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 عن الیسر
المتوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة  التمویل مجال في متخصصة سعودیة كشركة 2004 ینایر شھر من األول فيشركة الیسر  تأسست

 إلى شركة مساھمة مقفلة وبإسم جدید 2012 عام في تحولت ثم ومن ،جموعة عبد اللطیف العیسى القابضةأحد الشركات التابعة لم
 احكام عم ومتوافقة متنوعة برامجمنتجات تتضمن  خالل منالعمالء  رغبات تلبي التي المنصة لتكون والتمویل ، لإلجارة الیسر شركة

 من أنھذه المدة  خاللفتمكنت  اإلجراءاتكما حرصت الیسر في تقدیم خدماتھا إلى العمالء على سرعة وسھولة . اإلسالمیة الشریعة
ا درمصتحظى بمكاناتھا الریادیة ضمن شركات التمویل غیر البنكي المعتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وأن تكون 

 .التمویل عالم فيا موثوق

 

 

 

 

وذلك للعام الخامس على التوالي كأفضل شركة تمویل في   المالیة العالمیة" وورلد فاینانس"شركة الیسر لإلجارة والتمویل نالت جائزة  
لمالیة في اطار التقدیر والتكریم للشركات ا م، والتي تسلمھا الرئیس التنفیذي للشركة االستاذ بدر بن خلف الشمري 2018المملكة لعام 

في معاییر األداء االداري والمالي وااللتزام في خدمات المسؤولیة االجتماعیة واألنشطة الداعمة للمجتمع، باإلضافة إلى الملتزمة 
 . األداء المتمیز في طرح برامج ومنتجات التمویل المتوافق مع أحكام الشریعة االسالمیة

ركة في تنفیذ مھامكم وأعمالكم وابداعاتكم بكل مھنیة واحترافیة، وتعود ھذه الجائزة العالمیة التي حققتھا شركتكم الى جھودكم المبا
 .وھي تقدیر لعطائكم الدائم والمستمر في سبیل رفعة ونمو شركتنا والسیر بھا نحو األفضل

 

 رؤیتنا
 أن نكون الخیار المفضل للحلول التمویلیة في المملكة

 سالتنار
 لعمالئنا

 .توفیر تجربة إیجابیة وممیزةنقدم حلول تمویلیة مبتكرة مبنیة على 

 لموظفینا
 .نوفر بیئة عمل احترافیة ومحفزة

 لشركائنا والمالك
 .تحقیق عوائد مجدیة الستثماراتھم، ونرتكز على الوضوح في التواصل

 أولویاتنا االستراتیجیة
 التمیز في خدمة العمالء •
 التمیز في الفعالیة •
 العالقات االستراتیجیة •

2004 6200  2012 2014 

تأسیس شركة الیسر للتقسیط 
 كشركة ذات مسؤولیة محدودة

 أول شركة تنضم لـ سمھ

الیسر لإلجارة إلى شركة تحول ال
 مقفلةوالتمویل كشركة مساھمة 

الحصول على رخصة المزاولة 
 "ساما"من 

2018 

 تجدید الترخیص
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 كلمة رئیس مجلس اإلدارة
 حضرات السادة المساھمین الكرام

ة وانجازات ونشاطات شركأحییكم ویسرني باسمي وباسم أعضاء مجلس االدارة أن أقدم لكم التقریر السنوي الذي یتضمن أھم نتائج 
م، والذي واصلت فیھ شركتنا نجاحھا رغم ما واجھت من صعوبات وتحدیات 2018الیسر لإلجارة والتمویل والحسابات الختامیة للعام 

 وتحوالت اقتصادیة أثرت بشكل مباشر على مختلف النشاطات االقتصادیة  المحلیة.

ستراتیجیتھا العلیا لمجمل التغیرات التي فرضت أمام مسیرة األداء االقتصادي، لقد استجابت شركة الیسر لإلجارة والتمویل ضمن ا
وتعاملت وبكل إقتدارمع التحدیات المالیة واالقتصادیة التي أثرت على مستوى القدرة الشرائیة وانخفاض نسب المبیعات، ووضعت 

االقتصادي ودعم برامج خطة ورؤیة  التحولمسارات  خططھا الھادفة نحو مواصلة مسیرة النجاح المتماشیة مع توجھات الدولة ضمن
 ، وبرنامج تحقیق التوازن المالي.2030المملكة 

وقد أثبت بحمد هللا اقتصادنا الوطني قوة البنیة االقتصادیة والمالیة ودعمھ المتواصل للقطاعات االستثماریة، حیث برزت توجھات 
دعمھ للمساھمة في تعزیز النمو االقتصادي باعتماد خطة تحفیز القطاع الخاص الحكومة نحو حمایة وتنمیة القطاع الخاص وتمكینھ و

 في اطار اعادة الثقة للقطاع وازالة العقبات وتوفیر الدعم الالزم ورفع حجم الطلب من قبل المستھلكین.

ئة العامة للمنشآت الصغیرة وجاءت مبادرة اإلقراض غیر المباشر للمنشآت الصغیرة والمتوسطة ورواد األعمال المدعومة، من الھی
، لتكون واحدة من الجھود التنمویة لفتح آفاق وقنوات »نماء«ووحدة المحتوى المحلي وتنمیة القطاع الخاص » منشآت«والمتوسطة 

 جدیدة أما مؤسسات التمویل  إلقراض المنشآت الصغیرة والمتوسطة.

لإلجارة والتمویل بوضع الخطط المحوریة في مسیرتھا الرائدة وأطلقت وانسجاما مع ھذا التوجھ والدعم الحكومي، بدأت شركة الیسر 
جملة من المنتجات والبرامج التمویلیة تستھدف من خاللھا تعزیز العالقة مع العمالء بشكل رئیس واثبات التمیز والتنوع في تقدیم 

 ویلي.كب الحداثة والتطور التقني في العمل المصرفي والتمالخدمات والحلول المبتكرة وتعزیز القدرة التنافسیة وكفاءة األداء في اطار یوا

وتكللت جھود الشركة بتوفیر باقة من الحلول والخدمات والمنتجات وأشكال جدیدة من الشراكات والتحالفات مع قطاعات مصرفیة 
 مختلف القطاعات.وتلبیة االحتیاجات وتوسیع قاعدة شرائح العمالء من  وصنادیق االستثمار بھدف التوسع  في نشاطھا

وتتطلع الشركة أن تسھم ھذه االنطالقة في تحقیق أھداف الشركة طویلة األمد وتحدیدا تلك المرتبطة بخدمة االقتصاد الوطني والتي من 
 شأنھا تسھیل خدمة كل فئات المجتمع وتوسیع شبكة المستفیدین من الخدمات التمویلیة، في ظل التزامنا المطلق في انتاج المزید من

 البرامج بما یتوافق مع مبادئ المصرفیة االسالمیة وتقدیم المنتجات المتوافقة مع الشریعة االسالمیة.

، وبرامجھا التنمویة وسنستمر في ممارسة األداء والدور 2030وفق ما یتماشى مع رؤیة المملكة  -بإذن هللا -سوف نواصل تخطیطنا 
 التمویل والعمل المصرفي بشكل خاص. الداعم لالقتصاد الوطني بشكل عام وقطاع خدمات

وأود عبر رسالتي ھذه التأكید لكم أن التغییر االیجابي الذي یجري ھو نھج مخطط مدروس لتعزیز وضمان مسیرة النجاح، وستبقى 
مة نحو توفیر دائ وبعزیمة العاملین علیھا في مرتبة الصدارة بین شركات التمویل وستبقى جھودھا  -بإذن هللا -الیسر لإلجارة والتمویل 

 بیئة عمل محفزة ألداء ممیز لجمیع المنسوبین الذین ھم أساس النجاح.

 عوفي الختام وبعد التوكل على هللا سبحانھ وتعالى نود أن نؤكد لكم وبكل ثقة بأن مجلس اإلدارة لدیھ االصرار والعزیمة جنباً إلى جنب م
قیق األھداف االستراتیجیة للشركة ومواصلة مسیرة النجاح وتجاوز ما یواجھنا دعمكم المتواصل وجھود كوادر الشركة المؤھلة على تح

 من عقبات أو تحدیات.

 نسأل هللا التوفیق والسداد،،،

 عبدالمحسن بن عبداللطیف العیسى

 رئیس مجلس اإلدارة
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 تقریر مجلس اإلدارة
 م2018 دیسمبر 31 في المنتھیة للسنة والتمویل لإلجارة الیسر لشركة المالیة والقوائم السنوي التقریر یقدم أن اإلدارة مجلس یسر

 أنشطة الشركة الرئیسیة
تتركز أنشطة شركة الیسر لإلجارة و التمویل حول إیجاد الحلول التمویلیة لتلبیة احتیاجات المجتمع وفقا لألنشطة التمویلیة المصرحة 

 :وھي كالتالي للشركة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي

 .االیجار التمویلي،وتمویل نشاط المنشآت الصغیرة والمتوسطة،وتمویل األصول اإلنتاجیة،والتمویل االستھالكي

 :تنقسم فئات الخدمات التمویلیة إلى قسمین

 الخدمات التمویلیة لألفراد-1
 .متنوعة برامجمنتجات وتقدم شركة الیسر الخدمات التمویلیة لألفراد عبر 

 المنشئات المتوسطة والصغیرةللشركات والخدمات التمویلیة -2
 .منتجات وبرامج متنوعةتقدم شركة الیسر الخدمات التمویلیة للشركات والمنشئات المتوسطة والصغیرة عبر 

 

 

 النتائج المالیة

 

  

3,879 3,211 

2,694 
2,090 

1,185 
1,121 

2017 2018

مليون ريال 
سعودي

الموجودات المطلوبات حقوق المساهمين

373.6
330.9

62.2 64.1

2017 2018

مليون ريال 
سعودي

اإليرادات صافي الربح
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 تفاصیل حقوق المساھمین
 لایر سعودي

)000( 

احتیاطي  رأس المال
 نظامي

خسائر  أرباح مبقاة
 أكتواریة

 اإلجمالي

 1,185,143 )7,442( 597,670 94,915 500,000 2018 1الرصید في ینایر 

اثر تطبیق المعاییر الجدیدة 
 م2018/ 1/1تاریخ  فى 

  )94,783(  )94,783( 

 الدخل قبل الخسائر 
االكتواریة على نھایة خدمة 

 الموظفین

  64,181  64,181 

 0  (6,418) 6,418  المحول إلى األرباح المبقاة

 (33,644)  (33,644)   الزكاة

 31الرصید في دیسمبر 
2018 

500,000 101,333 527,006 (7,442) 1,120,897 

 

 مكافآت مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین
 نھ،ع المنبثقة اللجان وأعضاء اإلدارة مجلس ألعضاء الجلسات وبدل حضور مكافآت دفع تم للشركة األساسي النظام من) 21( للمادة وفقا

 .معھم الموقعة العقود حسب التنفیذیین كبار ومكافآت رواتب دفع إلى إضافة

 .سعودي لایر 1,527,500اإلدارة للشركة  مجلس ألعضاء وبدالت حضور الجلسات المدفوعة المكافآت إجمالي بلغ وقد ھذا

 ترتیبات تنازل أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین عن الرواتب أو التعویضات
یوجد لدى الشركة أي معلومات عن أي ترتیبات أو اتفاقیات بشأن تنازل أي من أعضاء مجلس إدارتھا أو أي من كبار التنفیذیین ال 

 .فیھا عن أي رواتب ومكافآت أو تعویضات

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة
 م 06/09/2018ھـ الموافق 26/12/1439المنعقدة في یوم الخمیس  4الجمعیة العامة العادیة رقم  جتماعفي إالتصویت 

على التعامالت المالیة التي تمت وستتم مع شركة مجموعة عبداللطیف العیسى القابضة بإعتبارھا معامالت مع أطراف ذات  -1
 .عالقة والترخیص بھا للعام القادم

راف ذات عالقة والترخیص على التعامالت المالیة التي تمت وستتم مع شركة األفضل للتجارة بإعتبارھا معامالت مع أط -2
 .بھا للعام القادم

على التعامالت المالیة التي تمت وستتم مع شركة الصیانة العمومیة بإعتبارھا معامالت مع أطراف ذات عالقة والترخیص  -3
 .بھا للعام القادم

 ف ذات عالقة والترخیصعلى التعامالت المالیة التي تمت وستتم مع الشركة الوطنیة العمومیة بإعتبارھا معامالت مع أطرا -4
 .بھا للعام القادم

ھا بإعتبار)شركة مجموعة عبداللطیف العیسى القابضة (على التعامالت المالیة التي تمت وستتم مع قطاع االستثمار -5
 .معامالت مع أطراف ذات عالقة والترخیص بھا للعام القادم
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العمومیة بإعتبارھا معامالت مع أطراف ذات عالقة والترخیص على التعامالت المالیة التي تمت وستتم مع الشركة الوطنیة  -6
 .بھا للعام القادم

على التعامالت المالیة التي تمت وستتم مع شركة العیسى للعقارات بإعتبارھا معامالت مع أطراف ذات عالقة والترخیص  -7
 .بھا للعام القادم

 العقوبات والجزاءات النظامیة
 .م 2018خالل عام ال توجد عقوبات وجزاءات نظامیة 

 المراجعة السنویة لفعالیة إجراءات الرقابة الداخلیة
السیاسات واإلجراءات والنظم واآللیات یتضمن ل فعاوخلیة مالئم داقابة م رنظاد یجاإلة عن ومسؤلشركة للتنفیذیة دارة اإلا تعتبر

تیجیة االستراف األھدالتحقیق ف مجلس اإلدارة الضروریة التي جرى تصمیمھا وتطبیقھا وتحدیثھا من قبل إدارة الشركة تحت إشرا
متكامل م ضع نظاوعلیھ تم و ،للشركة ولصحة ومصداقیة التقاریر المالیة وفعالیة وكفاءة العملیات التشغیلیة وااللتزام بالتعلیمات واألنظمة

دوار ألد ایحدي لذالشركة واللحوكمة في م لعار اباإلطاأ لرقابیة یبدوالتنظیمیة ت الجھاالموصي بھ من قبل النحو اخلیة على الداللرقابة 
كما  ،ى الشركةلمناسبة على مستوالرقابة ابما یكفل توفر واإلدارة التنفیذیة، لمنبثقة منھ ن اللجادارة واإلالموكلة لمجلس ت الیاولمسؤوا

ت للسیاساة لمستمراجعة المروالتطویر ل الرقابة من خالامتكاملة لتحسین بیئة ة ومتضافرد جھول ببذإدارات الشركة جمیع م تقو
 .خلیةالدالرقابة م افي نظار قصوأي تصحیح ولتجنب وزات وتجاأي للحد من اءات إلجروا

 لتنفیذیةدارة اإلامستقلة عن إدارة ھي و -خلیة الداجعة المرا تقوم، لمخاطرواام لتزاإل يإداراتبھا م لتي تقوالرقابیة ل األعماالى باإلضافة إ
لجنة المراجعة واإللتزام إلى معقولة ات تأكید بتقدیم -مجلس اإلدارةمن لجنة المراجعة واإللتزام المنبثقة لى إ ةیرھا مباشررترفع تقاو

منظم منھجي ب سلواتطبیق ل لك من خالبصورة دوریة، وذخلیة الدالرقابة م افعالیة نظاوكفایة ى مدل حو للشركةوالرئیس التنفیذي 
لمخاطر في المبنیة على اجعة المراخلیة منھجیة الداجعة  المروتّتبع ا ،لرقابةوالمخاطر وإدارة الحوكمة ت اتحسین فعالیة عملیاولتقییم 
جعة للتأكد من تنفیذھا حسب المرایر رفي تقااردة لوت المالحظاابمتابعة تصحیح تقوم كما ، جعةالمرل اعماأتنفیذ وتخطیط ت عملیا

م تقوو ،قسام الشركةأنشطة وأجمیع عملھا ق نطایشمل خلیة. الدالرقابة ابط اضو سالمةن لضمادة لمحداءات االجروالزمني ول الجدا
 .شركةلاحمایة مصالح ولمخاطر اخلیة للحد من الدالرقابة م افعالیة نظاوقبة كفایة ابمرلجنة المراجعة واإللتزام 

بھ حالیا ل لمعمواخلیة الدالرقابة م انظاى أن ترن إدارة الشركة فإم، 2018م لعال اخلیة خالالدالمستمر للرقابة التقییم اعلى نتائج وبناء 
مجلس ى یرو ،خلیةالدالرقابة م الى تعزیز نظاار إباستمراإلدارة لك تسعى ذمع ، ومنتظمةرة قبتھ بصوایتم مرل ویعمل بشكل فعاف وكا

م للعال الشركة عماأفي ي ضعف جوھر أوقابیة ات ریوجد ثغرال نھ وأنفذ بفاعلیة ف وصمم بشكل كا الداخلیةلرقابة م انظااإلدارة أن 
 .خلیةالدالرقابة م افاعلیة تطبیق نظاومة تصمیم سالعن اإلدارة مجلس ى لمعقولة لدات التأكیداعلى ء بناا یأتي ھذم، و2018

 

 االلتزام:إدارة 

د التي بتأسیس إدارة االلتزام قامت شركة الیسر لإلجارة والتمویل  االلتزاموحدات , من تتكون والتي واإلمكانات، الموارد بكافة تُزّوِ
 .الشركات والتقاریر وحوكمة االلتزام مخاطر االلتزام، اإلرھاب، رقابة تمویل و األموال غسل مكافحة ،

ً  ةمستقل إدارة االلتزام إدارة إن  وھدفھا وفعالیة بكفاءة بمھامھا للقیام العلیا واإلدارة مجلس اإلدارة من الكامل بالدعم حظىوت تماما
ً  الشركة جعل ھو الرئیسي   .االلتزام في ثقافة یحتذى نموذجا

صالحیة كاملة  ولدیھ التنفیذي، اإلداریة بالرئیس النواحي ومن ،المراجعة وااللتزام بلجنة الفنیة النواحي من االلتزام مدیر یرتبط
ً  ملتزم وھي التنظیمیة، الجھات جیدة مع عالقة على وتحافظ الشركة اإلدارة مجلس مع لتواصل ً  التزاما  .والقوانین األنظمة بكل تاما

ضافة وإ االلتزام المتعلقة بمخاطر األمور حول اإلداریین كبار إلى و اإلدارة مجلس إلى مستقلة مشورة بتقدیم وتقوم إدارة االلتزام
 بتطبیق تقوم كما التنظیمیة، بالقواعد االلتزام التأكد منمن أجل  الجودة لضمان وتقییمات مراقبة، مراجعات إجراءب  تقوم لذلك

 .واألنظمة للقواعد مالحظتھا تتم أي انتھاكات و الشركة التزام عدم فیھا یالحظ التي األمور في تصحیحیة إجراءات
 ویقدم اللجان اإلداریة، ومختلف التدقیق ولجنة اإلدارة مجلس لجنة المراجعة وااللتزام و اجتماعات فيمدیر إدارة االلتزام  ویشارك

 بالقوانین التقید من عالٍ  مستوى تحقیق لضمان االدارة  مجلسلجنة المراجعة وااللتزام و المستجدات إلى بآخر ربعیة تقاریر
 .واألنظمة الساریة والقواعد
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 مراجعو الحسابات
شركة ابراھیم ابراھیم  السادة م تعیین2018 سبتمبر 06في  عقد الذي السنوي اجتماعھا في للمساھمین العادیة العامة الجمعیة أقرت

 .م2018دیسمبر  31في  المنتھي العام للشركة عن خارجیین حسابات البسام وعبدالمحسن النمر محاسبون قانونیون كمراجعي

 تأكیدات أعضاء مجلس اإلدارة
 :یؤكد مجلس إدارة الشركة وحسب معرفتھ لكافة النواحي المادیة ما یلي

 .الصحیح بالشكل الحسابات سجالت إعداد تم •
 .بفعالیة تنفیذه وتم سلیمة أسس على أعد الداخلیة الرقابة نظام إن •
 .التمویلیة انشطتھا مواصلة على الشركة قدرة شأن في شك أي یوجد ال أنھ •

 المعاییر المحاسبیة الدولیة المعتمدة
الدولي  المجلس من المصدرة الدولیة المالیة التقاریر طبقاً لمعاییر م 2018 دیسمبر 31 في المنتھیة للسنة الموحدة المالیة القوائم تعد

 .لشركةل والنظام األساسي السعودیة العربیة بالمملكة نظام الشركات مع لتتماشى الموحدة المالیة القوائم إعداد تم. المحاسبیة للمعاییر
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 الموارد البشریة

یتوافق مع ھیكل تنظیمي العمل مع قطاعات الشركة وفق استراتیجي من خالل  م دور2018إدارة الموارد البشریة خالل عام  تنتھج

ة لقطاع خالل تفعیل دوراإلدارات الداخلی الدور االستراتیجي مناألھداف اإلستراتیجیة، وتفعیل تحقیق بما یتناسب مع تحقیق الرؤیة و

 : ثل فيوالذي یتمالموارد البشریة 

 استقطاب المواھب

تاحة الفرصة وإ المسارات الوظیفیة للوظائفلموارد البشریة من خالل تفعیل والخارجي لاإلستثمار الداخلي تعمل الموارد البشریة على 

ویع یتم تن وفي المقابل. زیادة الوعي بطبیعة األعمال في الشركة مما یعزز شعور الوالء واإلنتماءبناء مواھب ذات خبرة متعددة، لل

ة بالسوق السعودي وكذلك عقد شراكات توظیف مع المؤسسات التعلیمیإستقطاب أفضل الكفاءات الموارد البشریة ونقل المعرفة المتعددة ب

وفي المقابل جعل الشركة من الشركات الرائدة في توطین الوظائف وفق خطط أحالل قصیرة األجل ، من أجل جذب الخریجین المتمیزین

 . م2030ع تحقیق الرؤیة الواعدة تتماشى م

 التعلیم وتطویر المواھب 

تقوم إدارة الموارد البشریة باالستثمار التعلیمي والتطویري قصیر وطویل األجل من أجل تعزیز المھارات المطلوبة لإلداء سواء الفنیة 

التدریب خالل أوقات العمل أو خارجھ وإجراء حیث أصبح بإمكان الموظف تلقي . أوالشخصیة من خالل تفعیل نظام التعلیم اإللكتروني

 كما تقوم إدارة الموارد البشریة. االختبارات الالزمة لتجاوز المواد التدریبیة دون عناء السفر أو االنتقال لمراكز التدریب الخارجیة

یعطى على أثرھا الموظف  بتصمیم برنامج تطویر المواھب والذي یحدد أفضل الكفاءات الواعدة داخل الشركة وفق مقاییس معینة

  .برنامج تدریبي متخصص وكذلك ممارسة عملیة بمعظم إدارات الشركة وذلك من أجل تفعیل برامج التعاقب الوظیفي

  المزایا والتعویضات 

ما یحقق ادیا وبسواء معنویاً أو م إعداد برامج متنوعة لتحفیز ومكافأة الموظفینتھتم الموارد البشریة بالمحافظة على الكوادر من خالل 

یة وخلق بیئة عمل جاذبة للمحافظة على الموارد الحال، التوازن بین الحیاة العملیة واالجتماعیة والذي ینعكس على تعزیز األداء الوظیفي

فیھا موظ والذي یعزز مكانة الشركة لدى" والء بلس"ومن أھم البرامج التي أطلقتھا الموارد البشریة برنامج . أو جذب الكفاءات المؤھلة

لتطویر المزایا والحوافز  KORN FERRYوعلى الصعید التحفیزي اآلخر تستعین الموارد البشریة بشركة . ویمنحھم االنتماء الوظیفي

 . من أجل المحافظة واالستقطاب للمواھب

  :عالقات الموظفین

مع الموظفین لتقدیم خدمات بمستوى عالي والمساھمة توجھت إدارة عالقات الموظفین الى إتباع منھج منظم في إدارة العالقات الداخلیة 

ً لألنظمة المحكمة ووضع اإلجراءات الالزمة  في رفع الرضى الوظیفي من خالل تحدیث السیاسات الداخلیة واللوائح التنظیمیة وفقا

فة اإلداریة والتعامل الجید مع لتنفیذھا واإلطار الزمني للخدمة، كما ساھمت في مد جسور التواصل بین مدراء اإلدارات لتعزیز الثقا

 .الموظفین

نتماء وتعزیز شعور الوالء واالللتناغم مع الخطة االستراتیجیة للشركة  تتطلع إدارة الموارد البشریة الى استكمال خطط التطویرھذا و

  .موظفینلل
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 أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة لھ

 أعضاء مجلس اإلدارة
 :كالتاليواالعضاء  م2018سبتمبر  10بتاریخ الثانیةأعضاء لدورة  5انتھت فترة مجلس إدارة شركة الیسر المكون من 

م 06/09/2018ھـ الموافق26/12/1439المنعقدة في یوم الخمیس ) 4(تم التصویت في إجتماع الجمعیة العامة العادیة رقم 
لمساھمي شركة الیسر لالیجارة والتمویل على انتخاب أعضاء مجلس االدارة من بین المرشحین للدورة القادمة والتي تبدأ من تاریخ 

 :كتاليسنوات واالعضاء  3م ولمدة 08/09/2018
 

تصنیف  إسم العضو
 العضویات في الیسر العضویة

عبدالمحسن بن عبداللطیف 
 غیر تنفیذي العیسى

 مجلس اإلدارة رئیس

 لجنة الترشیحات و المكافآت رئیس

 غیر تنفیذي ناصر بن عوض القحطاني
 عضو مجلس اإلدارة

 عضو لجنة الترشیحات و المكافآت

 مستقل محمد الحجیالن

 عضو مجلس اإلدارة

 عضو اللجنة التنفیذیة
 

 واالئتمان لجنة المخاطر رئیس

 مستقل علي السبیھین
 عضو مجلس اإلدارة

 ئیس لجنة المراجعة و االلتزامر

 اإلدارة مجلس عضو مستقل موسى آل موسى

 عضو اللجنة التنفیذیة

تصنیف  إسم العضو
 العضویات في الیسر العضویة

عبدالمحسن بن عبداللطیف 
 مجلس اإلدارة رئیس غیر تنفیذي العیسى

 مستقل محمد بن سلیمان الحجیالن

 عضو مجلس اإلدارة

 عضو اللجنة التنفیذیة

 رئیس لجنة المخاطر واالئتمان

 مستقل علي بن عبدالرحمن السبیھین

 عضو مجلس اإلدارة

 عضو اللجنة التنفیذیة

 رئیس لجنة المراجعة وااللتزام
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 المھام و المسؤولیات الرئیسیة
 .الشاملة للشركة وخطط العمل الرئیسیة وسیاسة إدارة المخاطر ومراجعتھا وتوجیھھا الستراتیجیاتوضع ا •
 .اتیجیاتھاتحدید الھیكل الرأسمالي األمثل للشركة واستر •
 .سمالیة الرئیسیة للشركةأاإلشراف على النفقات الر •
 .الحاجة نظام حوكمة خاص بالشركة واالشراف العام علیھ ومراقبة مدى فعالیتھ وتعدیلھ عندوضع  •
 .وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلیة واإلشراف علیھا •
 .وضع اھداف األداء  ومراقبة التنفیذ واألداء الشامل فى الشركة •
 .المراجعة الدوریة للھیاكل التنظیمیة والوظیفیة فى الشركة واعتمادھا •

 :م لدورة الثانیة2018اجتماعات مجلس اإلدارة في 
 

 

 :م لدورة الثالثة2018اجتماعات مجلس اإلدارة في 
 

 

موسى بن عبدالمحسن آل 
 مستقل موسى

 عضو مجلس اإلدارة

 عضو لجنة التقنیة والتحول الرقمي

 رئیس اللجنة التنفیذیة

 مستقل یوسف بن ابراھیم الشاعر
 اإلدارة مجلس عضو

 رئیس لجنة التقنیة والتحول الرقمي

 غیر تنفیذي بن صالح السدیس أحمد
 اإلدارة مجلس عضو

 رئیس لجنة الترشیحات والمكآفات

عبدهللا بن عبدالمحسن 
 غیر تنفیذي العیسى

 اإلدارة مجلس عضو

 عضو اللجنة التنفیذیة

 اإلسم
عدد 

 اإلجتماعات
 اإلعتذار الحضور

معدل 
الحضور 

)%( 

4 

 س

23 

 ابريل

30 
 مايو

10 

 بتمبر
 √ √ √ √ 100 0 4 4 عبدا�حسن بن عبداللطيف العي�ىى

  √ √ √ 75 1 3 4 ناصر بن عوض القحطا�ي

 √ √ √ √ 100 0 4 4 ع�� السب���ن

 √ √ √ √ 100 0 4 4 محمد ا�حجيالن

 √ √ √ √ 100 0 4 4 مو�ىى آل مو�ىى
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 اللجان التابعة لمجلس اإلدارة

 وااللتزام المراجعة لجنة
المنعقدة في یوم الخمیس ) 4(تم التصویت على انتخاب لجنة المراجعة وااللتزام في اجتماع الجمعیة العامة العادیة رقم 

 .م ولم یطرأ تغیر في أعضاء اللجنة06/09/2018ھـ الموافق 26/12/1439

عدد  اإلسم
معدل الحضور  اإلعتذار الحضور اإلجتماعات

)%( 
05 

 مبر

20 

 سمبر

 √ √ 100 0 2 2 عبدا�حسن بن عبداللطيف العي�ىى

 √ √ 100 0 2 2 عــــ�� بن عبـدالرحمــن السب���ن

 √ √ 100 0 2 2 محـــــمــــد سـلـيــمــان ا�حجـــيــالن

 √ √ 100 0 2 2 موسـى عبدا�حسـن آل مو�ىى

 √ √ 100 0 2 2 يوســـــف ابراهيم الشــــــــاعر

 √  50 1 1 2 أحــــــمـــد صــا�ح الســــــديــــــــس

 √ √ 100 0 2 2 عبدهللا عبدا�حســــــــن العي�ىى
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 المھام و المسؤولیات الرئیسیة
 .القوائــم المالیــةاإلشــراف فیمــا یتعلــق بســالمة  •
  .كد من مدى فعالیــة نظــام الرقابــة الداخلیــة فــي ضــوء المخاطــر التــي تواجھھــا الشركةأالت •
 .كفــاءة واســتقاللیة  أداء المراجعیــن الخارجییــن والداخلییــنالتأكد من  •
 تحســین وتطویــر نظــم الرقابــة •
 :مــن خــالل المھــام اآلتیــةحمایــة حقــوق المســاھمین  •

o  دراســة القوائــم المالیــة والسیاســات المحاســبیة المتبعــة ونظــام الرقابــة الداخلیــة وإبــداء الــرأي
 .والتوصیــة فــي شــأنھا

o  اإلشــراف علــى إدارة المراجعــة الداخلیــة ودراســة تقاریرھــا والتحقــق مــن مــدى فاعلیتھــا واســتقاللیتھا. 
o  والتمویل  بالتعلیمــات لإلجارةشركة الیسر  التزاماإلشــراف علــى إدارة االلتــزام والتحقــق مــن مــدى. 
o عــي الحســابات الخارجییــن ودراســة خططھــم وإقالتھــم وتحدیــد التوصیــة لمجلــس اإلدارة بتعییــن مراج

 أتعابھــم

  م2018في عام واإللتزام  المراجعةاجتماعات لجنة 

عدد  اإلسم
 اإلعتذار الحضور اإلجتماعات

معدل 
الحضور 

 وبر والي جون ريل )%(

 √ √ √ √ 100 0 4 4 ع�� السب���ن

 √ √ √ √ 100 0 4 4 عبدهللا الفهيد

 √ √ √ √ 100 0 4 4 عبدالعز�ز العقل

 

 والمكافآت الترشیحات لجنة

 المھام و المسؤولیات الرئیسیة
ً   الشــاغرة المراكــز لشــغل أو اللجــان أو المجلــس لعضویــة بالترشــیح اإلدارة لمجلــس التوصیــة •  للسیاســات وفقا

 .المعتمــدة والمعاییــر
 .اإلدارة مجلــس لعضویــة المناســبة المھــارات مــن المطلوبــة لالحتیاجــات الســنویة المراجعــة •
 .بذلــك التوصیــات ورفــع والقــوة الضعــف جوانــب وتحدیــد اإلدارة مجلــس ھیــكل مراجعــة •
 تــراحاق ورفــع الشركة فــي التنفیذییــن وكبــار اإلدارة مجلــس أعضــاء ومكافــآت لتعویضــات واضحــة سیاســات وضــع •

 .التنفیذییــن بكبــار الخاصــة والحوافــز للمكافــآت الســنویة بالمیزانیــة اإلدارة لمجلــس ســنوي

  م2018اجتماعات لجنة الترشیحات و المكافآت في عام 

عدد  اإلسم
 اإلعتذار الحضور اإلجتماعات

معدل 
الحضور 

 ايو راير )%(

 √ √ 100 0 2 2 عبدا�حسن العي�ىى

 √ √ 100 0 2 2 يوسف البط��

 √ √ 100 0 2 2 فهد الزهرا�ي
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 واالئتمان المخاطر إدارة لجنة

 المھام والمسؤولیات الرئیسیة
 المخاطــر وتجنــب االئتمان لنشــاطات الحكیمــة الممارســة لضمــان  الشركة مــن فعالــة مراقبــة وجــود مــن التأكــد •

 .الشركة قبــل مــن المتخــذة المفرطــة
 والمتوسطة الصغیرة والمؤسسات لألفراد االئتمان بمنح المتعلقة االجراءات و السیاســات واعتماد راجعــةم •

  م2018في عام واالئتمان  المخاطر إدارةاجتماعات لجنة 

عدد  اإلسم
 اإلجتماعات

 اإلعتذار الحضور
معدل 

الحضور 
 مبر مبر ون يل راير )%(

 √ √ √ √ √ 100 0 5 5 محمد ا�حجيالن

 √ √ √ √ √ 100 0 5 5 عبدهللا العر�في

 √ √    40 0 2 5 سلطان السلطان

 اللجنة التنفیذیة

 المھام و المسؤولیات الرئیسیة
 النحو على اإلدارة وأھداف للشركة االستراتیجیة األھداف مع تتماشى األنشطة أن اللجنة التنفیذیة تضمن أن یجب
                                           :التالي

 مساعدة مجلس إدارة شركة الیسر للقیام بمسؤولیات الرقابة.-1
 للمراجعة والتوصیة على سبیل المثال ال الحصر:. 2
 
 مشروع / خطة / اقتراح جدید، أو تغییر كبیر. -
 السنوي. التحلیل المالي الفصلي / -
 المیزانیة المقترحة.-
 النفقات الرئیسیة. -
 .إلخ التنظیمي، الھیكل الشركة، سیاسات في مفاجئ تغییر -

 م 2018اجتماعات اللجنة التنفیذیة في عام 

عدد  اإلسم
 اإلعتذار الحضور اإلجتماعات

معدل 
الحضور 

 مبر مبر ريل راير )%(

 √ √ √ √ 100 0 4 4 مو�ىى آل مو�ىى

   √  25 0 1 4 عبدهللا العي�ىى

 0 4 4 محمد ا�حجيالن
100 √ √ √ √ 

 0 4 4 بدر الشمري 
100 √ √ √ √ 

 √ √    50 0 2 4 منصور أبو اثن�ن
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 لجنة التقنیة والتحول الرقمي

 المھام و المسؤولیات الرئیسیة
شركة الیسر، مع األخذ في الحسبان الركائز تم إنشاء لجنة التقنیة والتحول الرقمي لضمان التحول الرقمي لعملیات  .1

 االستراتیجیة الخمس.
 تقدیم التوجیھ االستراتیجي المناسب إلدارة كافة األنظمة التقنیة لشركة الیسر على المدى البعید والقصیر. .2
 ضمان أن تكون كافة مشاریع النظم ومشاریع الدعم متوافقة مع األھداف االستراتیجیة. .3
 رھا بناء على أولویات الشركة.یطوتع النظم یتم ن أن مشاریمد لتأکا .4
 ضمان أن األنظمة المنفذة تفي بمتطلبات المستخدمین. .5
 التأكد من أن األنظمة المنفذة تتوافق مع أفضل الممارسات والمعاییر. .6

 
 .م2019 لما یخص عام وستعقد اجتماعاتھا  في نھایة السنة إلنشائھام وذلك نظرآ 2018ال یوجد اجتماعات في سنة 

 الھیئة الشرعیة
 م،.2018اجتماعات خالل عام  ) 4عقدت الھیئة الشرعیة للشركة عدد (

 م بحضور جمیع أعضائھا، بمقر الھیئة الشرعیة بمدینة جدة.2018انعقدت اجتماعات الھیئة الشرعیة خالل العام 

 -) قرارات خالل العام ، كان أھمھا:9أصدرت الھیئة الشرعیة عدد (

 التورق. إجازة عقود .1
 إجازة التعدیالت الخاصة بعقود اإلیجار والتمویل. .2
 إصدار قرار خاص بالعالقة التعاقدیة بین شركة الیسر لإلجارة والتمویل وبین شركة بیت التمویل السعودي الكویتي.  .3
 إصدار قرار خاص بعقود إعادة الجدولة للعمالء المتعثرین.  .4
 القرار الخاص بھا.إجازة عقد تمویل سلع إستھالكیة وإصدار  .5

 

 حوكمة الشركات
ً  والتمویل لإلجارة الیسر شركة تعمل عامة بصفة  الالئحةب السعودي العربي النقد مؤسسة عن الصادرة الشركات حوكمة لمتطلبات وفقا

 من لصادرةا التعلیمات مع یتماشى بما تطویرھا ویتم الشركات حوكمة سیاسة الشركة إدارة طبقت وقد ، الشركات مراقبة لنظام التنفیذیة
 .  المؤسسة

 شكر و تقدیر
 .م2018 العام خالل إیجابیة نتائج من الشركة قدمتھ بما واعتزازه سروره عن اإلدارة مجلس یعبّر الختام وفى

 ومساھمتھم المخلصة جھودھم على الشركة في الشرعیة الھیئة وأعضاء اإلدارة مجلس من المنبثقة اللجان ألعضاء موصول والشكر
 .لعمالئھا الشركة تقدمھا التي واألنشطة باألعمال والمتعلقة البنّاءة

 األثر لھ كان الذي وتعاونھم وثقتھم دعمھم على الشركة وعمالء المساھمین لألخوة وتقدیره شكره عن لیعبّر الفرصة ھذه المجلس وینتھز
 تأدیة في موتفانیھ المخلصة جھودھم على الشركة في العاملین لكلِّ  وتقدیره شكره ینقل كما اإلزدھار، و التقدُّم من مزید تحقیق في الكبیر

 .الشركة تقدم في ساھم من لكلِّ  و عملھم ومھام واجبھم
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