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3

مقدمة
تأسس ــت ش ــركة اليس ــر لإلج ــارة والتموي ــل ف ــي ع ــام 2004م وه ــي إح ــدى ش ــركات مجموع ــة عبداللطي ــف العيس ــى القابض ــة
الت ــي بات ــت إح ــدى الخي ــارات المفضل ــة ف ــي عال ــم التموي ــل ،لدوره ــا الري ــادي عل ــى مس ــتوى المملك ــة ف ــي خدم ــات التموي ــل
عب ــر إبت ــكار البرام ــج التمويلي ــة المتنوع ــة والمتوافق ــة م ــع احتياج ــات األف ــراد والش ــركات.
احتل ــت “اليس ــر لإلج ــارة والتموي ــل” مراك ــز متقدم ــه بامتي ــاز بي ــن ش ــركات اإلج ــارة والتموي ــل عل ــى مس ــتوى المملك ــة ،وتع ــد
الش ــركة م ــن أس ــرع  100ش ــركة نم ــواً ف ــي المملك ــة  ،وح ــازت عل ــى العدي ــد م ــن الجوائ ــز الوطني ــة واإلقليمي ــة والدولي ــة..
وكانــت مــن أوائــل الشــركات التــي حصلــت علــى ترخيص ممارســة
أنش ــطة اإليج ــار التمويل ــي وتموي ــل نش ــاط المنش ــآت الصغي ــرة
والمتوســطة وتمويــل األصــول االنتاجيــة والتمويــل اإلســتهالكي
م ــن قب ــل مؤسس ــة النق ــد الس ــعودي ف ــي الع ــام 2014م.
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رؤيتنا
أن نصبــح المــزود األفضــل لخدمــات التمويــل
المبتكـــرة والمقدمـــة الكترونيـــاً للعمـــاء
بشـــكل ميســـر وســـريع

قيمنا
التركيـــز علـــى العميـــل :ييحتـــل عمالؤنـــا
األولوي ــة ف ــي كل م ــا نق ــوم ب ــه .نح ــن نبن ــي
خدمـــات ماليـــة تتمحـــور حـــول احتياجـــات
ورغبـــات عمالؤنـــا .
الشـــفافية والنزاهـــة فـــي كل مـــا نقـــوم بـــه
مــن خــال تقديــم خدمــات واضحــة وشــفافه
ويمك ــن الوص ــول إليه ــا بيس ــر .
فريـــق واحـــد  :بنـــاء شـــراكات اســـتراتيجية
ومســتدامه مع كل المتعاملين مع شــركة اليســر
و التعــاون معهــم بــروح الفريــق الواحــد لتحقيــق
أعل ــى مس ــتوى م ــن المصال ــح المش ــتركة .

رسالتنا
أولويتنـــا هـــي عمالؤنـــا حيـــث نقـــدم لهـــم
خدمــات ماليــة مبتكــرة ســهلة الوصــول اليهــا

أنشطة الشركة الرئيسية
توفيــر الحلــول التمويلية لتلبيــة احتياجــات األفراد
وفق ــا لألنش ــطة التمويلي ــة المصرح ــة للش ــركة
م ــن قب ــل مؤسس ــة النق ــد العرب ــي الس ــعودي.
توفي ــر الحل ــول التمويلي ــة لتغط ــي احتياج ــات
الش ــركات الصغي ــرة والكبي ــرة ،وذل ــك س ــواء
كانـــت بحاجـــة لمعـــدات أو خطـــوط تصنيـــع
لزيـــادة اإلنتاجيـــة أو التمويـــل اإلضافـــي
لتطويـــر وتنميـــة األعمـــال .تضـــم أنشـــطة
شـــركة اليســـر لإلجـــارة والتمويـــل:
الخدمـــات التمويليـــة لألفـــراد
كالتمويـــل الشـــخصي وااليجـــار
التمويل ــي ،والتموي ــل االس ــتهالكي،
ومنتـــج مرابحـــة الســـلع.
الخدمـــات التمويليـــة للشـــركات
والمنش ــآت المتوس ــطة والصغي ــرة
وتمويـــل األصـــول اإلنتاجيـــة.
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حضرات السادة المساهمين الكرام
رئيس مجلس اإلدارة
يســعدني أن اتوجــه إليكــم وإلــى جميــع القائميــن علــى مســيرة العمــل داخــل شــركة اليســر بتحياتــي وتحيــة جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة .اقـ ّدم لكــم التقريــر
الســنوي الــذي يتضمــن أهــم نتائــج وإنجــازات شــركة اليســر لإلجــارة والتمويــل والحســابات الختاميــة للعــام 2021م ،حيــث إســتمرت فيهــا الشــركة بتجــاوز
تحديــات المرحلــة الســابقة ومــا واجهتهــا مــن تحديــات وتغيــرات اقتصاديــة بالســوق الســعودي.
ً
ـتكماال إلســتراتيجية الشــركة فــي مواجهــة التغيــرات والتحديــات الماليــة واإلقتصاديــة التــي أثــرت علــى القــوة الشــرائية و المــاءة الماليــة لعمالئهــا
إسـ
 ،نفــذت الشــركة الخطــط والمبــادرات المناســبة لمواجهتهــا ومواكبــة توجهــات الدولــة ضمــن مســارات التحــول اإلقتصــادي  ،وأبرزهــا التحــول الرقمــي و
التقنــي  ،ودعــم برامــج التحــول الوطنــي لرؤيــة المملكــة .2030
وبفضــل هللا ثــم بتوجيهــات الدولــة أثبــت اإلقتصــاد الوطنــي قــوة البنيــة اإلقتصاديــة والماليــة ودعمهــا المتواصــل للقطاعــات الماليــة واالســتثمارية
والتجاريــة  ،حيــث بــرزت توجهــات الدولــة نحــو حمايــة وتنميــة القطــاع الخــاص وتمكينــه ودعمــه للمســاهمة فــي تعزيــز النمــو اإلقتصــادي باعتمــاد خطــط
تحفيــز للقطــاع الخــاص بهــدف إزالــة العقبــات وتوفيــر الدعــم الــازم لقطــاع التمويــل ورفــع حجــم الطلــب مــن قبــل المســتهلكين .وأهمهــا برامــج البنــك
المركــزي الســعودي (ســاما (التحفيزيــة.
تماشــياً مــع رؤيــة  2030والدعــم الحكومــي تبنــت الشــركة رؤيــة اســتراتيجية اهــم ركائزهــا التحــول الرقمــي
وتطويــر رحلــة العميــل مــن خــال مراكــز الخدمــة الشــاملة .كمــا أطلقــت شــركة اليســر لإلجــارة والتمويــل
منتجــات متنوعــة وبرامــج تمويليــة تســتهدف مــن خاللهــا قطاعــات واســعة مــن العمــاء وقامــت ببنــاء
شــراكات إســتراتجية عــززت العالقــة مــع عمالءهــا مــن خــال تقديــم حلــول مبتكــرة لتحســين القــدرة
التنافســية وكفــاءة األداء فــي إطــار يواكــب التطــور التقنــي فــي العمــل المصرفــي والتمويلــي والتــي مــن
المتوقــع بــدء أثرهــا علــى نمــو أعمــال الشــركة خــال العــام القــادم 2022م.
وقــد أنجــزت الشــركة خــال العــام 2021م تطــورات وتغيــرات جوهريــة أبرزهــا تنفيــذ
نظــام محاســبي جديــد متطــور ومدعــم بأنظمــة رقميــة متكاملــة الدارة القــروض
والتحصيــل .وواكــب ذلــك اعــادة اصــدار القوائــم الماليــة للشــركة عــن عــام 2020م
والتعديــل علــى األرصــدة االفتتاحيــة للعــام نفســه حيــث تــم تغييــر المعالجــات
المحاســبية للمحافــظ المســندة للبنــوك وطريقــة احتســاب ايــرادات التمويــل
لتتســق مــع معاييــر المحاســبة الدوليــة والنظــام المحاســبي الجديــد .كمــا تــم تغييــر
هويــة شــركة اليســر والتــي رافقهــا تغييــر ثقافــة الموظفيــن فــي التعامــل اإليجابــي
مــع عمــاء الشــركة و لمواكبــة مراحــل التحــول الرقمــي باإلضافــة للتغييــرات التــي
المســت حوكمــة الشــركة واألنظمــة واللوائــح والسياســات الســتهداف التطويــر
وتحســين األدوار الرقابيــة وتعزيــز قدراتهــا الماليــة والتشــغيلية بمــا يكفــل تطــور ونمــو
أعمالهــا وربحيتهــا.
وتتطلــع الشــركة ألن تســهم هــذه االنطالقــة فــي تحقيــق أهــداف الشــركة متوســطة
و طويلــة األمــد وخاصـ ً
ـة تلــك األهــداف المرتبطــة
بتســهيل توفيــر خدماتهــا وتوســيع شــبكة عمالئهــا المســتفيدين مــن الخدمــات
التمويليــة ،فــي ظــل تنويــع البرامــج مــن خــال قنــوات رقميــة متطــورة وفروعنــا
المنتشــرة فــي جميــع أنحــاء المملكــة .
إن تحقيــق رؤيــة المملكــة  2030ســيكون بأيــدي أبنــاء و بنــات الوطــن و مــن هــذا
المنطلــق قامــت الشــركة خــال عــام  2021بإســتقطاب القيــادات الوطنيــة المتميــزة
حيــث تــم تعييــن كفــاءات وطنيــة عاليــة اإلحتــراف فــي مناصــب قياديــة فــي االدارات
الماليــة والمخاطــر والمراجعــة الداخليــة وادارة األعمــال وتقنيــة المعلومــات ،
وســنواصل الدعــم إلتاحــة فــرص العمــل المميــزة وملتزميــن بتطويــر اداء كوادرنــا
البشــرية ،والقيــام بدورنــا الداعــم لالقتصــاد الوطنــي بشــكل عــام وقطــاع خدمــات
التمويــل والعمــل المصرفــي بشــكل خــاص.
وفــي الختــام ،نؤكــد لكــم وبــكل ثقــة بــأن مجلــس اإلدارة حريــص علــى اكمــال رحلــة
اإلنجــاز والتحــول وذلــك مــن خــال دعمــه المتواصــل وإدارة و فــرق العمــل لتحقيــق
األهــداف االســتراتيجية للشــركة.
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ضمــن إطــار خطــة الشــركة نحــو التحــول الرقمــي كجــزء مــن إســتراتيجيتها الجديــدة ومــن خــال وحــدة تحســين األعمــال  ،توجهــت
الش ــركة خ ــال الع ــام نح ــو تطبي ــق فك ــرة مراك ــز الخدم ــة الش ــاملة وال ــذي يمك ــن العمي ــل م ــن الحص ــول عل ــى الخدم ــات المتكامل ــة
وإنهــاء جميــع إجــراءات التمويــل خــال زيــارة واحــدة فقــط  .عملــت الشــركة علــى زيــادة إيراداتهــا مــع تحديــد أهــداف جديــدة لتطويــر
وتنويــع الخدمــات المقدمــة للعمــاء باإلضافــة إلــى تحويــل فروعهــا مــن مراكــز البيــع إلــى منافــذ خدمــة العمــاء الشــاملة.

الرؤية اإلستراتيجية
التطويـــر المســـتمر مـــن خـــال تبنـــي واعتمـــاد أحـــدث
التقنيـــات لتحســـين رحلـــة العميـــل وتعزيـــز القـــدرة
التنافس ــية ورف ــع كف ــاءة األداء ف ــي إط ــار يواك ــب التط ــور
التقنـــي وتحقيـــق ذلـــك مـــن خـــال التركيـــز علـــى أركان
الرؤيـــة األساســـية والتـــي مـــن اهمهـــا:

إعـــادة بنـــاء نمـــوذج أعمـــال جديـــد و مواكـــب لرؤيـــة 2030
ً
نموذجـــا رقم ًيـــا يتمحـــور حـــول العميـــل
ليصبـــح

التحـــول إلـــى منظومـــة رقميـــة عصريـــة مـــن خـــال خلـــق
ثقاف ــة التجري ــب و اإلختب ــار ف ــي بيئ ــة العم ــل ،التركي ــز عل ــى
الشــراكات ،توظيــف األشــخاص ذوي المعرفــة و المهــارات
المناس ــبة.

تقليـــل التكاليـــف عـــن طريـــق التحـــول الرقمـــي للعمليـــات
الخاصــة بالتمويــل وتخفيــف حجــم وعــدد الفــروع .حيــث تــم
إس ــتثمار العائ ــد م ــن تخفي ــض التكلف ــة ف ــي حل ــول تقني ــة
مســـتقرة وآمنـــة للحفـــاظ علـــى مرونـــة البنيـــة التحتيـــة ،
وزيـــادة الكفـــاءة واألمـــن الســـيبراني
تطوي ــر و تحس ــين رحل ــة العمي ــل م ــن خ ــال تحوي ــل الف ــروع
إلـــى منافـــذ خدمـــة شـــاملة تتمحـــور حـــول تســـريع خدمـــة
العمـــاء.
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التحول الرقمي
تــم إعتمــاد حلــول تقنيــة حديثــة فــي الشــركة مثــل خاصيــة الشــات بوت،الــرد اآللــي وتطبيــق اليســر للهواتــف الذكيــة .وســيتم إطــاق
العديــد مــن أنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات األساســية الجديــدة التــي كانــت فــي مرحلــة التطويــر خــال ســنة 2021م.
وت ــم تحقب ــق زي ــادة ف ــي الحص ــة الس ــوقية م ــن خ ــال تطوي ــر خدم ــات مبتك ــرة واإلس ــتمرار ف ــي توس ــيع قاع ــدة العم ــاء وتقدي ــم
الخدمـــات  /الحلـــول الماليـــة مـــن خـــال القنـــوات الرقميـــة الجديـــدة.

الخدمات وبرامج التمويل
الجديدة
عملـــت الشـــركة علـــى تحقيـــق أهدافهـــا المرتبطـــة بتوفيـــر
خدمـــات مبتكـــرة وتوســـيع شـــبكة عمالئهـــا تنويـــع برامـــج
التمويـــل مـــن خـــال الحلـــول الماليـــة الجديـــدة كالتمويـــل
العالجـــي والتمويـــل التعليمـــي وقنـــوات رقميـــة متطـــورة
وفـــروع منتشـــرة فـــي جميـــع أنحـــاء المملكـــة.

الهوية الجديدة
إطـــاق عالمـــة تجاريـــة قويـــة فـــي الســـوق بنـــا ًء علـــى
الهوي ــة الجدي ــدة الت ــي أطلق ــت خ ــال الع ــام ،م ــن خ ــال
التركي ــز عل ــى س ــوقنا المس ــتهدف ومميزاتن ــا التنافس ــية،
التغيي ــر ش ــمل التح ــول ف ــي ثقاف ــة الموظفي ــن لمواكب ــة
مراح ــل التح ــول الرقم ــي والرب ــط التقن ــي الش ــامل وبواب ــة
الخدمـــة الشـــاملة.
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الموارد البشرية
تماشــ ًيا م ــع اله ــدف اإلس ــتراتيجي للش ــركة م ــا زال قط ــاع الم ــوارد البش ــرية يعم ــل عل ــى ضم ــان التن ــوع ف ــي الق ــوى العامل ــة م ــع
الحف ــاظ عل ــى نس ــبة التوطي ــن المرتفع ــة الت ــى وصلن ــا له ــا ف ــي الش ــركة ( )88.92%الت ــى وصلن ــا له ــا ف ــي الش ــركة ،وه ــو م ــا ت ــم
باس ــتقطاب قي ــادات وطني ــة متمي ــزة إضافي ــة ت ــم تعيينه ــا بمناص ــب قيادي ــة ف ــي إدارات المالي ــة والمخاط ــر والمراجع ــة الداخلي ــة
وإدارة األعم ــال وتقني ــة المعلوم ــات .وأيض ــاً العم ــل ف ــي نف ــس الوق ــت عل ــى زي ــادة ال ــكادر النس ــائي عم ــا كان علي ــه ،م ــع ضم ــان
حص ــول جمي ــع الموظفي ــن عل ــى مكاف ــآت عادل ــة وف ــرص متكافئ ــة للتق ــدم ف ــي حياته ــم المهني ــة.
وبنــا ًء علــى مشــروع تحســين بيئــة العمــل والــذي تــم وضــع أسســه فــي العــام  2020والتــي كان احــد أهــم بنودهــا تقييــم وتطويــر
مزاي ــا الموظفي ــن ف ــي القطاع ــات المماثل ــة لضم ــان ق ــدرة الش ــركة عل ــى ج ــذب أفض ــل المواه ــب واإلحتف ــاظ به ــا فق ــد ت ــم تنفي ــذ
مش ــروع تس ــكين روات ــب الموظفي ــن بن ــا ًء عل ــى س ــلم روات ــب جدي ــد م ــا س ــاهم ف ــي س ــد الفج ــوة القائم ــة بي ــن الروات ــب م ــن ناحي ــة
و بي ــن تحقي ــق أرف ــع معايي ــر العدال ــة و مكاف ــأة الف ــرص و اإلمتي ــازات بي ــن الموظفيي ــن .باالضاف ــة ال ــى ذل ــك ت ــم العم ــل م ــع
القطاعــات المعنيــة علــى مراجعــة كاملــة للسياســات واألدلــة اإلجرائيــة الخاصــة بالمــوارد البشــرية ،بمــا يتماشــى مــع متطلبــات وزارة
الم ــوارد البش ــرية ،والبن ــك المرك ــزي الس ــعودي.
كم ــا ق ــام القط ــاع بوض ــع العدي ــد م ــن األه ــداف قصي ــرة وطويل ــة الم ــدى تتماش ــى م ــع الخط ــة اإلس ــتراتيجية ،تتعل ــق بالكف ــاءة،
والمشـــاركة ،والمنافـــع ،ومعاييـــر الخدمـــة ،والعمليـــات الداخليـــة .منهـــا اعتمـــاد وتنفيـــذ النظـــام الخـــاص بتســـهيالت الموظفيـــن
مس ــاهمة من ــه ف ــي تعزي ــز ال ــوالء وتقدي ــم جمي ــع م ــا يمك ــن لخدم ــة الموظ ــف و تقدي ــم الدع ــم ال ــازم ل ــه ولعائلت ــه .وايض ــاً ق ــام
قطــاع المــوارد البشــرية بالمســاهمة الفعالــة بتطويــر و تدريــب الموظفيــن مــن خــال تقديــم دورات تدريبيــة و تطويريــة متخصصــة
وعامـــة نالـــت إستحســـان الموظفيـــن وســـاهمت وبشـــكل كبيـــر فـــي رفـــع مســـتوى األداء والتنافســـية بيـــن الموظفيـــن  ،حيـــث
تنوع ــت ه ــذه ال ــدورات بي ــن حضوري ــة وايض ــاً ع ــن بع ــد م ــع نخب ــة م ــن المتخصصي ــن ف ــي جمي ــع المج ــاالت.
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إدارة االلتزام
تعـــد إدارة االلتـــزام إحـــدى اإلدارات االستشـــارية والرقابيـــة فـــي شـــركة اليســـر و التـــي تســـاهم بشـــكل فعـــال فـــي حمايـــة الشـــركة
ومنســوبيها وعمالئهــا مــن مخاطــر عــدم االلتــزام باألنظمــة والقوانيــن الصــادرة مــن الجهــات الرســمية لتنظيــم القطــاع المالــي ,حيــث
تق ــوم بتحدي ــد وتقيي ــم وتقدي ــم النص ــح والمش ــورة والمراقب ــة وإع ــداد التقاري ــر لرف ــع مس ــتوى االلت ــزام ف ــي ش ــركة اليس ــر ودع ــم
جه ــود مكافح ــة غس ــل األم ــوال والت ــي ترف ــع مس ــتوى إلت ــزام الش ــركة ف ــي االلت ــزام باألنظم ــة والضواب ــط الرقابي ــة أو معايي ــر الس ــلوك
والممارس ــات المهني ــة الس ــليمة.
وق ــد ت ــم إنش ــاء إدارة االلت ــزام ف ــي ش ــركة اليس ــر وفق ــاً ألح ــدث المعايي ــر المحلي ــة والدولي ــة حي ــت تتب ــع إداري ــاً للرئي ــس التنفي ــذي،
ووظيفيـــاً للجنـــة المراجعـــة وااللتـــزام المنبثقـــة عـــن مجلـــس االدارة ممـــا يزيـــد مـــن اســـتقاللية قراراتهـــا ومقدرتهـــا وتمكينهـــا.
ويتبع إدارة االلتزام من أداء مهامها بأعلى مستويات الكفاءة عدة وحدات لتقوم بأدوارها ومهامها بفعالية عالية ومنها :
وحـــدة الرقابـــة واالنظمـــة – وحـــدة مكافحـــة غســـل االمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب -وحـــدة اإلبـــاغ عـــن المخالفـــات -.وحـــدة مكافحـــة
االحتي ــال .حي ــث تم ــارس إدارة االلت ــزام دوره ــا المن ــوط به ــا بفاعلي ــة وتق ــوم بتبلي ــغ النتائ ــج إل ــى لجن ــة المراجع ــة و االلت ــزام لمش ــاركتها
فــي عمليــة اإلشــراف و لتقديــم تأكيــدات عــن مــدى االمتثــال باألنظمــة والقوانيــن الســارية باالضافــة إلــى مشــاركتها بالتقريــر الخــاص
بمتابع ــة ورص ــد العملي ــات المش ــبوهة ونتائجه ــا للح ــد م ــن حص ــول عملي ــات غس ــل األم ــوال وتموي ــل اإلره ــاب واالحتي ــال الق ــدر هللا.

السنة المالية السابقة
2020م

موضوع المخالفة
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السنة المالية الحالية
2021م

عدد القرارت التنفيذية

إجمالي مبلغ
الغرامات المالية
بالريال السعودي

عدد القرارت التنفيذية

مخالفة تعليمات البنك المركزي
السعودي اإلشرافية والرقابية

5

770.000

6

610.000

مخالفة تعليمات البنك المركزي
السعودي الخاصة بحماية العمالء

1

(إنذار)

-

-

مخالفة تعليمات البنك المركزي
السعودي الخاصة ببذل العناية
الواجبة في مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب

-

-

-

إجمالي مبلغ
الغرامات المالية
بالريال السعودي

-

الهيئة الشرعية
عقدت الهيئة الشرعية للشركة (أربعة) إجتماعات خالل عام 2021م.
انعقدت اجتماعات الهيئة الشرعية خالل العام 2021م بحضور جميع أعضائها ،بمقر الهيئة الشرعية بمدينة جدة.
أصدرت الهيئة الشرعية عدد ( )11قراراً خالل العام  ،كان أهمها-:
بيان الهيئة الشرعية السنوي للعام .2020
خطة الرقابة الشرعية للعام  2021م.
التعديل في عقود الشركة.
معالجة جدولة المديونية:
ً
أوال :عمالء نسبة عبئ الدين المرتفع (( )H.DBRفئة األفراد).
ً
ثانيا :العمالء اآلخرين الذين لديهم تعثـُّرات:
أ  -عمالء التأجير :تم إنشاء العقد (إتفاقية جدولة لمديونية قائمة) (عقد اإليجار التمويلي).
ب  -عم ــاء التموي ــل بالمرابح ــة :فإن ــه يتطل ــب إع ــادة الجدول ــة ب ــأن يق ــوم العمي ــل بأخ ــذ تموي ــل
جدي ــد بم ــدة وثم ــن جديدي ــن يتف ــق عليهم ــا الطرف ــان ليس ــدد من ــه المديوني ــة الس ــابقة.
إجازة “تمويل تو ُّرق لغرض محدد”.
“إجراء إجازة منتج تمويلي جديد”.
التعديل في عقد التورق للشركات
التعديل في عقدي تمويل التورق (األفراد -الشركات )
آلية توقيع مستندات التمويل بالتورق
تقرير الرقابة النصف سنوي األول للعام .2021
تقرير الرقابة النصف سنوي الثاني للعام 2021
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النتائج المالية
تفاصيل حقوق المساهمين

2,53

0

1

1,72

1

2,53

0

100%

2,93

7

80%
60%

)

1

21

(7

.5

6.

30

2,21

40%

21

20

20

20

43

28

20%

7.

3.

61

80

2,93

2021
اﻹﻳﺮادات

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

رأس المال

0%

2020
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

اﻟﻤﻮﺟﻮدات

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

االحتياطي النظامي

األرباح المبقاة (مجموع الخسائر)

احتياطيات االخرى

المجموع

الرصيد في يناير  2021 1م

500,000,000

114,331,750

117,421,651

5,282,378

737,035,779

صافي الدخل لسنة

-

-

70,401,578

-

70,401,578

الدخل اآلخر

-

-

-

()2,109,305

()2,109,305

مجموع الدخل الشامل للعام

-

-

70,401,578

()2,109,305

68,292,273

المحول إلى االحتياطي النظامي

-

7,032,172

()7,032,172

-

-

الرصيد في ديسمبر  2021 31م

500,000,000

121,363,922

180,791,057

3,173,073

805,328,052

المعايير المحاسبية الدولية المعتمدة
تع ــد القوائ ــم المالي ــة الموح ــدة للس ــنة المنتهي ــة ف ــي  31ديس ــمبر  2021طبق ــاً لمعايي ــر التقاري ــر المالي ــة الدولي ــة المص ــدرة م ــن المجل ــس
الدول ــي للمعايي ــر المحاس ــبية .ت ــم إع ــداد القوائ ــم المالي ــة الموح ــدة لتتماش ــى م ــع نظ ــام الش ــركات بالمملك ــة العربي ــة الس ــعودية والنظ ــام
األساس ــي للش ــركة.

14

مكافآت مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
وفقــا للمــادة ( )21مــن النظــام األساســي للشــركة تــم دفــع مكافــآت وبــدل حضــور الجلســات ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان
المنبثقــة عنــه ،إضافــة إلــى دفــع رواتــب ومكافــآت كبــار التنفيذييــن حســب العقــود الموقعــة معهــم.
هــذا وقــد بلــغ إجمالــي المكافــآت وبــدالت حضــور الجلســات المدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة للشــركة  4,527,024ريــال ســعودي
وفقــا للتفاصيــل المدرجــة ادنــاه:

أعضاء مجلس اإلدارة
اإلسم

بدل الحضور

المكافأة السنوية

االجمالي

عبدالمحسن بن عبداللطيف العيسى

18000

250,685

268,685

د .مازن بن ابراهيم حسونة

18000

250,685

خلدون بن عبدهللا الفاخري

18000

موسى بن عبدالمحسن آل موسى

18000

عبدهللا بن عبدالمحسن العيسى

18000

هاني بن سليمان الشدوخي

عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم
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18000
18000

250,685

268,685

250,685

268,685

250,685
250,685
250,685

268,685
268,685
268,685
268,685

أعضاء اللجنة التنفيذية
اإلسم

موسى بن عبدالمحسن آل
موسى
د .مازن بن ابراهيم حسونة
خلدون بن عبدهللا الفاخري
هاني بن سليمان الشدوخي
عبدهللا بن عبدالمحسن العيسى

بدل الحضور

المكافأة السنوية

االجمالي

15000

112,499

127,499

15000
15000
12000
9000

81,000
81,000
81,000
62.260

96,000
96,000
93,000
71,260

أعضاء لجنة إدارة المخاطر واالئتمان
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اإلسم

بدل الحضور

المكافأة السنوية

االجمالي

خلدون بن عبدهللا الفاخري
هاني بن سليمان الشدوخي
سلطان عبدهللا السطان
ناصر عبدالرحمن العيسى
طارق زياد العيسى
سلطان بن حميد

18000
18000
15000
6000
6000
3000

112,499
80,999
81,000
62,260
18,740
12,822

130,499
99,000
96,000
68,260
24,740
15,822

أعضاء لجنة المراجعة
اإلسم

بدل الحضور

المكافأة السنوية

االجمالي

عبدالرحمن عبدالمحسن بالغنيم
محمد عبدالرحمن الجبرين
عبدهللا عبدالعزيز الداوود
عبدالعزيز عبدهللا العقل
صالح عبدهللا اليحيى
عمر عبدالعزيز الكرود
وديع أحمد صالح

24000
24000
9000
12000
12000
12000
9000

101,301
114,582
38,774
62,260
81,986
28,110
28,110

125,301
138,582
47,774
74,260
93,986
40,110
37,110

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
اإلسم

بدل الحضور

المكافأة السنوية

االجمالي

د .فهد موسى الزهراني
د .مازن ابراهيم حسونة
سعد محمد السياري
ابراهيم محمد العامر
صالح عبدهللا العلي
عبدهللا عبدالمحسن العيسى

6000
6000
12000
12000
12000
3000

75,719
67,982
88,287
81,000
81,000
18,740

81,719
73,982
100,287
93,000
93,000
21,740

بدالت ومكافآت اخرى
د .مازن ابراهيم حسونة

682,500

موسى بن عبدالمحسن آل موسى

24,800

مكافأة كبار التنفيذين في شركة اليسر لالجارة والتمويل

اليوجد
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ترتيبات تنازل أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين عن الرواتب أو التعويضات
ال يوجـــد لـــدى الشـــركة أي معلومـــات عـــن أي ترتيبـــات أو اتفاقيـــات بشـــأن تنـــازل أي مـــن أعضـــاء مجلـــس إدارتهـــا أو أي مـــن كبـــار
التنفيذييـــن فيهـــا عـــن أي رواتـــب ومكافـــآت أو تعويضـــات.
المعامالت مع األطراف ذات العالقة
التصويت في إجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم  7المنعقدة في يوم االثنين  1442/11/25الموافق 2021/07/05م
عل ــى التعام ــات المالي ــة الت ــي تم ــت وس ــتتم م ــع ش ــركة عباللطي ــف العيس ــى للس ــيارات للتج ــارة بإعتباره ــا معام ــات م ــع
أط ــراف ذات عالق ــة والترخي ــص به ــا للع ــام الق ــادم.
علــى التعامــات الماليــة التــي تمــت وســتتم مــع العيســى العالميــة بإعتبارهــا معامــات مــع أطــراف ذات عالقــة والترخيــص
بهــا للعــام القــادم.
عل ــى التعام ــات المالي ــة الت ــي تم ــت وس ــتتم م ــع الش ــركة الوطني ــة العمومي ــة للس ــيارات بإعتباره ــا معام ــات م ــع أط ــراف
ذات عالق ــة والترخي ــص به ــا للع ــام الق ــادم.
علــى التعامــات الماليــة التــي تمــت وســتتم مــع شــركة عقــار و معمــار الدوليــة بإعتبارهــا معامــات مــع أطــراف ذات عالقــة
والترخيــص بهــا للعــام القــادم.
علــى التعامــات الماليــة التــي تمــت وســتتم مــع شــركة األفضــل بإعتبارهــا معامــات مــع أطــراف ذات عالقــة والترخيــص
بهــا للعــام القــادم
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المراجعة السنوية لفعالية
إجراءات الرقابة الداخلية
لعام 2021
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ان وجــود ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻣﻼﺋﻢ وﻓﻌﺎل ﻳﺘﻀﻤﻦ السياســات واإلجــراءات والنظــم واآلليــات الضروريــة هــو مــن مســئوليات ادارة
الشــركة و التــي يتــم تصميمهــا وتطبيقهــا وتحديثهــا تحــت إشــراف مجلــس اإلدارة .وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻢ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
بم ــا يتواف ــق م ــع متطلب ــات اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ و افض ــل الممارس ــات المعم ــول به ــا به ــذا الص ــدد حي ــث ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻹﻃﺎر
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ الشـــركة واﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻷدوار واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻨﻪ واإلدارة التنفيذيـــة،
ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى الش ــركة.
تجـــدر االشـــارة الـــى ان ﺟﻤﻴﻊ إدارات الشـــركة تقـــوم ﺑﺒﺬل ﺟﻬﻮد ﻣﺘظﺎﻓﺮة وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ أي ﺗﺠﺎوزات وﻟﺘﺠﻨﺐ وﺗﺼﺤﻴﺢ أي ﻗﺼﻮر ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
ان مهمــة لجنــة المراجعــة و االلتــزام تتعلــق بمســاعدة مجلــس االدارة بالوفــاء بالمســئوليات المنوطــة بــه فيمــا يتعلــق بوجــود و
كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة و تنفيــذة بفعاليــة و تقديــم اي توصيــات مــن شــأنها تعزيــز النظــام و تطويــرة بمــا يحقــق اغــراض
الشــركة و يحمــي مصالــح المســاهمين بتكلفــة معقولــة.

المراجعة الداخلية
باإلضاف ــة إﻟﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ إدارات ــي اإلﻟﺘﺰام واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،تق ــوم اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  -وﻫﻲ إدارة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻹدارة
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺗﺮﻓﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ لجن ــة المراجع ــة واإللت ــزام المنبثق ــة ﻣﻦ مجل ــس اإلدارة -بتقدي ــم ﺗﺄﻛﻴﺪات ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ إل ــى لجن ــة
المراجع ــة واإللت ــزام والرئي ــس التنفي ــذي للش ــركة ﺣﻮل ﻣﺪى ﻛﻔﺎﻳﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ بص ــورة دوري ــة ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﻠﻮب ﻣﻨﻬﺠﻲ منظم ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔّ ،
وتتبع اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﻄﻴﻂ وﺗﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ،ﻛﻤﺎ تقـــوم ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ
ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ واﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ .يشمل ﻧﻄﺎق
ﻋﻤﻠﻬﺎ جمي ــع أنش ــطة وأقس ــام الش ــركة ،وﺗﻘﻮم لجن ــة المراجع ــة واإللت ــزام ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟش ــركة.

رأي لجنة المراجعة وااللتزام
اطلع ــت اللجن ــة عل ــى التقاري ــر الدوري ــة للمراجع ــة الداخلي ــة و ادارة االلت ــزام كم ــا اجتمع ــت م ــع المراج ــع الخارج ــي و اطلع ــت عل ــى
التقاريــر الصــادرة مــن قبلــة لعــام 2021م و تابعــت اللجنــة بشــكل دوري جهــود اإلدارة التنفيذيــة لضمــان معالجــة كافــة المالحظــات
التــي تــم اكتشــافها ووضــع الضوابــط الكفيلــة التــي تحــد مــن تأثيرهــا علــى نظــام الرقابــة الداخليــة  .اســتنادا إلــى ذلــك فــإن اللجنــة
تــرى بــان أن ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ تحســن بشــكل ملحــوظ و انــة ال يــزال هنــاك عــدة فــرص للتحســين فــي عــدد
مــن المجــاالت األساســية التــي ال غنــي عنهــا إلســتدامه وتعزيــز كفــاءة العناصــر الرقابيــة الداخليــة ،إضافــة إلــى ذلــك ،ﺗﺴﻌﻰ اإلدارة
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ل ــدى جمي ــع األقس ــام بالتع ــاون م ــع الجه ــات الرقابي ــة المتمثل ــة ف ــي إدارة المخاط ــر وإدارة
اإللتــزام للحــد مــن التجــاوزات وتعزيــز ثقافــة المســؤولية المشــتركة لتحقيــق رؤيــة وأهــداف الشــركة .وتجــدر االشــارة الــى ان نظــام
الرقابــة الداخليــة ال يقــدم تأكيــدات مطلقــة بــل يقــدم تأكيــدات معقولــة عــن مــدى ســامة و فعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة.
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تأكيدات أعضاء مجلس اإلدارة
يؤكد مجلس إدارة الشركة وحسب معرفته لكافة النواحي المادية ما يلي-:
تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح.
إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
أنه ال يوجد أي شك في شأن قدرة الشركة على مواصلة انشطتها التمويلية.

حوكمة الشركات
بصف ــة عام ــة تعم ــل ش ــركة اليس ــر لإلج ــارة والتموي ــل وفق ــاً لمتطلب ــات حوكم ــة الش ــركات الص ــادرة ع ــن مؤسس ــة النق ــد العرب ــي
الس ــعودي بالالئح ــة التنفيذي ــة لنظ ــام مراقب ــة الش ــركات  ،وق ــد طبق ــت إدارة الش ــركة سياس ــة حوكم ــة الش ــركات ويت ــم تطويره ــا
بم ــا يتماش ــى م ــع التعليم ــات الص ــادرة م ــن المؤسس ــة.
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مجلس اإلدارة
واللجان التابعة
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أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة

تاريخ بداية دورة المجلس

تاريخ نهاية دورة المجلس

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة

صفة العضوية

اﻷﺳﺘﺎذ /ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻌﻴﺴﻰ
ﻳﺤﻤﻞ اﻷﺳـــﺘﺎذ  /ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴـــﻦ اﻟﻌﻴﺴﻰ ﺷﻬﺎدة ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻫﻨﺪﺳـــﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
وﻻﻳﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ )اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة(

09/09/2021

ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي

08/09/2024

اﻟﻤﻨﺼﺐ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻴﺴﺮ ﻟﻺﺟﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻌﻴﺴﻰ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎرة
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ "ﺳﻴﺒﻮرﻛﺲ"
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﻧﻴﺎ ﻟﻠﻤﻴﺎة
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻌﻴﺴﻰ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻈﺎر ﻓﻲ أوﻗﺎف اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻌﻴﺴﻰ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻛﻔﺎﻟﺔ "ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ"
ﻋﻀﻮﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻺﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎت )إﻛﺴﺘﺮا(
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﺒﻼد
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮرق
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻷﺳﺘﺎذ /ﺧﻠﺪون ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻔﺎﺧﺮي
ﻳﺤﻤﻞ اﻷﺳﺘﺎذ  /ﺧﻠﺪون اﻟﻔﺎﺧﺮي ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻻﻳﺔ
ﻛﻠﻮرادو )اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة(

ﻣﺴﺘﻘﻞ

09/09/2021

اﻟﻤﻨﺼﺐ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻻﺋﺘﻤﺎن
ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
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اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎرة
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎرة
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺤﻮﻛﻤﻪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪواﺋﻴﻪ
واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ

ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺸﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻻﻟﺘﺰام واﻟﺤﻮﻛﻤﻪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎرة
رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻷﺗﻤﺎن ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎرة
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ادارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻷول
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻟﻤﺼﺮف اﻟﺮاﺟﺤﻲ
رﺋﻴﺲ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻟﻤﺼﺮف اﻟﺮاﺟﺤﻲ
ﻣﺴﺆول اﻷﺋﺘﻤﺎن ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﺎﻣﺒﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

08/09/2024

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة

تاريخ بداية دورة المجلس

تاريخ نهاية دورة المجلس

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة

صفة العضوية

اﻷﺳﺘﺎذ /ﻣﻮﺳﻰ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻤﻮﺳﻰ
ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ "ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻻﻳﺔ ارﻳﺰوﻧﺎ" ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـــﺔ ،وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸـــﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓـــﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ و اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻦ "ﺳـــﻴﺘﻲ
ﺑﻨﻚ" وأﺗﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ "ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ" – ﻧﻴﻮﻳﻮرك – اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـــﺔ .وﺣﺎﺻـــﻞ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﻄﻴﺮان اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﻟﺪﻳﺔ ﺧﺒﺮة ﺗﻤﺘﺪ اﻟﻰ  39ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹدارة واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻤﺴﺘﺸﺎر
ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ.
ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﺸﺎرا ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ " -ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮوﻣﻨﺘﺮي اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ" ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ل ﻓﻲ IBM
و ﻛﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ
وﻛﻌﻀـــﻮ ﻓـــﻲ ﻟﺠﻨﺔ دراﺳـــﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻧﺸـــﻄﺔ اﻟﺸـــﺒﺎﺑﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﻤﺸـــﻜﻠﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد
ﻛﻤﺎ ﺷـــﻐﻞ ﻣﻨﺼـــﺐ اﻟﻤﺪﻳـــﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋـــﺔ اﻷﻋﻤـــﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
وﻣﺴﺆول أول ﻟﻼﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ "ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﺎﻣﺒﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ " اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻃﻴﺎر ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻣﺴﺘﻘﻞ

09/09/2021

08/09/2024

اﻟﻤﻨﺼﺐ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ورﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻷﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺼﻠﺐ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺪرﺟﺔ(
رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮﺑﻴﻌﺔ واﻟﻨﺼﺎر )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ورﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت وﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺣﺴﺎء ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ورﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮرق
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﻄﻮرة

اﻷﺳﺘﺎذ /ﻫﺎﻧﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺸﺪوﺧﻲ
ﻳﺤﻤﻞ اﻷﺳﺘﺎذ  /ﻫﺎﻧﻲ اﻟﺸﺪوﺧﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﻠﺮﻳﻮس ﻓﻲ اﻻدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وإدارة
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻠﺒﺘﺮول واﻟﻤﻌﺎدن

ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي

09/09/2021

اﻟﻤﻨﺼﺐ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻻﺋﺘﻤﺎن
ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

24

اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷدارة ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻓﻀﻞ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﻜﺘﺐ ﻣﻴﺪاء ﻟﻺﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدي
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم وﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻷﺋﺘﻤﺎن ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻨﺎﻳﻔﺎت ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أﺑﻮ ﻫﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﺒﻼد

08/09/2024

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة

تاريخ بداية دورة المجلس

تاريخ نهاية دورة المجلس

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة

صفة العضوية

اﻷﺳﺘﺎذ /ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻌﻴﺴﻰ
ﻳﺤﻤﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻠﺒﺘﺮول واﻟﻤﻌﺎدن

ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي

09/09/2021

08/09/2024

اﻟﻤﻨﺼﺐ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت

25

اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻌﻴﺴﻰ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻌﻴﺴﻰ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻨﺎرات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎرة
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرات اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ )ﺗﺎﻧﻴﺎ(
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ إﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺴﻴﺎﺣﻲ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ أﻟﻔﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻹﻟﺘﺰام واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ أﻟﻔﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ أﻟﻔﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎر وﻣﻌﻤﺎر اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﺎس ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر
رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻤﺎء ﻟﻠﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت
ﻣﺤﻠﻞ أﺳﻬﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﺮﻳﺎض
ﻣﺴﺎﻋﺪ إداري ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﺎﻣﺒﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻌﻴﺴﻰ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻤﺎء ﻟﻠﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت
اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻌﻴﺴﻰ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة

تاريخ بداية دورة المجلس

تاريخ نهاية دورة المجلس

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة

صفة العضوية

اﻷﺳﺘﺎذ /ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﺑﺎﻟﻐﻨﻴﻢ
ﻳﺤﻤﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻳﺒﻮل )اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة(

09/09/2021

ﻣﺴﺘﻘﻞ

08/09/2024

اﻟﻤﻨﺼﺐ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻻﻟﺘﺰام

اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة وﻻء ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ
رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ وﻻء ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﺸﺮﻛﺔ وﻻء ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ أﻳﺎن ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻟﺸﺮﻛﺔ أﻳﺎن ﻟﻸﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺷﺮﻳﻚ اداري ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺴﺎرع اﻟﻤﺤﺪوده

ﻣﺴﺘﺸﺎر أﻗﺘﺼﺎد وأﺣﻴﺎء ﻟﻮزارة اﻷﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻋﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣﺤﻠﻞ إﺋﺘﻤﺎن أول ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدي
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت أول ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺎل

اﻷﺳﺘﺎذ /ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻴﺎري
ﻳﺤﻤﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ )ﻧﻮرﺛﻬﺎﻣﺒﺘﻮن( اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻤﺘﺤﺪة

09/09/2021

ﻣﺴﺘﻘﻞ

08/09/2024

اﻟﻤﻨﺼﺐ
رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت

26

اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﺳﻚ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ أوﻗﺎف ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر
رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم إدارة اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮﺑﺎﻳﻠﻲ ﻟﻺﺗﺼﺎﻻت.
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻹﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﺳﻚ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة

تاريخ بداية دورة المجلس

تاريخ نهاية دورة المجلس

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة

صفة العضوية

اﻷﺳﺘﺎذ /إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺎﻣﺮ
ﻳﺤﻤﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

09/09/2021

ﻣﺴﺘﻘﻞ

08/09/2024

اﻟﻤﻨﺼﺐ
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت

اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻌﺎدن وﻋﺪ اﻟﺸﻤﺎل ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎت.
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻌﺎدن .

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺤﻲ.
وﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻹﺳﺘﺜﻤﺎر.
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺤﺒﻴﺐ اﻟﻄﺒﻴﺔ .
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻨﻮات اﻹﺗﺼﺎل .

اﻷﺳﺘﺎذ /ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﻠﻲ
ﻳﺤﻤﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻳﺴﺖ ﻟﻨﺪن

ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي

09/09/2021

08/09/2024

اﻟﻤﻨﺼﺐ
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
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اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻌﻴﺴﻰ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻌﻴﺴﻰ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎرات
ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ

ﻣﺴﺆول ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﻴﺼﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﻴﺼﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
ﺑﺎﺣﺚ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻌﻴﺴﻰ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة

تاريخ بداية دورة المجلس

تاريخ نهاية دورة المجلس

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة

صفة العضوية

اﻷﺳﺘﺎذ /ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺴﻄﺎن
ﻳﺤﻤﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻠﺒﺘﺮول واﻟﻤﻌﺎدن
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻣﺴﺘﻘﻞ

09/09/2021

08/09/2024

اﻟﻤﻨﺼﺐ
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻻﺋﺘﻤﺎن

اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ دوﻳﺘﺸﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري
ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻹﻟﺘﺰام ) اﻟﻤﻜﻠﻒ( ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ دوﻳﺘﺸﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري
رﺋﻴﺲ ﻓﺮﻳﻖ اﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ ﻣﺼﺮف اﻟﺮاﺟﺤﻲ
رﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ )ﺳﻤﺔ(
رﺋﻴﺲ ﻓﺮﻳﻖ اﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدي

اﻷﺳﺘﺎذ /ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد اﻟﻌﻴﺴﻰ
ﻳﺤﻤﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ وإدارة اﻟﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻔﻴﺼﻞ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي

09/09/2021

08/09/2024

اﻟﻤﻨﺼﺐ
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻻﺋﺘﻤﺎن

اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

رﺋﻴﺲ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻨﺎرات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر.

ﻣﺤﻠﻞ اﺋﺘﻤﺎن أول ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻌﻴﺴﻰ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ.

ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ
اﻟﻌﻴﺴﻰ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ.
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أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة

تاريخ بداية دورة المجلس

تاريخ نهاية دورة المجلس

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة

صفة العضوية

اﻷﺳﺘﺎذ /ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ
ﻳﺤﻤﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ أﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ
ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ دي ﺑﻮل اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

ﻣﺴﺘﻘﻞ

09/09/2021

08/09/2024

اﻟﻤﻨﺼﺐ
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻻﺋﺘﻤﺎن

اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ وﺣﻮﻛﻤﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺣﻮﻛﻤﺔ أﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ) اﻟﻤﻜﻠﻒ( ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺴﻌﻮدي
أﺧﺼﺎﺋﻲ أﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺴﻌﻮدي
أﺧﺼﺎﺋﻲ أﺟﻬﺰة وإدارة ﻧﻈﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺴﻌﻮدي
ﻣﺴﺆول أﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺎت ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻷوﻟﻰ

اﻷﺳﺘﺎذ /ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﺒﺮﻳﻦ
ﻳﺤﻤﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻴﻬﺎي ،اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي

09/09/2021

اﻟﻤﻨﺼﺐ
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
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اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺸﺆون اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮ ﺳﻠﻄﺎن
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻴﻮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ وﻓﺎء ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻌﻴﺴﻰ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎرة
رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ رﻧﺎ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮ ﺳﻠﻄﺎن
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﻒ
ﻣﺤﺎﺿﺮ ورﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات
ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

08/09/2024

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة

تاريخ بداية دورة المجلس

تاريخ نهاية دورة المجلس

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة

صفة العضوية

اﻷﺳﺘﺎذ /ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻴﺤﻴﻰ
ﻳﺤﻤﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺰﻣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد ,اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

09/09/2021

ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي

08/09/2024

اﻟﻤﻨﺼﺐ
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺪاول اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻠﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎرات
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸﻧﺎﺑﻴﺐ
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻨﺎرات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر
رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺪاول اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻠﺤﻴﺪ واﻟﻴﺤﻴﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻮن

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ارﻧﺴﺖ وﻳﻮﻧﺞ
ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ارﻧﺴﺖ وﻳﻮﻧﺞ

اﻷﺳﺘﺎذ /ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻜﺮود
ﻳﺤﻤﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻣﺴﺘﻘﻞ

09/09/2021

08/09/2024

اﻟﻤﻨﺼﺐ
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
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اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

ﻣﺤﺎﺳﺐ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وإﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻚ
ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺮاﻳﺲ ووﺗﺮ ﻫﺎوس ﻛﻮﺑﺮ
أﻣﻴﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة

تاريخ بداية دورة المجلس

تاريخ نهاية دورة المجلس

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة

صفة العضوية

اﻷﺳﺘﺎذ /ودﻳﻊ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ
ﻳﺤﻤﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ
ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ  CPAﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي

09/09/2021

08/09/2024

اﻟﻤﻨﺼﺐ
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻮاﻓﺬ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﻤﺤﺪودة
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎرﻛﻮم
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎرات

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪواﺋﻴﺔ

اﻷﺳﺘﺎذ /ﻣﺎزن ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺴﻮﻧﺔ
ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮر  /ﻣﺎزن ﺣﺴﻮﻧﺔ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺮوﻧﺘﻮ )ﻛﻨﺪا(

ﺗﻨﻔﻴﺬي

09/09/2021

08/09/2024

اﻟﻤﻨﺼﺐ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة )اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب(
ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
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اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻌﻴﺴﻰ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻌﻴﺴﻰ اﻟﻘﺎﺑﻀﻪ
رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻟﻤﺠﻮﻋﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻌﻴﺴﻰ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻌﺎع ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺷﺮﻛﺔ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎرة
ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎرة
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺘﺮﻳﺘﻔﻴﺮ
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺘﺮﻳﺘﻔﻴﺮ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻮاﺧﻴﺮ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﻤﻨﺎرة ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻨﺎرة ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻋﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻌﻴﺴﻰ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي واﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺸﺮﻛﺔ رﻧﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻌﺎع ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻷﻟﺘﺰام ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺷﻌﺎع ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﻟﺸﺮﻛﺔ إﻛﺴﺎ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﻟﺸﺮﻛﺔ أﻟﻔﺎ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل )اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﻟﺸﺮﻛﺔ إﻛﺴﺎ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺷﺮﻛﺔ إﻛﺴﺎ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺸﺮﻛﺔ إﻛﺴﺎ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻣﻮﺑﺎﻳﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻮﺑﺎﻳﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ادارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻮﺑﺎﻳﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺮﻳﺎض

أعضاء مجلس اإلدارة للدورة السابقة والتي انتهت بتاريخ 2021-9-8
اسم العضو

حالة العضوية

العضويات في اليسر

عبدالمحسن بن عبداللطيف العيسى

غير تنفيذي

رئيس مجلس اإلدارة

خلدون بن عبدهللا الفاخري

غير تنفيذي

مازن بن ابراهيم حسونة

تنفيذي

موسى بن عبدالمحسن آل موسى

مستقل

هاني بن سليمان الشدوخي

غير تنفيذي

عبدهللا بن عبدالمحسن العيسى

غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة
عضو اللجنة التنفيذية

عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم

مستقل

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة ()3
رئيس لجنة إدارة المخاطر واالئتمان
عضو اللجنة التنفيذية
نائب رئيس مجلس اإلدارة ()1
عضو منتدب مكلف ()2
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ()1
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
عضو اللجنة التنفيذية
عضو مجلس اإلدارة
رئيس اللجنة التنفيذية

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة إدارة المخاطر واالئتمان
عضو اللجنة التنفيذية

( )1بتاريخ  28/02/2021قدم د .مازن حسونة اعتذاره عن منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة ومنصب رئيس لجنة الترشيحات
والمكافآت مع بقائه عضواً فيها.
( )2بتاريخ  25/2/2021تم تعيين د.مازن حسونة عضو منتدب مكلف وفق خطاب عدم الممانعة من ساما

( )3بتاريخ  4/4/2021تم تعيين أ .خلدون الفاخري نائباً لرئيس مجلس اإلدارة وفق خطاب عدم الممانعة من ساما
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أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية والتي بدأت تاريخ 2021-9-9
اسم العضو

حالة العضوية

العضويات في اليسر

عبدالمحسن بن عبداللطيف العيسى

غير تنفيذي

رئيس مجلس اإلدارة

خلدون بن عبدهللا الفاخري

مستقل

نائب رئيس مجلس اإلدارة
رئيس لجنة إدارة المخاطر واالئتمان
عضو اللجنة التنفيذية

مازن بن ابراهيم حسونة

تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة (العضو المنتدب)
عضو اللجنة التنفيذية

موسى بن عبدالمحسن آل موسى

مستقل

هاني بن سليمان الشدوخي

غير تنفيذي

عبدهللا بن عبدالمحسن العيسى

غير تنفيذي

عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم

مستقل

عضو مجلس اإلدارة
رئيس اللجنة التنفيذية

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة إدارة المخاطر واالئتمان
عضو اللجنة التنفيذية
عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة المراجعة وااللتزام

المهام و المسؤوليات الرئيسية
•وضع االستراتيجيات الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
•تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها.
•اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة.
•وضع نظام حوكمة خاص بالشركة واالشراف العام عليه ومراقبة مدى فعاليته وتعديله عند الحاجة.
•وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف عليها.
•وضع اهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل فى الشركة.
•المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية فى الشركة واعتمادها.
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اجتماعات مجلس االدارة في عام 2021م
الدورة السابقة والتي انتهت بتاريخ 2021-9-8
عدد اإلجتماعات )3( :اجتماعات

اسم العضو

المنصب

عبدالمحسن بن عبداللطيف العيسى

رئيس المجلس

د.مازن ابراهيم حسونة ()1

عضو منتدب مكلف

خلدون بن عبدهللا الفاخري

نائب الرئيس

موسى بن عبدالمحسن آل موسى

عضو

عبدهللا بن عبدالمحسن العيسى

عضو

هاني بن سليمان الشدوخي

عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم

عضو
عضو

اإلجتماع األول

اإلجتماع الثاني

اإلجتماع الثالث

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

2021/02/10

2021/03/31

2021/06/22

( )1تم تكليف الدكتور مازن حسونة عضواً منتدباً للشركة اعتباراً من تاريخ  2021/02/25وفق خطاب عدم الممانعة من ساما.
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الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ  2021/09/09وفق قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/09/08
عدد اإلجتماعات )3( :اجتماعات

اسم العضو

المنصب

عبدالمحسن بن عبداللطيف العيسى()1

رئيس المجلس

د.مازن ابراهيم حسونة()3

عضو منتدب

خلدون بن عبدهللا الفاخري()2

نائب الرئيس

موسى بن عبدالمحسن آل موسى

عضو

عبدهللا بن عبدالمحسن العيسى

عضو

عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم

عضو

هاني بن سليمان الشدوخي

عضو

اإلجتماع الرابع

اإلجتماع الخامس

اإلجتماع السادس

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

2021/09/22

2021/10/05

2021/12/13

( )1تم تعيين األستاذ عبدالمحسن بن عبداللطيف العيسى رئيساً للمجلس بتاريخ  2021/10/17وفق خطاب عدم الممانعة من البنك المركزي السعودي
( )2تم تعيين األستاذ خلدون بن عبدهللا الفاخري نائباً للمجلس بتاريخ  2021/10/17وفق خطاب عدم الممانعة من البنك المركزي السعودي
( )3تم تعيين الدكتور مازن بن إبراهيم حسونة عضواً منتدباً بتاريخ  2021/10/17وفق خطاب عدم الممانعة من البنك المركزي السعودي
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اللجان التابعة لمجلس اإلدارة و لجنة المراجعة وااللتزام
ً
اوال  :لجنة المراجعة واإللتزام

المهام و المسؤوليات الرئيسية

•اإلشــراف فيمــا يتعلــق بســالمة القوائــم الماليــة.

•التأكد من مدى فعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي ضــوء المخاطــر التــي تواجههــا الشركة.
•التأكد من كفــاءة واســتقاللية أداء المراجعيــن الخارجييــن والداخلييــن.
•تحســين وتطويــر نظــم الرقابـة

•حمايــة حقــوق المســاهمين مــن خــالل المهــام اآلتيــة:

 oدراســة القوائــم الماليــة والسياســات المحاســبية المتبعــة ونظــام الرقابــة الداخليــة وإبــداء الــرأي والتوصيــة فــي شــأنها.
o

اإلشــراف علــى إدارة المراجعــة الداخليــة ودراســة تقاريرهــا والتحقــق مــن مــدى فاعليتهــا واســتقالليتها.

 oاإلشــراف علــى إدارة االلتــزام والتحقــق مــن مــدى التزام شركة اليسر لإلجارة والتمويل بالتعليمــات.

 oالتوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن مراجعــي الحســابات الخارجييــن ودراســة خططهــم وإقالتهــم وتحديــد أتعابهــم

اجتماعات لجنة المراجعة واإللتزام في عام 2021م

الدورة السابقة والتي انتهت بتاريخ 2021-09-08م
عدد اإلجتماعات )4( :اجتماعات

اسم العضو

المنصب

محمد عبدالرحمن الجبرين

رئيس اللجنة

عبدهللا عبدالعزيز الداوود

عضو

عبدالعزيز عبدهللا العقل

عضو

صالح عبدهللا اليحيى

عضو

عبدالرحمن عبدالمحسن بالغنيم

عضو

* تمت إستقالة األستاذ /عبدهللا الداوود بتاريخ 6/6/2021
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اإلجتماع األول اإلجتماع الثاني اإلجتماع الثالث
2021/3/3

2021/4/27

2021/5/25

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

اإلجتماع الرابع
2021/8/15

✔

✖
✔
✔
✔

الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2021/09/09م وفق قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/09/08م
تم تشكيل اللجنة وفق قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ  2021/09/08وباشرت أعمالها بعد صدور خطاب عدم الممانعة بتاريخ )2021/10/17
عدد اإلجتماعات )4( :اجتماعات

اإلجتماع الخامس اإلجتماع السادس اإلجماع السابع اإلجتماع الثامن اإلجتماع التاسع

اسم العضو

المنصب

عبدالرحمن عبدالمحسن
بالغنيم

رئيس اللجنة

✔

محمد عبدالرحمن الجبرين

عضو

عمر عبدالعزيز الكرود

عضو

وديع أحمد صالح

عضو

✔
✔
✔

صالح عبدهللا اليحيى()1

عضو

2021/10/10

2021/10/26

2021/11/8

2021/11/9

2021/12/30

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✖

✖
✖

✖

( )1تم تعيين األستاذ صالح اليحيى عضواً في لجنة المراجعة بتاريخ  2021/11/15وفق قرار الجمعية العامة العادية.

✖

ثانياً -:لجنة الترشيحات والمكافآت
المهام و المسؤوليات الرئيسية

•التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالترشــيح لعضويــة المجلــس أو اللجــان أو لشــغل المراكــز الشــاغرة وفقاً للسياســات والمعاييــر المعتمــدة.
•المراجعــة الســنوية لالحتياجــات المطلوبــة مــن المهــارات المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة.
•مراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة وتحديــد جوانــب الضعــف والقــوة ورفــع التوصيــات بذلــك.

•وضــع سياســات واضحــة لتعويضــات ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن فــي الشركة ورفــع اقتــراح ســنوي لمجلــس اإلدارة
بالميزانيــة الســنوية للمكافــآت والحوافــز الخاصــة بكبــار التنفيذييــن.
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اجتماعات لجنة الترشيحات و المكافآت في عام  2021م
الدورة السابقة والتي انتهت بتاريخ 2021/09/08م
عدد اإلجتماعات )2( :اجتماع
اسم العضو

المنصب

د .فهد موسى الزهراني

رئيس اللجنة ()1

د .مازن ابراهيم حسونة

عضو

سعد محمد السياري

عضو

ابراهيم محمد العامر

عضو

صالح عبدهللا العلي

عضو

اإلجتماع األول

اإلجتماع الثاني

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

2021/2/23

2021/4/21

( )1تم تعيين د .فهد الزهراني رئيساً للجنة بتاريخ  2021/04/21وفق خطاب عدم الممانعة من البنك المركزي السعودي بعد إستقالة
د.مازن حسونة من منصب رئيس اللجنة.

الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ  2021/09/09وفق قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/09/08
( ت ــم تش ــكيل اللجن ــة وف ــق ق ــرار المجل ــس رق ــم  YSR20255وتاري ــخ  22/09/2021وباش ــرت أعماله ــا بع ــد ص ــدور خط ــاب ع ــدم الممانع ــة م ــن
البن ــك المرك ــزي الس ــعودي بتاري ــخ )17/10/2021

عدد اإلجتماعات )2( :اجتماع
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اسم العضو

المنصب

سعد محمد السياري

رئيس اللجنة

ابراهيم محمد العامر

عضو

صالح عبدهللا العلي

عضو

عبدهللا بن عبدالمحسن العيسى

عضو

اإلجتماع الثالث

اإلجتماع الرابع

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

2021/11/7

2021/12/6

✖

ثالثاً -:لجنة إدارة المخاطر واالئتمان
المهام و المسؤوليات الرئيسية

•التأكد من وجود مراقبة فعالة مـن الشركة لضمـان الممارسـة الحكيمـة لنشـاطات االئتمان وتجنـب المخاطـر المفرطـة المتخذة مـن قبل الشركة.
•مراجعــة واعتماد السياســات واالجراءات المتعلقة بمنح االئتمان لألفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

اجتماعات لجنة إدارة المخاطر واالئتمان في عام 2021م

الدورة السابقة والتي انتهت بتاريخ 2021/09/08م

عدد اإلجتماعات )4( :اجتماعات

اسم العضو

المنصب

خلدون بن عبدهللا الفاخري

رئيس اللجنة

هاني بن سليمان الشدوخي

عضو

سلطان عبدهللا السطان

عضو

ناصر عبدالرحمن العيسى

عضو

اإلجتماع األول اإلجتماع الثاني اإلجتماع الثالث
2021/2/3

2021/3/11

2021/4/7

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔

اإلجتماع الرابع
2021/6/10

✔
✔
✔

✖

✖

✖

✔

الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ  2021/09/09وفق قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/09/08
( ت ــم تش ــكيل اللجن ــة وف ــق ق ــرار المجل ــس رق ــم  YSR20257وتاري ــخ  22/09/2021وباش ــرت أعماله ــا بع ــد ص ــدور خط ــاب ع ــدم الممانع ــة م ــن

البن ــك المرك ــزي الس ــعودي بتاري ــخ )17/10/2021

عدد اإلجتماعات )2( :اجتماع
اسم العضو

المنصب

خلدون بن عبدهللا الفاخري

رئيس اللجنة

هاني بن سليمان الشدوخي

عضو

سلطان عبدهللا السطان

عضو

طارق بن زياد العيسى

عضو

سلطان بن محمد بن حميد

عضو

اإلجتماع الخامس

اإلجتماع السادس

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

2021/11/1

✖

2021/12/12

* تــم تعييــن األســتاذ ســلطان بــن محمــد بــن حميــد عضــواً فــي لجنــة إدارة المخاطــر واإلئتمــان بتاريــخ  2021/11/10وفــق خطــاب عــدم الممانعــة
مــن البنــك المركــزي الســعودي.
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رابعاً -:اللجنة التنفيذية

المهام و المسؤوليات الرئيسية
يجب أن تضمن اللجنة التنفيذية أن األنشطة تتماشى مع األهداف االستراتيجية للشركة وأهداف اإلدارة على النحو التالي:
1 .مساعدة مجلس إدارة شركة اليسر للقيام بمسؤوليات الرقابة.
2 .للمراجعة والتوصية على سبيل المثال ال الحصر:
 مشروع  /خطة  /اقتراح جديد ،أو تغيير كبير. -التحليل المالي الفصلي  /السنوي.

-الميزانية المقترحة.

 -النفقات الرئيسية.

 -تغيير مفاجئ في سياسات الشركة ،الهيكل التنظيمي ،إلخ.

اجتماعات اللجنة التنفيذية في عام 2021م

الدورة السابقة والتي انتهت بتاريخ 2021/09/08
عدد اإلجتماعات )3( :اجتماعات

اسم العضو

المنصب

موسى بن عبدالمحسن آل موسى

رئيس اللجنة

د.مازن ابراهيم حسونة

عضو

خلدون بن عبدهللا الفاخري

عضو

هاني بن سليمان الشدوخي

عضو

عبدهللا بن عبدالمحسن العيسى

عضو

بندر بن علي القعيطي

عضو

*تمت إستقالة االستاذ /بندر القعيطي بتاريخ 2021/07/15
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اإلجتماع األول

اإلجتماع الثاني

اإلجتماع الثالث

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

2021/02/02

2021/04/12

2021/06/08

الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ  2021/09/09وفق قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/09/08
( ت ــم تش ــكيل اللجن ــة وف ــق ق ــرار المجل ــس رق ــم  YSR20256وتاري ــخ  22/09/2021وباش ــرت أعماله ــا بع ــد ص ــدور خط ــاب ع ــدم الممانع ــة م ــن
البن ــك المرك ــزي الس ــعودي بتاري ــخ )17/10/2021

عدد اإلجتماعات )2( :اجتماع
اسم العضو

المنصب

موسى بن عبدالمحسن آل موسى

رئيس اللجنة

د.مازن ابراهيم حسونة

عضو

خلدون بن عبدهللا الفاخري

عضو

هاني بن سليمان الشدوخي

عضو

اإلجتماع الرابع

اإلجتماع الخامس

✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

2021/11/08

✖

2021/12/07

الجمعية العامة العادية
عقدت الجمعية العامة العادية ثالثة اجتماعات لعام 2021
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تاريخ االنعقاد

أسماء أعضاء المجلس الحاضرين

رقم االجتماع

االجتماع األول

عبد المحسن بن عبد اللطيف العيسى

2021/01/20

االجتماع الثاني

عبد المحسن بن عبد اللطيف العيسى

2021/07/05

االجتماع الثالث

عبد المحسن بن عبد اللطيف العيسى

2021/11/15

شكر و تقدير
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ف ــى الخت ــام يع ّب ــر مجل ــس اإلدارة ع ــن س ــروره واعت ــزازه بم ــا قدمت ــه الش ــركة م ــن نتائ ــج إيجابي ــة
خـــال العـــام  2021م والشـــكر موصـــول ألعضـــاء اللجـــان المنبثقـــة مـــن مجلـــس اإلدارة فـــي
الش ــركة عل ــى جهوده ــم المخلص ــة ومس ــاهمتهم ّ
البن ــاءة والمتعلق ــة باألعم ــال واألنش ــطة الت ــي
تقدمهــا الشــركة لعمالئهــا .كمــا ينتهــز المجلــس هــذه الفرصــة ليع ّبــر عــن شــكره وتقديــره لألخــوة
المس ــاهمين وعم ــاء الش ــركة عل ــى دعمه ــم وثقته ــم وتعاونه ــم ال ــذي كان ل ــه األث ــر الكبي ــر ف ــي
تحقي ــق مزي ــد م ــن التق ـ ُّ
ـدم و اإلزده ــار ،كم ــا ينق ــل ش ــكره وتقدي ــره ل ـ ِّ
ـكل العاملي ــن ف ــي الش ــركة
عل ــى جهوده ــم المخلص ــة وتفانيه ــم ف ــي تأدي ــة واجبه ــم ومه ــام عمله ــم و ل ـ ِّ
ـكل م ــن س ــاهم
ف ــي تق ــدم الش ــركة.
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