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 قرير الركيزة الثالثة من قواعد الكفاية المالية: ت محتويات

                   

 المجموعة المالية  اإلفصاح المتعلق بالشخص المرخص له و

 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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 نطاق التطبيق    -1

 الملز المالية: نبذة مختصرة عن شركة   1.1

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

 مططن إداريططة أنشطططة وأداء  والتعامل بصفة أصيل، ،في السوق السعودي المالية األوراقالمشاركة في أنشطة   في  الرئيسي  الشركة  نشاط  ويتمثل
 .اإلستثمار بصناديق المتعلقة اإلدارية لألغراض الحفظ والقيام بخدمات  المحافظ وإدارة اإلستثمار صناديق وتنظيم إنشاء أجل

 

 التنظيمي الخاص بالمجموعة المالية:  الهيكل 2.1

(  1010271323التجارة والصناعة بموجب شهادة تسجيل شركة مساهمة بسجل تجاري رقم )تم الترخيص لشركة الملز المالية من وزارة  
وتم تسجيل الشركة بسجل مدينة الرياض لممارسة أنشطة    مقفلة.  كشركة مساهمة،  م  2009/ 14/07هط الموافق  21/07/1430في تاريخ  

 . والحفظ في أعمال األوراق المالية اإلستثماريةإدارة الصناديق التعامل بصفة اصيل و 
 .ريال للسهم الواحد 10 إسمية بقيمة  مليون سهم 5لعدد مليون ريال سعودي  50 قدرهو مكتتب به ومدفوع بالكامل  الشركة رأس مال

  مليون ريال    60من    مليون ريال سعودي  10بمبلغ    تخفيض رأس المال  م،   17/09/2018تاريخ  ب   أقرت الجمعية العامة غير العاديةحيث  
 وذلك إلستيعاب  جزء من الخسائر المتراكمة. مليون ريال سعودي  50إلى 

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

 ( 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 

 الغرض من التقرير:   3.1

 من قواعد الكفاية الماليططة الصططادرة عططن هيئططة السططوق الماليططة 68وفقًا لمقتضيات المادة تم إعداد هذا التقرير والصادر عن شركة الملز المالية 
هططذه القواعططد المبططادج التوجيهيططة لسفصططاح السططنوي  وتشمل .(www.malazcapital.comوالمطلوب نشرها على موقع شركة الملز المالية )

http://www.malazcapital.com/
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ويططتم  ، وعمليططات ايططاس المخططاطرإدارة المخططاطر نطططاق وفعاليططة أنظمططة رأس المططال و  كفاية عنوالمشاركين في السوق المالية لألسواق المالية  
 المقارنة مع المؤسسات االخرى  إمكانيةثابت وواضح عن المخاطر بطريقة تعزز  بتوفير تقرير إلفصاحاذلك عن طريق 

 

 :المتعلق بقاعدة رأس المال اإلفصاح  -2 

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

 التفصيل التوضيحي لقاعدة رأس المال:،  م 2021ديسمبر  31تفصياًل لتوزيع رأس المال الموجود كما في تاريخ  يتضمن الجدول التالي
 
 

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

 م    2020 م   2021 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

 6,007 6,007 حتياطيات إلا

 0 0   ةالمحقق غيرس المال  أ خسارة ر 

 (105) (387) تسويات على الشريحة األولى لقاعدة رأس المال 

 27,411 19,830 المتراكمة األرباح/ الخسائر 

 83,313 75,450 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 الشريحة الثانية لقاعدة ر  مجموع

 83,313 75,450 مجموع قاعدة رأس المال 
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 :رأس المال  متطلباتالمتعلق ب اإلفصاح -3

 : راس المال كفاية 3.1
 

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

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

لنسبة كفاية رأس المال من   الحد األدنى المطلوبعلى من  أ مرات     3.30المال  س  أالشركة بنسبة كفاية لر   وتحتفظ    ،م   2021ديسمبر  

 (3رقم   )شكل مرات 1:00

الداخلي   الرصد  المالية من خالل  السوق  هيئة  الصادرة عن  المالية  الكفاية  قواعد  بمتطلبات  المالية  الملز  وتنتهجوتلتزم شركة    المستمر، 

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

بقيادة اإلدارة العليا للشركة للمحافظة على مستوى  رأس المال فيما يتعلق بالمخاطر    ايةشاملة لكفمتابعة ومراابة مستمرة و   وجود ▪

 مرتفع من كفاية رأس المال. 

المال   ▪ تقييم كفاية رأس  لعملية  داخلية  المختصة و   (ICAAP)مراجعة  فضال عن ضمان   الشركة،  إدارةمن  بمتابعة  من اإلدارة 

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

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

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

 لمخاطر. في إدارة 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

 متطلبات رأس المال

 مخاطر االئتمان 
 التعرضات داخل قائمة المركز المالي 

 الحكومات والبنوك المركزية 
 البنوك واألشخاص المرخص لهم 

 الشركات 
 التجزئة  تعرضات

 مدرجة  إستثمارات 
 إستثمارات عالية المخاطر 

 إستثمارية صناديق 
 التوريق 

 تمويل بالهامش 
 أخرى  بنود

 
 

 
 

14,285  
14,289 
16,529 

0 
33,227 

0 
3,917 

0 
0 

1,889 
 

 
 

14,285 
14,289 
16,529 

0 
33,227 

0 
3,917 

0 
0 

1,889 
 

 
 

7,523 
7,092 
17,579 

0 
49,840 

0 
11,750 

0 
0 

9,106 
 

 
 

1,053 
993 

2,4610 
0 

6,978 
0 

1,645 
0 
0         

1,275 
 

 14,405 102,890 84,135 84,135 الماليمجموع التعرضات داخل قائمة المركز 

     التعرضات خارج قائمة المركز المالي 

 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 

84,135 84,135 102,890 14,405 
 

 0 0 0 0 مطلوبات المخاطرة للتعرضات المحظورة 

 14,405 102,890 84,135 84,135 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 
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 والرغبة في المخاطرة:  المخاطر بإدارةوالعمليات الخاصة  اإلستراتيجيات3.2

لرأس المال المطلوب لتغطية هذه      اإلدارة  و    نواع ادوات المخاطر والتخطيطأتقييم جميع    المالية  الكفاية  لقواعد  الثالثة  الركيزةيغطي تقرير  
  الموصي وفقا للمعايير والشكل المنصوص عليه من قبل هيئة السوق المالية، وحسب أفضل الممارسات    التقريرهذا    تم إعداد    .المخاطر

 بها. 
 المخاطر على النحو التالي: ألدواتتم 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 ادارة شركة الملز المالية هو    إن
جيدة للمساهمين مع الحفاظ على  العوائد  الالمعلنة و هدافها  أ لتقبله لتحقيق    استعدادنه مقدار الخطر الذي تكون الشركة على  أالملز المالية ب 

المالية    الموضحة اعالهمخاطر الشركة    لمواجهةالمصادر الرئيسية   االستراتيجية والسمعة ومخاطر    كالمخاطر وغيرها من المخاطر غير 
 االقتصاد الكلي.

بشكل عام وعلى أداء وحدات األعمال الفردية بطريقة   الشركة  أداءاياس  على  تركز شركة الملز المالية على مقاييس الرغبة في المخاطرة  
 . مخاطرحساسة لل

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

 0 0 0 0 مراكز التوريق أو مراكز اعادة التوريق 
 0 0 0 0 مخاطر التعرض الزائد 

 0 0 0 0 التسوية   مخاطر
 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 
 8,430    المخاطر التشغيلية 

 22,834    الحد األدنى لمتطلبات رأس المال
 52,616    الفائض في رأس المال

 3.30    المال )عدد المرات( رأس  إجمالي نسبة 
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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 إلجمالية للشالمخاطرة ا
المعتمدة من ذات الصلة والسياسات واإلجراءات  المنبثقة من مجلس اإلدارة  من المخاطر من خالل اللجان    أخرى يتم التحكم بجوانب هامة  

 :اآلتي  يضمنبما مجلس إدارة الشركة 
 الحفاظ على سمعة الشركة.  ▪
 للجوانب التنظيمية. االمتثال ▪
 قواعد سلوك الموظفين. لالئحة  االمتثال والنزاهة في سلوك االعمال،  ▪
 سالمة البيانات والنظم. ▪
 .للعميل المقدمة العروض مالئمة ومدىومطابقتها للوائح التشريعية  الجديدة لألعمال اتخاذهايتم  التي اإلجراءات سالمةب  التقيد ▪
 عدم التسامح مع الغش المتعمد وخرق السياسات.  ▪

 في الشركة  المخاطر إدارة -4

 النوعي العام للمخاطر  اإلفصاح 4.1

 المخاطردارة إ وعمليات ستراتيجيات إ
في  دارة المخاطر  إل  ا مناسبامالية إطار شركة الملز الدارة  إ  اعتمدت. وقد  اعمال شركة الملز الماليةنشطة  أ  جزء ال يتجزأ من  تعتبر المخاطر

بالتعاقد مع شركة متخصصة لمراجعة  الشركة  دارة  إ  قامتلشركة. وقد  على ا  المحتملةلتخفيف المخاطر  من خالله  تسعي    يت واللشركة  ا
 تتعرض لها الشركة. قد  التي  المحتملة المخاطرنواع أوتحليل  اإلبالغتحديد واياس ورصد  إلىالتي تهدف والعمليات  اإلجراءات

ذلك  و  عن  ب نتج  المحتملالخروج  الخطر  ونواحي  المالحظات  لمتابعة  شاملة  المراجعة    ةخطة  لتلك  نتيجة  من  والمسجلة  مناسبة  للتأكد 
المخاطر  إدارة    تقوم بها إدارة المطابقة وااللتزام و  اإلجراءات المعمول بها حاليا او تعديلها لتحمل المخاطر المحتملة او تقليلها او الغائها

 بالتنسيق والتعاون مع كافة إدارات الشركة.

،  من جميع إدارات الشركة    المسؤوليةفهم  ، الى جانب  ونوعيتهاالمخاطر    لفهمثقافة  خلق  ت المخاطر لشركة الملز المالية  دارة  إ   سياسةإن  
والم التعاون  بالمخاطرناقشة  حيث  متعلق  لكل حدث  المناسبة  الحلول  تختص  ،  ووضع    لمخاطر اإدارة    و  وااللتزام  المطابقة  لجنة  كذلك 

واالحداث المتعلقة بالمخاطر بشكل دوري والرفع لمقام مجلس اإلدارة  المخاطر    إلدارةبمتابعة اإلجراءات المتخذة والسياسات المعمول بها  
   .لمخاطربإدارة ا اجراء متعلق  أو أيتعديل سياسة  أو  ببحثومتعلقة  إتخاذها قرارات واجب  أية  بالتقارير الخاصة بذلك ومناقشة 

العام في   المال والمخاطر هو حماية سالمدارة  إيعتبر هدف الشركة  الماليةلوائح    كفايته وفق  ة رأس  وحماية قوة الشركة   ،هيئة السوق 
 . الخسائر الناتجة عن عدم القدرة على تحمل المخاطر أووتجنب المخاطرة المفرطة 
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 : االئتمان مخاطر 4.2

 المخاطر  بإدارة الخاصة والعمليات اإلستراتيجيات 4.2.1

ال  االئتمانمخاطر   الخسارة  مخاطر  الوفاء  ،  المقابلالطرف    التزاماتناتجة عن  هي  فشل  الناشئة عن  الخسارة    بااللتزامات وهي مخاطر 
التعاقدية عند   المالية لدى    دارة اإلعلى عاتق    اإلئتمان  على مخاطر  شراف  اإلتقع مهمة  من األطراف األخرى ، و   إستحقاقها  المالية أو 

 . اإلدارة لمجلس المتعلقة بذلك تقاريرها والتي تقدم  المراجعة  التدقيق و لجنة  ، وتحت متابعة وفحص وتدقيق من  الشركة

 في شركة الملز المالية على النحو التالي: االئتمانويمكن تصنيف مخاطر 

 . الودائع سدادعن  البنكتخلف مخاطر  ▪

 عن السداد.المدينة  الذممتخلف مخاطر  ▪

 المخاطر :  و  إدارة االلتزامهيكل تنظيم وبناء  4.2.2

،  المخاطر   إلدارةالتوجيهية  الرئيسية و بالمبادج    الشركة  دالمعتمدة من مجلس اإلدارة والخاصة بإدارة المخاطر تم  واإلجراءاتالسياسات    إن  
حصلت    أحداث  مستجدات ذات عالقة بالمخاطر سواء كانت تنظيمية او    أية  لتتالءم مع    دورياً مراجعتها    يتم  واإلجراءاتوهذه السياسات  

   وأثرت وبأي درجة على قدرة الشركة على تحملها. 

 : وقياسها المخاطر حول  التقارير وطبيعة نطاق 4.2.3

مخاطر   وتشمل    االئتمانتقع  المالية  السوق  هيئة  عن  الصادرة  المالية  الكفاية  لقواعد  االولى  الركيزة  اإلستثمارات    البنوكضمن  في    و 
 المخاطر المناسبة وفقًا لقواعد الكفاية المالية في مثل هذه التعرضات. أوزانغير التجارية للشركة، وتطبق  األنشطة 

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

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

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

اياس   تم  وقد  للمخاطر  التعرض  لقياس  المالية  الما  النموالسوق  الملز  لشركة  المالي  المركز  بمحاذاة  لقائمة  التوجيهية  لية   لالئحة القواعد 
 المال والسيولة الكافية في مكانهما لدعم انشطة اعمالها.  رأس أن من  التأكدالكفاية المالية لهيئة السوق المالية ليتم 
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   (4 رقم)شكل 

(All amounts in ‘000 SAR ) 
 2021ديسمبر  31 –التعرض لمخاطر االئتمان المرجحة باألوزان 

 التعرض بعد المعاوضة والتخفيف من مخاطر االئتمان  

أوزان 
 المخاطر 

الحكومات  
و 

المصارف  
 المركزية 

االشخاص 
والبنوك  
المرخص 

 لهم  

تعرضات  الشركات 
 اإلستثمارات  التجزئة 

إستثمارات  
عالية  
 المخاطر 

صناديق   
تمويل   التوريق  إستثمارية

 بالهامش
األصول 
 األخرى 

مطلوبات 
المخاطرة 
للتعرضات  
 المحظورة

التزامات 
خارج 
قائمة 
المركز 
 المالي 

مجموع 
االصول 
المرجحة  
 بالمخاطر

اجمالي 
التعرض بعد 
المعاوضة  
والتخفيف 
من مخاطر 

 االئتمان

0% 767   0  0  0  0  0  0  0  0  11   0  0  778   0  

20 % 3,974  8,040  775   0  0  0  0  0  0  0  0  0  12,789   2,558  

50 % 5,634  1,528  7,852  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15,014   7,507  

100 % 3,911  4,720  5,495  0  0  0  0  0  0  0  0  0  14,126   14,126   

150 % 0  0  0  0  33,227   0  0  0  0  0  0  0  33,227   49,840   

200 % 0  0  813   0  0  0  0  0  0  0  0  0  813   1,627  

300 % 0  0  0  0  0  0  3,917  0  0  1,039  0  0  4,956  14,868   

400 % 0  0  1,594  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1,594  6,377  

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

714 % 0  0  0  0  0  0  0  0  0  839   0  0  839   5,988  

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

اجمالي 
اوزان 
 المخاطر 

14,285  14,289  16,529  0  33,227  0  3,917  0  0  1,889  0  0  84,136  102,890  

الخصم 
من 
قاعدة  
رأس  
 المال 

7,523  7,092  17,579  0  49,840  0  11,750  0  0  9,106  0  0  0  
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 (  5رقم  شكل 
(All amounts in ‘000 SAR ) 
 
 

المرجحة   االصول صافي التعرض  التعرض االجمالي  االشخاص المرخص لهم والبنوك 
 بالمخاطر 

 متطلبات رأس المال 

 1,053 7,523 14,285 14,285 الحكومات و البنوك المركزية  

 993 7,092 14,289 14,289 االشخاص المرخص لهم والبنوك 

 2,461 17,579 16,529 16,529 الشركات 

 0 0 0 0 تعرضات التجزئة 

 اإلستثمارات 

 
33,227 33,227 49,840 6,978 

 إستثمارات عالية المخاطر 

 
0 0 0 0 

 1,645 11,750 3,917 3,917 صناديق إستثمارية

 1,275 9,106 1,889 1,889 بنود أخرى 

قائمة  إجمالي التعرضات داخل 
 المركز المالي 

84,135 84,135 102,890 14,405 

إجمالي التعرضات خارج  قائمة 
 المركز المالي 

0 0 0 0 

 0 0 0 0 التعرضات المحظورة 

إجمالي التعرضات داخل و خارج    
 قائمة المركز المالي 

84,135 84,135 102,890 14,405 
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 :اإلئتمانية  للمخاطر  التعرض تصنيفات 4.2.4

الى  تلك التعرضات  حيث تنقسم   ،  المالي  المركز  قائمة  داخل   للتعرضاتالعالمية  اإلئتمانية     للتصنيفات توكاال  المالية  الملز  شركة  تستخدم
ادناه    6، ويبين الشكل  تعرضات قصيرة األمد علما بأن شركة الملز المالية لم تسجل اية تعرضات طويلة األمد  تعرضات طويلة األمد و
 التعرضات قصيرة األمد. 

 ( 6 رقم)شكل  

 (All amounts in ‘000 SAR) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 طبقة التعرض 

   المدى لألطراف النظيرة  قصيرةالمعدالت 

غير  5 4 3 2 1 نوعية االئتمان
 مصنفة 

الى   +AA- Aالي  AAA ستاندارد اند بورز
A- 

BBB+  
الى 

BBB- 

BB+  الىBB- B+    إلى
B- 

غير 
 مصنفة 

الى   +AA- Aالي  AAA فيتش 
A- 

BBB+  
الى 

BBB- 

BB+  الىBB- B+    إلى
B- 

غير 
 مصنفة 

الى   Aa3 A1الى  Aaa موديز
A3 

Baa1   الى
Baa3 

Ba1   الىBa3 B1    إلى
B3 

غير 
 مصنفة 

غير  A BBB BB Bالى  AAA AA كابيتال انتليجنس 
 مصنفة 

        قائمة المركز المالي  التعرض داخل وخارج

 0 1,531 2,380 5,634 3,974 767 0 الحكومات والبنوك المركزية 

 0 1,590 7,293 3,130 1,528 747 0 االشخاص المرخص لهم والبنوك 

 0 1,594 813 5,495 7,852 775 0 الشركات 

 0 0 0 0 0 0 0 التجزئة  تعرضات

 8,183 0 0 2,510 22,533 0 0 اإلستثمارات  

 0 0 0 0 0 0 0 إستثمارات عالية المخاطر 

 3,917 0 0 0 0 0 0 إستثمارات في صناديق إستثمارية

 0 0 0 0 0 0 0 هامش التمويل  

 1,889 0 0 0 0 0 0 بنود اخرى 

 0  0 0 0 0 0 ركز المالي خارج الم االلتزامات
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 0  0 0 0 0 0 تعرضات المحظورةال

13,98 4,715 10,486 16,769 35,887 2,289 0 االجمالي 
9 

 
 

 

 مخاطر السوق   4.3 

 دوات المالية. ألودات والمطلوبات واللموج السواية للقيمفي المستوى  التغيراترباح و ألفي امخاطر السوق هي مخاطر الخسارة 
يوجد مخاطر    أنه  الشركة    إدارة      تعتقدو  الرئيسية  وأل،  العمالتسوق  لال  العملة  بها معامالت ن  تتم  والتي  السعودي  الريال  للشركة هي 

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

.  اإلدارة  مجلس  إلى  التقارير  تقدم  بدورها  والتي  المخاطرإدارة    و  واإللتزام  طابقةمالتقع مهمة االشراف على مخاطر السوق على عاتق لجنة  
   عن إدارة مخاطر السوق. في النهاية المسؤول  هوالشركة ويعتبر مجلس إدارة 

 ومخاطر   الزائد،  التعرض  مخاطر  اإلكتتاب،  مخاطر  السلع،  مخاطر  الفائدة،  أسعار  لمخاطر  تعرضها   تعامالت شركة الملز      لدى  يوجد  ال
  .التسويات

 المخاطر التشغيلية  4.4

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

 . يستبعد الخطر االستراتيجي

تعبر عن نفسها بطرق مختلفة بما في    أن  تواجهها انشطة الشركة والتي يمكن    أن  المخاطر التشغيلية هي أحد انواع المخاطر التي يمكن  
للوائح والقوانين المعمول بها أو فشل    اإلمتثال  من الموظفين وعدم    لالئقوالسلوك غير ا  األعمال    و إنقطاع    اإلحتيالية    األعمال    ذلك

  فضالً تؤدي الى خسائر مالية والتقاضي والغرامات التنظيمية    أن  يمكن    األحداث  وفقًا للترتيبات الخاصة بهم. وهذه    األداء  المسوقين في  
 لشركة. لاخرى  أضرار عن 

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

احتمالية حد  وتقييم  التشغيلية  الرئيسية  المخاطر  لتحديد  الذاتي  والتقييم  المخاطر  تمرين  بتنفيذ ومراابة  الشركة  تقوم  وثها  وكنظرة مستقبلية 
 التشغيليةهذه المعلومات من قبل الشركة لتخصيص رأس المال الداخلي للمخاطر    إستخدام  ويتم    اطر.وكذلك مدى قوة كل نوع من المخ

والسوق الذي   أعمالها  على المخاطر التشغيلية ضمن المستويات المناسبة في ضوء القوة المالية لشركة الملز المالية وخصائص    لحفاظل
 . بأعمالهايه والبيئة التنافسية والتنظيمية المرتبطة تعمل ف
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التشغيلية المخاطر  بإطار عام  فإن      ولرصد ومراابة  تحتفظ  المال    إلدارةالشركة  المخاطر واياس رأس  وتقييم  التشغيلية    وإعداد المخاطر 
 التقارير والمتابعة. 

 المخاطر التشغيلية.  إدارة  إطارعن تنفيذ  لمسؤولةاهي  لشركةافي  المساندة والوظائف األصول إدارة وتعتبر 

و مراابة العمليات التي تجري داخل الشركة.    والتحكم  اإلشرافعن مجلس اإلدارة بأعمال    والمنبثقةالشركة من خالل اللجان التابعة      تقومو 
 .طرحها قبل الملز المالية شركة  إدارة  مجلس وموافقة حيث المخاطر من  تخضع لتقييمها  فهي الجديدة  عمالاألو  أما المنتجات

 
 ( 7 رقم)شكل 

 

 المخاطر التشغيلية 

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

2019 2020 2021 

23,847 104,302 26,642 51,597 15 %  7,740 

  النفقات غير المباشرة   2

% 25  33,718 طريقة أساس النفقات    8,430 

المال للمخاطر التشغيلية   رأسمتطلبات   8,430 

 

 السيولة   مخاطر4.5

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

   السيولة مخاطر مراقبة4.5.1

المالية لديها   الملز  المالية هي    األصول  قليلة ومحدودة وغالبية    إلتزامات  حيث أن شركة  صول على المدى  أالموجودة لدى المؤسسات 
 .ليس لديها تعرض كبير لمخاطر السيولة أنه  الشركة تعتقددارة إ فإن القصير 

 . وتراقب شركة الملز المالية حركة التدفقات النقدية كل يوم بيوم
مؤكدا أن الشركة تحتفظ مرات      3.32م،     2021 /31/12) األصول المتداولة/ الخصوم المتداولة( كما في  التداول  حيث بلغت نسبة  

 االلتزامات الحالية.من  بمستوى مريح من األصول السائلة لتلبية احتياجاتها
 مرات.    1.6م،   31/12/2021كما في  / الخصوم المتداولة(  يعادلها  وما ) النقد في البنوكنسبة النقدية لدى الشركة  وبلغت

 السيولة مخاطر إدارة4.5.2

الرئيسية إلدارة السيولة الفعالة هي   األهداف  إن  .  المراجعة و التدقيق  اإلدارة المالية ولجنة  عاتق  دارة مخاطر السيولة على  إ  مسؤولية    تقع  
ان   من  لدعم    الرئيسية  األعمالالتأكد  العمل  على  قادرة  هي  وتلبية    إحتياجاتللشركة  والطارئة  اإللتزامات  العمالء  وتأمين    التعاقدية 

من خالل الدورات االقتصادية العادية وكذلك خالل فترات الضغط وضمان المزيج التمويلي    النقدية الحالية والمستقبلية وذلك    اإلحنياجات  
 وتوفير مصادر السيولة. مثل األ



16 

 

 

 أخرى:  مخاطر -5

 أسعار الفائدة:  مخاطر 5.1

لحركات سلبية في معدالت الفائدة وتنشأ المخاطر عندما يكون هناك عدم تطابق الفائدة هو تعرض الحالة المالية للشركة  سعار  أ مخاطر  
 العموالت ضمن فترة محددة. سعار أفي الموجودات والمطلوبات التي تخضع لتعديل 

لمخاطر   تعرضات كبيرة  لديها  ليس  المالية  الملز  تعامل  سعار  أإن شركة  لعدم وجود أي  نتيجة  او    بأسعارالفائدة  الموجودات  الفائدة في 
 قوي على الشركة. تأثيرله للفائض المالي للشركة والذي ليس  العائد صغير على الودائع لدى المؤسسات المالية  وإن  اإللتزامات

 : التركيز مخاطر5.2

التركيز   تقييم أي تعرض  ، و   اإلستثماراتالشركة في نوع معين من    وأصول    إستثماراتتكمن في تركيز  مخاطر  تزيد عن    لألصوليتم 
 لمواجهة مخاطر التركيز.  كافيرأس مال  ذلك% من قاعدة راس المال كتعرضات كبيرة ويتطلب 10

تركيز   مخاطر  بتقييم  المالية  الملز  شركة  يتعلق  في صول  ألاتقوم  وتقوموالذمم  والودائع  باالستثماراتما  تركيز    .  مع صول  ألابتقييم 
% في مؤسسة مالية  10الودائع بأكثر من    أوستثمارات  إلاذا تركزت  إالتي تقوم بها الشركة والودائع لدى المؤسسات المالية و   االستثمارات

 :على الجدول أدناه  بناءً  كافيرأس مال ب  تحتفظ ن شركة الملز المالية إواحدة ف
 ( 8 رقم)شكل 

 متطلبات رأس المال  تركز االصول 
 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  5.3

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

 .دون المستهدف عوائدتحقيق   ▪
 الصفقات الناجحة. تنفيذ ▪
 تعطل االعمال وفشل النظام.  ▪
 الداخلي. حتيال اإل ▪
 الخارجي. حتيال اإل ▪
 التنظيمي. متثال اإلوعدم موال األقضايا مكافحة غسل  ▪
 الخسائر التشغيلية. ▪
 السيئة.عالمية اإل الدعاية ▪
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 . عاليي المخاطرخدمة العمالء  ▪
 .. الخ. .الموظفينقضايا  ▪

تعي   واحتمالية  تأثيرإن   يتم  والتي  الجودة  نقاط  على  مبنية  تعتبر  العناصر  ر حدوث  متطلبات  مع  المال  أينها  التقييم  على    بناءً س  عملية 
 فقًا للجدول ادناه.الداخلي لكفاية رأس المال و 

 ( 9 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 

 

 : المخاطر االستراتيجية  5.4

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 إمع  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    إعتمادخارجية ناشئة عن    ألسبابوتنشأ هذه المخاطر االستراتيجية نتيجة  

 في شكل ايمة حقوق المساهمين وفقدان الدخل.  المالية  لشركة الملز
  اإلستبيان  يتم سرد العوامل األساسية التي ينظر فيها في    ، ولقياس المخاطر االستراتيجية  األداء  تستخدم شركة الملز المالية نهج بطاقة  

 أدناه:
 .العملستراتيجية إمالئمة  ▪
 . ستراتيجيةإلاتنفيذ  ▪
 .خطة التوسع ▪
 . المال رأسالوصول الى سوق  ▪
 الكفاءات االساسية. ▪

متطلبات  حتمالية  إو   تأثيرإن   مع  تعيينها  يتم  والتي  الجودة  نقاط  على  مبنية  تعتبر  العناصر  التقييم  على    بناءً المال    رأس حدوث  عملية 
 وفقًا للجدول ادناه. الداخلي لكفاية رأس المال 

 ( 10 رقم)شكل 
 النقاط من المصروفات التشغيلية  درجة المؤشر 

 11:00 1:00الى   0من 
 10:00 2:00الى  1:00من 
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 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 

 

 النظامية المخاطر 5.5

التنظيمية. على الرغم  متثال  إلامن مخاطر عدم    النظاميةتنشأ المخاطر   بها والمتطلبات  تعتبر جزء من المخاطر  نها  أللقوانين المعمول 
القانونية الصارمة في صناعة  التشغيلية   البيئة  بالنظر الي  المالية    اإلستثمارولكن  الملز  عند    االعتبار  تأخذ بعين    المحلية، فإن شركة 
 . النظامية المخاطر لمقابلة%  0.5 نسبة المال  رأسالحد األدنى من  إحتساب

    :التحمل واختبارات المال رأس تخطيط -6

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

 :التالية األهدافلتحقيق  المال لرأسالحفاظ على حدود كافية  إلىالشركة  وتهدف
 .الشركة ألعمال الضرورية المخاطر لتحمل ▪
 . النمو زيادة ▪
 من صدمات السوق وحاالت الضغط. أتنش التي المال رأسمتطلبات  مقابلة ▪

ان هذه الخطط شملت تقييم للمخاطر مبني على  .  سنوي   أساسعلى    المال  رأسداخلي 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 واإلاألنشطة الرئيسية للتمويل  ▪
هيكل ومصادر التمويل والمطلوبات وحقوق المساهمين لدعم نمو األصول، مع األخذ في االعتبار ضرورة الحفاظ على السيولة   ▪

 القوية.
 .النظامي المال ورأسرأس المال  كفايةلحفاظ على متطلبات نسب 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  لمواد  الكفاية  تقييم  وانواع  المال  رأس

 .  مستمر أساسسبق على  ما إدارةجميع انواع المخاطر المادية الناشئة عن البيانات 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  يحدد
في ظل الظروف العادية وتحت الضغط، وإصدار تقرير عن عملية التقييم الداخلي    المال  رأسالحالية والمتوقعة من الخطر على    األنشطة  

المخاطر لمواجهة  المطلوب  المال  على    التي  لرأس  الشركة  بها  قبل    ساسأتمر  من  عليها  الموافقة  ويتم  ومجلس    التنفيذية  اإلدارةسنوي 
 . اإلدارة
المخاطر  تحديد  ويتم   من  التالية  األنواع  لها    وفقاً واياس  تتعرض  التي  المخاطر  لمواجهة  المطلوب  المال  لرأس  الداخلي  التقييم  لطريقة 

 الشركة:
 (.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
 . األنظمة و االقتصادية البيئة في   التغيرات فيها بما الخارجية العوامل ▪

طرق   إليجاد  ىتسع  فسوفالمطلوب من قبل هيئة السوق المالية    المال  سألر   األدنىفي حالة عدم قدرتهم على تلبية الحد    أنهالشركة    تدرك
 المال.  رأسبديلة لحل المشكلة مثل ضخ المزيد من 

 :  (Pillar 1&2)تقييم المخاطر للركيزة االولى والركيزة الثانية  6.1

 في  ةعتبر مقبولت بشكل صحيح و ختبارها  إالمخاطر باستخدام الطرق التي تم    واياستقييم المخاطر للركيزة االولى والثانية هو لتحديد    نإ
  دارة إالمال الالزم لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها الشركة ثم ضوابط الجودة في    سأر   على  الداخلي  التقييم   عملية  تركز.  المالي  المجال

 .الشركة  نشأتهأالمحددة واياس نظام التحكم الذي  وغير األساسيةتلك المخاطر 
 :اآلتي هذه الجودةاياسات  وتشمل
 التنفيذية.   اللجنة  و  التدقيقالمراجعة و حكم من خالل لجنة ت األساليب المناسبة لل ▪
 . الداخلية والضوابط و اإلجراءات االنظمة مالئمة مدى ▪
 . المخاطر لتخفيف االستراتيجيات كفاءة ▪
 . قسامالرصد المستمر وتقديم التقارير من خالل مختلف اللجان واأل ▪

 : الضغط  اختبار  6.2

يتجزأ في    ذيوالم  2014في عام    الضغط  إختباراتتطبيق    الشركة  بدأت   هم أ من    هوو   المال  ورأس   المخاطر  إدارة  إجراءاتهو جزء ال 
العوامل   ما  حد   إلى  صعبة  ظروف  في  الشركة  لها  تتعرض  قد  والتي  مال  رأسمخاطر    واستيعاب  فهمل  المبادج بسبب  تنشأ  قد  والتي 

 والسياسية وغيرها ذات الصلة لبيئة العمل.  اإلستراتيجية اإلقتصادية
  األصول   والسيولة  األصولوضع النماذج للتأثيرات السلبية المحتملة على الربحية وجودة    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 ووضع السيولة وسمعة الشركة.   المرتبطة األحداثالضوء على  تسليط ▪
 ذات الصلة.  األحداث تأثيراتلتخفيف  اإلستراتيجيةالعناصر  تحديد ▪
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تتعرض لها   التيالمطلوب لمواجهة المخاطر  المال لرأسكمدخالت في عملية التقييم الداخلي   الضغط إختباراتنتائج  وضع ▪
 . المخاطر مع للتعامل الكافي المالرأس  والمال  رأسالشركة لتحديد مدى كفاية 

ستيعاب إ و الضغط على أساس سنوي لتقييم الخسائر المحتملة من خالل تقييم حجم الخسائر غير المتوقعة  ختبارات  إ وتقوم الشركة بإجراء  
تخاذ التدابير المناسبة، وتحديث  إ  معختبارات متعددة  إستخدام  بإ  وذلكعادية  الالمعلومات حول المخاطر والتعرض المحتمل لألحداث غير  

لتعكس  ختبارات  اإلتلك   أساس مستمر  و على  السوق،  في  الحالي  إدارة  ختبار  إنتائج  ب   اإلدارة    مجلسإبالغ    يتم الوضع  لتسهيل  الضغط 
   أكثر شفافية. وجعلهاالمخاطر  

 من سياسة الشركة لتحمل المخاطر:  الجدوى 6.3

للمخاطر،  ساسأالسياسات على    تطوير الشركة  الجهات    لبناء  مطلوبال  المالي  الوضعهو    ما  تحديدو   تحمل  ومتطلبات  الشركة  سياسة 
وقوة     لتقييم  دوري   بشكل   المختصة  للسلطات  المعلومات  تقديم  الى  باإلضافة   ،التجاري   واإلسم  الشركةوسمعة    األساسية  األرباحالرقابية 

 . االجراءات إتخاذ مراجعةو  المخاطر


