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 كان عــام 2021 عاًمــا تاريخًيــا لمجموعــة ملــي بانــك ، ونحــن فخــورون بهــذه 
اإلنجــازات الماليــة الــي حطمــت األرقــام القياســية.  كمــا أنــي فخــور باإلعــان عــن 
ــة  ــتخدم فــي نهاي ــون مس ــاوز الملي ــد تج ــا ق ــى منصاتن ــتخدمني ع ــدد المس أن ع
ــت  ــام 2021 ، أعلن ــه فــي ع ــر أن ــر بالذك ــن الجدي ــام 2022. وم ــن ع ــي م ــع الثان الرب
ــار دوالر  ــاوز 12.1 ملي ــايس تج ــي  قي ــداول يوم ــم ت ــق حج ــن تحقي ــة ع المجموع
ــادة  ــدات ســنوية قياســية بلغــت 189 مليــون دوالر أمريكــي بزي أمريكــي مــع عائ
بلغــت %35.4,مســجًا عاًمــا قياســيًا جديــدًا فــي تاريــخ مجموعــة بحجــم ملــي بانك.  
هــذه النتائــج هــي شــهادة عــى الزتامنــا بزتويــد عمائنــا بمنصــات تــداول متقدمة 
وموثوقــة باإلضافــة للعديــد مــن الخدمــات الممــزة الــي نقدمهــا من خــال 600 

موظف حول العالم.

تمنحنــا هــذه اإلنجــازات حافــزًا مســتمرًا لزيادة اســتثماراتنا فــي التــداول اإللكرتوني 
ــا لصالــح المتداولــني فــي جميــع أنحــاء  يــادة عــدد الرتاخيــص المنظمــة ألعمالن وز
ــام 2022  ــن ع ــي م ــف الثان ــربى للنص ــداف ك ــا أه ــرام. لدين ــا الك ــم ولعمائن العال
ولدينــا خطــط إلطــاق المزيــد مــن المشــاريع الــي ســتعزز مكانتنــا كواحــدة مــن 
أكــرب مــزودي ســيولة المشــتقات الماليــة  و الحاصلــة عــى العديــد مــن الرتاخيــص 

فــي جميــع أنحــاء العالــم. 

نرص طاهر
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة



تأسســت مجموعــة ملــي بانــك فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي واليــة كاليفورنيــا 
ــا فــي  ــا جدارتن ــالق المجموعة,أثبتن ــذ انط ــي و من ــي فــي دب ــا الرئي ــام 2005، ومقره ع
يــادة ســوق التــداول, و تطــورت المجموعــة لتصبــح أحــد أكــر مــزودي ســيولة المشــتقات  ر
الماليــة عــر اإلنرتنــت فــي العالــم، مــن خــالل أكــر مــن 20 فرًعــا حــول العالــم حيــث قمنــا 
بتقديــم أداء مبهــر فــي مجــال التــداول اإللكرتونــي ونســتمر فــي إنشــاء منتجــات وخدمــات 

ومنصــات تــداول نموذجيــة.

 أكرث من
10 تراخيص تنظيمية

يرشف عليها عن كثب أكر من 10 هيئات تنظيمية مالية 
في جميع أنحاء العالم، مما يضمن حماية المستثمرين.

 رأس المال المدفوع
322 مليون دوالر أمريكي

نظرًا لرأس المال المدفوع المرتاكم لدينا، فرضنا نفسنا 
في عالم التداول كأحد أكر مزودي المشتقات المالية 

عر اإلنرتنت.

أكرث من 45 جائزة
تم االعرتاف بإنجازات مجموعة ملي بانك من قبل قطاع 
المالية  المؤسسات  بواسطة  العالمي  التمويل 

والمنظمات اإلعالمية والمنشورات المتمزية.

أكرث من 20,000 منتج
ذلك  في  بما  أداة   20,000 من  أكر  تداول 
والسلع  والمؤرشات  الفوركس والمعادن واألسهم 

والعمالت المشفرة.

أحدث التقنيات
ملي  مجموعة  توفر  الكاملة،   ECN منصة  باستخدام 
بانك تنفيذًا فوريًا ومستقرًا، وحماية من الرصيد السالب، 

وعدم حدوث انزالق سعري.

برامج خاصة للوسطاء 
المعرفني

نتعاون مع الرشكاء من خالل برنامج الوسطاء المعرفني 
ونزودهم بهياكل عموالت تنافسية.

أداء مايل
متمز في
عام 2021

حجم التداول اليومي

12.1 مليار
دوالر أمريكي

لماذا مجموعة ملي بانك؟



نموذج شبكة اتصاالت إلكرتونية 
) ECN ( كامل مع فروق أسعار 

تبدأ من 0.0 * نقطة
مؤسسة   20 من  أكر  خالل  من   ECN نظام  نتبع  نحن 

مرصفية بدون تضارب مصالح.

أعى مستوى من الرافعة 
المالية يصل إىل 500:1

في  المالية  الرافعة  مستويات  أعىل  نقدم 
السوق، ونساعد المتداولني عىل مضاعفة أرباحهم.

ضمان سداد األموال
مع عمالق سوق التأمينات Lloyds of London  تمكنت 
مجموعة ملي بانك من تقديم بوليصة تأمني تصل اىل 

مليون دوالر أمريكي لكل حساب لضمان السداد.

سيولة عالية
توفري سيولة عالية وتنفيذ فوري للفوركس والمعادن 

والسلع واألسهم والمؤرشات والعمالت المشفرة.

سحب مضمون خال 24 ساعة
إليه  الوصول  وإمكانية  األموال  سحب  تسهيل  تم  لقد 

لصالح مستثمرينا.

منصات تداول حائزة عى جوائز
االستقرار   لتوفري  التداول  منصات  وتطوير  تصميم  تم 

وتمكني التداول في الوقت الفعيل.

2 سنت عى الذهب

أقل فروقات أسعار في هذا المجال.

أكرث من 200 زوجًا من العمات 
المشفرة

المشفرة األكر شهرة  العمالت  تداول  للعمالء  يمكن 
هذا  من  االستفادة  مع   ،20:1 إىل  تصل  مالية  برافعة 

السوق المتقلب.

لماذا مجموعة ملي بانك؟

تأسست عام

 تراخيص تنظيمية توفر سجل يعترب 
عامة فارقة في عالم التداول



MEX Exchange (أسرتاليا) “AUSTRAC”
MEX Digital “ASIC”

MultiBank
Philippines(الفلبني)

MEX Global Markets
”MAS“ (سنغافورة)

MEX Pacific
”VFSC“ (فانواتو)

MEX Fintech (هونج كونج)
Red Rock Pay “HKCE”

MEX Tianjin
”TFG“ (الصني)

MEX Technology
(تركيا)

MEX Prime
(قربص)

MEX Asset Management
”BaFIN“ (المانيا)

MultiBank
Forex Exchange

(الواليات المتحدة األمريكية)

MultiBank Latam
(المكسيك)

MEX Atlantic
”CIMA“ (جزر كايمان)

MultiBank FX
International

(جزر فريجن الربيطانية)

MultiBank
India

(الهند)
MEX Egypt

(مرص)

MultiBank
Malaysia (مالزييا)

MultiBank
Vietnam
(فيتنام)

MultiBank Iraq (العراق)

MultiBank Group HQ
MEX Global “ESCA”
(اإلمارات العربية المتحدة)

MEX Asset Management
”FMA“ (النمسا)

التواجد العالمي
أكرث من 20 فرعًا في 5 قارات



المنتجات

الفوركس
أكر من 55 زوجًا من العمالت بما في ذلك  	

العمالت الرئيسية والعمالت التقاطعية.
ما يصل إىل 5 مستويات من عمق السوق. 	
ال يوجد انزالق في األسعار أو إعادة تسعري. 	
ال توجد قيود عىل التداول اآليل. 	

األسهم
تداول أكر من 20,000 سهم في أكر  	

بورصات العالم.
هامش منخفض يصل إىل 5%. 	
استثمر في أفضل الرشكات في جميع أنحاء  	

العالم.
بما في ذلك عيل بابا و مايكروسوفت و  	

جوجل و أبل و أمازون وغريها الكثري.

المعادن
 فروق أسعار عىل الذهب بدءًا من 2 سنت وعىل 	

الفضة من 1 سنت.
تنفيذ فوري ومستقر عىل مدار 24 ساعة بتقنية  	

النانو ثانية.

المؤرشات
 تــداول مؤرشات األســهم العالمية مثل: 	

 US Wall Street 30 ,NASDAQ ,S&P 500
.DAX

السلع
تداول السلع مثل الغاز الطبيعي والنفط الخام  	

وغريها.

العمات المشفرة
تقديم أكر من +200 عقد فروقات للعمالت  	

المشفرة مع رافعة مالية 20:1.

السيولة األولية والتكنولوجيا
مكس برايم هي جزء من مجموعة ملي بانك يخدم مكس برايم العمالء المسجلني عىل 

هيئة رشكات  من خالل مراكز الوساطة الرئيسية في أسرتاليا واإلمارات العربية المتحدة.

الخدمة والدعم

مع  للتعامل  مخصصًا  دعمًا   MEX Prime خراء  يقدم 
عملية دمج السيولة، وتطوير العالمة البيضاء واألعداد 

وإدارة المشاريع والعالمات التجارية 
وإعدادات الرشكات.

شبكات السيولة

إىل  مبارشًة  بانك  ملي  مجموعة  جرس  تقنية  تتدفق 
واجهة  وعر  شيوعًا  األكر  األمامية  التداول  منصات 
األمامية  الواجهات  إىل   )API( التطبيقات  برمجة 

المصممة خصيصًا أو عر حل  MT4 Bridge الخاص بنا.



قبل من  قارات   5 عر  بشدة  للتنظيم  تخضع  كيانات  عدة  من  بانك  ملي  مجموعة   تتألف 
11 جهة تنظيمية مالية. يضمن ذلك حصول عمالئنا عىل الشفافية الكاملة وأمان األموال.

اللوائح التنظيمية

MEX AUSTRALIA PTY LTD
هيئة  قبل  من  ومنظمة  مرخصة  رشكة 
األسرتالية  واالستثمارات  المالية  األوراق 
 MEX Exchange  .416279 برقم   )ASIC(
 MEX تجاري مسجل لرشكة اسم  هو 

.Australia Pty Ltd

 MEX GLOBAL FINANCIAL
SERVICES LLC

هيئة  قبل  من  ومنظمة  مرخصة  رشكة 
 )ESCA( األوراق المالية والسلع اإلماراتية

، بموجب ترخيص رقم 1068656.

MEX GLOBAL MARKETS 
PTE LTD

رشكة مرخصة ومنظمة من قبل سلطة 
النقد السنغافورية )MAS( برقم الرتخيص 

.CMS101174

 MEX ASSET
MANAGEMENT GMBH

من  لإلرشاف  وخاضعة  مرخصة  رشكة 
الفيدرالية  المالية  الراقبة  هيئة  قبل 
رقم  ترخيص  تحت   )BaFin( األلمانية 

 .HRB 73406

 MEX ASSET
MANAGEMENT GMBH

فرع النمسا مرخص ومنظم من قبل هيئة 
األسواق المالية )FMA( برقم 

.491129z ترخيص

MEX DIGITAL 
PTY LTD

كممثل   ASIC قبل  من  مرخصة  رشكة 
    AFS 001285048 للرشكة  معتمد 
 MEX Australia Pty Ltd AFSL لرشكة: 
عمالت  كبورصة  ومسجلة   416279
تسجيل  برقم   AUSTRAC مع  رقمية 

.100724469

MEX FINANCIAL 
SERVICES CORPORATION

تيانجن  حكومة  بواسطة  منظمة  رشكة 
التسجيل  رقم  تحت   )TFG( المالية 

.120000400121019

MEX ATLANTIC 
CORPORATION

رشكة مرخصة ومنظمة من قبل سلطة 
برقم   )CIMA( كايمان  جزر  في  النقد 

ترخيص 1811316.

MULTIBANK FX 
 INTERNATIONAL

CORPORATION
رشكة مرخصة ومنظمة من قبل لجنة 

الريطانية  فريجن  لجزر  المالية  الخدمات 
.1068/SIBA/L/14 برقم ترخيص )FSC(

MEX PACIFIC 
 LTD )V(

مرخصة ومنظمة من قبل لجنة الخدمات 
المالية بفانواتو )VFSC( برقم 

ترخيص 700443.

RED ROCK PAY LTD
إدارة  قبل  من  ومنظمة  مرخصة  رشكة 
كونغ  هونغ  في  والرضائب  الجمارك 
)HKCE( بموجب ترخيص رقم : 181102612.



المزانية العمومية
االصول

دوالر أمريكي االصول غري المتداولة 

4,097,509 الممتلكات والمعدات

287,445,569 االصول غري الملموسة

2,061,458 اصول حق االستعمال  او االستخدام

1,755,264 الودائع 

83,303 االصول االخرى الغري متداولة

295,443,103 اجمايل  االصول االخرى الغري متداولة

دوالر أمريكي األصول المتداولة

5,480,571 حساب  الذمم المدينة 

197,742,356 النقد و اشباه النقد او النقد و النقد المعادل او المكافئ

203,222,927 اجمايل االصول المتداولة

498,666,030 اجمايل االصول

حقوق الملكية و االلزتاما

دوالر أمريكي الملكية او حقوق الملكية 

764,409 اسهم راس المال 

25,416,560 احتياطي انتقايل  او احتياطي انتقال البيانات المالية للعمالت االجنبية  

809,971 احتياطي القيمة العادلة 

325,364,312 األرباح المحتجزة 

352,355,252 اجمايل الملكية 

دوالر أمريكي االلزتامات غري  الجارية 

779,871 الزتامات عقود التاجري

بيان الدخل الشامل الموحد لرشكة MEX Group Worldwide Limited اعتباًرا 
من 31 ديسمر 2021. قام بيكر تييل بتدقيقه



دوالر أمريكي اإللزتامات المتداولة

5,857,296 حسابات مستحقة الدفع

113,647,258 أرصدة دائنة قصرية األجل 

25,000,000 توزيعات مستحقة للمساهمني

1,026,353 عقود تأجري تموييل قصرية األجل

145,530,907 إجمايل األصول الحالية 

146,310,778 إجمايل األصول 

498,666,030 إجمايل األسهم واألصول 

قائمة الربح و الخسارة
2021

)دوالر أمريكي(
2020

)دوالر أمريكي(

188,636,721 139,294,053 الدخل 

2,478,157 655,700 دخل آخر 

-9,486,217 -10,304,493 مصاريف اهالك و اطفاء 

-54,718,979 -46,541,080 النفقات االدارية و العمومية

-217,404 -54,302 تكلفة التمويل

126,692,278 83,049,878 ربح السنة قبل الرضيبة 

-15,603 -45,508 رضيبة الدخل

126,676,675 83,004,370 الربح السنوي

الدخل الشامل اآلخر:

353,163 456,808 ربح القيمة العادلة من االصول غري الملموسة 

5,907,705 16,407,547 تحويل )الخسائر(/المكاسب من تحويل البيانات المالية 
للعمليات األجنبية

6,260,868 16,864,355 إجمايل الدخل الشامل اآلخر

132,937,545 99,868,725 إجمايل الدخل الشامل للسنة

بيان الدخل الشامل الموحد لرشكة MEX Group Worldwide Limited اعتباًرا 
من 31 ديسمر 2021. قام بيكر تييل بتدقيقه



تقدم مجموعة ملي بانك قريبًا 

الرتاخيص اإلضافية
جميع  في  المالية  المشتقات  مزودي  أكر  أحد  بصفتنا 
أنحاء العالم، سنقوم بتضمني تراخيص تنظيمية إضافية 

لإلمتثال للقوانني المالية.

توسيع تواجدنا العالمي
كجزء من نمونا الدويل في المجال المايل، فإن افتتاح 
الفروع التالية يتماىش مع ارساتيجية التوسع لمجموعتنا 

لعام 2022 .

ترخيص من لجنة األوراق المالية والبورصة 	 
القربصية كقاعدة في األسواق األوروبية.

 ملي بانك اليابان	 
سيتم افتتاح فرع جديد لمجموعة ملي بانك في 

طوكيو.

منصة التداول اإلجتماعي الجديدة
من خالل منصة التداول اإلجتماعي الجديدة الخاصة بنا، يمكن للمتداولني االنضمام إىل مجموعة ملي بانك ومشاركة 
اسرتاتيجيات التداول الخاصة بهم. كما أنه من خالل تصنيف المتداولني من حيث أدائهم في عمليات التداول ، يمكن 

لعمالئنا اختيار أفضل المتداولني لنسخهم ، بناًء عىل رأس مالهم ورغبتهم في المخاطرة.
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مجموعة ملي بانك هي الرشيك الرسمي الحرصي لرشكة BMW M Motorsport لموسم 2021 / 2022. شهدت 
أفكار  الرائدتني من خالل طرح  الرشكتني  رائعة ووحدت  BMW M Motorsport سباقات  األمد مع  الرشاكة طويلة 
مبتكرة عىل مضمار السباق.ومع هذا اإلنجاز الكبري ، ستبقى رشاكتنا مبنية عىل سجل حافل باالنجازات لمجموعة 

ملي بانك.

BMW M الرشيك الرسمي الحرصي لرشكة
MOTORSPORT لعام 2021 / 2022
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