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 المحتويات 

 

 الرسالة•

 الرؤية•

 الجوهريةالقيم •

 االستراتيجية•

 االدارةمجلس •

 والنشاطالتكوين •

 وااللتزامالحوكمة والمخاطر •

 المعلومات والبيانات المالية•

 



 

 

 اإلدارة لنتائج مجلس ٕادارة شركة ايجارة للتمويل ٔان يقدم تقرير مجلس يسر 

 ، والذي يعكس م2016ديسمبر 31العام المالي المنتهي في ٔاعمال 

 الشركة، في ٕاطار جهود الشركة الحثيثة للوصول ٕالى ٔاهدافها ٕانجازات 

 .  رٔويتهاوتحقيق 

 واإلمتنان إلى جميعببالغ الشكر اإلدارة وبهذه المناسبة يتقدم مجلس 

 على أداءهم خالل العام المالي ” إيجارة“ المساهمين، وإلى موظفي 

 .م، متمنين النجاح الدائم للجميع2016



 الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية



 رؤيتنا

أن تكون إيجارة للتمويل من الرواد في مجال التمويل ومزودًا مثاليًا وخيارًا مفضاًل لحلول التأجير التمويلي 
 .المنتجات التمويلية المناسبة للسوق السعوديالخدمات وابتكار تقديم متميزة في المرنة والميسرة و 

 

 الرسالة

العربية السعودية من خالل للمملكة ثابتة في القطاع المالي ركيزة ليكون التمويل لقطاع  ريادة التنمية 
 .تطبيق ٔافضل الممارسات العالمية

 



 القيم الجوهرية

 

   وتطوير وترسيخ، التمويل قطاع تنمية في المساهمة في الشركة ثقافة وترسيخ” إيجارة“لـــ  الجوهرية القيم تعزيز

 سمعة ناجحة في بئية العمل، والكفاءة التشغيلية،  وبناء، والمربحة المتميزة التمويل شركات كٕاحدى مكانتها

 .  المستدامة التنمية في والمشاركة



 االستراتيجية



 االستراتيجية

 اإلشرافية بكامل الشفافية، والمصداقية في التعامل مع المساهمين والموظفين والجهات ” إيجارة“تلتزم 

 . وذلك من خالل اطالعهم على ٔاهداف الشركة وغاياتها ؤاعمالهاوالرقابية 

 هذه االستراتيجية من التشغيلية وتنفيذ بمواصلة التركيز على تنفيذ البرامج م 2016إيجارة خالل عام وقامت 

 :عمل أساسية وهيخالل ثالثة محاور 

النفقات وبأقل تقديم الخدمات التمويلية في لتحقيق أعلى مستوى : التميز في العمليات التشغيلية 1)
 .الممكنة

لتنفيذ األنشطة التسويقية بصورة مستمرة والتوسع في استقطاب : التسويقيةتعزيز القدرات والكفاءات 2)
 .الشرائح المستهدفة

من خالل المحافظة على بيئة عمل جاذبة، واستقطاب : توفير الموارد البشرية وتعزيز القدرات المهنية3)
 .الكوادر المتميزةعلى المتميزين والخبرات المناسبة والمحافظة 



 مجلس اإلدارة



 مجلس اإلدارة

 منهم أعضاء مستقلين ومنهم التنفيذيين وغير يتكون مجلس إدارة إيجارة للتمويل من خمسة أعضاء 

 :ومن أبرزهابمهامه ومسئولياته، اإلدارة القيام التنفيذيين، ويتولى مجلس 

 

 .الموافقة على الخطط االستراتيجية واألهداف  الرئيسية للشركة وآليات تطبيقها1)

 .المعتمدةواألهداف بما يتوافق مع الخطط تقييم األداء التشغيلي العام 2)

 .الموافقة على البيانات والقوائم المالية 3)

الرقابة الداخلية واألشراف عليها، والموافقة على السياسات واإلجراءات المتوافقة مع األنظمة أنظمة 4)
 .والتعليمات

 



 مجلس اإلدارة

 المنصب تصنيف العضوية اسم العضو

 رئيس مجلس اإلدارة مستقل عبداهلل الزيد

 نائب رئيس مجلس اإلدارة غير مستقل سعود البليهد

 عضو مستقل عبدالعزيز العريفي

 الرئيس التنفيذي تنفيذي تركي البيز

 المدير المالي تنفيذي فايز الفايز



 مجلس اإلدارة

 لجانوينبثق من مجلس اإلدارة عدة 

 

 اللجنة التنفيذية•

 لجنة المراجعة•

 لجنة المخاطر االئتمانية•

 

 :الشركة، ومن ابرز مهامهافي إدارة اداء وتتولى هذه اللجان المهام الموكلة لها لضمان الوصول إلى أفضل 

 .مع اللوائح المحددة ألدوارها ومسؤولياتهاتوافق عمل اللجان •

 .إعداد محاضر االجتماع للجان وفقًا لصالحياتها والمصادقة عليها في اجتماع مجلس اإلدارة•

 



 التكوين والنشاط



 التكوين والنشاط

 بموجبهي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة ( سابقًا شركة إيجارة المحدودة ) إيجارة للتمويل  شركة

 .م2012/06/05هـ الموافق 1433/07/15الصادر بتاريخ  1010341079 السجل التجاري رقم  

 شركةإلى شركة إيجارة للتمويل وتحويل الشركة من ( شركة إيجارة المحدودة)وتم تعديل اسم الشركة من 

 هـ الموافق  1436/05/28شركة مساهمة سعودية مقفلة بتاريخ محدودة إلى ذات مسئولية  

 هـ الموافق  1436/07/15وتاريخ ق / 517رقم ، وتم إعالن التحول بموجب القرار الوزاري م2015/03/19

 .م2015/05/04

 النقدم حصلت إيجارة للتمويل على ترخيص مؤسسة 2015/08/31هـ الموافق 1436/11/16وفي تاريخ 

 .في المملكةللممارسة نشاط اإليجار التمويلي وذلك  

 

 وفقالرياض المركز الرئيسي للشركة ويقوم نشاطها على تقديم خدمات التأجير التمويلي المتكاملة ويعد 

 شريحة قطاع األفراد من الموظفين بمنتجاتها وتستهدف الشركة . أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية 

 وكذلك شريحة األفراد من منسوبي القطاعات شبه الحكومية والشركات ( مدنيين أو عسكريين ) الحكوميين 

 .هذه الخدمات وفق البرامج والمنتجات المتخصصةتطوير ، وقد تم المساهمة 
 



 التكوين والنشاط

   للشركةالقانوني  الشكلويتمثل 

 

 شركة إيجارة للتمويل األسم القانوني

 شركة مساهمة مقفلة الصفة القانونية

ريال سعودي   رأس المال 100,000,000  

 الرياض، المملكة العربية السعودية المقر الرئيسي



 الحوكمة والمخاطر



تعمل إيجارة على االلتزام بمعايير الحوكمة وبذل كافة الجهود في سبيل التزام جميع اإلدارات التنفيذية 
 .والنزاهةبالمعايير المعتمدة وتعزيز مفهوم الشفافية 

 

 الحوكمة 

 :اآلتييقر مجلس إدارة الشركة 

 .سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيحأن •

 .سليمةأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس •

 .  لدى الشركة القدرة على مواصلة نشاطهاأن •

 

 اإلفصاح



 المعايير المحاسبية

 الهيئة معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن تطبيق تقر إيجارة 
 .الماليةبالتقارير الخاصة ووفقا للمعايير الدولية السعودية للمحاسبين القانونيين 

 
 :على ما يليم 2016فبراير 28وقد أوصى مجلس اإلدارة في تاريخ 

 
 .م2016/12/31في اعتماد القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية •
 .م2016/12/31في الحسابات للسنة المالية المنتهية جع امرالموافقة على تقرير •
 .م2016/12/31على تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في الموافقة •

 



 : التشغيل، من ٔابرزهامتعلقة بعمليات مخاطر هناك 

 

 .الشركة، ومخاطر تقلبات ٔاسعار الفائدةواستثمارات أوعمال خطط لتمويل رٔووس األموال عدم توفر •

 .االطراف المتعاقدة مع الشركة بالتزاماتها التعاقديةٕاخالل •

 .المحافظة على ٔاعضاء اإلدارة العليا واستقطاب الموظفين المٔوهلين•

 .الضوابط الداخلية في مكافحة ٕاساءة األمانة والسرقة واالحتيالنجاح •

 

 :  من ٔابرزهاوهناك مخاطر متعلقة بالسوق، 

 

 .التغيرات في سوق السلع عامة•

 .المخاطر المتعلقة باالقتصاد السعودي •

 .المنافسة المحلية في التسويق•

 

 

 

 المخاطر



 المعلومات والبيانات المالية



 قائمة المركز المالي 

 .م2016ديسمبر  31كما في 

 

 

 المعلومات والبيانات المالية

   2015ديسمبر  31

 سعوديريال 

   2016ديسمبر  31

 سعوديريال 

 المركز المالي

 إجمالي الموجودات المتداولة 21,283,394 38,619,111

 إجمالي الموجودات غير المتداولة 106,235,867 98,375,025

 إجمالي الموجودات 127,519,261 136,994,136

 إجمالي المطلوبات 57,358,399 65,104,618

 إجمالي حقوق المساهمين 70,160,862 71,889,518

 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 127,519,261 136,994,136

 2016و 2015المصدر القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في *



 م على إجمالي إيرادات2016ديسمبر  31كما تضمنت قائمة الدخل الشامل المالي للسنة المنتهية في 

 ريال سعودي للسنة المالية 11,004,807م مقابل 2016ريال سعودي للسنة المالية 27,024,003بلغت  

 .م2015

 

 سعودي ريال  10,247,499م مقابل 2016ريال سعودي للسنة المالية 25,100,495وبلغ صافي اإليرادات 

 .م2015للسنة المالية 

 

 م مقابل2016ريال سعودي للسنة المالية ( 25,053,032)وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 

 .  م2015ريال سعودي للسنة المالية ( 21,326,562) 

 

 (  11,099,739)م مقابل 2016ريال سعودي للسنة المالية ( 1,728,656) وبلغ إجمالي الخسارة الشاملة 

 .م2015ريال سعودي للسنة المالية 

 

 

 

 

 المعلومات والبيانات المالية

 2016و 2015المصدر القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في *



 وشكرًا لكم


