كلمة رئيس مجلس اإلدارة
عبدالرحمن بن محمد الغمالس

السادة  /مساهمي شركة المرابحة المرنة للتمويل

المحترمين

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
تحية طيبة وبعد،
يسرني أن أقدم لكم باسم مجلس إدارة شركة المرابحة المرنة للتمويل التقرير السنوي والقوائم المالية
للشركة والذي من خالله نستعرض األداء المالي للعام 2021م.
ال يخفى عليكم حجم التحديات التي واجهها االقتصاد العالمي خالل العامين السابقين نتيجة جائحة كورونا،
والتي أثرت بشكل مباشر على قطاعات األعمال والنشاط االقتصادي في المملكة وبشكل خاص قطاع
التمويل  ،إلّا أن مبادرات أجهزة الدولة في االستجابة الفعالة الحتواء آثار الجائحة ساهمت في تسريع
خطى النهوض وتخطي األزمة وتعافي االقتصاد السعودي ،وبشكل خاص المبادرات التي تبناها البنك
المركزي السعودي مثل برنامج المدفوعات المؤجلة والتمويل المضمون و تمويل برنامج اإلقراض.
وبالنسبة لنا في المرابحة المرنة ،فكنا قد أطلقنا حزمة من التدابير واإلجراءات الوقائية استجابةً لتوجيهات
الجهات الرقابية والتنظيمية ،منها آلية العمل عن بُعد وقمنا بالتعاون مع الجهات الرسمية ومع عمالئنا
مع مواصلة تقديم حلولنا المالية دون توقف .وبفضل هللا تمكنا من المحافظة على النمو في الربحية حيث
بلغ صافي الدخل في عام 2021م مبلغ  40.9مليون ريال بارتفاع  %20.4عن العام الماضي و زيادة رأس
المال ليصبح  311,355,000ريال ،ونواصل نمونا وفق الخطط المرسومة من خالل طرح منتجات جديدة،
وتوسيع تغطيتنا الجغرافية وزيادة حجم أعمالنا التمويلية ،مع الحفاظ في نفس الوقت على جودة ونزاهة
محفظتنا وإدارة المخاطر ،مع التركيز المستمر على تطوير عالقتنا بعمالئنا وموظفينا وموردينا وشركائنا،
والمحافظة على هذه العالقة وتنميتها.

تقرير مجس اإلدارة

01

وسوف نكمل في عام 2022م عشرة سنوات من النجاح والنمو حيث تمكننا منذ تأسيس الشركة
في عام 2012م للوصول إلى مستهدفاتنا االستراتيجية لبناء منصة تمويل قوية ونمو ثابت ومستقر
وقاعدة عمالء متنوعة ومحفظة من الحلول التمويلية المبتكرة ،ومع تعافي اقتصاد المملكة من
جائحة الكورونا ،يجلب عام 2022م عدد من فرص التوسع والنمو حيث لدينا طموحات كبيرة
للسنوات القادمة ،ونعمل حالياً على اعداد استراتيجية الشركة للسنوات الخمسة القادمة وتطوير

خارطة طريق لتعزيز قدرتنا التنافسية وتسريع خطوات التحول الرقمي ،وتحسين تجربة العمالء،
وتطوير معايير المسؤولية االجتماعية ،وبذلك تصبح المرابحة المرنة الخيار األول لعمالئنا
ومستثمرينا وشركائنا.
ختاماً ،نعتزم في مطلع 2022م تقوية قاعدة رأس المال ودعم طموحات الشركة في السنوات
القادمة ،ونفتخر بوجود قاعدة مساهمين واسعة ومتنوعة من نوعها بين شركات التمويل في
المملكة حيث تمكننا من تطوير منصة مستقلة قادرة على التوسع عن طريق شراكات متميزة.
أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لألخوة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة وإلى مساهمينا

وعمالئنا الكرام لثقتهم ووالئهم ،وإلى اإلدارة التنفيذية في الشركة لجهودهم والتزامهم ،كما أعبر
بوجه خاص عن تقديرنا وامتناننا لكافة الجهات الحكومية واإلشرافية والرقابية وفي مقدمتها البنك
المركزي السعودي على جهودهم ودعمهم للقطاع المالي السعودي ولمؤسساته ،وأؤكد التزامنا
على مواصلة النجاح والتميز والنمو.

وهللا ولي التوفيق
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كلمة العضو المنتدب التنفيذي
وليد بن يوسف الغمالس

السادة  /مساهمي شركة المرابحة المرنة للتمويل

المحترمين

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
تحية طيبة وبعد،
استمرت مسيرة نجاح الشركة في عام  2021م حيث بلغ الدخل من العمولة الخاصة  134مليون ريال
و تخطى صافي الدخل حاجز الـ 40مليون ريال سعودي ،ونجحنا في تسجيل نمو في محفظتنا
التمويلية لتصل إلى  924مليون ريال بالرغم من التحديات وزيادة حدة المنافسة ،ويعزز نجاح الشركة
استراتيجيتنا القائمة على مرونة عملياتنا وقوة مركزنا المالي وجهود فريق العمل والتوجه الدائم
لتقديم حلول مالية مبتكرة لخدمة عمالئنا.
نجحنا في توسيع وتنويع قاعدة العمالء حيث نمت المحفظة التمويلية بحوالي  %16.3وبلغ التمويل
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة  468مليون ريال يمثل  %51من إجمالي مدينو التمويل اإلسالمي
مقابل  456مليون ريال ( )%49لتمويل األفراد ،وحققنا المركز األول في فئة شركات التمويل لشركاء
بوابة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أطلقتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة ("منشآت").
تخطت إجمالي الموجودات قيمة المليار ريال سعودي بنمو  %6.2مقارنة بالعام السابق ،ونجحنا في
زيادة تنويع مصادر التمويل حيث بلغت إجمالي القروض  649.3مليون ريال تشتمل على قروض
بنكية وصكوك اسالمية باإلضافة إلى تمويل جهات حكومية منها البنك المركزي السعودي وبنك
التنمية االجتماعية ،وانخفضت تكلفة العمولة الخاصة من  24.7مليون ريال في عام 2020م الى 20.0
مليون ريال في عام 2021م.
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قمنا بإصدار  3.0مليون سهم وزيادة قاعدة رأس المال من  280.5مليون ريال سعودي إلى 311.355
مليون ريال سعودي عن طريق تحويل  30.9مليون ريال من األرباح المبقاة وذلك لتقوية قاعدة رأس
المال ،ومن المتوقع زيادة رأس المال في عام 2022م لمواصلة النمو في السنوات القادمة.
يعتبر رأسمالنا البشري من أهم مكونات نجاح الشركة ،والعنصر األهم في خطتنا لتطوير الخدمات
والمنتجات المبتكرة ،ومن خططنا لعام 2022م تطوير برنامج تحفيز الموظفين تقديراً لجهود فريق

العمل والتزامهم وبهدف تطوير هيكل تنظيمي ونماذج وآليات تشغيل مرنة تضمن كفاءة
العمليات والمشاركة الفعالة للموظفين من خالل تدريبهم ودعمهم.
نواصل العمل برفع مستوى الكفاءة من خالل استخدام أحدث التقنيات وآليات العمل الحديثة،
وفزنا في عام 2021م بجائزة المشروع األكثر تأثيراً – فئة التطبيق اإلسالمي ضمن جوائز التقنية
المالية العالمية لعام  2021الصادرة عن شركة "أي بي أس إنتليجنس ) ) IBS Intelligenceوهي
شركة دراسات واستشارات متخصصة بالتقنية المالية مركزها الرئيسي قي المملكة المتحدة ،وعلى
هذا األساس نعتزم تركيز جهودها في عام 2022م في مجال تطوير قنواتنا التفاعلية واإللكترونية

لتعزيز تحولنا الرقمي وإضافة الخدمات األلكترونية.
هدفنا أن نكون منصة للنمو والتحول إلى نموذج عمل رقمي لتقديم حلول مالية مرنة وسريعة
ومتكاملة لكافة الفئات المستهدفة من العمالء من خالل تعزيز االبتكار والتطوير الدائم في
المنتجات والخدمات والقنوات ورأس المال البشري مدعومة بتحليالت البيانات المتقدمة والتنفيذ
اآللي للعمليات.
وختاماً أتقدم بالشكر واالمتنان للبنك المركزي السعودي على الدعم المتواصل للقطاع كما أتقدم
بجزيل الشكر والتقدير لمجلس إدارة الشركة على دعمه المستمر من أجل تحقيق أهداف الشركة

االستراتيجية ،ولفريق عملنا في المرابحة المرنة لتفانيهم في العمل ومساهماتهم القيِّمة على مدار
العام الماضي ،وأتقدم بالشكر واالعتزاز لمساهمي الشركة وشركائها وعمالئها لوالئهم المستمر
ودعمهم المتواصل ونعدهم بمواصلة النمو والنجاح.

وهللا ولي التوفيق
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لمحة موجزة عن العام 2021

40,9
مليون ريال

صافي الدخل

1,3
ريال للسهم

ربحية السهم

2021
باألرقام

2
الجوائز
والتكريمات

139
عدد الموظفين

%88
نسبة التوطين

أفضل شريك في بوابة التمويل لعام  - 2021قطاع شركات التمويل
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نظرة عامة

من قيمنا وروح ومبادئ تعاليم الشريعة اإلسالمية ،بدأت مسيرتنا عام 2012م ،استلهمنا من خاللها
أسساً للتعامل مع عمالئنا وشركائنا ،ومن هنا انطلقنا.
أطلقت شركة المرابحة المرنة أنشطتها التمويلية لألفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وفقاً لتعاليم الشريعة اإلسالمية ،من خالل تقديم مزيج من المنتجات التمويلية التي يحتاجها
عمالئنا أفراداً وشركات ،حققنا انجازاتٍ نوعية ،أساسها نمو األسواق المحلية الواعدة والثقة التي تم
بناؤها مع عمالئنا وشركائنا ،على مبدأ االلتزام وتطبيق اإلجراءات الميسرة المالئمة للجميع.
نجحنا في تطوير منصة تمويلية قوية حيث بلغ عدد الفروع  16فرعاً موزعين في مختلف مناطق
المملكة العربية السعودية وتوسعت قاعدة العمالء لتشمل األفراد والشركات الصغيرة
والمتوسطة ،كما نمت قاعدة رأس المال وبلغت حقوق المساهمين  365.9مليون ريال في 31
ديسمبر 2021م ونمت المحفظة التمويلية للشركة بشكل ثابت لتصل إلى  924مليون ريال

سعودي.
2012

2014

2013

2016

2015

زيادة رأس المال إلى
 33مليون ريال

تأسيس الشركة
(مسؤولية
محدودة) برأسمال
 15مليون ريال

2018

2017

2019

زيادة رأس المال
إلى  200مليون ريال

زيادة رأس المال إلى  120مليون ريال
وتحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة

2020

2021

إصدار صكوك إسالمية
بقيمة  80مليون ريال
إصدار صكوك إسالمية
بقيمة  178مليون ريال

الحصول على رخصة البنك المركزي
لمزاولة نشاط التمويل غير العقاري

924

نمو المحفظة التمويلية للشركة
(مليون ريال سعودي)

 مدينو تمويل إسالمي
 حقوق المساهمين

794

590
488
364

268
215
122
33 20

40

2013

2014

235

262

291

325

366

123 138

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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2021
باألرقام

اإليرادات التشغيلية

دخل عمولة خاصة
2021

2021

134

مليون ريال

2020

106

مليون ريال

2020

%26.5+

2019

108

%34.7+

2019

2018
2017

93

132
98
90

2018

78

2017

69

الدخل قبل الزكاة

59

صافي الدخل
2021

مليون ريال

2020

%17.5+

2019

2021

47
40
36

2018

29

2017

مليون ريال

2020

%20.4+

2019

41
34
29

2018

33

2017

26

مدينو تمويل اسالمي

26

اجمالي الموجودات
2021

مليون ريال

2020

%16.5+

2019

924
794
590

2018
2017

2021

488

مليون ريال

2020

%6.2+

2019
2018
2017

364

1,042
981
779
590
413

ربحية السهم

حقوق المساهمين
2021

مليون ريال

2020

%12.5+

2019
2018
2017

2021

366
325
291
262
235

ريال للسهم

2020

%4.8+

2019
2018
2017

1.3
1.2
1.2
1.4

1.2
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قطاع التمويل في المملكة

عالمنا مليءٌ بالتحديات ،وأسواق تتطلع للتفوق والتوّسع واالنتشار ،نحن نؤمن بتطوير أفكارنا
ومهاراتنا وإمكانياتنا لتحقيق طموحاتنا الفردية والمؤسسية ،ومن تلك التحديات األكثر تأثيراً في
عالم اليوم زيادة الطلب على التمويل المالي الذي يدعم األفراد والمؤسسات نحو تحقيق
طموحاتهم.
يُنظم البنك المركزي السعودي القطاع المالي في المملكة العربية السعودية ،ويطور األطر
التنظيمية واإلشرافية لتعزيز االستقرار المالي لهذا القطاع ،وضمان المعامالت العادلة لجميع
أصحاب المصلحة ودعم النمو االقتصادي المستدام ،كما أنه مخول بمنح التراخيص للشركات
لمزاولة نشاط مالي واحد أو أكثر بما يتماشى مع قوانين ولوائح التمويل المحلية ،ويتألف القطاع
من البنوك وشركات التمويل والمؤسسات االئتمانية المتخصصة.
وقد بلغ إجمالي األصول المُدارة من قبل القطاع المالي  3.54تريليون ريال سعودي في الربع
الثالث من عام 2021م ،تمثل البنوك التجارية المحلية السعودية وفروع البنوك األجنبية حوالي ٪89
من إجمالي األصول المالية ،تليها المؤسسات االئتمانية المتخصصة بـ  ٪9وشركات التمويل
المالية بـ  ،٪2وبلغت أصول شركات التمويل غير العقاري في المملكة العربية السعودية  36.9مليار
ريال سعودي في الربع الثالث من عام  2021بزيادة قدرها  ٪31عن نفس الفترة من عام 2020م.
أصول شركات التمويل غير العقاري
(مليار ريال سعودي)

36.9
31.5
25.8

25.6

2018

2019

2020

2021

المصدر :البنك المركزي ،النشرة اإلحصائية الشهرية ،ديسمبر 2021
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قطاع التمويل في المملكة

التعافي من تداعيات جائحة كورونا
نجحت المملكة العربية السعودية في تسريع خطى النهوض من تداعيات جائحة كورونا بعد أن
سجل االقتصاد المحلي مالمح استشفاء وعودة حياة األعمال واألسواق لمؤشرات تخطت
مستويات ما قبل الجائحة ،ويعود الفضل في ذلك إلى حسن إدارة األزمة والجاهزية الحكومية
والمبادرات النوعية ،إضافة إلى الخطوات المالية الجريئة التي تم اعتمادها للحد من التداعيات
االقتصادية ،ومن المبادرات التي تبناها البنك المركزي السعودي لمكافحة األثار المالية واالقتصادية
لفيروس كوفيد  19-على القطاع الخاص برنامج المدفوعات المؤجلة و التمويل المضمون و تمويل
برنامج اإلقراض.
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قطاع التمويل في المملكة

وقد نجحنا بالحد من تداعيات فيروس كوفيد  19-على أداء الشركة حيث حافظنا على الربحية خالل
السنتين الماضيتين وذلك باتباع منهجية عمل مرنة ومنضبطة في تقديم الحلول التمويلية
لعمالئها ،وأثبتت النتائج المالية لعام  2021متانة مركزنا المالي وقدراتنا بمواجهة التحديات
السوقية.
وتساوياً مع تعافي اقتصاد المملكة ،نرى عدد من الفرص للتوسع في تقديم حلولنا المالية

المبتكرة ،وبشكل خاص نسعى للمساهمة في إنشاء قطاع خدمات مالية متنوع يدعم االقتصاد
الوطني ،ويوسع مصادر الدخل ويحفز التمويل ،وذلك بما يتوافق مع برنامج تطوير القطاع المالي
وهو أحد برامج تحقيق أهداف رؤية  ،2030فيما يلي بعض األهداف الرئيسية التي يهدف البرنامج إلى
تحقيقها بحلول عام 2025

 3,545مليار
أصول مصرفية

%11
زيادة حصة تمويل
المشروعات الصغيرة
والمتوسطة

%80.8
نسبة سوق تداول من
الناتج المحلي

برنامج تطوير
القطاع المالي
%46
نسبة الشركات
الصغيرة والمتوسكة
المطروحة

30
عدد شركات التقنية
المالية

%70
نمو حصة العمليات
غير النقدية
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االستراتيجية

سعى كثيرٌ من األفراد والمؤسسات إلى تحقيق الكثير وفي وقت قياسي ،وال يمكن تحقيق ذلك إال
بعون هللا أوالً ثم استقرار مالي مبني على التخطيط الجيد والشريك الممول المالئم.
وهنا يأتي دور شركة المرابحة المرنة التي تسعى إلى تحقيق الجانب التمويلي في هذه التطلعات ،إن
البذرة الصالحة تنبت بفضل هللا على عباده ،ونحن نسعى معكم وبكم إلى غرس البذور الصالحة
والمباركة التي تنبت الكثير من السنابل والحبوب والخيرات ،كما أن التكامل المبني على القيم هو ما

يعزز النجاح والتفوق ،ومن هنا تأتي أهمية التزامنا بتقديم باقة واسعة ومتعددة الخيارات من
المنتجات التمويلية اإلسالمية التي توفر احتياجاتكم الشخصية وتطّور أعمالكم التجارية.
إننا نلتزم في شركة المرابحة المرنة بتقديم حلول تمويلية متميزة ومتوافقة مع مبادئ وأحكام
الشريعة اإلسالمية ،لتخدم شرائح متعددة تجعل من حياتهم دائمة االزدهار ،كما نسعى إلى ابتكار
وتطوير آليات العمل والتعامل مع عمالئنا باستمرار ،إضافةً إلى تطبيق خططنا في التوسع
واالنتشار في كافة أنحاء المملكة.
تدار شركة المرابحة المرنة من قبل فريق عمل من ذوي الخبرة الواسعة في التمويل واإلدارة ،وهم

يعملون ضمن إستراتيجية الشركة في تقديم الخدمة المتميزة وخلق شراكات وتحالفات تعود
بالنفع على العمالء واتباع نموذج عمل مصمم لتوفير القيمة المضافة للعمالء والموظفين
والشركاء والمساهمين وغيرهم من األطراف المعنية.
كما أن التوسع في المدن الرئيسية في المملكة أتاح لنا المزيد من المرونة في التعامل والتميز في
الخدمات ،وبات قرب العميل من منظومة الشركة يعززه قربٌ مكاني هدفه تقديم األفضل دائماً.

المرونة في التعامل
والتميز في الخدمات
تقرير مجس اإلدارة
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عناصر االستراتيجية

قاعدة
عمالء
متنوعة

حلول تمويلية متميزة

خدمة شرائح متنوعة
خدمات متكاملة

مصادر
تمويل
مختلفة

القروض البنكية
الصكوك
تمويل الجهات الحكومية

سياسة إئتمان مرنة

نزاهة
المركز
المالي

منهجية إدارة مخاطر منضبطة
قاعدة رأسمال قوية

أفضل ممارسات حوكمة الشركات

الحوكمة
وااللتزام

مبادئ الشريعة االسالمية
لوائح وتعليمات البنك المركزي

منصة
للنمو

التوسع الجغرافي في المملكة
التحول الرقمي
تنوع المنتجات والحلول التمويلية

الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات

المسؤولية
االجتماعية

أهداف التنمية المستدامة
تساوي الفرص

تقرير مجس اإلدارة
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رأس المال البشري

تستثمر شركة المرابحة المرنة للتمويل بشكل رئيسي في
العنصر البشري حيث تؤمن أنه العنصر األهم في خطتها

لتطوير الخدمات والمنتجات ومواكبة استراتيجيتها في
التحول الرقمي وتعد إدارة الموارد البشرية جزءاً أساسياً من
الهيكل التنظيمي لشركة المرابحة المرنة للتمويل ،وتعتبر

139

والتدريب وإدارة عالقات موظفي الشركة ،وتؤثر نشاطاتها

موظف

اإلدارة الداعمة لإلدارات فيما يخص تخطيط القوى العاملة

بشكل ملحوظ في أداء موظفي الشركة بشكل عام ،تضم
الشركة  139موظفاً في إداراتها المختلفة منهم  122موظفاً

سعودياً بنسبة سعودة  ,%88كما تعمل إدارة الموارد
البشرية وفق رؤية تدعم الطاقات والخبرات الوطنية ليكون
ألبناء الوطن الحصة العظمى في إدارة وقيادة نجاح شركة
المرابحة المرنة للتمويل.

122
سعودي

كما تعمل إدارة الموارد البشرية على ترسيخ أهمية التدريب
وتنمية القدرات من خالل التنسيق مع اإلدارات األخرى
لضمان حصول جميع الموظفين الجدد على التدريب

%88

على جدولة خطة واضحة للتدريب وفق أحدث النماذج

التوطين

المناسب ،كما تقوم اإلدارة بالتنسيق مع اإلدارات المختلفة

التدريبية المعتمدة.

تقرير مجس اإلدارة
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المسؤولية االجتماعية

حرصت شركة المرابحة المرنة على تعزيز مفهوم المسؤولية االجتماعية ونظمت حملة خاصة للتبرع
بالدم بالتعاون مع مستشفى اإلمام عبدالرحمن الفيصل ،تم خاللها:
  21موظفًا تبرعوا بالدم. تم جمع  9450ملليلتر من الدم.كما قامت الشركة بتدريب عدد ( )2متدرباً ضمن برنامج التدريب التعاوني.
وتسعى الشركة ضمن مسؤوليتها االجتماعية إلى الحفاظ على البيئة من خالل زيادة االعتماد على
اإلضاءة الطبيعية واستخدام العوازل لتقليل استهالك الكهرباء ،وتقليل استخدام األوراق من خالل

استخدام وتطوير التقنية في أعمال الشركة.

تقرير مجس اإلدارة
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تمكين
المرأة

%31,7
نسبة السيدات من
إجمالي عدد الموظفين

تقرير مجس اإلدارة
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األهداف

• نمو قوي :
تعمل الشركة على تنويع مصادر اإليرادات من خالل طرح منتجات جديدة والعمل على تفعيل
وصناعة شراكات ناجحة ،ورفع مستوى الكفاءة من خالل استخدام أحدث التقنيات وآليات العمل
الحديثة ،وترسيخ ثقافة عمل تعزز تجربة العمالء وتلبي احتياجاتهم ،وتبني ممارسات حكيمة لاللتزام
وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية.

• حلول مالية مرنة وسريعة :
تقديم حلول مالية مرنة وسريعة ،من خالل تعزيز االبتكار والتطوير الدائم في المنتجات والخدمات
والقنوات وشبكة الفروع ورأس المال البشري لتقديم خدمات ومنتجات مالئمة تخدم كافة الفئات

المستهدفة من العمالء.

• بيئة عمل صحية ومرنة :
من خالل تطوير هيكل تنظيمي ونماذج وآليات تشغيل مرنة تضمن كفاءة العمليات والمشاركة
الفعالة للموظفين من خالل تدريبهم ودعمهم.

تقرير مجس اإلدارة
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مجلس اإلدارة
والحوكمة
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مجلس اإلدارة

• عبدالرحمن بن محمد الغمالس  /رئيس المجلس – عضو غير تنفيذي
بكالوريوس كلية الشريعة  -جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية
محكم معتمد  /وزارة العدل  -عضو هيئة المحامين المسلمين  -عضو اتحاد المحامين العرب

• خالد بن محمد العنيزان  -نائب رئيس المجلس – عضو مستقل
بكالوريوس احصاء  ،كلية العلوم  ،جامعة الملك سعود
مصرفي محنك يتمتع بخبرة شاملة تزيد عن  30عامًا في مجال الخدمات المصرفية في الفروع
والخدمات المصرفية للشركات واالئتمان وإدارة المخاطر في األسواق المالية السعودية.

• عبدهللا بن محمد الريس  /عضو مستقل
ماجستير علم اقتصاد  ،جامعة أوهايو – امريكا
رئيس مجلس اإلدارة لشركة رنا للخدمات الطبية  -رئيس مجلس إدارة لشركة عزائم العرب.

• وليد بن يوسف الغمالس  /عضو تنفيذي
بكالوريوس جامعة جاكسن فيل  -فلوريدا
مصرفي محنك يتمتع بخبرة شاملة تزيد عن  30عامًا في مجال الخدمات المصرفية في الفروع
والخدمات المصرفية للشركات واالئتمان وإدارة المخاطر في األسواق المالية السعودية.

• ابراهيم بن عبدهللا الغمالس  /عضو مستقل
دبلوم دراسات مالية محاسبة – معهد اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة  /عضو لجنة المراجعة في شركة المرابحة المرنة للتمويل

تقرير مجس اإلدارة
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مجلس اإلدارة

• فهيد بن معزي العصيمي  /عضو غير تنفيذي
مؤسس ومالك صيدليات آالء العالج – مؤسس ومالك مركز بسمة الملتقى لطب األسنان.

• نايف بن طالل الميمان  /عضو غير تنفيذي
بكالوريوس في العلوم – الجامعة اللبنانية األمريكية
المدير العام لشركه اإلدارة المتكاملة المحدودة – الرئيس التنفيذي لشركة وساطة المملكة

لوساطة اعاده التامين.

• سعد بن عبدالعزيز الحوشان  /عضو غير تنفيذي
خبرة أكثر من  30عاماً في المجال المالي – المدير اإلقليمي لفروع المنطقة الوسطى لمجموعة
سامبا المالية سابقاً.

• عيسى بن عبدالرحمن بن غمالس  /أمين سر المجلس
البكالوريوس في التمويل واالستثمار – جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
الدبلوم في الحاسب اآللي  -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

تقرير مجس اإلدارة
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اإلدارة التنفيذية

•

وليد الغمالس  /العضو المنتدب التنفيذي

بكالوريوس جامعة جاكسن فيل  -فلوريدا
مصرفي محنك يتمتع بخبرة شاملة تزيد عن  30عامًا في مجال الخدمات المصرفية في الفروع
والخدمات المصرفية للشركات واالئتمان وإدارة المخاطر في األسواق المالية السعودية.

•

فيصل القاضي  /رئيس المخاطر

بكالوريوس في إدارة األعمال ،جامعة الملك سعود
مدير اإلئتمان في مصرف الراجحي (سابقاً)

•

يزيد الشويعر  /رئيس االئتمان

بكالوريوس في المحاسبة – جامعة الملك سعود
رئيس إدارة ابتكار المنتجات والتكنولوجيا المالية في سجل (سابقاً)

•

هبة الشهراني  /رئيس االلتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

بكالوريوس في األدب اإلنجليزي – جامعة األميرة نورة
رئيس االلتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في الشركة السعودية للتمويل (سابقاً)

•

سارة اليوسف  /رئيس المبيعات والتسويق

رئيس المبيعات الهاتفية في بنك الرياض (سابقاً)

•

أحمد المطوع  /رئيس العمليات

ماجستير في إدارة األعمال  ،جامعة فلندرز استراليا
نائب مدير العمليات في شركة كوارا للتمويل (سابقاً)

تقرير مجس اإلدارة
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اإلدارة التنفيذية

•

هدى بن جميعة  /مدير حماية العمالء

خبرة في عالقات العمالء شركة النايفات للتمويل (سابقاً )

•

عبدالعزيز الشثري  /مدير التحصيل والقانونية

مدير التحصيل في بنك الجزيرة (سابقاً)  -مدير التحصيل في بنك البالد (سابقاً)

•

طه اإلبراهيم  /مدير تقنية المعلومات

ماجستير في إدارة األعمال ,أوهايو أمريكا
المدير العام إلدارة تقنية المعلومات في شركة الجبر للتمويل (سابقاً)

•

محمد الخليفي  /مدير الموارد البشرية

بكالوريوس العلوم اإلدارية  ,جامعة أمبسيدور
مدير الموارد البشرية شركة دار الخيول للمقاالت العامة (سابقاً)

تقرير مجس اإلدارة
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اجتماعات المجلس

مكافآت أعضاء مجلس االدارة واللجان المنبثقة واالدارة التنفيذية لعام 2021م:
وفقاً للمادة  20من النظام األساسي للشركة تم دفع بدل حضور الجلسات ألعضاء مجلس اإلدارة
بمبلغ  192,000ريال سعودي ،وتم تخصيص مبلغ وقدره  1,010,000ريال سعودي كمكافأة سنوية
ألعضاء مجلس االدارة وسيتم صرفها بعد عرضها على الجمعية العمومية القادمة.

تم دفع بدل حضور الجلسات ألعضاء اللجان المنبثقة عنه بمبلغ  128,000ريال سعودي.
تم دفع رواتب ومكافآت خمسة من كبار التنفيذيين حسب العقود الموقعة معهم بمبلغ
 5,046,033ريال سعودي،
اجتماعات مجلس اإلدارة لعام 2021م
االجتماع
االول

االجتماع
الثاني

االجتماع
الثالث

االجتماع
الرابع

االجتماع
الخامس

االجتماع
السادس

االجتماع
السابع

االجتماع
الثامن

 21فبراير

 22أبريل

 26أغسطس

 8سبتمبر

 3أكتوبر

 25أكتوبر

 4نوفمبر

 14نوفمبر

1

عبدالرحمن بن محمد
الغمالس

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2

خالد بن محمد العنيزان

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

3

عبدهللا بن محمد الريس

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

4

وليد بن يوسف الغمالس

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

5

ابراهيم بن عبدهللا
الغمالس

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

6

فهيد بن معزي العصيمي

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

7

نايف بن طالل الميمان

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

8

سعد بن عبدالعزيز
الحوشان

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

أعضاء مجلس اإلدارة

منح التمويل ألطراف ذو عالقة :

تم منح التمويل من ضمن مبادرة البنك المركزي لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

1

نوع العالقة

مبلغ التمويل

تاريخ المنح

المدة

عضو مجلس إدارة وعضو لجنة

4,000,000

13/12/2020

 36شهر
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اللجان المنبثقة عن المجلس

تقوم الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة كالً حسب اختصاصه بتكوين اللجان التالية من أجل الدعم
في أداء مهامهم وعملهم بفاعلية ومن أجل البحث عن المساعدة في عملية صنع القرار ،وهذه
اللجان هي( :اللجنة الشرعية  -اللجنة التنفيذية – لجنة المراجعة – لجنة المخاطر واالئتمان – لجنة
الترشيحات والمكافآت) ،وجميع اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة عاملة ،وتجتمع حسب جدول
أعمالها وتقدم المشورة والقرارات لمجلس اإلدارة وإدارة الشركة ،كل لجنة حسب المهام المكلفة
بها.

• اللجنة الشرعية:
تتولى اللجنة الشرعية بشركة المرابحة المرنة للتمويل مسؤولية اعتماد المنتجات والخدمات
المقدمة والمتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ،والتأكد من سالمة التطبيق الشرعي
لها ،وذلك من خالل وحدة الرقابة والتدقيق الشرعي  ،وتتكون اللجنة بشركة المرابحة المرنة للتمويل
من ثالثة علماء بارزين في مجال الشريعة اإلسالمية واالقتصاد اإلسالمي  ،و هم:
فضيلة الشيخ أ.د عبدهللا بن محمد العمراني – الرئيس  -بروفسور الفقه المقارن بجامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية.

فضيلة الشيخ د .فهد بن عبدالرحمن العيبان – نائباً للرئيس  -المختص في التأصيل العلمي
والعقود المالية والدراسات اإلسالمية – جامعة الملك سعود.
فضيلة الشيخ د .عبدهللا بن محمد الدخيل – عضواً – القاضي سابقاً  ،والمحكم الدولي  ،والمحامي
لعدد من المصارف المحلية.
وقد حققت الشركة مستوى عالٍ في االلتزام الشـرعي وتحقيق المعايير الشـرعية الصادرة عن
الهيئة الشـرعية في مختلف أعمال الشركة وأقسـامها وإداراتها.

تقرير مجس اإلدارة
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اللجان المنبثقة عن المجلس

•

اللجنة التنفيذية :

اللجنة التنفيذية تتولى مسئولية مراجعة األهداف االستراتيجية للشركة واإلشراف على تنفيذها

ومراجعة أداء الشركة المالي ووضع الميزانيات وخطة العمل السنوية.
اجتماعات اللجنة لعام 2021م
االجتماع
األول

االجتماع
الثاني

االجتماع
الثالث

االجتماع
الرابع

االجتماع
الخامس

االجتماع
السادس

 18فبراير

 21أبريل

 28يوليو

 24اكتوبر

 29ديسمبر

 30ديسمبر

1

عبدهللا الريس

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2

ابراهيم الغمالس

✓

✓

✓

✓

✓

✓

3

وليد الغمالس

✓

✓

✓

✓

✓

✓

أعضاء اللجنة

•

لجنة المراجعة :

تعمل لجنة المراجعة على مراقبة أعمال الشركة والتأكد من أنها متوافقة مع األنظمة واللوائح من
خالل اإلشراف على أعمال المراجع الداخلي ومراجع الحسابات وخطط ادارة االلتزام وبرنامج مكافحة
غسل االموال وتقييم فعالية وكفاءة الضوابط والسياسات واإلجراءات الداخلية للمراجعة الداخلية
و التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة واتخاذ اإلجراءات الالزمة
لتحسين مستوى االلتزام النظامي في الشركة.
اجتماعات اللجنة لعام 2021م
االجتماع األول

االجتماع الثاني

االجتماع الثالث

االجتماع الرابع

أعضاء اللجنة
17فبراير

 21أبريل

 28يوليو

 19اكتوبر

1

د .ناصر السعدون

✓

✓

✓

✓

2

سعد الحوشان

✓

✓

✓

✓

3

ابراهيم الغمالس

✓

✓

✓

✓
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اللجان المنبثقة عن المجلس

•

لجنة المخاطر واإلئتمان :

لجنة المخاطر واالئتمان تقوم باإلشراف على أداء مخاطر الشركة ومخاطر االئتمان ،ومراقبة
المخاطر التشغيلية بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة واألخذ بعين االعتبار المخاطر
السيبرانية والتقنية والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناء على المتغيرات الداخلية
والخارجية.
 .3تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والتحقق من عدم
االجتماع الخامس
االجتماع الرابع
االجتماع الثالث
االجتماع الثاني
االجتماع
والمخاطر األخرى.
مخاطر االئتمان
بفاعلية والسيما
األولالمخاطر
وظيفة
تجاوز الشركة له .بمراجعة
أعضاء اللجنة

اجتماعات اللجنة لعام 2021م

 20أبريل

 28يوليو

 31أكتوبر

 8ديسمبر

 9فبراير

1

خالد العنيزان

✓

✓

✓

✓

✓

2

فهيد العصيمي

✓

✓

✓

✓

✓

3

نايف الميمان

✓

✓

✓

✓

✓

فيصل القاضي

✓

✓

✓

✓

✓

4

•

لجنة الترشيحات والمكافآت :

لجنة الترشيحات والمكافآت تقوم بالتوصية المرشحين لمجلس اإلدارة واالدارة العليا وذلك بعد
فحص مهاراتهم والصفات المطلوبة في كل مرشح.
اجتماعات اللجنة لعام 2021م
االجتماع االول

االجتماع الثاني

 20يناير

 24مارس

1

فهد الفريان

✓

✓

2

خالد العنيزان

✓

✓

3

عبدالرحمن السلطان

✓

✓

أعضاء اللجنة

تقرير مجس اإلدارة

25

القرارات التنفيذية للبنك المركزي السعودي

إلتزاماً بما ورد في تعميم البنك المركزي السعودي رقم  41047953وتاريخ 10/7/1441هـ  ،تالياً القرارات
التنفيذية والصادرة عن البنك المركزي السعودي تجاة المرابحة المرنة للتمويل.

السنة المالية 2020م

موضوع المخالفة

مخالفة تعليمات البنك المركزي

السنة المالية 2021م

عدد القرارات
التنفيذية

إجمالي مبلغ الغرامات
المالية بالريال السعودي

عدد القرارات
التنفيذية

إجمالي مبلغ الغرامات
المالية بالريال السعودي

1

0

2

105,000

اإلشرافية والرقابية
مخالفة تعليمات البنك المركزي

-

-

1

35,000

الخاصة بحماية العمالء
مخالفة تعليمات البنك المركزي
الخاصة ببذل العناية الواجبة في

-

-

-

-

مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب
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الحوكمة

تعمل الشركة وفي مقدمتها مجلس اإلدارة على تعزيز استمرار وجود منظومة حوكمة فعالة
ومتطورة ومستدامة وصياغة األهداف االستراتيجية وتحويلها إلى برامج عمل مالئمة ،والعمل على
تحقيقها مع االلتزام بمعايير الشفافية واإلفصاح والعدالة ،لتحقيق استراتيجية الشركة ،وتحقيق
رؤيتها ورسالتها ،بتقديم قيمة متنامية على المدى الطويل للمساهمين وكافة أصحاب المصالح
ويعد التزام شركة المرابحة المرنة للتمويل بممارسة أعمالها وأنشطتها بما ال يتعارض مع أحكام
الشريعة اإلسالمية أحد متطلبات نظام مراقبة شركات التمويل ،فقد تم اعتماد وثائق الحوكمة
للشركة وتحديثاتها كدليل الحوكمة ومجموعة من السياسات والوثائق ذات الصلة.

ويعمل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية باستمرار على تأكيد أهمية االلتزام بضوابط الحوكمة
كوسيلة فعالة لتطوير مفاهيم الشفافية والنزاهة والرقابة وتحقيق األداء المهني الرفيع ,كما
يعمل مجلس اإلدارة ولجانه باستمرار على متابعة االدارة التنفيذية للتأكد من التزامها الدائم
والفعال بتطبيق ما جاء بتلك اللوائح والسياسات.

حوكمة مجلس اإلدارة :
يتالف مجلس إدارة الشركة من ثمانية أعضاء ،تم انتخابهم في اجتماع الجمعية العامة لمدة ثالثة
سنوات بدأت بتاريخ  15/06/2019وتنتهي بتاريخ .14/06/2022

م

االسم

الصفة

1

عبدالرحمن بن محمد الغمالس

رئيس المجلس – عضو غير تنفيذي

2

خالد بن محمد العنيزان

نائب رئيس المجلس – عضو مستقل

3

عبدهللا بن محمد الريس

عضو مستقل

4

وليد بن يوسف الغمالس

عضو تنفيذي

5

ابراهيم بن عبدهللا الغمالس

عضو مستقل

6

فهيد بن معزي العصيمي

عضو غير تنفيذي

7

نايف بن طالل الميمان

عضو غير تنفيذي

8

سعد بن عبدالعزيز الحوشان

عضو غير تنفيذي
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نتائج المراجعة السنوية
لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية
تنتهج الشركة إطارًا رقابيًا مبنيًا على خطوط دفاعية ،وتقوم اإلدارات المختلفة وقطاعات األعمال
في الشركة بموائمة أنشطتها بما يتوافق مع األنظمة واللوائح الموضوعة والمعتمدة من الجهات
المختصة كخط دفاع أول ،في حين تقوم إدارات الرقابة الداخلية المتمثلة في االلتزام وإدارة المخاطر
بدور خط الدفاع الثاني وتعنى بتقييم وقياس ومراقبة مستويات المخاطر المختلفة لضمان
التماشي مع الضوابط التي وضعت وبهدف إيفاء الشركة بالمتطلبات النظامية ،وترفع هذه
اإلدارات تقارير دورية للجان المجلس الفرعية ومن ضمنها لجنة المراجعة ولجنة المخاطر ،وتقوم
المراجعة الداخلية بمهام خط الدفاع الثالث من خالل تقديم تأكيدات موضوعية ومستقلة بهدف

إضافة قيمة نوعية للشركة وحماية أصولها وتحسين عملياتها وتطويرها.
وبشكل عام ،فقد تم التأكد بدرجة معقولة من فعالية إجراءات ونظم الرقابة الداخلية من حيث
تغطية تلك اإلجراءات للجوانب الرقابية الهامة والتي قد تؤثر بشكل جوهري على تحقيق الشركة
ألهدافها.

رأي لجنة المراجعة عن مدى كفاية الرقابة الداخلية
تضطلع اإلدارة التنفيذية بمسؤولية الحفاظ على نظام رقابة داخلية فعال في الشركة يشمل كافة
السياسات واإلجراءات والعمليات التي تم تصميمها تحت إشراف مجلس اإلدارة لتحقيق األهداف

االستراتيجية للشركة ،وقد تم تصميم نظام متكامل للرقابة الداخلية بالشركة على النحو الموصى به
من قبل الجهات التنظيمية والرقابية وتقوم الشركة بتقييم ومراقبة نظام الرقابة الداخلية من خالل
إدارات الشركة الرقابية واللجان المعنية.
وبناء على التقارير الدورية التي عرضت على اللجنة من قبل المراجعة الداخلية و إدارة االلتزام
ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتقارير مراجع الحسابات الخارجي واستنادا على التأكيدات
واإلفصاحات السنوية التي تم الحصول عليها من اإلدارة التنفيذية ،فإن لجنة المراجعة ترى أن نظام
الرقابة الداخلية المعمول به حاليًا يعمل بفعالية مقبولة مع األخذ بعين االعتبار الى ان عملية

التحسين والتطوير في أنظمة الرقابة الداخلية أن تكون مستمرة لتتماشى مع أي تحديث في البيئة
التشريعية ،علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سالمة تصميمه وفعالية تطبيقه
ال يمكن أن يوفر تأكيدًا مطلقًا.
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تقرير حول
مراجعة القوائم المالية
قائمة الدخل الشامل

2021
ريال سعودي

دخل عموالت خاصة
مصروف عموالت خاصة

133,619,550
()20,045,044

صافي دخل العمولة الخاصة

─────────
113,574,506

2020
ريال سعودي
105,590,333
()24,700,254
─────────
80,890,079

دخل العمليات األخرى
إيرادات أخرى
إجمالي دخل العمليات

18,867,578
─────────
132,442,084

17,412,492
─────────
98,302,571

مصاريف العمليات
مصاريف عمومية وإدارية
خسائر انخفاض في قيمة مديني تمويل إسالمي

()46,147,093
()38,814,177

()35,047,325
()23,440,525

الدخل قبل الزكاة

─────────
47,480,814

─────────
39,814,721

الزكاة

()6,599,568

()5,873,024

صافي دخل السنة

─────────
40,881,246

─────────
33,941,697

الدخل الشامل ا خر

دخل شامل آخر لن يعاد تصنيفه إلى الربح و الخسارة في
الفترات الالحقة خسائر) مكاسب اكتوارية عن إعادة قياس
التزامات المنافع المحددة للموظفين)
إجمالي الدخل الشامل

()327,749
40,553,497
═════════

الربح األساسي والمخفض للسهم

1.34
═════════

68,416
34,010,113
══════════

1.24
══════════
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تقرير حول
مراجعة القوائم المالية
قائمة المركز المالي
2021
ريال سعودي
الموجودات
نقدية وشبه نقدية
ودائع نقدية مقيدة
مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
مدينو تمويل إسالمي
موجودات تم مصادرتها معدة للبيع
موجودات حق االستخدام
موجودات غير ملموسة
ممتلكات ومعدات
إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى
مخصص الزكاة
قروض
التزامات إيجار
التزامات المنافع المحددة للموظفين
إجمالي المطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة
إجمالي حقوق المساهمين
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

2020
ريال سعودي

42,807,690
11,632,698
892,850
924,111,199
49,421,675
4,264,487
4,642,060
4,491,747

89,064,757
2,023,184
13,002,576
892,850
793,636,024
66,606,251
5,436,060
4,957,212
5,132,583

──────────
1,042,264,406
══════════

─────────
980,751,497
═════════

11,928,262
7,000,512
649,282,746
3,928,005
4,245,231
──────────

8,793,452
7,188,728
631,150,654
5,177,403
3,115,107
─────────

676,384,756

655,425,344

──────────

─────────

311,355,000
17,250,061
37,274,589

280,500,000
13,194,711
31,631,442

──────────
365,879,650
──────────
1,042,264,406
══════════

─────────
325,326,153
─────────
980,751,497
═════════
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تقرير حول
مراجعة القوائم المالية

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

االحتياطي
النظامي
ريال سعودي

رأس المال
ريال سعودي
الرصيد في  1يناير 2020
زيادة في رأس المال

255,000,000
25,500,000

صافي دخل السنة
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل

-

-

محول إلى االحتياطي النظامي

-

3,401,011

()3,401,011

─────────
13,194,711
-

─────────
31,631,442
()30,855,000

────────
325,326,153
-

صافي دخل السنة
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل

-

-

40,881,246
()327,749
40,553,497

40,881,246
()327,749
40,553,497

محول إلى االحتياطي النظامي

-

4,055,350

()4,055,350

-

الرصيد في  31ديسمبر 2021

─────────
311,355,000
═════════

─────────
17,250,061
═════════

─────────
37,274,589
═════════

─────────
365,879,650
═════════

─────────
280,500,000
الرصيد في  31ديسمبر 2020
الزيادة في رأس المال (إيضاح 30,855,000 )20

9,793,700
-

اإلجمالي
األرباح المبقاة
ريال سعودي ريال سعودي
26,522,340
()25,500,000

291,316,040
-

33,941,697
68,416
34,010,113

33,941,697
68,416
34,010,113
-
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تقرير حول
مراجعة القوائم المالية
قائمة التدفقات النقدية
2021
ريال سعودي

2020
ريال سعودي

األنشطة التشغيلية
الدخل قبل الزكاة
التعديالت لـ:
خسائر انخفاض في قيمة مديني تمويل إسالمي
استهالك ممتلكات ومعدات
إطفاء موجودات غير ملموسة
استهالك موجودات حق االستخدام
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
أعباء مالية بشأن عقد إيجار

التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس
المال العامل
تعديالت رأس المال العامل:
مدينو تمويل إسالمي
مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
ودائع نقدية مقيدة
الموجودات المصادرة والمعدة للبيع
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى
صافي النقدية المستخدمة في العمليات
زكاة مدفوعة
التزامات إيجار مدفوعة
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية

47,480,814

39,814,721

38,814,177
1,499,659
732,520
1,606,091
1,021,152
262,184
─────────

23,440,525
1,173,580
671,185
1,587,986
856,766
332,161
─────────

91,416,597

67,876,924

()169,289,352
1,369,878
2,023,184
17,184,576
3,134,810
─────────
()54,160,307
()6,787,784
()1,946,100
()218,777
─────────
()63,112,968
─────────

()226,658,103
()3,052,607
()62,397,2890
()892,790
─────────
()225,123,865
()1,822,040
()1,832,500
()54,534
─────────
()228,832,939
─────────

()858,823
()417,368
─────────
()1,276,191
─────────

()1,416,350
()1,428,790
─────────
()2,845,140
─────────

األنشطة االستثمارية
إضافات إلى الممتلكات والمعدات
إضافات إلى الموجودات غير الملموسة
النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
قروض مستلمة
قروض مسددة
صافي النقدية من األنشطة التمويلية
صافي النق

في النقدية وشبه نقدية

النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

243,000,000
()224,867,908
─────────
18,132,092
─────────
()46,257,067
89,064,757
─────────

327,000,000
()162,838,169
─────────
164,161,831
─────────
()67,516,248
156,581,005
─────────
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تقرير حول
مراجعة القوائم المالية

النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

42,807,690
═════════

89,064,757
═════════

المعامالت غير النقدية الهامة
إصدار رأس المال
موجودات حق االستخدام
التزامات اإليجار

30,855,000
()434,518
434,518

المعلومات اإلضافية األخرى
عمولة خاصة مدفوعة
عمولة خاصة مستلمة

()22,128,291
112,491,800

25,500,000
()1,474,959
1,495,609

()19,369,539
96,763,732
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الخاتمة

وفي الختام يعبَر مجلس اإلدارة عن سروره بما قدمته الشركة من نمو ونتائج إيجابية خالل العام
2021م ،ويتقدم المجلس بالشكر إلدارة الشركة وجميع العاملين بها ،وأعضاء اللجان المنبثقة من
مجلس اإلدارة وأعضاء اللجنة الشرعية ،على جهودهم المخلصة ومساهمتهم الفعالة في األعمال
واألنشطة التي تقدمها الشركة لعمالئها ،ونتوقع بإذن هللا أن يتواصل النمو والتوسع في أنشطة
الشركة وأعمالها خالل العام 2022م.
والشكر والتقدير موصول لألخوة المساهمين ،على دعمهم وثقتهم وتعاونهم ،الذي كان له األثر

الكبير في تحقيق مزيد من التقدم والنمو للشركة.
وتقبلوا فائق التقدير واالحترام،،،

رئيس مجلس اإلدارة
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