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كلمة رئي ـ ــس مجلس إلادارة
يسرني ان اقدم لكم بإسمي و بإسم زمالئي أعضاء
مجلس ٕادارة شركة ايجارة للتمويل التقرير السنوي
ملجلس إلادارة والذي يستعرض نتائج أعمال وإنجازات
الشركة خالل العام 2021م .في ٕاطار جهود الشركة
ٔ
الحثيثة للوصول ٕالى اهدافها وتنويع منتجاتها لتحقيق
ر ٔويتها .ونتيجة لهذا ألاداء فقد انعكس ذلك على نجاح
نموذج عمل الشركة و تطوير منتجاتها وأعمالها لتواكب
ألاوضاع إلاقتصادية الحالية ،حيث تضمن هذا التقرير
استعراض أداء الشركة التشغيلي و املالي و القوائم
املالية و إضاحاتها.
وبهذه املناسبة يتقدم مجلس إلادارة ببالغ الشكر
وإلامتنان إلى جميع املساهمين ،وإلى منسوبي“ إيجارة”
على أداءهم خالل العام 2021م،
متمنين النجاح الدائم للجميع.

رئي ـ ـ ــس مجل ــس الادارة
عبدهللا بن عبدالعزيز الزيد
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أعضاء مجلس الادارة

فايز بن عبدهللا الفايز
(عضو مجلس إلادارة)

*عبدالعزيز عبدالرحمن العريفي
(عضو مجلس إلادارة)

تركي بن محمد البيز
(عضو مجلس إلادارة)

سعود بن عمر البليهد
(نائب رئيس مجلس إلادارة)

**عبدهللا بن عبدالعزيز الزيد
(رئيس مجلس إلادارة)

* قدم استقالتة من عضوية مجلس االدارة بتاريخ15/03/2021
**قدم استقالتة من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ31/01/2022
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كلمة الرئيس التنفيذي
اصالة عن نفس ي و نيابة عن زمالئي منسوبي شركة ايجارة
للتمويل يسرني من خالل هذا التقرير تقديم اهم انجازات
شركة ايجارة للتمويل ومركزها املالي للعام 2021م و الذي
يتسم بالتميز على الرغم من تحديات السوق و التغيير
املستمر به ،لقد شهدنا هذا العام نتائج اداء ايجابيه للشركة
من خالل دعم القرارات الاستراتيجية وتنويع املنتجات حيث
حققت شركة ايجارة للتمويل قفزه جديدة من خالل تنفيذنا
الناجح لقرارات و استراتيجيات وتوجيهات مجلس إلادارة.
كمـا يســعدني إلاشادة بجهــود جميــع منســوبينا علــى كافــة
املســتويات فــي تحقيــق إلانجازات والنجاحــات ،والذيــن
بدورهــم أظهــروا قــدرات ذات كفــاءة عاليــة ،مدفوعيــن بقيمنــا
املشــتركة التــي تتمثــل فــي العمــل بشــغف والرغبــة فــي إلانجاز
وألاحترام املتبــادل والتطويــر وإلابتكار .
وســنواصل بمشــيئة اللــه ســعينا لتطويــر منتجات تمويلية
متميــزة لعمالئنا وفقــا لألسس الراســخة فــي مســيرتنا املميــزة
باإلانجــاز والتنميــة ،متجهيــن نحــو مرحلــة جديـدة مـن العطـاء
والنمـو والتطويـر لتعزيـز دورنـا فـي قطـاع التمويل بــكل أمــان
وموثوقيــة.
و ال يسعني في الختام إال أن أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس
وأعضاء مجلس إلادارة على دعمهم الالمحدود وكافة شركائنا
في النجاح،

تركي بن محمد البيز
الرئيس التنفيذي
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عن ايجارة للتمويل
ايجارة للتمويل هي شركة شخص واحد مساهمة مقفلة
تأسست في عام 2012م بموجب سجل تجاري
رقم1010341079كشركة محدودة برأس مال يبلغ
100الف ريال وتم تحويلها إلى شركة مساهمة مقفلة
وزيادة رأس مال الشركة إلى 100مليون ريال سعودي
مدفوع بالكامل في عام 2014م ،و في عام 2020م تم زيادة
رأس مال الشركة إلى 200مليون ريال سعودي وذلك بعد
الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي السعودي.
ويقع مقرها الرئيس ي بمدينة الرياض حيث بدأت
بممارسة أعمالها في نفس العام (2012م) و حصلت على
ترخيص مزاولة نشاط الايجار التمويلي من البنك املركزي
السعودي في عام 2015م.
كما تم تحويل الكيان القانوني لشركة ايجارة للتمويل
من شركة مساهمة مقفلة إلى (شركة شخص واحد
مساهمة مقفلة) في عام 2019م ،وذلك بعد حصولها على
عدم ممانعة البنك املركزي السعودي ،حيث تقدم
لعمالئها خدمات إلايجار التمويلي و التمويل الاستهالكي
وفق أحكام ومبادئ الشريعة إلاسالمية.
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الرؤية و الرسالة و القيم الجوهرية:
رؤيتنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا:
أن تكون إيجارة للتمويل من الرواد في مجال التمويل ومزودا مثاليا وخيارا مفضال لحلول التأجير التمويلي املرنة وامليسرة و
متميزة في تقديم الخدمات وابتكار املنتجات التمويلية املناسبة للسوق السعودي.

الرسال ـ ـ ــة:
ٔ
ريادة التنمية لقطاع التمويل ليكون ركيزة ثابتة في القطاع املالي للمملكة العربية السعودية من خالل تطبيق افضل
املمارسات العاملية.

القيم الجوهرية:
تعزيز القيم الجوهرية ل ـ “إيجارة” وترسيخ ثقافة الشركة في املساهمة في تنمية قطاع التمويل ،وترسيخ وتطوير مكانتها ٕكاحدى
شركات التمويل املتميزة واملربحة ،وبناء سمعة ناجحة في ٔ
بيية العمل ،والكفاءة التشغيلية ،واملشاركة في التنمية املستدامة.

فلسفتنـ ـ ـ ــا:
ضمن بيئة عمل إيجارة ،ال يقتصر ألامر على مجرد الالتزام ،بل نسعى إلى أن نكون روادا في مجال تقديم خدمات التأجير التمويلي
والتمويل الاستهالكي التي تتوافق مع أحكام الشريعة إلاسالمية وتطوير منتجات وخدمات تمويلية مبتكرة تحقق الريادة في السوق
وتساعد عمالءنا على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهدافهم .نحن نبذل قصارى جهدنا لتقديم أعلى مستويات الخدمة للعميل ونركز
على تعزيز قيمة عمالئنا من خالل إيالئهم ألاولوية املطلقة ضمن اهتماماتنا وسعينا الدائم إلى تلبية احتياجاتهم ونيل رضاهم
فنحن في إيجارة نحرص دوما على أن يتحلى كل عناصر فريق عملنا بأعلى املعايير املهنية التي تعكس روح الالتزام بتقديم أفضل
الخدمات وأكثرها سهولة ،عندما يتعلق ألامر بحلول تمويلية ،فإن إيجارة هي الحل ألامثل الذي يلبي تطلعات واحتياجات العمالء
كافة ويحوز على ثقتهم املطلقة ألسباب كثيرة نذكر منها:
 إيجارة هي أسرع وسيلة المتالك سيارتك
ا
دون إجراءات تستغرق وقتا طويال.


تتيح إيجارة الحفاظ على رأس مالك
ا
لتكون قادرا على الاستفادة ألغراض
تجارية منتجة أخرى.

 تتيح إيجارة برامج تمويلية بعدة
خيارات بهدف منح املرونة
والتيسير.
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ألاهداف الاستراتيجية
للشركة
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ألاهداف الاستراتيجيـ ـ ـ ـ ـ ــة:
تـهدف“إيجارة” بكامل الشفافية واملصداقية في ٔالتعامل مع املساهمين ٔواملوظفين والجهات
إلاشرافية والرقابية وذلك من خالل اطالعهم على اهداف الشركة وغاياتها واعمالها.في مواصلة
ريادتها و تصدرها في خدمات التأجير التمويلي و التمويل الاستهالكي املتوافق مع احكام الشريعة
الاسالمية حيث قامت إيجارة خالل عام 2021م بمواصلة التركيز على تنفيذ البرامج التشغيلية
وتنفيذ هذه الاستراتيجية من خالل ثالثة محاور عمل أساسية وهي:
 التحسـين املســتمر لألداء التشــغيلي وتطوير منتجات تمويلية.
 التميز في العمليات التشغيلية  :لتحقيق أعلى مستوى في تقديم الخدمات التمويلية وبأقل
النفقات املمكنة.
 تعزيز القدرات والكفاءات التسويقية :لتنفيذ ألانشطة التسويقية بصورة مستمرة والتوسع في
استقطاب الشرائح املستهدفة.
 توفير املوارد البشرية وتعزيز القدرات املهنية :من خالل املحافظة على بيئة عمل جاذبة،
واستقطاب املتميزين والخبرات املناسبة واملحافظة على الكوادر املتميزة.
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التكوين والنشاط

11

التكوين والنشاط
شركة إيجارة للتمويل ( سابقا شركة إيجارة املحدودة ) هي شركة (شخص واحد مساهمة مقفلة)
مسجلة بموجب السجل التجاري رقم  7001727754الصادر بتاريخ 1433/07/15هـ املوافق
2012/06/05م .وتم تعديل اسم الشركة من (شركة إيجارة املحدودة) إلى شركة إيجارة للتمويل وتحويل
الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة بتاريخ  1436/05/28هـ
املوافق 2015/03/19م ،وتم إعالن التحول بموجب القرار الوزاري رقم  /517ق وتاريخ  1436/07/15هـ
املوافق 2015/05/04م .وفي تاريخ 1436/11/16هـ املوافق 2015/08/31م كما تم تحويل كيانها القانوني
من شركة مساهمة مقفلة إلى شركة شخص واحد مساهمة مقفلة بتاريخ 1441/04/22هـ املوافق
2019/19/12م
حصلت إيجارة للتمويل على ترخيص البنك املركزي السعودي ملمارسة نشاط إلايجار التمويلي في عام
2015م وفي عام 2021م حصلت الشركة على ترخيص البنك املركزي السعودي على ممارسة نشاط
التمويل الاستهالكي.
ويعد الرياض املركز الرئيس ي للشركة و في عام  2017تم افتتاح فرع للشركة في املنطقة الشرقية وفي عام
2018م تم افتتاح فرع للشركة في املنطقة الغربية (جدة) كما تم افتتاح فرع بمنطقة (املدينة املنورة)
ويقوم نشاطها على تقديم خدمات التأجير التمويلي و التمويل الاستهالكي وفق أحكام ومبادئ الشريعة
إلاسالمية .وتستهدف الشركة بمنتجاتها شريحة قطاع ألافراد من املوظفين الحكوميين ( مدنيين أو
عسكريين ) وكذلك شريحة ألافراد من منسوبي القطاعات شبه الحكومية والشركات املساهمة .

ويتمثل الشكل القانوني للشركة كاالتي:
ألاسم القانوني

شركة إيجارة للتمويل

الصفة القانونية

شركة شخص واحد مساهمة مقفلة

رأس املال

 200,000,000ريال سعودي

املقر الرئيس ي

الرياض ،اململكة العربية السعودية

عدد الفروع حتى العام املالي املنتهي
في2021م
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أعضاء مجلس الادارة
واللجان و إلادارة التنفيذية
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أعضاء مجلس الادارة واللجان و إلادارة التنفيذية
تلتزم شركة ايجارة للتمويل باالفصاح عن اعضاء مجلس الادارة و اللجان و الادارة التنفيذية وذلك طبقا للمادة املادة ( )102و الفقرة(أ) واملادة
()50من مبادئ الحوكمة الرئيسية الصادرة من البنك املركزي السعودي و التي تنص على ان «يعد املجلس تقريرأ سنويا يعكس فيه عمليات
السنة املالية املنتهية على ان يتضمن بحد "ادنى اسماء اعضاء املجلس و اعضاء اللجان و الادارة التنفيذية ووظائفهم الحالية و السابقة
ومؤهالتهم و خبراتهم» « إلافصاح في تقرير املجلس السنوي عن اللجان املنبثقة عنه ونطاق عملها باإلضافة إلى اسماء اعضائها « كما سوف
يتضمن اسماء الشركات داخل اململكة و خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة ايجارة عضوا في مجلس إدارتها .

 -1أسماء اعضاء مجلس إلادارة و اللجان و الادارة التنفيذية ووظائفهم الحالية و السابقة ومؤالهتهم وخبراتهم:
الاسم

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

املؤهالت

الخبرات

عبدهللا بن عبدالعزيز الزيد*

رئيس مجلس إلادارة

مستشار وزير البترول منذ
2000م حتى م2002

درجة املاجستير  ،إلادارة
العامة من جامعة بنسلفانيا
وبكالوريوس في الاقتصاد و
العلوم السياسية من جامعة
امللك سعود

تقلد العديد من املناصب و
كان اخرها رئيس مجلس
إلادارة في الشركة السعودية
لالستثمارات البترولية منذ
1990م حتى 2012م

سعود بن عمر البليهد

نائب رئيس مجلس إلادارة
ورئيس اللجنة التنفيذية و
رئيس لجنة املراجعة
ورئيس لجنة املخاطر و
الائتمان***

تقلد العديد من املناصب
القيادية في عدة قطاعات في
اململكة العربية العربية
السعودية

بكالوريوس في علوم الهندسة
الكهربائية من جامعة امللك
فهد للبترول و املعادن

العضو املنتدب لشركة وتد
القابضة ورئيس مجلس إدارة
شركة موغان ستانلي شغل ـ
العديد من املناصب في عدة
شركات

عضو مجلس املديرين في
الشركة السعودية لهندسة
وصناعة الطيران منذ 2016
حتى 2019م

درجة املاجستير في ادارة
الاعمال من جامعة ستانفورد ـ
وبكالوريوس إدارة اعمال
كلية بابسون الواليات
املتحدة الامريكية

شغل العديد من املناصب
منها منصب مدير الخزينة في
الشركة الوطنية السعودية ـ
للنقل البحري

تركي بن محمد البيز

عضو مجلس إلادارة وعضو ـ
اللجنة التنفيذية و عضو
لجنة املخاطر و الائتمان

شغل العديد من املناصب في
بنك الرياض وكان اخرها
نائب رئيس ومدير إدارة البيع
منذ  2003حتى 2006

بكالوريوس في الحاسب الالي
ونظم املعلومات من جامعة
امللك فيصل

يشارك في عضوية عدة
مجالس إدارات في عدة
قطاعات

فايز بن عبدهللا الفايز

عضو مجلس إلادارة وعضو ـ
اللجنة التنفيذية وعضو ـ
لجنة املخاطر و الائتمان

املدير الاستثماري بشركة
افراس لالستثمار التجاري
منذ  2008حتى 2013م

بكالوريوس في علوم الهندسة
الكهربائية من جامعة امللك
فهد للبترول و املعادن

عضو في مجلس إدارة ايكال
للموارد البشرية منذ 2015م
حتى تاريخة

عبدالعزيز بن عبدالرحمن
العريفي**

عضو مجلس إلاداره ورئيس ـ
لجنة املخاطر و الائتمان

أعضاء لجنة املراجعة من خارج مجلس إلادارة

سلمان بن ابراهيم السبتي

عضو لجنة املراجعة

مراجع اول بشركة برايس واتر
هاوس كوبرز منذ عام
2012م حتى 2015م

درجة املاجستير في تخصص
محاسبة خدمات مالية من
جامعة هدرسفيلد و
بكالوريوس في املحاسبة من
جامعة امللك سعود

مدير محاسبة اول بشركة
جدوى لالستثمار

رضا عبدالحليم طراد

عضو لجنة املراجعة

شغل العديد من املناصب في
تخصصات محاسبية وكان
اخرها رئيس قسم املراجعة
الداخلية بشركة افراس
للتجارة و املقاوالت

درجة املاجستير في إدارة
الاعمال وبكالوريوس محاسبة
من جامعة عين شمس

نائب الرئيس للشؤون املالية و
الادارية بشركة معارف للتعليم
و التدريب

* قدم استقالتة من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ31/01/2022
** قدم استقالتة من عضوية مجلس االدارة بتاريخ15/03/2021
*** تم تعيينه رئيسا ً للجنة المخاطر بتاريخ  10/06/2021بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي وذلك بعد قبول استقالة الرئيس السابق
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الاسم

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

املؤهالت

الخبرات

إلادارة التنفيذية

*تركي بن محمد البيز

الرئيس التنفيذي

شغل العديد من املناصب في
بنك الرياض وكان اخرها نائب
رئيس ومدير إدارة البيع منذ
 2003حتى 2006م

بكالوريوس في الحاسب
الالي ونظم املعلومات
من جامعة امللك
فيصل

يشارك في عضوية عدة
مجالس إدارات في عدة
قطاعات

فايز بن عبدهللا الفايز

املدير املالي

املدير الاستثماري بشركة افراس
لالستثمار التجاري منذ 2008
حتى 2013م

بكالوريوس في علوم
الهندسة الكهربائية من
جامعة امللك فهد
للبترول و املعادن

عضو في مجلس إدارة ايكال
للموارد البشرية منذ
2015م حتى تاريخة

**ايمن بن فهد الجبالي

الرئيس التنفيذي لقطاع
العمليات

شغل العديد من املناصب في
بنك الامارات و كان اخرها رئيس ـ
الحسابات و العمليات الائتمانية
لالفراد

حاصل على مؤهل
مصرفي من املعهد
املصرفي باململكة
العربية السعودية

رئيس الحسابات و
العمليات الائتمانية لالفراد
ببنك الامارات منذ 2014م
حتى 2016م

عبدالعزيز بن محمد املنصور

الرئيس التنفيذي لقطاع
الاعمال و التسويق

شغل العديد من املناصب ببنك
الرياض كان اخرها مكلف
مساعد نائب رئيس تخطيط
ومساندة البيع

بكالوريوس بحوث
عمليات من جامعة
امللك سعود

عضو مجلس إدارة ايكال
للموارد البشرية منذ
2021م حتى تاريخة

***رياض سليمان العمران

رئيس إدارة الالتزام

تقلد العديد من املناصب ببنك ـ
الامارات كان اخرها مدير
العمليات/خدمات التمويل
التأجيري

بكالوريوس إدارة اعمال
من جامعة امللك
عبدالعزيز

مدير ألالتزام للخدمات
املصرفية ببنك الامارات
منذ 2012م حتى 2015م

ابراهيم خلف املزعل

مدير إدارة التدقيق الداخلي

شغل العديد من املناصب ببنك
الامارات كان اخرها مساعد مدير
العمليات منذ 2016م حتى
2018م

بكالوريوس الاقتصاد و
إلادارة من جامعة امللك
عبدالعزيز

مدقق داخلي ببنك الامارات
منذ 2014م حتى 2016

ماجد عبداللة النافع

مدير ادارة املخاطر

مدير عمليات الائتمان بالبنك
الهولندي سابقا من تاريخ 2006
حتى تاريخ 2015

بكالوريوس هندسة
نفط من جامعة امللك
سعود

عدة دورات باملجال املالي
واملصرفي وكذلك بادارة
املخاطر والائتمان واللغة
الانجليزية

سعد بن محمد القرني

مدير ألامن السيبراني

مدير ألامن السيبراني بجامعة
نجران منذ  2018حتى 2021
مساعد مدير تقنية املعلومات
بجامعة نجران منذ  2015حتى
2018

بكالوريوس علوم
حاسب آلي
دبلوم عالي أمن
سيبراني

عضو لجنة ألامن السيبراني
بوزارة التعليم منذ 2019
حتى 2021

* قدم استقالتة كرئيس تنفيذي للشركة بتاريخ01/01/2022
** قدم استقالتة بتاريخ 28/09/2021
*** قدم استقالتة بتاريخ 19/12/2021
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 -2إلافصاح عن اللجان املنبثقة عن مجلس إلادارة و ابرز مهامها باإلضافة إلى اسماء اعضائها.
اللجنة التنفيذية
ابرز مهام اللجنة

اسماء ألاعضاء

املنصب

سعود بن عمر البليهد

رئيس اللجنة

تركي بن محمد البيز

عضو

فايز بن عبدهللا الفايز

عضو

اسماء ألاعضاء

املنصب

سعود بن عمر البليهد

رئيس اللجنة

سلمان بن ابراهيم السبتي

عضو

رضاء عبدالحليم طراد

عضو

مراجعة تقارير إلادارة الدورية
•
مراجعة أداء الشركة وتقييمة
•
متابعة الخطط الاستراتيجية للشركة طويلة وقصيرة املدى
•
مراجعة استراتيجيات وأهداف الشركة ،وتقديم توصياتها
•
للمجلس بهذا الخصوص.
مراجعة سياسات وإجراءات العمل في الشركة فيما عدا
•
السياسات وإلاجراءات املحاسبية.

لجنة املراجعة

ابرز مهام اللجنة
•
•
•
•
•

دراسة القوائم املالية ألاولية و السنوية للشركة قبل عرضها
على مجلس إلادارة و إبداء رأيها و التوصية في شأنها لضمان
نزاهتها و عدالتها و شفافيتها.
إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس إلادارة فيما إذاكان
تقرير مجلس إلادارة و القوائم املالية للشركة عادلة و متوازنة و
مفهومة.
دراسة أي مسألة مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير املالية
البحث بدقة في أي مسائل يثيرها املدير املالي للشركة.
التحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة
في التقارير املالية

لجنة املخاطر و إلائتمان
اسماء ألاعضاء

املنصب

ابرز مهام اللجنة

عبدالعزيز بن عبدالرحمن العريفي *

رئيس اللجنة

تركي بن محمد البيز

عضو

فايز بن عبدهللا الفايز

عضو

وضع استراتيجية ادارة املخاطر و الائتمان للشركة بحيث
•
تتوافق مع استراتيجية الشركة بوجه عام
تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي تتعرض لها الشركة و
•
الحفاظ عليه.
الاشراف على نظام إدارة املخاطر وتقييم فعالية نظم و أليات
•
تحديد وقياس ومتابعة املخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك
لتحديد اوجه القصور بهاء.
اعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل املخاطر وتعرضها لها
•
بشكل دوري

* قدم استقالتة من عضوية مجلس االدارة بتاريخ  15/03/2021وتم تعيين ااألستاذ/سعود بن عملر البليهد رئيسا ً للجنة المخاطر و االئتمان
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 -3اسماء الشركات داخل اململكة وخارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس إدارتها الحالية و السابقة او
من يديرها

عضويات مجالس الادارة داخل اململكة

عضويات مجالس الادارة خارج اململكة

اسم العضو
الحالية
عبدهللا بن عبدالعزيز
الزيد*

سعود بن عمر البليهد

عبدالعزيز بن عبدالرحمن
العريفي**

تركي بن محمد البيز

فايز بن عبدهللا الفايز

-شركة ايجارة للتمويل

الشركة العربيةلالستثمارات البترولية

 شركة ايجارة للتمويلشركة وتد القابضةشركة فرص لإلستثمار والتطوير العقاري
شركة مورغان ستانليالسعودية

شركة إيكال للمواردالبشرية

 -شركة ايجارة للتمويل

الشركة السعوديةلهندسة وصناعة
الطيران

 شركة ايجارة للتمويل اديم املالية الشركة السعودية لتسجيلعقود الايجار التمويلي
 الشركة السعوديةللصناعات املتطورة
 العبيكان للزجاج شركة املصانع العربيةللمأكوالت و الالبان (فاديكو)

شركة ايكال للموارد
البشرية

 -شركة ايجارة للتمويل

 -شركة إيكال للموارد البشرية

* قدم استقالتة من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ31/01/2022
** قدم استقالتة من عضوية مجلس االدارة بتاريخ15/03/2021
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السابقة

الحالية

السابقة

 -4تكوين أعضاء مجلس إلادارة وتصنيف أعضائه على النحو الاتي:
اسم العضو

صفة العضوية

عبدهللا بن عبدالعزيز الزيد

مستقل

سعود بن عمر البليهد

غير تنفيذي

عبدالعزيز بن عبدالرحمن العريفي

مستقل

تركي بن محمد البيز

تنفيذي

فايز بن عبدهللا الفايز

تنفيذي

 -5عدد اجتماعات مجلس إلادارة التي عقدت خالل السنة املالية الاخيرة ،وتواريخ انعقادها وسجل حضور كل
اجتماع:
مجلس إلادارة
1

2

3

4

18مايو 2021

 19اغسطس 2021

 14نوفمبر 2021

 02ديسمبر 2021

عبدهللا بن عبدالعزيز الزيد*

√

√

√

√

سعود بن عمر البليهد

√

√

√

√

عبدالعزيز بن عبدالرحمن **
العريفي

-

-

-

-

تركي بن محمد البيز

√

√

√

√

فايز بن عبدهللا الفايز

√

√

√

√

الرقم

التاريخ

* قدم استقالتة من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ31/01/2022
** قدم استقالتة من عضوية مجلس االدارة بتاريخ15/03/2021
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 -6اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها و نشاطها الرئيس ،و الدوله املحل الرئيس لعملياتها
والدوله محل التأسيس.

اسم الشركة

نوع الشركة

الشركة السعودية
لتسجيل عقود الايجار
التمويلي (سجل)

مساهمة مقفلة

19

رأس املال
(ريال سعودي)

38,392,850

نسبة امللكية

2.3256%

النشاط الرئيس

املقر الرئيس

تسجيل عقود
الايجار التمويلي

اململكة العربية
السعودية
(الرياض)

مكافأة أعضاء مجلس الادارة
و سياسة توزيع الارباح
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مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
وفقاً ألحكام النظام ،توزع مكافأة سنوية لرئيس ًو أعضاء مجلس االدارة باالضافة إلى صرف مبلغ لكل أعضاء اللجان املنبثقة عن

مجلس االدارة لكل اجتماع يتم حضورةحيث تتلخص املكافأت اعضاء مجلس اإلدارة واللجان كما في  31ديسمبر 2021م بما يلي:
املكافأت املتغيرة

املكافأت الثابتة

مكافأة عضوية مجلس
اإلدارة
(مبلغ معين)

بدل حضور جلسات

مجموع بدل حضور جلسات
اللجان

مزايا عينية

مكافأة االعمال الفنية و
اإلدارية و االستشارية

مكافأة رئيس املجلس او
العضو املنتدب او امين
السر ان كان من االعضاء

املجموع

نسبة من االرباح

مكافأت دورية

خطط تحفيزية قصيرة
االجل

خطط تحفيزية طوية االجل

املجموع

مكافأة نهاية الخدمة

املجموع الكلي

اوالً :األعضاء املستقلين
عبدهللا بن عبدالعزيز الزيد

100,000

-

-

-

-

-

100,000

-

-

-

-

-

-

100,000

عبدالعزيز بن عبدالرحمن العريفي*

16,219

-

-

-

-

-

16,219

-

-

-

-

-

-

16,219

ثانياً :االعضاء غير التنفيذيين
سعود بن عمر البليهد

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ثالثاً :االعضاء التنفيذيين
تركي بن محمد البيز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

فايز بن عبدهللا الفايز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

116,219

-

-

-

-

-

116,219

-

-

-

-

-

-

-

املجموع

مكافأت أعضاء اللجان:
بدل حضور جلسات

املكافأت الثابتة عن العام 2021
اعضاء اللجنة التنفيذية
سعود بن عمر البليهد
تركي بن محمد البيز
فايز بن عبدهللا الفايز
أعضاء لجنة املراجعة
سعود بن عمر البليهد
سلمان بن ابراهيم السبتي
رضا عبدالحليم طراد
أعضاء لجنة املخاطر و االئتمان
عبدالعزيز بن عبدالرحمن العريفي
تركي بن محمد البيز
فايز بن عبدهللا الفايز
املجموع

املجموع

30,000

9,000

39,000

30,000

9,000

39,000

تعويضات و مكافآت كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى املكافأت ،من ضمنهم الرئيس التنفيذي و املدير املالي عن العام املالي 2021م
#

مكافأت ثابتة

#

رواتب

بدالت

املجموع

1,553,160

218,040

املزايا العينية

مكافأت متغيرة
املجموع
1,771,200

املكافأت الدورية

االرباح

خطط تحفيزية
قصيرة االجل

خطط تحفيزية
طويلة االجل

املجموع الكلي
1,771,200

سياسة توزيع الارباح
نصت املادة الثالثة و ألاربعون من النظام الاساس ي للشركة على أن توزع أرباح الشركة الصافية
السنوية على الوجة الاتي:

 -1يجنب ( )%10من صافي ألارباح لتكوين إلاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية
العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ إلاحتياطي املذكور(  ) %30من رأس املال املدفوع.
 -2للجمعية العامة العادية بناء على أقتراح مجلس إلادارة أن تجنب نسبة من صافي ألارباح
لتكوين إحتياطي إتفاقي وتخصيصة لغرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة.
 -3للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين إحتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة
الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر إلامكان ملالك رأس املال.
 -4يوزع الباقي بعد ذلك على مالك رأس املال كحصة في ألارباح أو يحول إلى حساب ألارباح املبقاة.
ا
 -5يجوز بقرار من مجلس إلادارة توزيع أرباح دورية تخصم من ألارباح السنوية وفقا للقواعد
املنظمة لذلك و الصادرة من الجهات املختصة.
فيما يخص توزيع الارباح للعام 2021م ،فلم يتم توزيع أي ارباح خالل العام 2021م.

21

جمعيات املساهمين
22

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل السنة املالية
ألاخيرة و أسماء أعضاء مجلس إلادارة الحاضرين لهذه الجمعيات.
حضور اجتماعات الجمعيات العمومية في عام 2021م
اسم العضو

الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 04/07/2021م

عبدهللا بن عبدالعزيز الزيد*

-

سعود بن عمر البليهد

-

عبدالعزيز بن عبدالرحمن العريفي**

-

تركي بن محمد البيز

-

فايز بن عبدهللا الفايز

-

حسب طبيعة كيان الشركة بأنها شركة شخص واحد مساهمة مقفلة  ،فقد ٌ
من جميع
ار
ر
ق
در
ص
ٌ
أعضاء مجلس إلادارة بالتوصية للجمعية العامة الغير عادية بإعتماد بنود الجمعية التي اقرت
خالل ذلك إلاجتماع.

* قدم استقالتة من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ31/01/2022
** قدم استقالتة من عضوية مجلس االدارة بتاريخ15/03/2021
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الحوكمة واملخاطر ونظام الرقابة
الداخلية

24

الحوكمة
تعمل إيجارة على الالتزام بمعايير الحوكمة وبذل كافة الجهود في سبيل التزام جميع إلادارات
التنفيذية باملعايير املعتمدة وتعزيز مفهوم الشفافية والنزاهة ،كما تعمل إيجارة على وضع ضوابط
وقواعد يتم من خاللها توجية الشركة و السيطرة عليها.

إلافصاح
يقر مجلس إدارة الشركة آلاتي:
• أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
• أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة.
• أن لدى الشركة القدرة واملوارد الالزمة ملواصلة نشاطها.

املعايير املحاسبية
تقر إيجارة بتطبيق معايير املحاسبة املتعارف عليها في اململكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين ووفقا للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير املالية .حيث تستخدم
ُ
الشركة مكتب ابراهيم أحمد البسام وشركاؤه للقيام بأعمال مراجعة قوائم الشركة و ترفع تقاريرها
للجنة املراجعة وقد حرصت لجنة املراجعة بأن التقارير و املعايير املحاسبية اعدت على اسس
سليمة .
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املخاطر
إدارة املخاطر بشركة إيجارة هي إدارة مستقلة تندرج تحت لجنة املخاطر و الائتمان حيث تقوم
إدارة املخاطر بقياس ومراقبة مخاطر السيولة و مخاطر السوق و املخاطر الائتمانية بالشركة ورفع
تقاريرها للجنة املخاطر و الائتمان ،باالضافة إلى مراقبة جميع املخاطر التي يتم التنويه عليها
بإصدار تعاميم من البنك املركزي السعودي ،حيث تقوم إدارة املخاطر برفع تقرير ربع سنوي للبنك
املركزي وذلك بعد إعتمادة من لجنة املخاطر و الائتمان بالشركة  ،كما ان إدارة املخاطر تقوم
بإعداد وتطوير سياسات وإجراءات داخلية لقياس و تقييم مدى قابلية الشركة لتحمل املخاطر
ومراقبة حدود املخاطر املقبولة و رفع تقرير بالتجاوزات عن هذه الحدود و الاجراءات املتخذة
ملعالجتها.
 مخاطر الائتمان
يتمثل هذه النوع من املخاطر في عدم وفاء عمالء الشركة بالتزاماتهم عند استحقاقهاحيث تطبق
الشركة سياسة ائتمانية معتمدة من مجلس الادارة تتضمن ارشادات و استراتيجيات حول إدارة
املخاطر حيث تهدف هذه السياسة لتحقيق اقص ى عائد مع تخفيض املخاطر إلى ادنى حد ممكن
 ،حيث ينص على الالتزام بتطبيق جميع القوانين الصارمة ذات الصلة.
 املخاطر التشغيلية
تعتبر املخاطر التشغيلية بالشركة هي املخاطر الناتجة عن عدم كفاية العمليات الداخلية او اي
خلل او اخطاء بشرية او الاحداث الخارجية و من امثلتها الاحتيال الداخلي او الخارجي وعدم توثيق
املوظفين للمعامالت الداخلية او عدم الالتزام باملتطلبات النظامية و اتباع افضل املمارسات
بالشركة او عدم اتباع السياسات و الاجراءات .حيث يتم مراقبة هذه املخاطر بشكل مستمر وتتخذ
الاجراءات التصحيحية املناسبة بشأنها.

كما ان هناك مخاطر متعلقة بعمليات التشغيل من ابرزها:
ٔ
• عدم توفر ٔرووس ألاموال لتمويل خطط او أعمال واستثمارات الشركة ،ومخاطر تقلبات اسعار
الفائدة.
• ٕاخالل الاطرافٔ املتعاقدة مع الشركة بالتزاماتها
التعاقديةٔ .
املوهلين.
• املحافظة على اعضاء إلادارة العليا واستقطاب املوظفين
• نجاح الضوابط الداخلية في مكافحة ٕاساءة ألامانة والسرقة والاحتيال.
 مخاطر السوق
هي املخاطر الناتجة عن التغييرات في سوق السلع العامة او التغييرات في اسعار املركبات او
املخاطر املتعلقة باالقتصاد السعودي ،كما ال يخفى ان سوق التمويل باململكة في توسع حيث
تواجة الشركة بعض املخاطر املتعلقة باملنافسة املحلية في التسويق.
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نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة
الداخلية للشركة
واصلت إدارة املراجعة الداخلية بالشركة تقديم خدمات املراجعة خالل العام 2021م،
وإلاستشارات ذات الصلة بنطاق عملها بصورة مستقلة وموضوعية وبدرجة معقولة من الثقة
مما يعطي قيمة ويحسن عمليات الشركة التشغيلية ويسهل تحقيق أهدافها إلاستراتيجية وذلك من
خالل استخدام منهج علمي منضبط لتقييم فعالية الرقابة الداخلية وعمليات الحوكمة بدرجة
معقولة .وقامت إدارة املراجعة الداخلية بتنفيذ ما يقارب  4مشاريع تدقيق خالل العام 2021م
وذلك وفق لخطة املراجعة السنوية املعتمدة من لجنة املراجعة.
كما تهدف انشطة املراجعة الداخلية إلى :
• تقييم أنظمة الرقابة الداخلية املوضوعة بدرجة معقولة لضمان إلامتثال باألنظمة والقوانين
ولوائح الشركة وسياساتها وإجراءاتها.
• تقييم مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية لحماية أصول الشركة املختلفة بدرجة معقولة

• التقييم الشامل إلنشطة الشركة التشغيلية والتحقق من أدائها بما يتوافق مع التطلعات
إلاستراتيجية للشركة.
• توفير وتسهيل متطلبات املراجعة املطلوبة من مراجعي الحسابات الخارجيين والجهات
الحكومية والرقابية.
• املتابعة مع إلادارات املعنية بشأن تنفيذ إلاجراءات التصحيحية والناتجة عن عمليات
املراجعة املختلفة لتحسين فعالية الرقابة الداخليه.
ا
استنادا إلى ألاداء الذي تم تقديمه خالل العام 2021م،وتماشيا مع نطاق عمل خطة املراجعة
املعتمدة من قبل لجنة املراجعة ،ومن خالل النتائج والتقارير املقدمة ،فإنه يمكن إعطاء تأكيد
إيجابي عن أنظمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة وتطبيقاتها.
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املعلومات
والبيانات املالية
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املعلومات والبيانات املالية
قائمة املركز املالي
كما في  31ديسمبر .2021

•

املوجودات

 31ديسمبر 2021
ريال سعودي

 31ديسمبر 2020
ريال سعودي

النقد وما فى حكمه

11,324,139

42,828,100

صافي الاستثمار فى الايجار التمويلي

336,470,114

236,891,993

مدينو عوائد عقود الايجار التمويلي املباعة ومصاريف
ا
مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى وصافي خدمة
املوجودات للذمم املدينة املباعة وودائع ألجل مقيده

128,348,021

160,862,158

استثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
الاخر

892,850

892,850

ممتلكات ومعدات ،صافي

2,889,443

3,784,142

موجودات غير ملموسة  ،صافي

7,181,975

4,406,679

موجودات حق الاستخدام

3,188,050

4,357,688

اجمالي املوجودات

490,294,592

454,023,610

بلغ إجمالي املصاريف التشغيلية (  )56,046,567ريال سعودي للسنة املالية 2021م مقابل( )57,613,039ريال
سعودي للسنة املالية 2020م.

•

بلغ إجمالي الربح الشامل( )6,892,007ريال سعودي للسنة املالية 2021م مقابل ( )854,454ريال سعودي
للسنة املالية 2020م.

*املصدر القوائم املالية املدققة للسنة املالية املنتهية في 2021م– 2020م
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الغرامات و املخالفات
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القرارات التنفيذية الصادرة عن البنك املركزي
السعودي
السنة املالية املنتهية في
 31ديسمبر 2021م

السنة املالية املنتهية في
 31ديسمبر 2020م
موضوع املخالفة
عدد القرارات
التنفيذية

اجمالي مبلغ الغرامات
املالية بالريال السعودي

عدد القرارات
التنفيذية

اجمالي مبلغ
الغرامات املالية
بالريال السعودي

مخالفة تعليمات البنك املركزي السعودي
إلاشرافية و الرقابية

3

270,000

0

0

مخالفة تعليمات البنك املركزي السعودي
الخاصة بحماية العمالء

0

0

1

35,000

مخالفة تعليمات البنك املركزي السعودي
الخاصة ببذل العناية الواجبة في مكافحة
غسل إلاموال وتمويل إلارهاب

0
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0

0

0

وشكرا لكم
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املقر الرئيس ي للشركة
حي امللك عبدالعزيز7361 ،ابن كثير ،الرياض  4280-12233اململكة العربية
السعودية ،هاتف920033933 :
املوقع الالكترونيwww.ijarah.sa :

