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 عشر الحادي السنوي تقريرىا تقدم أن"( السعودية كسأور " أو" الشركة)" التمويمي لمتأجير السعودية كسأور  شركة إدارة مجمس يسر
 .م 1031 ديسمبر 13 في المنتيي العام عن وذلك ،مراجعة مالية قوائم متضمًنا
 مقدمة
 العربية بالمممكة الشركات تنظيم لقوانين طبًقا تأسيسيا تم مغمقة مساىمة شركة( الشركة) لتمويميا لمتأجير السعودية كسأور  شركة

 عام شوال شير من والعشرين الحادي في الرياض في الصادر 3030341735 رقم تجاري سجل بموجب الشركة وتعمل. السعودية
 (م 1000مايو  13)الموافق  ىـ3213صفر  15بتاريخ  77ناعي رقم و ترخيص غير ص (م 1003 يناير 34 الموافق) ـى 3213

 .السعودية العربية المممكة في فروع وأربعة رئيسيال ىامقر  خالل من الشركة وتعمل. السعودية والصناعة التجارة وزارة الصادر من
 تقديم عمى خاصة التأكيد مع في اإلقتصاد المنتجة القطاعات لجميع األجل متوسط أصول تمويل تقديم إلى الشركة وتيدف

 .السعودية العربية المممكة في القروض صرف آلية توسيع في المساىمة وبالتالي والصغيرة، المتوسطة المشاريع احتياجات
 األعمال قطاعات -3

 .لعمالئيا فقط تمويمي تأجير سييالتت بتقديم اآلن وتقوم وحيد منتج ذات شركة ىي  السعودية كسأور  شركة
 وأجيزة والتفريغ الشحن آالت وكذلك النقل وأصول البناء ومعدات اآلالت بتأجيرىا الشركة تقوم التي األصول تشمل أساسي، وبشكل

 تشفياتوالمس والمقاوالت التشييد شركات واسع نطاق عمى الشركة تغطييا التي القطاعات ومن. الصحية والمراكز المستشفيات
 .المممكة أنحاء جميع في والتجارة التصنيع شركات وكذلك والسياحة والنقل

 االستراتيجية -2
 نسبة زادت وقد. السعودية العربية المممكة داخل نشاطيا الشركة بدأت أن منذ التام عشر الحادي المالي العام م 1031 عام يعتبر
 1031لتوسع عمميا خالل العام  اً وضعت الشركة خطط ،الل االحدى عشرة سنة االخيرةخ% 41 قدره مركب بمعدل الشركة ربحية

مع الحفاظ عمى  المدفوعاتو  يذبزيادة حجم التنف و و ذلك باتساع تغطيتيا الجغرافيو المستمر لالقتصاد السعودي نظرًا لمنمو م
 األجل طويمة متميزة عالقة إقامة عمى دائًما الشركة تركز ذلك، عمى وعالوةً . من التعرضات غير العاممةكحد ادنى  المحفظةجودة 

 .الموظفين وكذلك والمقرضين والموردين المستأجرين مع

 المخاطر إدارة -1
 من المخاطر وقياس لتحديد مستمرة عممية بإدارة الشركة وتقوم. السعودية كسأور  شركة ألنشطة عاماًل حيوياً  المخاطر إدارة تعتبر
 عممية تنسيق بغرض إنشاؤىا تم التي واإلدارات المجان من عدد خالل من وكذلك أخرى وضوابط المخاطر حدود استخدام خالل
 :المخاطر ألىم ممخص يمي وفيما. يومي بشكل المخاطر إدارة

 :التشغيل مخاطر
 أخطاء وأ والعيوب األعطال ذلك في بما المالئمة غير الداخمية التشغيل إجراءات عن الناتج الخسارة خطر ىي التشغيل مخاطر

 عمل إطار طريق عن التشغيل مخاطر بإدارة السعودية كسأور  شركة وتقوم. تقنية أعطال أو بشرية أخطاء عن ةالناتج المعمومات
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 تقسيم عممية التشغيل مخاطر من لمتخفيف األخرى األنشطة وتشمل. المحتممة لممخاطر واالستجابة المتابعة خالل ومن ابيرق
جراءات الميام  .والتقييم التعميم إجراءات وكذلك الموظفين وتدريب لمعممية اآللي واألداء والتسوية والترخيص الدخول وا 
 :السيولة مخاطر
 عند حموليا بيا الخاصة الدفع التزامات تمبية عمى قادرة غير السعودية كسأور  شركة تتمثل في حاالت تكون فييا السيولة مخاطر
 تعاقدياستحقاق  تحميل باستخدام السعودية كسأور  شركة تقوم السيولة، مخاطر مع ولمتعامل. الضاغطةو  طبيعيةال ظروفتحت ال

 قابمة ارتباط مخاطر ذات متنوعة محفظة تأجيرية إلنشاء جيدىا قصارى السعودية كسأور  شركة وتبذل. وتوقعات التدفق النقدي
 .سنوات ثالث لمدة إيجار فترة ومتوسط والتزاماتيا أصوليا بين لإلدارة
 :االئتمان رمخاط

 االئتمانية المخاطر وتنشأ. التعاقدية التزاماتو تمبية في اآلخر الطرف فشل حالة في المالية الخسارة خطرىي  االئتمان مخاطر
 وتكون منتظم لبشك المخاطر ىذه مراقبة ويتم. بيا تقوم التي التمويمي التأجير أنشطة من أساسي بشكل السعودية كسأور  لشركة

 لمحد التمويمي لمتأجير تسمسمي ائتماني اعتماد نظام باتباع  السعودية كسأور  شركة وتقوم. متكررة أو سنوية ربع لمراجعة خاضعة
 . االئتمانية المخاطر من

 :الواجبة الرعاية مخاطر
 عميل بكل يتعمق فيما تنفيذىا يجب التي الواجبة الرعاية لمتأجير التمويمي مقترحة معاممة أية عمى لمموافقة األساسية العناصر من

الدخول  في الكامنة المخاطر لتقميل تصميميا تم التي المخاطر تقييم إجراءات بتفصيل  السعودية كسأور  شركة قامت وقد. محتمل
  في عمميات التأجير التمويمي.

 العائدات في النظر عند االئتمانية لمجودة دقيق فحص ىناك يكون أنعمى  االئتمانية المخاطر إلدارة العام ىذا خالل التركيز وكان
لى تنوعال من أعمى مستويات إلى يؤدي الذي االنتقائي األصول نمو أي بالمخاطر، المتعمقة  وكذلك التركيز من أقل مستويات وا 

 .كفاءة أكثر بشكل العمالء فائض إلدارة جديدة عمميات تنفيذ
 المؤشرات المالية -4
 من العام المنصرم. لاير سعودي مميون 51.54مقارنة بـ  م 1031لمعام  لاير سعودي مميون 66.22 الشركة دخلبمغ صافي  

 سعودي لاير مميون 337.31 بمغت م 1031 ديسمبر 13 في المنتيي العام عن الشركة )ايرادات التأجير التمويمي( ايرادات إجمالي
 مصاريف زادت وقد. م 1033 عام في سعودي لاير مميون 311.30 بمغ تمويمي(التأجير ال)ايرادات  ايرادات يبإجمال مقارنة

 وقد. م 1033 عام في سعودي لاير مميون 22.37 قيمتيا تشغيل مصاريف مقابل سعودي لاير مميون 30.71 إلى لتصل التشغيل
 سعودي لاير مميون 33.75 مقابل سعودي لاير مميون 11.15 إلى لتصل المتزايد التمويل بسبب الخاصة العمولة  مصاريف زادت
 زاد مما العام ىذا خالل سعودي لاير مميون 31.66 قدره التأجيرية لمخسائر مخصص الشركة حددت وقد. م 1033 عام في

 التمويل في االستثمار صافي من% 3.17 يعادل ما وىو العام، بنياية سعودي لاير مميون 56.12 إلى ليصل المتراكم المخصص
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 سعودي لاير مميون 3,260.50 عند( المخصص قبل) التمويمي التأجير في االستثمار صافي وقف وقد(. المخصص قبل) التأجيري
 .لمعام السابق سعودي لاير مميون 32114.30 بـ مقارنةً 

 :يمي كما ىي الشركة في سنوات خمس آلخر المالية المؤشرات
 م 2118 م 2119 م 2131 م 2133 م 2132 سعودي لاير مميون
 32075 727 724 32337 32201 التأجير التمويمي في االستثمار صافي
 32331 750 771 32116 3,416 الموجودات إجمالي
 611 401 333 515 32015 ديونوال األجل وطويمة قصيرة القروض إجمالي
 153 105 124 203 243 المساهمين ممكية

 335.3 333.2 336.1 311.3 337.3 )ايرادات التأجير التمويمي( اإليرادات إجمالي
طفاء تكاليفمصاريف   16.1 11.5 13.3 34.0 11.1 المعامالت عموالت خاصة وا 

 0.6 3.7 3.1 0.6 1.3 ايرادات تشغيمية أخرى
 21.3 23.6 20.3 22.1 30.7 التشغيل مصاريف

 16.0 21.7 31.7 51.6 66.2 الدخل صافي

 
 *3.90 3.51 1.34 1.24 1.40 السعودي باللاير – سهم لكل الربح

 - 0.53 0.53 0.53 0.53 السعودي باللاير – سهم لكل الموزعة األرباح
 في االستثمار صافي – عاممة غير إيجارات

  اإليجارات
13.5 33.3 5.2 34.0 33.1 

 في االستثمار صافي – عاممة غير إيجارات
 *(*بالمائة) اإليجارات

3.24% 0.73% 0.52% 3.40% 0.77% 

 1.15 1.03 5.61 4.01 1.41 (المرات عدد) ةالتغطي
      (بالمائة) المال رأس كفاية معدل
 متاح غير %16.07 %10.21 %16.46 %16.10 3 - الدرجة

 متاح غير %17.12 %13.46 %17.71 %17.33 اإلجمالي
 %33.02 %33.12 %35.31 %10.70 %13.41 حقوق الممكية عمى العائدات متوسط
 %1.45 %2.02 %3.30 %4.41 %4.35 الموجودات عمى العائدات متوسط

. م 1007لاير سعودي خالل عام  30 يصلوتم تخفيض ذلك ل لاير سعودي 30 م بمغت 1006 عام إلى * القيمة األسمية لمسيم
  لاير سعودي. 7.27بمغ الربح الفعمي لكل سيم  1006ديسمبر  13لمسنة المنتيية في المالية المراجعة بناءًا عمى القوائم و 
 .اإليجارات في االستثمار صافي إلجمالي المئوية النسبة إلى اإليجارات في االستثمار صافي* *
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 الجغرافي التركيز -5
 .السعودية العربية المممكة داخل فقط شركةال تعمل

 الدخل إجمالي إلى المئوية بالنسبة الرئيسي الدخل بيان بنود -6
 :م 1033و م 1031 عامي بين الرئيسية قائمة الدخل خطوط في التنوع التالي الجدول يوضح
 (بالمائة) التغير نسبة م 2133 م 2132 سعودي لاير مميون
 13.2 311.7 341.4 (األخرى الدخل مصادر ما فيهب) الدخل إجمالي
 23.4 34.0 11.1 خاصة عمولة

 33.2 22.3 30.7 مصاريف تشغيمية
 37.6 51.6 66.2 الدخل صافي

 

 
 
 الحسابات وتدقيق المالية التقارير معايير -7

 وتشمل ،السعودية العربية المممكة في عمييا المتعارف المحاسبة معايير وفق القوائم المالية بإعداد السعودية كسر أو  شركة تقوم
 السعودية الييئة فييا تقدم ال التي لألمور وبالنسبة. القانونيين لممحاسبين السعودية الييئة أصدرتيا التي المحاسبة معايير

 التكمفة وفقا لمبدأ القوائم المالية إعداد ويتم. الصمة ذات الدولية المالية التقارير معيار تطبيق يتم إرشادات، أي ينالقانوني لممحاسبين
 .المشتقة بالقيمة العادلة األدوات المالية قياس عمى لتشمل تعديميا تم والتي التاريخية

 والتي الحسابات تدقيق لمجنة تقريرىا بتقديم تقوم داخمي تدقيق إدارة بالشركة يوجد حيث سميمة، محاسبية بسجالت االحتفاظ ويتم
 الداخمي التدقيق إدارة واستقاللية المناسب التشغيل عممية بمراقبة المجنة ىذه وتقوم. الشركة إدارة لمجمس التقارير برفع دورىاب تقوم

 والخارجية الداخمية والحسابات اإلدارة مراقبي مع دورية مناقشات المجنة وتجري. اإلدارة ىذه ليا تقدميا التي التوصيات في وتنظر
 توصيات بتقديم المجنة ىذه تقوم كما الرقابة، وقضايا المتنوعة واألحكام الداخمية والضوابط الميزانات عمى تؤثر التي األمور حول

 الشركة إدارة مجمس ويحرص. التوصيات ىذه مايراه حيال اإلدارة مجمس حيث يقرر. المناقشات ىذه عمى بناءً  الشركة إدارة لمجمس
 .وانتظام تنفيذه النظام ىذا بييكل يتعمق فيما لمحسابات الداخمي التدقيق لنظام األمان فيرعمى تو 
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 الداخمية المراقبة نظام أمان -8
 الداخمي التدقيق عمل واستقاللية ُمرضية رقابية بيئة عمى المحافظة لىإ باإلضافة .تدقيق الحساباتللجنة  اإلدارة مجمسأنشأ  

 برفع ذلك بعد الحسابات تدقيق لجنة وتقوم. فورية ادارية حمول تكُفل كما لمحسابات، الداخمي التدقيق نتائج بمراجعة تقوم لمحسابات،
 يعمل بشكل الداخمي التدقيق نظامبأن  اإلدارة مجمس د القناعة لدىجيو  وعمى نحو. منتظم بشكل اإلدارة مجمس إلى جالنتائ ىذه

 .مناسب بشكل تنفيذه أو تصميمو يتم لم الداخمية الرقابة نظام اء توحي بأنمالحظات أو أخط يوجد ال وأنو مناسب
  قروضال -9

 :كس السعوديةقروض شركة اور   تفاصيل التالي الجدول يوضح
 م 1033 ديسمبر 13 م 1031 ديسمبر 13 مميونباللاير سعودي 

 333.4 515.2 بداية السنة قروض
 317.4 774.0 قروض مستممة
 (131.6) (717.7) قروض مسددة

 515.2 571.3 نياية السنة قروض
 

 في سعودي لاير مميون 120 بمبمغ  سنوات 1 مدتيا صكوك بإصدار قامت  السعودية كسأور  شركة فإن سبق، ما إلى إضافةً 
 القوائم من 33و 30و 5 مالحظات رقمالمزيد من التفاصيل حول ذلك مذكورة في ال . م 1031 ديسمبر من والعشرين السادس
 .المراجعة المالية

 األرباح توزيع سياسة -10
 :الهدف -أ

 الالزم االعتبار إعطاء مع ،االستثماريةتوقعاتيم  لتمبية لممساىمين عائد تقديم إلى أساسي بشكل األرباح توزيع سياسة تيدف
 .الشركة مال رأس وتنمية إدارة لمتطمبات

 :النوع -ب
 . األسيم المجانيةالنقد و  بالجمع بينو أ أسيم مجانيةاصدار  خالل من أو نقًدا المساىمين عمى األرباح توزيع يمكن

 :اإلعالن تكرار - جـ
 أو المتوقعة النتائج عمى استناداً  األرباحتوزيع و  بمراجعة اإلدارة مجمس يقوم و ،)ان وجد( سنوًيا األرباحتوزيع  يتم االعالن عن 

 خالل السنة. الفعمية
 :المراجعة تكرار_ د

 مجمس اجتماع أعمال جدول في المراجعة عممية تكون و. سنوي بشكل  عام كل األرباح توزيع سياسة بمراجعة اإلدارة مجمس يقوم
 .اإلدارة لمجمس الجديد العام وميزانية الماضية السنة عن المعتمدة السنوية المالية النتائج تقديم يتم حيث الشركة إدارة
 :إرشادية مبادئ -هـ
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 :التاليةاتباع المبادْى االرشادية بمجمس االدارة و االدارة العميا  يقوم السنوية، األرباح توزيع سياسة اعداد و مراجعة عند
 األرباح استدامة -3
 التي األرباحتوزيع  وتكرار مقدار فإن الشركة، بمستقبل يتعمق فيما السوق وفي المساىمين حقوق قيمة حولالمدى  طويمة ثقة بناءل

 المستقبل في متزايد أو متساو   مستوى عند الدفع في االستمرار عمى الشركة قدرة أساس عمى تقييميا يتم أن يجب دفعيا يتم
 .المتوقع

 :الشركة نمو -1
 االستراتيجي النمو بخطط الوفاء عمى الشركة قدرة تعيق أال يجب توزيعيا يتم التي األرباح ونوع وتكرار مقدار أن إلى اإلشارة تجدر

 .بيا الخاصة
 :المال رأس إدارة -1

 تحافظ باالعتبار أن لمشركة العميا واإلدارة الشركة إدارة مجمس أخذي لمعام األرباح توزيع سياسة اعداد وعند السنوية المراجعة خالل
 .لمشركة االستراتيجي النمو أىداف لدعم المال لرأس كافية مستويات عمى الشركة

 مجانية وبأسهم نقًدا األرباح لتوزيع المقترحة السياسة -11
 مال رأس من% 5.3 يمثل ما وىو سعودي، لاير مميون 13.3 بمقدار  م 1031 العام عن أرباح توزيع الشركة إدارة مجمس يقترح

 .لمشركة العادية غير العمومية لجمعيةا اجتماع في المساىمين موافقة عمى لمحصول عرضو سيتم الذي األمر وىو الشركة،
 مساهمات بارزة  -12
 20 بمغت أسيم مجانية إصدار خالل من سعودي لاير مميون 120 إلى ليصل المدفوع المال رأس الشركة زادت ،م 1031 عام في

 13 في ىي كماالمساىمات  أنماط التالي الجدول ويوضح. المال رأس إلى األرباح المبقاة تحويل طريق عن سعودي لاير مميون
 :م 1031 ديسمبر

 يناير 3 المساهمون
 م2132

 ديسمبر 13 
 م 2132

 في التغير نسبة 
 األسهم حمل

 % % األسيم % األسيم 
 0 15.773 3127362100 15.773 3321762300 لالستثمار السعودي البنك

 المحدودةاإلستثمار والتنمية التجارية  مجموعة
724002000 11.000 3026602000 11.000 0 

 العزيز عبد بن محمد بن مساعد/ السيد
 المنيفي

32300 0.003 32500 0.003 0 

 0 15.300 721302000 15.300 621302000 ناليابا - كوربوريشن كسأور 
 - المحدودة التمويمي لمتأجير باكستان كسأور 

 باكستان
5302000 1.300 6302000 1.300 0 
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   1220002000  1020002000 اإلجمالي
 

 طراف ذات العالقة المعامالت مع اال -13
 تتمقى حيث ،تتعامل الشركة مع اطراف ذات عالقة و الذين بدورىم ليم عالقة بالمساىمين في الشركة  ية،العاد أنشطتيا إطار في

اتفاق  بموجب مقابل بدون المحدودة التمويمي لمتأجير باكستان كسأور  و اليابان كوربوريشن كسأور  من التقنية المساعدة الشركة
 .المراجعة المالية القوائم من 11 رقم المالحظة في تمخيصيا تم باألطراف ذات العالقة متعمقة أخرى أمورىناك . بينيم
 الشركة إدارة مجمس -14

 أخرى مساهمة شركات في اإلدارة مجمس عضوية العضوية حالة االسم
 الفرنسي السعودي البنك - تنفيذي غير العمير العزيز عبد صالح/ د

 التعاونية العربية التأمين شركة -
 يوجد ال تنفيذي غير الصانع اهلل عبد الممك عبد

 يوجد ال تنفيذي غير العقال اهلل عبد صالح
  العقاري والتمويل لمتطوير الدولية أمالك شركة تنفيذي غير فقيو الغني عبد ماجد
 السعودية تصاالتاال شركة - تنفيذي غير العمران عمران محمد

 السعودية يسيسو  كريدت -
 التعاوني لمتأمين الراجحي شركة -
 البريطاني السعودي البنك -

 قالمطم مجموعة شركة - تنفيذي غير المطمق مطمق طارق
 المرافق – لمطاقة ادولية أكوا شركة -
 البتروكيماويات – لمبتروكيماويات الصحراء شركة -
 التأجيري التمويل – لمتقسيط الوطنية الشركة -

 المعمرة لمسمع
 لمبتروكيماويات الواحة شركة -

 ربية السعوديةفي المممكة الع يوجد ال تنفيذي غير *ىيديو اتشيدا
 ال يوجد في المممكة العربية السعودية تنفيذي غير مراد ىيوميان
 في المممكة العربية السعودية يوجد ال تنفيذي غير اينوي كازوىيتو

 اإلدارة مجمس اجتماع في أوشيما يوكي/ يدبالس إتشيدا ىيديو/ السيد باستبدال أوريكس شركة طمب عمى اإلدارة مجمس وافق وقد* 
 .م 1031 عام ديسمبر من العاشر في ُعقد الذي

 اإلدارة مجمس اجتماعات في أعضاء مجمس اإلدارة حضور
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 الجمسات عدد االسم
 حضرها التي

 العضو

 يناير 13
 م 2132

 سبتمبر 1 م 2132 أبريل 9
 م2132

 ديسمبر 31
 م2132

 √ √ √ √ 2 العمير العزيز عبد صالح/ د

 √ √ √ √ 2 الصانع اهلل عبد مكالم عبد

 √ √ √ √ 2 العقال اهلل عبد صالح

 √ √ √ √ 2 فقيو الغني عبد ماجد

 √ √ *- *- 1 العمران عمران محمد

 √ √ √ √ 2 المطمق مطمق طارق

 *- *- *- *- *- *إتشيدا ىيديو
 *- *- √ √ 1 مراد ىيوميان
 *- √ √ √ 1 اينوي كازوىيتو

 .توكيالت خالل من حاضرين كانوا المتغيبون اإلدارة مجمس أعضاء* 
 اإلدارة مجمس لجان
 :لجنة االستثمار و الحسابات تدقيق ولجنةلجنة االئتمان التنفيذية : اإلدارة مجمسل ثالث لجان  ىناك

 لجنة االئتمان التنفيذية  -3
 يحددىا التي الصالحيات حدود في اإلدارة مجمس بمساعدة المجنة ىذه وتقوم ،لجنة االئتمان التنفيذية بتعيين اإلدارة مجمس يقوم

 فيما مبين ىو كما أعضاء أربعة من المجنة وتتشكل. اإلدارة مجمس من إلييا تحال التي لقضاياا تتعامل مع  كما ،اإلدارة مجمس
 :يمي
 (اً )رئيس العمير العزيز عبد صالح/ د

 الصانع  اهلل عبد مكالم عبد
 العقال اهلل عبد صالح
 العمران عمران محمد

 
 الحسابات تدقيق لجنة -1

 لترسيخ وذلك تنفيذيين، غير إدارة مجمس أعضاء ثالثة من المجنة ىذه وتتكون الحسابات، تدقيق لجنة بتعيين اإلدارة مجمس يقوم
 : يمي كما أعضاء ثالثة من لجنة تدقيق الحسابات تتشكل. المراقبة وبيئة الحسابات تدقيق عممية وتحسين
 )رئيسًا( العمران عمران محمد
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 اينوي  كازوىيتو
 العقال اهلل عبد صالح

 
 االستثمار لجنة -1
 العزيز عبد صالح/ د من االستثمار لجنة وتتكون. س االدارة و ترفع التقارير مباشرة اليواالستثمار بمتطمبات مجم تفي لجنة 

 عن مسئولة االستثمار لجنة تعتبرو . العقال اهلل عبد صالح و الصنيع اهلل عبد المالك عبد و العمران عمران محمدو  رئيًسا العمير
 .مشروط نقدية سيولة احتياطي عمى المحافظةو   البيع وعمميات ستثماراتاال ترخيص

 الموظفين وكبار اإلدارة مجمس مخصصات -15
 (111)لاير سعودي 

 اإلدارة مجمس أعضاء التفاصيل
 التنفيذيون

 اإلدارة مجمس أعضاء
 التنفيذيين غير

 شركةال في تنفيذيين مدراء سبعة
 بينهم من تعويض أعمى عمى يحصمون
 المالي والمدير التنفيذي المدير

 22017 شيء ال شيء ال التعويضات و  الرواتب
 32301 شيء ال شيء ال البدالت

 السنوية المكافآت
 والدورية

 شيء ال شيء ال شيء ال

 32543 شيء ال شيء ال الحوافز
 مزايا أو مكافآت أي

 شهرًيا تدفع نيةعي) أخرى
 (سنوًيا أو

 شيء ال 32130 شيء ال

 

 (القصر وأبنائهم أزواجهم ذلك في بما) التنفيذي المدير و عضاء مجمس اإلدارةالمنفعة العائدة أل  -16
 :اإلدارة مجمس أعضاء

 ال اإلدارة مجمس أعضاء جميع فأن اإلدارة، مجمس أعضاء من عضو كل يمتمكيا والتي سيم ألف البالغة التأىيل أسيم عدا فيما
 .الشركة في أسيم أي يمتمكون
 :العميا اإلدارة

 .الشركة في أسيم أي لمشركة العميا اإلدارة في عضو أي يمتمك ال
 

 الخارجيون الحسابات مدققو -17
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 كل من السادة / تعيين تم ،م 1/4/1031 الموافق ـى 31/05/3211 في عقد والذي الشركة لمساىمي العام السنوي االجتماع في
 سعودي لاير 1312300 قدره مكافآت إجمالي مقابل م 13/31/1031 في المنتيي لمعام خارجيين حساباتكمدققي  غيون و إيرنست

 (.ةالمالي لمقوائم سنوية الربع المراجعة تشمل)
 أخرى وأشياء الدخل وضريبة الزكاة دفع -18
 السعوديون المساىمون -أ
  عام سعودي لاير مميون 3.30 مقابل) سعودي لاير مميون 3.27بـ  م 1031 عاملم السعوديين المساىمينب المتعمقة  الزكاةتقدر  

 .األرباح توزيع حصتيم من من خصميا يتم سوف والتي ،(م 1033
 السعوديين غير المساىمون -ب

 3.50 مقابل) سعودي لاير مميون 4.72 بـ م 1031 عاملم  السعوديين غير المساىمين دخل عمىالمفروضة  الدخل ضريبة تقدر
 .األرباح توزيع من حصتيم من خصميا يتم سوف والتي ،(م 1033 عام سعودي لاير مميون
 أخرى أمور
 من 33 رقم المالحظة. تحت استئناف الجيات المختصة م 1002 عام حتى م 1003 عام من  والضرائب الزكاة تقييم عمميات أن

 .والضرائب الزكاة عن حالة تفاصيلالتوضح  تالحسابا مراقب من المراجعة المالية القوائم
 الموظفين لصالح احتياطيات أو استثمارات -19

 .الموظفين لصالح قائمة احتياطيات أو استثمارات أي ىناك ليس لمموظفين، الخدمة نياية مستحقات باستثناء
 التطبيق واجبة لوائح -20
 ،م 1031 عام وخالل. األخرى والموائح االنظمةو   القوانين جميع و السعودية الشركات نظام بأحكام  السعودية كسأور  شركة تمتزم
 .تنظيمية ىيئة  أي قبل من الشركة عمى عقوبات أيةفرض  يتم لم

 ختامي بيان -21
 :أن اإلدارة مجمس يؤكد ذلك ضىوبمقت
 .سميمة محاسبية بدفاتر االحتفاظ تم* 
 يتعمق وفيما ؛القانونيين لممحاسبين السعودية الييئة عن الصادرة المحاسبة لمعايير طبًقا المالية قوائميا بإعداد الشركة تقوم* 

 .ذات الصمة الدولية المالية التقارير معيار تطبيق يتم إرشادات، أي القانونيين لممحاسبين السعودية يئةالي فييا تقدم ال التي باألمور
 .عمميات رقابية لمتدقيق الداخمي بشكل فعال و مناسب تنفيذ * 
 .وازدىارىا نجاحاتيا مواصمةو  االستمرارية في نشاطيا عمى الشركة قدرة في شك كىنا ليس* 
 المستقبل احتماالت -22

 النمو ظل في المتاحة السوق فرص جيًدا تدرك كما ، خالل االحدى عشر سنة االخيرة السوق في قوًيا مركًزا الشركة حققت
 .السعودية العربية مممكةال في الحاصل االقتصادي

 
 وتقدير شكر
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 ؤسسة النقد العربي السعوديم الخصوص وجو وعمى السعودية، العربية المممكة لحكومة امتنانيا عن لمتعبير الفرصة الشركة تنتيز
 عن اإلدارة مجمس ُيعبِّر وكما. لمشركة المتواصل دعميم عمى جارةالت ووزارة ىيئة السوق الماليةو  لالستثمار العامة السعودية والييئة
 جيودىم عمى السعودية كسأور  شركة عمل لفريق تقديره وكذلك ودعميم ثقتيم عمى السعوديين وغير السعوديين لممساىمين تقديره

 .العمل في وحرفيتيم
 والمستعان الموفق واهلل

 
 

 التمويمي لمتأجير السعودية كسأور  شركة إدارة مجمس عن نيابة
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