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 عن اليسر

 

المتوافق مع أحكام الشريعة  التمويل مجال في متخصصة سعودية كشركة 1004 يناير شهر من األول فيشركة اليسر  تأسست

 مستقلة قانونية وحالة اسم تحت 1021 عام في أعمالها بدأت ثم ومن ،العيسى القابضة عبد اللطيفاإلسالمية تحت مظلة مجموعة 

 غباتر تلبي التي المنصة لتكون ،نطاق شركات مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة ضمن“والتمويل  لإلجارة اليسر شركة” كــ

 اإلسالمية. كما الشريعة احكام مع ومتوافقة متنوعة تمويل برامج خالل من بها يرغبون التي السيارة اقتناء لهم وتيّسر العمالء،

 بالعمل ضخمة، والزمنمن  قصيرة مدة خاللفتمكنت  اإلجراءاتحرصت اليسر في تقديم خدماتها إلى العمالء على سرعة وسهولة 

من أن تحظى بمكاناتها الريادية ضمن شركات التمويل غير البنكي المعتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وأن  ،واالجتهاد

 .التمويل عالم فيا موثوقا  مصدرتكون 

 

 

 

 

 

 شركة 200 أسرع ضم الذي التصنيف في 22 والمرتبة والتمويل، التقسيط شركات بين بامتياز األولى المرتبة اليسر شركة احتلت

  :وهي محاور عدة على تميزها بسبب وذلك واالقليمية المحلية الجوائز من العديد على حازت كما ،1020 لعام المملكة في نموا  

  االحتياجاتتنوع البرامج التمويلية لمالئمة مختلف 

 تنافسية البرامج التمويلية الموضوعة 

 التواجد الواسع في أنحاء المملكة لخدمة العمالء 

 رؤيتنا

 المساهمين احتياجات جميع تلبية

 رسالتنا

 والمجتمع المساهمين, الموظفين, العمالء مصلحة يخدم فيما الشرعي التمويل مجال في المتواصل النمو

 قيمنا

 وإنصاف بعدل المعاملة

 ثقافة نم يتجزأ ال جزءا   اصبحت بحيث قيمنا صميم في معنا العالقة مراحل جميع في عمالئنا مع وإنصاف وأمانة بعدل التعامل يأتي

 قهايستح التي الخدمة مستوى توصيل لنضمن عملنا اساسيات من يعتبر عمالئنا بجميع الخاص واالهتمام العناية ان كما. شركة

 .عمالئنا

 والشفافية اإلفصاح

 ضحةوا تكون بحيث للعمالء، الُمقدمة التمويلية والمنتجات الخدمات معلومات تحديث على اليسر في نعمل, عمالئنا حقوق لضمان

 إيضاح نؤكد كما. الرئيسة وميزاتها شروطها خصوصا   عناء دون لها الوصول ويمكن ُمضللة، غير ودقيقة الفهم سهلة وُمختصرة

 .عليها يترتب وما العالقة إنهاء وآلية والمخاطر والغرامات والعموالت األسعار وتفاصيل طرف كل ومسئوليات حقوق

1004 6100  1021 1024 

تأسيس شركة اليسر للتقسيط 

 كشركة ذات مسؤولية محدودة

 أول شركة تنضم لـ سمه

تأسيس شركة اليسر لإلجارة 

 والتمويل كشركة مساهمة مغلقة

الحصول على رخصة المزاولة 

 من "ساما"
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  العمل وأخالقيات الجودة

 مصلحة على ةالمحافظ من تمكنه موظفينا، تطوير في المستمر واالستثمار العالية للخبرة نتيجة فريقنا، بها يعمل التي االحترافية إن

 مالية راراتق التخاذ الكافية بالمعلومات وتزويدهم التمويلية العمالء مصالح حماية عن األول المسؤول أنفسنا نعتبر أننا حيث العمالء،

 .صحيحة

 عمالئنا خدمة في شغف

  بما موظفيناو وخدماتنا لمنتجاتنا المستمر التطوير على جهودنا بتركيز قمنا ولهذا اليسر في لنا أساسيا هدفا عمالئنا رضى جعلنا لقد

 ممكنة صورة بافضل خدماتنا تقديم في ويساعدنا العميل مصلحة يخدم

 الحلول ايجاد على مرتكزة بيئة

 المرتكزة يةبالديناميك اليسر في العمل بيئة اتصفت فقد هدفنا هي احتياجاتهم تخدم التي المالية بالحلول وتزويدهم عمالئنا خدمة ألن

 .العميل مصلحة يخدم فيما الشركة موارد وتطويع اختلفت مهما لعمالءنا المناسبة الحلول ايجاد على

 1026 العام خالل اليسر أداء على نظرة
شهد االقتصاد السعودي خالل العام المنصرم العديد من التحديات التي كان لها أثرا واضحا على أداء الشركات وإقبال 

در كان قطاع السيارات الذي شهد تقلصا في المبيعات ق المستهلكين على الشراء، ولعل أحد أكبر القطاعات تأثرا بالتغييرات

. ورغم %27التمويل بنسبة ولة من قبل شركة اليسر لإلجارة والذي وازاه تقلص في عدد السيارات الممو %12 قرابة الـبـ

ية هي السيارات سحيث السلعة التمويلية الرئي –أداء شركة اليسر لإلجارة والتمويل اط القريب بين مبيعات السيارات واالرتب

الكفاءة اإلدارية للشركة والكفاءات البشرية على الحد من وقع االنخفاض في مبيعات فقد استطاعت الشركة استنادا على  –

  مقارنة بالسنة السابقة. %21،5على إيرادات الشركة والتي انخفضت بنسبة السيارات 

والتمويل التركيز في ترشيد ورفع كفاءة األداء الداخلي والتي في ظل هذه األجواء االقتصادية آثرت شركة اليسر لإلجارة 

 نتج عنها جملة من التغيرات اإليجابية والتي منها ما يلي:

  ترشيد تكاليف العمليات عبر التركيز على فعالية األداء و ذلك بإسناد بعض المهام إلى طرف ثالث لتقديم الخدمة

 مراعيين جميع الشروط و األحكام للجهات التشريعية.بتكلفة أقل و بدون أي مخاطرة للشركة 

  و معدل أسعار بيع السيارات بتوسيع دائرة الجهات المشاركة.زيادة معدل دوران المخزون 

  بتفعيل برامج رفع األداء. %10خفض تكلفة التأمين بنسبة 
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 تقرير مجلس اإلدارة

 

 1026 ديسمبر 32 في المنتهية للسنة والتمويل لإلجارة اليسر لشركة المالية والقوائم السنوي التقرير يقدم أن اإلدارة مجلس يسر

 الرئيسية الشركةأنشطة 

أنشطة شركة اليسر لإلجارة و التمويل حول إيجاد الحلول التمويلية لتلبية احتياجات المجتمع وفقا لألنشطة التمويلية المصرحة  تتركز

للشركة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. و تنقسم الفئات المخدومة من شركة اليسر لإلجارة و التمويل إلى الفئتين الرئيسيتين 

 التاليتين:

 ت التمويلية لألفرادالخدما

ة المتوافقة مع أحكام الشريع تقدم شركة اليسر الخدمات التمويلية لألفراد عبر برامج التمويل التأجيري، و التمويل االستهالكي

 إلى تمويل السيارات. 1026اإلسالمية بإشراف و اعتماد هيئة شرعية مستقلة. وقد انحصرت البرامج التمويلية لألفراد في عام 

 الخدمات التمويلية للشركات و المنشئات المتوسطة و الصغيرة

تقدم شركة اليسر الخدمات التمويلية للشركات و المنشئات المتوسطة و الصغيرة عبر برامج التمويل التأجيري، و التمويل االستهالكي 

ت البرامج التمويلية للشركات والمنشئات المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بإشراف و اعتماد هيئة شرعية مستقلة. وقد شمل

 الطبية.المعدات الثقيلة وتمويل السيارات، ول برامج 1026الصغيرة والمتوسطة في عام 

 

 النتائج المالية

 

  

828.8

724.8

222.8

69.4

2015 2016

مليون لاير 
سعودي

اإليرادات صافي الربح

3,703.2 3,948.5 

2,642.2 2,818.1

1,061.0 
1,130.4

2015 2016

مليون لاير 
سعودي

الموجودات المطلوبات حقوق المساهمين
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 تفاصيل حقوق المساهمين
 لاير سعودي

(000) 
احتياطي  رأس المال

 نظامي

خسائر  أرباح مبقاة

 أكتوارية

 مالياإلج

 1,061,029  480,016 81,013 500,000 1026 2الرصيد في يناير 

الدخل قبل الخسائر االكتوارية 

 على نهاية خدمة الموظفين

  74,879  74,879 

 0  (7,488) 7,488  المحول إلى األرباح المبقاة

الخسائر االكتوارية على نهاية 

 خدمة الموظفين

   (5,512) (5,512) 

 32الرصيد في ديسمبر 

1026 

500,000 88,501 547,507 (5,512) 1,130,396 

 

 مكافآت مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين

 ةالمنبثق اللجان وأعضاء اإلدارة مجلس ألعضاء الجلسات حضوروبدل  مكافآت دفع تم للشركة األساسي النظام من( 21) للمادة وفقا

 .معهم الموقعة العقود حسب التنفيذيين كبار ومكافآت رواتب دفع إلى إضافة عنه،

 .سعودي ألف لاير 887للشركة  اإلدارة  مجلس ألعضاء المدفوعةوبدالت حضور الجلسات  المكافآت إجمالي بلغ وقد هذا

 عن الرواتب أو التعويضات وكبار التنفيذيينتنازل أعضاء مجلس اإلدارة  ترتيبات

من أعضاء مجلس إدارتها أو أي من كبار التنفيذيين ال يوجد لدى الشركة أي معلومات عن أي ترتيبات أو اتفاقيات بشأن تنازل أي 

 فيها عن أي رواتب و مكافآت أو تعويضات.

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

 عقود أي في منهم بأي عالقة ذي شخص ألي أو المالي والمدير التنفيذي والرئيس اإلدارة مجلس أعضاء من ألي مصالح يوجد ال

 .فيها طرفا   الشركة تكون

 العقوبات و الجزاءات النظامية

 :التالي بالجدول وهي مفصلة حينه في معالجتها وتمت 1026 عام خالل لجزاءات الشركة تعرضت

 مبالغ الغرامات / لاير مخالفة الجهة

 الف لاير 50 التمويلي االيجار نظام من2 فقرة 1 المادة مؤسسة النقد

 

 الداخليةالمراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة 

إن نظام الرقابة الداخلية عبارة عن إجراءات جرى تصميمها وتطبيقها وتحديثها من قبل إدارة الشركة  للحصول على تأكيدات 

)طمأنة( منطقية عن مستوى تحقيق الشركة ألهدافها فيما يتعلق بصحة ومصداقية التقارير المالية وفعالية وكفاءة العمليات التشغيلية 

 .تعليمات واألنظمة ذات العالقةوااللتزام بال

 المسؤوليات

  تقع على عاتق مجلس إدارة الشركة  مسؤولية التأكد من وجود نظام فعال للرقابة الداخلية، وتكون اإلدارة مسئولة عن

 .تصميم النظام وعمله

  التنفيذية بطمأنة ) وتأكيدات( وتقوم المراجعة الداخلية  بتزويد مجلس اإلدارة من خالل )لجنة المراجعة وااللتزام( واإلدارة

مستقلة وموضوعية عن مستوى فعالية اإلطار العام للرقابة الداخلية، ويتم تحقيق هذا الهدف من خالل اتباع منهج مراجعة 

مبني على تقييم المخاطر وتنفيذ خطة مراجعة سنوية يتم اعتمادهما من قبل لجنة المراجعة وااللتزام ، كما تقوم إدارة 

 .بدور فعال لمراقبة البيئة الرقابية التي تقع في نطاق مسؤولياتهم االلتزام
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 مراجعو الحسابات

أسوسياتد أكاوتنتس  السادة تعيينم 1026 أبريل 21في  عقد الذي السنوي اجتماعها في للمساهمين العامة الجمعية أقرت

(Associated Accountants )وستنظر م1026ديسمبر  31في  المنتهي العام عنللشركة  خارجيين حسابات كمراجعي 

 مراجعة قاءل أتعابهم آخرين، وتحديد بمراجعين استبدالهم أو الحاليين، الحسابات مراجعي إعادة تعيين في القادم اجتماعها في الجمعية

 م.1027ديسمبر  32 في المنتهي المالي العام عن البنك حسابات

 تأكيدات أعضاء مجلس اإلدارة

 إدارة الشركة وحسب معرفته لكافة النواحي المادية ما يلي:يؤكد مجلس 

 الصحيح بالشكل الحسابات سجالت إعداد تم. 

 بفعالية تنفيذه وتم سليمة أسس على أعد الداخلية الرقابة نظام إن. 

 التمويلية انشطتها مواصلة على الشركة قدرة شأن في شك أي يوجد ال أنه. 

 المعتمدةالمعايير المحاسبية الدولية 

الدولي  المجلس من المصدرة الدولية المالية التقارير طبقا  لمعايير م 1026 ديسمبر 32 في المنتهية للسنة الموحدة المالية القوائم تعد

 .للشركة والنظام األساسي السعودية العربية بالمملكة نظام الشركات مع شىالتتم الموحدة المالية القوائم إعداد تم. المحاسبية للمعايير

 الخطط الرئيسية و المستقبلية

 الهيئة الشرعية

لمناقشة االستفسارات المقدمة من مختلف األقسام في الشركة، وقد   1026اجتماعات خالل عام   4عقدت الهيئة الشرعية للشركة 

أو يتم التجهيز لطرحها. و مجموعة من  اآلليات التي تم طرحها أثمرت هذه االجتماعات عن دعم وتطوير وتحسين ومراجعة واعتماد 

ستستمر الشركة في نهجها إزاء التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة، و في استنادها إلى مشورة الهيئة الشرعية في ما تعتزم الشركة 

 طرحه في العام المقبل.

الحاجة لضمان استمرارية موافقتها بشكل مستمر إلى مراجعة الآلليات و المنتجات القائمة و إصدار المشورات عند كما تطرقت اللجنة 

 ألحكام الشريعة، و للتأكد من تطبيق المتطلبات لذلك.

 الموارد البشرية

 خالل من الموظفين تطلعات وكذلك بالشركة العليا اإلدارة تطلعات يخدم الذي االستراتيجي الشريك هي البشرية الموارد إدارة تعتبر

 البشري المورد قدرةب يتحقق وهذا. الشركة قيم وتطبق الرسالة وتنفذ الرؤية تحقق التي االستراتيجية الخطط بناء في والمشاركة التنفيذ

  .الخطط هذه تنفيذ على الشركة داخل والكفاءات المواهب ذوي

 يرالتطو لتوفير أدوارها لتطوير البشرية الموارد إدارة دأبت فقد النجاح موارد أهم ضمن البشري المورد بأهمية الشركة من وإيمانا  

  :في تتمثل رئيسية أدوار أربعة ضمن الخدمة جودة معايير أعلى على والخدمات

  والتوظيف العاملة القوى تخطيط

 يوم امجبر" في الفعالة المشاركة خالل من المجتمع بناء في االجتماعية المسؤولية عاتقها على والتوظيف العاملة القوى إدارة اتخذت

  .المبتعثين من عدد وتوظيف"  وظيفتي بعثتي" برنامج دعم في والمساهمة"_ السعودية الجامعات في المقام المهنة

  .السعودي العمل سوق لدعم والخبرات المهارات أفضل الكتساب وتأهيلها الشابة الكوادر أفضل استقطاب أجل من وهذا

 ةالمعرف نقل لتعزيز وذلك للرقي الفرصة وإتاحة الداخلي التوظيف دور تفعيل م،1026 العام خالل الشركة استراتيجية من كان وقد

 .لها واالنتماء الوالء شعور يعزز ومما الشركة في األعمال بطبيعة معرفة ذات خبرات قاعدة وتأسيس

 مع الشركة يف واستثمارهم وتوظيفهم النخبة الختيار الفرصة أتاح مما العمل لطالبي كبيرة بيانات قاعدة تأسيس على الشركة دأبت وقد

 التي اعيةاالجتم المسئولية مع تماشيا   الشركة إليه تهدف والتي السعودة خطط وتحقيق. واستقرارهم رضاهم تحقق التي المزايا تقديم

  .م1030 المملكة رؤية ضمن لتحقيقها الدولة تسعى
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  األداء وتطوير التدريب إدارة

 مهارات ويروتط وتنمية التدريبي االحتياج تحديد وهي الشركة، استراتيجيات أهم من واحدة تطبيق على والتطوير التدريب إدارة تقوم

 ادةوتطوير الق )تأهيل برنامج الشركة تبنت وقد هذا. المنظمة نجاح أساس بأنهم التام اإليمان عن نابع وذلك فيها، البشرية الكوادر

 ليصبح جديد جيل وتدريب بتأهيل البرنامج يقوم حيث الوظيفي، واإلحالل التتابع خطة برامج أبرز أحد يعتبر اإلدارية والذي للمناصب

 .والمساهمين الشركة أهداف وتحقيق القيادة، على قادر

 هو امالع هذا خالل التوجه فإن الماضية السنوات خالل للشركة الداخلية التدريب مراكز من االستفادة في الشركة لتوجه واستمرارا

 خالل نم الوظيفي األداء لتحسين اإلرشادي دور التدريب تفعيل تم وقد. والشرقية الغربية المنطقة في داخلية تدريب مراكز إنشاء

 مع احةالمت التطوير وإمكانية والفرص والتهديدات والضعف القوة ونقاط األفراد قدرات تحديد خاللها يتم وتوجيه إرشاد برامج إعداد

 . هايشغلون التي الوظائف متطلبات تلبية ل األفراد قدرات تطور من للتأكد متعاقبة فترات خالل لألداء القياس عملية استمرار

 مستشار 221 عن يزيد ما تدريب تم فقد التمويل قطاع مستوى على المبيعات من السوقية الحصة زيادة في الشركة مسيرة ولتطوير

  .المستقبلية السوقية التحديات على قادر متميز فريق لتكوين المملكة، مناطق جميع في مبيعات

 :والحوافز المزايا إدارة

 راسةد أبرزها من كان والتي الوظيفي، باألداء وربطها الموظفين ومكافأة لتحفيز متنوعة برامج إعداد على البشرية الموارد تحرص

 يثبح الشركة في األعمال قطاعات على بناء وتخصيصها متنوعة تحفيز برامج وإنشاء الشركة، في لألجور األدنى الحد مستوى

 .تطلعاتهم وتلبية الموظفين لتحفيز فاعليتها ومدى األعمال طبيعة مع تتناسب

 وتعزيز الشركة استراتيجيات تخدم والتي م 1026 عام نهاية في بدأت التي التطوير خطط استكمال الى البشرية الموارد إدارة وتتطلع

  ."الوظيفي االنتماء استبيان“مشروع  خالل من فيها للعاملين واالنتماء الوالء شعور

 لبناء يةخارج استشارية شركة مع شراكة عقد تم فقد واألداء، والمزايا الوظائف بين الترابط وتحديث والمزايا األجور هيكلة ولتطوير

 بناء إعادة وكذلك. االستراتيجية األهداف بتحقيق الفردي المستوى وربط الشركة مستويات كافة على األداء تقييم مؤشرات وتطبيق

   .الجديدة الشركة هيكلة يخدم بما الوظائف تقييم وإعادة الوظيفية األوصاف

  :الموظفين عالقات إدارة

 مستوى على الموظف يخدم بما أقسام لعدة الموظفين عالقات إدارة تطوير تم فقد احتياجاته، وتلبية الموظف بأهمية الشركة من إيمانا  

 سمق ويتكون به، المناطة لألهداف وفق عمله، ألداء التفرغ للموظف يتيح بشكل مقدمة خدماتنا تكون لكي وذلك الجودة، من عالي

  :من الموظفين عالقات

 الموظفين خدمات وحدة 

  .والمهني الشخصي المستوى على اليومية تعامالتهم يخص فيما الموظفين لجميع الدعم بتقديم المعنية الوحدة وهي

 الرواتب وحدة 

  .والمستحقات كالرواتب المالية الموظفين بتعويضات تعني التي وهي

 الحكومية العالقات وحدة 

 الحكومية الجهات مع التعامالت جميع بتقديم المعنية وهي

 للعاملين ءواالنتما الوالء شعور وتعزز الشركة استراتيجيات تخدم التي التطوير خطط استكمال الى البشرية الموارد إدارة وتتطلع هذا

 .التنظيمية العمل متطلبات جميع تلبية خالل من فيها

 التابعة له واللجانأعضاء مجلس اإلدارة 

 أعضاء مجلس اإلدارة

 استيفاء بعد وذلك  سنوات، ثالث( 3) على تزيد ال لمدة العادية العامة الجمعية تعينهم أعضاء خمسة  منالشركة  إدارة مجلس يتألف

 عيينت فى ممانعتها عدم يتضمن المؤسسة من خطاب على والحصول السعودي العربي النقد مؤسسة تقررها التي المالءمة متطلبات

 .العضو
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 إسم العضو
تصنيف 

 العضوية
 العضويات في اليسر

العضويات في شركات أخرى )مدرجة و غير 

 مدرجة(

عبدالمحسن بن عبداللطيف 

 العيسى
 عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي

 عضو لجنة الترشيحات و المكافآت

 مدرجة

 الفخارية األنابيب إلنتاج السعودية الشركة

 غير مدرجة

 شركة مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة
 الشركة الوطنية العمومية للسيارات

 للتجارة شركة األفضل

 عقارات الخليجشركة 

 شركة موطن العقارية

 اإلدارة عضو مجلس غير تنفيذي ناصر بن عوض القحطاني

 عضو لجنة الترشيحات و المكافآت

 مدرجة

 ال يوجد
 غير مدرجة

 شركة مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة

 الشركة الوطنية العمومية للسيارات

 األفضل للتجارة شركة

 شركة إنمائية لالستثمار والتطوير العقاري والسياحي

 شركة جدوى لالستثمار

 ارياتطللبشركة الشرق األوسط 

 شركة تانيا لمياه الشرب المعبأة المحدودة

 عضو مجلس اإلدارة مستقل زيد القويز

 والمكافآتعضو لجنة الترشيحات 

 

 مدرجة

 بوبا العربية

 البنك السعودي البريطاني )ساب(

 (مسك) المتخصصة للكابالت األوسط الشرق شركة

 

 غير مدرجة

 حديد الراجحي

 السعودي الهولندي المالية

 عضو مجلس اإلدارة مستقل محمد الحجيالن

إدارة المخاطر عضو لجنة 

 واالئتمان

 مدرجة

 
 غير مدرجة

 عضو مجلس اإلدارة مستقل علي السبيهين

 ئيس لجنة المراجعة و االلتزامر

 مدرجة

 للتأمينالتعاونية شركة 

 موبايليشركة 

 مجموعة أسترا الصناعية
 غير مدرجة

 وصيلشركة 

 شركة نجم

 

 و المسؤوليات الرئيسيةالمهام 

 الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها. الستراتيجياتوضع ا 
 اتيجياتهاتحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستر. 
 سمالية الرئيسية للشركة.أاإلشراف على النفقات الر 
  ام عليه ومراقبة مدى فعاليته وتعديله عند الحاجةنظام حوكمة خاص بالشركة واالشراف العوضع. 
 .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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 1026اجتماعات مجلس اإلدارة في 

 سماإل
عدد 

 اإلجتماعات
 اإلعتذار الحضور

معدل 

الحضور 

(%) 

2
4

 
ر
راي
فب

 

7 
س
ر
ما

 

1
4

 
يو
ما

 

7 
يو
ون
ي

 

1
6

 
ر
وب
كت
أ

 

2
2

 
ر
مب
س
دي

 

 √ √ √ √ √ √ 200 0 6 6 عبدالمحسن بن عبداللطيف العيسى

 √ √ √ √ √ √ 200 0 6 6 ناصر بن عوض القحطاني

 √ √ √ √ √ √ 200 0 6 6 زيد القويز

 √ √ √ √ √ √ 200 0 6 6 محمد الحجيالن

 √ × √ √ √ √ 83 2 5 6 علي السبيهين

 

 اللجان التابعة لمجلس اإلدارة

 والمكافآت الترشيحات لجنة

 المهام و المسؤوليات الرئيسية

 للسياســات وفقا    الشــاغرة المراكــز لشــغل أو اللجــان أو المجلــس لعضويــة بالترشــيح اإلدارة لمجلــس التوصيــة 

 .المعتمــدة والمعاييــر

 اإلدارة مجلــس لعضويــة المناســبة المهــارات مــن المطلوبــة لالحتياجــات الســنوية المراجعــة. 

 بذلــك التوصيــات ورفــع والقــوة الضعــف جوانــب وتحديــد اإلدارة مجلــس هيــكل مراجعــة. 

 ورفــع الشركة فــي التنفيذييــن وكبــار اإلدارة مجلــس أعضــاء ومكافــآت لتعويضــات واضحــة سياســات وضــع 

 .التنفيذييــن بكبــار الخاصــة والحوافــز للمكافــآت الســنوية بالميزانيــة اإلدارة لمجلــس ســنوي اقتــراح

  1026اجتماعات لجنة الترشيحات و المكافآت في عام 

 اإلسم
عدد 

 اإلجتماعات
 اإلعتذار الحضور

معدل 

الحضور 

(%) 

1
4

 
يو
ما

 

3 
يو
ول
ي

 

2
0

 
ر
مب
وف
ن

 

2 
ر
مب
س
دي

 

 √ √ √ √ 200 0 4 4 عبدالمحسن بن عبداللطيف العيسى

 √ √ √  75 0 3 4 ناصر بن عوض القحطاني

 √ √ √ √ 200 0 4 4 زيد القويز

 √ √ √ √ 200 0 4 4 فهد الزهراني

 √ √ √  75 0 3 4 عادل الغامدي

 

 واالئتمان المخاطر إدارة لجنة

 المهام والمسؤوليات الرئيسية

 المخاطــر وتجنــب االئتمان لنشــاطات الحكيمــة الممارســة لضمــان  الشركة مــن فعالــة مراقبــة وجــود مــن التأكــد 

 .الشركة قبــل مــن المتخــذة المفرطــة
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 والمتوسطة الصغيرة والمؤسسات لألفراد االئتمان بمنح المتعلقة االجراءات و السياســات واعتماد راجعــةم 

  1026في عام واالئتمان  المخاطر إدارةاجتماعات لجنة 

 اإلسم
عدد 

 اإلجتماعات
 اإلعتذار الحضور

معدل 

الحضور 

س (%)
ر
ما

 

ل
ري
أب

 

يو
ما

يو 
ون
ي

ر 
وب
كت
أ

ر 
مب
س
دي

 

 √ √ √ √ √ √ 200 0 6 6 محمد الحجيالن

 √ √ √ √ √ √ 200 0 6 6 غسان أمين

       0 0 0 6 البنيانمازن 

 وااللتزام المراجعة لجنة

 المهام و المسؤوليات الرئيسية

 اإلشــراف فيمــا يتعلــق بســالمة القوائــم الماليــة. 
 كد من مدى فعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي ضــوء المخاطــر التــي تواجههــا الشركةأالت.  
  واســتقاللية  أداء المراجعيــن الخارجييــن والداخلييــنكفــاءة التأكد من. 
 تحســين وتطويــر نظــم الرقابــة 
 :حمايــة حقــوق المســاهمين مــن خــالل المهــام اآلتيــة 

o  دراســة 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. 
o  والتمويل  بالتعليمــات لإلجارةشركة اليسر  التزاماإلشــراف علــى إدارة االلتــزام والتحقــق مــن مــدى. 
o ــس اإلدارة بتعييــن مراجعــي الحســابات الخارجييــن ودراســة خططهــم وإقالتهــم وتحديــد التوصيــة لمجل

 أتعابهــم

  1026في عام واإللتزام  المراجعةاجتماعات لجنة 

 اإلسم
عدد 

 اإلجتماعات
 اإلعتذار الحضور

معدل 

الحضور 

(%) 

4 
ر
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1
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1
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ر
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 √ √ √ √ √ √ √ 200 0 7 7 علي السبيهين

 √ √ √ √ √ √ √ 200 0 7 7 عبدهللا الفهيد

 √ √ √ √  √ √ 86 2 6 7 قلععبدالعزيز ال

 حوكمة الشركات

 بالالئحة السعودي العربي النقد مؤسسة عن الصادرة الشركات حوكمة لمتطلبات وفقا   والتمويل لإلجارة اليسر شركة تعمل عامة بصفة

 الصادرة التعليمات مع يتماشى بما تطويرها ويتم الشركات حوكمة سياسة الشركة إدارة طبقت وقد ، الشركات مراقبة لنظام التنفيذية

 .  المؤسسة من

 شكر و تقدير

 .م1026 العام خالل إيجابية نتائج من الشركة قدمته بما واعتزازه سروره عن اإلدارة مجلس يعبّر الختام وفى

 ومساهمتهم المخلصة جهودهم على الشركة في الشرعية اللجنة وأعضاء اإلدارة مجلس من المنبثقة اللجان ألعضاء موصول والشكر

 .لعمالئها الشركة تقدمها التي واألنشطة باألعمال والمتعلقة البنّاءة

 له كان الذي وتعاونهم وثقتهم دعمهم على الشركة وعمالء المساهمين لألخوة وتقديره شكره عن ليعبّر الفرصة هذه المجلس وينتهز

م من مزيد تحقيق في الكبير األثر  وتفانيهم المخلصة جهودهم على الشركة في العاملين لكل   وتقديره شكره ينقل كما اإلزدهار، و التقدُّ

 .الشركة تقدم في ساهم من لكل   و عملهم ومهام واجبهم تأدية في


