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عن الشركة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

أعمال الشركة خالل العام 2021 م

المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية لعام 2021 م 

 مجلس االدارة و اللجان التابعة
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تأسســـت شـــركة اليســـر لإلجـــارة والتمويـــل فـــي عـــام 2004م وهـــي إحـــدى شـــركات مجموعـــة عبداللطيـــف العيســـى القابضـــة 
ـــل  ـــادي علـــى مســـتوى المملكـــة فـــي خدمـــات التموي ـــل، لدورهـــا الري ـــم التموي ـــة فـــي عال ـــارات المفضل التـــي باتـــت إحـــدى الخي

ـــر إبتـــكار البرامـــج التمويليـــة  المتنوعـــة والمتوافقـــة مـــع احتياجـــات األفـــراد والشـــركات. عب

ـــى مســـتوى المملكـــة، وتعـــد  ـــل عل ـــارة والتموي ـــن شـــركات اإلج ـــاز بي ـــز متقدمـــه بامتي ـــل” مراك ـــارة والتموي ـــت “اليســـر لإلج احتل
ـــة.. ـــة والدولي ـــة واإلقليمي ـــز الوطني ـــد مـــن الجوائ ـــى العدي ـــازت عل الشـــركة مـــن أســـرع 100 شـــركة نمـــواً فـــي المملكـــة ، وح

وكانـــت مـــن أوائـــل الشـــركات التـــي حصلـــت علـــى ترخيص ممارســـة 
أنشـــطة اإليجـــار التمويلـــي وتمويـــل نشـــاط المنشـــآت الصغيـــرة 
والمتوســـطة وتمويـــل األصـــول االنتاجيـــة والتمويـــل اإلســـتهالكي 

مـــن قبـــل مؤسســـة النقـــد الســـعودي فـــي العـــام 2014م.

مقدمة
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أن نصبـــح المـــزود األفضـــل لخدمـــات التمويـــل 
للعمـــالء  الكترونيـــاً  والمقدمـــة  المبتكـــرة 

بشـــكل ميســـر وســـريع 

عمالؤنـــا  ييحتـــل  العميـــل:  علـــى  التركيـــز 
األولويـــة فـــي كل مـــا نقـــوم بـــه. نحـــن نبنـــي 
احتياجـــات  حـــول  تتمحـــور  ماليـــة  خدمـــات 

. عمالؤنـــا  ورغبـــات 
 

الشـــفافية والنزاهـــة فـــي كل مـــا نقـــوم بـــه 
مـــن خـــالل تقديـــم خدمـــات واضحـــة وشـــفافه 

ويمكـــن الوصـــول إليهـــا بيســـر  . 
 

اســـتراتيجية  شـــراكات  بنـــاء   : واحـــد  فريـــق 
ومســـتدامه مع كل المتعاملين مع شـــركة اليســـر 
و التعـــاون معهـــم بـــروح الفريـــق الواحـــد لتحقيـــق 

أعلـــى مســـتوى مـــن المصالـــح المشـــتركة .

أولويتنـــا هـــي عمالؤنـــا حيـــث نقـــدم لهـــم 
خدمـــات ماليـــة مبتكـــرة ســـهلة الوصـــول اليهـــا 

توفيـــر الحلـــول التمويلية لتلبيـــة احتياجـــات األفراد 
وفقـــا لألنشـــطة التمويليـــة المصرحـــة للشـــركة 
مـــن قبـــل مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي.

توفيـــر الحلـــول التمويليـــة لتغطـــي احتياجـــات 
الشـــركات الصغيـــرة والكبيـــرة، وذلـــك ســـواء 
كانـــت بحاجـــة لمعـــدات أو خطـــوط تصنيـــع 
اإلضافـــي  التمويـــل  أو  اإلنتاجيـــة  لزيـــادة 
أنشـــطة  تضـــم  األعمـــال.  وتنميـــة  لتطويـــر 

شـــركة اليســـر لإلجـــارة والتمويـــل:

لألفـــراد  التمويليـــة  الخدمـــات 
وااليجـــار  الشـــخصي  كالتمويـــل 
التمويلـــي، والتمويـــل االســـتهالكي، 

الســـلع. مرابحـــة  ومنتـــج 

للشـــركات  التمويليـــة  الخدمـــات 
والمنشـــآت المتوســـطة والصغيـــرة 

اإلنتاجيـــة. األصـــول  وتمويـــل 

رؤيتنا

قيمنا

رسالتنا

أنشطة الشركة الرئيسية
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كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة
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يســعدني أن اتوجــه إليكــم وإلــى جميــع القائميــن علــى مســيرة العمــل داخــل شــركة اليســر بتحياتــي وتحيــة جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة. اقــّدم لكــم التقريــر 
الســنوي الــذي يتضمــن أهــم نتائــج وإنجــازات شــركة اليســر لإلجــارة والتمويــل والحســابات الختاميــة للعــام 2021م ،حيــث إســتمرت فيهــا الشــركة بتجــاوز 

تحديــات المرحلــة الســابقة ومــا واجهتهــا مــن تحديــات وتغيــرات اقتصاديــة بالســوق الســعودي.

 إســتكمااًل إلســتراتيجية الشــركة فــي مواجهــة التغيــرات والتحديــات الماليــة واإلقتصاديــة التــي أثــرت علــى القــوة الشــرائية و المــالءة الماليــة لعمالئهــا 
، نفــذت الشــركة الخطــط والمبــادرات المناســبة لمواجهتهــا ومواكبــة توجهــات الدولــة ضمــن مســارات التحــول اإلقتصــادي ، وأبرزهــا التحــول الرقمــي و 

التقنــي ، ودعــم برامــج التحــول الوطنــي لرؤيــة المملكــة 2030.

ــة واالســتثمارية  ــة ودعمهــا المتواصــل للقطاعــات المالي ــة والمالي ــة اإلقتصادي ــة  أثبــت اإلقتصــاد الوطنــي قــوة البني ــم بتوجيهــات الدول وبفضــل هللا ث
والتجاريــة ، حيــث بــرزت توجهــات الدولــة  نحــو حمايــة وتنميــة القطــاع الخــاص وتمكينــه ودعمــه للمســاهمة فــي تعزيــز النمــو اإلقتصــادي باعتمــاد خطــط 
تحفيــز للقطــاع الخــاص بهــدف إزالــة العقبــات وتوفيــر الدعــم الــالزم لقطــاع التمويــل ورفــع حجــم الطلــب مــن قبــل المســتهلكين. وأهمهــا برامــج البنــك 

المركــزي الســعودي )ســاما )التحفيزيــة.

ــة اســتراتيجية اهــم ركائزهــا التحــول الرقمــي  ــة 2030 والدعــم الحكومــي تبنــت الشــركة رؤي تماشــياً مــع رؤي
وتطويــر رحلــة العميــل مــن خــالل مراكــز الخدمــة الشــاملة. كمــا أطلقــت شــركة اليســر لإلجــارة والتمويــل 
منتجــات متنوعــة وبرامــج تمويليــة تســتهدف مــن خاللهــا قطاعــات واســعة مــن العمــالء وقامــت ببنــاء 
شــراكات إســتراتجية  عــززت العالقــة مــع عمالءهــا  مــن خــالل تقديــم حلــول مبتكــرة لتحســين القــدرة 
ــي مــن  ــي والت ــي فــي العمــل المصرفــي والتمويل التنافســية وكفــاءة األداء فــي إطــار يواكــب التطــور التقن

المتوقــع بــدء أثرهــا علــى نمــو أعمــال الشــركة خــالل العــام القــادم 2022م.

ــة أبرزهــا تنفيــذ  وقــد أنجــزت الشــركة خــالل العــام 2021م تطــورات وتغيــرات جوهري
نظــام محاســبي جديــد متطــور ومدعــم بأنظمــة رقميــة متكاملــة الدارة القــروض 
ــام 2020م  ــة للشــركة عــن ع ــم المالي ــادة اصــدار القوائ ــك اع ــل. وواكــب ذل والتحصي
المعالجــات  تغييــر  تــم  حيــث  نفســه  للعــام  االفتتاحيــة  األرصــدة  علــى  والتعديــل 
التمويــل  ايــرادات  احتســاب  وطريقــة  للبنــوك  المســندة  للمحافــظ  المحاســبية 
ــر  ــر المحاســبة الدوليــة والنظــام المحاســبي الجديــد. كمــا تــم تغيي لتتســق مــع معايي
ــي  ــن فــي التعامــل اإليجاب ــر ثقافــة الموظفي ــي رافقهــا تغيي ــة شــركة اليســر والت هوي
ــي  ــرات الت ــة للتغيي ــل التحــول الرقمــي باإلضاف ــة مراح مــع عمــالء الشــركة و لمواكب
التطويــر  الشــركة واألنظمــة واللوائــح والسياســات الســتهداف  المســت حوكمــة 
وتحســين األدوار الرقابيــة وتعزيــز قدراتهــا الماليــة والتشــغيلية بمــا يكفــل تطــور ونمــو 

أعمالهــا وربحيتهــا.

وتتطلــع الشــركة ألن تســهم هــذه االنطالقــة فــي تحقيــق أهــداف الشــركة متوســطة 
و طويلــة األمــد وخاصــًة تلــك األهــداف المرتبطــة 

الخدمــات  مــن  المســتفيدين  عمالئهــا  شــبكة  وتوســيع  خدماتهــا  توفيــر  بتســهيل 
التمويليــة، فــي ظــل تنويــع البرامــج مــن خــالل قنــوات رقميــة متطــورة وفروعنــا 

المنتشــرة فــي جميــع أنحــاء المملكــة .

إن تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 ســيكون بأيــدي أبنــاء و بنــات الوطــن و مــن هــذا 
المنطلــق قامــت الشــركة خــالل عــام 2021 بإســتقطاب القيــادات الوطنيــة المتميــزة 
حيــث تــم تعييــن كفــاءات وطنيــة عاليــة اإلحتــراف فــي مناصــب قياديــة فــي االدارات 
 ، المعلومــات  وتقنيــة  األعمــال  وادارة  الداخليــة   والمراجعــة  والمخاطــر  الماليــة 
وســنواصل الدعــم إلتاحــة فــرص العمــل المميــزة وملتزميــن بتطويــر اداء كوادرنــا 
البشــرية، والقيــام بدورنــا الداعــم لالقتصــاد الوطنــي بشــكل عــام وقطــاع خدمــات 

التمويــل والعمــل المصرفــي بشــكل خــاص.

ــأن مجلــس اإلدارة حريــص علــى اكمــال رحلــة  وفــي الختــام، نؤكــد لكــم وبــكل ثقــة ب
اإلنجــاز والتحــول وذلــك مــن خــالل دعمــه المتواصــل وإدارة و فــرق العمــل لتحقيــق 

األهــداف االســتراتيجية للشــركة.

حضرات السادة المساهمين الكرام
رئيس مجلس اإلدارة

نسأل هللا التوفيق والسداد،،،
عبدالمحسن بن عبداللطيف العيسى
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أعمال الشركة 
خالل عام 2021م 
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ضمـــن إطـــار خطـــة الشـــركة نحـــو التحـــول الرقمـــي  كجـــزء مـــن إســـتراتيجيتها الجديـــدة  ومـــن خـــالل وحـــدة تحســـين األعمـــال ، توجهـــت 
الشـــركة خـــالل العـــام نحـــو تطبيـــق فكـــرة مراكـــز الخدمـــة الشـــاملة  والـــذي يمكـــن العميـــل مـــن الحصـــول علـــى الخدمـــات المتكاملـــة 
وإنهـــاء جميـــع إجـــراءات التمويـــل خـــالل زيـــارة واحـــدة فقـــط . عملـــت الشـــركة علـــى زيـــادة إيراداتهـــا مـــع تحديـــد أهـــداف جديـــدة لتطويـــر 

وتنويـــع الخدمـــات المقدمـــة للعمـــالء باإلضافـــة إلـــى تحويـــل فروعهـــا مـــن مراكـــز البيـــع إلـــى منافـــذ خدمـــة العمـــالء الشـــاملة.

التطويـــر المســـتمر مـــن خـــالل تبنـــي واعتمـــاد أحـــدث 
القـــدرة  وتعزيـــز  العميـــل  رحلـــة  لتحســـين  التقنيـــات 
التنافســـية ورفـــع كفـــاءة األداء فـــي إطـــار يواكـــب التطـــور 
التقنـــي وتحقيـــق ذلـــك مـــن خـــالل التركيـــز علـــى أركان 

الرؤيـــة األساســـية  والتـــي مـــن اهمهـــا:  

ــة 2030  ــب لرؤيـ ــد و مواكـ ــال جديـ ــوذج أعمـ ــاء نمـ ــادة بنـ إعـ
ــل  ــول العميـ ــور حـ ــا يتمحـ ــا رقمًيـ ــح نموذًجـ ليصبـ

ــق  ــالل خلـ ــن خـ ــة  مـ ــة عصريـ ــة رقميـ ــى منظومـ ــول إلـ التحـ
ثقافـــة التجريـــب و اإلختبـــار فـــي بيئـــة العمـــل، التركيـــز علـــى 
الشـــراكات، توظيـــف األشـــخاص ذوي  المعرفـــة و المهـــارات 

المناســـبة.

ــات  ــي للعمليـ ــول الرقمـ ــق التحـ ــن طريـ ــف عـ ــل التكاليـ تقليـ
الخاصـــة بالتمويـــل وتخفيـــف حجـــم وعـــدد الفـــروع. حيـــث تـــم 
إســـتثمار العائـــد مـــن تخفيـــض التكلفـــة فـــي حلـــول تقنيـــة 
مســـتقرة وآمنـــة للحفـــاظ علـــى مرونـــة البنيـــة التحتيـــة ، 

ــيبراني ــن السـ ــاءة واألمـ ــادة الكفـ وزيـ

ـــل الفـــروع  ـــل مـــن خـــالل تحوي ـــة العمي ـــر و تحســـين رحل تطوي
إلـــى منافـــذ خدمـــة شـــاملة تتمحـــور حـــول تســـريع خدمـــة 

العمـــالء.

الرؤية اإلستراتيجية
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التحول الرقمي

الخدمات وبرامج التمويل 
الجديدة

تـــم إعتمـــاد حلـــول تقنيـــة حديثـــة  فـــي الشـــركة مثـــل خاصيـــة الشـــات بوت،الـــرد اآللـــي وتطبيـــق اليســـر للهواتـــف الذكيـــة. وســـيتم إطـــالق 
العديـــد مـــن أنظمـــة تكنولوجيـــا المعلومـــات األساســـية الجديـــدة التـــي كانـــت  فـــي مرحلـــة التطويـــر خـــالل ســـنة 2021م.

 
وتـــم تحقبـــق زيـــادة فـــي الحصـــة الســـوقية مـــن خـــالل تطويـــر خدمـــات مبتكـــرة واإلســـتمرار فـــي توســـيع قاعـــدة العمـــالء وتقديـــم     

الخدمـــات / الحلـــول الماليـــة مـــن خـــالل القنـــوات الرقميـــة الجديـــدة.

ــر  ــة بتوفيـ ــا المرتبطـ ــركة علـــى تحقيـــق أهدافهـ عملـــت الشـ
ــع برامـــج  ــا تنويـ ــبكة عمالئهـ ــيع شـ ــرة وتوسـ ــات مبتكـ خدمـ
ــل  ــدة كالتمويـ ــة الجديـ ــول الماليـ ــالل الحلـ ــن خـ ــل مـ التمويـ
ــورة  ــة متطـ ــوات رقميـ ــي وقنـ ــل التعليمـ ــي والتمويـ العالجـ

ــة. ــاء المملكـ ــع أنحـ ــرة فـــي جميـ ــروع منتشـ وفـ

الهوية الجديدة 

 إطـــالق عالمـــة تجاريـــة قويـــة فـــي الســـوق بنـــاًء علـــى 
الهويـــة الجديـــدة التـــي أطلقـــت خـــالل العـــام، مـــن خـــالل 
التركيـــز علـــى ســـوقنا المســـتهدف ومميزاتنـــا التنافســـية، 
التغييـــر شـــمل التحـــول فـــي ثقافـــة الموظفيـــن لمواكبـــة 
ـــة  ـــي الشـــامل وبواب ـــط التقن مراحـــل التحـــول الرقمـــي والرب

ــاملة. ــة الشـ الخدمـ
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الموارد البشرية

تماشـــًيا مـــع الهـــدف اإلســـتراتيجي للشـــركة مـــا زال قطـــاع المـــوارد البشـــرية يعمـــل علـــى ضمـــان التنـــوع فـــي القـــوى العاملـــة مـــع 
الحفـــاظ علـــى نســـبة التوطيـــن المرتفعـــة التـــى وصلنـــا لهـــا فـــي الشـــركة )%88.92( التـــى وصلنـــا لهـــا فـــي الشـــركة، وهـــو مـــا تـــم 
باســـتقطاب قيـــادات وطنيـــة متميـــزة إضافيـــة تـــم تعيينهـــا بمناصـــب قياديـــة فـــي إدارات الماليـــة والمخاطـــر والمراجعـــة الداخليـــة 
وإدارة األعمـــال وتقنيـــة المعلومـــات. وأيضـــاً العمـــل فـــي نفـــس الوقـــت علـــى زيـــادة الـــكادر النســـائي عمـــا كان عليـــه، مـــع ضمـــان 

حصـــول جميـــع الموظفيـــن علـــى مكافـــآت عادلـــة وفـــرص متكافئـــة للتقـــدم فـــي حياتهـــم المهنيـــة. 

وبنـــاًء علـــى مشـــروع تحســـين بيئـــة العمـــل والـــذي تـــم وضـــع أسســـه فـــي العـــام 2020 والتـــي كان احـــد أهـــم بنودهـــا تقييـــم وتطويـــر 
ـــذ  ـــم تنفي ـــا فقـــد ت ـــى جـــذب أفضـــل المواهـــب واإلحتفـــاظ به ـــة لضمـــان قـــدرة الشـــركة عل ـــات المماثل ـــن فـــي القطاع ـــا الموظفي مزاي
ـــاًء علـــى ســـلم رواتـــب جديـــد مـــا ســـاهم فـــي ســـد الفجـــوة القائمـــة  بيـــن الرواتـــب مـــن ناحيـــة  مشـــروع تســـكين رواتـــب الموظفيـــن بن
و بيـــن تحقيـــق أرفـــع معاييـــر العدالـــة و مكافـــأة الفـــرص و اإلمتيـــازات بيـــن الموظفييـــن.  باالضافـــة الـــى ذلـــك تـــم العمـــل مـــع 
القطاعـــات المعنيـــة علـــى مراجعـــة كاملـــة للسياســـات واألدلـــة اإلجرائيـــة الخاصـــة بالمـــوارد البشـــرية، بمـــا يتماشـــى مـــع متطلبـــات وزارة 

ـــك المركـــزي الســـعودي. المـــوارد البشـــرية، والبن

كمـــا قـــام القطـــاع بوضـــع العديـــد مـــن األهـــداف قصيـــرة وطويلـــة المـــدى تتماشـــى مـــع الخطـــة اإلســـتراتيجية، تتعلـــق بالكفـــاءة، 
ــهيالت الموظفيـــن  ــام الخـــاص بتسـ ــذ النظـ ــاد وتنفيـ ــا اعتمـ ــة. منهـ ــات الداخليـ ــة، والعمليـ ــر الخدمـ ــع، ومعاييـ ــاركة، والمنافـ والمشـ
مســـاهمة منـــه فـــي تعزيـــز الـــوالء وتقديـــم جميـــع مـــا يمكـــن لخدمـــة الموظـــف و تقديـــم الدعـــم الـــالزم لـــه ولعائلتـــه. وايضـــاً قـــام 
قطـــاع المـــوارد البشـــرية بالمســـاهمة الفعالـــة بتطويـــر و تدريـــب الموظفيـــن مـــن خـــالل تقديـــم دورات تدريبيـــة و تطويريـــة متخصصـــة 
ــية بيـــن الموظفيـــن ، حيـــث  ــتوى األداء والتنافسـ ــر فـــي رفـــع مسـ ــاهمت وبشـــكل كبيـ ــان الموظفيـــن وسـ ــة نالـــت إستحسـ وعامـ

تنوعـــت هـــذه الـــدورات بيـــن حضوريـــة وايضـــاً عـــن بعـــد مـــع نخبـــة مـــن المتخصصيـــن فـــي جميـــع المجـــاالت.
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إدارة االلتزام

ــركة  ــة الشـ ــي حمايـ ــال فـ ــكل فعـ ــاهم بشـ ــي تسـ ــر و التـ ــركة اليسـ ــي شـ ــة فـ ــارية والرقابيـ ــدى اإلدارات االستشـ ــزام إحـ ــد إدارة االلتـ تعـ
ومنســـوبيها وعمالئهـــا مـــن مخاطـــر عـــدم االلتـــزام باألنظمـــة والقوانيـــن الصـــادرة مـــن الجهـــات الرســـمية لتنظيـــم القطـــاع المالـــي ,حيـــث 
تقـــوم بتحديـــد وتقييـــم وتقديـــم النصـــح والمشـــورة والمراقبـــة وإعـــداد التقاريـــر لرفـــع مســـتوى االلتـــزام فـــي شـــركة اليســـر ودعـــم 
جهـــود مكافحـــة غســـل األمـــوال والتـــي ترفـــع مســـتوى إلتـــزام الشـــركة فـــي االلتـــزام باألنظمـــة والضوابـــط الرقابيـــة أو معاييـــر الســـلوك 

والممارســـات المهنيـــة الســـليمة.

وقـــد تـــم إنشـــاء إدارة االلتـــزام فـــي شـــركة اليســـر وفقـــاً ألحـــدث المعاييـــر المحليـــة والدوليـــة حيـــت تتبـــع إداريـــاً للرئيـــس التنفيـــذي، 
ــا.  ــا وتمكينهـ ــا ومقدرتهـ ــا يزيـــد مـــن اســـتقاللية قراراتهـ ــزام المنبثقـــة عـــن مجلـــس االدارة ممـ ــاً للجنـــة المراجعـــة وااللتـ ووظيفيـ

ويتبع إدارة االلتزام من أداء مهامها بأعلى مستويات الكفاءة عدة وحدات لتقوم بأدوارها ومهامها بفعالية عالية ومنها :

ــة  ــدة مكافحـ ــات.- وحـ ــن المخالفـ ــالغ عـ ــدة اإلبـ ــاب- وحـ ــل اإلرهـ ــوال وتمويـ ــل االمـ ــة غسـ ــدة مكافحـ ــة – وحـ ــة واالنظمـ ــدة الرقابـ وحـ
ـــزام لمشـــاركتها  ـــة المراجعـــة و االلت ـــى لجن ـــج إل ـــغ النتائ ـــة وتقـــوم بتبلي ـــزام دورهـــا المنـــوط بهـــا بفاعلي ـــال .حيـــث تمـــارس إدارة االلت االحتي
فـــي عمليـــة اإلشـــراف و لتقديـــم تأكيـــدات عـــن مـــدى االمتثـــال باألنظمـــة والقوانيـــن الســـارية باالضافـــة إلـــى مشـــاركتها بالتقريـــر الخـــاص 
بمتابعـــة ورصـــد العمليـــات المشـــبوهة ونتائجهـــا للحـــد مـــن حصـــول عمليـــات غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب واالحتيـــال القـــدر هللا. 

موضوع المخالفة

السنة المالية السابقة
2020م

السنة المالية الحالية
2021م

عدد القرارت التنفيذية
إجمالي مبلغ 

الغرامات المالية 
بالريال السعودي

عدد القرارت التنفيذية
إجمالي مبلغ 

الغرامات المالية 
بالريال السعودي

مخالفة تعليمات البنك المركزي 
5770.0006610.000السعودي اإلشرافية والرقابية

مخالفة تعليمات البنك المركزي 
--)إنذار(1السعودي الخاصة بحماية العمالء

مخالفة تعليمات البنك المركزي 
السعودي الخاصة ببذل العناية 

الواجبة في مكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب

----
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عقدت الهيئة الشرعية للشركة )أربعة( إجتماعات خالل عام 2021م.

انعقدت اجتماعات الهيئة الشرعية خالل العام 2021م بحضور جميع أعضائها، بمقر الهيئة الشرعية بمدينة جدة.

أصدرت الهيئة الشرعية عدد )11( قراراً خالل العام ، كان أهمها:-

بيان الهيئة الشرعية السنوي للعام 2020.
خطة الرقابة الشرعية للعام 2021 م.

التعديل في عقود الشركة.
معالجة جدولة المديونية: 

أواًل: عمالء نسبة عبئ الدين المرتفع )H.DBR( )فئة األفراد(. 
ُّرات: ثانياً: العمالء اآلخرين الذين لديهم تعثـ

       أ - عمالء التأجير: تم إنشاء العقد )إتفاقية جدولة لمديونية قائمة( )عقد اإليجار التمويلي(.
ـــل  ـــل بأخـــذ تموي ـــأن يقـــوم العمي ـــة ب ـــادة الجدول ـــب إع ـــه يتطل ـــل بالمرابحـــة: فإن        ب - عمـــالء التموي

ـــة الســـابقة. ـــه المديوني ـــن يتفـــق عليهمـــا الطرفـــان ليســـدد من ـــد بمـــدة وثمـــن جديدي جدي

إجازة “تمويل تورُّق لغرض محدد”.
“إجراء إجازة منتج تمويلي جديد”.

التعديل في عقد التورق للشركات 
التعديل في عقدي تمويل التورق )األفراد- الشركات (

آلية توقيع مستندات التمويل بالتورق 
تقرير الرقابة النصف سنوي األول للعام 2021.
تقرير الرقابة النصف سنوي الثاني للعام 2021

الهيئة الشرعية
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النتائج المالية

تفاصيل حقوق المساهمين 

المعايير المحاسبية الدولية المعتمدة

احتياطيات االخرىاالحتياطي النظاميرأس المال المجموعاألرباح المبقاة )مجموع الخسائر(

2021

21.5

437.61

(76.30)

283.80

2020

صافي الربح مليون ريال سعودياإليرادات

737,035,779 5,282,378 117,421,651 114,331,750 500,000,000 الرصيد في يناير 1 2021 م

70,401,578 - 70,401,578 - - صافي الدخل لسنة

)2,109,305( )2,109,305( - - - الدخل اآلخر

68,292,273 )2,109,305( 70,401,578 - - مجموع الدخل الشامل للعام

- - )7,032,172( 7,032,172 - المحول إلى االحتياطي النظامي

805,328,052 3,173,073 180,791,057 121,363,922 500,000,000 الرصيد في ديسمبر 31 2021 م

تعـــد القوائـــم الماليـــة الموحـــدة للســـنة المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2021 طبقـــاً لمعاييـــر التقاريـــر الماليـــة الدوليـــة المصـــدرة مـــن المجلـــس 
الدولـــي للمعاييـــر المحاســـبية. تـــم إعـــداد القوائـــم الماليـــة الموحـــدة لتتماشـــى مـــع نظـــام الشـــركات بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية والنظـــام 

األساســـي للشـــركة.

2020 2021
0%

20%

40%

60%

80%

100%

2,531

1,727

2,531

2,930

2,211

2,930

مليون ريال سعودي الموجوداتالمطلوباتحقوق المساهمين
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مكافآت مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

وفقـــا للمـــادة )21( مـــن النظـــام األساســـي للشـــركة تـــم دفـــع مكافـــآت وبـــدل حضـــور الجلســـات ألعضـــاء مجلـــس اإلدارة وأعضـــاء اللجـــان 
المنبثقـــة عنـــه، إضافـــة إلـــى دفـــع رواتـــب ومكافـــآت كبـــار التنفيذييـــن حســـب العقـــود الموقعـــة معهـــم.

هـــذا وقـــد بلـــغ إجمالـــي المكافـــآت وبـــدالت حضـــور الجلســـات المدفوعـــة ألعضـــاء مجلـــس اإلدارة للشـــركة 4,527,024  ريـــال ســـعودي 
وفقـــا للتفاصيـــل المدرجـــة ادنـــاه: 

 أعضاء مجلس اإلدارة

االجمالي المكافأة السنوية بدل الحضور  اإلسم

268,685 250,685 18000 عبدالمحسن بن عبداللطيف العيسى
268,685 250,685 18000 خلدون بن عبدهللا الفاخري
268,685 250,685 18000 د. مازن بن ابراهيم حسونة
268,685 250,685 18000 موسى بن عبدالمحسن آل موسى
268,685 250,685 18000 هاني بن سليمان الشدوخي
268,685 250,685 18000 عبدهللا بن عبدالمحسن العيسى
268,685 250,685 18000 عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم
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أعضاء اللجنة التنفيذية

االجمالي المكافأة السنوية بدل الحضور  اإلسم

127,499 112,499 15000  موسى بن عبدالمحسن آل
موسى

96,000 81,000 15000 د. مازن بن ابراهيم حسونة
96,000 81,000 15000 خلدون بن عبدهللا الفاخري
93,000 81,000 12000 هاني بن سليمان الشدوخي
71,260 62.260 9000 عبدهللا بن عبدالمحسن العيسى

أعضاء لجنة  إدارة المخاطر واالئتمان

االجمالي المكافأة السنوية بدل الحضور  اإلسم

130,499 112,499 18000 خلدون بن عبدهللا الفاخري
99,000 80,999 18000 هاني بن سليمان الشدوخي
96,000 81,000 15000 سلطان عبدهللا السطان
68,260 62,260 6000 ناصر عبدالرحمن العيسى
24,740 18,740 6000 طارق زياد العيسى
15,822 12,822 3000 سلطان بن حميد
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 أعضاء لجنة المراجعة

االجمالي المكافأة السنوية بدل الحضور  اإلسم

125,301 101,301 24000 عبدالرحمن عبدالمحسن بالغنيم
138,582 114,582 24000 محمد عبدالرحمن الجبرين
47,774 38,774 9000 عبدهللا عبدالعزيز الداوود
74,260 62,260 12000 عبدالعزيز عبدهللا العقل
93,986 81,986 12000 صالح عبدهللا اليحيى
40,110 28,110 12000 عمر عبدالعزيز الكرود
37,110 28,110 9000 وديع أحمد صالح

 أعضاء لجنة  الترشيحات والمكافآت

االجمالي المكافأة السنوية بدل الحضور  اإلسم

81,719 75,719 6000 د. فهد موسى الزهراني
73,982 67,982 6000 د. مازن ابراهيم حسونة

100,287 88,287 12000 سعد محمد السياري
93,000 81,000 12000 ابراهيم محمد العامر
93,000 81,000 12000 صالح عبدهللا العلي
21,740 18,740 3000 عبدهللا عبدالمحسن العيسى

بدالت ومكافآت اخرى

682,500 د. مازن ابراهيم حسونة

24,800 موسى بن عبدالمحسن آل موسى

مكافأة كبار التنفيذين في شركة اليسر لالجارة والتمويل

اليوجد
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ترتيبات تنازل أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين عن الرواتب أو التعويضات

المعامالت مع األطراف ذات العالقة

ــار  ــا أو أي مـــن كبـ ــاء مجلـــس إدارتهـ ــازل أي مـــن أعضـ ــأن تنـ ال يوجـــد لـــدى الشـــركة أي معلومـــات عـــن أي ترتيبـــات أو اتفاقيـــات بشـ
ــات. ــآت أو تعويضـ ــن أي رواتـــب ومكافـ ــا عـ ــن فيهـ التنفيذييـ

التصويت في إجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم 7 المنعقدة في يوم االثنين 1442/11/25 الموافق 2021/07/05م 
 

ـــة التـــي تمـــت وســـتتم مـــع شـــركة عباللطيـــف العيســـى للســـيارات  للتجـــارة بإعتبارهـــا معامـــالت مـــع  علـــى التعامـــالت المالي
أطـــراف ذات عالقـــة والترخيـــص بهـــا للعـــام القـــادم.

علـــى التعامـــالت الماليـــة التـــي تمـــت وســـتتم مـــع العيســـى العالميـــة بإعتبارهـــا معامـــالت مـــع أطـــراف ذات عالقـــة والترخيـــص 
بهـــا للعـــام القـــادم.

ـــة للســـيارات بإعتبارهـــا معامـــالت مـــع أطـــراف  ـــة العمومي ـــي تمـــت وســـتتم مـــع الشـــركة الوطني ـــة الت ـــى التعامـــالت المالي عل
ذات عالقـــة والترخيـــص بهـــا للعـــام القـــادم.

علـــى التعامـــالت الماليـــة التـــي تمـــت وســـتتم مـــع شـــركة عقـــار و معمـــار الدوليـــة بإعتبارهـــا معامـــالت مـــع أطـــراف ذات عالقـــة 
والترخيـــص بهـــا للعـــام القـــادم.

علـــى التعامـــالت الماليـــة التـــي تمـــت وســـتتم مـــع شـــركة األفضـــل  بإعتبارهـــا معامـــالت مـــع أطـــراف ذات عالقـــة والترخيـــص 
بهـــا للعـــام القـــادم

18
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المراجعة السنوية لفعالية 
إجراءات الرقابة الداخلية 

لعام 2021
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ان وجـــود  نظام رقابة داخلية مالئم وفعال يتضمن السياســـات واإلجـــراءات والنظـــم واآلليـــات الضروريـــة هـــو مـــن مســـئوليات ادارة 
الشـــركة  و التـــي يتـــم تصميمهـــا وتطبيقهـــا وتحديثهـــا تحـــت إشـــراف مجلـــس اإلدارة. وعليه تم وضع نظام متكامل للرقابة الداخلية 
ــا بهـــذا الصـــدد حيـــث يبدأ باإلطار  ــا يتوافـــق مـــع متطلبـــات الجهات التنظيمية والرقابية و افضـــل الممارســـات المعمـــول بهـ بمـ
العام للحوكمة في الشـــركة والذي يحدد األدوار والمسؤوليات الموكلة لمجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه واإلدارة التنفيذيـــة، 

بما يكفل توفر الرقابة المناسبة على مستوى الشـــركة.

الرقابة من خالل التطوير  الـــى ان  جميع إدارات الشـــركة تقـــوم ببذل جهود متظافرة ومتكاملة لتحسين بيئة  تجـــدر االشـــارة 
الداخلية. الرقابة  نظام  في  قصور  أي  وتصحيح  ولتجنب  تجاوزات  أي  من  للحد  واإلجراءات  للسياسات  المستمرة  والمراجعة 

ان مهمـــة لجنـــة المراجعـــة و االلتـــزام تتعلـــق بمســـاعدة مجلـــس االدارة  بالوفـــاء بالمســـئوليات المنوطـــة بـــه فيمـــا يتعلـــق بوجـــود  و 
كفايـــة نظـــام الرقابـــة الداخليـــة و تنفيـــذة  بفعاليـــة و تقديـــم اي توصيـــات مـــن شـــأنها تعزيـــز النظـــام و تطويـــرة بمـــا يحقـــق اغـــراض 

الشـــركة و يحمـــي مصالـــح المســـاهمين بتكلفـــة معقولـــة.

ـــي اإللتزام والمخاطر، تقـــوم المراجعة الداخلية - وهي إدارة مستقلة عن اإلدارة  باإلضافـــة إلى األعمال الرقابية التي تقوم بها إدارات
ـــة  ـــى لجن ـــم تأكيدات معقولة إل ـــزام المنبثقـــة من مجلـــس اإلدارة- بتقدي ـــة المراجعـــة واإللت التنفيذية وترفع تقاريرها مباشرة إلى لجن
المراجعـــة واإللتـــزام والرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة حول مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية بصـــورة دوريـــة، وذلك من خالل 
تطبيق اسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فعالية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة، وّتتبع المراجعة  الداخلية منهجية 
المراجعة المبنية على المخاطر في عمليات تخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة، كما تقـــوم بمتابعة تصحيح المالحظات الواردة في 
تقارير المراجعة للتأكد من تنفيذها حسب الجدول الزمني واالجراءات المحددة لضمان سالمة ضوابط الرقابة الداخلية. يشمل نطاق 
عملها جميـــع أنشـــطة وأقســـام الشـــركة، وتقوم لجنـــة المراجعـــة واإللتـــزام بمراقبة كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للحد من 

المخاطر وحماية مصالح الشـــركة.

اطلعـــت اللجنـــة علـــى التقاريـــر الدوريـــة للمراجعـــة الداخليـــة و ادارة االلتـــزام كمـــا اجتمعـــت مـــع المراجـــع الخارجـــي و اطلعـــت علـــى 
التقاريـــر الصـــادرة مـــن قبلـــة لعـــام 2021م و تابعـــت اللجنـــة بشـــكل دوري جهـــود اإلدارة التنفيذيـــة لضمـــان معالجـــة كافـــة المالحظـــات 
التـــي تـــم اكتشـــافها ووضـــع الضوابـــط الكفيلـــة التـــي تحـــد مـــن تأثيرهـــا علـــى نظـــام الرقابـــة الداخليـــة . اســـتنادا إلـــى ذلـــك فـــإن اللجنـــة 
تـــرى بـــان أن نظام الرقابة الداخلية المعمول به حاليا تحســـن بشـــكل ملحـــوظ و انـــة ال يـــزال هنـــاك عـــدة فـــرص للتحســـين فـــي عـــدد 
مـــن المجـــاالت األساســـية التـــي ال غنـــي عنهـــا إلســـتدامه وتعزيـــز كفـــاءة العناصـــر الرقابيـــة الداخليـــة، إضافـــة إلـــى ذلـــك، تسعى اإلدارة 
باستمرار إلى تعزيز نظام الرقابة الداخلية لـــدى جميـــع األقســـام بالتعـــاون مـــع الجهـــات الرقابيـــة المتمثلـــة فـــي إدارة المخاطـــر وإدارة 
اإللتـــزام للحـــد مـــن التجـــاوزات وتعزيـــز ثقافـــة المســـؤولية المشـــتركة لتحقيـــق رؤيـــة وأهـــداف الشـــركة. وتجـــدر  االشـــارة الـــى ان نظـــام 

الرقابـــة الداخليـــة ال يقـــدم تأكيـــدات مطلقـــة بـــل يقـــدم تأكيـــدات معقولـــة عـــن مـــدى ســـالمة و فعاليـــة نظـــام الرقابـــة الداخليـــة.

المراجعة الداخلية

رأي لجنة المراجعة وااللتزام
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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.

ـــي  ـــد العرب ـــن مؤسســـة النق ـــة الشـــركات الصـــادرة ع ـــات حوكم ـــاً لمتطلب ـــل وفق ـــارة والتموي ـــة تعمـــل شـــركة اليســـر لإلج ـــة عام بصف
ـــم تطويرهـــا  ـــة الشـــركات ، وقـــد طبقـــت إدارة الشـــركة سياســـة حوكمـــة الشـــركات ويت ـــة لنظـــام مراقب الســـعودي بالالئحـــة التنفيذي

ـــا يتماشـــى مـــع التعليمـــات الصـــادرة مـــن المؤسســـة.   بم

تأكيدات أعضاء مجلس اإلدارة

حوكمة الشركات

21
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مجلس اإلدارة
واللجان التابعة 
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أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة
تاريخ بداية دورة المجلس
تاريخ نهاية دورة المجلس
صفة العضوية

رئيس مجلس اإلدارة

09/09/2021غير تنفيذي
يحمل األســـتاذ / عبدالمحســـن العيسى شهادة بكالوريوس هندســـة مدنية من جامعة 

والية كاليفورنيا (الواليات المتحدة) 
08/09/2024

المناصب الحالية
رئيس مجلس اإلدارة في شركة اليسر لإلجارة والتمويل 

رئيس مجلس اإلدارة في شركة مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة
رئيس مجلس اإلدارة في شركة األفضل للتجارة 

رئيس مجلس المديرين في الشركة الوطنية العمومية للسيارات 
رئيس مجلس اإلدارة في شركة المباني الخفيفة "سيبوركس"

عضو مجلس اإلدارة في شركة شركة تانيا للمياة
رئيس مجلس األمناء لمؤسسة الشيخ  عبداللطيف العيسى الخيرية
رئيس مجلس النظار في أوقاف الشيخ عبداللطيف العيسى الخيرية

المناصب السابقة
عضو مجلس اإلدارة في برنامج كفالة "تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة"

عضومجلس اإلدارة في الشركة المتحدة للإللكترونيات (إكسترا)
عضو مجلس اإلدارة في بنك البالد

عضو مجلس اإلدارة الشركة العربية لصناعة الورق
عضو مجلس اإلدارة في المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

األستاذ/ عبدالمحسن بن عبداللطيف العيسى

المنصب

نائب رئيس مجلس اإلدارة
رئيس لجنة المخاطر واالئتمان

عضو اللجنة التنفيذية

09/09/2021مستقل
يحمل األستاذ / خلدون الفاخري شهادة الماجستيرفي المحاسبه من جامعة والية 

كلورادو (الواليات المتحدة) 
08/09/2024

األستاذ/ خلدون بن عبدهللا الفاخري

المناصب الحالية
مستشار مجلس االدارة لشركة األفضل للتجارة
رئيس اللجنة التنفيذية لشركة األفضل للتجارة

عضو لجنة المخاطر والحوكمه للشركة السعودية للصناعات الدوائيه
والمستلزمات الطبية

المناصب السابقة
عضو لجنة المخاطر لشركة تشب العربية للتأمين التعاوني 

عضو لجنة المخاطر وااللتزام والحوكمه للمؤسسة العامة للتقاعد
عضو مجلس االدارة لشركة األفضل للتجارة

رئيس لجنة المخاطر واألتمان لشركة األفضل للتجارة
مدير عام ادارة المخاطر للبنك األول

مدير عام المخاطر بالنيابة لمصرف الراجحي
رئيس االئتمان للشركات لمصرف الراجحي 

مسؤول األئتمان لمجموعة سامبا المالية

المنصب

 أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة
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أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة
تاريخ بداية دورة المجلس
تاريخ نهاية دورة المجلس
صفة العضوية

عضو مجلس اإلدارة
رئيس اللجنة التنفيذية

09/09/2021مستقل
حاصل على بكالوريوس  في االقتصاد من "جامعة والية اريزونا"  في الواليات المتحدة 
األمريكيـــة، وعدد من  الشـــهادات العليا فـــي مجال المصرفية و االئتمان من "ســـيتي 
بنك" وأتم برنامج  اإلدارة العليا في "جامعة كولومبيا" – نيويورك – الواليات المتحدة 
األمريكيـــة.  وحاصـــل أيضا على رخصة الطيران التجاري  من بريطانيا والواليات المتحدة 

األمريكية
السيد موسى لدية خبرة تمتد الى 39 عاما  في مجال اإلدارة والمالية. يعمل  كمستشار 

لعدد من الشركات الخاصة في  الشؤون المالية واإلدارية. 
  IBM عمل مستشارا في شركة أمريكية - "مجموعة برومنتري المالية" مملوكة ل في
و كعضو في  مجلس المستشارين لكلية األعمال  في جامعة األمير محمد بن فهد                                           
وكعضـــو فـــي لجنة دراســـة وتطوير األنشـــطة الشـــبابية والرياضية المشـــكلة بأمر من 

صاحب السمو الملكي ولي العهد األمير عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود 
كما شـــغل منصـــب المديـــر اإلقليمي لمجموعـــة  األعمـــال المصرفية واالســـتثمارية  

ومسؤول أول لالئتمان في "مجموعة سامبا المالية " المنطقة الشرقية 
كما عمل مساعد طيار في الخطوط السعودية

08/09/2024

المناصب الحالية
عضو مجلس مستقل ورئيس لجنة المراجعة للشركة السعودية

ألنابيب الصلب (شركة مدرجة)
رئيس لجنة المراجعة لشركة الربيعة والنصار (شركة مساهمة مقفلة)

المناصب السابقة
عضو مجلس مستقل ورئيس لجنة الترشيحات وعضو لجنة المراجعة لشركة األحساء للتنمية 

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

األستاذ/ موسى عبدالمحسن الموسى

المنصب

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة المخاطر واالئتمان

عضو اللجنة التنفيذية

09/09/2021غير تنفيذي
يحمل األستاذ / هاني الشدوخي شهادة البكلريوس في االدارة المالية وإدارة 

العمليات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
08/09/2024

المناصب الحالية
عضو مجلس األدارة لشركة األفضل

الرئيس التنفيذي لمكتب ميداء لإلستشارات المالية

المناصب السابقة
عضو لجنة المراجعة للبنك األهلي السعودي 

الرئيس التنفيذي لشركة مرابحة للتمويل
نائب المدير العام ومدير المخاطر واألئتمان لشركة النايفات للتمويل

 المدير العام لمؤسسة أبو هاني للتجارة 
الرئيس األول للمخاطر لبنك البالد

األستاذ/ هاني سليمان الشدوخي

المنصب

 أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة
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أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة
تاريخ بداية دورة المجلس
تاريخ نهاية دورة المجلس
صفة العضوية

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

09/09/2021غير تنفيذي
يحمل شهادة البكالوريوس في اإلدارة الماليةمن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

08/09/2024

المناصب الحالية
عضو لجنة اإلستثمار في مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة 

العضو المنتدب في مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة 
رئيس مجلس اإلدارة في شركة منارات التنمية 
عضو مجلس اإلدارة في شركة األفضل للتجارة 
رئيس مجلس اإلدارة في شركة عقارات الخليج 

عضو مجلس المديرين في شركة المشروبات والتعبئة (تانيا) 
عضو مجلس اإلدارة في شركة إنمائية للتطوير العقاري والسياحي 

عضو مجلس اإلدارة في شركة ألفا المالية 
رئيس لجنة اإللتزام والمخاطر في شركة ألفا المالية 

عضو اللجنة التنفيذية في شركة ألفا المالية 

المناصب السابقة
العضو المنتدب في شركة عقار ومعمار الدولية 

نائب الرئيس في شركة مياس لإلستثمار 
رئيس لجنة المراجعة الداخلية في شركة نماء للكيماويات 

محلل أسهم مساعد في بنك الرياض 
مساعد إداري في مجموعة سامبا المالية 

الرئيس التنفيذي لإلستثمار في مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة 
نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة نماء للكيماويات 

العضو المنتدب في الشركة الوطنية العمومية للسيارات
عضو مجلس اإلدارة في مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة

األستاذ/ عبدهللا بن عبدالمحسن العيسى

المنصب

 أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة
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أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة
تاريخ بداية دورة المجلس
تاريخ نهاية دورة المجلس
صفة العضوية

عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة المراجعة وااللتزام

09/09/2021مستقل
 يحمل شهادة الماجستير في الرياضيات التطبيقية من جامعة ديبول (الواليات المتحدة) 

08/09/2024

المناصب الحالية
عضو مجلس ادارة والء للتأمين

رئيس لجنة المراجعة لشركة والء للتأمين
عضو لجنة المخاطر لشركة والء للتأمين
رئيس مجلس إدارة شركة أيان لإلستثمار

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة أيان لألستثمار 
شريك اداري لشركة التحليالت المتقدمة 

عضو مجلس ادارة شركة التسارع المحدوده

المناصب السابقة
مستشار أقتصاد وأحياء لوزارة األقتصاد والتخطيط عبر برنامج األمم المتحدة 

محلل إئتمان أول لصندوق التنمية الصناعية السعودي
عالم بيانات أول لمركز الدراسات االستراتيجية عبر شركة جال

األستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم

المنصب

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

09/09/2021مستقل
يحمل شهادة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة  (نورثهامبتون) المملكة الممتحدة

08/09/2024

المناصب الحالية
الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ماسك لإلستثمار

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة أوقاف  لإلستثمار                                         
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة تمكين للموارد البشرية                                    

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية للطاقة النووية

المناصب السابقة
مدير عام إدارة الكفاءات المكلف في شركة موبايلي لإلتصاالت.

مدير عام الموارد البشرية في وزارة التجارة واإلستثمار      
مدير عام الخدمات المشتركة في شركة ماسك لإلستثمار

األستاذ/ سعد بن محمد السياري

المنصب

 أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة
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أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة
تاريخ بداية دورة المجلس
تاريخ نهاية دورة المجلس
صفة العضوية

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

09/09/2021مستقل
يحمل شهادة الماجستير في إدارة األعمال  من جامعة هل المملكة المتحدة 

08/09/2024

المناصب الحالية
عضو مجلس اإلدارة في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات.

نائب الرئيس األعلى للموارد البشرية في شركة معادن .

المناصب السابقة
عضو مجلس اإلدارة في مجلس الضمان الصحي.

وكيل الوزارة للخدمات المشتركة في وزارة التجارة واإلستثمار.
نائب الرئيس للموارد البشرية في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية .

مدير عام الموارد البشرية في شركة قنوات اإلتصال .

األستاذ/ إبراهيم بن محمد العامر

المنصب

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

09/09/2021غير تنفيذي
يحمل شهادة الماجستير في القانون الدولي والسوق المالي من جامعة ايست لندن

08/09/2024

المناصب الحالية
الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة 
مدير عام الشؤون القانونية في مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة 

عضو اللجنة التنفيذية في شركة األفضل لتأجير السيارات 
عضو في لجنة اإلشراف على تحصيل محفظة المديونية

المناصب السابقة
مسؤول قانوني في مجموعة الفيصلية القابضة 
مساعد قانوني في مجموعة الفيصلية القابضة 

باحث قانوني في مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة

األستاذ/ صالح بن عبدهللا العلي 

المنصب

 أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة
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أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة
تاريخ بداية دورة المجلس
تاريخ نهاية دورة المجلس
صفة العضوية

عضو لجنة إدارة المخاطر واالئتمان

09/09/2021مستقل
يحمل شهادة البكالوريوس في اإلدارة المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 

المملكة العربية السعودية
08/09/2024

المناصب الحالية
مدير مخاطر العمليات

المناصب السابقة
مدير إدارة االئتمان والمخاطر في شركة دويتشة الخليج للتمويل العقاري 
مدير إدارة اإللتزام ( المكلف) في شركة دويتشة الخليج للتمويل العقاري

رئيس فريق ائتمان في مصرف الراجحي    
رئيس قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (سمة)

رئيس فريق ائتمان في صندوق التنمية الصناعية السعودي

األستاذ/ سلطان بن عبدهللا السطان

المنصب

عضو لجنة إدارة المخاطر واالئتمان

09/09/2021  غير تنفيذي
يحمل شهادة الماجستير في الهندسة وإدارة النظم من جامعة الفيصل

المملكة العربية السعودية
08/09/2024

المناصب الحالية
رئيس تنفيذي في شركة منارات التنمية لإلستثمار.

عضو مجلس اإلدارة في مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة.
عضو لجنة اإلستثمار واللجنة اإلستراتيجية  في مجموعة عبداللطيف

العيسى القابضة.

المناصب السابقة
محلل ائتمان أول في صندوق التنمية الصناعي.

األستاذ/ طارق بن زياد العيسى

المنصب

 أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة
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أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة
تاريخ بداية دورة المجلس
تاريخ نهاية دورة المجلس
صفة العضوية

عضو لجنة إدارة المخاطر واالئتمان

09/09/2021مستقل
يحمل شهادة الماجستير في أمن الشبكات والمعلومات والحاسب اآللي

من جامعة دي بول الواليات المتحدة االمريكية 
08/09/2024

المناصب الحالية
مدير البنية المؤسسية وحوكمة األمن السيبراني في هيئة

المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

المناصب السابقة
رئيس قسم حوكمة أمن المعلومات ( المكلف) في البنك المركزي السعودي 

أخصائي أمن المعلومات في البنك المركزي السعودي 
أخصائي أجهزة وإدارة نظم في البنك المركزي السعودي 
مسؤول أمن الشبكات في شركة الرؤية السعودية األولى

األستاذ/ سلطان بن محمد بن حميد

المنصب

عضو لجنة المراجعة

09/09/2021غير تنفيذي
يحمل شهادة الدكتوراه في اإلستثمار والتمويل من جامعة ليهاي، الواليات المتحدة

08/09/2024

المنصب

المناصب الحالية
الوكيل المساعد للشؤون األكاديمية في جامعة األمير سلطان 

الرئيس التنفيذي في شركة سيوب العربية 
عضو لجنة المراجعة في شركة اإلنماء كابيتال 

عضو لجنة المراجعة في شركة وفاء للتأمين 
عضو لجنة مراجعة لثالثة صناديق في بيت التمويل الكويتي 

رئيس لجنة المراجعة في مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة 
رئيس لجنة المراجعة في شركة األفضل للتجارة 

رئيس لجنة المراجعة في الشركة الوطنية العمومية للسيارات 

المناصب السابقة
الرئيس المالي التنفيذي في شركة رنا لإلستثمار 

عميد كلية إدارة األعمال في جامعة األمير سلطان 
نائب الرئيس للشؤون المالية في شركة السيف 
محاضر ورئيس قسم في جامعة الملك سعود 

عضو لجنة المراجعة في الشركة الوطنية العمومية للسيارات 
عضو اللجنة اإلقتصادية في وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف 

عضو لجنة اإلستثمار في الغرفة التجارية 

األستاذ/ محمد بن عبدالرحمن الجبرين

 أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة
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أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة
تاريخ بداية دورة المجلس
تاريخ نهاية دورة المجلس
صفة العضوية

عضو لجنة المراجعة

09/09/2021غير تنفيذي
يحمل شهادة البكالوريوس في المحاسبة  والزمالة المهنية في المحاسبة والمراجعة  

من جامعة الملك سعود ,المملكة العربية السعودية 
08/09/2024

المنصب

المناصب الحالية
عضو لجنة المراجعة في شركة المباني الخفيفة  
عضو لجن المراجعة في شركة األندلس العقارية 

عضو لجنة المراجعة في شركة تداول العقارية 
عضو لجنة المراجعة في شركة صلة الرياضية 

عضو لجنة المراجعة في شركة األفضل لتأجير السيارات 
عضو لجنة المراجعة في الشركة العربية لألنابيب 

عضو لجنة المراجعة منارات التنمية لإلستثمار 
رئيس لجنة المراجعة في شركة تداول السعودية 

رئيس لجنة المراجعة في شركة مركز مقاصة األوراق المالية 
شريك في شركة اللحيد واليحيى محاسبون قانونيون

المناصب السابقة
المدير الرئيسي في شركة ارنست ويونج 

شريك في شركة ارنست ويونج 

األستاذ/ صالح بن عبدهللا اليحيى   

عضو لجنة المراجعة

09/09/2021مستقل
يحمل شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل

المملكة العربية السعودية
08/09/2024

المنصب

المناصب الحالية
مدير المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر في هيئة تطوير المنطقة الشرقية 

المناصب السابقة
محاسب المحاسبة المالية وإعداد التقارير في سابك 

مدقق حسابات في شركة برايس ووتر هاوس كوبر
أمين لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر في هيئة تطوير المنطقة الشرقية  

األستاذ/ عمر بن عبدالعزيز الكرود

 أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة
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أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة
تاريخ بداية دورة المجلس
تاريخ نهاية دورة المجلس
صفة العضوية

عضو لجنة المراجعة

09/09/2021غير تنفيذي
يحمل شهادة البكالوريوس في المحاسبة  من الجامعة األردنية
محاسب قانوني معتمد CPA  في الواليات المتحدة األمريكية 

08/09/2024

المنصب

المناصب الحالية
مدير عام في شركة النوافذ المتعددة المحدودة 

عضو مجلس اإلدارة في شركة ماركوم 
عضو لجنة المراجعة في الشركة الوطنية العمومية للسيارات 

عضو لجنة المراجعة في شركة األفضل لتأجير السيارات 

المناصب السابقة
مدير عام في شركة الشرق األوسط للصناعات الدوائية

األستاذ/ وديع بن صالح أحمد صالح    

عضو مجلس اإلدارة (العضو المنتدب)
عضو اللجنة التنفيذية

09/09/2021تنفيذي
يحمل الدكتور / مازن حسونة شهادة الدكتوراه في التخطيط من جامعة ترونتو (كندا)  

08/09/2024

المنصب

المناصب الحالية
عضو مجلس ادارة مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة

عضو لجنة االستثمار لمجموعة عبداللطيف العيسى القابضه
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت لمجوعة عبداللطيف العيسى القابضة

رئيس مجلس ادارة شركة شعاع كابيتال السعودية
عضو مجلس ادارة شركة األفضل للتجارة

عضو اللجنة التنفيذية لشركة األفضل للتجارة
عضو مجلس ادارة شركة ستريتفير 

عضو لجنة المراجعة لشركة ستريتفير
عضو مجلس ادارة الشركة الوطنية العامة للسيارات

عضو لجنة المراجعة لشركة البحر األحمر الدولية
عضو مجلس ادارة للشركة العربية الفلسطينية لالستثمار

رئيس لجنة المراجعة للشركة العربية الفلسطينية لالستثمار
عضو لجنة االستثمار للشركة العربية الفلسطينية لالستثمار

الشريك التنفيذي لشركة مواخير للتنمية
عضو مجلس ادارة المنارة لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

رئيس لجنة المراجعة المنارة لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

المناصب السابقة
عضو المنتدب لمجموعة عبداللطيف العيسى القابضة
رئيس لجنة المراجعة الشركة الوطنية العامة للسيارات

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة رنا لالستثمار
عضو مجلس ادارة شركة شعاع كابيتال السعودية 

عضو لجنة المراجعة واأللتزام لشركة شعاع كابيتال السعودية
رئيس لجنة المراجعة وااللتزام لشركة إكسا للتأمين التعاوني
عضو لجنة المراجعة وااللتزام لشركة ألفا كابيتال (السعودية)
رئيس لجنة المراجعة  وااللتزام لشركة إكسا للتأمين التعاوني

عضو مجلس ادارة شركة إكسا للتأمين التعاوني
رئيس اللجنة المالية واالستثمار لشركة إكسا للتأمين التعاوني

عضو مجلس ادارة موبايلي السعودية لالتصاالت
عضو لجنة المراجعة لشركة موبايلي السعودية لالتصاالت 

عضو لجنة ادارة المخاطر لشركة موبايلي السعودية لالتصاالت
عضو لجنة االستثمار لغرفة الرياض 

األستاذ/ مازن بن ابراهيم حسونة

 أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة
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أعضاء مجلس اإلدارة للدورة السابقة والتي انتهت بتاريخ 2021-9-8

)1( بتاريخ 28/02/2021 قدم د. مازن حسونة اعتذاره عن منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة ومنصب رئيس لجنة الترشيحات
    والمكافآت مع بقائه عضواً فيها.   

)2( بتاريخ 25/2/2021 تم تعيين د.مازن حسونة عضو منتدب مكلف وفق خطاب عدم الممانعة من ساما 

)3( بتاريخ 4/4/2021 تم تعيين أ. خلدون الفاخري نائباً لرئيس مجلس اإلدارة وفق خطاب عدم الممانعة من ساما

العضويات في اليسر حالة العضوية اسم العضو

رئيس مجلس اإلدارة  غير تنفيذي عبدالمحسن بن عبداللطيف العيسى

عضو مجلس اإلدارة 
نائب رئيس مجلس اإلدارة )3(

رئيس لجنة إدارة المخاطر واالئتمان
عضو اللجنة التنفيذية 

غير تنفيذي خلدون بن عبدهللا الفاخري

نائب رئيس مجلس اإلدارة )1(
عضو منتدب مكلف )2( 

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت )1(
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت 

عضو اللجنة التنفيذية  

تنفيذي مازن بن ابراهيم حسونة

عضو مجلس اإلدارة 
رئيس اللجنة التنفيذية  مستقل موسى بن عبدالمحسن آل موسى

عضو مجلس اإلدارة 
عضو لجنة إدارة المخاطر واالئتمان

عضو اللجنة التنفيذية
غير تنفيذي هاني بن سليمان الشدوخي

عضو مجلس اإلدارة 
عضو اللجنة التنفيذية غير تنفيذي عبدهللا بن عبدالمحسن العيسى

عضو مجلس اإلدارة مستقل عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم
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أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية والتي بدأت تاريخ 2021-9-9

المهام و المسؤوليات الرئيسية

وضع االستراتيجيات الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.	 

تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها.	 

اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة.	 

وضع نظام حوكمة خاص بالشركة واالشراف العام عليه ومراقبة مدى فعاليته وتعديله عند الحاجة.	 

وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف عليها.	 

وضع اهداف األداء  ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل فى الشركة.	 

المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية فى الشركة واعتمادها.	 

العضويات في اليسر حالة العضوية اسم العضو

رئيس مجلس اإلدارة  غير تنفيذي عبدالمحسن بن عبداللطيف العيسى

نائب رئيس مجلس اإلدارة
رئيس لجنة إدارة المخاطر واالئتمان

عضو اللجنة التنفيذية
مستقل خلدون بن عبدهللا الفاخري

عضو مجلس اإلدارة )العضو المنتدب(
عضو اللجنة التنفيذية تنفيذي مازن بن ابراهيم حسونة

عضو مجلس اإلدارة 
رئيس اللجنة التنفيذية  مستقل موسى بن عبدالمحسن آل موسى

عضو مجلس اإلدارة 
عضو لجنة إدارة المخاطر واالئتمان

عضو اللجنة التنفيذية
غير تنفيذي هاني بن سليمان الشدوخي

عضو مجلس اإلدارة 
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت  غير تنفيذي عبدهللا بن عبدالمحسن العيسى

عضو مجلس اإلدارة 
رئيس لجنة المراجعة وااللتزام مستقل عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم
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)1(  تم تكليف الدكتور مازن حسونة عضواً منتدباً للشركة اعتباراً من تاريخ 2021/02/25 وفق خطاب عدم الممانعة من ساما.

 عدد اإلجتماعات: )3( اجتماعات 

اإلجتماع الثالث
2021/06/22

اإلجتماع الثاني
2021/03/31

اإلجتماع األول
2021/02/10

المنصب اسم العضو

رئيس المجلس ✔ ✔ ✔ عبدالمحسن بن عبداللطيف العيسى

نائب الرئيس ✔ ✔ ✔ خلدون بن عبدهللا الفاخري
عضو منتدب مكلف ✔ ✔ ✔ د.مازن ابراهيم حسونة )1(
عضو ✔ ✔ ✔ موسى بن عبدالمحسن آل موسى
عضو ✔ ✔ ✔ هاني بن سليمان الشدوخي
عضو ✔ ✔ ✔ عبدهللا بن عبدالمحسن العيسى
عضو ✔ ✔ ✔ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم

اجتماعات مجلس االدارة في عام 2021م

الدورة السابقة والتي انتهت بتاريخ 2021-9-8
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 عدد اإلجتماعات: )3( اجتماعات 

اإلجتماع السادس
2021/12/13

اإلجتماع الخامس
2021/10/05

اإلجتماع الرابع
2021/09/22

المنصب اسم العضو

رئيس المجلس ✔ ✔ ✔ عبدالمحسن بن عبداللطيف العيسى)1(

نائب الرئيس ✔ ✔ ✔ خلدون بن عبدهللا الفاخري)2(
د.مازن ابراهيم حسونة)3( عضو منتدب ✔ ✔ ✔
عضو ✔ ✔ ✔ موسى بن عبدالمحسن آل موسى
عضو ✔ ✔ ✔ هاني بن سليمان الشدوخي
عضو ✔ ✔ ✔ عبدهللا بن عبدالمحسن العيسى

عضو ✔ ✔ ✔ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم

الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2021/09/09 وفق قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/09/08

)1( تم تعيين األستاذ عبدالمحسن بن عبداللطيف العيسى رئيساً للمجلس بتاريخ 2021/10/17 وفق خطاب عدم الممانعة من البنك المركزي السعودي 

)2( تم تعيين األستاذ خلدون بن عبدهللا الفاخري نائباً للمجلس بتاريخ 2021/10/17 وفق خطاب عدم الممانعة من البنك المركزي السعودي

)3( تم تعيين الدكتور مازن بن إبراهيم حسونة عضواً منتدباً بتاريخ 2021/10/17 وفق خطاب عدم الممانعة من البنك المركزي السعودي
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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:	 

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 اإلشــراف علــى إدارة االلتــزام والتحقــق مــن مــدى التزام شركة اليسر لإلجارة والتمويل  بالتعليمــات.
o التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن مراجعــي الحســابات الخارجييــن ودراســة خططهــم وإقالتهــم وتحديــد أتعابهــم

اللجان التابعة لمجلس اإلدارة و لجنة المراجعة وااللتزام

اواًل : لجنة المراجعة واإللتزام 
المهام و المسؤوليات الرئيسية

* تمت إستقالة األستاذ/ عبدهللا الداوود بتاريخ 6/6/2021

عدد اإلجتماعات: )4( اجتماعات

اإلجتماع الرابع
2021/8/15

اإلجتماع الثالث
2021/5/25

اإلجتماع الثاني
2021/4/27

اإلجتماع األول
2021/3/3

المنصب اسم العضو

رئيس اللجنة ✔ ✔ ✔ ✔ محمد عبدالرحمن الجبرين

✖ عبدهللا عبدالعزيز الداوود عضو ✔ ✔ ✔

عبدالعزيز عبدهللا العقل عضو ✔ ✔ ✔ ✔

صالح عبدهللا اليحيى عضو ✔ ✔ ✔ ✔

عبدالرحمن عبدالمحسن بالغنيم عضو ✔ ✔ ✔ ✔

اجتماعات لجنة المراجعة واإللتزام في عام 2021م

الدورة السابقة والتي انتهت بتاريخ 08-09-2021م
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)1( تم تعيين األستاذ صالح اليحيى عضواً في لجنة المراجعة بتاريخ  2021/11/15 وفق قرار الجمعية العامة العادية.

تم تشكيل اللجنة وفق قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/09/08 وباشرت أعمالها بعد صدور خطاب عدم الممانعة بتاريخ 2021/10/17(

عدد اإلجتماعات: )4( اجتماعات

اإلجتماع التاسع
2021/12/30

اإلجتماع الثامن
2021/11/9

اإلجماع السابع
2021/11/8

اإلجتماع السادس
2021/10/26

اإلجتماع الخامس
2021/10/10

المنصب اسم العضو

رئيس اللجنة ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ عبدالرحمن عبدالمحسن 
بالغنيم

محمد عبدالرحمن الجبرين عضو ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

عمر عبدالعزيز الكرود عضو ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✖ وديع أحمد صالح عضو ✔

✔ ✖ ✖ ✖ ✖ صالح عبدهللا اليحيى)1( عضو

الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2021/09/09م وفق قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/09/08م

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالترشــيح لعضويــة المجلــس أو اللجــان أو لشــغل المراكــز الشــاغرة  وفقاً للسياســات والمعاييــر المعتمــدة.	 
المراجعــة الســنوية لالحتياجــات المطلوبــة مــن المهــارات المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة.	 
مراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة وتحديــد جوانــب الضعــف والقــوة ورفــع التوصيــات بذلــك.	 
وضــع سياســات واضحــة لتعويضــات ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن فــي الشركة ورفــع اقتــراح ســنوي لمجلــس اإلدارة 	 

بالميزانيــة الســنوية للمكافــآت والحوافــز الخاصــة بكبــار التنفيذييــن.

ثانياً:- لجنة الترشيحات والمكافآت
المهام و المسؤوليات الرئيسية
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)1( تم تعيين د. فهد الزهراني رئيساً للجنة بتاريخ 2021/04/21 وفق خطاب عدم الممانعة من البنك المركزي السعودي بعد إستقالة 
    د.مازن حسونة من منصب رئيس اللجنة.

ـــة مـــن  ـــدم الممانع ـــد صـــدور خطـــاب ع ـــا بع ـــخ 22/09/2021 وباشـــرت أعماله ـــم YSR20255 وتاري ـــس رق ـــرار المجل ـــة وفـــق ق ـــم تشـــكيل اللجن ) ت
البنـــك المركـــزي الســـعودي بتاريـــخ 17/10/2021(

عدد اإلجتماعات: )2( اجتماع

اإلجتماع الثاني
2021/4/21

اإلجتماع األول
2021/2/23

المنصب اسم العضو

رئيس اللجنة )1( ✔ ✔ د. فهد موسى الزهراني

د. مازن ابراهيم حسونة عضو ✔ ✔

سعد محمد السياري عضو ✔ ✔

ابراهيم محمد العامر عضو ✔ ✔

صالح عبدهللا العلي عضو ✔ ✔

عدد اإلجتماعات: )2( اجتماع

اإلجتماع الرابع
2021/12/6

اإلجتماع الثالث
2021/11/7

المنصب اسم العضو

رئيس اللجنة  ✔ ✔ سعد محمد السياري

ابراهيم محمد العامر عضو ✔ ✔

صالح عبدهللا العلي عضو ✔ ✔

✖ عبدهللا بن عبدالمحسن العيسى  عضو ✔

اجتماعات لجنة الترشيحات و المكافآت في عام 2021 م

الدورة السابقة والتي انتهت بتاريخ 2021/09/08م

الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2021/09/09 وفق قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/09/08
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التأكد من وجود مراقبة فعالة مـن الشركة  لضمـان الممارسـة الحكيمـة لنشـاطات االئتمان وتجنـب المخاطـر المفرطـة المتخذة مـن قبل الشركة.	 
مراجعــة واعتماد السياســات واالجراءات المتعلقة بمنح االئتمان لألفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.	 

ثالثاً:- لجنة إدارة المخاطر واالئتمان
المهام و المسؤوليات الرئيسية

عدد اإلجتماعات: )4( اجتماعات

اإلجتماع الرابع
2021/6/10

اإلجتماع الثالث
2021/4/7

اإلجتماع الثاني
2021/3/11

اإلجتماع األول
2021/2/3

المنصب اسم العضو

رئيس اللجنة ✔ ✔ ✔ ✔ خلدون بن عبدهللا الفاخري

هاني بن سليمان الشدوخي عضو ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✖ سلطان عبدهللا السطان عضو ✔ ✔

✖ ✔ ✖ ناصر عبدالرحمن العيسى عضو ✔

اجتماعات لجنة إدارة المخاطر واالئتمان في عام 2021م

الدورة السابقة والتي انتهت بتاريخ 2021/09/08م

ـــخ 22/09/2021 وباشـــرت أعمالهـــا بعـــد صـــدور خطـــاب عـــدم الممانعـــة مـــن  ـــة وفـــق قـــرار المجلـــس رقـــم YSR20257 وتاري ـــم تشـــكيل اللجن  ) ت
ـــخ 17/10/2021( ـــزي الســـعودي بتاري ـــك المرك البن

* تـــم تعييـــن األســـتاذ ســـلطان بـــن محمـــد بـــن حميـــد عضـــواً فـــي لجنـــة إدارة المخاطـــر واإلئتمـــان بتاريـــخ 2021/11/10 وفـــق خطـــاب عـــدم الممانعـــة 
مـــن البنـــك المركـــزي الســـعودي.

عدد اإلجتماعات: )2( اجتماع

اإلجتماع السادس
2021/12/12

اإلجتماع الخامس
2021/11/1

المنصب اسم العضو

رئيس اللجنة ✔ ✔ خلدون بن عبدهللا الفاخري

هاني بن سليمان الشدوخي عضو ✔ ✔

سلطان عبدهللا السطان عضو ✔ ✔

طارق بن زياد العيسى  عضو ✔ ✔

✔ ✖ سلطان بن محمد بن حميد  عضو

الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2021/09/09 وفق قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/09/08
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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.. 1
للمراجعة والتوصية على سبيل المثال ال الحصر:. 2

- مشروع / خطة / اقتراح جديد، أو تغيير كبير.
- التحليل المالي الفصلي / السنوي.

-الميزانية المقترحة.
- النفقات الرئيسية. 

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

رابعاً:- اللجنة التنفيذية
المهام و المسؤوليات الرئيسية

 عدد اإلجتماعات: )3( اجتماعات 

اإلجتماع الثالث
2021/06/08

اإلجتماع الثاني
2021/04/12

اإلجتماع األول
2021/02/02

المنصب اسم العضو

رئيس اللجنة ✔ ✔ ✔ موسى بن عبدالمحسن آل موسى

عضو ✔ ✔ ✔ د.مازن ابراهيم حسونة

عضو ✔ ✔ ✔ خلدون بن عبدهللا الفاخري

عضو ✔ ✔ ✔ هاني بن سليمان الشدوخي

عبدهللا بن عبدالمحسن العيسى  عضو ✔ ✔ ✔

بندر بن علي القعيطي  عضو ✔ ✔ ✔

الدورة السابقة والتي انتهت بتاريخ 2021/09/08
اجتماعات اللجنة التنفيذية في عام 2021م

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



41

ـــة مـــن  ـــدم الممانع ـــد صـــدور خطـــاب ع ـــا بع ـــخ 22/09/2021 وباشـــرت أعماله ـــم YSR20256 وتاري ـــس رق ـــرار المجل ـــة وفـــق ق ـــم تشـــكيل اللجن ) ت
البنـــك المركـــزي الســـعودي بتاريـــخ 17/10/2021(

عقدت الجمعية العامة العادية ثالثة اجتماعات لعام 2021

عدد اإلجتماعات: )2( اجتماع

اإلجتماع الخامس
2021/12/07

اإلجتماع الرابع
2021/11/08

المنصب اسم العضو

رئيس اللجنة  ✔ ✔ موسى بن عبدالمحسن آل موسى

د.مازن ابراهيم حسونة عضو ✔ ✔

خلدون بن عبدهللا الفاخري عضو ✔ ✔

✔ ✖ هاني بن سليمان الشدوخي عضو

رقم االجتماع تاريخ االنعقاد أسماء أعضاء المجلس الحاضرين

2021/01/20 عبد المحسن بن عبد اللطيف العيسى االجتماع األول

2021/07/05 عبد المحسن بن عبد اللطيف العيسى االجتماع الثاني

2021/11/15 عبد المحسن بن عبد اللطيف العيسى االجتماع الثالث

الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2021/09/09 وفق قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/09/08

الجمعية العامة العادية
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شكر و تقدير
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ـــة  ـــج إيجابي ـــه الشـــركة مـــن نتائ ـــا قدمت ـــزازه بم ـــن ســـروره واعت ـــس اإلدارة ع ـــر مجل ـــام يعّب فـــى الخت
ــي  ــن مجلـــس اإلدارة فـ ــة مـ ــان المنبثقـ ــاء اللجـ ــول ألعضـ ــكر موصـ ــام 2021 م والشـ ــالل العـ خـ
ـــي  ـــاءة والمتعلقـــة باألعمـــال واألنشـــطة الت ـــى جهودهـــم المخلصـــة ومســـاهمتهم البّن الشـــركة عل
تقدمهـــا الشـــركة لعمالئهـــا. كمـــا ينتهـــز المجلـــس هـــذه الفرصـــة ليعّبـــر عـــن شـــكره وتقديـــره لألخـــوة 
ـــر فـــي  ـــر الكبي ـــه األث ـــذي كان ل المســـاهمين وعمـــالء الشـــركة علـــى دعمهـــم وثقتهـــم وتعاونهـــم ال
ـــن فـــي الشـــركة  ـــكلِّ العاملي ـــره ل ـــد مـــن التقـــدُّم و اإلزدهـــار، كمـــا ينقـــل شـــكره وتقدي تحقيـــق مزي
علـــى جهودهـــم المخلصـــة وتفانيهـــم فـــي تأديـــة واجبهـــم ومهـــام عملهـــم و لـــكلِّ مـــن ســـاهم 

فـــي تقـــدم الشـــركة.
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القوائم المالية المدققة 
عن العام المالي المنتهي 

في 2021/12/31م
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