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 مقدمة

 

يرس مجلس إدارة رشكة التيسري العربية أن يقدم تقرير أداء أعمال الرشكة والبيانات المالية المدققة 
 ويشمل أهم التطورات واألنشطة التشغيلية للرشكة. 2021ديسمرب  11حىت   2021يناير  1للفرتة من 

 
 7019101110ة تعمل بموجب السجل التجاري رقم رشكة التيسري العربية هي رشكة مساهمة مقفل

م وعنوان الرشكة الرئييس هو:  9012مارس  11هـ الموافق  1311جمادى اآلخر  11في  الخربالصادر من 
  13331ص.ب فهد  شارع الملك –الخرب  –المنطقة الرشقية  –المملكة العربية السعودية 

 

تقدم رشكة التيسري العربية خدمات تمويلية متنوعة مبتكرة لألفراد والرشكات والمؤسسات الصغرية 
و تمارس والمتوسطة وتقدم الرشكة ثالث منتجات وهي التأجري التموييل ومنتج المرابحة ومنتج التورق 

لمتوسطة ، و أنشطة التمويل وهي تمويل األصول اإلنتاجية ، تمويل المنشآت الصغرية وا الرشكة 
أعمالها التمويلية. وتنويع اإليجار التموييل وذلك لتوسيع اىل ضافةستهالكي باإلالتمويل اإل  
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 رؤيتنا
 

أن نكون ضمن أكرب خمسة رشكات تمويل في المملكة العربية السعودية 
 9092بحلول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 سالتنار
 

 تقديم حلول تمويلية رقمية مبتكرة لألفراد والرشكات عىل مستوى المملكة
 

 

 

 

 



  0202تقرير مجلس اإلدارة لعام 

Page 4 of 31 
 

عضاء مجلس اإلدارةأ  

 93خالل الجمعية العامة غري العادية واليت عقدت بتاريخ  الجديدةللدورة  عضوية مجلس اإلدارة تجديد تم 
كما تقدم الدكتور أحمد الغامدي بإستقالة من عضوية مجلس سنوات  1لمدة ال تزيد عن  9091يونيو 

 .تم تزكية السيد حمد محمد الضويلع لشغر عضوية مجلس اإلدارة حيث م  91/01/9091بتاريخ اإلدارة 

 االسم المنصب صفة العضوية
 السيد/ إبراهيم محمد عبدالعزيز الجميح رئيس مجلس اإلدارة غري تنفيذي
 السيد/ عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز الجميح نائب رئيس مجلس اإلدارة غري تنفيذي
 السيد/ منصور محمد عبدهللا الجميح عضو مجلس اإلدارة غري تنفيذي

الضويلعالدكتور/ حمد بن محمد  عضو مجلس اإلدارة مستقل  
 السيد/ باسل بن محمد بن سعد بن جرب عضو مجلس اإلدارة  مستقل

 

 إجتماعات الجمعيات العامة :

93 
9091-يونيو   االسم المنصب 

 السيد/ إبراهيم محمد عبدالعزيز الجميح رئيس مجلس اإلدارة √
 السيد/ عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز الجميح نائب رئيس مجلس اإلدارة √
 السيد/ منصور محمد عبدهللا الجميح عضو مجلس اإلدارة √
/ أحمد عيل أحمد الغامديالدكتور عضو مجلس اإلدارة √  
 السيد/ باسل بن محمد بن سعد بن جرب عضو مجلس اإلدارة  √

 

  :أعضاء مجلس اإلدارةمهام و مسؤوليات 

رشاف عىل اإل ة للرشكة وياإلسرتاتيجية والرئيس األهداف عىل وضع اإلدارةعضاء مجلس أمهام  ترتكز 
مراجعة و .مراجعتها وتوجيههاوة يسرتاتيجية الشاملة للرشكة وخطط العمل الرئيسوضع األو تنفيذها 
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مية التنظيمع المراجعة الدورية للهياكل  داء الشامل في الرشكةداء ومراقبة التنفيذ واألاهداف األ
.عتمادهاإتقبلية والرسالة والقيم للرشكة وو صياغة الرؤية المس عتمادهاإوالوظيفية في الرشكة و  

 اللجان المنبثقة من المجلس

 جديدة لمجلس اإلدارة تتضمن تحديد مهمة لكلالدورة التم تشكيل لجان رشكة التيسري العربية مع بداية 
ما مجلس اإلدارة ب إبالغلجنة والصالحيات المخولة لها وكيفية  رقابة مجلس اإلدارة عليها. وعىل اللجان 

  تتوصل إلية من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية وهذة اللجان هي:

 التنفيذية اللجنة . 

 المراجعة لجنة. 

 لجنة المخاطر واالئتمان. 

  لجنة الرتشيحات والمكافآت. 

 اللجنة الرشعية. 

التنفيذيني ممن عضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنها و خمسة من كبار أمكافآت 
 تلقوا أعىل المكافآت :

اللجان المنبثقة وذلك نظريًا و  أعضاء مجلس أدارة الرشكة اىلريال سعودي  1,162,000 تم رصف مبلغ 
لم يتم رصف أي مكافآت لكبار  كما جتماعاتو تشمل ايضًا مصاريف اإللحضورهم إجتماعات المجلس 

 . 9091التنفيذيني خالل عام 
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:عضاء مجلس اإلدارة و اللجان المنبثقة من المجلسأ حضورجدول   

داء الرشكة للعام أمناقشة نتائج و لجتماعات لمجلس اإلدارة إ 1نعقاد إتم عضاء مجلس اإلدارة : أ (
 جتماعات.عقاد اإلإنتواريخ  سجل الحضور وأدناة  يوضح الجدولو , 9091

مكافآت اعضاء 
 مجلس اإلدارة

11 
 سبتمرب 

01 
يونيو   

99 
 مارس 

 االسم المنصب

ريال 901  / إبراهيم محمد عبدالعزيز المكرم رئيس مجلس اإلدارة √ √ √ 000,
  الجميح

ريال 901 نائب رئيس مجلس  √ √ √ 000,
 اإلدارة

/ عبدالعزيز عبدالرحمن المكرم
 عبدالعزيز الجميح

ريال 901 / منصور محمد عبدهللا المكرم عضو مجلس اإلدارة √   √ √ 000,
 الجميح

ريال 901 / أحمد عيل أحمد الغامديالدكتور عضو مجلس اإلدارة √ √ √ 000,  

ريال 901 / باسل بن محمد بن سعد المكرم عضو مجلس اإلدارة √ √ √ 000,
 بن جرب

توى بغية خاد القرارات عىل أعىل مسوليات عملية إتتتوىل اللجنة التنفيذية مسؤاللجنة التنفيذية 
 الرشكة بكل مرونة ويتألف اعضائه من:تحقيق اهداف 

 (رئيس اللجنة)  المكرم/ إبراهيم محمد عبدالعزيز الجميح 
 (عضو)  / عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز الجميحالمكرم 
 (عضو)  المكرم/ باسل بن محمد بن سعد بن جرب 

التقارير والقوائم تختص بمراقبة أعمال الرشكة والتحقق من سالمة ونزاهة ولجنة المراجعة :  (
 نة المراجعة لما لديهم من خربات المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها. و تم ترشيح أعضاء لج

عات جتماإثالث  عقدتم . تخاذ القرارت الهامة واليت تصب في مصلحة الرشكةإوكفاءة عالية في 
 جتماعاتنعقاد اإلإو تواريخ  سجل الحضورو يوضح الجدول أدناة  9091لعام 
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مكافآت أعضاء 
 اللجان 

19 
 ديسمرب

1 
 ديسمرب

12  
مارس    

 االسم المنصب

ريال  1000 / خليل القصابالمكرم رئيس اللجنة √ √ √   

ريال 1000 / غيث أبو جعفرالمكرم عضو اللجنة × √ ×   

ريال  1000 / سامي السنيدالمكرم عضو اللجنة √ √ √   

 

انية ئتمالسياسات والمبادئ اإلارشادية االقرار اللجنة مراجعة وإ تتوىل ئتمان:لجنة المخاطر واال  (
باإلضافة إىل مراقبة وتقييم المخاطر الهامة واألساسية اليت قد تتعرض لها الرشكة وتعيني 

جدول أدناة و يوضح ال 1909لعام  إجتماع واحدوتم عقد  ة للحد من هذة المخاطرالمتخذالخطوات 
 جتماعات.نعقاد اإلإسجل الحضور و تواريخ 

مكافآت 
 أعضاء اللجان 

93 
 مارس

 االسم المنصب

ريال 1000 / عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز الجميحالمكرم رئيس اللجنة √   

ريال 1000 / نضال عدنان اسماعيل المكرم عضو اللجنة   √   

ريال 1000 / صالح فهد العجاجيالمكرم عضو اللجنة √   

 
طالع ومراجعة كافة المعلومات والبيانات مسؤولياتها اإل تتوىل والمكافآت:لجنة الرتشيحات  (

 نيمجلس أو تعيني كبار التنفيذيالوالتقارير والسجالت المتعلقة بعمليات الرتشيحات لعضوية 
 . كما هو موضح ادناه 9091جتماع واحد لعام إتم عقد ،  للرشكة

مكافآت 
 أعضاء اللجان 

 97  
  مايو

 االسم المنصب

ريال 1000  السيد/ منصور محمد عبدهللا الجميح رئيس اللجنة √ 
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ريال 1000  الدكتور / طارق السليماني   عضو اللجنة √ 

ريال 1000  الدكتور / خالد الفالح   عضو اللجنة √ 

لقواعد بكافة المعايري واية مراقبة نشاطات الرشكة والزتامها تتوىل اللجنة الرشع اللجنة الرشعية: (
 العقودتتوىل مسؤولية مراجعة الخدمات والمنتجات والرشعية اإلسالمية في معامالتها. كما 

يتألف و .اإلسالمية  قواعد الرشعيةأكد أنها ال تتعارض مع المعايري ووالمستندات القانونية والت
 اعضائها من:

  (رئيس اللجنة) / عبدهللا السلطانالدكتور 
 (عضو) / إبراهيم التنم الدكتور 
 (عضو) / أحمد الشعييب الدكتور 
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 مؤهالت و الخربات أعضاء مجلس اإلدارة و اللجان المنبثقة  :

 

:المؤهالت العلمية •
شهادة الماجستري في إدارة األعمال من جامعة سانتا كالرا بالواليات المتحدة األمريكية في

م1978عام 
شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة بورتالند بالواليات المتحدة األمريكية في

م1975عام 

:المناصب اليت يشغلها حاليا  •
.نائب رئيس مجلس المديرين الرئيس التنفيذي لرشكة الجميح للسيارات

.الرئيس التنفيذي لمصانع الجميح لتعبئة المرطبات وإنتاج العلب
.رئيس مجلس إدارة رشكة التيسري العربية
.الرئيس التنفيذي لرشكة الجميح للتأجري

.الرئيس التنفيذي لرشكة الجميح للطاقة والمياه
.رئيس مجلس إدارة رشكة رضماء للكهرباء

.مدير عام رشكة الجميح القابضة في المنطقة الرشقية
.عضو مجلس إدارة رشكة الجميح وشل لزيوت التشحيم

.نائب رئيس مجلس إدارة بنك قطر األول لإلستثمار
.نائب رئيس مجلس إدارة رشكة بندكار للطاقة المحدودة

.عضو مجلس األعمال السعودي الياباني
.عضو مجلس األعمال السعودي الصيين

.عضو مجلس إدارة لجنة أصدقاء المرىض بالمنطقة الرشقية

:المناصب اليت شغلها سابقا  •
.عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الحربية

.عضو مجلس إدارة رشكة قطر لإلنشاءات
.نائب رئيس مجلس إدارة رشكة اإلحساء للتنمية

.رئيس مجلس المديرين للرشكة السعودية اليابانية لصناعة األقمشة
.عضو مجلس ادارة الرشكة السعودية للنقل الجماعي

(.نباتي)عضو مجلس إدارة رشكة الخليج إلنتاج الزيوت والسمن النباتي 
(. 16الدورة)عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الرشقية 
(.1الدورة )عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الرشقية 

إبراهيم محمد عبدالعزيز الجميح/ األستاذ
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:المؤهالت العلمية •
بكالوريوس ادارة االعمال

م1980, ( الواليات المتحدة األمريكية -جامعة بورتالند )
NBAماجستري إدارة االعمال 

م1983, ( الواليات المتحدة األمريكية -جامعة الفرين )

:المناصب اليت يشغلها حاليا  •
.م2020نائب رئيس مجلس اإلدارة في رشكة الجميح القابضة عام 

.م2019عضو مجلس وعضو لجنة اإلئتمان والمخاطر لرشكة التيسري العربية عام 
م2008مستشار لمجلس مديري رشكة الجميح للسيارات من عام 

:المناصب اليت شغلها سابقا  •
م2008اىل 2004وكالة الرياض من عام -مدير عام رشكة الجميح للسيارات

لدورتني متتاليتني هما الحادية عرشة, الرياض –عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية 
م1996/2000والثانية عرشة , م 1992/1996

م2004/ 1984وكالة الرياض من عام -مدير قسم السيارات 

عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز الجميح/ األستاذ

:المؤهالت العلمية •
م1996( جامعة الملك سعود ، الرياض ، المملكة العربية)بكالوريوس إدارة أعمال تخصص إدارة تسويق 

:المناصب اليت يشغلها حاليا  •
.م2020نائب رئيس مجلس المديرين لرشكة الجميح القابضة 

.م2020نائب رئيس مجلس اإلدارة لرشكة الرابح للتنمية العقارية 
.نائب االمني العام عضو مجلس النظارة لوقف الشيخ محمد العبدهللا الجميح يرحمه هللا
. م2017عضو مجلس االدارة لرشكة التيسري العربية ورئيس لجنة الرتشيحات والمكافآت ، منذ عام 

:المناصب اليت شغلها سابقا  •
2011-2014وكالة الرياض -مدير عام رشكة الجميح للسيارات

2011-2008مستشار وعضو اللجنة االستشارية لرشكة الجميح للسيارات 
2004–2008نائب مدير عام وكالة الرياض ، رشكة الجميح للسيارات ، الرياض ،

الرياض2004–1999، رشكة الجميح للسيارات، (حكومية–رشكات )مدير عام مبيعات جملة 
1999-1997، رشكة الجميح للسيارات، الرياض(كاديالك و هامر)مدير عام ماركات الفخمة 

منصور محمد عبدهللا الجميح/ األستاذ
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:المؤهالت العلمية •
م1979جامعة الملك سعود بالرياض -بكالوريوس في العلوم الصيدالنية 
م1988جامعة أريزونا، الواليات المتحدة األمريكية -ماجستري في إدارة المستشفيات 

:المناصب اليت يشغلها حاليا  
.مستشار  أعىل في رشكة تي في ام للخدمات الصحية•
.نائب رئيس مجلس إدارة رشركة األحساء للخدمات الطبية•
.عضو مجلس إدارة في المركز الكندي الطيب•
.مستشار مستقل في اإلدارة الصحية•
.عضو مجلس االدارة لرشكة التيسري العربية •

:  المناصب اليت شغلها سابقا  
ير الصحة للشؤون الصحية بموجب األمر الملكي الكريم رقم أ 2019-2015هـ ١٤٣٦/٠٩/٠٧بتاريخ 240/ نائب وز

ير الصحة  2015مستشار وز
2015( تحت التأسيس)الرئيس التنفيذي لمرشوع القرية الطبية 

2014المدير التنفيذي لمجمع الملك عبدهللا الطيب والمرشف العام عىل مستشفى الملك فهد ومستشفى رشق جدة 
2015-2003عضو مجلس إدارة مركز سعود البابطني لجراحة القلب بالدمام 

2011-2010المدير التنفيذي لمستشفى األحساء للتنمية وعضو مجلس اإلدارة 
2009-1981عمل في أرامكو السعودية تقلد عدة مناصب آخرها مدير عام الخدمات الطبية في الرشكة 

حمد بن محمد الضويلع/ األستاذ
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:المؤهالت العلمية •
.م1996الواليات المتحدة عام -جامعة ديرتويت -ماجستري إدارة األعمال 
م1994جامعة الملك سعود عام -بكالوريوس إدارة أعمال 

:المناصب اليت يشغلها حاليا  
:حىت اآلن2011مستشار اقتصادي، مجموعة بن الدن السعودية 

الرئيس التنفيذي لرشكة انشاء وتطوير صاالت الحج والعمرة-
المساهمة ضمن فريق العمل لتأسيس فرق مجموعة بن الدن السعودية في قطر-
تمثيل المجموعة في مجلس ادارة رشكة الملز المالية-
تمثيل المجموعة في رشكة نجران القابضة-
عضو مجلس ادارة اكاديمية الطريان السعودي-
تمثيل المجموعة في مفاوضات المشاركة واالندماج دن واالستحواذ لعدد من-

الرشاكات المحلية واالقليمية
:  المناصب اليت شغلها سابقا  

م2011وحىت2008. الرئيس التنفيذي، رشكة محمد وعبدلله ابراهيم السبيعي لالستثمار
الرئيس ، رشكة إنرتآكتيف العربية السلعودية المحدودة، إحدى  رشكات برنامج التلوازن
من. االقتصادي المتخصصة فيل مجال تقنية المعلومات وتقنيات الحكومة اإللكرتونية 

.م2007م وحىت عام 2002عام 
.م2002م وحىت عام 2001من عام . الرئيس التنفيذي، الملز لالستثمار التقين

.                                                                                                                             م 2011م وحىت عام1997من عام . أمني عام اللجنة الدائمة للتجارة اإللكرتونية
العربية  . عضو مجلس ادارة رشكة مناج

عضو مجلس ادارة الرشكة االوىل المن المعلومات
عضو مجلس ادارة رشكة تجاري السعودية
عضو مجلس ادارة رشكة نجران القابضة

باسل بن محمد بن سعد بن جرب/ األستاذ
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:المؤهالت العلمية •
.الظهران ، المملكة العربية السعودية،KFUPMمن جامعة الملك فهد للبرتول والمعادن ( 1996)في المالية . بكالوريوس

:المناصب اليت يشغلها حاليا  
2018, رشكاء هارتري , مستشار خاص •
2019,  البحرين , GEAنائب المدير التنفيذي لرشكة •

:المناصب اليت شغلها سابقا  
، الدمام ، المملكة العربية السعودية( ابيكورب)المؤسسة العربية لالستثمارات البرتولية •
 2017/2014إدارة تمويل الرشكات-نائب أول للرئيس ، رئيس وحدة تمويل التجارة •
2014/2011رئيس قسم اإلدارة والموارد البرشية •
2011/2006إدارة تمويل التجارة والمشاريع مدير مجموعة تمويل التجارة •
2006/1997مساعد مدير ، تمويل المشاريع ، مجموعة أعمال دول مجلس التعاون الخليجي •
، الرياض ، المملكة العربية السعودية( رنا)رشكة رنا لالستثمار , محلل مايل •
.2008/2011البحرين من ( باناجاس)مثل ابيكورب في مجلس إدارة رشكة غاز البحرين الوطنية •
.2012/2015ليبياتمثيل ابيكورب في مجلس ادارة الرشكة العربية للحفر واالشغال •
التعيني في لجنة المراجعة بمجلس 2014/2015فرع سابك ، المملكة العربية السعودية تمثيل ابيكورب في مجلس إدارة الرشكة العربية لأللياف الصناعية •

2015/2014اإلدارة عند انضمامه 
الرشكة العربية للكيماويات ، و2010/2012مرص،رشكة اإلسكندرية لأللياف:تمثيل ابيكورب في العديد من اجتماعات الجمعية العمومية للرشكات المستثمر بها •

2014-2013العراق ،المنظفات
( ابيكورب)عضو وسكرتري لجنة اإلدارة التنفيذية •
( ابيكورب)عضو وسكرتري لجنة المناقصات والمزايدات •
2018-2014اإلسرتاتيجية المتوسطة األجل لرشكة أبيكورب "عضو اللجنة اإلسرتاتيجية لـ •

سامي السنيد/ األستاذ
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:المؤهالت العلمية •
.معهد المراجعني الدولينيالتدقيق القائم عىل المخاطر"تدريب عىل •
Ernst & Youngيب القيادة المعتمد الذي رشكة •

Ernst & Youngتدريب عىل المشتقات وعمليات الخزانة رشكة •

Ernst & Youngتدريب عىل عمليات تدقيق التجزئة رشكة •

.2003-محاسب قانوني معتمد من جمعية المحاسبني القانونيني المعتمدين في المملكة المتحدة •
2015-. مدقق داخيل معتمد من معهد المراجعني الداخليني•
-بريطانيا -فين محاسبة من نقابة فنيي المحاسبة •

:المناصب اليت يشغلها حاليا  
2015رشكة الجميح للسيارات منذ , .مدير للتدقيق الداخيل•
.عضو لجنة المراجعة برشكة التيسري •

:  المناصب اليت شغلها سابقا  
•E&Y 2015وتم الرتقية اىل مدير تنفيذي 1996مساعد في عام
.2000/2003قسم االستشارات , مسؤول عن التمويل والمحاسبة -أيرلندا -مجلس إمداد الكهرباء •

خليل القصاب/ األستاذ

:المؤهالت العلمية •
1996جامعة االردن -إدارة األعمال والمالية-دبلوم عايل / بكالوريوس •

:المناصب اليت يشغلها حاليا  
بيبيس-مصنع الجميح لتعبئة المرطبات ,CFOالمدير المايل •

:  المناصب اليت شغلها سابقا  
2007/2010, قسم المنتجات االستهالكية-رشكة العليان ,  مدير مايل•
2004/2007, االردن , بيبيس , مراقب مايل •
1996/2004,االردن -CTI Group Inc,رئيس حسابات المشاريع •
1995/1996,بنك االهيل االردن , خدمة العمالء •

غيث أبو جعفر/ األستاذ
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•

ن ، جامعة جورج واشنطن ، واشنط( مع مرتبة الرشف)اسايس في نظم المعلومات الحاسوبية وتخصص فرعي في علوم اإلدارة دكتوراه مع تخصص•
1991، ( الواليات المتحدة األمريكية)العاصمة 

العاصمة تطبيقات أنظمة الكمبيوتر ونظم المعلومات اإلدارية ، الجامعة األمريكية ، واشنطن: في تخصصني( مع مرتبة الرشف)ماجستري العلوم •
1987، ( الواليات المتحدة األمريكية)
1986، ( الواليات المتحدة األمريكية)شهادة تخرج في تطبيقات أنظمة الحاسوب ، الجامعة األمريكية •
اليات المتحدة الو)بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا هندسة اإللكرتونيات مع تخصص في اتصاالت البيانات ، جامعة والية أريزونا ، تيميب ، أريزونا •

1981، ( األمريكية
•

، GOTEVTعضو لجنة تطوير المناهج ، المؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب المهين •
، GOTEVTعضو لجنة التعليم المستمر ، •
حىت اآلن-2011رئيس الموارد البرشية ، رشكة الجميح للسيارات ، نوفمرب •
•

CS&S(UK) ،BAE Systems ،2007-2008نائب الرئيس للموارد البرشية في المملكة العربية السعودية •
قائدة في االستشارات اإلدارية ،•
2011أكتوبر -2011مستشار موارد برشية برشكة برافو ، مايو •
2011-2010مستشار موارد برشية ، مؤسسة غرامة لإلنشاءات ، •
2012يناير -2010مستشار موارد برشية برشكة تأجري للتأجري التموييل ، يناير •
2011-2008مستشار إداري ، صالة الخمسة منازل ، •
2011-2008مستشار إداري ، فندق ومنتجع لوثان ، •
2009-2008، ( نادك)مستشار موارد برشية ، الرشكة الوطنية للتنمية الزراعية •
2009-2008رئيس قسم نظم المعلومات بجامعة األمري سلطان •
2003-2002مستشار ، مجموعة العجو ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، / مدير عام •
2007-2003مكتب المنطقة الرشقية ، -مدير تنفيذي  للموارد البرشية ، رشكة الجميح للسيارات •
2002-1991، نائب الرئيس ، إدارة الجودة الشاملة والموارد البرشية ، رشكة اإللكرتونيات المتقدمة المحدودة ، الرياض ، المملكة العربية السعودية•
1985يونيو -1983الرياض ، المملكة العربية السعودية ، أكتوبر ( سامبا)مساعد مدير البيانات ، البنك السعودي األمريكي ، / مسؤول اتصاالت البيانات •
1983أكتوبر -1981المعهد الفين لإللكرتونيات ، المؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب المهين ، نوفمرب -مهندس مرشوع •
م2004عضو لجنة برنامج صندوق التدريب السعودي منذ •
مGOTEVT،2000عضو لجنة المؤتمر الفين األول للتعليم الفين •
م1998عضو لجنة تنمية القوى العاملة بالغرفة التجارية •
2011-2010نائب رئيس مجلس اإلدارة ، االعتماد العالمي للكيماويات ، المملكة العربية السعودية ، •
2011-2010عضو مجلس إدارة رشكة نيارة ، الرياض المملكة العربية السعودية ، •
2011-2008عضو مجلس اإلدارة ، فندق ومنتجع لوثان ، الرياض المملكة العربية السعودية ، •
جامعة الملك عبد -.الجامعة العربية المفتوحة بالبحرين-معهد نيويورك للتكنولوجيا ، البحرين  -:أستاذ زائر ماجستري إدارة األعمال في الجامعات التالية•

العزيز ، المملكة العربية السعودية
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:المؤهالت العلمية •
2001جامعة الملك فهد للبرتول والمعادن درجة البكالوريوس ، •
:المناصب اليت يشغلها حاليا  •
رشكة الجميح للسيارات ,  CFOالمدير المايل •

:  المناصب اليت شغلها سابقا  
(رشكة مدرجة)المدير المايل للمجموعة في مجموعة الرسيع الصناعية •
•CFO  فيASTRA Food Company
•VP Financial Management-في سدكو
بروكرت أند جامبل-مدير التخطيط المايل والتحليل المايل •
المدير المايل لمصنع الدمام في بروكرت أند جامبل•
في رشكة بروكرت آند جامبل( والء)محلل مايل  •
في رشكة بروكرت آند جامبل(  (CBDمحلل مايل •
محلل تكاليف في رشكة بروكرت آند جامبل•

نضال عدنان اسماعيل/ األستاذ
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:المؤهالت العلمية •
1998-2002-انجلرتا -المملكة المتحدة, جامعة برادفورد. كلية اإلدارة, (التصنيع العالمي)دكتوراه في االدارة •
1996-1997-الواليات المتحدة األمريكية  ,جامعة ديرتويت . كلية إدارة األعمال, MBAماجستري في ادارة األعمال •
1996-1997-الواليات المتحدة األمريكية ,جامعة ديرتويت . كلية إدارة األعمال, CISماجستري في الحاسب ونظم المعلومات •
المملكة العربية السعودية,جامعة الملك فيصل . كلية العلوم اإلدارية والتخطيط’ بكالوريوس في ادارة المشاريع •

:المناصب اليت يشغلها حاليا  •
هـ 1434غرفة األحساء -عضو مّحكم جائزة األحساء للتمزي •
هـ1438( الدمام سابقا)جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل -عميد كلية إدارة األعمال•

:المناصب اليت شغلها سابقا  •
1425-هـ 1419المملكة المتحدة -برادفورد–عضو المركز األوروبي للجودة الشاملة•
1425-هـ 1422اإلمارات العربية المتحدة –دبي–عضو الكلية اإللكرتونية للجودةالشاملة•
1424-هـ1423منسق برامج الدبلوم بكلية العلوم اإلدارية والتخطيط •
1429-هـ 1424وكيل كلية الدارسات التطبيقية وخدمة المجتمع •
1428-هـ 1424عضو اللجنة الدائمة للشئون األكاديمية بالجامعة •
1432-هـ 1424عضو مجلس كلية الدارسات التطبيقية وخدمة المجتمع •
1433-هـ 1429جامعة الملك فيصل -عميد كلية إدارة األعمال•
1437-هـ 1436( كلية الحقوق)رئيس قسم القانون العام •
1437-هـ 1436عضو مجلس كلية الحقوق •
1440-هـ 1433األحساء -عضو مجلس إدارة جمعية أمراض الدم الوراثية •
1437-هـ1434غرفة األحساء -ممثل الجامعة في عضوية لجنة الموارد البرشية •

خالد الفالح/ الدكتور 
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:المؤهالت العلمية •
م2009,كلية البحرين الجامعية, التمويل اإلسالمي -ماجستري في إدارة األعمال •
م1991,جامعة الملك فيصل , بكالوريوس في المحاسبة •

:المناصب اليت يشغلها حاليا  •
.رئيس اللجنة المالية بالغرفة التجارية الرشقية•
.الرئيس التنفيذي لرشكة التيسري العربية•
.رئيس اللجنة التنفيذية لرشكات التمويل في البنك المركزي السعودي•

:المناصب اليت شغلها سابقا  •
م2018-2015الرئيس التنفيذي لرشكة الجرب للتمويل •
م2015-2013الرئيس التنفيذي لمجموعة سمنان •
م2013-2011الرئيس التنفيذي لرشكة األحساء للتنمية •
.رئيس إدارة مخاطر األفراد بالبنك السعودي الهولندي•
.عضو مجلس إدارة و رئيس لجنة الرتشيحات و المكآفات و لجنة المراجعة  في رشكة أرباح المالية •
.رئيس لجنة المراجعة برشكة الصقر للتأمني •
.عضو مجلس اإلدارة و عضو لجنة المراجعة في رشكة مياه بريين•
.عضو مجلس إدارة سابق في رشكة تمويل األوىل•

زيد عبدهللا اليعيش / األستاذ
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 الهيكل التنظيمي لرشكة التيسري العربية 
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لزتام بمبادئ الرشيعة اإلسالميةاإل  
التيسري العربية بأن الرشيعة اإلسالمية هي مجموعة من األسس التوجيهية لحياتنا بشكل تؤمن رشكة 

ع التجزئة عىل حد سواء لقطايط والتصميم لربامجنا التمويلية عام. لذلك تم تطبيق نفس المبدأ عند التخط
 والرشكات. 

ألحكام الرشيعة  جميع منتجات وخدمات التمويل من رشكة التيسري العربية متوافقة ومطابقةإن 
اإلسالمية واليت وضعت بدقة وتمت مراقبتها باستمرار تحت رقابة صارمة من الهئية الرشعية لرشكة 

 التيسري العربية. 

مر ة الرشعية بشكل مستيئتدقق اله ،من أجل ضمان الشفافية وتطبيق الرشيعة للمنتجات والخدمات
 يع منتجات التمويل قبل طرحها.و توافق عىل جمدمة، عىل اإلجراءات و الخدمات المق
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 المرخصةالتمويلية نتجات مال 
 ية للعمالء.م مع التدفقات النقدئد من الربامج التمويلية بما يتالتقدم رشكة التيسري العربية العدي

 ولدى الرشكة ثالث منتجات وهي: 

 .منتج اإليجار التموييل لألفراد والرشكات  (1
 .منتج المرابحة  (9
 . التورق منتج (1
  المرخصةاألنشطة التمويلية 

ودي عمن قبل البنك المركزي الس المرخصةد من األنشطة التمويليه يتوفر رشكة التيسري العد
 .لتسهيل عملية التمويل للعمالء

   . تمويل األصول اإلنتاجية (1

    . ستهالكيالتمويل اإل (9

 .تمويل نشاط المنشآت الصغرية والمتوسطة (1

 .اإليجار التموييل (3

وتوسيع نطاقها التموييل وتنويعه  9010التيسري العربية إىل مواكبة الرؤية الوطنية  تسعى رشكةو
قافة ستثمار إيمانًا منا بأهمية نرش الثقتصاد الوطين والتشجيع عىل اإلليكون داعمًا لتنمية اإل هوتفعيل

 المالية فإننا نسعى إىل تعزيزها وتعميقها لدى عمالئنا الكرام. 

 الرشكة عدة برامج تمويلية وهي: نشأتأوعىل هذا المنطلق 

 .تمويل السيارات والدراجات النارية والبحرية لألفراد  (1
 .تمويل أسطول السيارات للرشكات والمؤسسات  (9
 .التمويل النقدي (1
 .تمويل المعدات واألجهزة الطبية (3
 .تمويل خطوط إنتاج المصانع  (2
 .تمويل معدات المطابخ والمطاعم (1
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 .والمتوسطةتمويل المنشآت الصغرية  (7
 .تمويل المعدات الثقيلة (0
 نجازات اإل 

 منها:و حققت رشكة التيسري العديد من اإلنجازات 

 م9091خالل عام ارة العامه , إفتتاح فرع بريدة الفرع الجديد لإلدإفتتاح فرع الرياض, إفتتاح  (1
 ات .شتوثيق الحساب الرسمي لرشكة التيسري العربية في برنامج التواصل اإلجتماعي سناب  (9
ادة عميل لإلستف  7,017عميل اىل   3000زيادة عدد العمالء المسجلني بالموقع اإللكرتوني من  (1

 . من الخدمات اإللكرتونية
  تذكري الدفع اإللكرتوني عرب مختلف وسائل التواصل . (3
تم التوقيع مع عدد من كبار الموردين في مناطق المملكة في مختلف المجاالت كالخدمات الطبية  (2

موردي المطابخ المركزية و وكالء الدراجات النارية و المحركات البحرية و السيارات ليكونوا رشكاء و 
 نجاحنا بالتسهيل عىل العمالء )األفراد و الرشكات( تمويل المنتجات بتقديم حلول تمويلية ميرسة.

( لنصبح أول رشكة   Chat botتفعيل خدمة الرد اآليل عرب الحساب الرسمي لرشكة التيسري العربية )  (1
تمويل بالمملكة تقدم هذه الخدمة لعمالئها لتسهيل التواصل عرب الرسائل الخاصة و اإلجابة عىل 

 .االستفسارات
 نشاء العديد من الربامج التمويلية :تم إ (7

 .تمويل وسائل النقل الثقيلة 
 .تمويل الرسوم الدراسية ) للمدارس و الجامعات ( 
 .المطابخ المزنلية( –األثاث المزنيل  –) األجهزة الكهربائية ستهالكية تمويل السلع اإل 
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 التحول الرقمي: (0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

Achievements 

 
Calculator V4 

Customer View 360 

Power BI 

Auto Statement of Account 

RAYAH API 

IVR payment Link  

Yard System 

SIJIL 
 Integration V2 

Clearance system 

Forms and Policy 

E-VAT Invoice 
Project 

TAC App Portal 

Trace Project 

Blacklist Management  

Insurance Wallet 
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 مبادئ حماية العمالء

 

لعمالء انصاف مع جميع العربية بالتعامل بعدل وأمانة وإ اعزتازًا بتوجيهات مجلس اإلدارة لرشكة التيسري
لزتامات بموجب أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية ذات حل العالقة بينهما ، والوفاء باإلفي جميع مرا

توى من عىل أعىل مس ظزتم رشكة التيسري العربية بالحفاتل، البنك المركزي السعوديالعالقة الصادرة عن 
موظفي الرشكة بأعىل المستويات من  . حيث ندرك أن سمعتنا تعتمد عىل الزتاموالرسية األمانة والثقة

  في أداء إنجازات الرشكة.السلوك األخالقي والمهين

نحن في رشكة التيسري العربية نتنافس لتعزيز مصالحنا العامة ، ولكننا نقوم بذلك عىل نحو عادل وبشكل 
ي وص عليها ف اًل عن القيم والمبادئ المنصمع جميع القوانني المعمول بها، فضأخالقي يتوافق تمامًا 

 مبادئ حماية العمالء واليت نلزتم بتطبيقها.

فصاح عن اي ية للتأكد من هوية العميل قبل اإلكما نود ان نؤكد ان الرشكة تتخذ التدابري اإلحرتاز 
معلومة وذلك تكون عن طريق جهات معتمدة ومضمونة وان الرشكة تلزتم بعدم إفشاء معلومات 

 العمالء.
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اإليجار  

,  التمويلي
76%

,  المرابحة 
11%

, التورق 
14%

أداء المحفظة حسب نوع المنتج

مع إرتفاع  م1909مليون ريال خالل عام  210م تمويل ت العامخالل  نتيجة لجهود رشكة التيسري العربية
كما . جمايل التمويلإمن  %92مليون ريال بنسبة  119. يمثل منتج التورق 9090مقارنة بعام  %117بنسبة 

منتج االيجار   بلغ. م1909مليون ريال في عام  70جمايل التمويل بمبلغ إمن  %11منتج المرابحه  يمثل
 .%19الذي يمثل  مبلغ التمويلجمايل مليون ريال من إ 112التموييل 

العديد من الربامج وطرح  9099في ارجاء المملكة في عام  ضافيةإفتح فروع وتسعى الرشكة في 
 م.9010لتحقيق اهداف العمالء واليت تتماىش مع رؤية المملكة في  التمويليه

 

 م1909أداء المحفظة التمويليه لعام 

تبذل الرشكة جهود وافرة في رفع أداء المحفظة التمويلية وذلك بتنوع منتجاتها مما يقلل نسبة المخاطر 
ع نوو جمايل المحفظة التمويلية. وتشمل المحفظة التمويلية عاملني رئيسني وهما نوع العميل إفي 

رشكات ومؤسسات صغرية ومتوسطة و تمويل المنتج ولدى رشكة التيسري نوعان من العمالء وهما 
تج من  واإليجار التموييل وهم منتجاتولدى الرشكة ثالثة العامل الثاني هو نوع المنتج  وتمويل األفراد 

سم ن الرتجدو ه، أدنااألعىل في محفظة الرشكة النسبة يجار التموييليشكل اإل المرابحة ومنتج التورق و
   ة حسب نوع المنتج و نوع العميل.داء المحفظأالبياني يوضح نسبة 

 

  

 

%13, المرابحة%62, االيجار التمويلي 

%25, التورق 

المؤسسات و 
,  الشركات

61%

, األفراد 
39%

أداء المحفظة حسب نوع العميل
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    9090&  9091مؤرشات األداء المايل لعام 
كما يوضح الجدول أدناة أهم  مليون ريال 53 أرباحبصافي  9091خالل السنة المنتهية لعام  أرباحاً حققت الرشكة 

 %21يردات المبارشة بنسبة إرتفاع في اإلواليت شهدت  9090وما يقابلها من عام  9091المؤرشات المالية لعام 
  . 9091خالل عام 

 .9090 مقارنة بعام 9091أدناة جدول يوضح المؤرشات المالية الرئيسية لعام 

       

 ) األرقام بآالف الرياالت(-المؤرشات المالية الرئيسية
FY 2021 FY 2020  %  

 النتائج التشغيلية
 %55 ▲ 75,242 226,408 المبارشة -اإليرادات 

 %84 ▲ 22,088 28,929 اإليردات غري المبارشة

 %65 ▼ 37,465 23,222 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 %13 ▲ 22,993 23,584 تكاليف التمويل

 %2 ▼ 00,238 02,648 تكاليف التأمني 

 %4 ▲ 35,288 36,587 نفقات التشغيل االخرى

 %332 ▼ 2,550 (3,622) نفقات الزكاة

 %137 ▲ (00,827)  54,227 صافي الخسارة

 

 المخاطر

تطوير جودة العمليات بشكل مستمر وقد تمت إعادة  إىلتسعى رشكة التيسري العربية : مخاطر التشغيل
هيكلة الرشكة ومركزية العمليات في الفرع الرئييس سعياً لزيادة كفاءة الموظفني واختصار الوقت لتقديم 

كما  ةالوقائيجراءات لزتام باإلمع الحرص عىل اإل خدمات التمويل وخدمات ما بعد البيع بشكل أكرث فاعلية
ف لحماية المستندات المهمة وتنظيمها وسهولة الوصول إليها لألشخاص المرصح لهم تمت مركزية األرشي
 حسب صالحياتهم.
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 الموقع اإللكرتوني مهمة في التحول الرقمي وهي إطالق وقد نجحت رشكة التيسري في تحقيق خطوة
ت وسداد فاقياتللرشكة والذي يقدم العديد من الخدمات اليت تمكن العميل من متابعة اإل الرسمي الجديد

 لموقع دون الحاجة لزيارة الفروع.مثل إصدار التفاويض وغريها عرب ا الخدماتالمستحقات وإدارة 

من ضوعة ولزتام باألنظمة المحلية و اللوائح المحرص رشكة التيسري العربية عىل اإلتلزتام : مخاطر عدم اإل
م الرشكة ب. كما تلزتوتطيبقها بالشكل المطلوقبل الجهات الرقابية وكذلك السياسات و اإلجراءات الداخلية 

 المربمة.خالقية في مجال أعمالها والمتطلبات اليت تلزمها العقود بالمبادئ األ

سرتاتيجية، تسعى رشكة التيسري العربية إىل مقابلة مدفوعات السلع لضمان تنفيذ اإل: مخاطر السيولة
 واألصول محل التمويل بشكل مستمر للحفاظ عىل معدالت عالية من التدفق النقدي. 

كما تقوم إدارة الخزينة للرشكة بتحليل استحقاق مختلف لمكونات و بنود المزيانية العمومية لتجنب الوقوع 
الزمة لقرتاض الشهرية لتوفري السيولة اكذلك  مراجعة معدالت اإلقراض واإلة وفي ضغط التدفقات النقدي
 لتمويل رأس المال العامل.

لعكس صورة إيجابية لدى العمالء ويكون ذلك بالرتكزي  تسعى رشكة التيسري العربية دوماً  مخاطر السمعة:
بعتها ستقبال الشكاوى ومتاإيم آلية ية بالعمالء عىل عىل تنظعىل خدمات ما بعد البيع. وتحرص إدارة العنا

ومقياس ابها وأسب عرب النظام وتقديم حلول مرضية للعميل في وقت قيايس. كما يتم تقييم عدد الشكاوى
العمالء بشكل دوري حرصًا عىل الحد من تكرار الشكاوى ورفع مستوى أداء األقسام في حل  ارض

    المشكالت اليت تواجه العمالء.

دارة القانونية عن طريق تقديم تحرص رشكة التيسري العربية عىل تفعيل دور اإل: القانونيةالمخاطر 
ستشارات القانونية  المتعلقة بجميع نشاطات الرشكة والقرارات التنفيذية الجوهرية باإلضافة إىل تقديم اإل

كانياتها مية بكافة إدورات ونصائح تثقيفية قانونية لجميع منسوبي الرشكة. كما تسعى اإلدارة القانون
 الرشكة.  كتفاء بمحاميلتحقيق اإل

 معايري التقارير المالية

الصادرة عن مجلس معايري ( IFRS)لمعايري التقارير المالية الدولية  البيانات المالية وفقاً تعد رشكة التيسري 
الزكاة والدخل للمحاسبة عن البنك المركزي السعودي كما عدلت من قبل . (IAS)المحاسبة الدولية 

 ومتطلبات نظام الرشكات والنظام األسايس للرشكة، وعن نظام الرقابة الداخيل للرشكة.
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 لزتامإدارة اإل

 الرقابة مةأنظية، مدى كفاية وفاعل تقييم فحص و إدارة المراجعة الداخلية شمل نطاق عملي 
جية رها وفق منهيتطوالمراجعة الداخلية السنوية اليت تم  ةمن خالل تنفيذ خط بالرشكة  ة الداخلي

خيل المهنية للتدقيق الدا الدولية للممارسات ريللمعاي مد عىل تحديد المخاطر وتقييمها طبقاً تتع
واستنادًا عىل القواعد التنظمية ألدارة المراجعة الداخلية المعتمدة من قبل لجنة المراجعة ومجلس 

 اإلدارة.

 بتنفيذ عمليات المراجعة حسب الخطة السنوية المعتمدة  9091لمراجعة الداخلية خالل قامت إدارة ا
من قبل لجنة المراجعة بداية العام وقدمت تقاريرها الدورية إىل لجنة المراجعة بعد مناقشتها مع 

ة نيل زمقا لجدواإلدارات المعنية لغرض توثيق اإلجراءات التصحيحة المالئمة لمعالجة المالحظات وف
 تم مشاركة جميع تقارير المراجعة الداخلية مع اإلدارة التنفيذية للرشكة بصفة دورية . امحددة ، كم

  باإلضافة إىل أن لجنة المراجعة تقوم بمناقشة هذة التقارير في اجتماعاتها الفصلية للموافقة أو
 .التوصية بإتخاذ اإلجراءات المناسبة لمعالجة أي مالحظات 

 للرشكة الرقابة الداخلية

تلزتم رشكة التيسري العربية بالرقابة الداخلية وذلك لضمان سري العمل بما يتماىش مع القواعد واللوائح 
 اليت نصت عليها البنك المركزي السعودي وأيضًا عىل النحو التايل:

 كتمال الرقابة الداخلية عىل أساس الخطة السنوية المعتمدة.اإلرشاف القيايس واختبار كفاءة وإ 

 جود سلسلة من السياسات واإلجراءات اليت تخضع للتقييم المنتظم والتحديثات للتحقق من و
 صحة كفايتها واكتمالها.

  المراجعة الدورية ألنشطة اإلدارات وتزويد لجنة المراجعة بتقرير عن النتائج اليت تمت مالحظتها مع
 نتظام.ت ليتم رفعها إىل مجلس اإلدارة بإالتوصيا
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 حوكمة الرشكة

تلزتم رشكة التيسري العربية بقواعد حوكمة الرشكات وذلك من خالل إتباع منظومة داخلية مناسبة تقوم 
لزتام بأفضل لك من أجل ضمان اإلوذ   عىل أساس اإلستقاللية و فصل المهام و معايري السلوك المهين

كذلك رفع مستوى ممارسات الحوكمة اليت تكفل حماية حقوق المساهمني وحقوق أصحاب المصالح و 
 ة.الجودة و الشفافية و اإلفصاح في بيئة العمل داخل الرشك

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

المصاريف  المعامالت رشاء السيارات، و لدى الرشكة تعامل مع األطراف ذات العالقة وتشمل هذه
القة في القوائم المالية الع. وقد تم الكشف عن المعامالت واألرصدة المتعلقة باألطراف ذات اإلدارية

 كما يوضح الجدول أدناه نسبة ملكية المساهمني في رشكة التيسري العربية..2021المدققة لعام 

 المساهمني نسبة الملكية قيمة السهم عدد األسهم المجموع

 رشكة الجميح للسيارات 96% 28,800,000 10 288,000,000
.لتأجري السياراتالجميح  رشكة 1% 300,000 10 3,000,000  
 رشكة الجميح للطاقة والمياه 1% 300,000 10 3,000,000

 األطراف ذو العالقة:

 ، براأس مال نشاط تجارة السيارات،المملكة العربية السعودية ، رشكة الجميح للسيارات -1
 ريال.  20,000,000

 ريال. 100,000,000 قابضة، برأس مال رشكةالمملكة العربية السعودية ،  ،رشكة الجميح القابضة -9
برأس مال  ،) السفر و النقل (  نشاط التأجريالمملكة العربية السعودية ، ،رشكة الجميح لتأجري السيارات -1

 ريال. 10,000,000
نشاط التأجري و التجارة )معدات ثقيلة  المملكة العربية السعودية ، ،رشكة الجميح للمعدات  -3

 ريال. 10,000,000، برأس مال  ،المعدات الزراعية(
، برأس مال  نشاط تجاري )اإلطارات( المملكة العربية السعودية ، ،رشكة الجميح لإلطارات -2

 ريال. 2,000,000
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 10,000,000 ، برأس مال األنشطة التجاريةالمملكة العربية السعودية ،   ،رشكة الجميح للمرطبات -1
 ريال.

 

 قرارات البنك المركزي السعودي التنفيذية

  م9091م & 9090جدول يوضح القرارات التنفيذية لعام 

 

 

 

 

 موضوع المخالفة
 

 

 السابقةالسنة المالية  الحاليةالسنة المالية 
عدد القرارات 

 التنفيذية
إجمايل مبلغ 

الغرامات المالية 
 بالريال السعودي

عدد القرارات 
 التنفيذية

إجمايل مبلغ 
الغرامات المالية 
 بالريال السعودي

تعليمات البنك مخالفة 
المركزي  اإلرشافية 

 والرقابية

110,00050220222 

مخالفة تعليمات البنك 
المركزي الخاصة بحماية 

 العمالء

221520222 

مخالفات تعليمات البنك 
المركزي الخاصة ببذل 

العناية الواجبة في 
مكافحة غسل االموال 

 وتمويل االرهاب

2222




