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عشر  امن الثوي السن ه"أوركس السعودية"( أن يقدم لكم تقرير أويسر مجلس إدارة شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي )"الشركة" 

 . م  2019ديسمبر  31المنتهية في  ةالمراجعة للشركة عن السن ةالقوائم الماليو

 مقدمة 

لسجل موجب اوتزاول نشاطها ب ،لشركات في المملكة العربية السعوديةشركة مساهمة مقفلة تأسست بموجب نظام ا وركس السعودية هيأ

عية رقم م(، والرخصة غير الصنا2001يناير  16)الموافق  ـه1421شوال  21الصادر في الرياض بتاريخ  1010163957التجاري رقم 

أ /7رقم  شركة التمويلورخصة  م( الصادرة من وزارة التجارة والصناعة2000مايو  31)الموافق  ـه1421صفر  27بتاريخ  99

من  الهاأعم الشركة مارس. وتالصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي م(27/2/2014)الموافق  هـ27/04/1435بتاريخ  201403ش/

 في المملكة.( : خمسة مكاتب2018)مكاتب فرعية وخمسة خالل مكتبها الرئيس 

ية تلبعلى  خاصاإلنتاجية، مع التركيز بشكل  االقتصادية جميع القطاعاتلجل األ ةتقديم تمويل األصول متوسط الشركة والغرض من 

 ا.والتوسع في آليته لحجم، وبالتالي المساعدة في تقديم منح القروض في المملكةمتوسطة اواحتياجات الشركات الصغيرة 

 قطاعات العمل .1

ة والصناع التء والمقاوقطاعات البنا في ة السلعية إلى عمالئهاوتمويل المرابحتسهيالت التأجير التمويلي تقدم شركة أوركس السعودية 

رة بصو الشركة المؤجرة من قبلاألصول وتتضمن  والنقل. الغذاء والصناعات المرتبطة بها والرعاية الصحية والتعليمووالتجارة 

لعقارات اآلالت واوإضافة إلى األجهزة  ،المعداتوالمستشفيات و، تقنية المعلوماتبالبناء و المتعلقة معداتالو ،رئيسية السيارات

 التجارية.

 االستراتيجية .2

ر التمويلي أوركس للتأجي استراتيجية شركة ستمر تركيزا، السائدة وقتهاالظروف ااالقتصادية  ، ومع األخذ باالعتبار2019لعام لبالنسبة 

عالوة  .العمالء محفظةحجم  علىالحفاظ محاولة مع  متوسطةالمنخفضة إلى المخاطر ال اتذ يةاالئتمانوتقديم الخدمات  حصيلعلى الت

الرعاية ثل م 2020نحو القطاعات التي تستهدفها خطة التحول الوطنية لعام األعمال على تنويع على ذلك، ركزت االستراتيجية 

 الصحية، وخدمات التعليم، والنقل، والطاقة، والسياحة.

ى ي سوف تساعد علالحجم و الت المعامالت صغيرةى التدابير و الجهد لزيادة حجم لع ستركز االستراتيجية ،2020عام بالنسبة لل أما

امج برنفيدة من انات المتخدام الضم. الشركة تهدف الستمرار اسوبالتالي تحسين الربحية معدل التمويل اإلجمالي،تعزيز قاعدة العمالء و 

ركز ياالعمال سوف  تنويع قطاعاتاستمرار ذلك  علىعالوة العمالء. لتوسيع قاعدة كفالة و المرونة المتوفرة  في تمويل المرابحة  

 .قطاع الرعاية الصحية و التعليم وخدمة المواصاالت و الطاقة و السياحةعلى استهداف 

 إدارة المخاطر .3

استخدام  من خالل نشاطات أوركس السعودية، وتدير الشركة عملية تحديد وقياس مستمرة للمخاطرعامال حيويا لتعتبر إدارة المخاطر 

لخص مما يلي حدود المخاطر وضوابط أخرى وعدد من اللجان واإلدارات التي تم تأسيسها لتنسيق إدارة المخاطر بشكل يومي. وفي

 للمخاطر الرئيسة:

 مخاطر االئتمان:

 منرة مالية خسا ينتج عنه مما. امهمالية سوف يفشل في الوفاء بالتزالمعاملة الأن الطرف المقابل في  إحتماليةفي  مخاطر االئتمانتتمثل 

 أكبر اعتبارهيمكن ا نبما أن التمويل هو خط العمل الرئيسي للشركة، فإن مخاطر االئتماو فائدة.العائد من الأصل المبلغ وكذلك دخل 

ية ائمة مرجعمن أجل تقليل مخاطر االئتمان، تتبع شركة أوركس السعودية نماذج قياسية وقو .في ملف المخاطر اإلجماليمساهم 

س شركة أورك ومتقعالوة على ذلك،  االئتمان.واعتماد متسلسل لمراجعة هيكل للحصول على معلومات تشغيلية ومالية للعميل وتتبع 

 للعمالء وفئات األصول. منطقية تعرضالمختلفة وقد وضعت حدود  التمويل أنواعالسعودية تنويع مخاطرها بين 
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 مخاطر السيولة:

روف ظالي ظل ففي تواريخ استحقاقها النقدية التزاماتها ب تستطيع أوركس السعودية معها الوفاءال أهي مخاطر  مخاطر السيولة

عمالء ات عقود الومن أجل التعامل مع تلك المخاطر، فإن أوركس السعودية تستخدم تحليل استحقاق. السيولةضغط االعتيادية وظروف 

مويل ثالث دل مدة تعلى محفظة متنوعة ذات مخاطر متوازنة بين أصولها والتزاماتها وبمعوالتدفق النقدي المتوقع من أجل المحافظة 

 .سنوات ونصف تقريبا

 مخاطر السوق:

كس ركة أورشتعرض تتشير مخاطر السوق إلى المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار العموالت وأسعار صرف العمالت األجنبية. 

من  أثرهاف تخفيي يتم ، والتمعومالتزاماتها التمويلية ذات معدل  فيما يخصيرات في أسعار الفائدة لمخاطر التغ أساسيبشكل  السعودية

 .أجنبيلة ر بأي عمفيما يتعلق بمخاطر الصرف، ال تقوم شركة أوركس السعودية باالستثماوخالل مقايضات أسعار الفائدة أي التحوط. 

دوالر  السعودي بالبسبب الربط الرسمي لللايرو ،بالدوالر األمريكي تتماألجنبية بالعمالت الشركة جميع قروض فإن من ناحية أخرى، 

 .ر األمريكيالسعودي مقابل الدوالاللاير قيمة يتم انخفاض لمخاطر الصرف األجنبي ما لم  فإن الشركة غير معرضة ،األمريكي

 المخاطر التشغيلية:

 وأ األعطالأو  ،خفاقاتاإلدم كفاية اإلجراءات التشغيلية الداخلية، بما في ذلك ع التي تنشأ عن المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة

لمخاطر ا، ومراقبة خطأ بشري أو فني. وتدير أوركس السعودية المخاطر التشغيلية من خالل إطار رقابة نتيجةالمعلومات في األخطاء 

ويض التفو الحياتالصوالمهام والواجبات،  بينتشغيلية الفصل المحتملة واالستجابة لها. ومن النشاطات األخرى لتخفيف المخاطر ال

 .الداخلي إجراءات التقييمإضافة إلى لموظفين اتدريب و يات،ملالع ةتأتمو، تسويةوال

 التركيز الجغرافي .4

م، رى في الدماق أخسويتتمارس الشركة أعمالها في المملكة العربية السعودية فقط. ويقع مكتبها الرئيس في الرياض، كما أن لها مكاتب 

 والجبيل وجدة ومكة وخميس مشيط.

 المالية المؤشرات .5

مليون لاير  111.33مليون لاير سعودي مقارنة ب  108.15م مبلغ  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في بلغ إجمالي إيرادات الشركة 

  2018 مليون لاير سعودي في عام 54 مليون لاير سعودي مقابل 55المصاريف التشغيلية إلى  زادتم.  2018سعودي في عام 

]قبل بحة ويل المراوتم بلغ صافي االستثمار في التأجير التمويليو. زيادة في مخصص انخفاض األصول المالية. ويرجع ذلك أساسا إلى 

لسنة تم ا. كذلك خالل في العام السابق سعودي مليون لاير 1,272,50 بالمقارنة مع، سعودي مليون لاير 1,239,41[ المخصص

 م: صفر(.2018)سعودي  مليون لاير 27.67شطب ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 

 2015 2016 2017 2018 2019 لاير سعودي بالمليون

وتمويل  صافي االستثمار في التأجير التمويلي

 المرابحة
1,043 1,051 1,220 1,497 1,937 

 2,036 1,593 1,328 1,210 1,141 إجمالي األصول

 1,133 672 392 264 114 القروض قصيرة وطويلة األجل والدين إجمالي

 809 838 856 855 875 حقوق المساهمين

 216,7 162,4 131,2 111,3 108,2 إجمالي اإليرادات 
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 36,4 26,1 14,6 9,3 4.6 مصاريف العموالت الخاصة

 76,1 83,0 66,5 44,6 50.1 مصاريف تشغيلية

 104,2 53,3 50,1 57,4 53.5 ضريبةصافي الدخل قبل الزكاة و ال

 - - - - 46.1 الزكاة و الضريبة )الحالية و السابقة(

 104,2 53,3 50,1 57,4 7,4 صافي الدخل بعد الزكاة و الضريبة

 

 بنود قائمة الدخل الرئيسية كنسبة من إجمالي الدخل .6

 :م2018وم 2019 لعامقائمة الدخل  بنوديوضح الجدول أدناه التغييرات التي طرأت على 

 

 نسبة التغير % 2018 2019 لاير سعودي بالمليون

 

 (2,8) 111,3 108,2  اجمالي الدخل

 (50,5) 9,3 4,6 عمولة خاصة

 12,3 44,6 50,1 مصاريف تشغيلية

 (6,8) 57,4 53,5 صافي الدخل

 

 عودي(مليون لاير س 0,483: 2018سعودي ) مليون لاير 2,46تتضمن المصاريف التشغيلية مخصصات خسائر التأجير التي بلغت 

 معايير التقارير المالية ومراجعة الحسابات .7

القوائم  قد تم إعدادمويل، فشركات الت مراقبةللوائح التنفيذية لقانون با والتزاما   ة المناسبة،يعودية بالدفاتر المحاسبتحتفظ أوركس الس

ر المالية الدولية الصادرة وفقا لمعايير التقاري وركس السعوديةألشركة م  2019سمبر دي 31للسنة المنتهية في  المراجعةالسنوية المالية 

 من مجلس معايير المحاسبة الدولية

ويوجد لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية تقوم بإجراء أعمال التدقيق وفقا للخطة السنوية المعتمدة، وهي تتبع مباشرة إلى لجنة 

ياته ذات الصلة بتطوير نظام الرقابة مسؤول مجلس اإلدارة، كما أنها مكلفة بمساعدة مجلس اإلدارة في تنفيذالمراجعة، التي تتبع بدورها ل

ة أيضا  عن تزكية المدققين مسؤولواللجنة  .الداخلية والحفاظ عليه، إضافة إلى مراقبة التزام الشركة باألنظمة واللوائح وقواعد السلوك
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وائم المالية قبل اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة، ومناقشة المدققين الخارجيين بالقوائم المالية المدققة، الخارجيين وتدويرهم، ومراجعة الق

 وخطاب اإلدارة، وإجراء التدقيق.

 االلتزام، ومكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب  .8

.  ة السليمطار اإلدارإعتبر جزءا ال يتجزأ من يحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب مكاف مهام االلتزام و يعتقد مجلس وإدارة الشركة أن

ذه هها. وتركز ير بشأنولذلك، فقد تم تأسيس إدارة منفصلة لتحديد وتقييم مخاطر االلتزام، ومراقبة مسائل عدم االلتزام ورفع التقار

 ة للتأكد منل الالزموإطارات العمالمخاطر، وتوطيد العالقات مع الهيئات التنظيمية، ووضع اآلليات  اإلدارة بصورة رئيسية على منع

 .منع الجرائم، وحماية القيم والممارسات المهنية

 نظام الرقابة الداخليفعالية  .9

الرقابة رض وذلك لغم وااللتزاوالمراجعة الداخلية  ،المخاطر اتإدارعن ، ووتطبيقه لنظاملالمسؤولة عن التصميم المناسب  هي دارةاإل

كل حسب  فاظ عليه،والح فعالالداخلية القابة رالالنهاية مسؤولين عن تشغيل نظام في جميع الموظفين تبر ويع. وتقييمه لنظاملالمستمرة 

بيل د عليه في سى االعتما، ومستوالرقابة الداخلية للشركة فعالية نظام تقييمعن  نمسؤولي المدققون الخارجيونيعتبر .  ومستواه الوظيفي

 وضع إجرءات التدقيق الخاصة بهم وفقا لذلك.

ن ى المطلوب مالمستو وتلبية أية فجوات فيهبشكل مستمر لكي يتسنى تحديد  تطويروال للتقييم نظام الرقابة الداخلية في الشركة يخضعو

 . وتشمل الضوابط الرئيسية ما يلي:الفاعلية

 .نتظمة للتأكد من كفاءتها ومالءمتهاتخضع لتحديثات ومراجعات م التي ات واإلجراءاتالسياس من مجموعةوجود  -

 إلى حد كبير. االحتيال األخطاء وفرص من متطورة تقلل أنظمة م عمليات الشركة بشكل آلي باستخدامتنفيذ معظ -

 الشركة. ية أصوللة لهذا الغرض ولحماُمَشك   انوالقرارات الرئيسية الهامة من قبل لج ذات الصلة جميع األعمالاإلشراف على  -

 متخصصة في مجاالت المراجعة ومراقبة االلتزام وإدارة المخاطر.ال داراتوجود اإل -

م يتم الداخلية ل رقابةال بأن نظاميعتقد لجنة المراجعة ما يجعله  لم يصله منو ناسبنظام الرقابة الداخلية م عمل يرى مجلس اإلدارة أنو

 .م2019أو أنه لم يتم وضع نظام فعال للرقابة الداخلية خالل عام كل الصحيح وتطبيقه بالشتصميمه 

 : المعايير األخالقية و قواعد السلوك .10

ادئ مد على المبالتي تعتوالثقافة المهنية والحفاظ عليها من خالل قواعد السلوك لديها،  للتأجير التمويلي بغرسس السعودية تلتزم أورك

 سعوديةركس الوأتخضع والمهنية. وهي تنطبق على اإلدارة والموظفين وأي شخص آخر قد يمثل الشركة. و للسالمة والسرية األساسية

 .لوكالمعايير األخالقية وقواعد السعلى تنفيذ وفعالية باإلشراف في ممارسة عملها لسلطة مجلس اإلدارة الذي يقوم 

 القروض  .11

 بنشاطات القروض في الشركة: ملخصفيما يلي . المدققةية إيضاحات القوائم الماليتم توفير تفاصيل االقتراض في 

 م 2018ديسمبر  31 م  2019ديسمبر  31 لاير سعودي بالمليون

 392,3 263,8 الرصيد االفتتاحي للقروض

 57,9 205,0 العوائد من القروض

  (186,4)  (354,6) قروض مسددة

 263,8 114,2 الرصيد الختامي للقروض
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 مليون لاير سعودي. 29وجد سحب على المكشوف من البنوك بميلغ ي ،باإلضاة لذالك

 سياسة توزيع األرباح .12

 الهدف: .أ

ر في االعتبا ع األخذلسياسة توزيع األرباح في تقديم عوائد للمساهمين بما يتوافق مع توقعاتهم االستثمارية م يتمثل الهدف الرئيس

ر أسهم إصداالل أو توزيعها من خ ،ع توزيعات األرباح نقدا  للمساهمينيجوز دفو رأس المال والنمو لدى الشركة. إدارة تطلباتم

 كليهما معا .أو  ،مجانية

 :إرشاديةمبادئ  .ب

 عليا:من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة ال رباح السنويةسياسة توزيع األ وإعداد مراجعةفيما يلي المبادئ اإلرشادية ل

 :استدامة توزيع األرباح .1

اء  على بن  تواترهاو وزيعهاالتي سيتم ت يجب تقييم مبلغ األرباح تعزيز ثقة السوق بمستقبل الشركة،و ،جل للمساهمينقيمة طويلة األلبناء 

 على المدى المنظور. نفس األرباح أو زيادتهاقدرة الشركة على االستمرار في دفع 

 نمو الشركة: .2

 .لنمولاالستراتيجية  هاخطط إنجازعلى الشركة  ةقدرإعاقة إلى ونوع األرباح الموزعة  واترمبلغ وتيجب أال يؤدي 

 

 المالك الرئيسيون .13

 2019ديسمبر  31ويبين الجدول التالي حصة كل مساهم في أسهم الشركة كما هي في  لم يطرأ تغير في حصص األسهم خالل العام.

 :م

  م 2019 ديسمبر 31 المساهمون

 % األسهم المملوكة 

 38.00 20,900,000 البنك السعودي لالستثمار

 32.00 17,600,000 مجموعة االستثمار والتنمية التجارية المحدودة

 27.50 15,125,000 ابانالي -أوركس كوربوريشن 

 2.50 1.375.000 الباكستان –أوركس باكستان للتأجير التمويلي المحدودة 

 55,000,000  100 

 

 التعامالت مع أطراف ذات عالقة .14

ن القوائم م 27رقم  أعمالها اإلعتيادية بالتعامل مع األطراف ذات العالقة والتي تم تلخيصها في اإإليضاحتقوم الشركة خالل دورة 

 . المالية المدققة
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 مجلس اإلدارة .15

 :المجلس حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات

 م 2019ديسمبر  17 م 2019سبتمبر  25 م 2019 مايو 7 م 2019فبراير  26 االسم

 √ √ √ √ نمحمد عمران العمرا

 √ √ √ √ شاهين أمين

 √ √ √ √ سهل العمير

 √ √ √ √ خالد أبا الخيل

 √ √ √ √ عبد اإلله أحمد األحمد

 √ √ √ باإلنابة سلمان بدر الفغم

 √ √ √ √ عالء رشيد أبو خضره

 باإلنابة باإلنابة باإلنابة باإلنابة هاروكازو ياماجوتشي

   باإلنابة باإلنابة تكاشي ناكاياما

  باإلنابة   فوميهيكو ساتو1

  باإلنابة    2كيوكازو إيشينابي

 .ما عدا العضو المنتدب األستاذ/ شهاين أمين )عضو تنفيذي( جميع أعضاء مجلس اإلدارة هم من غير التنفيذيين

يل أبر  22اريخ دارة بتلس اإلدارة الذي أقره مجلس اإلأكد المجلس طلب أوركس كوربوريشن استبدال السيد تكاشي ناكاياما بالسيد فوميهيكو ساتو بقرار من مج 1
 .2019مايو   06رهنا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تم الحصول عليها في  2019

  62تاريخ بإلدارة س ابقرار من مجلس اإلدارة الذي أقره مجل كيوكازو إيشينابي أكد المجلس طلب أوركس كوربوريشن استبدال السيد فوميهيكو ساتو بالسيد 2
 .2019 أوكتوبر 15لسعودي والتي تم الحصول عليها فيرهنا بموافقة مؤسسة النقد العربي ا 2019 سبتمبر

 

 

 لجان المجلس

 شكيل اللجان التالية:قام مجلس اإلدارة بت

 يات الرئيسية لهذه اللجنة:المسؤولوفيما يلي : وإدارة المخاطر لجنة االئتمان (أ)

 احبة لها.ل المصدارة في مراجعة جميع المخاطر التي قد تواجهها الشركة، واتخاذ قرار بشأن الحد من العواممساعدة مجلس اإل -

 ية والحد من العوامل المصاحبة.تقييم ومراجعة المخاطر التشغيلية وغير التشغيل -

 .للعمالء ئتماناالحد مراجعة واعتماد  -

 ضفاء الطابعإلستقلين وغالبية أعضائها من الممن ثالثة أعضاء غير تنفيذيين،  ل هذه اللجنة التي تتكوني:  تم تشكلجنة المراجعة (ب)

ة الية الدوريئم الموتساعد اللجنة مجلس اإلدارة في ضمان نزاهة القوا .الرقابة وتطويرهما المؤسسي على عملية المراجعة وبيئة

 وفعالية:

 ة.لمراجعوإجراء اناوبهم ومؤهالتهم واستقالليتهم وت المراجعة الخارجية فيما يتعلق بتعيين المراجعين الخارجيين 
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 .نظام الضوابط الداخلية 

 .مهمة المراجعة الداخلية ومهمة االلتزام 

  أعضاء  مكافآت)ج( لجنة الترشيحات والمكافآت: شكل المجلس لجنة الترشيحات والمكافآت لوضع السياسات واإلجراءات المتعلقة ب

 ذيين في الشركة.مجلس اإلدارة وكبار التنفي      

 مصالح أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية )بما في ذلك أزواجهم وأطفالهم القصر( .16

 أعضاء المجلس:

أي  ي ذلكبما ف من أعضاء المجلسعضو ال يملك أي و ،المساهمينقبل من  أعضاء مجلس إدارة الشركة هم من المدراء المرشحين

 .الح أخرى في الشركةمص ةذي عالقة بهم، أي أسهم أو أي صشخ

 اإلدارة العليا:

شخص ذي  يي ذلك أمن أعضاء اإلدارة العليا أي أسهم في الشركة. كما أن الرئيس التنفيذي والمدير المالي بما ف عضو ال يملك أي

 باستثناء المكافآت. عالقة بهم، ليس لديهم أي مصالح أخرى في الشركة

 التعويضات:

رواتب وتعويضات بمليون لاير سعودي ممثلة  9.97م مبلغ 2019ارة ومدراء اإلدارات الرئيسية لعام بلغ إجمالي تعويضات مجلس اإلد

 أخرى

 

 ن الخارجيوندققوالم .17

مين الذي لمساهل وميةعمخارجيين للشركة أثناء االجتماع السنوي للجمعية ال مدققينك برايس ووترهاوس كوبرز / تعيين السادةإعادة تم 

 إلدارة.ومجلس ا المراجعةبناء على توصية لجنة  .م 2019ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل وذلكم  2019 مايو 7في  هعقدتم 

  الدخل دفع الزكاة وضريبة .18

 نوالمساهمون السعودي أ(.

الزكاة للسنوات  مليون لاير سعودي. مستحقات 7,47تقدر الزكاة المستحقة من حصة دخل المساهمين السعوديين للعام الحالي بمبلغ 

ح اربحميلها على حساب األتمليون لاير سعودي والتي تم  36,82بلغ ت يهاعلالماضية و التي تم االتفاق مع الهيئة العامة للزكاة و الدخل 

ء بينما ن الشركام. مستحقات الزكاة للسنوات الماضية تم تحصيلها جزئيا مؤسسة النقد العربي السعودير اتباعا لتوجيهات ئوالخسا

 المستقبلية.رباح األمن توزيعات  خصمهسيتم و تسجيله كمستحقات على الشركاء قي تم المبلغ المتب

 نيالمساهمون غير السعودي (ب

 .سعودي ون لايرملي 1,82 بمبلغحقها المساهمون األجانب عن هذا العام تحصة الدخل التي يس منتقدر قيمة ضريبة الدخل المستحقة 

 

 المسؤولية االجتماعية .19

 تنائهااعضل من خالل مستقبل أف في بناءاإلسهام  في التزامهامن انطالقا بمسؤولياتها االجتماعية  ذات الصلة اتهانشاط ةالشرك تنفذ

 .بالمجتمعات المحلية
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 األنظمة واللوائح المطبقة .20

 لتنفيذيةوائح اللوا نظام مراقبة شركات التمويلالتمويلي و اإليجار ونظامتلتزم أوركس السعودية بأحكام نظام الشركات السعودية 

  .واألنظمة والقواعد واللوائح األخرى إرشادات مؤسسة النقد العربي السعوديو

 

 اإلقرارات .21

 ما يلي:بمجلس اإلدارة  قري

  الصحيحة. الدفاتر المحاسبية حفظتم 

  ناء معاملة باستث ،ويليلتأجير التما أنظمة ولوائح فيكما هو مطلوب ، معايير التقارير المالية الدوليةلوفقا  تُِعد الشركة قوائمها المالية

 .الزكاة والضرائب التي يتم تعديلها وفقا  لتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي

 ي من الجهاتأالي أو لرئيس التنفيذي أو المدير المألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو اائمة حاليا  ال يوجد للشركة أي عقود ق 

 .أي مصالح جوهرية بهمالمرتبطة 

 الشركة. استمرارية حول عظيم ال يوجد شك 

 اآلفاق المستقبلية .22

يادة الناجحة وز وتتطلع إلى االستمرار في مسيرتهاالمنقضية،  عشر الثمانيةألعوام اتبوأت الشركة مكانة مميزة في السوق خالل 

 .أرباحها بشكل تدريجي مع التحسن المتوقع لالقتصاد السعودي خالل السنوات القادمة

ربي لنقد العامتنانه لحكومة المملكة العربية السعودية وبشكل خاص مؤسسة اتقديره ونم المجلس هذه الفرصة لإلعراب عن يغتو

لس ا يقدم المجستمر. كموالصناعة على دعمهم المالسعودي، والهيئة العامة لالستثمار السعودي، وهيئة السوق المالية، ووزارة التجارة 

ودهم هنيتهم وجهمعلى السعودية أوركس لدى  العاملينسعوديين والدوليين على ثقتهم ودعمهم، وإلى فريق لمساهمي الشركة ال هتقدير

 في خدمة الشركة. متواصلةال

 ولي التوفيقوهللا 

 

 بالنيابة عن مجلس اإلدارة

  مجلسالرئيس 


