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 مقدمة 
(ويشار إليها آي سي إم أو الشركة) يقع مقرهـا الرئيسـي بالمملكـة المتحـدة وحـائزة علـى تـرخيص  ليمتدآي سي إم كابيتال 

، وقد أجرت الشركة عملية تقييم لكفاية  FRN 520965ومعتمدة من هيئة مراقبة السلوكيات المالية بموجب رقم الترخيص 
في كل من التوجيه الرابع الخاص بمتطلبات رأس المال   بموجب اتفاقية بازل الثالثة المعمول بها  (ICAAP)رأس المال الداخلي  

 .2014ولوائح متطلبات رأس المال (اللوائح) التي دخلت حيز النفاذ في األول من كانون الثاني/يناير 

 االمتثال للوائح هو عملية مكونة من ثالث أركان:

ب على الشركات استيفائه لمواجهة مخاطر االئتمـان الركن األول: معني بتحديد متطلبات الحد األدنى من رأس المال الذي يتوج •
 والسوق والتشغيل؛

النظـر مـن حيـث مـدى ضـرورة احتفـاظهم بـرأس مـال إضـافي  بموجبهـاالركن الثاني: هـو العمليـة التـي يتعـين علـى الشـركات  •
ـية رأس المـال الـ داخلي) وحينمـا تطالـب لتغطية المخاطر غير المتضمنة في الركن األول (ويتم تحديدها في عملية تقيـيم كفا

ـية  هيئة مراقبة السلوكيات المالية الشركة، ردًا على التقييم، أن تحتفظ بـرأس مـال إضـافي بموجـب توجيهـات رأس المـال الفرد
(ICG)  . 

الركن الثالث: يتعلق بالسلوك السوقي الذي يُلزم الشركات بنشر تفاصيل محـددة عـن مخاطرهـا ورأس مالهـا وإدارة مخاطرهـا  •
 وااللتزام بقانون األجور.

 
نظِم اإلفصـاح المعنـي بـالرُكْن الثالـث. 11وقد حَدَدَ الكتاب المرجعي للتَحَوُط والخاص بشـركات االسـتثمار   ، األحكـام التـي تـُ

، إال 11ويحتوي هذا التقرير على كل عمليات االفصاح المطلوبة بمُوجب الكتاب المرجعي للتحوط والخاص بشركات االستثمار 
 كان اإلفصاح غير قابل للتطبيق العتبارات غير مَادية أو اعتبارات خَاصَة أو سِرية. إذا

 اإلفصاح واإلعالم 
 يتعين على آي سي إم تنفيذ عمليات اإلفصاح وفق الركن الثالث مرة كل عام.

 ويتم اإلعالن عنها بالتزامن مع  www.icmcapital.co.uk يتم اإلفصاح على الموقع االلكتروني الخاص بـ آي سي إم كابيتال 
 اعتماد القوائم المالية. 

سوف تقوم آي سي إم بتحـديث عمليـة اإلفصـاح وفـق الـركن الثالـث أكثـر مـن مـرة خـالل العـام، وذلـك فـي حـال إدخـال أي 
 لتنظيمي لرأس المالي.تغييرات كبيرة في نموذج عملها مما قد يؤثر على عمليات حساب المطلب ا

http://www.icmcapital.co.uk/
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 نَظْرة عَامَة على نِطاق أعمال الشركة 

تأسست آي سـي إم كشـركة متخصصـة فـي مجـال وسـاطة الفـوركس (التـداول فـي الفـوركس)، لتتـيح لعمالئهـا (األفـراد 
يـورو  730.000  والمؤسسات) مزايا فتح حساب تداول حقيقي عبر منصتها. آي سي إم شركة تعمـل برخصـة كاملـة النطـاق 

 من دليل هيئة مراقبة السلوكيات المالية). 8-1-1في البند  IFPRU انظر تعريف  IFPRUامتثاال لـ

تتبع آي سي إم إطار هيكلي منظم إلدارة المخاطر؛ يقوم على تحديد المخاطر ووضع اإلجراءات المناسبة واتباع نمط إداري 
 من أعلى إلى أسفل بحيث تتولي اإلدارة العليا مبادرات إدارة المخاطر .

الفروقات عبر االنترنت، وتقر   تتمتع اإلدارة العليا في آي سي إم بخبرة عريقة في التداول في الفوركس والعقود مقابل
بمسئولياتها المحددة عن إدارة المخاطر وتعتمد سياسات إدارة المخاطر المعمول بها في الشركة. وتهدف هذه السياسات  

إلى ضرورة توافر أنظمة وضوابط نافذة؛ تتناسب مع طبيعة العمل لتحديد المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وإدارتها 
. فع تقارير بها ومتابعتها ور  

وبحسب مضمون الركن الثالث من اإلفصاح؛ فإن الشركة لديها رأس المال الكافي الالزم لتلبية متطلبات رأس المال  
"أُم" وعمليات  شركة ليست إم سي آي. المجهدة السيناريوهات ظل  في حتى –التنظيمي واحتياجات الشركة من رأس المال 

. التقرير يتم اتخاذها بشكل فردياإلفصاح المنفذة في هذا    

  حوكمة الشركة
يحدد مدراء الشركة استراتيجية العمل بها ومدى إقدامها على المخاطر. وقد صمموا ونفذوا إطارًا إلدارة المخاطر من شأنه 

اسـتمرار التعرف على المخاطر التي تواجهها الشركة، كما يحدد مدراء الشركة آلية تخفيـف حـدة تلـك المخـاطر وتقييمهـا ب
وطبيعة الضوابط واإلجراءات الالزمة إلدارة تلك المخاطر. يجتمع مدراء الشركة مع اإلدارة العليا بانتظـام؛ لمناقشـة توقعـات 

 الربحية وسيولة رأس المال التنظيمي ولتخطيط األعمال وإدارة المخاطر.

 مجلس اإلدارة 

ــركة وإدارة  ــغيل الش ــئولية تش ــس اإلدارة مس ــولى مجل ــة يت ــاطر المرتبط ــة والمخ ــة والمالي ــغيلية والتنظيمي ــاطر التش المخ
 .بالسمعة وغيرها من المخاطر

 وعلى وجه التحديد يضمن مجلس االدارة ما يلي:

ـبر التواصـل المسـتمر مـع  • أن نظام الرقابة الداخلية مناسب لضـمان اإلدارة المنضـبطة والسـليمة ألعمـال الشـركة ومخاطرهـا، ع
 سم االمتثال وااللتزام بتوصيات كال منهما؛  قسم المالية وق رئيسي

يــة رأس المــال  • أن تعقيــدات إدارة المخــاطر وعمليــات القيــاس تعكــس المخــاطر الخاصــة بالشــركة، مــن خــالل الــتحكم فــي كفا
 الداخلي وتقييمه واعتماده.
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يـذها إلطـار إدارة مخـاطر أيضًا، يٌناط إلى مجلس اإلدارة مسئولية تحديـد مـدى إقـدام آي سـي إم علـى المخـاطر ويضـمن تنف
مناسب وفعال، ويوكل إليه أيضا مسئولية المتابعة المستمرة لعملية التعرف على المخاطر الكبيرة التي تواجههـا الشـركة 

 وتقييمها وإدارتها ورفع تقارير بها.

 لجنة المخاطر
ر داخـل الشـركة، ال سـيما التركيـز يكمن الهدف األساسي لهذه اللجنة في مساعدة مجلس اإلدارة في عملية إدارته للمخاط

 على مدى تقبل الشركة للمخاطر ومدى فعالية إطار إدارة المخاطر في الشركة. وتجتمع اللجنة مرة واحدة كل شهر. 

تضمن اللجنة رفع التقارير الخاصة بالتقييم مع بذل العناية الالزمة على المعامالت االسـتراتيجية والماديـة كمـا تتعـاون مـع 
 دارة لضمان مراعاة إدارة المخاطر بشكل صحيح.مجلس اإل

 اإلدارة المالية 
  يتعاون رئيس قسم المالية مع مجلس اإلدارة إلعـداد التوقعـات الماليـة ذات الصـلة بموقـف الشـركة خـالل األعـوام الثالثـة

للشـركة، والتـي  المسـتقبلية االسـتراتيجية علـى  بنـاء  الـدعم  بتقديم  العليا  اإلدارة  تقوم  التوقعات  تلك  أساس  وعلى  –التالية  
 بدورها تحدد الميزانية المتوقعة الالزمة/احتياجات رأس المال.

يتخذ رئيس قسم المالية من الميزانية العمومية وحسابات األرباح والخسائر للشركة نقطة البداية، ثم يضيف متطلبات 
أساسية لألعوام الثالثة الركن األول والركن الثاني المتوقعة لعمل سيناريو حالة  التالية، ثم يتم التأكيد على سيناريو الحالة   

 األساسية لتحديد ما إذا كانت الشركة سوف تحتفظ بما يكفي من رأس المال لتحمّل الحوادث والظروف الصعبة

 إدارة المخاطر
دام العام على المخاطر الشـاملة تم تضمين إدارة المخاطر في كافة أرجاء آي سي إم، حيث يعتمد مجلس اإلدارة مدى اإلق

واستراتيجية إدارة المخاطر، ومن ثم يتم إخطار جميـع أقسـام الشـركة بهـا حسـب الحاجـة. لـدى الشـركة هيكـل حوكمـة 
مؤسسي لضـمان إدارة الرقابـة علـى المخـاطر وفعاليـة اإلجـراءات ذات الصـلة علـى المسـتوى التنظيمـي الصـحيح بنـاء علـى 

  تج عن هذا الخطر الواقع.مستوى الخطر واألثر النا

 يتعرف إطار إدارة المخاطر في آي سي إم على المخاطر في المجاالت التالية:

 مخاطر السوق؛ .1

 مخاطر االئتمان؛ .2

 مخاطر التشغيل؛ .3

 مخاطر العمل؛ .4

 كما يرد تعريف لمخاطر أخرى في عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي للشركة.
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اطِر ويتم تحليل المَخَاطِر في كل  منطقة، وتقييم العوامل المخففة، وتحديد الضوابط ذات الصـلة. كمـا يـتم تقيـيم المَخـَ
المرتبطة بكل فئة وفق تأثيرها المحتمل ومدى إمكانية تعيين تقييم المخاطر. ويُنَاطُ إلـى مجلـس اإلدارة، أمـر التحـرك إلدارة 

 ئِها.المخاطر الرئيسية، حَسْبَ االقتضاء، لحماية آي سي إم وعُمَالَ

يَخضعُ إطار عمل إدارة المَخَاطِر للتحديث بشكلٍ مُنْتَظِم، ويقوم مجلس اإلدارة بمراجعَتَهُ سَنَويًا على األقل، وينصبُ تركيزه 
اطِر التـي يتعـين النظـر فيهـا  بشكل خاص على المَخَاطِر "عالية" التصنيف. ويُستَخَدَمْ إطار عَمَلْ إدارة المَخَاطِر؛ لتحديد المَخـَ

 ل عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي.خال

 مخاطر السوق  

ويُقْصَد بمَخَاطِر السُوق؛ ضَعف الشركات على التحرك في نطاق قيمة األدوات المالية التي تحتفظ بها؛ إما لنفسها أو لصالح 
عدم تغطية تلـك المراكـز لمواجهـة عُمَالئِها. آي سي إم تتعرض لمَخَاطِر التداول في آي من مراكز العميل، والتي تتمثل في  

المَخَاطِر؛ وبالتالي يتزايَد مُعدل المَخَاطِر التي يتم إدارتها، ومُراقَبتُها بِطريقة ديناميكية. وعنـدما تقـوم آي سـي إم بتغطيـة 
 مَركز تداول، فإن الشركة ال تتعرض لمخاطر السوق وبالتالي يتم مُطابقة أوامر التداول.

 مَخَاطِر االئتمَان

رِكَة. هـذه المخـاطر تتعيُ لـق قْصَد بمَخَاطِر االئتمَان عَجْز عُمَالء الشَركة واألطراف المقَابِلة عن سَداد األموال المسْتَحَقَة للشـَ
بمخاطر الطرف المقابل المرتبطة باألرصدة المصرفية للشركة والموجودات المالية وأي مـدينين آخـرين. يعهـد إلـى مجلـس 

 لك، ويتم اإلبالغ عنها شهريًا.اإلدارة عملية مراقبة ذ

 مخاطر التشغيل 

مَخَاطِر التَشْغِيل؛ هي مَخَاطِر الخُسارة الناشئة عن فشل أو عدم كفاية العمليات الداخليـة أو األفـراد أو األنظمـة أو األحـداث 
ة عَه ومُتَنَوِعـَ ة واسـِ اطِر المحتملـة بمـا فـي  الخارجية. على سبيل المثال؛ مَخَاطِر التشغيل والتي تًمتدُ إلـى مَجمُوعـَ مـن المَخـَ

ذلك؛ فُقْدَان الموظفين الرئيسيين؛ فشل نظام المعلومات، وفُقْدان البيانات، وفشل أنظمة االتصال، وفقدان نظام إمدادات 
 الطاقة، وفشل أو تعطل إجراء عمليات التداول المحفوفة بالمَخَاطِر، أو حدوث كوارث طبيعية أو غير ذلك.

ــا وتقــوم آي ســي إم  ــاطِر التشــغيل التخفيــف و/أو اإلدارة مــن خــالل كِبــار المــوظفين المعنيــين المتــأهبين دَومً بتحديــد مَخَ
 لمواجهة أية مَخَاطِر تواجه نطاق األعمال الموكل إليهم، على سبيل المثال؛ التداول، أو التشغيل أو التمويل أو االمتثال، إلخ...

وِر باسـتمرار. إن تَعمل آي سي إم في بيئة تتسم بالمنافسة ال شديدة، والتغير التكنولوجي السريع، وفـي إطـار تنظيمـي مُتَطـَ
غِيل األسـواق خـارج المقصـورة أو المشـاركين أو  رُق تَشـْ الفشل في التأقلم مع ديناميكيات السُوق أو مُتَطَلَبَاتْ العُمَالء أو طـُ

 القواعد المنظمة لها، إنما يشكل خطرًا كبيرا على المدى البعيد.

درة و دَتِها مـن خـالل التطـوير الـدائم للقـُ اطِر عبـر تخفيـف حـِ تتمثل االستراتيجية الرئيسـية لــ آي سـي إم فـي إدارة تلـك المَخـَ
ل اإلصـالحات التنظيميـة  الء، ومُواكبـة كـُ التشغيلية ألنظمة الوساطة اإللكترونية الخاصة بها، واإلدارة الفَعَّالة لعِالقَات العُمـَ

 في عمل األسواق خارج المقصورة. ذات الصلة، والمؤثرة
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 كفاية رأس المال والملخص
لدى آي سي إم التزام تَنْظِيمي لضَمَان المحافظة على الموارد المالية العامة، بما في ذلك؛ مَوارد رأس المال، وموارد السيولة، 

 لوفاء بالتزاماتها حال االستحقاق.وهما كافيان من حيث الكم والنوع، لضمان عدم وجود مَخَاطِر كبيرة ال يُمكن مَعَهَا ا

(الركن األول) وتقييم مخاطر الـركن الثـاني المنـدرج   2021استنادا إلى التقارير الخاصة بألية التقارير المشتركة للربع الرابع من  
 ضمن عملية تقييم لكفاية رأس المال الداخلي، يرجى االطالع على الملخص التالي والخاص بمركز رأس مال الشركة:

 

 استرليني                         2021آب/أغسطس  31في 

 موارد رأس المال
 

 1,099,713       رأس المال العادي 
 2,176,232        االحتياطي

         -------------    
 

  3,275,945      الشق األول من رأس المال           
 -       الشق الثاني من رأس المال

 -      الثالث من رأس المالالشق 
 

 (12,677)       المستقطع من الشق األول
         ------------- 

 3,263,268      إجمالي الموارد الرأسمالية
 

 متطلبات رأس المال
 

 1,596,578      الركن األول متطلبات الموارد
    1,277,262                                  الركن الثاني متطلبات الموارد 

         -------------    
 2,873,840      إجمالي متطلبات رأس المال

         ------------- 
 389,428       (العجز) الفائض / 

         ======= 
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 قانون التعويض
وبالتبعيــة تخضـع آي ســي إم أيضــا  IFPRUتخضـع آي ســي إم للمتطلبـات التحــوط الرقابيـة بموجــب دليـل شــركات االسـتثمار 

(أ) مــن دليــل األنظمــة والضــوابط. إضــافة إلــى ذلــك، وبصــفتها شــركة  19لقــانون التعــويض (القــانون) المتضــمن فــي البنــد 
، آي سي إم تخضع أيضًا للوائح التعويضات الواردة في توجيهات MiFIDاستثمارية تخضع لتوجيهات األسواق المالية األوروبية  

(أ) من دليل األنظمة والضوابط المنبثق عن دليل هيئة مراقبة السلوكيات المالية. يسري   19األسواق المالية كما ورد في البند  
شـركة. تقـع آي سـي إم فـي "مسـتوى القانون على أساس نسبي اعتمادا على أي من المستويات الثالثة التـي تنـدرج تحتهـا ال

 الفئة النسبية الثالثة".

يهدف القانون إلى ضمان اتباع الشركة لسياسات تعويض ترتكز على المخـاطر، حيـث تتوافـق السياسـات مـع إدارة المخـاطر 
مـن دليـل  1-1-4وتعززها وال تعرضها لمخاطر مفرطة. ويعتمد القانون على المتطلبات التنظيمية العامة الواردة فـي البنـد 

األنظمة والضوابط. وفي حالة عدم اتساق سياسة التعويض الخاصة بالشـركة مـع إدارة المخـاطر الفعالـة، فـي تلـك الحالـة 
تعتقد هيئة مراقبة السلوكيات المالية أنه من المحتمل أن يحصل الموظفين على تعويض للعمل لطرق من شأنها تقلـيص 

 المخاطر الفعالة. 

أال تقـوم آي سـي إم بتعـويض أو تقـيّم أداء موظفيهـا  MiFID IIثـاني لتوجيهـات األسـواق الماليـة األوروبيـة يتطلب القـانون ال
بطريقة تتعارض مع التزامها بتحقيق المصلحة األفضل لعمالئها. وعلى وجه التحديد يحظر على الشـركة اتخـاذ أي ترتيبـات 

ا قد يمثل حافزًا لموظفيها لتوصية العمالء األفراد بورقة ماليـة على سبيل التعويض أو تحقيق أهداف المبيعات أو غيرها مم
 معينة في حين قد توفر الشركة ورقة مالية أخرى قد تلبي بصورة أفضل احتياجات ذلك العميل.

يشمل مصطلح "التعويض" أي تعويض مدفوع بما في ذلك الرواتب واستحقاقات التقاعد االختياريـة واالسـتحقاقات األخـرى 
 نوعها. أي كان

(ر) من دليل األنظمة والضوابط، ونظرًا 51-3-(أ)19(ر) إلى 7-3-(أ)13مبدأ (يمكن الرجوع إليها في البند   12يستند القانون إلى 
لتبنـي هيئـة مراقبـة السـلوكيات الماليــة نهـج نسـبي فـي تنفيــذ القـانون؛ لـن تخـص جميــع المبـادئ آي سـي إم. وعلـى وجــه 

(التدخل الحكومي االستثنائي) على آي سي إم أو فـي الحقيقـة علـى أغلـب الشـركات   7دأ  الخصوص ال يحتمل أن يسري المب
 على آي سي إم. 12المسجلة. إضافة إلى ذلك لم يتم تطبيق بعض البنود الواردة في المبدأ 

تسري بعض المبـادئ علـى الشـركة بصـفة عامـة، لكـن وبشـكل عـام ينطبـق القـانون علـى "المـوظفين الخاضـعين لقـانون 
التعويض". ويتضمن األخير تصنيفات الموظفين بما في ذلك اإلدارة العليا والمخـاطرين والمـوظفين المشـاركين فـي أعمـال 
الرقابة وأي موظف يحصل على تعويضات إجمالية تتجعلهم تحت مظلة نفس الفئة من التعويضات الخاصة باإلدارة العليا 

 ر ملموسة في ملف المخاطر في الشركة.والمخاطرين ممن يترتب على أنشطتهم المهنية أثا

يتعين على آي سي إم أن تحتفظ بسجل يشمل الموظفين الخاضعين لقانون التعويض وأن تتخذ خطوات معقولـة لضـمان 
 من دليل األنظمة والضوابط. 5-3-(أ)  19إدراك هؤالء الموظفين للتداعيات بموجب البند 

لتي لديها موقع الكتروني أن تشرح على موقعها االلكترونـي آليـة امتثالهـا يتعين على جميع الشركات الخاضعة للقانون وا
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  (أ) من دليل األنظمة والضوابط). 12-3-(أ) 19لقانون التعويض (الفقرة 

  الموظفون الخاضعون للقانون التعويض المُجمع
لعمليـات ورئـيس قسـم الماليـة. إن الموظفين الخاضعين للقانون هم المدراء الثالثة ورئيس قسم االمتثـال ورئـيس قسـم ا

 .2021كانون األول/ديسمبر  31ويوضح الجدول التالي األجور المجمعة للسنة المالية المنتهية في 

  اإلجمالي (باإلسترليني)  عدد الموظفين

 الكود  688,971 إسترليني 6
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