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 نطاق التطبيق  1
 

 نبذة مختصرة عن شركة الملز المالية 1.1
 

هي شركة مرخصة من هيئةةة القةةلم الماليةةة بمليةةر مةةرخي  ر ةةم والمشار اليها فيما بعد باسم )"الشركة" أو "الملز المالية" ( شركة الملز المالية 
(36-09136). 
 

 مةةن إ اريةةة أنشةة ة وأ اء  والتعامةةل بصةةصة أ ةةيل، ،فةةي القةةلم القةةعل   الماليةةة األورامالمشةةاركة فةةي أنشةة ة   فةةي  الرئيقي  الشركة  نشاط  ويتمثل
 .اإلستثمار بصنا يق المتعلقة اإل ارية لألغراض الحصظوالقيام بخدمات  المحافظ وإ ارة اإلستثمار  نا يق ومنظيم إنشاء أيل

 

 التنظيمي  الهيكل     2.1

 

فةةي ( 1010271323)مم الترخي  لشركة الملز المالية من وزارة التجةةارة والصةةنامة بمليةةر شةةها ة مقةةجيل شةةركة مقةةاهمة بقةةجل مجةةار  ر ةةم 
التعامةةل ومم مقةةجيل الشةةركة بقةةجل مدينةةة الريةةاض لممارسةةة أنشةة ة  مقصلة. كشركة مقاهمة، م 14/07/2009هة الملافق 21/07/1430ماريخ  

 .األورام المالية والحصظ في أممال اإلستثماريةإ ارة الصنا يق بصصة ا يل و 
 

 .ريال للقهم اللاحد 10 إسمية بقيمة مليلن سهم 5لعد  مليلن ريال سعل    50  درهو مكتتر به ومدفلع بالكامل  الشركة رأس مال
 : في رأس المال مقاهمينال التالي نقر جدولويلضح ال

 

 نسب المساهمين في رأس المال  – 1جدول
 

 المال  رأس سهم عدد األ نسبة المشاركة ن ـيــالمساهم
 16,666,667 1,666,667 % 33.33 جزار  فاللطي عبد  زعبد العزي

 8,333,333 833,333 %16.67   لالستثمارشركة مشاريع تريم 
 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 سارة الدولية للتشغيل شركة 

 50,000,000 5,000,000 %100 المجموع 
    

 الغرض من التقرير      3.1

 

 مةةن  لامةةد الكصالةةة الماليةةة الصةةا رة مةةن هيئةةة القةةلم الماليةةة 68وفقةةال لمقتاةةيات المةةا ة مةةم إمةةدا  هةةقا التقريةةر والصةةا ر مةةن شةةركة الملةةز الماليةةة 
هةةقه القلامةةد الم ةةا ج التلييهيةةة لسفصةةا  القةةنل   ومشةةمل .(www.malazcapital.comوالم لةةلن نشةةرها ملةة  مل ةةل شةةركة الملةةز الماليةةة )

ويةةتم كلةة   ، وممليةةات ايةةاس المخةةا رإ ارة المخةةا ر ن ام وفعالية أنظمة رأس المال و  كصالة منوالمشاركين في القلم المالية لألسلام المالية  
 األخرى.المقارنة مل المؤسقات  إمكانيةثابت وواضح من المخا ر ب ريقة معزز  بتلفير مقرير إلفصا امن  ريق 

 

http://www.malazcapital.com/
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 متطلبات االحد األدنى لرأس المال  –ركيزة األولى ال      4.1 
 

ال ةةان الثالةة  مةةن مت ل ات الحد األ ن  لرأس المال لتغ ية مخا ر االئتمان والقلم والمخةةا ر التشةةغيلية كمةةا هةةل وار  فةةي محد  الركيزة األول   
 الصصل الرابل وحت  الصصل القا س مشر من  لامد الكصالة المالية.

 
ق معتمد شركة الملز المالية مل  استخدام ال ريقة المعيارية في احتقان رأس المال الم للن لتغ ية مخا ر االئتمان المحتملة وكل  مةةن  ريةة 

% مةةن مؤشةةر الةةدخل ومتلسةة   خةةل 15وكلةة  بحقةةان نقةة ة محديد نق ة رأس المال الخا ة بمخا ر التشغيل بحقر منهج المؤشةةر األساسةةي 
  ث سنلات حقر مت ل ات هيئة القلم المالية.التشغيل ألخر ثال

 

 ( ICAAPعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ) –ركيزة الثانية ال      5.1
 

 مملية التقييم الداخلي لكصالة رأس المال حقر ما ور  في الئحة  لامد الكصالة المالية.محد  الركيزة الثانية من  لامد الكصالة المالية 
 

الركيزة الثانية ملةة  األشةةخام المةةرخ  لهةةم منصيةةق مرايعةةات شةةاملة ملةة  يميةةل المخةةا ر الجلهريةةة وايةةراء اخت ةةارات التحمةةل والتخ ةةي  مصرض  
 األفرا  المقؤولين بشكل رئيقي في منصيق أ ر العمل. /االستراميجي لرأس المال ومحديد أ ر الر ابة الداخلية وأ وار ومقئلليات اإل ارات

 
( ومقيةةيم مت ل ةةات رأس المةةال حقةةر  يكةةل ICAAPة العديةةد مةةن الم ةةا رات لت ليةةق ممليةةة التقيةةيم الةةداخلي لكصالةةة رأس المةةال )امخةةقت الشةةرك

 المخا ر الخا ة بالشركة وكقل  حجم ومقتلى معقيد األممال.
 

 انضباط السوق  –ركيزة الثالثة ال      6.1
 

االممةةال التةةي مقةةهل ممليةةة اناةة اط القةةلم حيةة  ان م ةةا ل المعللمةةات لقةةهل  إ ةةارال  مقةةدلم مقةةارير مصصةةلة وشةةصافة مةةن مهدف الركيزة الثالثة  
ممليةةة مقيةةيم األشةةخام المةةرخ  لهةةم مةةن يانةةر االخةةرين ومةةنهم المقةةتثمرين والمحللةةين والعمةةالء ووكةةاالت التصةةني  ممةةا يةةؤ   ال محقةةين 

 حلكمة الشركات.
 

ي و ةةد مةةم مرايعةةة والتحقةةق مةةن  ةةحة المعللمةةات الةةلار ة فةةي هةةقا التقريةةر مةةن يانةةر اإل ارة   قةةا للقلامةةد واالحكةةام النافةةقة فةةي و ةةت إ ةةداره التةة 
مغ ةةةةةةي اللنةةةةةةل  الكميةةةةةةة والكيةيةةةةةةة معةةةةةةا. ملتةةةةةةزم شةةةةةةركة الملةةةةةةز الماليةةةةةةة بنشةةةةةةر االفصةةةةةةا  الخةةةةةةام بةةةةةةالركيزة الثالثةةةةةةة ملةةةةةة  مل عهةةةةةةا االلكترونةةةةةةي 

www.malazcapital.com 

 هيكل رأس المال     2 

 

 إسةةمية سةةهم بقيمةةةمليةةلن  5مليةةلن ريةةال سةةعل   لعةةد   50شركة الملةةز الماليةةة هةةي شةةركة مقةةاهمة بةةرأس مةةال مكتتةةر بةةه ومةةدفلع بالكامةةل  ةةدره 
 اللاحد.ريال للقهم  10مقدارها 

 

 .مصني  رأس المال ضمن فئتين رئيقيتين وهما الشريحة األول  والشريحة الثانية كما هل ملضح ا ناه  ألغراض منظيمية يتعين
 
 
 

http://www.malazcapital.com/
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 Tier 1)الشريحة األولى لرأس المال )      1.2
 

المرايعةةة كمةةا مشةةمل  التقيةةيم( واألرحةةا  الم قةةاة إما ةمدا احتيا يات  )فيماالشريحة األول  لرأس المال متكلن من رأس المال المدفلع واالحتيا ي 
 خصلمات في شكل ملزيعات من األرحا  الم قاة وحقلم المقاهمين القللية.

 

   Tier 1)) الشريحة األولى لرأس المال – 1 جدول
   (باآلالف) ريال سعودي                                                                                                                                    

 م  2021 م 2022 س المال أ ر ل األولىالشريحة 

 50,000 50,000 رأس المال المدفوع 

 6,007 6,007 النظامي )باستثناء احتياطيات إعادة التقييم(  حتياطيإلا

 19,830 5,752 المراجعة المبقاة  األرباح
 ( 73) ( 24)   الشهرة واألصول غير الملموسة

 (313) (3,368) تقييم االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  من الخسائر غير المحققة
 75,450 58,367 س المال أ ر ل األولىالشريحة  اجمالي

 
 فيما يلي مرض ملخ  لعنا ر وحنل  رأس المال:

 

 اللاحد.ريال للقهم  10مقدارها  إسميةسهم بقيمة  50,000,00لمثل رأس المال  رأس المال المدفوع: •
وفقةةةا للنظةةةام األساسةةةي للشةةةركة ومت ل ةةةات نظةةةام الشةةةركات الجديةةةد فةةةي المملكةةةة العرحيةةةة القةةةعل لة، ملتةةةزم الشةةةركة بتةةةلفير  االحتيــاطي: •

 % من رأس مال الشركة.30% من  افي الدخل حت  مقاو  نق ة االحتيا ي 10احتيا ي نظامي بنق ة 
لقةةدا  ضةةرائر الةةدخل والزكةةاة بالمملكةةة العرحيةةة القةةعل لة والمقةةتحقة ملةة  يميةةل  بعةةد خصةةم يميةةل الم ةةالق المقةةتحقة  األرباح المبقـاة: •

أسةةهم المقةةاهمين، يةةتم محليةةل أرحةةا  المقةةاهمين ويميةةل الم ةةالق المت قيةةة الةة  األرحةةا  الم قةةاة بعةةد االنتهةةاء مةةن مرايعةةة القةةلائم الماليةةة 
 للقنة. 

 
 ( Tier 2الشريحة الثانية لرأس المال )    2.2

 

المتةةا   األسةةهممتكةةلن الشةةريحة الثانيةةة لةةرأس المةةال مةةن الم ةةالق االحتيا يةةة إلمةةا ة التقيةةيم والتةةي مكةةلن نتيجةةة لتغييةةر القيمةةة العا لةةة السةةتثمارات 
 ل.لللي 

   Tier 2)) لرأس المال الثانيةالشريحة  – 2 جدول
   (باآلالف) ريال سعودي                                                                                                                                    

 م   2021 م  2022 س المال أ ر ل  الثانيةالشريحة 

 - - احتياطيات إعادة التقييم 

 - - المال س أ ر ل  الثانيةالشريحة  اجمالي
 75,450 58,367 والثانية(  األولى) الشريحة  قاعدة رأس المال اجمالي
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 راس المال  كفاية     3
 

بأنةةه المصةةدر الةةالزم لتغ يةةة الخقةةائر غيةةر المتل عةةة والتةةي مةةن خاللهةةا مقةةت يل الشةةركة االحتصةةا  بمقةةتلى كةةاف الحد األ ن  لرأس المةةال لعرف  
 مغ ية المخا ر المحتملة لألممال و مم األنش ة الحالية والمقتقللية.لرأس المال لمكن من خالله 

 
وحالتالي محافظ الشركة مل   امدة رأس مةةال كافيةةة لتغ يةةة المخةةا ر الكامنةةة فةةي مجالهةةا ومر ةةد ومرا ةةر مةةدى كصالةةة رأس المةةال باإلضةةافة الةة  

 لقةةةملر  31القةةةلم الماليةةةة وفقةةةا للةةةلائح كصالةةةة رأس المةةةال كمةةةا فةةةي  أخةةةد التةةةدابير المناسةةة ة باسةةةتخدام القلامةةةد والنقةةةر المقةةةررة مةةةن  لةةةل هيئةةةة
 . مرات 1.00مرات أمل  من الحد األ ن  الم للن لنق ة كصالة رأس المال من  3.54م.حي  بلغت نق ة كصالة رأس المال 2022

 
 معدل كفاية رأس المال ومتطلبات الحد األدنى لرأس المال     1.3

وهةةل مةةا يزيةةد مةةن  3.54xويللق معدل ايمالي رأس المةةال  3.54xممتل  الشركة رأس مال كاف بحي  لقدر معدل الشريحة األول  لرأس المال 
 .1.00xالحد األ ن  للمت ل ات القانلنية والتي مقدر بمعدل 

 
   معدل كفاية رأس المال – 3 جدول

                                                                                                                                      
 م   2021 م  2022 التفاصيل 

 3.54x 3.30x س المال أ ر ل األولىالشريحة 

 3.54x 3.30x س المال أر نسبة  اجمالي
 

 م.2021م و2022التالي التحليالت المقارنة ألر ام رأس المال خالل مامي لقتعرض الجدول 

 م 2021م و2022 مقارنة بين كفاية رأس المال وأرقام رأس المال لعامي – 4 جدول
   (باآلالف) ريال سعودي                                                                                                                                    

 التغير  % م   2021 م  2022 س المال أ ر ل  الثانيةالشريحة 
 ) %23( 75,450 58,367 الشريحة األولى لرأس المال 

 - - - س المال أ ر ل  الثانيةالشريحة 
 ) %23( 75,450 58,367 اإلجمالي  

  متطلبات الحد األدنى لرأس المال 
 - - - مخاطر السوق 

 ) %46( 14,404 7,757 مخاطر االئتمان 
  %4 8,430 8,738 مخاطر تشغيلية 

 ) %28( 22,834 16,495 االجمالي 
 ) %20( 52,616 41,872 معدل كفاية رأس المال 

  %7 3.30 3.54 الفائض في قاعدة رأس المال 
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 ( ICAAPعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال )     2.3

 الشركة من خالل مملية التقييم الداخلي لكصالة رأس المال أن مدرس  يكل المخا ر الخا ة بها من ويهة نظر  اخلية ومنظيمية.  مقلم
ت مصةةع ممليةةة التقيةةيم الةةداخلي لكصالةةة رأس المةةال اسةةتراميجيات العمةةل التةةي متلناهةةا الشةةركة ومل عامهةةا لةةلزن المخةةا ر المحتملةةة ملةة  المليةةل ا

ومقةةتلى ا ةةدام الشةةركة ملةة  المخةةا ر ومقيةةيم احتمةةاالت التعةةرض لمخةةا ر معينةةة ورأس المةةال المخصةة  لهةةقه  الخمةةس سةةنلات القا مةةةخةةالل 
 المخا ر المحتملة وكيةية الحد منها.

 
، ر إ ارة المخةةا ر بالشةةركةفي اللا ل، فان مملية التقييم الداخلي لكصالة رأس المةةال يةةزء بةةالق األهميةةة مةةن ممليةةة امخةةاك القةةرار االسةةتراميجي وإ ةةا

  لجر  مرايعة مملية التقييم الةةداخلي لكصالةةة رأس المةةال بلاسةة ة إ ارة الشةةركة ولجنةةة الم ابقةةة ويعتمةةد بلاسةة ة مجلةةس اإل ارة ملةة  أسةةاس سةةنل 
 ويرفل مقرير ال  هيئة القلم المالية.

 
 واختبارات التحمل  تالسيناريواتحليل      3.3

)كميةةة و/أو نلةيةةة( مقةةتخدمة مةةن  لةةل الشةةركة لتقيةةيم مةةدى معرضةةها ألحةةداث  القةةيناريلات واخت ةةارات التحمةةل الةة   ةةرم مختلصةةةمشةةير محليةةل 
ة استثنائية محتملة الحدوث. مقتخدم  رم إ ارة المخا ر في مقييم االثار المحتملة لحدث معين و/أو حركة وس  مجملمة مةةن المتغيةةرات الماليةة 

 ركة.مل  اللضل المالي للش
 

مقلللة.  يتم ابالغ اإل ارة العليا للشركة بانتظام بنتائج اخت ارات التحمل للتأكد من أن الشركة لديها رأس مال كافي مل الحد من أ  مخا ر غير
مل ومأثيرها ملةة  يتم مرايعة هقه القيناريلات ومحديثها بانتظام لحقان متغيرات القلم، ويتم ابالغ هيئة القلم المالية بمختلع سيناريلات التح

 اللضل المالي بشكل سنل .  
 

 والرغبة في المخاطرة  المخاطر بإدارةوالعمليات الخاصة  اإلستراتيجيات     4.3

 

مقرير   يميل    المالية  الكصالة  لقلامد  الثالثة  الركيزةلغ ي  هقه  أمقييم  لتغ ية  الم للن  المال  لرأس  واإل ارة  والتخ ي   المخا ر  ا وات  نلاع 
 بها. المل يوفقا للمعايير والشكل المنصلم مليه من  لل هيئة القلم المالية، وحقر أفال الممارسات  التقريرهقا  مم إمدا  .المخا ر

 المخا ر مل  النحل التالي: أل واتمم محديد التعرض 
 

 التركيز مخا ر •
 االستراميجية  المخا ر •
 القلم  مخا ر •
 القيللة  مخا ر •
 مشغيلية  مخا ر •

 
معرف الرغ ة في المخا رة من  لل شركة الملز و .  للل المخا ر من مدمهامن محديد الرغ ة المقؤول مجلس ا ارة شركة الملز المالية هل    إن

جيةةدة للمقةةاهمين مةةل الحصةةا  ملةة  المصةةا ر العلائةةد الهةةدافها المعلنةةة و أ لتقللةةه لتحقيةةق  استعدا نه مقدار الخ ر الق  مكلن الشركة مل  أالمالية ب 
 االستراميجية والقمعة ومخا ر اال تصا  الكلي. كالمخا روغيرها من المخا ر غير المالية  الملضحة امالهمخا ر الشركة  لملايهةالرئيقية  
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بشةةكل مةةام وملةة  أ اء وحةةدات األممةةال الصر لةةة ب ريقةةة  الشةةركة أ اءايةةاس ملةة  مركةةز شةةركة الملةةز الماليةةة ملةة  مقةةاييس الرغ ةةة فةةي المخةةا رة 
 . مخا رحقاسة لل

 

 بعا  التالية )مل  سليل المثال ال الحصر(:ويمكن ملخي  الرغ ة في المخا رة لشركة الملز المالية ملر األ
 .مل  كصالة رأس المال فلم الحد األ ن  المحد  للشركة الحصا  -المالس أأهداف ر  •
 القيللة، ومخا ر التركيز.. الخ.مخا ر و   ،مغ ية المخصصاتو بما في كل  الخقائر،  -أهداف المخا ر •
 الخ.. التنظيمية.للمت ل ات   االمتثالأهداف غير مالية مثل  •
 

هدف شركة الملز المالية هل الحصا  مل  المخا ر في المقتليات المالئمة من خالل  فإنوحاإلضافة ال  المقاييس الكمية للرغ ة في المخا رة 
يةةزء مةةن الرغ ةةة فةةي المخةةا رة هةةل المحتملةةة  التشةةغيليةأن ملنةةي مقةةتليات ماليةةة مةةن المخةةا ر  الشةةركةعتلةةر م و الحصا  مل  بيئةةة ر ابيةةة سةةليمة.  

 التي معمل فيها، والليئة التنافقية والتنظيمية.سلام األو ، ممالهاأ ركة في ضلء القلة المالية للشركة، وخصائ  اإليمالية للش
 

المعتمةةدة مةةن كات الصةةلة والقياسةةات واإليةةراءات المنلثقةةة مةةن مجلةةس اإل ارة مةةن المخةةا ر مةةن خةةالل اللجةةان  أخةةرى يةةتم الةةتحكم بجلانةةر هامةةة 
 :اآلمي  لامنبما مجلس إ ارة الشركة 

 

 .الحصا  مل  سمعة الشركة •
 .للجلانر التنظيمية االمتثال •
 . لامد سللك الملظصين لالئحة االمتثالو النزاهة في سللك االممال،  •
 .سالمة الليانات والنظم •
 .للعميل المقدمة  العروض مالئمة ومدىوم ابقتها لللائح التشريعية  الجديدة لألممال امخاكهايتم  التي اإليراءات قالمةب   التقيد •
 .مدم التقامح مل الغش المتعمد وخرم القياسات •

 في الشركة  المخاطر إدارة    4

 النوعي العام للمخاطر  اإلفصاح      1.4

 

 المخاطردارة إ وعمليات ستراتيجيات  إ

فةةي  ارة المخةةا ر إل ا مناسةة اماليةةة إ ةةار شةةركة الملةةز ال ارة إ امتمةةدت. و ةةد اممةةال شةةركة الملةةز الماليةةةنشةة ة أ يةةزء ال يتجةةزأ مةةن معتلةةر المخةةا ر
بالتعا ةةد مةةةل شةةةركة متخصصةةةة لمرايعةةةة الشةةةركة  ارة إ  امةةةتلشةةركة. و ةةةد ملةةة  ا المحتملةةةةلتخةيةةة  المخةةةا ر مةةةن خاللةةه مقةةةعي  يتةةة واللشةةركة ا

 متعرض لها الشركة. د التي  المحتملة المخا رنلاع أومحليل  اإلبالغمحديد واياس ور د  إل التي مهدف والعمليات  اإليراءات

مناسةة ة اإليةةراءات للتأكةةد مةةن والمقةةجلة نتيجةةة لتلةة  المرايعةةة  ةلمتابعة المالحظات ونلاحي الخ ر المحتملخ ة شاملة  الخروج ب نتج من كل   و 
المخةةا ر بالتنقةةيق والتعةةاون إ ارة مقةةلم بهةةا إ ارة الم ابقةةة وااللتةةزام و  المعملل بها حاليا او معديلها لتحمل المخا ر المحتملة او مقليلها او الغائها

 كة.مل كافة إ ارات الشر 

، حيةة  مةةن يميةةل إ ارات الشةةركة  المقةةؤوليةفهةةم ، الةة  يانةةر ونلميتهةةاالمخةةا ر  لصهمثقافة خلق م المخا ر لشركة الملز المالية  ارة  إ  سياسةإن  
بمتابعة اإليراءات  لمخا راإ ارة و  وااللتزام الم ابقة لجنةكقل  مخت  ، ووضل الحللل المناس ة لكل حدث متعلق بالمخا رنا شة  التعاون والم
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واالحةةداث المتعلقةةة بالمخةةا ر بشةةكل  ور  والرفةةل لمقةةام مجلةةس اإل ارة بالتقةةارير الخا ةةة بةةقل  المخةةا ر   إل ارةالمتخقة والقياسات المعملل بها  
  .لمخا ربإ ارة ا ايراء متعلق أو أ معديل سياسة أو  ب ح ومتعلقة  امخاكها رارات واير ألة ومنا شة 

وحمالةةة  ةةلة الشةةركة ومجنةةر  ،هيئةةة القةةلم الماليةةةلةةلائح  ة رأس المةةال وكصايتةةه وفةةقالمخا ر هةةل حمالةةة سةةالم ارة إلعتلر هدف الشركة العام في 
 . الخقائر النامجة من مدم القدرة مل  محمل المخا ر أوالمخا رة المصر ة 

 

 االئتمان مخاطر      2.4

 المخاطر  بإدارة الخاصة والعمليات اإلستراتيجيات      1.2.4

المالية أو  بااللتزاماتوهي مخا ر الخقارة الناشئة من فشل اللفاء ،  المقابلال رف    التزاماتنامجة من هي مخا ر الخقارة ال  االئتمانمخا ر  
ومحت متابعة  الشركةالمالية لدى   ارةاإلمل  مامق  االئتمانمل  مخا ر شراف اإلمقل مهمة من األ راف األخرى ، و  استحقا هاالتعا دلة مند 

 .اإل ارة لمجلس المتعلقة بقل  مقاريرها والتي مقدمالتد يق والمرايعة لجنة وفح  ومد يق من 

 في شركة الملز المالية مل  النحل التالي: االئتمانويمكن مصني  مخا ر 

 .الل ائل سدا من  اللن مخلع مخا ر  •

 من القدا .المدينة  القمممخلع مخا ر  •
 

 المخاطر إدارة االلتزام وهيكل تنظيم وبناء       2.2.4

وهةةقه ، المخةةا ر إل ارةالتلييهيةةة الرئيقةةية و بالم ةةا ج  الشركة دالمعتمدة من مجلس اإل ارة والخا ة بإ ارة المخا ر مم  واإليراءاتالقياسات  إن  
حصةةلت وأثةةرت وحةةأ  أحةةداث مقتجدات كات مال ة بالمخا ر سلاء كانت منظيميةةة او  ألةلتتالءم مل   وريال مرايعتها  يتم واإليراءاتالقياسات  

   رية مل   درة الشركة مل  محملها. 
 

 وقياسها  المخاطر حول التقارير وطبيعة نطاق      3.2.4

 غيةةراألنشةة ة فةةي  واالستثمارات اللنلكضمن الركيزة االول  لقلامد الكصالة المالية الصا رة من هيئة القلم المالية ومشمل   االئتمانمقل مخا ر  
 المخا ر المناس ة وفقال لقلامد الكصالة المالية في مثل هقه التعرضات. أوزانالتجارية للشركة، وم لق 

المةةال الةةداخلي س أر كلةةديل لمت ل ةةات  االئتمانيةةةس المال المليه للمخةةا ر أللنلك المحلية ويقتخدم ر با تهالسيل مال شركة الملز المالية معظم و 
 .  (Pillar 2)الق  يندرج محت الركيزة الثانية لقلامد الكصالة المالية 

 

الماليةةة لهيئةةة القةةلم الماليةةة لحقةةان رأس المةةال  الكصالةةةمت ل ةةات  لامةةد الئحةةة  فةةي محديةةدها ممةة  التةةيمقتخدم شركة الملز المالية حاليا المنهجيةةة  
وفقةةال لمعةةايير هيئةةة القةةلم  (ICAAP)شةةركة الملةةز الماليةةة ممليةةة التقيةةيم الةةداخلي لكصالةةة راس المةةال  ولقةةد نصةةقتالتنظيمةةي لمخةةا ر االئتمةةان.  

الكصالةةة الماليةةة  لالئحةةةالقلامةةد التلييهيةةة ليةةة بمحةةاكاة لقائمةةة المركةةز المةةالي لشةةركة الملةةز الما النملالمالية لقياس التعرض للمخا ر و د مم اياس 
 المال والقيللة الكافية في مكانهما لدمم انش ة اممالها. رأسأن من   التأكدلهيئة القلم المالية ليتم 
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 اإلفصاح عن وزن مخاطر االئتمان  – 5 جدول

   (باآلالف) ريال سعودي                                                                                                                                    

 أوزان المخاطر 
الحكومات  
  والمصارف
 المركزية

األشخاص 
  البنوكو 

المرخص 
 لهم 

تعرضات  الشركات 
 االستثمارات  التجزئة 

  استثمارات
عالية  
 المخاطر 

صناديق 
تمويل   التوريق استثمارية

 بالهامش
األصول 
 األخرى 

مطلوبات 
المخاطرة 
للتعرضات  
 المحظورة

التزامات 
خارج 
قائمة 
المركز 
 المالي 

 اجمالي
االصول 
المرجحة  
 بالمخاطر

اجمالي 
التعرض بعد 

التقاص 
والحد من  
مخاطر 
 االئتمان

0% - - - - - - - - - 5 - - - 5 

20% 1,636 23,701 - - - - - - - - - - 5,068 25,337 

50% 7,934 1,380 9,199 - - - - - - - - - 9,257 18,513 

100% 6,681 3,655 2,894 - - - - - - - - - 13,230 13,230 

150% - - - - 13,989 - - - - - - - 20,983 13,989 

200% - - - - - - - - - - - - - - 

300% - - - - - - - - - 1,795 - - 5,385 1,795 

400% - - - - - - - - - - - - - - 

500% - - - - - - - - - - - - - - 

714% - - - - - - - - - 208 - - 1,486 208 

 - - - - - - - - - - - - - - تعرضات محظورة

  متوسط وزن 
 المخاطر 

68% 32% 62% - 150% - - - - 342% - - - 76% 

الخصم من قاعدة  
 رأس المال

1,537 1,272 1,049 - 2,937 - - - - 962 - - -    
 

73,077 
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 اإلفصاح عن كفاية رأس المال  – 6 جدول

 ( باآلالف) ريال سعودي                                                                                                                                    

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

 1,537 10,976 16,251 16,251 المركزية   والمصارفالحكومات 

 1,272 9,085 28,736 28,736 األشخاص والبنوك المرخص لهم 

 1,049 7,494 12,093 12,093 الشركات 

 0 0 0 0 تعرضات التجزئة

 2,937 20,982 13,989 13,989 االستثمارات 

 0 0 0 0 عالية المخاطر  استثمارات 

 0 0 0 0 االستثمارية صناديق 

 962 6,872 2,008 2,008 األصول األخرى 

 7,757 55,409 73,077 73,077 إجمالي التعرضات داخل قائمة المركز المالي 

 0 0 0 0 المركز المالي   خارج قائمةإجمالي التعرضات  

 0 0 0 0 التعرضات المحظورة 

 7,757 55,409 73,077 73,077 قائمة المركز المالي  وخارجإجمالي التعرضات داخل 

 

 

 االئتمانية للمخاطر  التعرض تصنيفات      4.2.4

الةة  ملةة  التعرضةةات حيةة  منققةةم  ، المةةالي المركةةز  ائمةةة  اخةةل للتعرضةةاتالعالميةةة  االئتمانيةةة للتصةةنيصات توكةةاال الماليةةة الملةةز شةةركة مقةةتخدم
ا نةةةاه  الجةةةدول، ويلةةةين  صةةةيرة األمةةةد ملمةةةا بةةةأن شةةةركة الملةةةز الماليةةةة لةةةم مقةةةجل الةةةة معرضةةةات  ليلةةةة األمةةةدمعرضةةةات  ليلةةةة األمةةةد ومعرضةةةات 

 التعرضات  صيرة األمد.
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 اإلفصاح عن التعرضات لمخاطر التصنيف االئتمانية  – 7 جدول
 ( باآلالف) ريال سعودي                                                                                                                                    

 
 
 
 

 طبقة التعرض

   المدى لألطراف النظيرة قصيرةالمعدالت 

 غير مصنفة  5 4 3 2 1 نوعية االئتمان
 غير مصنفة  -Bإلى   +BB- Bالى  +BBB- BBالى   +A- BBBالى  +AA- Aالي  AAA ستاندارد اند بورز

 غير مصنفة  -Bإلى   +BB- Bالى  +BBB- BBالى   +A- BBBالى  +AA- Aالي  AAA فيتش 

 غير مصنفة  B3إلى   Ba3 B1الى   Baa3 Ba1الى  A3 Baa1الى  Aa3 A1الى  Aaa موديز

 غير مصنفة  A BBB BB Bالى  AAA AA انتليجنس كابيتال 

 التعرض داخل وخارج قائمة المركز المالي 

 0 0 192 2,922 6,516 6,621 0 الحكومات والبنوك المركزية 

 0 0 437 25,824 2,475 0 0 األشخاص والبنوك المرخص لهم 

 0 3,589 3,656 2,089 1,359 1,400 0 الشركات 

 0 0 0 0 0 0 0 التجزئة تعرضات

 13,989 0 0 0 0 0 0 االستثمارات  

 0 0 0 0 0 0 0 استثمارات عالية المخاطر  

 0 0 0 0 0 0 0 استثمارية  استثمارات في صناديق

 0 0 0 0 0 0 0 هامش التمويل  

 2,008 0 0 0 0 0 0 خرى أل ا األصول 

 0 0 0 0 0 0 0 ركز المالي  خارج الم االلتزامات 

 0 0 0 0 0 0 0 المحظورة تعرضات ال

 15,997 3,589 4,285 30,835 10,350 8,021 0 االجمالي 

 

 
 مخاطر السوق      3.4 

  وات المالية.ألل ات والم للحات واللملي القلاية للقيمفي المقتلى  التغيراترحا  و ألفي امخا ر القلم هي مخا ر الخقارة 
 

 ،ن العملةةة الرئيقةةية للشةةركة هةةي الريةةال القةةعل   والتةةي مةةتم بهةةا معةةامالت الشةةركةوأل، العمةةالتقةةلم لال يليةةد مخةةا ر أنةةه الشةةركة إ ارة  معتقةةدو 
مقةةل مهمةةة االشةةراف ملةة   .ن الشركة غير معرضةةة حاليةةا لمخةةا ر العمةةالتأالشركة إ ارة لقا معتقد  ندرة التعامل بغير الريال القعل  ،   وحقلر

الشةةركة ويعتلةةر مجلةةس إ ارة .  اإل ارة مجلةةس إلةة  التقةةارير مقةةدم بةةدورها والتةةي المخةةا رإ ارة و  وااللتةةزام  ابقةةةمالمخا ر القلم مل  مامق لجنة 
  من إ ارة مخا ر القلم. في النهالة المقؤول هل

 

 ومخةةا ر الزائةةد، التعرض مخا ر ،االكتتان مخا ر القلل، مخا ر الصائدة، أسعار لمخا ر معرضها معامالتالمالية شركة الملز   لدى  يليد  ال
  .التقليات
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 المخاطر التشغيلية     4.4

األخ ةةاء الةةنظم بمةةا فةةي كلةة   أوالنامجةةة مةةن مةةدم كصالةةة أو فشةةل العمليةةات الم اشةةرة  غيةةرأو الخقةةارة الم اشةةرة مخةةا ر المخةةا ر التشةةغيلية هةةي 
ولكةةن لقةةت عد الخ ةةر  ،القانلنيةةةويشةةمل هةةقا التعريةة  المخةةا ر  االئتمان والتي ليقت كات  لة بالقلم اوالخاريية  األحداث  أو بقلر    ال شرية

 .االستراميجي

 كلةة معلةةر مةةن نصقةةها ب ةةرم مختلصةةة بمةةا فةةي أن انشةة ة الشةةركة والتةةي لمكةةن  ملايههةةاأن المخا ر التشغيلية هي أحد انلاع المخا ر التي لمكةةن 
للةةلائح والقةةلانين المعمةةلل بهةةا أو فشةةل المقةةل ين فةةي  االمتثةةالمةةن المةةلظصين ومةةدم  لالئةةقوالقةةللك غيةةر ااألممةةال  انق ةةاعو االحتياليةةة األممةةال 

 اخةةرى أضةةرار مةةن  فاةةالل مةةؤ   الةة  خقةةائر ماليةةة والتقاضةةي والغرامةةات التنظيميةةة أن  لمكةةناألحةةداث وفقةةال للترمي ةةات الخا ةةة بهةةم. وهةةقه األ اء 
 لشركة.ل

 المةةالالحتيايةةات رأس مةةن متلسةة  الةةدخل التشةةغيلي ومعةةدل االنصةةام  األملةة المةةال المحقةةلن منةةد الحةةد رأس  مقتخدم شركة الملز الماليةةة حاليةةال  
 الداخلي للمخا ر التشغيلية.

الشركة بتنصيق ومراا ة ممرين المخا ر والتقييم الةةقامي لتحديةةد المخةةا ر الرئيقةةية التشةةغيلية ومقيةةيم احتماليةةة حةةدوثها وكةةقل  وكنظرة مقتقللية مقلم  
ملةة   لحصةةا ل التشةةغيليةهقه المعللمات مةةن  لةةل الشةةركة لتخصةةي  رأس المةةال الةةداخلي للمخةةا ر  استخدامويتم  مدى  لة كل نلع من المخا ر.

يةةه والليئةةة والقةةلم الةةق  معمةةل فأممالهةةا من المقةةتليات المناسةة ة فةةي ضةةلء القةةلة الماليةةة لشةةركة الملةةز الماليةةة وخصةةائ  المخةةا ر التشةةغيلية ضةة 
 .بأممالهاالتنافقية والتنظيمية المرم  ة 

 التقةةاريروإمةةدا  المخةةا ر التشةةغيلية ومقيةةيم المخةةا ر وايةةاس رأس المةةال  إل ارةالشركة محتصظ بإ ار مةةام فإن   ولر د ومراا ة المخا ر التشغيلية
 والمتابعة.

 المخا ر التشغيلية. إ ارة  إ ارمن منصيق  لمقؤولةاهي  لشركةافي  المقاندة واللظائعاأل لل إ ارة ومعتلر  

أمةةا ومراا ةةة العمليةةات التةةي مجةةر   اخةةل الشةةركة.  والةةتحكم اإلشةةرافمةةن مجلةةس اإل ارة بأممةةال  والمنلثقةةةالشركة من خالل اللجةةان التابعةةة   مقلمو 
 . رحها  لل الملز الماليةشركة إ ارة  مجلس وملافقة حي  المخا رمن   مخال لتقييمها فهيالجديدة  ممالاألو  المنتجات

 

 المخاطر التشغيلية  رأس مال – 7 جدول
 ( باآلالف) ريال سعودي                                                                                                                                    

 المخاطر التشغيلية  
 األساسي المؤشر  نهج 

(BIA) 

 المطلوب  المالرأس  نسبة المخاطر  اجمالي الدخل متوسط  اجمالي الدخل

2020 2021 2022 

105,302 21,720 20,859 49,294 15 %  7,394 

 روفات المص  

2022 
 

 النهج القائم على االنفاق  

(EBA) 

34,951  25 %  8,738 

 8,738 (BIA or EBA)من  الحد األقصى
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 السيولة   مخاطر 5.4      

 ال ارئة.  االلتزاماتو أ  استحقا هامند التعا دلة  بالتزامامهامجعل الشركة غير  ا رة مل  اللفاء  القيللة هي المخا ر التي  مخا ر
 

  السيولة مخاطر مراقبة 1.5.4     

 ةةلل ملةة  المةةدى القصةةير أالمليةةل ة لةةدى المؤسقةةات الماليةةة هةةي  األ ةةلل ليلة ومحةةدو ة وغالليةةة  التزاماتشركة الملز المالية لديها   إنحي   
 .ليس لديها معرض كلير لمخا ر القيللة أنه الشركة معتقد ارة إ فإن

 

) األ ةةلل المتداولةةة/ الخصةةلم المتداولةةة( كمةةا فةةي التةةداول حيةة  بلغةةت نقةة ة ، ومرا ةةر شةةركة الملةةز الماليةةة حركةةة التةةدفقات النقدلةةة كةةل يةةلم بيةةلم
 وحلغةةت، االلتزامةةات الحاليةةةمةةن  مؤكدا أن الشركة محتصظ بمقتلى مريح من األ لل القةةائلة لتلليةةة احتيايامهةةامرات  1.90م،  2022 /31/12

 مرات.   1.76، م  31/12/2022كما في  / الخصلم المتداولة(   لعا لها  وما ) النقد في اللنلكنق ة النقدلة لدى الشركة 
 

 السيولة مخاطر إدارة     2.5.4

الرئيقةةية إل ارة القةةيللة الصعالةةة هةةي التأكةةد  األهةةدافإن .  والتةةد يقالمرايعةةة اإل ارة الماليةةة ولجنةةة مةةامق  ارة مخا ر القيللة مل  إ مقل مقؤولية
 النقدلةةةاالحتيايةةات ومةةأمين  وال ارئةةة التعا دلةةةااللتزامةةات العمةةالء وملليةةة  احتياياتللشركة هي  ا رة مل  العمل لدمم  الرئيقية  األممالمن ان  

ومةةلفير مصةةا ر مثةةل األخةةالل الةةدورات اال تصةةا لة العا لةةة وكةةقل  خةةالل فتةةرات الاةةغ  وضةةمان المةةزيج التمةةليلي   وكل  مةةنالحالية والمقتقللية  
 القيللة. 

 أخرى  مخاطر     5

 أسعار الفائدة  مخاطر      1.5

لحركةةات سةةللية فةةي معةةدالت الصائةةدة ومنشةةأ المخةةا ر منةةدما لكةةلن هنةةاك مةةدم م ةةابق فةةي الصائدة هل معرض الحالة المالية للشركة سعار أمخا ر  
 العملالت ضمن فترة محد ة.سعار أالمليل ات والم للحات التي مخال لتعديل 

 
الصائةةةدة فةةةي المليةةةل ات او  بأسةةةعاردم ويةةةل  أ  معامةةةل الصائةةةدة نتيجةةةة لعةةة سةةةعار أإن شةةةركة الملةةةز الماليةةةة لةةةيس لةةةديها معرضةةةات كليةةةرة لمخةةةا ر 

  ل  مل  الشركة. مأثيرله المالي للشركة والق  ليس  للصائضالمالية  غير مل  الل ائل لدى المؤسقات  العائدوإن  االلتزامات
 

 التركيز  مخاطر     2.5

% 10مزيةةد مةةن  لأل ةةلليةةتم مقيةةيم أ  معةةرض ، و  االسةةتثماراتالشةةركة فةةي نةةلع معةةين مةةن وأ ةةلل  اسةةتثماراتمكمن فةةي مركيةةز  مخا ر التركيز  
 لملايهة مخا ر التركيز. كافيرأس مال  كل من  امدة راس المال كتعرضات كليرة ويت لر 

 
 االسةةتثماراتمةةل  ةةلل ألابتقيةةيم مركيةةز  . ومقةةلموالةةقمم والل ائةةل باالسةةتثماراتمةةا يتعلةةق في  ةةلل ألامقلم شركة الملز المالية بتقيةةيم مخةةا ر مركيةةز  

ن شةةركة إ% فةةي مؤسقةةة ماليةةة واحةةدة فةة 10الل ائةةل بةةأكثر مةةن  أو االسةةتثماراتكا مركزت إالتي مقلم بها الشركة والل ائل لدى المؤسقات المالية و 
 :مل  الجدول أ ناه  بناءل  كافيرأس مال ب  محتصظالملز المالية 
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 مخاطر التركيز  – 8 جدول

 متطلبات رأس المال  االصول تركز 

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

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

 

 السمعةمخاطر       3.5

 مللتقيةةي مقةةتخدم شةةركة الملةةز الماليةةة ، أ  يهة متعامةةل معهةةا الشةةركة أومالم إلاالاارة من وسائل  أوالقللية  اآلراءهي مخا ر    القمعة  مخا ر
 : رية مؤشر مخا ر القمعة لتحديدأ ناه ملضحة ملامل  10لمخا ر القمعة مكلن من الداخلي 

 

  ون المقتهدف  ملائدمحقيق  •
 الصصقات النايحةمنصيق   •
 مع ل االممال وفشل النظام •
 الداخلي االحتيال •
 الخاريي االحتيال •
 التنظيمي االمتثالومدم ملال األ االا مكافحة غقل  •
 الخقائر التشغيلية •
 القيئةمالمية اإل الدمالة •
 ماليي المخا رخدمة العمالء  •
 .. الخ.الملظصين االا  •

 

ممليةةة التقيةةيم الةةداخلي ملةة   بنةةاءل س المةةال أينهةةا مةةل مت ل ةةات ر حدوث العنا ر معتلر ملنيةةة ملةة  نقةةاط الجةةل ة والتةةي يةةتم معي   واحتمالية  مأثيرإن  
 :فقال للجدول ا ناهلكصالة رأس المال و 

 مخاطر السمعة  – 9 جدول

 رأس المال من قاعدة متطلبات ال درجة المؤشر لمخاطر السمعة

 مال الشركة س أر % من  امدة  0.5 2.5الى   0من 
 مال الشركة س أر % من  امدة  1 3.2الى  2.5من 

 مال الشركة س أر % من  امدة  2 4الى  3.2من 
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 المخاطر االستراتيجية      4.5

 

المقةةتقللي  واالمجةةاهبةةالنظر الةة  التةةراخي  التةةي حصةةلت مليهةةا الشةةركة سةةتراميجية إلامةةن المحتمةةل أن متعةةرض شةةركة الملةةز الماليةةة للمخةةا ر 
ومشةةير المخةةا ر ، وخةةدمامها والجغرافيةةا التةةي مقةةدم فيهةةا الخةةدمات نتجامهةةافيمةةا يتعلةةق بمممالهةةا أ سةةتراميجية إمةةل  يتماشةة للشةةركة بالشةةكل الةةق  

 والتغيرات في ظروف العمل.ستراميجية إلاوالصائدة النامجة من القرارات  األرحا مخا ر في  إل ستراميجية إلا
 

مقةةلر خقةةارة  أنالقةةرارات والخيةةارات غيةةر الصةةحيحة والتةةي لمكةةن  امتمةةا خارييةةة ناشةةئة مةةن  ألسةة انومنشةةأ هةةقه المخةةا ر االسةةتراميجية نتيجةةة 
 شكل ايمة حقلم المقاهمين وفقدان الدخل. فيالمالية  لشركة الملز

 
 :أ ناهاالستليان سر  العلامل األساسية التي ينظر فيها في  يتمو ، المخا ر االستراميجية لقياساأل اء مقتخدم شركة الملز المالية نهج ب ا ة 

 العملستراميجية إمالئمة  •
 ستراميجيةإلامنصيق   •
 خ ة التلسل •
 المال رأسالل لل ال  سلم  •
 األساسيةالكصاءات  •

 
ممليةةة التقيةةيم الةةداخلي ملةة   بنةةاءل المةةال  رأسحدوث العنا ر معتلر ملنيةةة ملةة  نقةةاط الجةةل ة والتةةي يةةتم معيينهةةا مةةل مت ل ةةات   واحتمالية  مأثيرإن  

 :وفقال للجدول ا ناه لكصالة رأس المال
 االستراتيجيةالمخاطر  – 10 جدول

 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 
 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 
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 النظامية المخاطر     5.5

معتلةةةر يةةزء مةةةن المخةةةا ر نهةةةا أللقةةةلانين المعمةةلل بهةةةا والمت ل ةةات التنظيميةةةة. ملةةة  الةةرغم  االمتثةةةالمةةةن مخةةةا ر مةةدم  النظاميةةةمنشةةأ المخةةةا ر 
منةةةد  االمت ةةار مأخةةق بعةةين  المحليةةة، فةةإن شةةركة الملةةز الماليةةةة  اإلسةةةتثمارولكةةن بةةالنظر الةةي الليئةةةة القانلنيةةة الصةةارمة فةةي  ةةنامة  ،التشةةغيلية
 .النظامية المخا ر لمقابلة%  0.5 نق ة المال رأسالحد األ ن  من  احتقان

  التحمل واختبارات المال رأس تخطيط      6

 رأس ملةة  الشةةركة سةةتراميجيةإومركةةز  الشةةركة ولخلةةق  ةةلة منافقةةية، أممةةالإسةةتراميجية لتنصيةةق  يةةدال  مهةةم مامةةل لعتلةةر  المةةال  أسلةةر اللضل القةةل     إن
 المةةال لةةرأسالحصةةا  ملةة  حةةدو  كافيةةة  إلةة الشةةركة  ومهةةدف، ماليةةة وأنشةة ة اسةةتثمارات بنةةاء إلةة الشةةركة ملةة  المةةدى ال ليةةل والةةق  يهةةدف  مةةال

 :التالية األهدافلتحقيق 
 

 .الشركة ألممال الارورية المخا ر لتحمل •
 .النمل  زيا ة •
 .من  دمات القلم وحاالت الاغ  أمنش التي المال رأسمت ل ات  مقابلة •

 

ان هةةقه الخ ةة  شةةملت مقيةةيم للمخةةا ر ملنةةي ملةة  . سةةنل   أسةةاسملةة   المةةال رأس اخلةةي لقيمةةة  ومقةةدير إسةةتراميجية ةةلرت الشةةركة خ ةة   و ةةد
 النقةةاط االمت ةةار فةةي واألخةةق. الشةةركة إسةةتراميجيةلةةدمم  المةةال لةةرأسسياسةةة الشةةركة وملةة  القابليةةة لتحمةةل المخةةا ر والةةتحكم فةةي الخ ةةلط الكافيةةة 

 : التالية
 مل  أساس خ   أممال وحدات العمل المختلصة.  الملنية واالستثماراألنش ة الرئيقية للتمليل  •
 يكل ومصا ر التمليل والم للحات وحقلم المقاهمين لدمم نمل األ لل، مل األخق في االمت ار ضرورة الحصا  مل  القيللة   •

 القلية.
 .النظامي المال ورأسرأس المال  كصالةلحصا  مل  مت ل ات نقر ا •

 

 رأسالالزم لملايهة المخا ر التي متعرض لها الشركة في العديد من حاالت مخ ي  ومقيةةيم كصالةةة  المال لرأسمملية التقييم الداخلي تناول م   كما
وفقةةا لقةةيناريلهات الاةةغ  المختلصةةة ورأس المةةال الم لةةلن لتغ يةةة يميةةل  المةةال رأسومحليةةل مت ل ةةات  المخةةا ر لمةةلا  الكصالة  مقييم  وانلاع  المال

 . مقتمر أساسسلق مل   ما إ ارةانلاع المخا ر الما لة الناشئة من الليانات الحالية ومقتقلل العمل والتنظيم الداخلي وسلل 
 

 لةةدمم المةةال لةةرأسالم لةةلن لتلليةةة المخةةا ر ملةة  مقةةتلى الشةةركة والمقةةتلى الم لةةلن  المةةال لةةرأسلعمليةةة التقيةةيم الةةداخلي  العةةام اإل ةةار لحةةد 
في ظل الظروف العا لة ومحت الاغ ، وإ دار مقرير من مملية التقييم الداخلي لرأس  المال  رأسوالمتل عة من الخ ر مل    الحاليةاألنش ة  

 .اإل ارةومجلس  التنصيقلة اإل ارةسنل  ويتم الملافقة مليها من  لل  ساسأممر بها الشركة مل   التي المال الم للن لملايهة المخا ر
 

 ل ريقة التقييم الداخلي لرأس المال الم للن لملايهة المخا ر التي متعرض لها الشركة: وفقال واياس األنلاع التالية من المخا ر محديد ويتم  
 (.القلم  ومخا ر التشغيلية االئتمان والمخا ر)مخا ر  االول  الركيزة في استخدامهاالتي يتم  المخا ر •
 مخةةا رالو  التركيةةز ومخةةا ر القةةيللة ومخةةا ر القةةمعة)مخةةا ر  األولةة كامةةل فةةي الركيةةزة  بشةةكل اسةةتخدامهاالتةةي ال يةةتم  المخةةا ر •

 (.اإلستراميجية
 .واألنظمة اال تصا لة الليئة التغيرات في فيها بما الخاريية العلامل •
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 ةةرم  إللجةةا   مقةةع فقةةلفالم لةةلن مةةن  لةةل هيئةةة القةةلم الماليةةة  المةةال سألةةر  األ نةة في حالةةة مةةدم  ةةدرمهم ملةة  ملليةةة الحةةد  أنهالشركة   مدرك
 المال. رأسبديلة لحل المشكلة مثل ضخ المزيد من 

 

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

 المجةةال فةةي ةعتلر مقلللم بشكل  حيح و  اخت ارهاالمخا ر باستخدام ال رم التي مم  واياسمقييم المخا ر للركيزة االول  والثانية هل لتحديد   نإ
ملةةة    ارةإالمةةةال الةةةالزم لملايهةةةة المخةةةا ر التةةةي متعةةةرض لهةةةا الشةةةركة ثةةةم ضةةةلاب  الجةةةل ة فةةةي  سأر  ملةةة  الةةةداخلي التقيةةةيم ممليةةةة مركةةةز. المةةةالي

 :اآلمي هقه الجل ةاياسات  ومشمل، الشركة نشأمهأالمحد ة واياس نظام التحكم الق   وغير األساسيةالمخا ر 
 

 .التنصيقلةوالتد يق واللجنة المرايعة حكم من خالل لجنة ت األسالير المناس ة لل •
 .الداخلية والالاب  واإليراءات االنظمة مالئمة مدى •
 .المخا ر لتخةي  االستراميجيات كصاءة •
 . قامالر د المقتمر ومقدلم التقارير من خالل مختلع اللجان واأل •

 

 الضغط  اختبار       2.6

 الم ةةا ج هةةمأ مةةن  هةةلو  المةةال ورأس المخةةا ر إ ارة إيةةراءاتهل يزء ال يتجزأ في  ق والم 2014في مام  الاغ  اخت اراتم ليق   الشركة  بدأت
 اال تصةةةا لةوالتةةةي  ةةد منشةةةأ بقةةلر العلامةةةل  مةةا حةةةد إلةة   ةةةع ة ظةةروف فةةةي الشةةركة لهةةةا متعةةرض  ةةةد والتةةي مةةةال رأسمخةةا ر  واسةةةتيعان صهةةمل

 والقياسية وغيرها كات الصلة لليئة العمل. اإلستراميجية
 
بعةةد  األ ةةلل والقةةيللة األ ةةللوضل النماكج للتأثيرات القللية المحتملة مل  الرححية ويةةل ة  يتم الاغ  الخت ارلمصهلم الشركة الخام   فقاو و 

 .المال رأسالمخا ر وكصالة  احتقان
 

 :التالية االهداف لتحقيق مصميمه مم  د الاغ  اخت ار  مصهلم إنالقلل   يمكنو 
 

 بالاغ  والتأثيرات افي حاالت التعرضات للمخا ر ووضل القيللة وسمعة الشركة.  المرم  ة األحداثالالء مل   مقلي  •
 كات الصلة. األحداث مأثيراتلتخةي   اإلستراميجيةالعنا ر  محديد •
متعةةرض لهةةا الشةةركة  التةةيالم للن لملايهة المخا ر  المال لرأسفي مملية التقييم الداخلي  الاغ  كمدخالت اخت اراتنتائج    وضل •

 .المخا ر مل للتعامل الكافي المال ورأسالمال  رأسلتحديد مدى كصالة 
 

 واسةةتيعانالاةةغ  ملةة  أسةةاس سةةنل  لتقيةةيم الخقةةائر المحتملةةة مةةن خةةالل مقيةةيم حجةةم الخقةةائر غيةةر المتل عةةة  اخت ةةاراتومقةةلم الشةةركة بةةإيراء 
التةةدابير المناسةة ة، ومحةةدي  ملةة   امخةةاك مةةلمتعةةد ة  اخت ارات باستخدام وكل عا لة الالمعللمات حلل المخا ر والتعرض المحتمل لألحداث غير 

الاةةغ  لتقةةهيل إ ارة المخةةا ر  اخت ةةارنتةةائج ب  اإل ارة مجلةةسإبةةالغ  يةةتمالحةةالي فةةي القةةلم، و  ملةة  أسةةاس مقةةتمر لةةتعكس اللضةةل االخت ةةارات
  أكثر شصافية. ويعلها
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 من سياسة الشركة لتحمل المخاطر  الجدوى      3.6

 

سياسةةة الشةةركة ومت ل ةةات الجهةةات الر ابيةةة  للنةةاء م لةةلنال المةةالي اللضلهل  ما محديدو  محمل الشركة للمخا ر،  ساسأالقياسات مل     م لير
 مرايعةو  المخا ر لتقييم  ور   بشكل المختصة للقل ات المعللمات مقدلم ال  باإلضافة ،التجار   واالسم الشركةوسمعة  األساسية  األرحا و لة  
 .االيراءات امخاك


