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عن اليسر

 تأسســت شــركة اليســر لإلجــارة والتمويــل فــي العــام 2004م وهــي إحــدى شــركات مجموعــة عبداللطيــف العيســى 
القابضــة التــي باتــت الخيــار األول فــي عالــم التمويــل، لدورهــا الريــادي علــى مســتوى المملكــة فــي خدمــات التمويــل وذلــك 

ــركات. ــراد والش ــات األف ــع احتياج ــق م ــي تتواف ــة، والت ــل المتنوع ــج التموي ــكار برام ــر إبت عب

واحتلــت »اليســر لإلجــارة والتمويــل« المرتبــة األولــى بامتيــاز بيــن شــركات اإلجــارة والتمويــل علــى مســتوى المملكــة، وتعد 
ــز الوطنيــة  الشــركة مــن أســرع 100 شــركة نمــواً فــي المملكــة خــالل الســنوات الماضيــة، وحــازت علــى العديــد مــن الجوائ

واإلقليميــة والدوليــة.

ــطة  ــرة والمتوس ــآت الصغي ــاط المنش ــل نش ــي وتموي ــار التمويل ــطة اإليج ــة أنش ــص ممارس ــى ترخي ــركة عل ــت الش حصل
ــام 2014م. ــي الع ــعودي ف ــزي الس ــك المرك ــل البن ــن قب ــتهالكي م ــل اإلس ــة والتموي ــول االنتاجي ــل األص وتموي

ولتوافــر الحلــول والبرامــج التمويليــة المبتكــرة تتمتــع شــركة اليســر بشــراكات ناجحــة مــع العديــد مــن الشــركات 
والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، إذ صممــت تلــك البرامــج والحلــول لتغطــي احتياجــات هــذه الشــركات، وذلــك ســواء 
كانــت بحاجــة لمعــدات لزيــادة اإلنتاجيــة أو التمويــل اإلضافــي لتطويــر وتنميــة األعمــال فــإن اليســر ســتكون البوابــة التــي 
تنطلــق منهــا إلــى آفــاق أعلــى، وتتميــز برامــج التمويــل المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية بمميــزات فريــدة تمــت 

صياغتهــا لتخــدم العديــد مــن القطاعــات ومنهــا:

قطاع النقل والخدمات اللوجستية، القطاع التجاري والصناعي، قطاع الصناعات التحويلية، الخدمات الطبية والصحية.



التقرير السنوي لعام 2020م 5شركة اليسر لإلجارة والتمويل

قيمنا

رؤيتنا

رسالتنا

أن تكــون اليســر الشــركة الرائــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي تلبيــة االحتياجــات التمويليــة لألفــراد والشــركات 
عبــر برامــج متنوعــة مبتكــرة ومتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية، وأن تكــون الشــركة األكثــر سالســة واألفضــل 

حرفيــة فــي التعامــل مــع عمالئنــا وموظفينــا، ملتزميــن فــي الوقــت ذاتــه بواجباتنــا تجــاه المــالك والمســتثمرين.

تســتثمر »اليســر لإلجــارة والتمويــل« بشــكل مســتمر فــي تطويــر الكــوادر البشــرية للمحافظــة علــى مكانتهــا فــي صــدارة 
شــركات التمويــل، وتحقيــق النمــو المتواصــل فــي مجــال التمويــل الشــرعي بمــا يخــدم مصلحــة العمــالء، لذلــك تحــرص 
اليســر علــى توفيــر برامــج تدريبيــة مبتكــرة لكافــة منســوبينا الــذي يعملــون علــى مــدار الســاعة لضمــان تحقيــق التفــوق 
التشــغيلي باســتمرار وكفــاءة، ويســاهمون فــي إدارة أعمالنــا بطريقــة احترافيــة، وكذلــك الحفــاظ علــى فريــق متنــوع 

ومبتكــر هدفــه تحقيــق التميــز والنجــاح لخدمــة العمــالء.

نحــرص فــي »اليســر لإلجــارة والتمويــل« علــى التعامــل بعــدل وأمانــة وإنصــاف مــع عمالئنــا عبــر مراحــل العالقــة معهــم 
ــي  ــل ف ــث نعم ــا، حي ــوق عمالئن ــان حق ــة لضم ــفافية مطلق ــاد بش ــل الج ــن العم ــنوات م ــل س ــي ظ ــورت ف ــة تط ــاء ثق لبن
»اليســر« علــى تحديــث معلومــات الخدمــات والمنتجــات التمويليــة الُمقدمــة للعمــالء، بحيــث تكــون واضحــة وُمختصــرة 
ــا  ــية، كم ــا الرئيس ــروطها وميزاته ــًا ش ــاء خصوص ــا دون عن ــول له ــن الوص ــة، ويمك ــر ُمضلل ــة غي ــم ودقيق ــهلة الفه س
ــاء  ــة إنه ــر وآلي ــات والمخاط ــوالت والغرام ــعار والعم ــل األس ــرف وتفاصي ــؤوليات كل ط ــوق ومس ــاح حق ــى إيض ــرص عل نح

العالقــة ومــا يترتــب عليهــا.

وتفــرض علينــا المســؤولية تجــاه عمالئنــا أن نكــون المســؤول األول عــن حمايــة مصالــح العمــالء التمويليــة وتزويدهــم 
بالمعلومــات الكافيــة التخــاذ قــرارات ماليــة صحيحــة، وهــو مــا يكســبنا دائمــًا رضــى عمالئنــا عــن خدماتنــا المرتكــزة علــى 

إيجــاد الحلــول المناســبة مهمــا اختلفــت وتطويــع مــوارد الشــركة بمــا يخــدم مصلحــة العمــالء.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام
يســرني باســمي وباســم أعضــاء مجلــس اإلدارة أن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي الــذي يتضمــن أهــم نتائــج وإنجــازات 
ــع  ــل م ــه التعام ــت في ــذي واصل ــام 2020 م، وال ــة للع ــابات الختامي ــل والحس ــارة والتموي ــر لإلج ــركة اليس ــاطات ش ونش
تحديــات المرحلــة ومــا واجهتــه مــن صعوبــات وتحــوالت اقتصاديــة أثــرت بشــكل مباشــر علــى مختلــف النشــاطات 

االقتصاديــة  المحليــة والعالميــة، وفــي طليعتهــا جائحــة كورونــا وتداعياتهــا الماليــة واالقتصاديــة الســلبية.
وامتــداداً إلســتراتجية الشــركة فــي مواجهــة التغيــرات والتحديــات الماليــة واالقتصاديــة التــي أثــرت علــى القــوة الشــرائية، 
والمــالءة الماليــة لعمالئهــا، وضعــت الشــركة الخطــط المناســبة مــع األخــذ بعيــن االعتبــار توجهــات الدولــة ضمــن 
ــول  ــج التح ــم برام ــات، ودع ــدث التقني ــاد أح ــي واعتم ــول الرقم ــاص التح ــكل خ ــا بش ــادي، ومنه ــول االقتص ــارات التح مس

ــي. ــوازن المال ــق الت ــة 2030، وتحقي ــة المملك ــي ورؤي الوطن
وقــد أثبــت بحمــد اهلل اقتصادنــا الوطنــي قــوة البنيــة االقتصاديــة والماليــة ودعمــه المتواصــل للقطاعــات الماليــة 
الخــاص وتمكينــه ودعمــه  القطــاع  الحكومــة نحــو حمايــة وتنميــة  بــرزت توجهــات  االســتثمارية والتجاريــة، حيــث 
ــة  ــاع وإزال ــة للقط ــادة الثق ــدف إع ــاص به ــاع الخ ــز القط ــة تحفي ــاد خط ــادي باعتم ــو االقتص ــز النم ــي تعزي ــاهمة ف للمس
العقبــات وتوفيــر الدعــم الــالزم ورفــع حجــم الطلــب مــن قبــل المســتهلكين. وتنــدرج برامــج البنــك المركــزي الســعودي 

ــار. ــذا اإلط ــي ه ــاما( ف )س
ــن  ــة م ــالق جمل ــر وإط ــل بتطوي ــارة والتموي ــر لإلج ــركة اليس ــت ش ــي، قام ــم الحكوم ــه والدع ــذا التوج ــع ه ــجامًا م وانس
المنتجــات والبرامــج التمويليــة والتــي تســتهدف مــن خاللهــا قطاعــات واســعة مــن العمــالء وتعزيــز العالقــة مــع عمــالء 
ــية  ــدرة التنافس ــز الق ــرة وتعزي ــول المبتك ــات والحل ــم الخدم ــي تقدي ــوع ف ــز والتن ــات التمي ــس وإثب ــكل رئي ــركة بش الش
ــا  ــدأ تأثيره ــع أن يب ــن المتوق ــي م ــي، والت ــي والتمويل ــل المصرف ــي العم ــي ف ــور التقن ــب التط ــار يواك ــي إط ــاءة األداء ف وكف

ــام 2021 م ــالل الع ــركة خ ــال الش ــو أعم ــى نم ــور عل بالظه
وقــد قامــت الشــركة خــالل العــام 2020 م بتغييــرات جوهريــة علــى مســتوى حوكمــة الشــركة واألنظمــة واللوائــح 
والسياســات اســتهدفت مــن خاللهــا تطويــر وتحســين األدوار الرقابيــة وتعزيــز قدراتهــا الماليــة والتشــغيلية بمــا يكفــل 

ــا. ــا وربحيته ــو أعماله ــور ونم تط
وتتطلــع الشــركة ألن تســهم هــذه االنطالقــة فــي تحقيــق أهــداف الشــركة متوســطة وطويلــة األمــد و تلــك المرتبطــة 
ــن  ــتفيدين م ــا والمس ــبكة عمالئه ــيع ش ــا وتوس ــر خدماته ــهيل توفي ــأنها تس ــن ش ــي م ــي، والت ــاد الوطن ــة االقتص بخدم
الخدمــات التمويليــة، فــي ظــل التزامنــا المطلــق بإنتــاج المزيــد مــن البرامــج مــن خــالل قنــوات رقميــة متطــورة وفروعنــا 

المنتشــرة فــي جميــع أنحــاء المملكــة وتقديــم المنتجــات المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية.
ســوف نواصــل تخطيطنــا - بــإذن اهلل- وفــق مــا يتماشــى مــع رؤيــة المملكــة 2030، وبرامجهــا التنمويــة وسنســتمر فــي 
األداء والــدور الداعــم لالقتصــاد الوطنــي بشــكل عــام وقطــاع خدمــات التمويــل والعمــل المصرفــي بشــكل خــاص، كمــا 

ســنواصل التزامنــا بدعــم وتطويــر الكفــاءات الســعودية وإتاحــة فــرص العمــل المتميــزة  ألبنــاء الوطــن.
ــز نجــاح  ــًا هــو نهــج مخطــط ومــدروس لتعزي ــي الــذي يجــري حالي وأود عبــر رســالتي هــذه التأكيــد لكــم أن التغييــر اإليجاب
المســيرة، وســتبقى اليســر لإلجــارة والتمويــل - بــإذن اهلل -  وبعزيمــة العامليــن فيهــا فــي مرتبــة الصــدارة بيــن شــركات 
التمويــل، و سنســعى دائمــًا نحــو توفيــر بيئــة عمــل محفــزة ألداء مميــز لجميــع المنســوبين الذيــن هــم أســاس النجــاح، 
ــن  ــي األماك ــم ف ــبين وتعيينه ــخاص المناس ــار األش ــدة واختي ــاءات جدي ــف كف ــى توظي ــركتنا عل ــرص ش ــى ح ــة إل باإلضاف

ــبة. المناس
وفــي الختــام، نؤكــد لكــم وبــكل ثقــة بــأن مجلــس اإلدارة لديــه اإلصــرار والعزيمــة جنبــًا إلــى جنــب مــع دعمكــم المتواصــل 
وجهــود فــرق العمــل بالشــركة علــى تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية للشــركة ومواصلــة مســيرة النجــاح وتجــاوز كافــة 

العقبــات أو التحديــات.
 نسأل اهلل التوفيق والسداد،،،

عبدالمحسن بن عبداللطيف العيسى        
        رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس اإلدارة

يســر مجلــس اإلدارة أن يقــدم التقريــر الســنوي والقوائــم الماليــة لشــركة اليســر لإلجــارة والتمويــل للســنة المنتهيــة فــي 
31 ديســمبر 2020 م

أنشطة الشركة الرئيسية

تتركــز أنشــطة شــركة اليســر لإلجــارة و التمويــل حــول إيجــاد الحلــول التمويليــة لتلبيــة احتياجــات المجتمــع وفقــا 
لألنشــطة التمويليــة المصرحــة للشــركة مــن قبــل البنــك المركــزي الســعودي وهــي كالتالــي:

االيجــار التمويلي،وتمويــل نشــاط المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة،وتمويل األصــول اإلنتاجية،والتمويــل االســتهالكي، 
ــورق. ــة الت ــلع بصيغ ــة الس ــج مرابح منت

تنقسم فئات الخدمات التمويلية إلى قسمين

الخدمات التمويلية لألفراد  

تقدم شركة اليسر الخدمات التمويلية لألفراد عبر منتجات وبرامج متنوعة.  

الخدمات التمويلية للشركات والمنشئات المتوسطة والصغيرة  

تقدم شركة اليسر الخدمات التمويلية للشركات والمنشئات المتوسطة والصغيرة عبر منتجات  
                   وبرامج متنوعة.



التقرير السنوي لعام 2020م شركة اليسر لإلجارة والتمويل 8

احتياطي رأس المالريال سعودي )000(
خسائر أرباح مبقاةنظامي

اإلجماليأكتوارية

500,000,00098,512,706542,734,7511,194,9641,142,442,421الرصيد في 1 يناير 2020 م

)80,386,945()80,386,945(صافي الدخل لسنة

4,087,4144,087,414الدخل اآلخر

00المحول إلى اإلحتياطي النظامي

500,000,00098,512,706462,347,8065,282,3781,066,142,890الرصيد في 31 ديسمبر 2020 م

تعــد القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 طبقــًا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة 
المصــدرة مــن المجلــس الدولــي للمعاييــر المحاســبية. تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة لتتماشــى مــع نظــام 

الشــركات بالمملكــة العربيــة الســعودية والنظــام األساســي للشــركة.

النتائج المالية

تفاصيل حقوق المساهمين

المعايير المحاسبية الدولية المعتمدة
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%40
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%80

%100

2019 2020

3,004.52 2,792.24

1,862.08 1,726.10

1,142.44 1,066.14
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197.41
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التصويــت فــي إجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة رقــم 6 المنعقــدة فــي يــوم الثالثــاء 30 / 11 / 1441 هـــ الموافــــــق 
ــع  ــالت م ــا معام ــارة بإعتباره ــل للتج ــركة األفض ــع ش ــتتم م ــت وس ــي تم ــة الت ــالت المالي ــى التعام 21 / 07 / 2020 م عل

أطــراف ذات عالقــة والترخيــص بهــا للعــام القــادم:

علــى التعامــالت الماليــة التــي تمــت وســتتم مــع شــركة الصيانــة العموميــة بإعتبارهــا معامــالت مــع أطــراف ذات 
عالقــة والترخيــص بهــا للعــام القــادم.

علــى التعامــالت الماليــة التــي تمــت وســتتم مــع الشــركة الوطنيــة العموميــة للســيارات بإعتبارهــا معامــالت مــع 
أطــراف ذات عالقــة والترخيــص بهــا للعــام القــادم.

علــى التعامــالت الماليــة التــي تمــت وســتتم مــع قطــاع االستثمار)شــركة مجموعــة عبداللطيــف العيســى 
القابضــة( بإعتبارهــا معامــالت مــع أطــراف ذات عالقــة والترخيــص بهــا للعــام القــادم.

علــى التعامــالت الماليــة التــي تمــت وســتتم مــع شــركة المشــروبات والتعبئــة المحــدوده )تانيــا( بإعتبارهــا 
معامــالت مــع أطــراف ذات عالقــة والترخيــص بهــا للعــام القــادم.

ــالت  ــا معام ــة بإعتباره ــارات المالي ــداء لإلستش ــركة دار المي ــع ش ــتتم م ــت وس ــي تم ــة الت ــالت المالي ــى التعام عل
مــن أطــراف ذات عالقــة والترخيــص بهــا للعــام القــادم.

وفقــا للمــادة )21( مــن 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.

ــي المكافــآت وبــدالت حضــور الجلســات المدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة للشــركة   3,608,641  هــذا وقــد بلــغ إجمال
ريــال ســعودي

ترتيبات تنازل أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين عن الرواتب أو التعويضات

ال يوجــد لــدى الشــركة أي معلومــات عــن أي ترتيبــات أو اتفاقيــات بشــأن تنــازل أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو أي مــن كبــار 
التنفيذييــن فيهــا عــن أي رواتــب ومكافــآت أو تعويضات.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة

مكافآت مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
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تعتبــر اإلدارة التنفيذية للشــركة مسؤولة عن إيجاد نظام رقابة داخلية مالئم وفعال يتضمن السياســات واإلجــراءات 
والنظــم واآلليــات الضروريــة التــي جــرى تصميمهــا وتطبيقهــا وتحديثهــا مــن قبــل إدارة الشــركة تحــت إشــراف مجلــس 
العمليــات  وكفــاءة  وفعاليــة  الماليــة  التقاريــر  ومصداقيــة  ولصحــة  للشــركة  االستراتيجية  األهداف  لتحقيق  اإلدارة 
التشــغيلية وااللتــزام بالتعليمــات واألنظمــة، وعليه تم وضع نظام متكامل للرقابة الداخلية على النحو الموصي به من 
قبل الجهات التنظيمية والرقابية يبدأ باإلطار العام للحوكمة في الشــركة والذي يحدد األدوار والمسؤوليات الموكلة 
الشــركة،  مستوى  على  المناسبة  الرقابة  توفر  يكفل  بما  التنفيذيــة،  واإلدارة  منه  المنبثقة  واللجان  اإلدارة  لمجلس 
التطوير والمراجعة  الرقابة من خالل  بيئة  ببذل جهود متضافرة ومتكاملة لتحسين  الشــركة  إدارات  كما تقوم جميع 

الداخلية. الرقابة  نظام  في  قصور  أي  وتصحيح  ولتجنب  تجاوزات  أي  من  للحد  واإلجراءات  للسياسات  المستمرة 

الداخلية - وهي إدارة مستقلة  ادارتــي اإللتزام والمخاطر، تقــوم المراجعة  التي تقوم بها  الرقابية  إلى األعمال  باإلضافــة 
عن اإلدارة التنفيذية وترفع تقاريرها مباشرة إلى لجنــة المراجعــة واإللتــزام بتقديــم تأكيدات معقولة إلــى لجنــة المراجعــة 
واإللتــزام والرئيــس التنفيــذي للشــركة حول مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية بصــورة دوريــة، وذلك من خالل 
تطبيق اسلوب منهجي منظــم لتقييم وتحسين فعالية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة، وّتتبــع المراجعة  
بمتابعة  تقــوم  كما  المراجعة،  أعمال  وتنفيذ  تخطيط  عمليات  في  المخاطر  على  المبنية  المراجعة  منهجية  الداخلية 
الزمني واالجراءات المحددة لضمان  الجدول  المراجعة للتأكد من تنفيذها حسب  الواردة في تقارير  تصحيح المالحظات 
سالمة ضوابط الرقابة الداخلية. يشــمل نطاق عملها جميــع أنشــطة وأقســام الشــركة، وتقوم لجنــة المراجعــة واإللتــزام 

بمراقبة كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للحد من المخاطر وحماية مصالح الشــركة.

وبنــاء على نتائج التقييم المستمر للرقابة الداخلية خالل العام 2020م، فإن إدارة المراجعــة الداخليــة ترى أن نظام الرقابة 
الداخلية المعمول به حاليا ال يــزال يواجــه تحديــات مهمــة فــي عــدد مــن المجــاالت األساســية التــي ال غنــي عنهــا إلســتدامه 
وتعزيــز كفــاءه العناصــر الرقابيــة الداخليــة، إضافــة إلــى ذلــك، تسعى اإلدارة باستمرار إلى تعزيز نظام الرقابة الداخلية لــدى 
جميــع األقســام بالتعــاون مــع الجهــات الرقابيــة المتمثلــه فــي إدارة المخاطــر وادارة اإللتــزام للحــد مــن التجــاوزات وتعزيــز 

ثقافــة المســوؤولية المشــتركة لتحقيــق روؤيــه و أهــداف الشــركة.

تعــد إدارة االلتــزام إحــدى اإلدارات االستشــارية والرقابيــة فــي شــركة اليســر و التــي تســاهم بشــكل فعــال فــي حمايــة 
الشــركة ومنســوبيها وعمالئهــا مــن مخاطــر عــدم االلتــزام باألنظمــة والقوانيــن التــي تــم ســنها لتنظيــم القطــاع 
المالــي، حيــث تقــوم بتحديــد وتقييــم وتقديــم النصــح والمشــورة والمراقبــة وإعــداد التقاريــر حــول مخاطــر عــدم االلتــزام 
فــي شــركة اليســر ومكافحــة غســل األمــوال التــي قــد تــؤدي إلــى عقوبــات نظاميــة أو إداريــة أو خســائر ماليــة أو بمــا يــؤدي 
لإلضــرار بســمعة الشــركة نتيجــة إلخفاقهــا فــي االلتــزام باألنظمــة والضوابــط الرقابيــة أو معاييــر الســلوك والممارســات 

ــليمة. ــة الس المهني

ــس  ــًا للرئي ــع إداري ــت تتب ــة حي ــة والدولي ــر المحلي ــدث المعايي ــًا ألح ــر وفق ــركة اليس ــي ش ــزام ف ــاء إدارة االلت ــم إنش ــد ت وق
التنفيــذي، ووظيفيــًا للجنــة المراجعــة وااللتــزام المنبثقــة عــن مجلــس االدارة ممــا يزيــد من اســتقاللية قراراتهــا ومقدرتها 

علــى إيصــال صوتهــا ألعلــى المســتويات فــي الشــركة.

وقد قسمت إدارة االلتزام إلى عدة وحدات لتقوم بأدوارها ومهامها بفعالية عالية ومنها :

وحدة الرقابة واالنظمة - وحدة مكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب- وحدة اإلبالغ عن المخالفات.

المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية

إدارة االلتزام
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مراجعو الحسابات

حيــث تمــارس إدارة االلتــزام دورهــا المنــوط بهــا بفاعليــة وتقــوم بتبليــغ النتائج إلى لجنــة المراجعــة و االلتزام لمشــاركتها 
فــي عمليــة اإلشــراف و لتقديــم تأكيــدات عــن مــدى االمتثــال باألنظمــة والقوانيــن الســارية باالضافــة إلــى مشــاركتها 
بالتقريــر الخــاص بمتابعــة ورصــد العمليــات المشــبوهة ونتائجهــا للحــد مــن عمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب .

قرارات البنك المركزي السعودي التنفيذية

موضوع المخالفة

السنة المالية السابقة
2019م

السنة المالية الحالية
2020م

عدد القرارت 
التنفيذية

إجمالي مبلغ 
الغرامات المالية 
بالريال السعودي

عدد القرارت 
التنفيذية

إجمالي مبلغ 
الغرامات المالية 
بالريال السعودي

مخالفة تعليمات البنك 
المركزي السعودي اإلشرافية 

والرقابية
1160.0005770.000

مخالفة تعليمات البنك 
المركزي السعودي الخاصة 

بحماية العمالء
)إنذار(1--

مخالفة تعليمات البنك 
المركزي السعودي الخاصة 

ببذل العناية الواجبة في 
مكافحة غسل األموال وتمويل 

االرهاب

----

أقــرت الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين فــي تاريــخ 21 / 07 / 2020 م تعييــن مكتــب برايــس واتــر هــاوس مراجــع 
حســابات خارجــي للشــركة، وفــي تاريــخ 29 / 06 / 2020 م تــم أخــذ خطــاب عــدم الممانعــة مــن البنك المركزي الســعودي 
ــن  ــة بتعيي ــه للجمعي ــارة توصيت ــر لإلج ــركة اليس ــس اإلدارة بش ــرار مجل ــدر ق ــخ 09 / 12 / 2020 م أص ــي تاري ــاما( وف )س
)مكتــب المحاســبون المتضامنــون، حمــود الربيعــان ومحمــد شــعث محاســبون قانونيــون( مراجــع حســابات خارجــي 
للشــركة للربعيــن الثالــث والرابــع للعــام 2020 م والربــع األول مــن العــام 2021 م، و فــي تاريــخ 09 / 12 / 2020 م تــم 
اخــذ خطــاب عــدم الممانعــة مــن البنــك المركــزي الســعودي )ســاما( حيــث ســيتم عــرض هــذا القــرار فــي أقــرب إجتمــاع 

للجمعيــة فــي العــام 2021م.
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ينتهــج قطــاع المــوارد البشــرية خــالل عــام 2020 م، دور إســتراتيجي مــن خــالل العمــل مــع قطاعــات الشــركة وفــق هيــكل 
تنظيمــي يتوافــق مــع تحقيــق الرؤيــة وبمــا يتناســب مــع تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية، وتفعيــل الــدور ااإلســتراتيجي مــن 
خــالل تفعيــل دور اإلدارات الداخليــة لقطــاع المــوارد البشــرية و رغمــا عــن الجائحــة التــي عانــى منهــا العالــم و نحــن جــزء 
منــه  والتــي كان لهــا كبيــر األثــر علــى جميــع نواحــي األعمــال إال أن الشــركة اســتمرت فــي آداء إلتزاماتهــا ، حيــث كان و 
مــازال توظيــف الســـعوديين مــن الشـــباب والشـــابات ذوو الكفــاءة العاليــة علــى رأس أولويــات الشــركة كجــزء مــن الــدور 
المجتمعــي فــي دعــم ســـعودة الوظائــف،  إذ بلغــت نســـبة التوطيــن 84 % مــن إجمالــي عـــدد الموظفيــن، علًمــا بــأن نســبة 
التوطيــن فــي موظفــي اإلدارة العليــا تصــل الــى 100 % ،كمــا تحــرص الشــركة دائًمــا علــى تمكيــن المــرأة ، وينعكــس ذلــك 
ــى 17.3 %  وقــد قامــت  ــدة حيــث وصلــت نســبة الموظفــات بالشــركة إل ــادة نســبة الســيدات فــي التعيينــات الجدي فــي زي
الشــركة بوضــع خطــة اســتقطاب متميــزة لتكــون مــن ضمــن الخيــارات األولــى للموظفيــن و فــي ظــل اآلثــار االقتصاديــة 
ــر إال أن الشــركة اســتمرت  للجائحــة والتــي دفعــت العديــد مــن الشــركات الــى تأجيــل الخطــط الخاصــة بالتدريــب والتطوي
مــن خــالل التزامهــا باإلســتثمار فــي رأس المــال البشــري و ذلــك بالعمــل علــى الخطــط التعليميــة والتطويريــة علــى المــدى 
ــة لــألداء ســواء الفنيــة أو الشــخصية مــن خــالل  ــز المهــارات المطلوب القريــب وايضــا علــى المــدى البعيــد ، مــن أجــل تعزي
تفعيــل نظــام التدريــب اإللكترونــي. حيــث أصبــح بإمــكان الموظــف تلقــي التدريــب خــالل أوقــات العمــل أو خارجــه وإجــراء 
االختبــارات الالزمــة لتجــاوز المــواد التدريبيــة دون عنــاء الســفر أو االنتقــال لمراكــز التدريــب الخارجيــة. كمــا تعمــل علــى 
تصميــم برنامــج تطويــر المواهــب والــذي يحــدد أفضــل الكفــاءات الواعــدة داخــل الشــركة وفــق مقاييــس معينــة يعطــى 
علــى أثرهــا الموظــف برنامــج تدريبــي متخصــص وكذلــك ممارســة عمليــة بمعظــم إدارات الشــركة وذلــك مــن أجــل 

تفعيــل تطويــر القيــادات. 

قــام قطــاع المــوارد البشــرية وبدعــم مــن مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي بالعمل على مشــروع لتحســين بيئــة العمل 
والتــي كان احــد أهــم بنودهــا دراســة معــدل الرواتــب فــي مختلــف القطاعــات و ذلــك لإلســهام فــي  فــي ســد الفجــوة القائمة 
بيــن الرواتــب مــن ناحيــة و بيــن تحقيــق أرفــع معاييــر العدالــة و مكافــأة الفــرص و اإلمتيــازات بيــن الموظفييــن و ذلــك وفــق 
ــوارد  ــاع الم ــام  قط ــى إهتم ــل عل ــذا إال دلي ــا ه ــة ، وم ــوق المحلي ــي الس ــة ف ــات المنافس ــع الجه ــة م ــتويات المماثل المس
البشــرية بالمحافظــة علــى الكــوادر وأيضــا ســعيا لتحقيــق التــوازن بيــن الحيــاة العمليــة واالجتماعيــة والــذي ينعكــس علــى 
تعزيــز األداء الوظيفــي، وخلــق بيئــة عمــل جاذبــة للمحافظــة علــى المــوارد الحاليــة و جــذب الكفــاءات المؤهلــة. كمــا أن  
الشــركة  ممثلــة فــي قطــاع المــوارد البشــرية مــا زالــت مســتمرة  فــي تفعيــل البرامــج التــي تعنــى بالموظفيــن كبرنامــج 

»والء بلــس« والــذي يعــزز مكانــة الشــركة لــدى موظفيهــا ويمنحهــم االنتمــاء الوظيفــي. 

و فــي خــالل الجائحــة نجــح قطــاع المــوارد البشــرية فــي إدارة العالقــة مــع الموظفيــن خــالل هــذه الفتــرة الصعبــة وذلــك 
ــال  ــتوى ع ــات بمس ــم خدم ــي تقدي ــتمرار ف ــن واإلس ــع الموظفي ــة م ــات الداخلي ــيير العالق ــي تس ــم ف ــج منظ ــاع منه بإتب
ــل  ــن للعم ــودة الموظفي ــد ع ــر بع ــكل أكب ــك و بش ــام بذل ــي القي ــتمرار ف ــي و اإلس ــى الوظيف ــع الرض ــي رف ــاهمة ف والمس
ــة  ــًا لألنظم ــة وفق ــح التنظيمي ــة واللوائ ــات الداخلي ــث السياس ــام بتحدي ــي القي ــتمرار ف ــا أن اإلس ــركة ، كم ــر الش ــن مق م
ــف  ــي ال يتق ــتمرة والت ــداف المس ــن األه ــر م ــة يعتب ــي للخدم ــار الزمن ــا واإلط ــة لتنفيذه ــراءات الالزم ــع اإلج ــة ووض المحكم
العمــل مــن اجلهــا ، وال ننســى مســاهمة القطــاع  فــي مــد جســور التواصــل بيــن مــدراء القطاعــات لتعزيــز الثقافــة اإلداريــة 

ــن. ــع الموظفي ــد م ــل الجي والتعام

الموارد البشرية
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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.  

أعضاء مجلس اإلدارة

العضويات في اليسرحالة العضويةإسم العضو

رئيس مجلس اإلدارةغير تنفيذيعبدالمحسن بن عبداللطيف العيسى

عضو مجلس اإلدارةغير تنفيذيعبداهلل بن عبدالمحسن العيسى
عضو اللجنة التنفيذية

غير تنفيذيمازن بن ابراهيم حسونة
عضو مجلس االدارة

رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت
عضو اللجنة التنفيذية

مستقلخلدون بن عبداهلل الفاخري
عضو مجلس اإلدارة

عضو اللجنة التنفيذية
رئيس لجنة المخاطر واالئتمان

عضو مجلس اإلدارةمستقلموسى بن عبدالمحسن آل موسى
رئيس اللجنة التنفيذية

غير تنفيذيهاني بن سليمان الشدوخي)1(
عضو مجلس اإلدارة

عضو اللجنة التنفيذية
عضو لجنة المخاطر واإلئتمان

عضو مجلس اإلدارةمستقليوسف بن إبراهيم الشاعر )2(

)1( تم تعيين األستاذ / هاني بن سليمان الشدوخي عضواً بمجلس االدارة بتاريخ 23 - 02 - 2020 م  وفق خطاب 
        عدم الممانعة من ساما. 

)2( استقال األستاذ / يوسف بن إبراهيم الشاعر من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 12 - 10 - 2020 م وفق قرار 
.)YSR20227( مجلس اإلدارة رقم       

تأكيدات أعضاء مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة له
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● 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.

عدد االجتماعات )6( اجتماعات

االسم
اإلجتماع 

األول
23/02/2020

اإلجتماع 
الثاني

14/05/2020

اإلجتماع 
الثالث

 25/08/2020

اإلجتماع 
الرابع

13/10/2020

اإلجتماع 
الخامس
30/11/2020

اإلجتماع 
السادس

09/12/2020

اإلجمالي

6عبدالمحسن بن عبداللطيف العيسى

6عبداهلل بن عبدالمحسن العيسى

6موسى بن عبدالمحسن آل موسى

6مازن ابراهيم حسونة

6خلدون بن عبداهلل الفاخري

6هاني بن سليمان الشدوخي

3إستقالة بتاريخ  2020 - 10 - 12يوسف بن إبراهيم الشاعر

المهام و المسؤوليات الرئيسية

اجتماعات مجلس اإلدارة لعام 2020 م
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أواًل : 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:

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

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

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

التوصيــــة لمجلــــس اإلدارة بتعييــــن مراجعــــي الحســــابات الخارجييــن ودراســة خططهــــم وإقالتهــم وتحديــد 
أتعابهــم.

طبيعة االسم
العضوية

األول
30/4/2020

الثاني
06/5/2020

الثالث
15/6/2020

الرابع
27/7/2020

الخامس
30/9/2020

السادس
4/10/2020

السابع
29/11/2020

الثامن
20/12/2020

التاسع
24/12/2020

األجمالي

محمدبن 
عبدالرحمن 

الجبرين
-8رئيس

عبداهلل بن 
عبدالعزيز 

الداوود
9عضو

عبدالعزيز  بن 
9عضوعبداهلل العقل

عبدالرحمن  بن 
عبدالمحسن 

بالغنيم
9عضو

صالح بن 
9عضوعبداهلل اليحي

اللجان التابعة لمجلس اإلدارة و لجنة المراجعة وااللتزام

اجتماعات لجنة المراجعة واإللتزام في عام 2020 م
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ثانيًا :- لجنة الترشيحات والمكافآت
المهام و المسؤوليات الرئيسية

● التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالترشــيح لعضويــة المجلــس أو اللجــان أو لشــغل المراكــز الشــاغرة  وفقًا 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.

عدد االجتماعات )5( اجتماعات

طبيعة االسم
العضوية

اإلجتماع 
األول

11/02/2020

اإلجتماع 
الثاني

19/07/2020

اإلجتماع 
الثالث

 16/09/2020

اإلجتماع 
الرابع

28/10/2020

اإلجتماع 
الخامس
13/12/2020

اإلجمالي

5رئيسمازن بن ابراهيم حسونة

5عضوفهد بن موسى الزهراني

-4عضوابراهيم بن محمد العامر

5عضوسعد بن محمد السياري

4-عضوصالح بن عبداهلل العلي )1(

)1( تم تعيين األستاذ / صالح بن عبداهلل العلي عضواً باللجنة بتاريخ 12 - 02 - 2020 م وفق خطاب

     عدم الممانعة من ساما.

اجتماعات لجنة الترشيحات و المكافآت في عام 2020 م 
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ثالثًا:- لجنة المخاطر واالئتمان
المهام والمسؤوليات الرئيسية

ــب  ــاطات االئتمــان وتجنــ ــة لنشــ ــة الحكيمــ ــان الممارســ ــن الشــركة  لضمــ ــة مــ ــة فعالــ ــود مراقبــ ــن وجــ ــد مــ ● التأكــ
ــل الشــركة. ــن قبــ ــذة مــ ــة المتخــ ــر المفرطــ المخاطــ

● مراجعــة واعتماد السياســات واالجراءات المتعلقة بمنح االئتمان لألفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

اجتماعات لجنة إدارة المخاطر واالئتمان في عام 2020 م . 

*عدد اإلجتماعات )9( اجتماعات

طبيعة االسم
العضوية

األول
18/1/2020

الثاني
20/1/2020

الثالث
12/2/2020

الرابع
25/6/2020

الخامس
9/7/2020

السادس
27/7/2020

السابع
15/9/2020

الثامن
5/11/2020

التاسع
10/12/2020

األجمالي

خلدون بن 
عبداهلل 
الفاخري

-8رئيس

ناصر بن 
عبدالرحمن 

العيسى
-8عضو

هاني بن 
سليمان 

الشدوخي )1(
6---عضو

سلطان 
بن عبداهلل 

السلطان
9عضو

)1( تم تعيين األستاذ/ هاني بن سليمان الشدوخي عضواً في لجنة اإلئتمان والمخاطر بتاريخ 23 - 02 - 2020 م

     وفق خطاب عدم الممانعة من ساما. 

aaman
Stamp
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رابعًا:- اللجنة التنفيذية
المهام و المسؤوليات الرئيسية

يجب أن تضمن اللجنة التنفيذية أن األنشطة تتماشى مع األهداف االستراتيجية للشركة وأهداف اإلدارة على النحو التالي:   

● مساعدة مجلس إدارة شركة اليسر للقيام بمسؤوليات الرقابة.  

● المراجعة 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 2020 م . 

*عدد اإلجتماعات )7( اجتماعات

عدد االجتماعات )7( اجتماعات

العضويةاالسم
األول
5/2/2020

الثاني
17/3/2020

الثالث
23/6/2020

الرابع
 11/8/2020

الخامس
6/10/2020

السادس
2/11/2020

السابع
23/12/2020

اإلجمالي

موسى بن 
عبدالمحسن آل 

موسى
7رئيس

عبداهلل بن 
عبدالمحسن 

العيسى
--5عضو

مازن بن ابراهيم 
7عضوحسونة

خلدون بن عبداهلل 
7عضوالفاخري

هاني بن سليمان 
6-عضوالشدوخي)1(

بندر بن علي 
3----عضوالقعيطي)2(

   
)1( تم تعيين األستاذ/ هاني بن سليمان الشدوخي عضواً في اللجنة التنفيذية بتاريخ 23 - 02 - 2020 م 

     وفق خطاب عدم الممانعة من ساما. 

)2( تم تعيين األستاذ/ بندر بن علي القعيطي عضواً في اللجنة التنفيذية بتاريخ 06 - 09 - 2020 م

      وفق خطاب عدم الممانعة من ساما. 

اجتماعات اللجنة التنفيذية في عام 2020 م
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خامسًا:- لجنة التقنية والتحول الرقمي*
المهام و المسؤوليات الرئيسية

● تم إنشاء لجنة التقنية والتحول الرقمي لضمان التحول الرقمي لعمليات شركة اليسر، مع األخذ في الحسبان الركائز 
    االستراتيجية الخمس.

● تقديم التوجيه االستراتيجي المناسب إلدارة كافة األنظمة التقنية لشركة اليسر على المدى البعيد والقصير.

● ضمان أن تكون كافة مشاريع النظم ومشاريع الدعم متوافقة مع األهداف االستراتيجية.

● التأكد من أن مشاريع النظم يتم تطويرها بناء على أولويات الشركة.

● ضمان أن األنظمة المنفذة تفي بمتطلبات المستخدمين.

● التأكد من أن األنظمة المنفذة تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير.

عدد االجتماعات )3( اجتماعات

طبيعة االسم
العضوية

االجتماع االول
5/1/2020

االجتماع الثاني
17/3/2020

االجتماع الثالث
لي22/6/2020

ما
الج

ا

3رئيسيوسف بن ابراهيم الشاعر

3عضوموسى بن عبدالمحسن آل موسى

3عضوهاني بن سليمان الشدوخي

*تم إلغاء اللجنة تاريخ 14 - 07 - 2020 م

سادسًا: الهيئة الشرعية للشركة
عقدت الهيئة الشرعية للشركة إجتماعين خالل عام 2020 م،.

انعقدت اجتماعات الهيئة الشرعية خالل العام 2020 م بحضور جميع أعضائها، بمقر الهيئة الشرعية بمدينة جدة.

أصدرت الهيئة الشرعية عدد )5( قرارات خالل العام ، كان أهمها:-

● بيان الهيئة الشرعية السنوي لمجلس االدارة للعام 2020 م ..  

● خطة الرقابة الشرعية للعام 2020 م. 	

● إجازة عقد الصيغة الموحدة )لعقد اإليجار التمويلي للمركبات- األفراد( المرسل من البنك المركزي . 	

● إجازة نموذج )توكيل بالبيع وإيداع المبلغ( الخاص بعقود التورق لإلفراد والشركات وإعتمادة . 	

● تقرير الرقابة الشرعية للعام 2020 م. 	
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حوكمة الشركات
بصفــة عامــة تعمــل شــركة اليســر لإلجــارة والتمويــل وفقــًا لمتطلبــات حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن البنــك المركــزي 
الســعودي بالالئحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة الشــركات ، وقــد طبقــت إدارة الشــركة سياســة حوكمــة الشــركات ويتــم 

تطويرهــا بمــا يتماشــى مــع التعليمــات الصــادرة مــن البنــك المركــزي الســعودي.  

وفى الختام يعّبر مجلس اإلدارة عن سروره واعتزازه بما قدمته الشركة من نتائج إيجابية خالل العام 2020.

والشــكر موصــول ألعضــاء اللجــان المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة وأعضــاء الهيئــة الشــرعية فــي الشــركة علــى جهودهــم 
المخلصــة ومســاهمتهم البّنــاءة والمتعلقــة باألعمــال واألنشــطة التــي تقدمهــا الشــركة لعمالئهــا.

وينتهــز المجلــس هــذه الفرصــة ليعّبــر عــن شــكره وتقديــره لألخوة المســاهمين وعمــالء الشــركة على دعمهــم وثقتهم 
م و اإلزدهــار، كمــا ينقــل شــكره وتقديــره لــكلِّ العامليــن  وتعاونهــم الــذي كان لــه األثــر الكبيــر فــي تحقيــق مزيــد مــن التقــدُّ
ــة واجبهــم ومهــام عملهــم و لــكلِّ مــن ســاهم فــي تقــدم  فــي الشــركة علــى جهودهــم المخلصــة وتفانيهــم فــي تأدي

الشــركة.

تقرير الرقابة الشرعية للعام 2020 م

شكر و تقدير
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