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السادة / مساهمي شركة توكيالت للتمويل – شخص واحد مساهمة مقفلة  
    /  الموقرين 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد،

الدخل من قبل مراجع  المالي وقائمة  المالية والمركز  القوائم  وبعد االنتهاء من إعداد 
الحسابات الخارجي مكتب د. محمد العمري وشركاه (BDO)، يسر مجلس اإلدارة أن يقدم 
في  ورد  لما  طبقًا  المالية  للسنة  الشركة  أعمال  ونتائج  أداء  عن  السنوي  تقريره  لكم 
حساباتها الختامية عن الفترة المنتهية في 2021/12/31م ، كم¤ا تضم¤ن ه¤ذا التقري¤ر 
الجدي¤ر  وم¤ن  عنه،  المنبثق¤ة  واللجان  اإلدارة  مجل¤س  أعضاء  ع¤ن  تفصيلي¤ة  معلوم¤ات 
المركزي  البنك  عن  الصادرة  الحوكمة  مبادئ  متطلب¤ات  وفق  إع¤داده  ت¤م  أن¤ه  بالذك¤ر 
السعودي بتاريخ 1442/11/21 ه¤، وق¤د روعي تبن¤ى درج¤ة عالي¤ة م¤ن الش¤فافية واإلفص¤اح 
م¤ا  كل  الشركة  ف¤ي  المصال¤ح  وأصح¤اب  المس¤اهمين  الس¤ادة  تزوي¤د  يضم¤ن  حتى 

يس¤اعدهم ف¤ي اتخ¤اذ قراراته¤م .
  

نفيدكم بأن الشركة استطاعت ولله الحمد من تحقيق نتائج مميزه خالل العام المالي 
المنتهي في 2021/12/31م وذلك يعود لتكاتف الجهود بين كافة العاملين بها بالمضي 
قدمًا وفق الخطط االستراتيجية الموضوعة التي انتهجتها الشركة بالرغم من التحديات 
التي  كورونا  فايروس  جائحة  وباألخص  العام  هذا  خالل  الشركة  واجهت  التي  الكثيرة 
اجتاحت العالم أجمع ومنافسة شركات التمويل ألعمال المنشآت المتوسطة والصغيرة 

في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البالد.

                                                                                          رئي¤س مجلس اإلدارة 
                                                                                          فيصل صالح القريشي
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أوًال: التكوين والنشاط 

الشركة: -
1437/05/21ه¤  الوزاري رقم 461/ق وتاريخ  القرار  هي شركة شخص واحد مساهمة مقفلة حسب 
الصادر من وزير التجارة والصناعة القاضي بتحول الشركة من شركة مساهمة مقفلة إلى شركة 
1424/05/13ه¤  وتاريخ   1010188406 رقم  التجاري  السجل  بموجب  مقفلة  مساهمة  واحد  شخص 

والرقم الوطني الموحد 7001559785.

نشاط الشركة: -
الصغيرة  المنشآت  نشاط  وتمويل  اإلنتاجية  األصول  وتمويل  التمويلي  اإليجار  أعمال  مزاولة 
والمتوسطة والتمويل االستهالكي بموجب ترخيص البنك المركزي السعودي رقم 361000009818 

وتاريخ 1436/01/18ه¤.

المق�ر الرئيسي والفروع :-
للمنطقة  الجديد  الفرع  تجهيز  وجاري  الربوة  حي  الفرعي  المكرمة  مكة  طريق  الرياض  مدينة 

الغربية كما تم بحمد الله توسعة فرع المنطقة الشرقية.

ثانيًا : تفاصيل الشركاء ونسبة ملكيتهم ألسهم الشركة 
الشركاء ونسب ملكيتهم: -

1 -   100 % الشركة المتحدة للسيارات 
رأس المال واألسهم: -

10 مليون سهم بقيمة إجمالية 100 مليون ريال.

ثالثًا: سياسة توزيعات األرباح
إن الموافقة على توزيع األرباح هو من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة، وذلك بناًء على 
توصية مجلس اإلدارة، ويعتمد المجلس عند اقتراحه توزيعات األرباح النقدية السنوية ومقدارها 
واألرباح  العام  لنفس  الشركة  ربحية  على  تستند  التي  الشأن،  بهذا  الشركة  سياسة  على 
لديها، مع  المتوفرة  السيولة  احتياطيات، وكذلك  السابقة على شكل  الفترات  المحتجزة عن 
البنك  ِقبل  المسبقة من  الموافقة  األساسي للشركة، وأخذ  النظام  الواردة في  المواد  مراعاة 

المركزي السعودي، مع األخذ بعين االعتبار اإلجراءات والسياسات التي تحكم عملية التوزيع.

رابعًا: المبيعات والتسويق
إدارة المبيعات والتسويق هي المعنية بالنشاط التسويقي لمنتجات الشركة (اإلجارة والمرابحة 
خطة  وضع  وتم  والبنوك  التمويل  شركات  من  المنافسين  ألنشطة  دراسة  عمل  تم  (وقد 

تسويقية للمنافسة تم اعتمادها من اإلدارة وتشتمل على ما يلي: -
    1.   خفض نسبة المرابحة إلى: (0.99 %).

    2.  خفض نسبة الدفعة المقدمة لتصل ما نسبته صفر % حسب الشرائح المعتمدة.
    3. طرح منتج المرابحة بالسلع (التورق).

    4.  زيادة نسبة الدفعة األخيرة من 15 % إلى 30 % من قيمة السيارة حسب الشرائح 
         المعتمدة.
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٥. عروض ترويجية وتسويقية بنسب منافسة مخفضة بدعم من الموردين حسب الطلب.
٦. زيادة عدد موظفي المبيعات.

٧. توفير خدمات ما بعد البيع بالفروع المعتمدة. 
٨. المشاركة الفعالة في برامج البنك المركزي السعودي لدعم القطاع الخاص خالل فترة جائحة 

كورونا .

خامسًا: استراتيجية الشركة
أن نكون إحدى الشركات الرائدة في مجال التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، مع 

العمل على المنافسة المباشرة باألخص بالعروض المقدمة من المنافسين.

سادسًا: الخطط والتوقعات المستقبلية
البشرية  لمواردها  األمثل  االستغالل  خالل  من  مساهميها،  حقوق  تنمية  إلى  الشركة  تهدف 

والمالية بما يلي: -
١. التوسعة لتغطية كافة منافذ البيع لدى وكالء السيارات.

٢. زيادة نسبة تمويل الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن برامج هيئة منشآت 
وبرنامج كفالة.

سابعًا: المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة

مخاطر السوق: -
نستعرض لكم المخاطر السوقية والتحديات التي تواجه الشركة واإلجراءات التي تم اتخاذها كما 

ندرج لكم التوصيات المقترحة لتفادي هذه المخاطر: -
١- التباطؤ االقتصادي الذي تشهده المنطقة وأثره سلبا على قدرة ورغبة العمالء على تمويل 

السيارات.
التوصية: التوسع في السوق وذلك من خالل تمويل سيارات أكبر عدد من الوكالء والموزعين 

والمعارض مع التوسع الجغرافي للشركة.
٢- منافسة الجهات التمويلية.

وشركات  البنوك  مع  المنافسة  عناصر  لزيادة  التمويل  لبرامج  المستمرة  المراجعة  التوصية: 
التمويل .

مخاطر السيولة: -
بالتزاماتها  للوفاء  األموال  توفير  في  للصعوبة  الشركة  مواجهة  في  السيولة  مخاطر  تتمثل   
النقدية  التدفقات  توفير  بضمان  السيولة  مخاطر  الشركة  وتدير  المالية،  باألدوات  المرتبطة 
الكافية وتسدد عادة فواتيرها خالل فترة تتراوح من ٩٠ إلى ١٢٠ يوم وقد تم اختيار شركة توكيالت 
من ضمن الشركات التي تم دعمها من قبل هيئة منشآت لمنحها تسهيالت مالية. كما عملت 
بتأجيل  السعودي  المركزي  البنك  لتوجيهات  نظرًا  النقدي  التدفق  توازن  على  الشركة  إدارة 
التحصيل للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي تمت مقابلته بتأجيل جميع 

سدادات التزامات الشركة للبنوك وهيئة منشآت.
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ثامنًا: األداء المالي للشركة
األداء خالل العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م كان جيدًا ومتوافقًا مع تطلعات األداء، حيث 

كانت المؤشرات المالية كما يلي: -

وبناء على هذه المؤشرات تبين لنا قوة األداء المالي للشركة عن هذه السنة ونتطلع إن شاء 
الله لعام قادم حافل بكثير من اإلنجازات.

تاسعًا: التوزيع الجغرافي للمبيعات:
المالية  السنة  خالل  الشركة  لمبيعات  الجغرافي  التوزيع  نسب  التالي  البياني  الرسم  يبين 

المنتهية ب¤ ٢٠٢١/١٢/٣١م. 
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عاشرًا: المعلومات المتعلقة بقروض الشركة
القروض والتسهيالت البنكية التي حصلت عليها الشركة حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 

٢٠٢١م هي كما يلي: -

الحادي عشر: الئحة حوكمة الشركات
تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في مبادئ الحوكمة الرئيسية الصادرة من ِقبل البنك 

المركزي السعودي، وبما ال يتعارض مع النظام األساسي للشركة، ونظام الشركات الصادر عن 
وزارة التجارة ، خاصة فيما يتعلق بحقوق المساهمين وااللتزام باإلجراءات المتعلقة باإلفصاح 

والشفافية على نحو يكفل تطبيق هذا المعيار بكل وضوح.
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الثاني عشر: تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه
يتكون مجلس اإلدارة من ستة أعضاء كما هو موضح أدناه:

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم: 

* التاريخ المشار إليه اعاله في تاريخ التعين المقصود به تاريخ دورة المجلس الحالية والتي بدأت من ٢٠٢١/٠٦/٠٩م 
حتى ٢٠٢٤/٠٦/٠٨م .
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اجتماعات المجلس 
عقد مجلس اإلدارة للدورة الحالية خالل عام ٢٠٢١م (٤)  اجتماعات وفيما يلي بيان باالجتماعات 

المنعقدة والحضور حسب الجدول التالي :

الثالث عشر: اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة واختصاصاتها 
١. اللجنة التنفيذية 

     تتكّون اللجنة التنفيذّية من رئيس / عضو مجلس اإلدارة والمسؤولين التنفيذين وغيرهم 
من كبار المدراء في الشركة أو خارجها، يعّين مجلس اإلدارة رئيس اللجنة التنفيذية ويحدد عدد 
أعضائها ويعتمد تعيينهم بما يتفق مع اإلرشادات والتوجيهات التي يقدمها مجلس اإلدارة من 
حين آلخر، يمكن أن تمارس اللجنة التنفيذية جميع الصالحيات التي يمنحها لها مجلس اإلدارة 
لكن ليس من حق اللجنة التنفيذية أن تغير أو ترفض أي قرار يعتمده مجلس اإلدارة ، وال يجوز 

أن تخالف القواعد المقررة من قبل المجلس وتتلّخص أبرز مهام اللجنة في ما يلي :-
تتولى اللجنة مراقبة األعمال الداخلية للشركة على كافة المستويات وتعتبر اللجنة المسبقة 

ألعمال المجلس وتشمل مهام اللجنة:
١ ) صياغة االستراتيجيات والسياسات.

٢ ) مناقشة المشاكل التي تواجه اإلدارات في الشركة.
٣ ) إيجاد الحلول لهذه المشاكل.

٤ ) رفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة.
٥ ) تقديم الدعم إلى مجلس اإلدارة لإلشراف على الكفاءة.

٦ ) تقييم إنتاجية الشركة على المدى البعيد.
٧ ) مراجعة وإقرار الخطط والسياسات التشغيلية االستراتيجية.

٨ ) الموافقة على تعيين العاملين الرئيسيين.

* مالحظة : األستاذ وليد بدر العيسائي حل بديًال للعضو المستقيل األستاذ محمد علي العيسائي بعد 
انتهاء عضويته والذي بدوره حضر اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٨م وأعتذر عن حضور 
اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٧م ليحل األستاذ/ وليد بدر العيسائي بديًال له ابتداء من 

تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٩م حسب خطاب عدم ممانعة البنك المركزي الوارد بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٩ م. 
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٩)  مراجعة نشاطات تطوير األداء والجهود الرامية إلى تعزيز العالقة مع العمالء.
١٠)  مراجعة توسع الشركة العامودي واألفقي وتقديم التوصيات الالزمة، وذلك ضمن نطاق 

المنطقة والبلد والبلدان األخرى.
١١)  التوصية بالفرص اإليجابية التي من شأنها أن تحسن نتائج الشركة.

١٢)  مراجعة الميزانيات المتوقعة للسنة القادمة.
١٣) المراجعة والموافقة على أي تغيير في شروط التمويل.

تتكون اللجنة التنفيذية من عدد ٤ أعضاء وتكوينها كالتالي :

* التاريخ المشار إليه اعاله في تاريخ التعيين المقصود به تاريخ دورة اللجنة الحالية والتي بدأت من ٢٠٢١/٠٦/٠٩م 
حتى ٢٠٢٤/٠٦/٠٨م .

10



11



٩)  مراجعة نشاطات تطوير األداء والجهود الرامية إلى تعزيز العالقة مع العمالء.
١٠)  مراجعة توسع الشركة العامودي واألفقي وتقديم التوصيات الالزمة، وذلك ضمن نطاق 

المنطقة والبلد والبلدان األخرى.
١١)  التوصية بالفرص اإليجابية التي من شأنها أن تحسن نتائج الشركة.

١٢)  مراجعة الميزانيات المتوقعة للسنة القادمة.
١٣) المراجعة والموافقة على أي تغيير في شروط التمويل.

تتكون اللجنة التنفيذية من عدد ٤ أعضاء وتكوينها كالتالي :

* التاريخ المشار إليه اعاله في تاريخ التعيين المقصود به تاريخ دورة اللجنة الحالية والتي بدأت من ٢٠٢١/٠٦/٠٩م 
حتى ٢٠٢٤/٠٦/٠٨م .

2. لجنة إدارة االئتمان والمخاطر
اختصاصات اللجنة هي مراجعة وإقرار السياسات والمبادئ اإلرشادية االئتمانية باإلضافة إلى مراقبة 

وتقييم المخاطر الهامة واألساسية التي قد تتعرض لها الشركة وتعيين الخطوات المتخذة للحّد من 
هذه المخاطر، وتشمل المهام التالية: -

تشمل مهام اللجنة اآلتي:  
الشركة  أنشطة  يتناسب مع طبيعة وحجم  بما  المخاطر  إلدارة  استراتيجية وسياسات شاملة  أ. وضع 
المالية، وأخذًا بعين االعتبار المخاطر السيبرانية والتقنية، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها 

بناًء على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة . 
ب. تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه، والتحقق من عدم تجاوز 

الشركة له.
ج. التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد مع تحديد المخاطر التي تهدد 

استمرارها خالل االثني عشر شهرًا القادمة. 
ومتابعة  وقياس  تحديد  وآليات  نظم  فعالية  وتقييم  بالشركة،  المخاطر  إدارة  نظام  على  اإلشراف  د. 

المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، وذلك لتحديد أوجه القصور بها. 
ه. إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري من خالل إجراء اختبارات 

التحمل على سبيل المثال.
إلى  ورفعها  المخاطر  إلدارة هذه  المقترحة  والخطوات  للمخاطر  التعرض  تقارير مفصلة حول  إعداد  و. 

المجلس.
ز. التوصية للمجلس بتعيين/إنهاء خدمات مدير وحدة أو إدارة المخاطر.
ح. تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.

ط. ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر.
ي. مراجعة الهكيل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات في شأنه قبل اعتماده من قبل المجلس.

ك. التحقق من استقالل موظفي إدارة المخاطر عن إدارات األعمال.
ل. التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي 

بثقافة المخاطر.
م. مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة مخاطر الشركة.

تتكون لجنة إدارة االئتمان والمخاطر من ٤ أعضاء وتكوينها كالتالي :
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3. لجنة المراجعة
تتلخص مهامها باآلتي:

تختص اللجنة بمراقبة أعمال الشركة، والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية لها وتوافر 
أنظمة رقابة داخلية فيها، وتشمل مهامها ما يلي: 

أ. التقارير المالية:
- دراسة القوائم المالية الربعية والسنوية للشركة قبل عرضها على المجلس، وإبداء الرأي والتوصية في 

شأنها، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها. 
- إبداء الرأي الفني بناء على طلب المجلس فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للشركة عادلة 
ومتوازنة ومفهومة، وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي 

للشركة وأدائها ونموذج عملها وإستراتيجيتها. 
- دراسة أي مسائل يثيرها المدير المالي أو مراجع الحسابات للشركة. 

- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي أو مراجع الحسابات للشركة. 
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقاريرالمالية. 

- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة ، وإبداء الرأي والتوصية للمجلس في شأنها.
ب. المراجعة الداخلية: 

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة 
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.

- الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، للتحقق من 
توافر الموارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها. 

الداخلي  المراجع  أو  الداخلية  المراجعة  إدارة  أو  وحدة  مدير  بتعيين/إنهاء خدمات  للمجلس  التوصية   -
واقتراح مكافآته. 

- تقييم فعالية وكفاءة الضوابط والسياسات واإلجراءات الداخلية، وآلية رفع التقارير ومدى االلتزام بها، 
وتقديم التوصيات لتحسينها.

ج. مراجع الحسابات: 
بعد  وذلك  أدائهم،  وتقييم  أتعابهم  وتحديد  وعزلهم  الحسابات  مراجع  بترشيح  للمجلس  التوصية   -

التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم. 
مع  المراجعة،  أعمال  فعالية  ومدى  وعدالته،  وموضوعيته  الحسابات  مراجع  استقاللية  التحقق من   -

األخذ بعين االعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة. 

14



- مراجعة خطة مراجع الحسابات للشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعماًال فنية أو إدارية تخرج 
عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك. 

- اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة. 
- دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

د. ضمان االلتزام: 
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية، والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها. 

التي  باإلجراءات  توصياتها  وإبداء  بشانها،  إجراء  اتخاذ  ضرورة  ترى  التي  بالمسائل  المجلس  إلى  الرفع   -
يتعين اتخاذها. 

اإلجراءات  واتخاذ  الصلة،  ذات  والتعليمات  والسياسات  واللوائح  باألنظمة  الشركة  التزام  التحقق من   -
الالزمة لتحسين مستوى االلتزام النظامي في الشركة

- الموافقة على تقارير إدارة االلتزام الربع سنوية ورفعها لمجلس اإلدارة ألعتمادها .
و تتكون لجنة المراجعة  من ٣ أعضاء وتكوينها كالتالي :
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4. لجنة المكافآت والترشيحات 
وإعداد سياسة  التنفيذية،  واإلدارة  للمجلس  أعضاء  واقتراح مرشحين الختيارهم  بالبحث  اللجنة  ٌتعنى 
البنك  تعليمات  وفق  وذلك   ، التنفيذية  واإلدارة  عنه  المنبثقة  واللجان  المجلس  لمكافآت  واضحة 

المركزي ذات الصلة. 
وتشمل مهام اللجنة اآلتي:

التزام  والتأكد من  الوظيفي،  والتعاقب  اإلحالل  لتطوير سياسة  البشرية  الموارد  إدارة  مع  التنسيق   -١
اإلدارة التنفيذية بها. 

اإلضافية  المهارات  على  التعرف  بهدف  المجلس،  أعضاء  ومهارات  مؤهالت  يتضمن  سجل  وضع   -٢
المطلوبة لتفعيل دور المجلس وقيامه بمهامه ومسؤولياته.

٣- التأكد من ان حجم المكافآت يتفق مع األعراف السائدة المحلية واألنظمة الرقابية، ومرتبط بتحقيق 
نظام  ان  ومن  المدى،  طويلة  اإلستراتيجية  المالية  المؤسسة  أهداف  وتحقيق  المساهمين  مصالح 
الحوافز يتم مراجعته دوريًا وال يشجع على المشاركة في عمليات ذات مخاطر عالية لتحقيق أرباح قصيرة 

المدى، إلى جانب اتفاقه مع سياسة مخاطر المؤسسة المالية المعتمدة من المجلس.
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و تتكون لجنة المكافآت والترشيحات  من ٣ أعضاء وتكوينها كالتالي :
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5. اللجنة الشرعية
اللجنة الشرعية تعني مراقبة نشاطات الشركة وتشمل المهام التالية:

١- المراجعة والحرص على التزام الشركة بكافة المعايير والقواعد الشرعية اإلسالمية في معامالتها.
٢- المراجعة والتأكد من أن كافة الخدمات والمنتجات التمويلية (الحالية والمستقبلية) ال تتعارض مع 

المعايير والقواعد الشرعية اإلسالمية والموافقة عليها.
(الحالية والمستقبلية)  التمويلية  بالمنتجات  الخاصة  القانونية  العقود والمستندات  ٣- مراجعة كافة 

والتأكد من أنها ال تتعارض مع المعايير والقواعد الشرعية اإلسالمية والموافقة عليها.
٤- تقديم المشورة والمساعدة لمجلس اإلدارة في القضايا الشرعية.

و تتكون  اللجنة الشرعية  من ٣ أعضاء وتكوينها كالتالي:
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الرابع عشر: اإلدارة التنفيذية :
ويدخل ضمن اختصاصات اإلدارة التنفيذية ومهامها ما يلي:

١. تنفيذ الخطط والسياسات واالستراتيجيات واألهداف الرئيسة للشركة.
٢. اقتراح استراتيجية شاملة للشركة وترجمة الخطة االستراتيجية إلى عمليات باإلضافة إلى اقتراح خطط 
إدارة  وخطط  المخاطر،  وإدارة  والتمويل،  االستثمار،  وآليات  وسياسات  والمرحلية  الرئيسة  العمل 

الظروف اإلدارية الطارئة وتنفيذها.
٣. عرض التقارير الدورية المالية وغير المالية للمجلس بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء 

خطط وأهداف الشركة االستراتيجية.
٤. تقديم المقترحات المتعلقة بهيكلة رأس المال والهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعها 

إلى مجلس اإلدارة لمناقشتها والنظر في اعتمادها.
الشركة  أهداف  مع  يتوافق  وبما  المثلى  بالطريقة  والمالية  والمادية  البشرية  الموارد  إدارة   .٥

واستراتيجيتها.
٦. إدارة العمل اليومي للشركة وتسيير أنشطتها، فضًال عن إدارة مواردها بالشكل األمثل وبما يتفق مع 

أهداف الشركة واستراتيجيتها. بما يتفق مع االنظمة والقوانين ذات الصلة.
وكفايتها،  النظم  تلك  فعالية  من  والتحقق  المخاطر،  وإدارة  الداخلية  الرقابة  نظم  وتنفيذ  تطوير   .٧

والحرص عل االلتزام بمستوى المخاطر المعتمد من مجلس اإلدارة.
٨. تطوير وتنفيذ وتحديث السياسات واألنظمة الداخلية للشركة المعتمدة من مجلس اإلدارة.

٩. مراقبة المؤشرات ذات الصلة ببيئة أعمال الشركة.
التي تتطلبها  القرارات  المساهمين واتخاذ  اإلدارة وجمعيات  التي يرسمها مجلس  السياسة  تنفيذ   .١٠

مصلحة الشركة وسير أعمالها وتحقيق أهدافها.
١١. التوصية لمجلس اإلدارة بخصوص ما يلي:

  o االستراتيجية العامة للشركة.

 o وضع األهداف المالية للشركة.

١٢. اقتراح النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة وتملك األصول والتصرف فيها.
١٣. تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، وتشمل:

  o تنفيذ سياسة تعارض المصالح.

 o تطبيق اإلجراءات المالية والمحاسبية بشكل سليم، بما في ذلك اإلجراءات ذات الصلة بإعداد التقارير 

المالية.
التي قد   o تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر؛ وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر 

تواجه الشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة الحد من المخاطر على مستوى الشركة، وطرحها بشفافية على 
مجلس اإلدارة وغيرهم من أصحاب المصالح.

١٤. تنفيذ وضمان التزام الشركة بمعايير الحوكمة الواردة في هذه الوثيقة والتي حددها مجلس إدارة 
الشركة .

عن  باإلفصاح  والتزامها  واللوائح  باألنظمة  الشركة  تقيد  تضمن  التي  واإلجراءات  السياسات  تنفيذ   .١٥
المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح.
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١٦. تزويد مجلس اإلدارة بالمعلومات الالزمة لممارسة اختصاصاته وتقديم توصياته حيال ما يلي:
  o زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.

  o حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األساس أو تقرير استمرارها.

  o استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة.

  o تكوين احتياطيات إضافية للشركة.

  o طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.

١٧. اقتراح مكافآت الموظفين.
١٨. اقتراح سياسة واضحة لتفويض األعمال إلى اإلدارة التنفيذية وطريقة تنفيذها.

١٩. مراقبة األداء المالي للشركات الفرعية في ضوء الموجهات ونموذج الحوكمة المطبق في الشركة.
٢٠. تطوير ثقافة تعكس قيم وأخالقيات الشركة.

التشريعات  تطوير  في  للمساهمة  معها  والتنسيق  الرسمية  السلطات  لدى  الشركة  تمثيل   .٢١
والقوانين الالزمة إلزالة المعوقات التي قد تعترض الشركة ودعم قدرتها على تحقيق أهدافها.

٢٢. الحفاظ على سرية المعلومات ذات الصلة بالشركة وأنشطتها وعدم إفشائها إلى الغير.
المختلفة  اإلعالم  وسائل  مع  االتصال  لضبط  بموجبها  للعمل  الالزمة  اإلجراءات  من  حزمة  وضع   .٢٣

لضمان توافق إفصاحات الشركة مع األنظمة والقوانين.
تكوين اإلدارة التنفيذية لشركة توكيالت للتمويل التالي :-
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الخامس عشر: مصالح أعضاء مجلس اإلدارة
لم تبرم الشركة أية عقود مع أي عضو من أعضاء مجلس إدارتها، أو رئيسها التنفيذي، أو المدير المالي 

فيها، وليست هناك أية مصلحة جوهرية ألحدهم أو ألي شخص ذي عالقة بهم.

السادس عشر: مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
تقييم  نتائج  التنفيذية على  واإلدارة  واللجان  المجلس  أعضاء  تحديد مكافآت  اإلدارة في  أعتمد مجلس 
المجلس  أعضاء  بمكافآت  الخاصة  الشركة  سياسة  حسب  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  من  األداء 

واللجان واإلدارة التنفيذية
أ. مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
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ب. مكافآت أعضاء اللجان :
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ج. تعويضات و مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت، من ضمنهم الرئيس 
التنفيذي والمدير المالي عن العام  ٢٠٢١م: 
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السابع عشر: التنازل عن الرواتب والتعويضات
ال يوجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو 

تعويض.
الثامن عشر: التنازل عن األرباح

ال يوجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في األرباح.

التاسع عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية
 خضعت أعمال الشركة خالل العام ٢٠٢١م  لعمليات مراجعة دورية، حيث قامت إدارة المراجعة الداخلية 
بأن  المراجعة، علمًا  ٢٠٢١، والمعتمدة من قبل لجنة  المخطط لها في عام  المراجعة  بتنفيذ عمليات 
أعمال المراجعة تمت من قبل طرف ثالث وهو مكتب طالل أبو غزالة بعد أن تم أخذ عدم ممانعة البنك 
المركزي السعودي على تعيينهم، حيث تم التحقق بشكل موضوعي ومستقل عن مدى كفاية وفعالية 
الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة، وتقييم مدى مناسبة األداء للسيطرة على المخاطر  أنظمة 

المحتملة.
نفذت المراجعة الداخلية خطتها المعتمدة بشكل كامل لعمليات الشركة وحسب إجراءات المراجعة 
من  للتأكد  المراجعة  تقارير  في  الواردة  توصياتها  لتنفيذ  المستمرة  المتابعة  بإجراء  وذلك  الداخلية، 

تنفيذها حسب األوقات واإلجراءات المحددة لضمان سالمة إجراءات الرقابة الداخلية.

العشرون: إقرارات مجلس اإلدارة
١-   أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

٢-  أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية. 
٣- أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
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الحادي والعشرون: المخصصات النظامية المستحقة
الجدول التالي يبين المخصصات النظامية المستحقة على الشركة.

الثاني والعشرون: تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية
مراجع  لها  فالشركة  التمويل  شركات  مراقبة  لنظام  التنفيذية  الالئحة  من   ٧٤ بالمادة  اإلخالل  دون 
حسابات وهو شركة د. محمد العمري وشركاه "BDO"، وقد ظهر تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية 
المنتهية ب¤ ٢٠٢١/١٢/٣١م ، بأن القوائم المالية خالية من أية تحفظات جوهرية تجاهها،  كما تنص المادة 
٣٧ من النظام األساسي للشركة على أن يكون لها مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين 
وتحدد  العادية،  العامة  الجمعية  تعينهم  السعودية،  العربية  المملكة  في  بالعمل  لهم  المصرح 
أتعابهم ومدة عملهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم، لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ وربع 
السنوية وقد قام مراقب الحسابات الخارجي المعني بمراجعة حسابات الشركة للعام المالي المنتهي 
المالية  للبيانات  مراجعته  نطاق  ضمن   "BDO" العمري وشركاه  د. محمد  " شركة   ٢٠٢١/١٢/٣١ في  كما 
لدى  الداخلي  الضبط  نظام  في  ضعفًا  إليها  المشار  المراجعة  عمليات  تظهر  ولم  للشركة،  الختامية 

الشركة، ما يعكس القناعة بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة.

الثالث والعشرون: قرارات البنك المركزي السعودي التنفيذية 
في العام المالي المنتهي ب¤٢٠٢٠/١٢/٣١م صدر ضد الشركة عدد ٢ قرارات تنفيذية واحد منهم فقط متضمن 
غرامة مالية وكانت لمخالفة مبادئ التمويل المسئول لألفراد أما القرار التنفيذي اآلخر كان مجرد إنذار 
لمخالفة الشركة لمتطلبات أعمال المراجعة الداخلية، أما في العام المالي المنتهي ب¤٢٠٢١/١٢/٣١م صدر 
المركزي  البنك  تعليمات  لمخالفة  وكانت  مالية  غرامة  متضمن  واحد  تنفيذيين  قرارين  الشركة  ضد 
المختصة بحماية العمالء  وحسب تعميم البنك المركزي السعودي الجدول أدناه يوضح عدد القرارات 

التنفيذية الصادرة ضد الشركة وإجمالي مبالغها .
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الرابع والعشرون: التواصل مع المساهمين
تولي شركة توكيالت مساهميها أهمية بالغة، حيث تطلعهم على أدائها وأنشطتها خالل العام من 
خالل التقرير السنوي لمجلس إدارتها، وكذلك اطالعهم بشكل مستمر على أية تطورات مهمة قد تطرأ 
ويكون لها تأثير على وضعها المالي، وأعمالها بما ال يؤثر على قدرتها التنافسية بين شركات التمويل 
المركزي  البنك  تعليمات  تطبيق  خالل  من  إتباعها  على  الشركة  تحرص  والتي  اإلفصاح  لسياسة  وفقًا 

السعودي وكافة األنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

الخامس والعشرون: الموارد البشرية
بلغ إجمالي عدد الموظفين في الشركة حتى نهاية شهر ديسمبر لعام ٢٠٢١م (١٠٤) موظف مقارنة ب¤ (٩١) 
ومع  الوظائف  لتوطين  الموضوعة  الخطة  مع  تماشيًا   (٪  ٨٧) السعودة  نسبة  بلغت  وقد  ٢٠٢٠م  لعام 
تعليمات البنك المركزي السعودي بهذا الشأن ماعدا في إدارة المراجعة الداخلية ، وتحرص الشركة على 
تحقيق النسبة المطلوبة في هذه اإلدارة وكافة إدارات الشركة وكذلك تحرض إدارة الشركة على تأهيل 

كافة الموظفين من خالل عقد الدورات المتخصصة للكوادر البشرية كل في مجاله.

السادس والعشرون: المسؤولية االجتماعية 
ال توجد أية مشاركات في العام ٢٠٢١ م .
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السابع والعشرون: الجمعيات العامة للمساهمين
اإلدارة  أعضاء مجلس  وأسماء  األخيرة  المالية  السنة  المنعقدة خالل  العامة  الجمعيات  بتواريخ  بيان   

الحاضرين لهذه الجمعيات :

الثامن والعشرون: التوصيات إلى الجمعية العمومية
١. التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.

في  المنتهية  المالية  للسنة  الختامية  والحسابات  الشركة،  حسابات  مراجعي  تقرير  على  التصويت   .٢
٢٠٢١/١٢/٣١م

٣. التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
٤. التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.

وشركاؤه  العمري  محمد  د.  مكتب  للشركة  الخارجي  الحسابات  مراجع  تعيين  إعادة  على  التصويت   .٥
والمرشح من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق حسابات الشركة والقوائم المالية 

ربع السنوية والسنوية والبيانات االحترازية للعام الحالي ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه.
٦. التصويت على توزيع أرباح للمساهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.

٧. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
في  المنتهية  المالية  السنة  واللجان عن  اإلدارة  أعضاء مجلس  على  توزيع مكافآت  على  التصويت   .٨

٢٠٢١/١٢/٣١م.
٩. التصويت على التعامالت مع الشركة المتحدة للسيارات بمبلغ ٥١,٠٤٩,١٦٢٫٦٢  ريال.

١٠. التصويت على التعامالت مع شركة توزيع وتسويق السيارات-هافال بمبلغ ٢,٩٥٤,٣٠٦٫٠١ ريال.
١١. التصويت على التعامالت مع شركة مؤسسة العيسائي للتجارة بمبلغ ١,٥٢٦,١٩٩٫٠١ ريال

١٢. التصويت على التعامالت مع الشركة األهلية للتسويق بمبلغ ٧,٦٩١,٨٠٠٫٦٧ ريال 

التاسع والعشرون: الكلمة الختامية
بعد حمد الله وشكره، يتقدم مجلس اإلدارة بشكره لكافة العاملين بالشركة على ما بذلوه من جهود 
فعالة طوال العام، مع الدعاء إلى الله جلت قدرته أن يحقق لهذه الشركة الوطنية كل التقدم واالزدهار.
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