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 دازةأعضاء مجلس اإل

 
 
 

 مس اإلدارةـــــــــــــــرئيس مج   العيسى عبدالمحسن .1
 والعضو المنتدب نائب رئيس مجمس اإلدارة   ناصر عوض القحطاني .2
 س إدارةــــــو مجمــــــــضـــع   باسل القضيب .3
 س إدارةــــــو مجمــــــــضـــع   عبداإلله آل الشيخ .4
 س إدارةــــــو مجمــــــــضـــع    ماجد العيسى .5
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 ير مجمس اإلدارةتقر 
 

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته,,,,,
 

، م 2014عن العام  م لمسادة المساىمين تقريره السنوين يقد  يسر مجمس إدارة شركة اليسر لإلجارة والتمويل أ
 م.2014ديسمبر  31لمسنة المالية المنتيية في المالية المدققة  ةبالقائم  مصحوباً 

 
  -:نتائج العمليات

 200.3بمبمغ   دخل صافى ومميون لاير سعودي  807بمغت  إجمالية م إيرادات2014الشركة خالل عام  حققت
% في صافي الدخل بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 33% في اإليرادات ، و23مميون لاير سعودي بزيادة قدرىا 

 .م 2013
 

  -:حقوق المساهمين

مميون لاير  660.3رنة بمبمغ مقا مميون لاير سعودي 860.7مبمغ ى لإ م2014عام  لمساىمين فيرصيد حقوق اارتفع 
عمى ايجابًا ىذا وقد انعكس ذلك  م.2013عام %  عن رصيد 30كثر من بزيادة  أ م أي2013سعودي في نياية عام 

 م(.2014-م 2011% خالل الفترة )18نمو حقوق المساىمين بمعدل نمو سنوي يبمغ 
      

 -:توزيع االرباح 

خططيا االستراتيجية والتوسع فى  لتعزيز وذلك ,م2014فى عام أي ارباح صرف  بعدم مجمس إدارة الشركة يوصي
. والتطويرية ى التوسع فى برامج الشركة االنتاجية والتسويقيةإلحتياجات الشركة إعم دعمميات الشركة وذلك من خالل 

ىذا ن أب عمماً  يا وتعزيز ثقة دائنييا بمركزىا المالى.مقدرة الشركة عمى الوفاء بالتزامات زيد مني كما ان ذلك سوف
 .ونطمب موافقة المساىمين عمى ذلك .وىذا أمر ميم لمشركةالمركز المالي لمشركة ورأسماليا العامل يدعم س مرألا
 

  -:حوكمة الشركات
 

سيام فى وذلك لإل ، مشركةل الشرعية المجنةالمنبثقة عن مجمس اإلدارة فقد تـم تشكيل خرى األالمجان  لىباإلضافة إ
حكام الشريعة شطة الشركة المختمفة ليتوافق مع أنألوضع المعايير والضوابط الشرعية  الشركة مع تطوير منتجات

. حيث تشارك إدارة المخاطر واالئتمان ولجنة المراجعة وااللتزامجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة وكذلك ل ،االسالمية
 . ة حتى يتوافق مع نظام مراقبة شركات التمويلالمجان فى قرارات الشرك
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 -:يالسعود ترخيص مؤسسة النقد العربي

م لمزاولة نشاط اإليجار 2014ي الربع األول من عام ف ترخيص مؤسسة النقد العربي السعوديحصمت الشركة عمى 
لتتوافق عمل بالشركة ال اتجراءاو  سياساتيث دتح عمى ذلك فقد أعدت الشركة خطة شاممة الستكمال وبناء ،التمويمي

 شركات التمويل.مراقبة  نظام حكامأمع 
  

 -:استراتيجية الشركة ةخط

 ثالثللمسنوات ا والتى تتضمن بوضوح خطة العمل دارةل مجمس اإلمن قب لمشركة ستراتيجيةتم اعتماد الخطة اال
 .قادمةال
 

 -:نظمة الرقابة الداخليةأكفاية 

ويتم تقييم ىذا النظام بشكل مستمر  ،من حيث التصميم والتطبيق الوفع   مستقل يةبنظام رقابة داخم تتمتع الشركة
  ن.والعمل عمى تحسينو وزيادة فعاليتو كمما تبين وجود أي فجوات رقابية أو فرص لمتحسي

ـن خــالل القيــام بــدور أساســي وحيــوي فــي مســاعدة مجمــس اإلدارة، وذلــك مـ وااللتزام تقــوم لجنــة المراجعــةكما 
من مدى فعاليــة نظــام الرقابــة الداخميــة فــي  والتأكد ،مشركةلالقوائــم الماليــة  بعدالةبمســؤوليات اإلشــراف فيمــا يتعمــق 

 ة.ضــوء المخاطــر التــي تواجييــا الشرك
  

 -:ائم الماليةوالق تدقيق

من قبل تم تدقيقيا  م والتي2014ديسمبر  31 المالية المنتيية فيلمسنة عمى القوائم  مجمس إدارة الشركةويقر وافق ي
 .فى جنيفا جروب انترناشيونال( ) عضو مستقلالمتضامنون بون محاسال
 

 -:الختام

 م.2014قدمتو الشركة من نتائج إيجابية خالل العام  بمار مجمس اإلدارة عن سروره واعتزازه يعب  وفى الختام 
ىم دالشرعية في الشركة عمى جيو  المجنةالمنبثقة من مجمس اإلدارة وأعضاء  المجانء والشكر موصول ألعضا
 اءة والمتعمقة باألعمال واألنشطة التي تقدميا الشركة لعمالئيا.المخمصة ومساىمتيم البن  

 
م وتعاونيم ر عن شكره وتقديره لألخوة المساىمين وعمالء الشركة عمى دعميم وثقتيوينتيز المجمس ىذه الفرصة ليعب  
العاممين في الشركة  وتقديره لكل   شكرهزدىار، كما ينقل إلا م وتحقيق مزيد من التقد   الذي كان لو األثر الكبير في

 و لكل  من ساىم في تقدم الشركة. عمى جيودىم المخمصة وتفانييم في تأدية واجبيم وميام عمميم
 
 

 اإلدارةرئيس مجمس                                                  
 شركة اليسر لالجارة والتمويل                                             
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 -:وطبيعة النشاط يالوضع النظام
شــركة اليســر لإلجــارة والتمويــل ىــي شــركة مســاىمة مقفمــة مســجمة فــي مدينــة الريــاض بالمممكــة العربيــة الســعودية تحــت 

 م.2003ديسمبر  14ىـ الموافق 1424شوال  20الصادر بتاريخ و  1010192058السجل التجاري رقم 
 

يتمثـل النشـاط الرئيسـي لمشـركة فــي اإليجـار التمـويمي وتمويـل المنشـآت الصــغيرة والمتوسـطة وتمويـل األصـول اإلنتاجيــة 
 27( والصـادر بتــاريخ 201403/أش/10والتمويـل االسـتيالكي بموجـب تـرخيص مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي رقـم )

 م.2014يناير  28ىـ الموافق 1435ربيع الثاني 
 
سـيم، قيمـة كـل  50.000.000لاير سعودي، مقسـم إلـى  500.000.000تب بو والمدفوع تبمغ رأس مال الشركة المكي

 لاير سعودي مكتتب بيا بالكامل، وموزعة بين المساىمين عمى النحو التالي: 10سيم 
 

  2014 
 المبمغ  قيمة السهم  عدد األسهم  االسم

 495.000.000     10  49.500.000     شركة مجموعة عبد المطيف العيسى القابضة )"الشركة األم"(
 1.000.000     10  100.000     شركة السيارات العمومية 

 1.000.000     10  100.000     شركة عبد المطيف العيسى لمسيارات 
 1.000.000     10  100.000     شركة تطوير الخميجية

 1.000.000     10  100.000     شركة درر العالمية
 1.000.000     10  100.000     شركة بنان العالمية

     50.000.000       500.000.000 

 
 التوسع الجغرافي : 

 من خالل حالياً  عممياتيا و تدير الشركة في انحاء المممكة التوسع في تواجدىا الجغرافي عممت شركة اليسر عمى
 ،نقطة بيع خمسينلى زيادة عدد نقاط البيع التابعة ليا ألكثر من إضافة إلبا ،المممكة  نحاءأ المنتشرة فيروعيا ف

 يدة.الجد الفروع نفيذ برامج تدريبية لفرق العمل فيحققتو الشركة فقد قامت الشركة بت ع الذيمع التوس   وتماشياً 
 دى الشركة الفروع التالية:إن مقر الشركة المسجل موجود في مدينة الرياض ول 
 

 التاريخ رقم السجل التجاري الفرع
 ىـ9/4/1435 1010404014 طريق صالح الدين -الرياض 
 ىـ9/4/1435 1010404025 طريق الدمام -الرياض 
 ىـ9/4/1435 1010404022 5مخرج  -الرياض 
 ىـ9/4/1435 1010404068 10مخرج  -الرياض 
 ىـ9/4/1435 1010404018 25مخرج  -الرياض 
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 ىـ9/4/1435 1010404065 طريق خريص -الرياض 
 ىـ9/4/1435 1010404067 البديعة -الرياض 

 ىـ12/11/1434 2511020230 حفر الباطن
 ىـ13/4/1435 1131051618 بريدة
 ىـ13/4/1435 1128017776 عنيزة
 ىـ25/2/1434 3350037814 حائل
 ىـ13/4/1435 3400017706 سكاكا
 ىـ5/4/1435 3550033063 تبوك
 ىـ11/4/1435 2050098038 الدمام
 ىـ20/11/1424 2051028846 الخبر

 ىـ10/11/1431 2053022257 القطيف
 ىـ11/4/1435 2055021890 الجبيل

 ىـ12/5/1428 2252034974 اإلحساء
 ىـ22/6/1428 4030170831 جدة

 ىـ1/11/1431 4031060371 مكة المكرمة
 ىـ2/6/1435 4700017653 ينبع

 ىـ17/4/1435 5900027559 جازان
 ىـ24/6/1433 5855044025 خميس مشيط
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 م.2014ديسمبر  31لمسنة المالية المنتيية في دخل القائمة 

 
م2014 البيان م2013   

 656,803,483  807,044,567       اإليرادات
 (303,154,694) (419,942,359)      تكمفة اإليرادات

 353,648,789  387,102,208        اإليرادات صافي
 107,787,32 30,682,210  عموالتأتعاب و 

 386,435,896  417,784,418        الربح مجمل

 بيع وتوزيع مصروفات
         

(1,841,293) (888,849) 

 مصروفات إدارية وعمومية
      

(109,579,359) (93,175,604) 
 مخصص ديون مشكوك في

 صيميا وذمم مدينة مباعةتح
        

(75,036,121) (120,801,165) 
 171,570,278  231,327,645        الزكاةفترة قبل  السنة صافي دخل

 الزكاةاستدراك 
        

(31,000,000) (21,191,935) 
 150,378,343  200,327,645      السنة/ الفترة  صافي دخل

 
 

  مع العمم بأن القوائم المالية المدققة  ( شيرًا ألغراض المقارنة12تمثل )أعاله المذكورة ( 2013) عامأرقام
)سبتمبر  لمفترة  منذ تحول الشركة إلى شركة مساىمةأي  ( شير.15تحتوي عمى )والمرفقة مع ىذا التقرير 

 م(.2013م إلى ديسمبر2012
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 -:عمال الشركةأممخص نتائج 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -: توزيع االرباحسياسة 
 

لمواجية الالزمة   االحتياطياتخرى وتكوين أليف االح المساىمين بعد خصم جميع المصروفات  العامة والتكتوزع أربا
عمى  حكام نظام مراقبة شركات التمويلأيتفق و  ادارة ضرورتيا بمإليرى مجمس ا يوالتتحصيميا  يالديون المشكوك ف

 النحو التالي:
ي نظامي، ويجوز لمجمعية العامة العادية وقف ىذا %( من األرباح الصافية لتكوين احتياط10يجنب ) .1

 التجنيب متى بمغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال المدفوع.
لمجمعية العامة العادية بناء عمى اقتراح مجمس اإلدارة أن تجنب نسبة مئوية من األرباح السنوية الصافية  .2

 الجمعية العامة . لتكوين احتياطي إضافي وتخصيصو لغرض أو أغراض معينو تقررىا
 %( من رأس المال المدفوع. 5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى لممساىمين ال تقل عن ) .3
 يوزع الباقي بعد ذلك عمى المساىمين كحصة في األرباح أو يحول إلى حساب األرباح المبقاة. .4
( من ىذه 4ددة في الفقرة )يجوز بقرار من مجمس اإلدارة توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية المح .5

 .المادة وفقًا لمقواعد المنظمة لذلك والصادرة من الجيات المختصة

 م2013 م2014 

 847.071.718 1.207.935.028 دات المتداولةإجمالي الموجو 

 926.927.776 1.224.843.390 جمالي المطموبات المتداولةإ

 660.352.231 860.679.876 جمالي حقوق المساهمينإ

 150.378.343 200.327.645 صافي األرباح

 3.01 4.01 ربح السهم
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تدفع األرباح المقرر توزيعيا عمى المساىمين في المكان والمواعيد التي يحددىا مجمس اإلدارة وفقًا  .6
التمويل  بة شركاتنظام مراقلمتعميمات التي تصدرىا وزارة التجارة ومؤسسة النقد وبما ال يتعارض مع 

  .ولوائحيا التنفيذية
 

  -:مجمس االدارة
 

( ثالث 3( أعضاء تعينيم الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد عمى )5يتولى إدارة الشركة مجمس إدارة مؤلف من ) 
من اب سنوات،  وذلك بعد استيفاء متطمبات المالءمة التي تقررىا مؤسسة النقد العربي السعودي والحصول عمى خط

 .فى تعيين العضو يتضمن عدم ممانعتيا المؤسسة
 
 ميام مجمس اإلدارة اعتماد التوجييات االستراتيجية واألىداف الرئيسية لمشركة واإلشراف عمى تنفيذىا مثل:ىم أومن  

o الشاممة لمشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتيا وتوجيييا. الستراتيجياتوضع ا 
o اتيجياتياد الييكل الرأسمالي األمثل لمشركة واستر تحدي. 
o  سمالية الرئيسية لمشركة.أاإلشراف عمى النفقات الر 
o  نظام حوكمة خاص بالشركة واالشراف العام عميو ومراقبة مدى فعاليتو وتعديمو عند الحاجةوضع. 
o .وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخمية واإلشراف عمييا 
o قبة التنفيذ واألداء الشامل فى الشركة.وضع اىداف األداء  ومرا 
o ة فى الشركة واعتمادىا.يالمراجعة الدورية لميياكل التنظيمية والوظيف 
 

-عضاء مجمس االدارة :أتصنيف   
 

 

 العضوية في الشركات المساهمة صفة العضوية المهام الوظيفية االسم الرقم
 عبد المحسن  1

 العيسى 
رئيس مجمس 

 دارة إلا
عضو غير 

 يذيتنف
شركة ال،  أكسترا، مجموعة عبد المطيف العيسى القابضةشركة  رئيس مجمس

 بنك البالد.،  عقارات الخميج،  السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

عضو مجمس  باسل القضيب 2
 دارة إلا

عضو غير 
 تنفيذي

وقف ، مجموعة اليسرا ،الفيصمية القابضة القابضة، مجموعة عبدالمطيف العيسى
 .عبدالعزيز الممك

آل لو اآلعبد  3
 الشيخ 

عضو مجمس 
 دارة إلا

عضو غير 
 تنفيذي

الشركة السعودية لتمويل  ،دارة شركة الشيكات السياحية السعوديةإعضو مجمس 
 المساكن.

ناصر عوض  4
 القحطاني 

نائب رئيس 
 مجمس اإلدارة 
 والعضو المنتدب

يف العيسى القابضة، عضو مجمس إدارة الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة عبد المط عضو تنفيذي
رئيس   عضو مجمس إدارة شركة االفضل،  الشركة الوطنية العمومية لمسيارات،

مجمس إدارة شركة إنمائية لإل ستثمار والتطوير العقاري و السياحي، عضو مجمس 
إدارة شركة الشرق األوسط لمبطاريات )ميبكو(، عضو لجنة المراجعة في شركة 

 .ارجدوى لإلستثم
عضو مجمس   ماجد العيسى 5

 دارة إلا
عضو غير 

 تنفيذي
 شركة البحر المتوسط لمفنادق –شركة التقنية
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-:ردد اجتماعات مجمس اإلدارة وعدد مرات الحضو ع  

م عمى النحو اآلتي2014عقد مجمس اإلدارة  خمسة اجتماعات خالل عام   
 م التاريخ عدد الحضور نسبة الحضور

100% 03/03/2014 م 5   1 
100% 07/05/2014 م 5   2 
100% 07/07/2014 م 5   3 
100% 20/10/2014 م 5   4 
100% 08/12/2014 م 5   5 

  -:م2014عدد مرات الحضور لكل عضو من أعضاء مجمس اإلدارة خالل عام 
 

 اإلسم عدد مرات الحضور
 عبدالمحسن بن عبدالمطيف العيسى 5
 ناصر بن عوض القحطاني 5
بدالرحمن العيسىماجد بن ع 5  
سعود القضيب محمد بن باسل بن 5  
 عبدااللو آل الشيخ 5

 
-المجان المنبثقة عن مجمس االدارة :  

وىى  مــن أعضــاء مجمــس اإلدارة المنبثقة ميامــو مــن خــالل المجــان  جارة والتمويل إلشركة اليسر ليمــارس مجمــس 
  -:يكالتال

 
 :لجنة الترشيحات والمكافآت

 

مــس تقــوم المجنــة بـــالميام المناطــة بيــا وفــق الئحتيــا، ومــن أىميــا: التوصيــة لمجمــس اإلدارة بالترشــيح لعضويــة المج
لمسياســات والمعاييــر المعتمــدة، المراجعــة الســنوية لالحتياجــات المطموبــة  وفقاً  أو المجــان أو لشــغل المراكــز الشــاغرة 

مــن الميــارات المناســبة لعضويــة مجمــس اإلدارة، مراجعــة ىيــكل مجمــس اإلدارة وتحديــد جوانــب الضعــف والقــوة ورفــع 
ت ومكافــآت أعضــاء مجمــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن فــي التوصيــات بذلــك، وضــع سياســات واضحــة لتعويضــا
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ىذا  ورفــع اقتــراح ســنوي لمجمــس اإلدارة بالميزانيــة الســنوية لممكافــآت والحوافــز الخاصــة بكبــار التنفيذييــن. الشركة
 .( وباسل القضيب عضواً اً ( وناصر القحطانى ) عضو وتتكون المجنة من الشيخ عبدالمحسن العيسى )رئيساً 

 
 ة المخاطر واالئتمان:ر داإ لجنة

ممارســة لضمــان ال الشركة : التأكــد مــن وجــود مراقبــة فعالــة مــن اتويىم مسئولأعضاء ومن أ( 3يتكون المجمس من )
و  السياســات اعتمادومراجعــة و . الشركةوتجنــب المخاطــر المفرطــة المتخــذة مــن قبــل  ئتماناالالحكيمــة لنشــاطات 

  باسل القضيبمن   المجنة وتتكون  .والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رادلألفلمتعمقة بمنح االئتمان ااالجراءات 
 (.مستقالً  )عضواً  مازن أبو نيان( و ل الشيخ ) عضواً آ لوإلوعبدا( )رئيساً 

 
 : واإللتزام لجنة المراجعة 

بــدور أساســي وحيــوي فــي مســاعدة مجمــس اإلدارة، وذلــك مــن خــالل القيــام بمســؤوليات  االلتزام و  تقــوم لجنــة المراجعــة
فعاليــة نظــام الرقابــة كد من مدى أالتو جارة والتمويل إليسر لاللشركة اإلشــراف فيمــا يتعمــق بســالمة القوائــم الماليــة 

أداء المراجعيــن الخارجييــن والداخمييــن، كمــا  ية ، وكفــاءة واســتقاللالشركةواجييــا تـر التــي الداخميــة فــي ضــوء المخاطـ
 حمايــة حقــوق المســاىمين مــن خــالل الميــام اآلتيــة:؛ ومن ثمَّ حســين وتطويــر نظــم الرقابــةتعمــل عمــى ت

o بــداء الــرأي والتوصيــة فــي دراســة القوائــم الماليــة والسياســات ال محاســبية المتبعــة ونظــام الرقابــة الداخميــة وا 
 .شــأنيا

o  اإلشــراف عمــى إدارة المراجعــة الداخميــة ودراســة تقاريرىــا والتحقــق مــن مــدى فاعميتيــا واســتقالليتيا. 
o بالتعميمــات والتمويل  لإلجارةشركة اليسر  لتزاماى اللتــزام والتحقــق مــن مــداإلشــراف عمــى إدارة ا.  
o قالتيــم وتحديــد أتعابيــمالتوصيــة لمجمــس اإلدارة بتعييــن مراجعــي الحســابات الخارجييــن ودراســة خططيــ  .م وا 

 
 )عضواً  حمد فردوسأو  (واً ماجد العيسى )عض ،()رئيســاً و آل الشيخ اإللعبدمــن  وااللتزام المراجعة جنــة لوتتكــون  

 مناقشة ىم المواضيع التى تناولتيا االجتماعأم ومن  2014خــالل عــام  اجتماعات (5)عقــدت المجنــة وقد  مستقاًل(.
 .بالشركة (OMNI)   لياآلومناقشة تقدم النظام    (Business Continuity Plan)ةاستمرارية العمل بالشرك خطة

 
 -: لشركةلالشرعية الهيئة 

ىـ 21/12/1435دارة بتاريخ إلبقرار من مجمس اوقد شكمت الييئة الشرعية ىيئة مستقمة معتمدة من مجمس اإلدارة 
من ثالثة أعضاء برئاسة معالي فضيمة الشيخ عبداهلل بن سميمان  الشرعية تتكون الييئة .م15/10/2014الموافق 
تتولى الييئة مطيف القرني عضوًا و أمينًا ليا الشيخ د. عبدالو فضيمة  ,وفضيمة الشيخ د. عبدالعزيز الفوزان ,المنيع

 -:ساسية التاليةألالميام االشرعية 
o الشرعي في جميع معامالت الشركة بما في ذلك  جميع العقود الخارجية و الرقابة الشرعية عمى  يتقديم الرأ

 أداء الشركة.
o و نحوىا, و إصدار ما يمزم بشأنيا. و النماذج و الوثائق تفاقياتاالالعقود و  مراجعة واعتماد 
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o .وضع المعايير والضوابط الشرعية المتعمقة بأنشطة الشركة المختمفة 
o الشركة بأحكام الشريعة اإلسالمية في جميع أنشطتو ومعامالتو, و التأكد من تنفيذ  لتزاما كد من مدىأالت

 قرارات الييئة عمى الوجو الصحيح.
o وء أحكام الشريعة اإلسالمية مع اإلدارات المعنية. اإلسيام في تطوير المنتجات في ض 

عقد و يجار إلمناقشة عقد ا ىمياأولت عدة مواضيع من م تنا2014( اجتماعات خالل عام 6عدد ) الييئةقد عقدت و 
 .واقرارىا  الصكوك طرح جراءاتإ واستعراضواقراره  االستيالكيالتمويل 

 
 لجنة االئتمان العميا:
شركة الرئيس التنفيذي لالعضو المنتدب لشركة اليسر لإلجارة والتمويل )رئيسًا( و العميا من  تتكون لجنة االئتمان

 لشركةالمالي  المراقب)نائبًا( و  والرئيس التنفيذي لشركة مجموعة عبدالمطيف العيسى القابضة لإلجارة والتمويل اليسر
 ومن أىم ميام الشركة التالي: عضوًا())عضوًا( والمدير المالي لشركة اليسر القابضة عبدالمطيف العيسى

 المراجعة الدورية لتقارير الرقابة االئتمانية واتخاذ القرارات المناسبة حيال ما يتضح من تجاوزات. (1
 الحصول عمى أي استشارات مستقمة سواء كانت داخمية أو خارجية وذلك حسب الحاجة ألداء مياميا. (2
والحمول االئتمانية المحولة من لجنة االئتمان الخاصة إلعتمادىا  دراسة التوصية لممتغيرات السوقية والفترات (3

 وتطبيقيا.
 بيا من قبل لجنة االئتمان الخاصة بشركة اليسر. ىإعتماد أو رفض طمبات التسييالت االئتمانية الموص (4
 .إلعتمادل دراسة وتقييم الطمبات االئتمانية )لكبار العمالء( والتوصية عمييا قبل رفعيا إلى مجمس اإلدارة (5

 
  -:اللجنة التنفيرية لشسكة اليسس 

قوم مجمس الشركة خالل اجتماعو ي. وسوف لمشركة األساسيلمنظام  عمى تكوين لجنة تنفيذية وفقاً  تعمل الشركة حالياً 
 دارة  العميا.إلا دارة ومجمس اإل تتكون من ثالثة  أعضاء منس يالقادم بتكوين المجنة والت

وفق الصالحيات المخولة ليا  دارةإللمشركة فى تنفيذ قرارات مجمس ا يل المجنة التنفيذيةيتمخص اليدف العام لتشك
نشطة الشركة أشراف عمى إلوتتولى ا ،دارة إلمجمس اب دارياً إوترتبط المجنة التنفيذية  ،شركة شراف المباشر عمى الإلوا

 .جمياأبما يحقق االىداف التى انشئت من 

 -ما يمي:وتتمخص أبرز ميام المجنة في
 .متابعة تنفيذ السياسات  العامة والقرارات الصادرة عن مجمس اإلدارة 
 من مجمس االدارة . عتمادىاال جعة المشاريع المقترحة  تمييداً مرا 
 صدار التوجييات الالزمة ليا لتسييرىا.ا  شركة و اإلشراف عمى ال 
  دارة العتمادىا. إلعمى مجمس ا يا الشركة قبل عرضياتضع يخطة العمل والموازنة السنوية التمناقشة 
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  مع قرارات  يكون قرارىا متعارضاً أن ال فى فترة عدم انعقاد المجمس بشرط بحث المسائل العاجمة
 قرب اجتماع.أ يرار تتخذه فق أيخطار المجمس بإن تقوم بأالمجمس و 

 
 -المكافآت والتعويضات:

 ستناداً اارة وأعضاء المجان المنبثقة عنو جمس اإلدتقوم الشركة  بدفع مصاريف ومكافآت حضور الجمسات ألعضاء م
( من النظام األساسي لمشركة ، كما يقوم بدفع رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين حسب العقود الموقعة معيم 19لممادة )

 وبما يتوافق مع الئحة المكافآت والتعويضات الصادرة من المؤسسة.
( 5) لرواتب المدفوعة ألعضاء مجمس اإلدارة وكبار التنفيذيين لمشركةالمصاريف والمكافآت واجمالى ىذا وقد بمغ إ

 .يلاير سعود مميون 
 
 -:الجزاءات المفسوضة على الشسكة العقوبات و 

 م.2014غرامات فرضت عمى الشركة خالل العام المالي و أي عقوبات أال توجد 
 

 -:العقود مع ذوي العالقة 

دارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منيم ال يوجد مصالح ألي من أعضاء مجمس اإل
 فييا. في أي عقود تكون الشركة طرفاً 

 
 -:المدفوعات النظامية المستحقة

م من الزكاة والمبالغ المدفوعة لممؤسسة 2014تتكون المدفوعات النظامية المستحقة عمى الشركة خالل العام المالي 
المؤسسة الزكاة ورسوم  رصيد  وقد بمغ إجمالي التأمين لمموظفين. شتراكاتباوالمتمثمة  الجتماعيةامتأمينات العامة ل

 .سعوديلاير  مميون ( 80)  غ وقدرهمبم جتماعيةالالعامة لمتأمينات ا
 

 -:وبسامج الموظفين مزايا

ام العمل السعودي وسياسة تدفع مزايا ومكافآت الموظفين في الشركة خالل مدة الخدمة أو في نيايتيا طبقًا لنظ
 .سعودي لاير مميون ( 12)  م مبمغًا وقدره2014في نياية عام ، وقد بمغ رصيد مخصص نياية الخدمة الشركة

 
 -:القوائم المالية

كما تعد  وفقًا لممعايير المحاسبية المتعارف عمييا والمالئمة لظروف الشركة .تقوم الشركة بإعداد القوائم المالية 
 والنظام األساسي لمشركة. المممكة يمراقبة شركات التمويل ف نظامقوائم المالية لتتماشى مع الشركة ال

 
 ارة عمى أنه :دويؤكد مجمس اإل

  عداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح.إتم 
 .إن نظام الرقابة الداخمية أعد عمى أسس سميمة وتم تنفيذه بفعالية 
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 مى مواصمة انشطتيا التمويمية.أنو ال يوجد أي شك في شأن قدرة الشركة ع 
 

 -:نتائج المراجعة السنوية وإجراءات الرقابة الداخلية
تتمتع الشركة  بنظام رقابة داخمية سميمة وفعالة من حيث التصميم والتطبيق ويتم تقييم ىذا النظام بشكل مستمر 

 متحسين نظرًا لتوفر المقومات التالية:والعمل عمى تحسينو وزيادة فعاليتو كمما تبين وجود أي فجوات رقابية أو فرص ل
  لدى الشركة مجموعة من السياسات واإلجراءات تحكم نظام العمل كما تعمل الشركة عمى مراجعة تمك

 السياسات واإلجراءات بشكل دوري.
 .يتم تنفيذ معظم العمميات بشكل آلي من خالل األنظمة اآللية مما يحد من األخطاء ويقمل فرص اإلحتيال 
 راقبة العمل بشكل عام وكذلك اتخاذ القرارات اليامة من خالل لجان تم تشكيميا بيدف ضمان سير يتم م

 العمل وجودة أصول الشركة .
 .دارة المخاطر والجودة  لدى الشركة أقسام متخصصة في مجال المراجعة وااللتزام وا 
 خارجيين مما يعزز استقالليتيا فعالة تشرف عمى لجنة المراجعين الداخميين وال والتزام وجود لجنة مراجعة

 وتقوم بتقديم تقارير عن الوحدات واألنشطة.
  يتم مراجعة مدى كفاية وفعالة نظام الرقابة الداخمية بشكل مستمر وتولي الشركة العناية الكافية لنتائج لجنة

 المراقبة الداخمية.
 

 االقتصاد العالمي

، لكنه نمو أقل من المتوقع. وهناك أسباب لهذا 4102اضً شهد االقتصاد العالمً استمرارا فً نموه العام الم

التباطإ، ٌقف على رأسها ضعف النشاط االقتصادي فً الربع األول نتٌجة ظروف مناخٌة غٌر معتادة، ووجود 

تشدٌد فً السٌاسة النقدٌة، وانخفاض فً االستثمار فً منطقة الٌورو، وفً الطلب المحلً فً الٌابان بسبب زٌادة 

االستهالكضرٌبة  . 

، فمازالت هنالك تحٌات  تواجه تحدٌات تهدد استدامة التحسن فى االقتصادات المتقدمة . مع العلم بان  الدول ذات 

االقتصادات الصاعدة وفً الدول النامٌة فالنمو متوقع له أن ٌنخفض. ذلك ألن هذه المجموعة مرت بفترة نمو ذهبٌة 

ي من ضمن هذه المجموعةخالل سنوات خلت. وٌعد االقتصاد السعود . 

خالل هذه السنوات شهدت أسعار المواد الخام ارتفاعا فً أسعارها وأسعار الفائدة فً أدنى مستوٌاتها منذ عقود، 

وكان نمو االقتصاد العالمً معتمدا على هذه االقتصادات أكثر من اعتماده على مجموعة ما ٌسمى االقتصادات 

 .المتقدمة،

تهت. أسعار النفط والمواد الخام التً ٌعتمد كثٌر من االقتصادات الصاعدة على صادراتها بنسبة تلك الفترة الذهبٌة ان

كبٌرة، أسعارها انخفضت انخفاضا شدٌدا، وتكلفة االقتراض فً ارتفاع. وعلى هذه الدول أن تتكٌف مع هذه 

 األوضاع.

قتصاد دول الخليج: إ  

على قوته معظم العام نتٌجة أسباب أهمها سببان:الوضع أقل شدة فً دول الخلٌج، فقد حافظ النمو   
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(   قوة اإلنفاق الحكومً والخاص وخاصة الرأسمال0ً)           

(   تسارع النمو االئتمانً الذي بدوره دعم أنشطة القطاع الخاص غٌر النفط4ً)           

لعام السابق، بفعل انخفاض إٌرادات مقارنة با 4102لكن من المتوقع أن ٌتباطؤ النمو االقتصادي فً العام الحالً 

النفط، المحرك األهم القتصادات مجلس التعاون الخلٌجً. ومن المرجح أال تتؤثر كثٌرا اقتصادات المجلس من 

 .التطورات المالٌة العالمٌة، خاصة الزٌادة المتوقعة فً أسعار الفائدة األمرٌكٌة، والتذبذب الكبٌر فً أسعار العمالت

ؤن التطورات السلبٌة ما زالت هً األهم فً خرٌطة ب جدٌر بالذكرالمحدقة باالقتصاد العالمً،  عن المخاطراما 

.توزٌع المخاطر أمام النشاط االقتصادي العالمً . 

ومن أهم هذه التطورات السلبٌة على المدى القصٌر تقلب األسواق المالٌة واإلرباك الحاصل فً أسعار األصول. أما 

فٌقف على رأس قائمة المخاطر احتمال انخفاض النمو. وتواجه مجموعة من الدول النامٌة على المدى المتوسط، 

 .األقل دخال المصدرة لمواد أولٌة تؤثٌرات انخفاض أسعار صادراتها من المواد األولٌة

العالمً ومن التطورات السلبٌة ارتفاع حدة التوترات الجٌوسٌاسٌة، وما تحمله من تؤثٌرات غٌر طٌبة على االقتصاد 

 وأسواق سلع كثٌرة كالنفط.

 االقتصاد السعودي

م  بالرغم من انخفاض 4102استمر نمو االقتصاد السعودي عام   م 4102أما فٌما ٌخص االقتصاد السعودي فقد استمر فً نموه عام 

م 4102أسعار النفط، لكنه نمو أقل ما تحقق فً العام عما عما تم تحقٌقه  فى عام  4102أقل فً العام الحالً  وٌتوقع أن ٌكون . . 

أسهمت ضخامة فوائض المٌزانٌة خالل السنوات السابقة فً خفض الدٌن العام واستمرار وتٌرة النمو االقتصادي بالرغم من انخفاض 

تفاع حركة أسعار النفط.كما ٌالحظ أن معدالت التضخم فً انخفاض. كما ٌالحظ أن انخفاض الفائدة قد أسهم فً دعم االستثمار والنمو وار

 .اإلقراض

من جهة التطورات فً النظام المالً السعودي فقد شهد تطورات تنظٌمٌة وازداد قوة خالل السنوات األخٌرة. وحافظ قطاع المصارف 

عات التجارٌة وهو أكبر مكونات القطاع المالً على مستوٌاته العالٌة من حٌث رأس المال والربحٌة والسٌولة، بل ربما كان من أكبر القطا

 .المصرفٌة ربحٌة على مستوى العالم

تتركز مخاطر المصارف التجارٌة فً المملكة على االئتمان، لكنها مخاطر تحت السٌطرة بصفة عامة، وتقابل بؤصول جٌدة. القروض 

راض المتعثرة فً انخفاض، لحسن إدارة مخاطر االئتمان. واالنكشاف الخارجً للمصارف السعودٌة محدود، من الجهتٌن اإلق

 .واالقتراض

وبصفة عامة، اعتمدت مإسسة النقد على مجموعة واسعة من اإلجراءات االحترازٌة لضمان االستقرار المالً فً القطاع المصرفً قدر 

المستطاع. كما اتخذت المإسسة خطوات استباقٌة للحد من أو ضبط قطاعات مصرفٌة الظل )للتسهٌل ٌمكن تعرٌف مصرفٌة الظل تعرٌفا 

بؤنها عملٌات الوسطاء والمإسسات المالٌة الخاصة خارج القطاع المصرفً(. كما أنشؤت المإسسة صندوق حماٌة الودائع، وصدر تقرٌبٌا 

 .برنامجه فً هذا العام

تعد المصارف السعودٌة من المصارف األولى على مستوى العالم فً تطبٌق المعاٌٌر واالنظمة التً تركز على قوة رأس المال والسٌولة 

لرافعة المالٌة. كما ان القطاع المصرفً السعودي شبه معزول عن تقلبات األسواق المالٌة العالمٌة. حٌث إن االقتصاد المحلً بقً وا

 .محافظا على قوته بالرغم من انخفاض أسعار النفط.

لى المدى البعٌد معتمدة وبطرٌقة غٌر ومن المإكد أن قوة المالٌة العامة معتمدة على قوة أسعار النفط، ومن ثم فاستمرار قوة المصارف ع

 مباشرة على استمرار قوة أسعار النفط 
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والرأي بصفة عامة أن نمو االقتصاد العالمً لم ٌتحسن التحسن الملموس بعد، ولكن التحسن متوقع. وهناك حاجة للجمع بٌن دعم الطلب 
مواصلة ضبط حجم الدٌن العام وأوضاع المالٌة العامة،  وعمل إصالحات هٌكلٌة، والهدف تحسٌن نمو االقتصاد. ومن ضمن اإلصالحات

 .والسٌاسة النقدٌة المٌسرة لدعم التعافً
فً التركٌز على تقوٌة مركزها فً نشاط التموٌل على المستوى المحلً وذلك من خالل شركة الٌسر لالجارة والتموٌل ومن جهتها تستمر 

المنشآت الصغٌرة والمتوسطة وذلك من خالل زٌادة االستثمار فً التقنٌة وتحسٌن تقدٌم أفضل المنتجات والخدمات لشرٌحتً األفراد و
 وتطوٌر قنوات التواصل مع العمالء عن طرٌق شبكات الفروع والخدمات اإللكترونٌة.

وعات من هذا وتّتبِع الشركة سٌاسة تنوٌع األنشطة وذلك للتؤكد من عدم تركٌز غٌر الزم فً مخاطر االئتمان مع األفراد أو مجم
 العمالء.كما توجد آلٌة محددة لتصنٌف التسهٌالت االئتمانٌة كؤداة الدارة نوعٌة المخاطر.

وذلك من خالل مراقبة ومتابعة التعرضات المالٌة وفقا فى الشركة تقوم بدور فعال المخاطر  وباإلضافة الً ذلك فإن  لجنة ادارة 
لداخلٌة األكثر فعالٌة. حٌث تستمر الشركة فً تطبٌق تلك السٌاسات لمواجهة التحدٌات للسٌاسات واإلجراءات ا لألسواق المستهدفة ووفقا  

كما تستمر الشركة فى ادارة المخاطر التى تتعرض لها الشركة على المستوى الكلً و جات التموٌلٌة.تالمنللتغٌرات  فً أسواق الناتجة 
فضل المعاٌٌر المتبعة وذلك خالل التؤكد من أن جمٌع انواع  المخاطر تقع فى الجزئً من خالل مراقبة ومتابعة التعرضات المالٌة وفقا  أل

 الحدود المسموح بها.
 

  الئحة حوكمة الشركات

تراعً متطلبات حوكمة الشركات الصادرة دارة  من مجلس اإل  سٌاسة حوكمة الشركاتواعتماد  عدادبإ م4102قامت الشركة فً عام 

فصل المهام ,ضمانات النزاهة ات الهٌكل التنظٌمً ,االستقاللٌة هذا وتتضمن سٌاسة حوكمة الشرك.من مإسسة النقد العربً السعودي
 .حماٌة اصول الشركة ............الخووالشفافٌة , 

وقد بدأت الشركة فً تطبٌق أحكام حوكمة الشركات كما تضمن الشركة من خالل سٌاساتها وإجراءاتها الداخلٌة بالتقٌد باإلفصاح عن 
 معلومات الجوهرٌة ألصحاب المصالح من عمالء وموظفٌن وموردٌن.ال

  للشركة. ماعًز الدور االجتا من قبل قسم الجودة ومهمتها تعزٌن لدى الشركة سٌاسة معتمدة للمسئولٌة المجتمعٌة ٌتم متابعة تطبٌقهأكما 
حماٌة  مصالح كفل المخاطر والتعامل مع الشكاوى بما ٌلدى الشركة سٌاسة تتعلق بتطبٌق استراتٌجٌات الموارد البشرٌة وادارة كذلك و

 صحاب المصالح .بٌن الشركة و أتنشؤ كاوى التى قد لٌة لتسوٌة الشلدى الشركة آ ه توجد نوالشركة على حد سواء.كما أ العمالء 
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