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رئيــــــس جملس اإلدارةكلمة

للتمويلاجيارةشركةإدارةجملسأعضاءزمالئيبإسموبإمسيلكماقدمانيسرني

خاللالشركةوإجنازاتأعمالنتائجيستعرضوالذياإلدارةجمللسالسنويالتقرير

منتجاتهاوتنويعأهدافهاإىلللوصولاحلثيثةالشركةجهودإطاريف.م2022العام

والشركةعملمنوذججناحعلىذلكانعكسفقداألداءهلذاونتيجة.رؤيتهالتحقيق

يرالتقرهذاتضمنحيث،احلالياالقتصاديالنمولتواكبوأعماهلامنتجاتهاتطوير

.املاليةالقوائمواملاليوالتشغيليالشركةأداءاستعراض

وإىلاملساهمني،مجيعإىلواإلمتنانالشكرببالغاإلدارةجملسيتقدماملناسبةوبهذه

م،2022العامخاللأداءهمعلى”إجيارة“منسوبي

.للجميعالدائمالنجاحمتمنني

رئيـــــــــس جملــــس االدارة

تركي بن حممد البيز

4



أعضاء جملس االدارة
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سعود بن عمر البليهد
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تركي بن حممد البيز
(رئيس جملس اإلدارة)



كلمة الرئيس التنفيذي

املسريةيفشركاؤناالكرامالسادة

يرالتقرلكمأقدمأنزمالئيعننيابةونفسيعنباإلصالةلييطيب
والذيم2022للعاماملاليومركزهاللتمويلإجيارةلشركةالسنوي
التمكنيمنومزيداملستدام،النموعلىتركيزهاالشركةفيهواصلت

منركةللشاجيابيهنتائجالعامهذاشهدنالقدوالتشغيلي،االسرتاتيجي
بدعممثاهللبتوفيق"إجيارة"متكنتاالسرتاتيجية،القراراتدعمخالل

ةملموسمضافةقيمةتقديممواصلةالدؤوبعملهاوفريقإدارتهاجملس
ءةكفابكلواستدامتهااألعمالوأستمراريةاملنتجاتوتنويعللعمالء
.وعناية

كافــةعلــىمنســوبينامجيــعجبهــوداإلشادةيســعدنيكمـا
بدورهــموالذيــنوالنجاحــات،اإلجنازاتحتقيــقفــياملســتويات

املشــرتكةبقيمنــامدفوعيــنعاليــة،كفــاءةذاتقــدراتأظهــروا
امواألحرتاإلجنازفــيوالرغبــةبشــغفالعمــلفــيتتمثــلالتــي

.واإلبتكاروالتطويــراملتبــادل

ميــزةمتمتويليةمنتجاتلتطويــرســعينااللــهمبشــيئةوســنواصل
ــازبااإلجناملميــزةمســريتنافــيالراســخةلألسسوفقــًالعمالئنا

والنمـوالعطـاءمـنجديـدةمرحلــةحنــومتجهيــنوالتنميــة،
.ةوموثوقيــأمــانبــكلالتمويلقطـاعفـيدورنـالتعزيـزوالتطويـر

للمحافظةاهللبأذنساعني،ٌمتأملةبنظرةاملستقبلإىلنتطلعفإنناختامًا
حلولناوتطويراالبتكاريفاالستمثاروتكثيفجناحاتمنحققناهماعلى
،متواصلمنولتحقيقاإلحرتافيةاملعايريأعلىوفق

فايز بن عبداهلل الفايز

الرئيس التنفيذي
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عن اجيارة للتمويل

مبوجبم2012عاميفتأسستمقفلةمساهمةواحدشخصشركةهيللتمويلاجيارة
ريالالف100يبلغمالبرأسحمدودةكشركة1010341079رقمجتاريسجل

ريالمليون100إىلالشركةمالرأسوزيادةمقفلةمساهمةشركةإىلحتويلهاومت
الشركةمالرأسزيادةمتم2020عاميفوم،2014عاميفبالكاملمدفوعسعودي

250إاىلالشركةمالرأسزيادةمت2022عامويفسعوديريالمليون200إىل
.السعودياملركزيالبنكممانعةعدمعلىاحلصولبعدوذلكسعوديريالمليون

العامنفسيفأعماهلامبمارسةبدأتحيثالرياضمبدينةالرئيسيمقرهاويقع
املركزيالبنكمنالتمويلياالجيارنشاطمزاولةترخيصعلىحصلتو(م2012)

البنكترخيصعلىالشركةحصلتم2021عامويفم2015عاميفالسعودي
.االستهالكيالتمويلنشاطملزاولةالسعودياملركزي

شركة)إىلمقفلةمساهمةشركةمنللتمويلاجيارةلشركةالقانونيالكيانحتويلمتكما
ممانعةعدمعلىحصوهلابعدوذلكم،2019عاميف(مقفلةمساهمةواحدشخص
لالتمويوالتمويلياإلجيارخدماتلعمالئهاتقدمحيثالسعودي،املركزيالبنك

.اإلسالميةالشريعةومبادئأحكاموفقاالستهالكي
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:  رؤيتنــــــــــــــــــــــــــا
املرنةهالكياالستوالتمويلالتمويليالتأجريحللولمفضاًلوخيارًامثاليًاومزودًاالتمويلجماليفالروادمنللتمويلإجيارةتكونأن

.السعوديللسوقاملناسبةالتمويليةاملنتجاتوابتكاراخلدماتتقديميفمتميزةووامليسرة

:الرسالــــــــــة

.العامليةمارساتاملفضلأتطبيقخاللمنالسعوديةالعربيةللمملكةاملاليالقطاعيفثابتةركيزةليكونالتمويللقطاعالتنميةريادة

:القيم اجلوهرية

ت التمويل وترسيخ ثقافة الشركة يف املساهمة يف تنمية قطاع التمويل، وترسيخ وتطوير مكانتها كإحدى شركا” إجيارة“تعزيز القيم اجلوهرية لـــ 

. املتميزة واملرحبة، وبناء مسعة ناجحة يف بيئة العمل، والكفاءة التشغيلية، واملشاركة يف التنمية املستدامة

:فلسفتنـــــــــــا
التمويلوالتمويليالتأجريخدماتتقديمجماليفروادًانكونأنإىلنسعىبلااللتزام،جمردعلىاألمريقتصرالإجيارة،عملبيئةضمن

عمالءنادوتساعالسوقيفالريادةحتققمبتكرةمتويليةوخدماتمنتجاتوتطويراإلسالميةالشريعةأحكاممعتتوافقاليتاالستهالكي
منالئناعمقيمةتعزيزعلىونركزللعميلاخلدمةمستوياتأعلىلتقديمجهدناقصارىنبذلحنن.أهدافهموحتقيقاحتياجاتهمتلبيةعلى

يتحلىنأعلىدومًاحنرصإجيارةيففنحنرضاهمونيلاحتياجاتهمتلبيةإىلالدائموسعينااهتماماتناضمناملطلقةاألولويةإيالئهمخالل
حبلولراألميتعلقعندماسهولة،وأكثرهااخلدماتأفضلبتقديمااللتزامروحتعكساليتاملهنيةاملعايريبأعلىعملنافريقعناصركل

:منهانذكركثريةألسباباملطلقةثقتهمعلىوحيوزكافةالعمالءواحتياجاتتطلعاتيليبالذياألمثلاحللهيإجيارةفإنمتويلية،

لمتويعلىللحصولوسيلةأسرعهيإجيارة

.طوياًلوقتاتستغرقإجراءاتدونشخصي

ونلتكمالكرأسعلىاحلفاظإجيارةتتيح

جةمنتجتاريةألغراضاالستفادةعلىقادرًا

.أخرى

بعدةمتويليةبرامجإجيارةتتيح

.والتيسرياملرونةمنحبهدفخيارات
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األهداف االسرتاتيجية  
للشركة
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:األهداف االسرتاتيجيـــــــــــــــــة

علىاطالعهمخاللمنوذلكوالرقابيةاإلشرافيةواجلهاتواملوظفنياملساهمنيمعالتعامليفواملصداقيةالشفافيةبكامل”إجيارة“تـهدف
الشريعةماحكامعاملتوافقاالستهالكيالتمويلوالتمويليالتأجريخدماتيفتصدرهاوريادتهامواصلةيف.واعماهلاوغاياتهاالشركةأهداف

ثالثةخاللمناالسرتاتيجيةهذهوتنفيذالتشغيليةالربامجتنفيذعلىالرتكيزمبواصلةم2022عامخاللإجيارةقامتحيثاالسالمية
:وهيأساسيةعملحماور

متويليةمنتجاتوتطويرالتشــغيليلألداءاملســتمرالتحسـني.

املمكنةالتكاليفوبأقلالتمويليةاخلدماتتقديميفمستوىأعلىلتحقيق:التشغيليةالعملياتيفالتميز.

تهدفةاملسالشرائحاستقطابيفوالتوسعمستمرةبصورةالتسويقيةاألنشطةلتنفيذ:التسويقيةوالكفاءاتالقدراتتعزيز.

ناسبةاملواخلرباتاملتميزينواستقطابجاذبة،عملبيئةعلىاحملافظةخاللمن:املهنيةالقدراتوتعزيزالبشريةاملواردتوفري
.املتميزةالكوادرعلىواحملافظة
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التكوين والنشاط
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التكوين والنشاط
السجلمبوجبمسجلة(مقفلةمساهمةواحدشخص)شركةهي(احملدودةإجيارةشركةسابقًا)للتمويلإجيارةشركة

اسمتعديلومت.م2012/06/05املوافقهـ1433/07/15بتاريخالصادر7001727754رقمالتجاري

ركةشإىلحمدودةمسئوليةذاتشركةمنالشركةوحتويلللتمويلإجيارةشركةإىل(احملدودةإجيارةشركة)منالشركة

القرارمبوجبالتحولإعالنومت،م2015/03/19املوافقهـ1436/05/28بتاريخمقفلةسعوديةمساهمة

املوافقهـ1436/11/16تاريخويف.م2015/05/04املوافقهـ1436/07/15وتاريخق/517رقمالوزاري

خبتاريمقفلةمساهمةواحدشخصشركةإىلمقفلةمساهمةشركةمنالقانونيكيانهاحتويلمتكمام2015/08/31

م2019/19/12املوافقهـ1441/04/22

عامويفم2015عاميفالتمويلياإلجيارنشاطملزاولةالسعودياملركزيالبنكترخيصعلىللتمويلإجيارةحصلت

.االستهالكيالتمويلنشاطملزاولةالسعودياملركزيالبنكترخيصعلىالشركةحصلتم2021

نشاطهاويقوموتبوكوالدماماملنورةواملدينةجدةمنكليففروعالشركةلدىويوجدللشركةالرئيسياملركزالرياضويعد

شركةالوتستهدف.اإلسالميةالشريعةومبادئأحكاموفقاالستهالكيالتمويلوالتمويليالتأجريخدماتتقديمعلى

القطاعيمنسوبمناألفرادشرحيةوكذلك(عسكرينيأومدنيني)احلكومينياملوظفنيمناألفرادقطاعشرحيةمبنتجاتها

.املساهمةوالشركاتاحلكوميةشبهالقطاعاتواخلاص

:كاالتيللشركةالقانونيالشكلويتمثل

شركة إجيارة للتمويلاألسم القانوني

مقفلةشخص واحد مساهمة شركة الصفة القانونية

ريال سعودي250,000,000رأس املال

الرياض، اململكة العربية السعوديةاملقر الرئيسي

عدد الفروع حتى العام املالي املنتهي 

م2022يف
فروع( 5) 
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أعضاء جملس االدارة واللجان 
و اإلدارة التنفيذية
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أعضاء جملس االدارة واللجان و اإلدارة التنفيذية
احلوكمةمبادئمن(50)الومادة(أ)الفقرةو(102)املادةللمادةطبقًاوذلكالتنفيذيةاالدارةواللجانواالدارةجملساعضاءعنباالفصاحللتمويلاجيارةشركةتلتزم

امساءادنى"دحبيتضمنانعلىاملنتهيةاملاليةالسنةعملياتفيهيعكسسنويًاتقريرأاجمللسيعد»انعلىتنصاليتوالسعودياملركزيالبنكمنالصادرةالرئيسية
ونطاقعنهةاملنبثقاللجانعنالسنوياجمللستقريريفاإلقصاح»«خرباتهموومؤهالتهمالسابقةواحلاليةووظائفهمالتنفيذيةاالدارةواللجاناعضاءواجمللساعضاء
.إدارتهاجملسيفعضوًااجيارةإدارةجملسعضويكوناليتخارجهاواململكةداخلالشركاتامساءيتضمنسوفكما»اعضائهاامساءإىلباإلضافةعملها

املركزيالبنكممانعةعدمعلىاحلصولبعدادناهمبنيهوكمااالدارةجملستشكيلعلىاملوافقةمتت6/11/2022بتاريخاملنعقدةالعاديةالعامةاجلمعيةاجتماعيف
.السعودي

:أمساء اعضاء جملس اإلدارة و اللجان و االدارة التنفيذية ووظائفهم احلالية و السابقة ومؤالهتهم وخرباتهم-1

14

اخلربات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف احلالية االسم

يشارك يف عضوية عدة جمالس 

إدارات يف عدة قطاعات

بكالوريوس يف احلاسب االلي 

ونظم املعلومات من جامعة امللك 

فيصل

شغل العديد من املناصب يف بنك

الرياض وكان اخرها نائب رئيس 

2003ومدير إدارة البيع منذ 

2006حتى 

رئيس جملس اإلدارة تركي بن حممد البيز

ة العضو املنتدب لشركة وتد القابض

ورئيس جملس إدارة شركة مورغان  

ستانلي شغل العديد من املناصب 

يف عدة شركات

بكالوريوس يف علوم اهلندسة 

الكهربائية من جامعة امللك فهد 

للبرتول و املعادن

ة تقلد العديد من املناصب القيادي

ة يف عدة قطاعات يف اململكة العربي

العربية السعودية

نائب رئيس جملس اإلدارة

اللجنة التنفيذيةورئيس
سعود بن عمر البليهد

بعدة جماالت بالقطاع املالي عمل

واالستثماري

بكالوريوس يف علوم اهلندسة 

الكهربائية من جامعة امللك فهد 

للبرتول و املعادن

املدير االستثماري بشركة افراس

2008لالستثمار التجاري منذ 

م2013حتى 

عضو جملس اإلدارة وعضو 

اللجنة التنفيذية 
فايز بن عبداهلل الفايز

اجلوف عضو جملس إدارة شغل

الزراعية حتى إنتهاء الدورة

يف القيادة واإلدارة من  ماجستري

جامعة الفرين 

عام شركة سدر منذ عام مدير

حتى تارخيه2012
العام لشركة سدر للخدماتاملدير البوارديحممد بن عبداهلل

تسويق خدمات القطاع مدير

مدير تسويق حلول / احلكومي

لشركة االتصاالت السعودية

يف األتصاالت كذلك ماجستري

ماجستري يف اإلدارة اهلندسية من  

جامعة كولورادو يف الواليات 

املتحدة األمريكية

تسويق خدمات القطاع مدير

مدير تسويق حلول / احلكومي

لشركة االتصاالت السعودية

مدير تسويق أعلى لشركة 

األتصاالت السعودية ماجد بن عبدالرمحن الصاحل

جلنة املراجعة من خارج جملس اإلدارةأعضاء

التقارير النظامية يف مصرف  مدير

الراجحي ومدير التقارير املالية يف

البنك السعودي الربيطاني

من  ماجستري يف إدارة أعمال

جامعة تروي يف الواليات املتحدة 

االمريكية وبكالوريوس حماسبة 

من جامعة امللك سعود

التقارير النظامية يف مصرف  مدير

الراجحي

مدير التقارير املالية يف البنك

السعودي الربيطاني

د بن عبداهلل اجلربوعمهن

(رئيس جلنة املراجعة)

شغل العديد من املناصب يف  

ختصصات حماسبية 

درجة املاجستري يف إدارة االعمال  

من جامعة  وبكالوريوس حماسبة

عني مشس

للشؤون املالية و نائب الرئيس

االدارية بشركة معارف للتعليم و 

التدريب 

املالي مبجموعة سدر الرئيس

للتجارة واملقاوالت

رضا عبداحلليم طراد

(عضو جلنة املراجعة)



امساء الشركات داخل اململكة وخارجها اليت يكون عضو جملس إدارة الشركة عضوًا يف جمالس إدارتها احلالية و السابقة او من يديرها-2
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عضويات جمالس االدارة خارج اململكة عضويات جمالس االدارة داخل اململكة

العضواسم

السابقة احلالية السابقة احلالية

ةالبشريللمواردايكالشركة-

للصناعاتالسعوديةالشركة-

املتطورة

للتمويلاجيارةشركة-

املاليةاديم-

قودعلتسجيلالسعوديةالشركة-

التمويلياالجيار

للزجاجالعبيكان-

العربيةاملصانعشركة-

(فاديكو)االلبانوللمأكوالت

تركي بن حممد البيز

البشريةللمواردإيكالشركة-

للتمويلاجيارةشركة-

القابضةوتدشركة-

التطويرولإلستثمارفرصشركة-

العقاري

ةالسعوديستانليمورغانشركة-

سعود بن عمر البليهد

للتمويلاجيارةشركة-

البشريةللمواردإيكالشركة-

فايز بن عبداهلل الفايز

شركة اجلوف الزرعية- شركة إجيارة للتمويل -

حممد بن عبداهلل البواردي

شركة إجيارة للتمويل -
ماجد بن ابراهيم الصاحل
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الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

اإلدارة التنفيذية

بعدة جماالت بالقطاع عمل

املالي واالستثماري

سةاهلندعلوميفبكالوريوس

امللكجامعةمنالكهربائية

املعادنوللبرتولفهد

افراسبشركةاالستثمارياملدير

حتى2008منذالتجاريلالستثمار

م2013

الرئيس التنفيذي الفايزعبداهللبنفايز

بعدة جماالت بالقطاع عمل

املالي

عملياتحبوثبكالوريوس

سعودامللكجامعةمن

رياضالببنكاملناصبمنالعديدشغل

رئيسنائبمساعدمكلفاخرهاكان

البيعومساندةختطيط

الرئيس التنفيذي لقطاع 

العمليات
املنصورحممدبنعبدالعزيز

يفاملاليةاإلداراتيفعمل

بنكوالراجحيمصرف

وشركةسابوبنكالبالد

.للتأمنيأليانز

يف احملاسبة منماجستري

جامعة تكساس و الزمالة 

األمريكية للمحاسبني  

ية القانونيني والزمالة السعود

للمحاسبني القانونيني 

يفيةوالرقاباملاليةالتقاريرإدارةمدير

مديرومساعدللتأمنيأليانزشركة

سابنكبيفوالتحليلاملاليالتخطيط

املدير املالي
العسافابراهيمبنعبدالرمحن

العديد من  حاصلة على

الشهادات 
نونالفوالتصاميمبكالريوس

نورهاالمريةجامعةمن

كبنيفاملناصبمنالعديدشغلت

ائياخصتوليهااىلباألضافةاالمارات

متويلواالموالغسلمكافحة

منذإجيارةشركةيفاالرهاب

2018

مدير إدارة االلتزام السحيبانيعبدالرمحنبنتالءو

االماراتببنكداخليمدقق

حتىم2014منذ

2016

دارةاإلواالقتصادبكالوريوس

عبدالعزيزامللكجامعةمن

ببنكاملناصبمنالعديدشغل

مديرمساعداخرهاكاناالمارات

حتىم2016منذالعمليات

م2018

مدير إدارة التدقيق الداخلي *املزعلخلفبنإبراهيم

منالعديدعلىحاصل

املالياجملاليفالدورات

واألئتماناملخاطروكذلك

مننفطهندرسةبكالوريس

سعودامللكجامعة

بالبنكاالئتمانعملياتمدير

2006تاريخمنذسابقًااهلولندي

2015حتى

مدير إدارة املخاطر النافععبداهللبنماجد

السريانياألمنجلنةعضو

2019منذالتعليمبوزراة

2021حتى

/اليحاسبعلومبكالوريس

سيربانيأمنعاليدبلوم

نجنراجبامعةالسيربانياالمنمدير

مساعد2021حتى2018منذ
جنرانجبامعةاملعلوماتتقنيةمدير

2018حتى2015منذ

السيرباني مدير األمن القرنيحممدبنسعد

16/10/2022قدم استقالتة بتاريخ * 

االدارة التنفيذية ووظائفهم احلالية و السابقة ومؤهالتهم و خرباتهمامساء -3



17

.اعضائهاإىل امساء عن جملس اإلدارة و ابرز مهامها باإلضافة اللجان املنبثقة اإلفصاح عن -4

التنفيذيةاللجنة

ابرز مهام اللجنة املنصب امساء األعضاء

مراجعة تقارير اإلدارة الدورية•

مراجعة أداء الشركة وتقييمة•

متابعة اخلطط االسرتاتيجية للشركة طويلة وقصرية املدى•

بهذا مراجعة اسرتاتيجيات وأهداف الشركة، وتقديم توصياتها للمجلس•

.اخلصوص

مراجعة سياسات وإجراءات العمل يف الشركة فيما عدا السياسات •

.واإلجراءات احملاسبية

رئيس اللجنة سعود بن عمر البليهد

عضو تركي بن حممد البيز

عضو فايز بن عبداهلل الفايز

جلنة املراجعة 
(بعد احلصول على عدم ممانعة البنك املركزي السعودي6/11/2022قبل اجلمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ مت اعتماد اللجنة من)

ابرز مهام اللجنة املنصب امساء األعضاء

لس دراسة القوائم املالية األولية و السنوية للشركة قبل عرضها على جم•

و اإلدارة و إبداء رأيها و التوصية يف شأنها لضمان نزاهتها و عدالتها

.شفافيتها

ر إبداء الرأي الفين بناء على طلب جملس اإلدارة فيما إذاكان تقري•

.جملس اإلدارة و القوائم املالية للشركة عادلة و متوازنة و مفهومة

دراسة أي مسألة مهمة أو غري مألوفة تتضمنها التقارير املالية•

.البحث بدقة يف أي مسائل يثريها املدير املالي للشركة•

 التقارير التحقق من التقديرات احملاسبية يف املسائل اجلوهرية الواردة يف•

املالية

رئيس اللجنة مهند بن عبداهلل اجلربوع

عضو سعود بن عمر البليهد

عضو رضاء عبداحلليم طراد

*املخاطر و اإلئتمانجلنة

ابرز مهام اللجنة املنصب امساء األعضاء

ق مع وضع اسرتاتيجية ادارة املخاطر و االئتمان للشركة حبيث تتواف•

اسرتاتيجية الشركة بوجه عام  

.ظ عليهحتديد مستوى مقبول للمخاطر اليت تتعرض هلا الشركة و احلفا•

د االشراف على نظام إدارة املخاطر وتقييم فعالية نظم و أليات حتدي•

د اوجه وقياس ومتابعة املخاطر اليت قد تتعرض هلا الشركة وذلك لتحدي

.القصور بهاء

وري اعادة تقييم قدرة الشركة على حتمل املخاطر وتعرضها هلا بشكل د•

رئيس اللجنة سعود بن عمر البيهد

عضو تركي بن حممد البيز

عضو فايز بن عبداهلل الفايز

.03/07/2022انتهت اعمال اللجنة بإنتهاء دورة مجلس االدارة السابق بتاريخ * 
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صفة العضوية اسم العضو

غري تنفيذي تركي بن حممد البيز

غري تنفيذي سعود بن عمر البليهد

مستقل ماجد بن عبدالرمحن الصاحل

مستقل حممد بن عبداهلل البواردي

تنفيذي فايز بن عبداهلل الفايز

:تكوين أعضاء جملس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو االتي-5

:اجتماعات جملس اإلدارة اليت عقدت خالل السنة املالية االخرية، وتواريخ انعقادها وسجل حضور كل اجتماععدد -6

جملس اإلدارة

3 2 1

2022ديسبمر 13 2022نوفمرب 8 2022يناير 31

√ √ √ تركي بن حممد البيز

√ √ √ سعود بن عمر البليهد

√ √ √ فايز بن عبداهلل الفايز

√ √ - *بن عبداهلل البوارديحممد

√ √ - *ابراهيم الصاحلماجد بن

24/02/2022بدأت العضوية من تاريخ * 
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وله اسم كل شركة تابعة ورأس ماهلا ونسبة ملكية الشركة فيها و نشاطها الرئيس، و الدوله احملل الرئيس لعملياتها والد-7
.حمل التأسيس

الرئيساملقر النشاط الرئيس نسبة امللكية
رأس املال

(ريال سعودي)
نوع الشركة الشركةاسم

العربية اململكة

(الرياض)السعودية 

عقود االجيار تسجيل

التمويلي
2.3256 38,392,850 مقفلةمساهمة

السعودية لتسجيل الشركة

عقود االجيار التمويلي 

(سجل)

.عالقةذاتاطرافمعاملعامالت-8

2021املعامالت للعام 2022املعامالت للعام  وصف املعامالت العالقة اسم الشركة

5,438,513 3,373,680 خدمات توظيف شركة زميلة للتجارة شركة افراس
والمقاوالت 

3,466 10,020 خدمات مركبات شركة زميلة الشركة الوطنية 
للتأجير

471,782 311,374 تسجيل عقود شركة زميلة الشركة السعودية 

لتسجيل عقود االيجار 
التمويلي

78,209 96,952 خدمات توظيف شركة زميلة شركة ايكال للموارد 
البشرية

- 50,000,000 زيادة رأس المال المالك شركة وتد القابضة



مكافأة أعضاء جملس االدارة 
و سياسة توزيع االرباح
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مكافأة أعضاء جملس اإلدارة واعضاء اللجان

اجتماعلكلةاالدارجملسعناملنبثقةاللجانأعضاءلكلمبلغصرفإىلباالضافةاالدارةجملسأعضاءولرئيسسنويةمكافأةتوزعالنظام،ألحكاموفقًا
:يليمبا2022للعاماملدفوعةاملكافاتتتلخصحيثحضورةيتم

31/01/2022قدم استقالته بتاريخ * 
24/02/2022بدأت العضوية من تاريخ ** 

01/08/2022انتهت العضوية بتاريخ *** 
6/11/2022بدأت العضوية بتاريخ **** 

21

المجموع مكافأة حضور جلسات اللجان (مبلغ معين)المكافأة الثابتة  مكافاّت اعضاء اللجنة التنفيذية

- - - سعود بن عمر البليهد

- - - تركي بن محمد البيز

- - - فايز بن عبدهللا الفايز

المجموع مكافأة حضور جلسات اللجان (مبلغ معين)المكافأة الثابتة  مكافاّت اعضاء لجنة المخاطر واالئتمان

- - - سعود بن عمر البليهد

- - - تركي بن محمد البيز

- - - الفايزفايز بن عبدهللا 

المجموع مكافأة حضور جلسات اللجان (مبلغ معين)المكافأة الثابتة  مكافاّت اعضاء لجنة المراجعة

- - - سعود بن عمر البليهد

4,603 - ****الجربوعمهند بن عبدهللا  4,603

***السبتيسلمان بن ابراهيم  17,507 3,000 20,507

- - - رضا عبدالحليم طراد

المجموع
مكافأة حضور جلسات 

اللجان

مكافأة حضور جلسات 

المجلس
(مبلغ معين)المكافأة الثابتة  مكافاّت اعضاء مجلس االدارة

االعضاء المستقلين: اوالا 

8,493 - - *الزيدعبدهللا بن عبدالعزيز  8,493

73,425 - - **البوارديمحمد بن عبدهللا  73,425

73,425 - - **الصالحماجد بن عبدالرحمن  73,425

ا  االعضاء غير التنفيذيين: ثانيا

- - - - سعود بن عمر البليهد

- - - - تركي بن محمد البيز

ا  االعضاء التنفيذيين: ثالثا

- - - - فايز بن عبدهللا الفايز
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من ضمنهم الرئيس املكافات، تعويضات و مكافآت كبار التنفيذيني ممن تلقوا أعلى 
م2022املدير املالي عن العام التنفيذي و 

االرباحتوزيع سياسة 

:االتيالوجةعلىالسنويةالصافيةالشركةأرباحتوزعأنعلىللشركةاالساسيالنظاممناألربعونوالثالثةاملادةنصت

إلحتياطيابلغمتىالتجنيبهذاوقفالعاديةالعامةاجلمعيةتقررأنوجيوزللشركةالنظامياإلحتياطيلتكويناألرباحصايفمن(%10)جينب-1
.املدفوعاملالرأسمن(%30)املذكور

معينةأغراضأولغرضوختصيصةإتفاقيإحتياطيلتكويناألرباحصايفمننسبةجتنبأناإلدارةجملسأقرتاحعلىبناءالعاديةالعامةللجمعية-2
.العامةاجلمعيةتقررها

رأسملالككاناإلمقدرثابتةأرباحتوزيعيكفلأوالشركةمصلحةحيققالذيبالقدروذلك،أخرىإحتياطياتتكوينتقررأنالعاديةالعامةللجمعية-3
.املال

.املبقاةاألرباححسابإىلحيولأواألرباحيفكحصةاملالرأسمالكعلىذلكبعدالباقييوزع-4

.املختصةاجلهاتمنالصادرةولذلكاملنظمةللقواعدوفقًاالسنويةاألرباحمنختصمدوريةأرباحتوزيعاإلدارةجملسمنبقرارجيوز-5

.م2022العامخاللارباحأيتوزيعيتمفلمم،2022للعاماالرباحتوزيعخيصفيما

المجموع بدالت رواتب
مكافآت كبار التنفيذيين

4,658,634 1,137,202 3,521,432 



مجعيات املساهمني
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و أمساء أعضاء  اجلمعيات العامة للمساهمني املنعقدة خالل السنة املالية األخريةبيان بتواريخ 
. هلذه اجلمعياتجملس اإلدارة احلاضرين 

م2022حضور اجتماعات اجلمعيات العمومية يف عام 
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العادية اجلمعية العامة غري

م13/12/2022بتاريخ 

العادية بتاريخ اجلمعية العامة

م06/11/2022

العادية اجلمعية العامة

م24/02/2022بتاريخ 

العضواسم

√ √ √ بن حممد البيزتركي

- - - سعود بن عمر البليهد

- - - فايز بن عبداهلل الفايز

- - - البوارديحممد بن عبداهلل

- - - ماجد بن عبدالرمحن الصاحل

مة حسب طبيعة كيان الشركة بأنها شركة شخص واحد مساهمة مقفلة ، فقد ٌصدر قرار من مجيع أعضاء جملس اإلدارة بالتوصية للجمعية العا
الغري عادية بإعتماد بنود اجلمعية اليت ٌاقرت خالل االجتماعات



احلوكمة واملخاطر ونظام الرقابة 
الداخلية
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مفهوميزوتعزاملعتمدةباملعايريالتنفيذيةاإلداراتمجيعالتزامسبيليفاجلهودكافةوبذلاحلوكمةمبعايريااللتزامعلىإجيارةتعمل
.عليهاالسيطرةوالشركةتوجيةخالهلامنيتموقواعدضوابطوضععلىإجيارةتعملكماوالنزاهة،الشفافية

احلوكمة  

:اآلتييقر جملس إدارة الشركة 

.سجالت احلسابات أعدت بالشكل الصحيحأن •

.سليمةأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس •

.  واملوارد الالزمة ملواصلة نشاطهالدى الشركة القدرة أن •

اإلفصاح

املعايري احملاسبية

ووفقاواحملاسبنيللمراجعنيالسعوديةاهليئةعنالصادرةالسعوديةالعربيةاململكةيفعليهااملتعارفاحملاسبةمعايريبتطبيقإجيارةتقر
تقاريرهاُترفعوالشركةقوائممراجعةبأعمالالقياموشركاؤهالبسامأمحدابراهيممكتبيقومحيث.املاليةبالتقاريراخلاصةالدوليةللمعايري

.سليمةاسسعلىاعدتاحملاسبيةاملعايريوالتقاريربأناملراجعةجلنةحرصتوقداملراجعةللجنة
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وةالسيولخماطرومراقبةبقياساملخاطرإدارةتقومحيثاالئتمانواملخاطرجلنةحتتتندرجمستقلةإدارةهيإجيارةبشركةاملخاطرإدارة

عليهاتنويهاليتماليتاملخاطرمجيعمراقبةإىلباالضافةاالئتمان،واملخاطرللجنةتقاريرهاورفعبالشركةاالئتمانيةاملخاطروالسوقخماطر

املخاطرنةجلمنإعتمادةبعدوذلكاملركزيللبنكسنويربعتقريربرفعاملخاطرإدارةتقومحيثاملركزي،السعوديالبنكمنتعاميمبإصدار

ملخاطرالتحملالشركةقابليةمدىتقييمولقياسداخليةوإجراءاتسياساتوتطويربإعدادتقوماملخاطرإدارةانكما،بالشركةاالئتمانو

.ملعاجلتهااملتخذةاالجراءاتواحلدودهذهعنبالتجاوزاتتقريررفعواملقبولةاملخاطرحدودومراقبة

االئتمانخماطر

لسجممنمعتمدةائتمانيةسياسةالشركةتطبقحيثاستحقاقهاعندبالتزاماتهمالشركةعمالءوفاءعدميفاملخاطرمنالنوعهذهيتمثل

حدادنىإىلاملخاطرختفيضمععائداقصىلتحقيقالسياسةهذهتهدفحيثاملخاطرإدارةحولاسرتاتيجياتوارشاداتتتضمناالدارة

.الصلةذاتالصارمةالقواننيمجيعبتطبيقااللتزامعلىينصحيث،ممكن

التشغيليةاملخاطر

ويةاخلارجاالحداثاوبشريةاخطاءاوخللاياوالداخليةالعملياتكفايةعدمعنالناجتةاملخاطرهيبالشركةالتشغيليةاملخاطرتعترب

املمارساتضلافاتباعوالنظاميةباملتطلباتااللتزامعدماوالداخليةللمعامالتاملوظفنيتوثيقوعدماخلارجياوالداخلياالحتيالامثلتهامن

.أنهابشاملناسبةالتصحيحيةاالجراءاتوتتخذمستمربشكلاملخاطرهذهمراقبةيتمحيث.االجراءاتوالسياساتاتباععدماوبالشركة

:ابرزهامنالتشغيلبعملياتمتعلقةخماطرهناكانكما
.الفائدةأسعارتقلباتوخماطرالشركة،واستثماراتأعمالاوخططلتمويلاألموالرؤوستوفرعدم•
.التعاقديةبالتزاماتهاالشركةمعاملتعاقدةاالطرافإخالل•
.املؤهلنياملوظفنيواستقطابالعليااإلدارةاعضاءعلىاحملافظة•
.األمانة والسرقة واالحتيالإساءة جناح الضوابط الداخلية يف مكافحة •

خماطر السوق

انخيفىالكما،السعوديباالقتصاداملتعلقةاملخاطراواملركباتاسعاريفالتغيرياتاوالعامةالسلعسوقيفالتغيرياتعنالناجتةاملخاطرهي
.التسويقيفاحملليةباملنافسةاملتعلقةاملخاطربعضالشركةتواجةحيثتوسعيفباململكةالتمويلسوق

املخاطر
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ركة نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للش

مستقلةبصورةعملهابنطاقالصلةذاتواإلستشارات،م2022العامخاللاملراجعةخدماتتقديمبالشركةالداخليةاملراجعةإدارةواصلت
استخداماللخمنوذلكاإلسرتاتيجيةأهدافهاحتقيقويسهلالتشغيليةالشركةعملياتوحيسنقيمةيعطيمماالثقةمنمعقولةوبدرجةوموضوعية

مشاريع3يقاربمابتنفيذالداخليةاملراجعةإدارةوقامت.معقولةبدرجةاحلوكمةوعملياتالداخليةالرقابةفعاليةلتقييممنضبطعلميمنهج
.املراجعةجلنةمناملعتمدةالسنويةاملراجعةخلطةوفقًاوذلكم2022العامخاللتدقيق

:إىلالداخليةاملراجعةانشطةتهدفكما

.وإجراءاتهاوسياساتهاالشركةولوائحوالقواننيباألنظمةاإلمتثاللضمانمعقولةبدرجةاملوضوعةالداخليةالرقابةأنظمةتقييم•

معقولةبدرجةاملختلفةالشركةأصولحلمايةالداخليةالرقابةأنظمةكفايةمدىتقييم•

.للشركةاإلسرتاتيجيةالتطلعاتمعيتوافقمباأدائهامنوالتحققالتشغيليةالشركةإلنشطةالشاملالتقييم•

.والرقابيةاحلكوميةواجلهاتاخلارجينياحلساباتمراجعيمناملطلوبةاملراجعةمتطلباتوتسهيلتوفري•

.الداخليهابةالرقفعاليةلتحسنياملختلفةاملراجعةعملياتعنوالناجتةالتصحيحيةاإلجراءاتتنفيذبشأناملعنيةاإلداراتمعاملتابعة•

النتائجخاللومناملراجعة،جلنةقبلمناملعتمدةاملراجعةخطةعملنطاقمعم،ومتاشيا2022العامخاللتقدميهمتالذياألداءإىلاستنادًا
.وتطبيقاتهاالشركةيفالداخليةالرقابةأنظمةوفاعليةأنظمةعنإجيابيتأكيدإعطاءميكن،فإنهاملقدمةوالتقارير
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املعلومات
والبيانات املالية
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قائمة املركز املالي 

.2022ديسمرب 31كما يف 

املعلومات والبيانات املالية

.م2022املصدر القوائم املالية املدققة للسنة املالية املنتهية يف *

املاليةللسنةسعوديريال47,191,610مقابلم2022املاليةللسنةسعوديريال47,348,546التشغيليةاملصاريفإمجاليبلغ

.م2021

املاليةللسنةسعوديريال8,698,125مقابلم2022املاليةللسنةسعوديريال30,976,521الزكاةقبلالربحإمجاليبلغ

.م2021
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2021ديسمرب 31
ريال سعودي

2022ديسمرب 31
ريال سعودي

املوجودات

11,324,139 27,202,304 النقد وما فى حكمه

336,470,114 522,317,307 التمويلصايف االستثمار فى 

128,348,021 114,432,660

مدينو عوائد عقود االجيار التمويلي املباعة ومصاريف مدفوعة مقدمًا 

وأرصدة مدينة أخرى وصايف خدمة املوجودات للذمم املدينة املباعة 

ألجل مقيدة بالصايف والقيمة العادلة االجيابية للمشتقاتوودائع 

املالية

892,850 892,850 استثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

2,889,443 3,093,246 ممتلكات ومعدات، صايف

7,181,975 موجودات غري ملموسة ، صايف 12,173,530

موجودات حق االستخدام 2,313,679 3,188,050

490,294,592 682,425,576 امجالي املوجودات
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الغرامات و املخالفات
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يفالسنة املالية املنتهية

م2021ديسمرب 31

يفالسنة املالية املنتهية

م2022ديسمرب 31

موضوع املخالفة

الغرامات امجالي مبلغ

املالية بالريال السعودي

عدد القرارات 

التنفيذية

الغرامات امجالي مبلغ

املالية بالريال السعودي

عدد القرارات 

التنفيذية

- - 150,000 1
تعليمات البنك املركزي  السعودي اإلشرافية و خمالفة

الرقابية

35,000 1 - -
خمالفة تعليمات البنك املركزي  السعودي اخلاصة 

حبماية العمالء

- - - -

خمالفة تعليمات البنك املركزي  السعودي اخلاصة 

ببذل العناية الواجبة يف مكافحة غسل اإلموال ومتويل 

اإلرهاب



وشكرًا لكم
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املقر الرئيسي للشركة

اململكة العربية 4280-12233ابن كثري، الرياض 7361حي امللك عبدالعزيز، 

920033933:السعودية، هاتف

www.ijarah.sa: املوقع االلكرتوني


