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تقرير مجلس اإلدارة

شركة راية للتمويل

م

عـــــــــن العـــــــــــــــــــام
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مالك رأس المال لشركة راية للتمويل/ المكرم

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

تقرير مجلس اإلدارة السنوي للجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في : الموضوع

.م31/12/2021

ية يسر مجلس إدارة شركة راية للتمويل أن يقدم التقرير السنوي الذي يستعرض فيه أداء الشركة ونتائجها والقوائم المال

.م وتقرير مراجع الحسابات المستقل2021ديسمبر 31المدققة للسنة المالية المنتهية في 

:مقدمة عن شركة راية للتمويل

مجدوعي مملوكة بالكامل لمالك رأس المال شركة ال(شركة شخص واحد –شركة راية للتمويل هي شركة مساهمة مقفلة 

هـ الموافق 8/4/1436وتاريخ 2050104609مسجلة بمدينة الدمام بموجب السجل التجاري رقم ) للسيارات المحدودة

مال هـ برأس 14/6/1437وتاريخ 201603/ أ ش/44م وبموجب ترخيص البنك المركزي السعودي رقم 28/1/2015

قسمة على ) مائتان وثالثون مليون ريال(ريال مليون 230,000,000 قيمة ) ثالثة وعشرون مليون سهم(سهم 23,000,000مُ

.وجميعها أسهم عادية نقدية) عشرة رياالت سعودية(رياالت 10السهم الواحد 

:إستراتيجية ونشاط الشركة

المتوسطة يتلخص الغرض األساسي للشركة في مزاولة أعمال تمويل األصول اإلنتاجية وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة و

 ألحكام نظام مراقبة شركات
ً
التمويل الصادر واإليجار التمويلي والتمويل االستهالكي في المملكة العربية السعودية وفقا

هـ والئحته التنفيذية الصادرة بقرار محافظ البنك المركزي السعودي رقم13/8/1433وتاريخ 51/بالمرسوم الملكي رقم م

ة الفرص المتاحة في تمويل القطاعات المتوسطة والصغير إستغاللهـ وتعمل الشركة على 14/4/1434م ش ت وتاريخ /2

 مع الدعم المقدم من الدولة لهذه القطاعات كما تعمل الشركة على تحديث جميع أنظمتها إلتمام عملية
ً
التحول تماشيا

..الرقمي لتنظيم جميع عملياتها

األعمالونتائجوالخصوماألصول

 
ً
والخصوماألصول:اوال

م2020عن عام % 14مليون بنسبة زيادة 568,618زادت اصول الشركة إلى مبلغ •

%7إنخفاضمليون بنسبة 352,950االلتزامات على الشركة إلى إنخفضت•

مليون ليصبح إجمالي20مليون مع إطفاء خسائر مرحلة بقيمة 100تم زيادة رأس المال بقيمة •
مليون230رأس المال 

م2020عن عام % 79مليون اي بنسبة زيادة 215,669زادت حقوق الملكية للمساهمين إلى •

م2020عن عام % 3نسبة السيولة زادت بواقع •

أدناه جدول توضيح مقرب بالماليين
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ً
:األعمالنتائج:ثانيا

والنتائجغيلالتشلعملياتالنتائجبينالتفرقةمتالحقةألعواماألعمالنتائجبينالمقارنةعملعندالضروريمن

:يليكماعرضهيتمسوفماوهوعامبشكلالمالية

2020عامعن%8بنسبةنموايمليون55,782إلى2021لعامالتشغيليةاإليراداتإجماليزادت•

%6بنسبةأيمليون18,437إلى2021لعامالمباشرةالتكاليفانخفضت•

%7بنسبةايمليون29,472إلىمباشرةالغيرالتشغيلتكاليفزادت•

2020عامعن%78زيادةبنسبةمليون7,874إلىالتشغيلأرباحزادت•

 األعمالنتائجيوضحادناهالمرفقالجدول
ً
أعالهشرحهتملماطبقا

20212020Averageالبند
%240,654217,15511األصول الثابتة

%327,965281,45317األصول المتداولة
%568,618498,60814إجما�� األصول

%22-169,993216,942الخصوم الثابتة
%182,957161,51413الخصوم المتداولة
%7-352,950378,457إجما�� الخصوم
%215,669120,15279حقوق المل��ة

%568,618498,60814إجما�� الخصوم وحقوق المل��ة
%3%174%179�س�ة السيولة

رنة األصول والخصوم و�سب األداء مقا
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ال�س�ة20212020البند
رادات اإلي

� %52,23049,9645الدخل من أ�شطة التم��ل + التأم��
رى رادات أخ %3,5521,624119إي

رادات %55,78251,5888إجما�� اإلي
ة �� ت�ال�ف م�ا
%6,49811-7,206-ت�ال�ف التم��ل

� %14-13,014-11,231-ت�ال�ف التأم��
ة �� %6-19,511-18,437-إجما�� الت�ال�ف الم�ا

%37,34632,07716هامش ال��ــح
نفقات ال�شغ�ل

� ر�ف المتعلقة �الموظف�� رواتب والمصا %2-19,866-19,407-ل
%16-2,625-2,194-االستهالك واالطفاء

رى %5,16053-7,871-نفقات اخ
ة  �� %27,6527-29,472-إجما�� ت�ال�ف الغ�� م�ا

رة ال�شغ�ل %7,8744,42578ر�ــح/خسا
ألر�اح والخسائر الخاصة �عمل�ة ال�س��د وجائحة كورونا

%100-16,608م�اسب من مستحقات اإل�جار التم���� الم�اعة إ� مؤسسة مال�ة - ال�س��د
اض ط��ل األجل - جائحة كورونا �� %31-1,5312,228م�اسب من تعد�ل اإلق

را�حة نظ�� تأج�ل األقساط - جائحة كورونا رة الناتجة عن تعد�ل العقد التم���� وذمم تم��ل الم %72-12,645-3,542-خسا
%132-2,0126,191-جما�� األر�اح والخسائر الخاصة �عمل�ة ال�س��د وجائحة كورونا

� تحص�لها
ز�اة ومخصص الديون المشكوك �� رة ق�ل ال %45-5,86210,615إجما�� ال��ــح / الخسا

%3,657118-7,954-مخصص الديون المشكوك �� تحص�لها

� %97-7248فروقات مخصصات الموظف��
ز�اة %1,43567-2,398-ال

رة عن العام ر�ــح / خسا � الدخل 
%178-4,4835,772-صا��

ر�ح�ة السهم %151-%38%19-العائد ع� 

ر�اح والخسائر را�ة من ح�ث اال كة  �� رنة األداء الما�� ل مقا

:م2020بعاممقارنةم2021لعامالخسائرأسباب
إلىخسائرمناألعمالنتائجحولتقدوهىمليون16,608بقيمةالتسنيدعمليةمنأرباحتحقيقتم2020عام1.

 أثرتم2020عامفيأرباح
ً
فترةعلىاستهالكهايتمالتمويلقطاعفأرباحم2021لعاماألعمالنتائجعلىسلبيا

 التمويل
ً
فيواتلسنالمستمرةللعقوداإليراداتكاملوبإحتسابالمركزيالبنكمنالموضوعةللمحدداتطبقا

م2021عامفيحدثماوهواألرباحتلكالسنواتباقيفقدتقدم2020وهوواحدعام

 مكاسبهناكأعاله،موضحهوكما2.
ً
العمالءواالبنوكمعللشركةسواءً األقساطتأجيللعملياتماليةخسائروأيضا

نتائجفيتعويضهايتمسوفخسائرولكنهام2021لعامالعملنتائجعلىبالسلبأثرتمليون2,011–بقيمة

.الالحقةللسنواتاألعمال

 أثرماوهومليون4,297بقيمةالسابقالعامعنبتحصيلهاالمشكوكالديونمخصصفيزيادةهناك3.
ً
علىأيضا

.م2021لعاماألعمالنتائج

.للعمالءالتأجيلنظيرالمركزيالبنكمنالممنوحةالقروضعنناتجةالتمويلتكاليففيزيادةهناك4.

.مباشرةالغيرالمصاريففيزيادةهناك5.
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والتقاريرالماليةالتقاريرمعايير
 
ً
البياناتجميعإعدادتمفقدالسعوديالمركزيالبنكمنالصادرةالتمويلشركاتمراقبةلنظامالتنفيذيةلالئحةإستنادا

 للشركةالمالية
ً
)IFRS(الماليةللتقاريرالدوليةللمعاييروفقا

اإلدارةمجلسألعضاءوالتيم2021واألعوامم2020األعوامفيالعالقةذاتاألطرافمعالتعامالت

همبصفتفيهامصلحةالمجدوعيابراهيمالمجدوعي،عمرالمجدوعي،يوسفالمجدوعي،عبدالله(

.فيهالحصصومالكالشركاتهذهفيإدارةمجلسأعضاء

كة �� ال�سب20212020اسم ال
رات المحدودة %5-48,630,10851,373,238المجدو�� للس�ا
%19-77,46995,449المجدو�� القا�ضة المحدودة

رجاء للسفر والس�احة %24,8503,185680أ
( ر�ة المحدودة سا�قا� كة مجد للتنم�ة العقا رسال للص�انة وال�شغ�ل المحدودة (�� كة ا ��16,52747,606-65%

%84-2,27514,028المجدو�� للوجس��ات المحدودة
%100-030,906مؤسسة المجدو�� التجا�ة

%131289-1,454,8911,109-المجدو�� للصناعات المحدودة
%8-47,296,33851,565,521اإلجما��

)م2021مرفق نسخة من القوائم المالية المدققة وتقرير مراجع الحسابات للعام (

:)فقطواحدإجتماع(م2021العامفيالعاديةالعامةالجمعيةإجتماعات
هـ بحضور جميع المساهمين وجميع 19/11/1442م الموافق 29/6/2021الجمعية العامة العادية بتاريخ إجتماعتم عقد 

:أعضاء مجلس اإلدارة وهم

).غير تنفيذي-رئيس المجلس(األستاذ عبدالله بن علي المجدوعي / 1

).غير تنفيذي-نائب رئيس المجلس(األستاذ يوسف بن علي المجدوعي / 2

).غير تنفيذي-عضو مجلس اإلدارة(األستاذ عمر بن علي المجدوعي / 3

).غير تنفيذي-عضو مجلس اإلدارة(األستاذ إبراهيم بن علي المجدوعي / 4

).مستقل–عضو مجلس اإلدارة (األستاذ عادل بن صالح الحوار / 5

:بنود االجتماع

ةنسبة الموافقموضوع البندرقم البند

%100.م2020-12-31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 1

%100.م2020-12-31التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2

%100.م2020-12-31التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 3

%100م2020-12-31التصويت على إبراء ذمة أعضاء المجلس عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 4

%100.م2020-12-31التصويت على تقرير لجنة المراجعة الداخلية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 5

م وتحديد أتعابه 2021مراجع الحسابات للشركة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي إختيارالتصويت على 6

مائة وثمانون (ألف ريال 180,000السنوية حيث تم تعيين مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز بأتعاب قدرها 

).ألف ريال

100%
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30,906غ التصويت على تعامالت تمت مع أطراف ذات عالقة بين الشركة ومؤسسة المجدوعي التجارية بمبل7

 وتسعمائة وستة رياالت(ريال 
ً
.صلحة فيهاوالتي للشيخ علي بن إبراهيم بن صالح المجدوعي م) ثالثون ألفا

100%

دة بمبلغ التصويت على تعامالت تمت مع أطراف ذات عالقة بين الشركة وشركة المجدوعي للسيارات المحدو8

 ومائتان وثمانية وثالث(ريال      51,373,238
ً
 وثالثمائة وثالثة وسبعون ألفا

ً
 واحد وخمسون مليونا

ً
) ون رياال

ر عم/ يوسف المجدوعي واألستاذ/ عبدالله المجدوعي واألستاذ/ والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ

.ابراهيم المجدوعي مصلحة فيها/ المجدوعي واألستاذ

100%

ة التصويت على تعامالت تمت مع أطراف ذات عالقة بين الشركة وشركة المجدوعي للصناعات المحدود9

عبدالله المجدوعي/ والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ) ألف ومائة وتسعة رياالت(ريال 1,109بمبلغ 

.ابراهيم المجدوعي مصلحة فيها/ عمر المجدوعي واألستاذ/ يوسف المجدوعي واألستاذ/ واألستاذ

100%

95,449التصويت على تعامالت تمت مع أطراف ذات عالقة بين الشركة وشركة المجدوعي القابضة بمبلغ 10

 (ريال 
ً
 وأربعمائة وتسعة وأربعون رياال

ً
بدالله ع/ والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ) خمسة وتسعون ألفا

حة ابراهيم المجدوعي مصل/عمر المجدوعي واألستاذ / يوسف المجدوعي واألستاذ/ المجدوعي واألستاذ

.فيها

100%

3,185لغ التصويت على تعامالت تمت مع أطراف ذات عالقة بين الشركة وشركة أرجاء للسفر والسياحة بمب11

 (ريال 
ً
دوعي عبدالله المج/ والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ) ثالثة االف ومائة وخمسة وثمانون رياال

.ابراهيم المجدوعي مصلحة فيها/ عمر المجدوعي واألستاذ/ يوسف المجدوعي واألستاذ/ واألستاذ

100%

لمحدودة التصويت على تعامالت تمت مع أطراف ذات عالقة بين الشركة وشركة أرسال للصيانة والتشغيل ا12

 وستمائة وستة رياالت( ريال 47,606بمبلغ 
ً
/ والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ) سبعة وأربعون ألفا

عي ابراهيم المجدو/عمر المجدوعي واألستاذ / يوسف المجدوعي واألستاذ/ عبدالله المجدوعي واألستاذ

.مصلحة فيها

100%

14,028لغ التصويت على تعامالت تمت مع أطراف ذات عالقة بين الشركة وشركة المجدوعي للوجستيات بمب13

 (ريال 
ً
 وثمانية وعشرون رياال

ً
عي عبدالله المجدو/ والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ) أربعة عشر ألفا

.ابراهيم المجدوعي مصلحة فيها/ عمر المجدوعي واألستاذ/ يوسف المجدوعي واألستاذ/ واألستاذ

100%

م2021العامفيالعاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعات

 للتفاصيل التالية2021تم عقد اجتماعين للجمعية العامة غير العادية خالل العام 
ً
:م وفقا

هـ حصلت الشركة على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي برفع رأس المال من 29/1/1443بتاريخ : االجتماع األول

مليون ريال وذلك من أجل 230,000,000مليون ريال ومن ثم تخفيضه إلى 250,000,000مليون ريال إلى 150,000,000

ة بتاريخ إتمام عملية اإلطفاء الجزئي للخسائر المتراكمة وبناءً على ذلك تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادي

:هـ بحضور جميع المساهمين وجميع أعضاء مجلس اإلدارة وهم7/3/1443م الموافق 13/10/2021

).غير تنفيذي-رئيس المجلس(األستاذ عبدالله بن علي المجدوعي / 1

).غير تنفيذي-نائب رئيس المجلس(األستاذ يوسف بن علي المجدوعي / 2

).غير تنفيذي-عضو مجلس اإلدارة(األستاذ عمر بن علي المجدوعي / 3

).غير تنفيذي-عضو مجلس اإلدارة(األستاذ إبراهيم بن علي المجدوعي / 4

).مستقل–عضو مجلس اإلدارة (األستاذ عادل بن صالح الحوار / 5

06

م2021تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية للعام 



نسبة الموافقةموضوع البندرقم البند

مائة وخمسون(ريال 150,000,000التصويت على زيادة رأس مال الشركة من 1

وذلك ) مائتان وخمسون مليون ريال(ريال 250,000,000إلى ) مليون ريال

للسهم ) ريال10(بقيمة ) عشرة مليون سهم(سهم 10,000,000بإصدار عدد 

ية يكتتب فيها المساهم شركة المجدوعي للسيارات المحدودة ويتم تغط

مائة مليون (ريال 100,000,000الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ 

 كما في شهادة مراقب الحسابات الصادرة بهذا الخصوص) ريال
ً
.تدفع نقدا

100%

مائتان (ريال 250,000,000التصويت على تخفيض رأس مال الشركة من 2

)مائتان وثالثون مليون ريال(مليو 230,000,000إلى ) وخمسون مليون ريال

ريال 20,000,000بقيمة ) مليونا سهم(سهم 2,000,000وذلك بإلغاء عدد 

إلطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما في شهادة ) عشرون مليون ريال(

.مراقب الحسابات الصادرة بهذا الخصوص

100%

اصة التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام األساسي للشركة الخ3

.برأس المال
100%

اصة التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام األساسي للشركة الخ4

.باإلكتتاب باألسهم
100%

%54التصويت على تنازل بعض المساهمين عن حقوق األولوية5

: االجتماع بنود 

اإلجتماع الثاني: بتاريخ 11/4/1443هـ حصلت الشركة على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي بقيام 
المساهمين شركة المجدوعي لألغذية المحدودة وشركة المجدوعي للوجستيات وشركة المجدوعي للتدريب 

سهم 7,360,000والتعليم وشركة أرسال للتشغيل والصيانة المحدودة بالتنازل عن كامل حصصهم والبالغ مجموعها 

) 
ً
لصالح المساهم شركة المجدوعي للسيارات المحدودة وبناءً عليه ) سبعة ماليين وثالثمائة وستون ألف سهما

:وهمالجمعية العامة غير العادية بحضور جميع المساهمين وجميع أعضاء مجلس اإلدارةإجتماععقدت الشركة 

).غير تنفيذي-رئيس المجلس(األستاذ عبدالله بن علي المجدوعي / 1

).غير تنفيذي-نائب رئيس المجلس(األستاذ يوسف بن علي المجدوعي / 2

).غير تنفيذي-عضو مجلس اإلدارة(األستاذ عمر بن علي المجدوعي / 3

).غير تنفيذي-عضو مجلس اإلدارة(األستاذ إبراهيم بن علي المجدوعي / 4

).مستقل–عضو مجلس اإلدارة (األستاذ عادل بن صالح الحوار / 5

نسبة الموافقةموضوع البندرقم البند

ركة تعديل النظام األساسي للشركة ليتوافق مع نظام شالتصويت على 1

.الشخص الواحد

100%

: االجتماع بنود 
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:سجل المساهمين

م تم عقد جمعية عامة غير عادية وقام المساهمون بالتنازل عن كامل حصصهم لشركة المجدوعي 15/12/2021بتاريخ 

.شركة شخص واحد-للسيارات المحدودة ليتحول بذلك الكيان القانوني لشركة مساهمة مقفلة

نسبة الملكيةمبلغ األسهمعدد األسهماسم المساهمالرقم

شركة المجدوعي 1

للسيارات المحدودة

%100ريال230,000,000سهم23,000,000

:م2021مجلس اإلدارة خالل العام إجتماعات

م لدورة المجلس الثانية 2018أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة المنعقدة في شهر ديسمبر من العام إنتخابتم 

خالل العام المالي إجتماعاتم لمدة ثالث سنوات وقد عقد المجلس أربع 2018والتي بدأت من شهر ديسمبر من العام 

:لإلجتماعاتم والجدول التالي يوضح حضور أعضاء المجلس 2021

اإلجتماع األولالصفةاسم العضو#

بتاريخ 

م14/3/2021

اإلجتماع 

الثاني بتاريخ 

م30/5/2021

ث اإلجتماع الثال

بتاريخ 

م29/8/2021

ع الراباإلجتماع

بتاريخ 

م6/12/2021

رنسبة الحضو

رئيس عبدالله بن علي المجدوعي1

المجلس

✔✔✔✔100%

نائب رئيس يوسف بن علي المجدوعي2

المجلس

✔✔✔✔100%

X✔X50%✔عضوعمر بن علي المجدوعي3

ابراهيم بن علي 4

المجدوعي

X75%✔✔✔عضو

%100✔✔✔✔عضو مستقلعادل بن صالح الحوار5
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عبدالله بن علي بن ابراهيم المجدوعي
غير تنفيذي–رئيس مجلس اإلدارة 

:بيانات أعضاء مجلس اإلدارة

هـ1406-م1986جامعة الملك فهد للبترول والمعادن -بكالوريوس إدارة صناعية
هـ1412-م1991جامعة الملك فهد للبترول والمعادن -تخصص مالية-ماجستير إدارة أعمال.

المؤهالت العلمية

.نائب رئيس مجلس اإلدارة بشركة المجدوعي القابضة•
).إكسترا(نائب رئيس مجلس اإلدارة بالشركة المتحدة لإللكترونيات •
.رئيس مجلس المديرين بشركة المجدوعي للسيارات المحدودة•
.مجلس المديرين بشركة المجدوعي للوجستيات المحدودةئيسر •
.رئيس مجلس المديرين بشركة المجدوعي للصناعات المحدودة•
.رئيس مجلس المديرين بشركة المجدوعي لالستثمار المحدودة•
.رئيس مجلس المديرين بشركة أرسال للتشغيل والصيانة•
.رئيس مجلس المديرين بشركة المجدوعي لألغذية المحدودة•
.رئيس مجلس المديرين بشركة عبدالله المجدوعي وأوالده المحدودة•
.رئيس مجلس المديرين بشركة المجدوعي للتدريب والتعليم المحدودة•
.رئيس مجلس المديرين بشركة مجد لالستثمار المحدودة•
.المحدودةرايكهرئيس مجلس المديرين بشركة المجدوعي دي •
المحدودةلإلستثماررائد المتقدمة رئيس مجلس المديرين بشركة •
.رئيس مجلس المديرين بشركة أرجاء للسفر والسياحة•
.الخيريةاإلجتماعيةمؤسسة التكافل عضو مجلس اإلدارة ب•
.عضو مجلس اإلدارة بشركة معارض الظهران•
.عضو مجلس أمناء المجدوعي الخيرية•
.القنصل الفخري لجمهورية كوريا الجنوبية•
.محاضر غير متفرغ بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن•

المناصب والخبرات والعضويات 

الحالية في المملكة العربية 

السعودية

.م2013شركة المجدوعي إم بي إس سي المحدودة حتى عام رئيس مجلس المديرين ل•
تى عام شركة رابغ إلدارة عمليات اإلمداد البتروكيماوية المحدودة حرئيس مجلس المديرين ل•

.م2014
.م2014عضو مجلس اإلدارة بشركة األحساء للتنمية حتى عام •
.م2017المالية حتى عام لإلستثماراتأرباح كابيتال عضو مجلس اإلدارة بشركة •
.م2019حتى العام ) إطعام(عضو مجلس اإلدارة في بنك الطعام •

المناصب والخبرات والعضويات 

في المملكة العربية السابقة

السعودية

).دبي(رئيس مجلس إدارة شركة النجم للخدمات البحرية باإلمارات العربية المتحدة •
).دبي(بملتقى ثروات للشركات العائلية باإلمارات العربية المتحدة إستشاريعضو •
.بمملكة البحرينبترولوجيعضو مجلس اإلدارة بشركة •

المناصب والخبرات والعضويات 
المملكة العربية خارجالحالية 

السعودية

ال يوجد  المناصب والخبرات والعضويات 
المملكة العربية خارجالسابقة

السعودية
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بن علي بن ابراهيم المجدوعييوسف
غير تنفيذي–مجلس اإلدارة نائب رئيس

.هـ1417-م1997جامعة الملك فيصل -بكالوريوس إدارة مشاريع• المؤهالت العلمية

.عضو مجلس المديرين مجلس اإلدارة بشركة المجدوعي القابضة•
.عضو مجلس المديرين بشركة المجدوعي للسيارات المحدودة•
.عضو مجلس المديرين بشركة المجدوعي للوجستيات المحدودة•
.عضو مجلس المديرين بشركة المجدوعي للصناعات المحدودة•
.عضو مجلس المديرين بشركة المجدوعي لالستثمار المحدودة•
.عضو مجلس المديرين بشركة أرسال للتشغيل والصيانة•
.عضو مجلس المديرين بشركة المجدوعي لألغذية المحدودة•
.رئيس مجلس المديرين بشركة يوسف المجدوعي وأوالده المحدودة•
.عضو مجلس المديرين بشركة المجدوعي للتدريب والتعليم المحدودة•
.المحدودةرايكهعضو مجلس المديرين بشركة المجدوعي دي •
.عضو مجلس المديرين بشركة أرجاء للسفر والسياحة•
.حاضر المحدودةعضو مجلس المديرين بشركة •
.عضو مجلس المديرين بشركة مجد لالستثمار المحدودة•
.المحدودةلإلستثماررائد المتقدمة عضو مجلس المديرين بشركة •
.عضو مجلس المديرين بشركة مجمع الزاوية التجارية المحدودة•
.عضو مجلس أمناء المجدوعي الخيرية•
.عضو مجلس المنطقة الشرقية•
).ذوق(عضو بالجمعية السعودية للذوق العام •
.عضو بالجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء•

المناصب والخبرات والعضويات 

الحالية في المملكة العربية 

السعودية

).الدورة التأسيسية(رئيس مجلس شباب األعمال بالمنطقة الشرقية •
.عضو الهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة•
.السعودي لكرة القدمباإلتحادعضو لجنة الشراكة المجتمعية •

المناصب والخبرات والعضويات 

في المملكة العربية السابقة

السعودية

ال يوجد  المناصب والخبرات والعضويات 
والسابقة خارجالحالية 

المملكة العربية السعودية

:بيانات أعضاء مجلس اإلدارة
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بن علي بن ابراهيم المجدوعيعمر
غير تنفيذي–مجلس اإلدارة عضو 

.  هـ1419-م1999-جامعة الملك فهد للبترول والمعادن-بكالوريوس تسويق•
المؤهالت العلمية

.عضو مجلس المديرين مجلس اإلدارة بشركة المجدوعي القابضة•
.عضو مجلس المديرين بشركة المجدوعي للسيارات المحدودة•
.عضو مجلس المديرين بشركة المجدوعي للوجستيات المحدودة•
.عضو مجلس المديرين بشركة المجدوعي للصناعات المحدودة•
.عضو مجلس المديرين بشركة المجدوعي لالستثمار المحدودة•
.عضو مجلس المديرين بشركة أرسال للتشغيل والصيانة•
.عضو مجلس المديرين بشركة المجدوعي لألغذية المحدودة•
.رئيس مجلس المديرين بشركة يوسف المجدوعي وأوالده المحدودة•
.عضو مجلس المديرين بشركة المجدوعي للتدريب والتعليم المحدودة•
.عضو مجلس المديرين بشركة أرجاء للسفر والسياحة•
.المحدودةلإلستثماررائد المتقدمة شريك مؤسس بشركة •
.عضو جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة•
.القابضةمرسولرئيس مجلس المديرين شركة •
.عضو مجلس المديرين بشركة نون التعليمية لتقنية المعلومات•
.السعودية لتقنية نظم المعلوماتتكنولوجيزعضو مجلس المديرين لين •
.عضو مجلس المديرين بشركة تريال القابضة•
).السعوديةأنديفر(عضو مجلس المديرين بشركة همة الريادة المحدودة •
.عضو مجلس المديرين بشركة طويق الدولية لالستثمار•
عضو مجلس المديرين بشركة مجد لالستثمار•
.رئيس مجلس المديرين بشركة رائد لخدمات األعمال•
.رئيس مجلس المديرين بشركة عمر المجدوعي وأوالده المحدودة•
.عضو مجلس أمناء المجدوعي الخيرية•

المناصب والخبرات والعضويات 

الحالية في المملكة العربية 

السعودية

.م2006مدير عام مخابز القصيم حتى عام •
.م2011نائب الرئيس التنفيذي بشركة المجدوعي القابضة حتى عام •
.م2015الرئيس التنفيذي لشركة المجدوعي للصناعات المحدودة حتى عام •
فودكس–رئيس مجلس المديرين بشركة ألوان استراتيجية لتقنية المعلومات •

.م2020حتى العام 
.م2020حتى العام ) مرني(الحقيقي اإلبتكارعضو مجلس المديرين بشركة •
.م2020القابضة المحدودة حتى العام تركرعضو مجلس المديرين بشركة •

المناصب والخبرات والعضويات 

في المملكة العربية السابقة

السعودية

ال يوجد  المناصب والخبرات والعضويات 
والسابقة خارجالحالية 

المملكة العربية السعودية

:بيانات أعضاء مجلس اإلدارة
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بن علي بن ابراهيم المجدوعيإبراهيم
غير تنفيذي–مجلس اإلدارة عضو 

.هـ1425-م 2005-جامعة الملك فيصل-بكالوريوس تسويق•

.هـ1428-م2008-معهد نيويورك للتقنية بكندا–ماجستير إدارة األعمال •

المؤهالت العلمية

.عضو مجلس المديرين مجلس اإلدارة بشركة المجدوعي القابضة•

.عضو مجلس المديرين بشركة المجدوعي للسيارات المحدودة•

.عضو مجلس المديرين بشركة المجدوعي للوجستيات المحدودة•

.عضو مجلس المديرين بشركة المجدوعي للصناعات المحدودة•

.عضو مجلس المديرين بشركة المجدوعي لالستثمار المحدودة•

.عضو مجلس المديرين بشركة أرسال للتشغيل والصيانة•

.عضو مجلس المديرين بشركة المجدوعي لألغذية المحدودة•

.رئيس مجلس المديرين بشركة ابراهيم المجدوعي وأوالده المحدودة•

.عضو مجلس المديرين بشركة المجدوعي للتدريب والتعليم المحدودة•

.عضو مجلس المديرين بشركة أرجاء للسفر والسياحة•

.الرئيس التنفيذي لشركة المجدوعي لالستثمار المحدودة•

.الرئيس التنفيذي لشركة مجد لالستثمار العقاري المحدودة•

.عضو مجلس أمناء المجدوعي الخيرية•

المناصب والخبرات والعضويات 

الحالية في المملكة العربية 

السعودية

.م2007مساعد مدير النقل بشركة المجدوعي للوجستيات المحدودة حتى عام •

.م2008أخصائي تسويق بشركة المجدوعي لألغذية المحدودة حتى عام •

المناصب والخبرات والعضويات 

في المملكة العربية السابقة

السعودية

ال يوجد  المناصب والخبرات والعضويات 
والسابقة خارجالحالية 

المملكة العربية السعودية

:بيانات أعضاء مجلس اإلدارة
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عادل بن صالح بن سعد الحوار
مستقل–مجلس اإلدارة عضو 

-هاشميةالمملكة األردنية ال-المعهد العربي للدراسات المصرفية–دبلوم عالي علوم مصرفية •

.هـ1411-م1990

المؤهالت العلمية

.عضو مجلس إدارة بشركة سعيد غدران•

.عضو اللجنة التنفيذية بشركة سعيد غدران•

.عضو لجنة المراجعة الداخلية بشركة الجزيرة تكافل•

.عضو لجنة المخاطر بشركة الجزيرة تكافل•

.رئيس مجلس المديرين بشركة الدولي الرياضي•

المناصب والخبرات والعضويات 

الحالية في المملكة العربية 

السعودية

.م2021عضو مجلس اإلدارة المنتدب والرئيس التنفيذي بشركة سعيد غدران حتى العام •

.م2013النائب األول التنفيذي للرئيس بالبنك األهلي السعودي حتى العام •

.م2010النائب األول للرئيس ورئيس مجموعة تمويل األفراد حتى العام •

.م2013حتى العام ) سمة(رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية •

.م2013عضو مجلس اإلدارة بشركة األهلي تكافل حتى العام •

.م2013عضو اللجنة التنفيذية بشركة األهلي تكافل حتى العام •

المناصب والخبرات والعضويات 

في المملكة العربية السابقة

السعودية

.م2016دولة تونس حتى العام -بنك تونسستوسيدعضو مجلس اإلدارة في •

.م2016دولة تونس حتى العام –بنك تونس ستوسيدعضو لجنة المراجعة في •

.م2013حتى العام مملكة البحرين -نائب رئيس مجلس اإلدارة بشركة الخدمات المالية العربية •

المناصب والخبرات والعضويات 
السابقة خارج

المملكة العربية السعودية

:بيانات أعضاء مجلس اإلدارة
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سعد بن محمد كشكش
الرئيس التنفيذي 

•

•

•

تاريخ شغل المنصب/ 1/1/2018م 

تاريخ ترك المنصب/ 31/01/2021م 

أسباب ترك المنصب/ إستقالة

بيانات المنصب

م1991بكالوريوس إدارة أعمال جامعة أريزونا الواليات المتحدة األمريكية • المؤهالت العلمية

م2017م حتى نهاية العام 2013مدير عام شركة راية للتمويل من شهر يناير •

م 2011بالبيد من شهر أكتوبر أوتوزونمدير المبيعات والتسويق في شركة •

م2012حتى شهر يوليو 

.م2011م حتى شهر مارس 2010ديسيمبرمدير عام شركة السيف للمحركات من شهر •

الخبرات العملية 

:التنفيذية بيانات أعضاء اإلدارة
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عـــــــمــــــــــــران خــــــــــــــــــــــان
الرئيس التنفيذي المكلف والمدير التنفيذي للتشغيل 

م8/4/2021/ تاريخ شغل منصب الرئيس التنفيذي المكلف•

م13/6/2021/ تاريخ ترك منصب الرئيس التنفيذي المكلف•

الرئيس التنفيذي الجديد إنضمام/ أسباب ترك منصب الرئيس التنفيذي المكلف•

م30/11/2019/تاريخ شغل منصب المدير التنفيذي للعمليات•

م30/11/2021/ تاريخ ترك منصب المدير التنفيذي للعمليات•

مدة عدم ممانعة البنك المركزيإنتهاء/ أسباب ترك منصب المدير التنفيذي للعمليات•

السعودي

بيانات المنصب

1998باكستان -واإلقتصادإلدارة األعمال بريميركلية –بكالوريوس إدارة أعمال • المؤهالت العلمية

.م بشركة راية للتمويل2019مدير عام التشغيل حتى العام •
.بشركة راية للتمويل2017مدير المبيعات والتسويق حتى العام م•

الخبرات العملية  

:التنفيذية بيانات أعضاء اإلدارة
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بـــنــــــــدر بـــن عيـــــاد الشمـــــري
الرئيس التنفيذي 

م13/6/2021/ تاريخ شغل المنصب•

على أن يغادر المنصببإستقالتهم تقدم 2022في بداية العام / تاريخ ترك المنصب•

.م20/3/2022بتاريخ 

بيانات المنصب

هـ1434م 2013بكالوريوس إدارة أعمال جامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية • المؤهالت العلمية

.م2021م حتى شهر مايو 2020نائب الرئيس للمبيعات في بنك الرياض من شهر أغسطس •

م حتى شهر 2019المدير التنفيذي للمبيعات في شركة اليسر للتمويل من شهر أغسطس •

.م2020يوليو 

.م2019م حتى شهر يوليو 2016مدير مبيعات التمويل التأجيري في بنك البالد من شهر أكتوبر •

.م2016م حتى شهر أكتوبر 2013مساعد المدير العام بمجموعة سامبا المالية من شهر أبريل •

.م2013م حتى شهر مارس 2009مدير المبيعات اإلقليمي مصرف اإلنماء من شهر يونيو •

الخبرات العملية  

:التنفيذية بيانات أعضاء اإلدارة
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محمد بن عبدالله العمران
المدير المالي

م1/4/2018/ تاريخ شغل المنصب•

م17/12/2021/ تاريخ ترك المنصب•

إسقالة/ أسباب ترك المنصب•

بيانات المنصب

.م1992-جامعة الملك عبدالعزيز–بكالوريوس محاسبة • المؤهالت العلمية

م حتى شهر2016مراقب مالي لخدمات األفراد بالبنك األهلي السعودي من شهر مارس •

.م2018مارس 

.م2016م حتى شهر فبراير 2015مسؤول الميزانيات بالبنك األهلي السعودي من شهر أبريل •

م 2013مسؤول اإلستراتيجيات وتطوير األعمال بالبنك األهلي السعودي من شهر أغسطس •

.م2015حتى شهر مارس 

الخبرات العملية  

:التنفيذية بيانات أعضاء اإلدارة
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هاشم بن محسن العطاس
المدير التنفيذي للتشغيل

م4/12/2021/ تاريخ شغل المنصب•

مستمر/ تاريخ ترك المنصب•

بيانات المنصب

.م1999بكالوريوس علوم من الجامعة الوطنية بالواليات المتحدة األمريكية • المؤهالت العلمية

م حتى شهر نوفمبر 2020المدير التنفيذي لتقنية المعلومات بشركة الصقر للتأمين من عام •

.م2020

م حتى عام 2019الخليج للتأمين من عام إتحادالمدير التنفيذي لتقنية المعلومات بشركة •

.م2020

.م2018م حتى عام 2014المدير التنفيذي لتقنية المعلومات بشركة التيسير للتمويل من عام •

الخبرات العملية  

:التنفيذية بيانات أعضاء اإلدارة

18

م2021تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية للعام 



ذي والمدير اإلفصاح عن المكافآت الممنوحة لخمسة من كبار التنفيذيين من بينهم الرئيس التنفي

:)بالريال السعودي(م 2021المالي للعام 

كبار 

ن التنفيذيي

مجموع الرواتب 

األساسية

مجموع البدالت

ف تسكن وها

ومواصالت 

ورحالت عمل 

مجموع المزايا 

العينية

تعليم أطفال

مكافاآت األداء المجموع

السنوي للعام 

م والتي 2020

تم صرفها في 

م2021العام 

مكافأة نهاية 

الخدمة

خاصة بالرئيس(

التنفيذي 

)والمدير المالي

المجموع الكلي

الرئيس 

التنفيذي 

السابق

الرئيس 

التنفيذي 

المكلف

الرئيس 

التنفيذي 

الحالي

يالمدير المال

مدير الموارد 

البشرية

1,424,005.09753,306.05225,000.992,402,312.13572,461.23421,342.03,396,115.3

:)بالريال السعودي(م 2021اإلفصاح عن المكافآت الخاصة بأعضاء لجان مجلس اإلدارة للعام 

م2021إجمالي المبلغ المدفوع لكل لجنة خالل عام بند المكافأةاسم اللجنة

مائة وخمسة عشر ألف ريال وأربعمائة وأربعة (ريال 115,484بدالت حضور وساعات إستشاريةاللجنة الشرعية

 
ً
)وثمانون رياال

)خمسون ألف ريال(ريال 50,000بدالت حضور وساعات إستشاريةلجنة المخاطر واالئتمان

 وخمسمائة ريال(ريال 57,500بدالت حضور وساعات إستشاريةلجنة المراجعة الداخلية
ً
)سبعة وخمسون ألفا

لم يتم دفع أي مبالغ ألعضاء اللجنةبدالت حضور وساعات إستشاريةاللجنة التنفيذية

لم يتم دفع أي مبالغ ألعضاء اللجنةبدالت حضور وساعات إستشاريةلجنة الترشيحات والمكافآت

م 2021خالل العام ) الشرعية والمخاطر واالئتمان والمراجعة الداخلية فقط(إجمالي المبالغ المدفوع لجميع أعضاء اللجان 

 (222,984هو 
ً
 وتسعمائة وأربعة وثمانون رياال

ً
).مائتان واثنان وعشرون ألفا
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:مكافأة أعضاء المجلس

م على أي نصيب أو أرباح أو أي مزايا أخرى كما لم يتحصل أي من 2021لم يتحصل أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام 

بإستثناءللشركة إستشاريةأعضاء مجلس اإلدارة على مبالغ مالية بصفتهم موظفين أو إداريين نظير أعمال إدارية أو فنية أو 

)  مائة وأربعون الف ريال سعودي(ريال 140,000العضو المستقل األستاذ عادل بن صالح الحوار الذي حصل على مبلغ وقدره 

إلى  نظام الشركات باإلستنادالمجلس ويأتي هذا اإلفصاح إجتماعاتتتمثل برسوم عضويته في المجلس وبدالت حضور 

.والمبادئ الرئيسية للحوكمة الصادرة عن البنك المركزي السعودي

:ومكافحة غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاباإللتزام
ومكافحة غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب جزء ال يتجزأ من إطار اإلدارة السليمة لذلك فإن اإللتزاميؤمن مجلس اإلدارة بأن 

ورفع ذلك للبنك المركزي السعودي عند المشبوههتعمل على وضع اآلليات الالزمة لمنع التعامل مع الجهات اإللتزامإدارة 

بتقديم تقارير دورية للجنة المراجعة الداخلية والتي بدورها تقوم بتزويد بمجلساإللتزامبأي حالة وكذلك تقوم إدارة اإلشتباه

.اإللتزاماإلدارة بكافة التقارير المتضمنة تقييمها لعمل إدارة 

:م2021العامخاللاإلدارةمجلسعنالمنبثقةاللجانإجتماعات

:الداخليةالمراجعةلجنة
بالسياسات باإللتزامتقوم لجنة المراجعة الداخلية باإلشراف على إعداد التقارير المالية والعمل على ضمان قيام إدارة الشركة 

واإلجراءات المشار إليها في نظام مراقبة شركات التمويل والئحته التنفيذية الصادرة عن البنك المركزي السعودي واألنظمة 

دليل عمل اللجنة ودليل عمل إدارة لجنة المراجعة الداخلية والعمليات وإعتمادوالسياسات األخرى للبنك المركزي السعودي 

مع األطراف ذات العالقة ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة والتأكيد لمجلس اإلدارة والجمعية العامة  بفعالية وكفاءة األداء 

 لجدول الحضور أدناه2021في العام إجتماعاتالرقابي للشركة وعقدت لجنة المراجعة الداخلية أربعة 
ً
:م وفقا

اإلجتماع األول الصفةاالسم#

بتاريخ 

22/2/2021

الثانياإلجتماع

بتاريخ 

27/4/2021

اإلجتماع 

الثالث بتاريخ 

19/5/2021

الرابع اإلجتماع

بتاريخ

25/10/2021

نسبة 

الحضور

الدكتور جاسم بن 1

شاهين الرميحي

الرئيس

مستقل

✔✔✔✔100%

عضو غير محمد فرحان نياز2

تنفيذي

✔✔✔✔100%

عزيز بن محمد 3

القحطاني

عضو

مستقل

✔✔✔✔100%
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:الشرعيةاللجنة

لعقودايخصفيماالشرعيةواإلستشاراتالشرعيالرأيتقديمفيالشرعيةاللجنةلعملاالساسيةالمهامتتمثل

العامخاللإجتماعينالشرعيةاللجنةعقدتوقدالسنويبتقريرهااإلدارةمجلسوتزويدالشركةتقدمهاالتيوالمنتجات

 م2021الماضي
ً
:أدناهالحضورلجدولوفقا

اإلجتماع األول الصفةاالسم#

م31/5/2021بتاريخ 

الثاني بتاريخاإلجتماع

م18/12/2021

نسبة الحضور

د الدكتور عبدالله بن محم1

العمراني

%100✔✔الرئيس

%100✔✔عضومحمد بن علي المجدوعي2

%100✔✔عضو مقررحسن بن عبدالله الحمامي3

:والمكافآتالترشيحاتلجنة

زيالمركالبنكممانعةعدمعلىالحصولبعدالشركةإدارةمجلسقبلمنوالمكافآتالترشيحاتلجنةتشكيلتم

المناصبيلتولوالمرشحينالمجلسعنالمنبثقةواللجاناإلدارةمجلسأعضاءترشيحفياللجنةأعمالوتتمثلالسعودي

الرواتبسلموواللجانالمجلسأعضاءبمكافآتالخاصةوالسياساتاللوائحوإعدادبالشركةالتنفيذيةاإلدارةفيالقيادية

 م2021الماضيالعامخاللإجتماعينعدداللجنةعقدتوقدالشركةلموظفيوالحوافز
ً
:أدناهالحضورلجدولوفقا

اإلجتماع األول بتاريخ الصفةاالسم#

م25/3/2021

الثاني اإلجتماع

م8/9/2021بتاريخ

نسبة الحضور

%100✔✔الرئيسيوسف بن علي المجدوعي1

%100✔✔عضو عبدالله بن علي المجدوعي2

%100✔✔عضوعبدالله بن سعيد الغامدي3

%100✔✔عضوإسحاق جابري4
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:واإلتمانالمخاطرلجنة
دارةاإلهذهإلتزاممنالتأكدعلىوالعملواإلتمانالمخاطرإدارةعلىاإلشراففيواإلئتمانالمخاطرلجنةعمليتمثل

اإلمتثالعدمومخاطرئتماناإلبمخاطراإلهتماماللجنةهذهتوليكمالإلدارةالواردةبالطلباتيتعلقفيمابالصالحيات

مجلسلقبمناللجنةتشكيلتموقداألخرىالمخاطرمنوغيرهاالقانونيةوالمخاطرالتشغيلومخاطرالسيولةومخاطر

م2021العامخاللإجتماعاتأربععدداللجنةعقدتوقدالسعوديالمركزيالبنكممانعةعدمعلىالحصولبعداإلدارة

 
ً
:أدناهالحضورلجدولوفقا

:التنفيذيةاللجنة

ذههأعمالوتتمثلالسعوديالمركزيالبنكممانعةعدمعلىالحصولبعداإلدارةمجلسقبلمناللجنةتشكيلتم

بعملةالخاصالقراراتإتخاذلدعمالالزمةالمشورةتقديمخاللمنالشركةإدارةلمجلسالكاملالدعمتقديمفياللجنة

عددللجنةاهذهعقدتوقدوالماليةبالعملياتالخاصةالشركةأداءتقاريربمناقشةاللجنةتهتمكماالتنفيذيةاإلدارة

 م2021الماضيالعامخاللإجتماعين
ً
:أدناهالحضورلجدولوفقا

األولاإلجتماعالصفةاالسم#

م9/2/2021بتاريخ 

الثانياإلجتماع

م27/9/2021بتاريخ 

نسبة الحضور

%100✔✔الرئيسيوسف بن علي المجدوعي1

%100✔✔عضوإسحاق جابري2

%100✔✔عضوعابد علي4

اإلجتماع األول الصفةاالسم#

بتاريخ 

م7/3/2021

اإلجتماع الثاني

بتاريخ

م31/5/2021

اإلجتماع الثالث

بتاريخ 

م26/8/2021

اإلجتماع

الرابع بتاريخ 

م29/11/2021

نسبة الحضور

%100✔✔✔✔الرئيسمحمد فرحان نياز1

إبراهيم بن علي 2

المجدوعي

%100✔✔✔✔عضو

%100✔✔✔✔عضوخليفة الخليفة3
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:المعلوماتتقنيةلجنة
الذيميالرقوالتحولالتطورلمواكبةالمعلوماتبتقنيةالخاصةاألدواتتطويرعلىالعملبضرورةاإلدارةمجلسيؤمن

.المعلوماتبتقنيةخاصةلجنةالمجلسشكلوقدالسعوديةالعربيةالمملكةتشهده

:السيبرانياألمنلجنة
األمنالئحةبتطبيقالمجلسقامعليهوبناءً محتملةمحتملةسيبرانيةمخاطرألياإلستعدادضرورةاإلدارةمجلسيدرك

يةداخللجنةتشكيلوتمالمعلوماتأمنإدارةعملإطارإعتمادوتمالسعوديالمركزيالبنكعنالصادرةالسيبراني

.السيبرانيباألمنالخاصةاإلشرافيةواألنظمةوالقواعدالتعليماتوأبرزالمستجداتبمتابعةتختص

:الحوكمة
افيةالشفعلىالمبنيالشركةعملتنظيمفيتساهممؤسسيةكقيمةالحوكمةتعزيزعلىاإلدارةمجلسيعمل

الداخليةحواللوائالسياساتوتعديلمراجعةمهمةوإسنادالحوكمةسياسةدليلبإعتمادالمجلسقامحيثوالمسؤولية

.مختصخارجيلطرف

-

-
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:م2021عامخاللاالجتماعيةالمساهمة

.التأخيرغراماتمبالغسدادعنالعمالءبعضإعفاء-

.للمركباتالكليالهالكلتسويةمبالغسدادعنالعمالءبعضإعفاء-

 ـــــــــامـــــــــتــــخ
ً
:ا

مواصلةلسالمجيأملكماالماضيةالسنةخاللجهودهمعلىومنسوبيهلمساهميهالجزيلبالشكراإلدارةمجلسيتقدم

خدماتوبالبهاثقتهمعلىالشركةلعمالءبالشكرالمجلسيتوجهكماالشركةوأهدافطموحاتلتحقيقوالعطاءالبذل

خاللالمساهمينوإستفساراتأسئلةجميععلىلإلجابةاإلستعدادأتمعلىاإلدارةمجلسأنكماقبلهامنالمقدمة

.التوفيقوليواللهم2022العاممنتصففيالمقررعقدهاالعاديةالعامةالجمعية

م2021تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية للعام 
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