاءة. 
 قساملمستمر وتقديم التقارير من خالل مختلف اللجان واألالرصد ا. 

 :الضغط ختبارإ  2.6

 هوو  المال ورأس المخاطر إدارة جراءاتإهو جزء ال يتجزأ في  ذيوالم 2014في عام  الضغط إختباراتتطبيق  الشركة بدأت
ستيعاب فهمل المباد  همأمن  والتي قد تنشأ  ما حد ل إ صعبة روفظ في الشركة لها تتعر  قد والتي المخاطر مال رأس وا 

 والسياسية وغيرها ذات الصلة لبيئة العمل. إلستراتيجيةا إلقتصاديةابسبب العوامل 
 األصولوضش النماذج للتأثيرات السلبية المحتملة عل  الربحية وجودة  هوف الضغط إلختبارلمفهوم الشركة الخاص  وفقا

 .المال رأسة بالمخاطر وكفاي المرجحة األصول والسيولة
 :التالية االهداف لتحقيق تصميمه تم قد الضغط إختبار مفهوم أنالقول  يمكن
 بالضغط والتأثيرات االحتمالية في حاالت التعرضات للمخاطر ووضش السيولة  المرتبطة األحداثالضوء عل   تسليط

 وسمعة الشركة. 
 ذات الصلة. ألحداثا تأثيراتلتخفيف  إلستراتيجيةاالعناصر  تحديد 
 التيالمطلوب لمواجهة المخاطر  المال لرأسكمدخالت في عملية التقييم الداخلي  الضغط إختباراتنتائج  وضش 

 .المخاطر مش للتعامل الكافي المالرأس  والمال  أسر تتعر  لها الشركة لتحديد مدى كفاية 
سائر المحتملة من خالل تقييم حجم الخسائر غير المتوقعة الضغط عل  أساس سنوي لتقييم الخختبارات إوتقوم الشركة بإجراء 

تخاذ إ مشختبارات متعددة إستخدام بإ وذل عادية الالمعلومات حول المخاطر والتعر  المحتمل لألحداث غير ستيعاب ا  و 
 اإلدارة  جلسمإبالغ  يتمعل  أساس مستمر لتعكس الوضش الحالي في السوق، و ختبارات اإلالتدابير المناسبة، وتحديث تل  

  أكثر شفافية. وجعلهاالضغط لتسهيل إدارة المخاطر ختبار إنتائج ب

 من سياسة الشركة لتحمل المخاطر: الجدوى 3.6

سياسة الشركة  لبناء مطلوبال المالي الوضشهو  ما تحديدو  المخاطر لتحمل الشركة استمرارية ساسأالسياسات عل   تطوير
 التدابير من هي الشركة سياسة نأ وتحديد التجاري واإلسم الشركةوسمعة  ألساسيةا ألرباحاومتطلبات الجهات الرقابية وقوة 

 لمراجعة المخاطر لقياس دوري بشكل المختصة للسلطات المعلومات لتقديم ال  باإلضافة. بالشركة المتعلقة للمخاطر الرئيسية
 .االجراءات ذتخاإ


