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للسنة املالية املنتهية 2019/12/31م

2019م

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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صاحب السمو الملكي

األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
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املحتويات
ً
أوال :النشاط الرئيس ي للشركة وأهم الخدمات واملنتجات االستثمارية التي تقدمها.
ً
ثانيا :تشكيل مجلس االدارة وتصنيف األعضاء.
ً
ثالثا :مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات املساهمة األخرى.
ً
رابعا :الشركات التابعة.
ً
خامسا :وصف لخطط وقرارات املهمة.
ً
سادسا :اجتماعات مجلس اإلدارة .
ً
سابعا :لجان مجلس اإلدارة.
ً
ثامنا :مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبارالتنفيذيين.
ً
تاسعا :بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل ألحد أعضاء مجلس إدارة أو كبارالتنفيذيين عن أي مكافآت وتعويضات.
ً
عاشرا :العقوبات والجزاءات املفروضة على الشركة.
الحادي عشر :نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
الثاني عشر :املخاطرالتي تتعرض لها الشركة وإدارتها.
الثالث عشر :تقريراملحاسب القانوني للشركة.
رابع عشر :خالصة على شكل جدول أو رسم بياني لألصول والخصوم ونتائج األعمال في السنوات الخمس االخيرة.
الخامس عشر :ملخص نتائج األعمال والفروقات فيها /ايضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي
توقعات تم االعالن عنها.
السادس عشر :وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب أو أدوات دين.
السابع عشر :القروض على الشركة وإجمالي املديونية مع شركتها التابعة.
الثامن عشر :وصف لكل صفقة أبرمت بين الشركة وشخص ذو صلة.
التاسع عشر :املعامالت مع الجهات ذات العالقة.
العشرون :إقرارات .
الخاتمة
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تقريرمجلس االدارة
للسنة املالية املنتهية في 2019/12/31م

السادة  /مساهمي شركة أرباح املالية

املوقرين

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،
يسر مجلس اإلدارة أن يقدم تقريره السنوي الثالث عشر لـ( أرباح املالية) عن السنة املالية املنتهية في 2019/12/31م ومرفقه
القوائم املالية املدققة ،والذي يتضمن أهم نتائج األعمال والتطورات واملعلومات واألحداث الخاصة بالشركة والتي سيشملها
التقرير على النحو التالي:
أوالً -:ال نشاط الرئيسي للشركة وأهم الخدمات والمنتجات االستثمارية التي تقدمها:

حصلت الشركة على املوافقات النظامية من هيئة السوق املالية السعودية "خطاب بدء ممارسة العمل" لتبدأ بممارسة العمل
ً
بأنشطتها وتقدم خدماتها املالية كشركة مرخصة رسميا بتاريخ  7مارس 2009م ،حيث منح الترخيص الصادر عن هيئة السوق
املالية الشركة ممارسة أنشطة األوراق املالية الخمسة التالية:
.1
.2
.3
.4
.5

التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية.
إدارة األصول.
الترتيب.
تقديم املشورة.
الحفظ في األوراق املالية.

وفيما يلي ملخص بأهم اإلنجازات املتعلقة بهذه الخدمات واملنتجات االستثمارية:
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خدمات التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية:
تقدم شركة أرباح املالية خدمات التداول املحلي بصفة وكيل من خالل الهاتف ،واإلنترنت ،و خدمات التداول من خالل فريق
التداول وبمساندة في العمليات وقسم العناية بالعمالء ،وتعمل الشركة على استقطاب عمالء جدد بهدف زيادة عمالء نشاط
الوساطة وذلك ضمن خطة الشركة للتوسع في مجال تقديم خدمة التداول.
التعامل بصفة أصيل:
تعمل الشركة على إدارة محفظة خاصة بالشركة ،وقد حققت الشركة عوائد نتيجة اإلستثمار املباشر في السوق املالية كأرباح
رأسمالية وتوزيعات لألرباح.
خدمات إدارة األصول:
وتشمل تقديم خدمات إدارة املحافظ الخاصة ملجموعة من العمالء في السوق السعودي ،وكذلك تأسيس وإدارة صناديق
ً
سواء صناديق األسهم أو الصناديق العقارية (الطرح الخاص) أو صناديق مرابحة وعوائد الدخل الثابت ،حيث
اإلستثمار
واصلت الشركة بناء هذا القسم ورفده بالكوادر املؤهلة ذات الخبرة املهنية الالزمة.
ونورد فيما يلي أهم املنتجات من الصناديق االستثمارية القائمة بمختلف أنواعها ونبذة عن أنشطة اإلدارة التي تقدمها الشركة
لعمالئها:
صندوق أرباح الخليجي للسيولة:
قامت الشركة بتأسيس وطرح صندوق أرباح الخليجي للسيولة طرح عام بترخيص من هيئة السوق املالية بتاريخ  6مايو
2018م ،وهو صندوق يستثمر في أدوات أسواق النقد قصيرة األجل والدخل الثابت متوسطة األجل ،مفتوح ومقوم بالريال
السعودي ،يهدف إلى توفير السيولة عند طلب املستثمر وتنمية رأس املال من خالل االستثمار في األدوات املالية قصيرة األجل
وأدوات الدخل الثابت متوسطة األجل املصنفة وغير املصنفة واملدعومة بأصول لدول مجلس التعاون الخليجي ،املتوافقة مع
املعايير الشرعية واملقرة من قبل اللجنة الشرعية للصندوق .لن يقوم الصندوق بتوزيع أرباح على مالكي الوحدات وسوف يعاد
استثمارها في الصندوق لصالح مالكي الوحدات .تم إتخاذ العائد على الودائع بالريال السعودي لثالثة أشهر (سايبور)SAUDI ،
 ،INTERBANK OFFERED RATEكمؤشر إرشادي ملقارنة أداء صندوق أرباح الخليجي للسيولة .ويعمل فريق العمل في إدارة
األصول على تحقيق أداء ينافس أداء املؤشر اإلرشادي .يمكن للمستثمرين متابعة أداء املؤشر على املوقع الخاص ببلومبرغ أو
رويترز أو أي من البنوك السعودية .وهذا املؤشر هو العائد على القروض بين املصارف السعودية أو العائد على القروض بين
املصارف الخليجية وهو مرجح محدد.
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صندوق أرباح لألسهم السعودية
صندوق أرباح لألسهم السعودية هو صندوق أسهم مفتوح ،يهدف إلى تنمية رأس املال على املدى املتوسط إلى الطويل من
خالل االستثمار بشكل رئيس ي في أسهم الشركات السعودية املدرجة في سوق األسهم السعودية ،واالستثمار في الطروحات
األولية وأسهم الشركات املدرجة في السوق املوازي (نمو) واالستثمار في الصناديق العقارية املتداولة (ريت) ،وأسهم حقوق
األولوية في سوق األسهم السعودية وصناديق االستثمار ذات األهداف االستثمارية املشابهة ،على أن تكون متوافقة مع
الضوابط الشرعية املحددة من قبل الهيئة الشرعية التابعة لشركة أرباح املالية ،كما قد يستهدف مدير الصندوق استثمار
السيولة الفائضة (النقدية) في عمليات أو صناديق املرابحة املنخفضة املخاطر ،ولن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح على
املستثمرين حيث سيتم إعادة استثمار األرباح املوزعة في الصندوق ويسعى هذا الصندوق خالل مدة متوسطة إلى طويلة األجل
إلى تحقيق أداء يفوق أداء املؤشر االسترشادي للصندوق وهو مؤشر أرباح لألسهم السعودية ) (Arbah Saudi Indexواملقدم
من قبل ستاندر آند بورز ،حيث يمكن الحصول على معلومات املؤشر االسترشادي من خالل املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق
ً
ً
من خالل تطبيق استراتيجية االستثمار الرئيسية للصندوق .ونظرا للتذبذب أو التقلب املرتفع نسبيا واملرتبط بأداء أسواق
األسهم فإن الصندوق يعتبر من فئة االستثمارات مرتفعة املخاطر ،وهو مصمم للمستثمرين الذين يرغبون في الحصول على
دخل من خالل استثمار طويل األجل.
أداء الصناديق:
عام 2019م

عام 2018م

عام 2017م

عام 2016م

عام 2015م

منذ التأسيس

عائد صندوق أرباح لألسهم السعودية

1.25%

-5.77%

-6.47%

___

___

-10.77%

املؤشر االرشادي لألسهم السعودية

7.32%

1.25%

-3.44%

___

___

4.93%

املؤشر الرئيس ي لسوق االسهم السعودي «تاس ي»

7.19%

8.30%

0.23%

4.3%

-17%

-

عائد صندوق أرباح الخليجي للسيولة

4.28%

1.56%

___

___

___

5.91%

املؤشر اإلرشادي صندوق أرباح الخليجي للسيولة

2.64%

1.71%

___

___

___

4.56%

املحافظ الخاصة
ً
يتم إدارة املحافظ الخاصة ملجموعة من العمالء في السوق السعودي ،وذلك وفقا للشروط التعاقدية املوقعة معهم ،وقد تم تحقيق
عوائد مجزية لهم تتجاوز املعيار املرجعي املحدد بتلك االتفاقيات .وتعمل الشركة على استقطاب عمالء جدد بهدف زيادة حجم األصول
تحت اإلدارة وذلك ضمن خطة الشركة للتوسع في مجال تقديم خدمة إدارة املحافظ.
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الصناديق الخاصة واملشاريع العقارية
• صندوق(مشروع) املرس ى2-
تم البدء بأعمال التنفيذ ملشروع املرس ى 2في نهاية العام 2014م وذلك بعد االنجازات التي تحققت في املرحلة األولى ملشروع
املرس ى ،1-حيث يهدف مشروع املرس ى (املرحلة الثانية) إلى بناء ( )96فيال سكنية موزعه كما يلي :
( )48فيال شاطئية بنماذج ومساحات مختلفة .
( )48فيال خلفية تطل على الشارع ولها منطقة دخول للبحر بنماذج ومساحات مختلفة .
يقع املشروع بمحاذاة املرحلة األولى ملشروع املرس ى (املرحلة األولى) في جنوب الخبر  -شاطئ نصف القمر ،ويبلغ إجمالي تكلفة
املشروع حوالي ( )130مليون ريال سعودي ،وتم إقرار استراتيجية تحويل املشروع إلى منتجع للتشغيل والتأجير في ظل األوضاع
العقارية واالقتصادية بشكل عام ،وبلغت نسبة اإلنجاز الكلية للمشروع حوالي ( )%78بنهاية ديسمبر 2019م .والتاريخ املتوقع
إلنهاء املشروع ديسمبر 2020م.

• مشروع برج ميروت
يقع مشروع برج ميروت املتعدد االستخدام )السكني التجاري( في حي الخزامى بالخبر على قطعة األرض ذات املساحة ()2,700
متر مربع ،يهدف املشروع إلى بناء برج مكون من دور أرض ي وميزانين و( )12طابق يحتوي على ( )82وحدة سكنية )شقق) تصاميم
وبمساحة بناء مختلفة للوحدات السكنية ضمن مجمع يحتوي على ( )4معارض تجارية ،كما بلغت نسبة اإلنجاز للمشروع
( )%94.5بنهاية ديسمبر 2019م ،والتاريخ املتوقع إلنهاء املشروع مايو 2020م.
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• مشروع املروج السكني
يقع املشروع في حي املروج – الخبر وهو عبارة عن مجمع سكني مغلق يشمل خدمات متكاملة على مساحة أرض  9,050متر مربع
ويتألف من ( )70وحدة سكنية ويشمل املجمع على مسطحات خضراء ونادي رياض ي ومقهى ومسبح وملعب لألطفال ،قيمة
املشروع حوالي ( )66مليون ريال سعودي وتبلغ حصة شركة أرباح املالية ( )%50بالشراكة مع شركة مازن السعيد العقارية من
خالل شركة حدائق السعيد العقارية ،ويستهدف تحقيق عائد صافي حوالي ( )%8.18وذلك بإيرادات تبلغ ( )5,400,000ريال
سعودي (حصة شركة أرباح املالية منها  2,700,000ريال سعودي) ،حيث تم توقيع عقد إيجار ملزم مع شركة السعيد العقارية
ً
إبتداء من  -1يوليو2018-م.
إلستئجار املجمع ملدة ( )5سنوات

لم يستكمل الشريك أعمال التشطيبات املتبقية في املشروع حيث تبلغ نسبة االنجاز بحدود . %76قام الشريك بتسديد الدفعة
االيجارية األولى بتاريخ  1يوليو 2018م بواقع  2.7مليون ريال سعودي ،ولم يقم بتسديد الدفعات الالحقة ،وتم رفع دعوى
قضائية لدى املحكمة التجارية على الشريك ،ومتوقع صدور الحكم في الدعوى خالل النصف األول من العام 2020م.
الصناديق واملشاريع العقارية قيد الدراسة والتأسيس:
• برج الخبر (تجاري)
يهدف املشروع إلى إنشاء برج تجاري يتألف من  12طابق بمساحة أرض  2,800متر مربع وبتكلفة حوالي ( )100مليون
ً
ريال سعودي ،وسيتم تأجير املشروع بعائد يصل إلى  %8أو بيع املكاتب ،وقد تم مؤخرا اإلنتهاء من إعداد دراسة
الجدوى املبدئية وإستعراض وتقييم الخيارات والتوجهات ً
بناء على مخرجات الدراسة .وستقوم الشركة بتأسيس
وإطالق صندوق "برج أرباح لألعمال" وتعيين شركة صروح األرباح العقارية لغايات تطوير املشروع والبدء بأعمال
البناء ثم التخارج.
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• أرض األحساء
تم التوجه إلى املسار القانوني مع الشريك وذلك لفرز األرض وتقسيمها وقد تم عقد العديد من الجلسات لدى القضاء
واملوافقة على التقسيم والفرز املقترح .وتم بتاريخ  23فبراير 2020م فرز األرض واستخراج صك مستقل بمساحة
(  )19,868متر مربع باسم شركة صروح االرباح العقارية ( شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل من قبل
شركة أرباح املالية).
الفرص واالستثمارات الخارجية :
ً
ً
إنطالقا من رؤية مجلس اإلدارة بضرورة تنويع املنتجات االستثمارية التي يتم تأسيسها وطرحها على عمالء الشركة ،وعمال
بخطة العمل الجديدة وأهمية التوجه نحو االستثمارات الخارجية واختيار األفضل منها ،فقد قامت الشركة بتأسيس وإطالق
ً
عدة فرص استثمارية في اململكة املتحدة وفي الواليات املتحدة األمريكية ،وتعمل الشركة حاليا في البحث عن الفرص
ً
االستثمارية ذات العوائد املجدية للمستثمرين والتي تنافس الفرص الحالية املطروحة في السوق ،علما بأن خطة العمل لهذا
القطاع في الشركة تقتض ي تأسيس وطرح منتجين استثماريين على األقل في العام املالي 2019م.
ومن االستثمارات الخارجية املطروحة أو قيد الـتأسيس والطرح ما يلي :
ً
أوال :فرصة تمويل (ميزانين) مت وافقة مع الشريعة اإلسالمية ملشروع ريجنت كريسنت (ريجنت بارك) لندن /اململكة
املتحدة.
قامت الشركة بتوفير الفرصة لعمالئها لإلستثمار في تطوير مشروع ريجنت كريسنت وهو مبنى تاريخي موجود في أرقى أحياء مدينة لندن
املواجه لحديقة "ريجنت بارك" وهو موقع رئيس ي في قلب مدينة لندن يهدف مخطط التطوير إلى تسليم  76وحدة سكنية فاخرة مع
أحدث وسائل الراحة املشتركة واملرافق والوصول إلى الحدائق الخاصة بمساحة داخلية إجمالية تبلغ حوالي  164ألف قدم مربع وذلك
بالشراكة مع مطور املشروع ( )CITشركة ""Company CIT UK Developmentوهي شركة تطوير بريطانية عريقة باإلضافة إلى كبرى
شركات التصميم واإلشراف وإدارة املشاريع.
تمثلت الفرصة وهيكلة استراتيجية اإلستثمار فيها على تقديم تمويل مرابحة متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية بقيمة حوالي ()131
مليون ريال سعودي لغايات إعادة تطوير املشروع الذي يعتبر من املشاريع التاريخية التي تم بناؤها في عهد األمير جورج الرابع وبتصميم

من قبل املهندس املعماري (جورج ناش) املشهور بتصاميمه للقصور امللكية.
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ً
مدة االستثمار في هذه الفرصة تصل إلى سنتين ،حيث يحصل املستثمرون فيها على عائد داخلي على االستثمار يصل إلى  ٪10سنويا
ً
ً
وتخارج جزئي لتمويل ريجنت كريسنت (امليزانين) ،لندن  /اململكة املتحدة إضافة إلى توزيعات شهرية أو ربعية وفقا لرغبات العميل.
ومن املتوقع اإلنتهاء من املشروع وتخارج العمالء في ستمبر 2020م.
منذ إنشاء الصندوق ،قامت أرباح املالية بتزويد املستثمرين بعائد سنوي قدره  ٪10من خالل توزيعات ربع سنوية .عالوة على ذلك ،في
عام 2019م نجحت أرباح في تنفيذ تخارج جزئي ،مما يمثل ً
عائدا بنسبة  ٪11.63من رأس املال والذي كان نتيجة لإلدارة الفعالة لتكاليف
البناء واملخاطر املرتبطة بها ،وبالتالي موافقة من قبل املمول الرئيس ي للمشروع على خفض ضمان تجاوز التكلفة حيث تم طرح مبلغ
بحوالي الـ( )20مليون ريال سعودي للمشروع ،و تم استخدام جزء منه لسداد رأس مال تمويل امليزانين إلى املستثمرين .ومن املتوقع
االنتهاء من التطوير في الربع الثاني من عام 2020م.

ً
ثانيا :اإلستحواذ على األصول العقارية ذات الدخل الثابت ("أرباح – جالسكو" مبنى سوكيهول الشهير /اململكة املتحدة)
وذلك خالل يونيو .2019
قدمت شركة أرباح املالية الفرصة لعمالئها لالستثمار في واحد من أفضل املباني التجارية املميزة وذات الدخل الثابت واملستقر والذي
يقع في وسط ثالث أكبر مدينة في اململكة املتحدة ،واملؤجر إلى شركات ذات عالمات تجارية مشهورة ومتخصصة في تجارة التجزئة مثل
شركة ( )Primarkباإلضافة إلى العالمة التجارية املشهورة ( )TK Maxxوصيدلية ( )Superdrugومتجر الكتب الشهير ( ،)WH Smithكما
ويقع متجر ( )M&Sالشهير مقابل املبنى مباشرة .يتكون املبنى من قبو وطابق أرض ي وستة ط وابق علوية وبمساحة تأجيرية تصل إلى
( )206,500قدم مربع ،كما يحتوي املبنى في الطوابق العلوية على ( )372موقف للسيارات ويعتبر املبنى من العقارات االستراتيجية ويشكل
ً
ً
جزء رئيسيا من املربع الذهبي للطرق الثالث الرئيسية املزدحمة في وسط مدينة جالسكو ،ويصل عدد الزائرين إلى ( )16مليون في السنة.
تتلخص استراتيجية االستثمار في هذه الفرصة باالستحواذ على هذا العقار املميز من حيث املوقع والدخل طيلة مدة االستثمار التي تصل
إ لى خمس سنوات ،واالحتفاظ به خالل هذه املدة مع توزيع الدخل الثابت على املستثمرين الذي يصل إلى ( )8%توزع بشكل ربع سنوي
بعد خصم تكاليف التشغيل والتمويل ،ثم ستقوم أرباح املالية بتطبيق سياسة التخارج من خالل البيع بعد السنة الرابعة أو الخامسة
من مدة االستثمار.

أكملت أرباح عملية االستحواذ املتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ملبنى سوكي هول في يونيو  ،2019وهو استثمار عقاري في اململكة
املتحدة  .كما يشكل شارع سوكي هول ً
جزءا من أهم ثالثة شوارع تجارية رئيسية في وسط جالسكو ويعتبر األكثر من ناحية عدد الزوار
مقارنة بالشوارع الهامة األخرى.
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تتضمن إستراتيجية االستثمار باالستحواذ على العقار املتميز وحيازته ملدة خمس سنوات متوقعة وتوزيع دخل ثابت .تهدف أرباح إلى
إدارة األصول بفعالية لرفع صافي الدخل التشغيلي للممتلكات ) (NOIحتى فترة التخارج املوص ى بها ،وقام االستثمار بتوزيعات بنسة %8
ً
سنويا من خالل توزيعات ربع سنوية منذ االستحواذ كما هو مخطط له.

ً
ثالثا :فرصة التطوير والتشغيل ملرفق رعاية املسنين في فلوريدا ،الواليات املتحدة تستهدف معدل عائد داخلي يبلغ .٪15
توفر أرباح فرصة لتطوير وتشغيل مرفق لرعاية املسنين بآلية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية مع مطور ومشغل رائد في الواليات
املتحدة .ويقدم االستثمار من خالل تطوير مجتمع معيشة لكبار السن من الدرجة األولى مع  136وحدة  144 /سريرا تضم كال من
ً
الرعاية بمساعدة املعيشة والذاكرة .يقع مركز رعاية املسنين على بعد  12ميال إلى الشرق من وسط مدينة تامبا في براندون ،فلوريدا،
الواليات املتحدة.
تتضمن إستراتيجية االستثمار تطوير املنشأة ،ومن ثم تشغيلها لتحقيق مستويات اإلشغال املستقرة املحتملة من خالل استراتيجية
مدتها  4سنوات ،والتخارج منها في نهاية املطاف إلى معدل عائد داخلي مستهدف قدره  .٪15وسيتم ذلك من خالل توفير أفضل تجربة
ومرفق مجتمعي مواكبة للنقص في العرض وبأسعار تنافسية مقارنة بمشاريع قديمة مشابهة وذلك بالشراكة مع مطور متمرس
" "Marquette Madisonوالتابعة لشركة " ،"Capital Guidance Companyومشغل رائد هو " ."Meridian Senior Livingكما يتميز
االستثمار بموقعه املتميز واملدروس في منطقة سريعة النمو وذات ملحة سكانية جذابة ،ويقع في والية فلوريدا وهي والية ال تطبق ضريبة
الدخل الشخصية.

رابعا :البدء بطرح محفظة العقارات الصناعية واملستودعات ذات الدخل الثابت في الواليات املتحدة
)(Arbah US-Diversified Industrial Portfolio I limited
قيد التنفيذ ،حيث ان تاريخ انتهاء الطرح  30إبريل 2020م.
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خدمات الترتيب وتقديم املشورة:
بدأت الشركة بإعداد خطة لتقديم خدمات الترتيب وتقديم املشورة لعمالئها ،وستعمل الشركة على تقديم عدد من العروض
لشركات وعمالء مستهدفين.
خدمات الحفظ في األوراق املالية:
تقدم شركة أرباح خدمات الحفظ حيث وفرت البنية األساسية ملمارسة أعمال الحفظ لعمليات التداول وصناديق اإلستثمار
وخاصة الصناديق العقارية (الطرح الخاص).
ثانيا :تشكيل مجلس االدارة وتصنيف األعضاء

تطبيق معايير ومتطلبات الحوكمة في الشركة:
لقد قامت الشركة بتطبيق معايير ومتطلبات حوكمة الشركات والتي تتماش ى مع املعايير الدولية بما ال يتعارض مع األنظمة
والقواعد الصادرة من هيئة السوق املالية ومن الجهات املختصة ذات العالقة في اململكة العربية السعودية .وبذلك تكون
الشركة قد أوفت بمتطلبات حوكمة الشركات من حيث اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة واستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة
وتهيئة البنية التحتية لحوكمة الشركات.
قامت الشركة بإعادة تشكيل مجلس اإلدارة ليشمل مجلس اإلدارة الجديد على أعضاء مستقلين من خالل تعيين عدد ()3
ً
أعضاء مستقلين وفقا لآللية املبينة في التعميم ،وقد وافقت الجمعية العمومية على هذا التعيين باإلجماع .وقد جرى في العام
2017م اعادة انتخاب مجلس اإلدارة من السادة األعضاء املرشحين املتقدمين للدورة الثالثة من عمر املجلس ،وقد تم عرض
اإلسماء املنتخبة واملوافقة عليهم من قبل هيئة السوق املالية ،حيث يتشكل مجلس إدارة شركة أرباح املالية من أحد عشر
ً
عضوا يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة عضويتهم في املجلس وهي ثالثة سنوات حسب نظام الشركات
ً
إبتداء من تاريخ القرار
والنظام األساس ي للشركة .واستثناء من ذلك عين املؤسسون أول مجلس إدارة ملدة خمس ( )5سنوات
الوزاري بإعالن تأسيس الشركة  20صفر 1429هـ املوافق 2008/02/27م لغاية  19صفر 1434هـ املوافق 2013/01/02م.

12

وفيما يلي جدول يوضح أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحالي ومناصبهم وتصنيفهم حسب الئحة حوكمة الشركات :كما وردت في
تعميم هيئة السوق املالية رقم ص 19/4960/1/وتاريخ 1440/07/12م املوافق .2019/07/15
اإلسم

املنصب

التصنيف

سعود بن عبدالعزيزاألنصاري*

رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

رشيد بن عبدهللا الرشيد*

نائب رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

عبدالعزيزبن سعد املعمر

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

نايف بن عبدالعزيزالقحطاني

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

هاني بن حسن العفالق

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

إبراهيم بن علي املجدوعي

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

حمد بن محمد الخالدي

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

طالل بن علي الزين

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /مستقل

سامي بن راشد السنيد

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /مستقل

محمد بن أحمد العوض ي

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /مستقل

فهد بن ناصرالراجحي

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /مستقل

*تم تعيينهم في تاريخ 2019/05/29م ،وتم إشعار هيئة السوق املالية بذلك تاريخ 2019/06/16م .
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ثالثاً :مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة األخرى
ً
يتكون مجلس اإلدارة (الحالي) من أحد عشر عضوا وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة وعضويتهم في الشركات
املساهمة األخرى:
الشركات املساهمة األخرى التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها

اإلسم
سعود بن عبدالعزيزبن عبدالرزاق األنصاري
رشيد بن عبدهللا الرشيد
هاني بن حسن عبدهللا العفالق
عبدالعزيزبن سعد بن محمد املعمر
إبراهيم بن علي بن ابراهيم املجدوعي

نايف بن عبدالعزيزبن عبدالهادي القحطاني

حمد بن محمد الخالدي
طالل بن علي الزين
سامي بن راشد السنيد
فهد بن ناصر الراجحي
محمد بن أحمد العوض ي

شركة األنصاري القابضة
 oشركة الرشيد لالستثمار
 oشركة الرشيد لالستثمارات البترولية
 oشركة الرشيد التجارية
 oشركة إساد للخدمات العمالية.
 oشركة تمويل األولى
شركة املستثمرون الدولية القابضة
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

مجموعة املجدوعي
شركة املجدوعي للصناعات املعدنية.
شركة راية للتمويل
مجموعة عبدالعزيز بن عبدالهادي الجضعي وأوالده القابضة
شركة موارد العزيزية للزراعة والتجارة
شركة القحطاني فيسك للمقاوالت
شركة عالم تولين لألطعمة
شركة املعامل املستقلة لإلتصاالت وتقنية املعلومات
شركة جسور الروابط لإلستثمار.
مجموعة اليمامة.
شركة نباتات للمقاوالت
شركة فمكو )(FMCO

o
o
o

Dividend Gate Capital
Delmon Rehab
ال يوجد لديه أي عضويات.

o
o
o
o

شركة نبض لالستثمارLLC
شركة الراجحي للتنمية املحدودةLLC
شركة رايت لتقنية املعلومات.
شركة الطرد السريع.
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رابعاً :الشركات التابعة

شركة صروح األرباح العقارية
وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل من قبل شركة أرباح املالية بحصص مباشرة وغير مباشرة .تأسست شركة
صروح األرباح العقارية وسجلت في اململكة العربية السعودية بمدينة الدمام ومقرها الحالي مجمع سعد العبدالكريم املعمر لألعمال،
بموجب السجل التجاري رقم  2050067007بتاريخ  17رمضان 1430هـ (املوافق  7سبتمبر 2009م) برأس مال قدره  50,000ريـال
سعودي مقسمة إلى  500حصة ،قيمة كل منها  100ريـال سعودي ،حيث تمتلك شركة أرباح املالية ما نسبته  %99من قيمة الشركة،
ويتمثل نشاطها الرئيس ي في شراء األراض ي وإقامة املباني عليها واستثمارها بالبيع أو اإليجار وشراء وتملك العقار وإدارة وصيانة وتطوير
العقار واملقاوالت العامة للمباني (سكنية وتجارية ومنشآت تعليمية وترفيهية وصحية) واملطارات ومقاوالت أعمال الطرق واملياه والصرف
الصحي واألعمال امليكانيكية وصيانة وإصالح الطرق واألنفاق وصيانة وتجهيز املالعب الرياضيـة.

شركة حدائق السعيد للتطويرالعقاري
وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة  %50من قبل شركة أرباح املالية ،و %50من قبل شركة السعيد العقارية.
تأسست الشركة وسجلت في اململكة العربية الس عودية بمدينة الدمام ومقرها الحالي مجمع سعد العبدالكريم املعمر لألعمال ،بموجب
السجل التجاري رقم  2050234861بتاريخ 1438/11/25هـ (املوافق  17أغسطس 2017م) برأس مال قدره  100,000ريـال سعودي.
ويتمثل نشاطها الرئيس ي في شراء وبيع وتأجير األراض ي والعقارات ،وإدارة وتأجير العقارات اململوكة أو املؤجرة السكنية وغير السكنية،
وأنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة ،وأنشطة التطوير واإلستثمار العقاري .وقد تم تأسيس هذه الشركة لإلستحواذ على مشروع املروج
العقاري (مجمع سكني) .
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خامساً :وصف للخطط والقرارات المهمة
تم تطوير االستراتيجية االستثمارية ونموذج عمل الشركة والسياسات والخطط التشغيلية لتطوير أعمال الشركة وخدماتها
االستثمارية ،وذلك من خالل:
•

ً
التركيز على االستثمارات الدولية الخارجية وتحديدا في اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية بهدف التنويع
الجغرافي واالستثماري ،وبما يتماش ى مع احتياجات املستثمرين.
التركيز على األصول املدرة للدخل ،وتخفيض االستثمار في الفرص االستثمارية املرتبطة بالتطوير العقاري.

•

التركيز على الفرص االستثمارية التي تحقق إيرادات متكررة ( )Fee Basedبهدف تحقيق تدفقات نقدية مستمرة للشركة.

•

التركيز على األنشطة التشغيلية املتعلقة باالستثمار املصرفي (.)Investment Banking

•

سادساً :إجتماعات مجلس اإلدارة
عقد مجلس اإلدارة ( )5إجتماعات خالل عام 2019م ،باإلضافة إلى الجمعية العمومية غير العادية والتي عقدت بتاريخ
2019/05/21م ،وكذلك الجمعية العمومية العادية والتي عقدت بتاريخ 2019/11/03م ويبحث املجلس في إجتماعاته
ً
املوضوعات املدرجة في جدول أعمال موثق ومحدد وفقا لصالحياته .ويبين الجدول التالي عدد حضور اإلجتماعات في الفترة
األولى من العام 2019م قبل إعادة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وعددها ( )2اجتماع من أصل ( )5خالل العام 2019م وهي
كالتالي:
رقم وتاريخ االجتماع

إبراهيم بن علي املجدوعي

2109/ 1
2019/03/19م
√

2019/ 2
2019/03/27م
√

2

√
×
√
√
√
×
√
√
×
×

√
×
×
×
√
√
×
√
×
√

2
0
1
1
2
1
1
2
0
1

هاني بن حسن العفالق
عبدهللا بن ناصر النابت
أحمد بن سالم بالحمر
سعود بن عبدالعزيز االنصاري
عبدالعزيزبن سعد املعمر
نايف بن عبدالعزيز القحطاني
هشام بن عبدالوهاب العبيد
صالح بن عبدالرحمن الحزامي
زيد بن عبدهللا اليعيش*
محمد بن أحمد العوض ي
*تمت استقالته في تاريخ 2018/11/04م.

إجمالي الحضور

حضر √ لم يحضر ×
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عقد مجلس اإلدارة املنتخب األول ( )3إجتماعات من أصل ( )5اجتماعات خالل عام 2019م ،ويبحث املجلس في إجتماعاته
ً
املوضوعات املدرجة في جدول أعمال موثق ومحدد وفقا لصالحياته .ويبين الجدول التالي عدد حضور اإلجتماعات:
حضر √ لم يحضر ×

رقم وتاريخ االجتماع

سعود بن عبدالعزيز االنصاري
رشيد بن عبدهللا الرشيد
إبراهيم بن علي املجدوعي
هاني بن حسن العفالق
عبدالعزيزبن سعد املعمر
حمد بن محمد الخالدي
نايف بن عبدالعزيز القحطاني
سامي بن راشد السنيد
طالل بن علي الزين
فهد بن ناصر الراجحي
محمد بن أحمد العوض ي

2109/ 3
2019/05/29م
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

2019/ 4
2019/09/10م
√
×
×
√
√
√
√
√
×
√
√

2019/ 5
2019/11/26م
√
×
√
√
√
×
√
√
√
√
√

إجمالي الحضور
3
1
2
3
3
2
3
3
2
3
3

سابعاً :لجان مجلس اإلدارة
يهدف تنظيم أعمال املجلس وزيادة كفاءته وفعاليته ،قام مجلس اإلدارة بتشـكيل لجان مختلفة فوضـها بعض الصـالحيات واملسـؤوليات
وبش ــكل يتوافق مع أهداف واس ــتراتيجيات الش ــركة ،وقد تم تش ــكيل هذه اللجان بش ــكل رس ــعي وبتعليمات أقرت من املجلس في اجتماعه
املنتخب األول بتاريخ 2019/05/29م ،علما بأن وجود هذه اللجان ال يعفي املجلس من تحمل املس ــؤولية املباش ــرة لجميع األمور املتعلقة
ً
بالش ــركة ،وقد ترش ــح األس ــتاذ رش ــيد بن عبدم الرش ــيد من بين األعض ــاء وتم إنتخابه نائبا لرئيس مجلس اإلدارة للدورة القادمة لش ــركة
أرباح املالية بالتزكية.
ً
وبناء على قرار مجلس اإلدارة في االجتماع رقم  2018/2في تاريخ /8مايو 2018/م فقد تم فصل اللجنة التنفيذية واإلستثمار لتصبح
اللجنة التنفيذية كما هي دون تغيير في أعضائها ويتم تشكيل لجنة لإلستثمار بأعضاء جدد.
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ً
اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة وفقا ملا يلي:
ً
أوال :اللجنة التنفيذية:
تتألف اللجنة التنفيذية من  3أعضاء تم ترشيحهم في اجتماع مجلس اإلدارة املنتخب األول بتاريخ 2019/05/29م وهي برئاسة األستاذ/
نايف بن عبدالعزيز القحطاني ،وعضـ ــوية كل األسـ ــتاذ/حمد بن محمد الخالدي ،واألسـ ــتاذ /عبدالعزيزبن سـ ــعد املعمر ،وعقدت اللجنة
ً
( )3إجتماعات خالل عام 2019م ،وقد تم التص ــويت من قبل أعض ــاء اللجنة على اختيار األس ــتاذ نايف بن عبدالعزيز القحطاني رئيس ــا
للجنة في اجتماع اللجنة رقم 2019/2م بتاريخ  09أكتوبر 2019م.
تتولى اللجنة مس ـ ــؤولية مراجعة تقديم املقترحات بش ـ ــأن التوجهات اإلس ـ ــتراتيجية للش ـ ــركة وقطاعاتها واإلش ـ ـراف على تنفيذها ،وتحديد
مواطن القوة والضـ ـ ــعف في الشـ ـ ــركة ومراجعة امليزانيات التقديرية السـ ـ ــنوية للشـ ـ ــركة.كما تتولى مراجعة أداء وخطط العمل السـ ـ ــنوية،
إضافة إلى رفع التوصيات للمجلس بخصوص املهام املوكلة إليه .ويبين الجدول التالي عدد حضور اإلجتماعات:
رقم وتاريخ االجتماع
اإلسم

املنصب/التصنيف

2019/ 1

2019/ 2

2019/ 3

2019/09/08م

2019/10/09م

2019/11/18م

رئيس اللجنة

×

√

√

2

حمد بن محمد الخالدي*

عضو

√

×

√

2

عبدالعزيزبن سعد املعمر*

عضو

√

√

√

3

نايف بن عبدالعزيز القحطاني*

إجمالي الحضور

*تم تشكيل هذه اللجنة بشكل رسعي وبتعليمات أقرت من املجلس في اجتماعه املنتخب األول بتاريخ 2019/05/29م.

ً
ثانيا :لجنة اإلستثمار:
تتألف لجنة اإلستثمار من  3أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة وعضو مستقل من غير أعضاء مجلس اإلدارة ،باإلضافة إلى الرئيس
التنفيذي للشركة .وهي برئاسة األستاذ /سعود بن عبدالعزيز األنصاري ،وعضوية كل األستاذ/طالل بن علي الزين ،واألستاذ /عبدالعزيز
بن سعد املعمر واألستاذ /نايف بن عبدالعزيز القحطاني ،وعقدت اللجنة بعد فصلها عن اللجنة التنفيذية ( )4إجتماعات من أصل
( )12اجتماع خالل عام 2019م.
وباإلش ــارة الى البند الس ــابع من إجتماع مجلس اإلدارة رقم 2018/2م " فص ــل اللجنة التنفيذية واإلس ــتثمار" املنعقد يوم الثالثاء املوافق
 8مايو 2018م وقرار أعض ـ ــاء مجلس اإلدارة باملوافقة على فص ـ ــل اللجنة التنفيذية واإلس ـ ــتثمار بحيث تتكون لجنة اإلس ـ ــتثمار من ثالثة
أعض ـ ـ ــاء من مجلس اإلدارة وعض ـ ـ ــو من غير أعض ـ ـ ــاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي .وبعد املناقش ـ ـ ــة واملداوالت بين أعض ـ ـ ــاء املجلس
أوص ى أعضاء املجلس بما يلي:
"إلغاء القرار الس ـ ـ ــابق فيما يتعلق بتكوين لجنة اإلس ـ ـ ــتثمار من ثالثة أعض ـ ـ ــاء من مجلس اإلدارة وعض ـ ـ ــو من غير أعض ـ ـ ــاء مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي لتصبح خمسة أعضاء من مجلس اإلدارة.
وفي اجتماع مجلس اإلدارة املنتخب األول بتاريخ 2019/05/29م تم إختيار لعضـ ـ ــوية لجنة اإلسـ ـ ــتثمار للدورة القادمة كل من :األسـ ـ ــتاذ
عبدالعزيز بن سـعد املعمر  ،واألسـتاذ حمد بن محمد الخالدي ،األسـتاذ سـامي بن راشـد السـنيد ،األسـتاذ طالل بن علي الزين ،و األسـتاذ
ً
فهد بن ناص ـ ـ ــر الراجحي ،وقد تم التص ـ ـ ــويت من قبل أعض ـ ـ ــاء اللجنة على اختيار األس ـ ـ ــتاذ عبدالعزيز بن س ـ ـ ــعد املعمر رئيس ـ ـ ــا للجنة في
اجتماع اللجنة رقم 2019/6م بتاريخ  29مايو 2019م.
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تتولى اللجنة مسؤولية مراجعة السياسات واألهداف االستراتيجية للشركة وقطاعاتها واإلشراف على تنفيذها ،بما في ذلك إستراتيجية
وسياسة االستثمار وأدواته والحدود العليا لسقوف االستثمار املختلفة ،والوقوف على املخاطر التي تتعرض لها الشركة وتحديد متابعة
مدى كفاءة أدوات الرقابة عليها وطرق تقييم وقياس هذه املخاطر والحد منها.
كما تتولى وضع ومراقبة خطط العمل السنوية ،إضافة إلى رفع التوصيات للمجلس بخصوص املهام املوكلة إليه .ويبين الجدول التالي
عدد حضور اإلجتماعات:
رقم وتاريخ االجتماع

اإلسم

املنصب/
التصنيف

سعود عبدالعزيز االنصاري

رئيس اللجنة

√

طالل علي الزين*

عضو

×

×

عبدالعزيزسعد املعمر

عضو

√

√

√

نايف عبدالعزيز القحطاني

عضو

√

√

√

√

محمود بن يوسف الكوهجي

عضو

√

√

√

√

إجمالي
الحضور

2019/ 1
2019/01/17م

2019/ 2
2019/01/28م

2019/ 3
2019/02/18م

2019/ 4
2019/03/11م

√

√

√

4

√

√

2

√

4
4
4

*تم املوافقة على تعيينه كعضو في لجنة اإلستثمار من غير أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع مجلس اإلدارة رقم 2018/3م.

كما عقدت لجنة االستثمار بعد اعادة التشكيل ( )8إجتماعات من أصل ( )12اجتماع خالل عام 2019م ،وتبحث اللجنة في إجتماعاتها املوضوعات
ً
املدرجة في جدول أعمال موثق ومحدد وفقا لصالحياته .ويبين الجدول التالي عدد حضور اإلجتماعات:
رقم وتاريخ االجتماع
اإلسم

املنصب /التصنيف

2019/ 5
2019/05/29م

2019/6
2019/07/11م

2019/ 7
2019/06/07م

2019/ 8
2019/09/04م

2019/ 09
2019/10/08م

2019/ 10
2019/10/19م

2019/ 11
2019/11/27م

2019/ 12
2019/12/19م

إجمالي الحضور

عبدالعزيزبن سعد املعمر*

رئيس اللجنة

√

√

√

√

√

√

√

√

8

طالل علي الزين*

عضو

√

×

×

×

×

×

×

×

1

حمد بن محمد الخالدي*

عضو

√

×

√

√

√

√

√

√

7

ساميبن راشد السنيد*

عضو

√

√

√

√

√

√

√

√

8

فهد بن ناصرالراجحي*

عضو

√

√

√

√

√

×

√

√

7

*تم تشكيل هذه اللجنة بشكل رسعي وبتعليمات أقرت من املجلس في اجتماعه املنتخب األول بتاريخ 2019/05/29م.

ً
ثالثا :لجنة املراجعة:
تتألف لجنة املراجعة من ( )3أعضاء وهي برئاسة األستاذ /زيد بن عبدم اليعيش ،وعضوية كل األستاذ /نايف بن خليفة امللحم،
واألستاذ /وليد بن عبدم رشدان وعقدت اللجنة ( )2إجتماعات من أصل ( )4اجتماعات خالل عام 2019م.
تتولى اللجنة القيام باملهام واملسؤوليات الواردة في املادة رقم ( )55من الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية
السعودية ،ومن أبرز مهام هذه اللجنة:
 −اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية للشركة ،من أجل التحق ق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال واملهمات التي حددها لها مجلس
االدارة.
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 −دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
 −التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين مراجعي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم والتأكد من إستقالليتهم.
 −دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.
 −متابعة أعمال مراجعي الحسابات الخارجيين ،وإعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال املراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بمهامهم.
 −دراسة السياسات املحاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة بشأنها ويبين الجدول التالي عدد حضور اإلجتماعات:
رقم وتاريخ االجتماع
اإلسم

املنصب/التصنيف

2019/ 1
2019/03/20م

2019/ 2
2019/04/25م

إجمالي الحضور

زيد بن عبدهللا اليعيش

رئيس اللجنة /غير تنفيذي /مستقل

√

√

2

نايف بن خليفة امللحم

عضو اللجنة /غير تنفيذي /مستقل

×

√

1

وليد بن عبدهللا رشدان*

عضو اللجنة /غير تنفيذي /مستقل

√

√

2

*تم املوافقة على تعيينه كعضو في لجنة املراجعة في اجتماع الجمعية العمومية في تاريخ 2018/4/22م.

وتم في اجتمــاع مجلس اإلدارة املنتخــب األول رقم  2019/3املنعقــد بتــاريخ 2019/05/29م بــإعــادة تش ـ ـ ـ ــكيــل لجنــة املراجعــة .وقــد ترش ـ ـ ـ ــح
ً
األس ــتاذ س ــامي بن راش ــد الس ــنيد وتم إختياره عض ــوا في لجنة املراجعة وأوص ـ ى أعض ــاء املجلس الى لجنة الترش ــيحات واملكافآت للتوص ــية
بإختيار عض ـ ـ ــويين للجنة املراجعة للدورة القادمة وتقديم التوص ـ ـ ــية في الجمعية العمومية للموافقة عليهم ،وقد تم التص ـ ـ ــويت من قبل
ً
أعضـ ـ ـ ـ ــاء اللجنــة على اختيــار األسـ ـ ـ ـ ـتــاذ سـ ـ ـ ـ ــامي بن راشـ ـ ـ ـ ــد الس ـ ـ ـ ــنيــد رئيسـ ـ ـ ـ ــا للجنــة في اجتمــاع اللجنــة رقم 2019/3م بتــاريخ  19نوفمبر
2019م.عقـدت لجنـة املراجعـة بعـد إعـادة التش ـ ـ ـ ــكيـل عـدد ( )2إجتمـاعـات من أصـ ـ ـ ـ ــل ( )4إجتمـاع خالل عـام 2019م ،وتبحـث اللجنـة في
ً
إجتماعاتها املوضوعات املدرجة في جدول أعمال موثق ومحدد وفقا لصالحياته .ويبين الجدول التالي عدد حضور اإلجتماعات:
رقم وتاريخ االجتماع
اإلسم

املنصب/التصنيف

2019/ 4
2019/12/02م

إجمالي الحضور

سامي بن راشد السنيد*

رئيس اللجنة /غير تنفيذي /مستقل

2019/ 3
2019/11/19م
√

√

2
2

عبداملجيد بن سليمان الدخيل*

عضو اللجنة /غير تنفيذي /مستقل

√

√

2

وليد بن عبدهللا رشدان*

عضو اللجنة /غير تنفيذي /مستقل

√

√

*تم املوافقة على تعيينه كعضو في لجنة املراجعة في اجتماع الجمعية العمومية العادية في تاريخ 2019/11/03م.

ً
رابعا :لجنة الترشيحات واملكافآت:
إتفق املساهمون في إجتماع الجمعية العامة الثاني الذي عقد بتاريخ 2009/05/04م على نطاق عمل وقواعد إختيار لجنة الترشيحات
واملكافآت ،وبناء عليه قرر مجلس اإلدارة في إجتماعه الذي عقد بتاريخ 2010/12/12م تشكيل اللجنة وتسمية األعضاء وتحديد
املسئوليات واملهام ،مع اإللتزام بنطاق العمل وقواعد التشكيل الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية.
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وتم في اجتماع مجلس اإلدارة رقم  2017/1املنعقد بتاريخ 2017/01/18م بإعادة تشكيل لجنة الترشيحات واملكافآت .تتكون هذه اللجنة
من ( )3أعضاء وهي برئاسة األستاذ /زيد بن عبدم اليعيش ،وعضوية كل من األستاذ /إبراهيم بن علي املجدوعي ،واألستاذ /صالح بن
عبدالرحمن الحزامي.
تتولى اللجنة القيام باملهام واملسؤوليات الواردة في املادة رقم ( )65/61من الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية
السعودية ،ومن أبرز مهام هذه اللجنة:
ً
 −التوصية ملجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية املجلس وفقا للسياسات واملعايير املعتمدة.
 −املراجعة الدورية لهيكل مجلس اإلدارة وطرق عقد اجتماعاته وتنفيذ قرارته وإجراء أي تعديل بين أعضائه ملواكبة التغيرات املحيطة
بأعمال الشركة وأدائها املالي.
 −املراجعة الدورية إلستقاللية أعضاء املجلس املستقلين ،والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس
إدارة شركة أخرى.
 −وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة له وكبار التنفيذيين ،ويراعي عند وضع تلك
السياسات إستخدام معايير ترتبط باألداء.
 −إعداد التوصيات الخاصة بسياسات منح املكافآت السنوية ملوظفي الشركة.
وقد اجتمعت اللجنة ( )1إجتماع واحد من أصل ( )2اجتماعين خالل السنة  ،2019ويبين الجدول التالي عدد حضور اإلجتماعات:
اإلسم

التصنيف

رقم وتاريخ االجتماع
2019/ 1
2019/04/27م

إجمالي الحضور

زيد عبدهللا اليعيش

رئيس اللجنة /غير تنفيذي /مستقل

√

1

إبراهيم علي املجدوعي

غير تنفيذي /غير مستقل

√

1

صالح عبدالرحمن الحزامي

غير تنفيذي /مستقل

√

1

وتم في اجتماع مجلس اإلدارة املنتخب األول رقم  2019/3املنعقد بتاريخ 2019/05/29م بإعادة تش ـ ـ ـ ــكيل لجنة الترش ـ ـ ـ ــيحات واملكافآت.
تتكون هذه اللجنة من ( )3أعض ـ ـ ــاء وهي برئاس ـ ـ ـة األس ـ ـ ــتاذ /عص ـ ـ ــام بن س ـ ـ ــعد املعمر ،وعض ـ ـ ــوية كل من األس ـ ـ ــتاذ /طالل بن علي الزين،
ً
واألســتاذ /محمد بن أحمد العوض ـ ي ،وقد تم التصــويت من قبل أعضــاء اللجنة على اختيار األســتاذ عصــام بن ســعد املعمر رئيســا للجنة
في اجتماع اللجنة رقم 2019/2م بتاريخ  03سبتمبر 2019م.
كما عقدت لجنة الترشيحات واملكافآت بعد إعادة التشكيل عدد ( )1إجتماع من أصل ( )2اجتماع خالل عام 2019م ،وتبحث اللجنة
ً
في إجتماعاتها املوضوعات املدرجة في جدول أعمال موثق ومحدد وفقا لصالحياته .ويبين الجدول التالي عدد حضور اإلجتماعات:
اإلسم
عصام بن سعد املعمر*

التصنيف
رئيس اللجنة /غير تنفيذي /مستقل

رقم وتاريخ االجتماع
2019/ 2
2019/09/03م
√

1

×

0
1

غير تنفيذي /غير مستقل
طالل بن علي الزين*
غير تنفيذي /مستقل
محمد بن أحمد العوض ي*
√
*تم تشكيل هذه اللجنة بشكل رسعي وبتعليمات أقرت من املجلس في اجتماعه املنتخب األول بتاريخ 2019/05/29م.
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إجمالي الحضور

ثامناً :مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين
فيما يلي تفاصيل عن املكافآت والتعويضات (وتشمل الرواتب واألجور والبدالت واملكافآت والعموالت وأي تعويضات ومزايا
عينية ونحوها) املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي (املبالغ
بالريال السعودي):
خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى املكافآت
والتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي واملدير
املالي
3,185,374

أعضاء املجلس
التنفيذيين

أعضاء املجلس غير التنفيذيين/
وأعضاء املجلس املستقلين

الرواتب واألجور

ال يوجد

ال يوجد

البدالت

ال يوجد

347,000

1,079,818

املكافآت الدورية والسنوية

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

الخطط التحفيزية

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

العموالت

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

أي تعويضات أومزايا عينية أخرى تدفع
بشكل شهري أو سنوي

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

347,000

4,265,192

البيان

املجموع

تاسعاً :بيان ألي ترتيبات أو إتفاق تنازل ألحد أعضاء مجلس إدارة أو كبار التنفيذيين عن أي مكافآت وتعويضات.
ال يوجد.

عاشراً :العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة.
إشارة إلى خطاب هيئة السوق املالية رقم (ص )19/8181/7/3/وتاريخ 1441/3/9هـ املوافق 2019/11/6م،املتضمن فرض
غرامه مالية ( )200,000ريال سعودي .على شركة أرباح املالية وذلك الرتكاب الشركة مخالفتين للفقرة (أ) من املادة العشرين
ً
من الئحة األشخاص املرخص لهم ،وذلك ألداء شخصين غير مسجلين وظيفتين واجبتي التسجيل دون موافقة الهيئة مسبقا
وبشكل كتابي.
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إحدى عشر :نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
تقوم لجنة املراجعة بمراجعة السياسات املحاسبية املطبقة في الشركة ،ودراسة التقارير الدورية عن تقييم نظم وإجراءات
الرقابة الداخلية من حيث التنظيم والتطبيق .ومتابعة تنفيذ االجراءات التصحيحية للملحوظات والتوصيات الهامة الواردة
فيها .وقد تم تنفيذ العديد من عمليات املراجعة الدورية والخاصة بعمليات الشركة والتي كان من شأنها التأكد من دقة وفعالية
نظم وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة لتقييم مدى كفاءتها و إلتزامها بالقوانين وإجراءات الرقابة الداخلية بما في ذلك
إجراءات حوكمة الشركات.
رأي لجنة املراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية:
لم يتبين للجنة املراجعة وجود اي ضعف جوهري في نظم وإجراءات الرقابة الداخلية التي وضعتها الشركة ،كما ان النظام
املحاسبي والرقابي مناسب لحجم ونشاط الشركة .وترى لجنة املراجعة بأن إجراءات الرقابة الداخلية املطبقة في الشركة خالل
العام املالي 2019م ذات فعالية وكفاءة ويتم مراقبتها بصورة منتظمة وال توجد لديها أية مالحظات جوهرية أو قصور في إجراءات
الرقابة الداخلية يقتض ي التنبية له أو االفصاح عنه.

إثنى عشر :المخاطر التي تتعرض لها الشركة وإدارتها
مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ،مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية .تتألف األصول املالية
الخاضعة ل تركيز مخاطر االئتمان باألساس من نقد لدى البنك ومرابحات إسالمية وإستثمارات .وإلدارة هذه املخاطر فإن الشركة
تحتفظ باألموال النقدية واالستثمارات لدى بنوك وأطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني جيد وبالتالي تحدد مخاطره.

مخاطر العمالت
تمثل مخاطر العمالت املخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات املالية نتيجة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي .تقوم اإلدارة بمراقبة
التغييرات في أسعار الصرف األجنبي ،وتعتقد اإلدارة بأنه يوجد خطر ضئيل بالخسارة نتيجة التقلبات في أسعار الصرف.

مخاطر أسعار العموالت
إن مخاطر أسعار العموالت تنشأ من احتمال أن تؤثر التقلبات في أسعار العموالت على األرباح املستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات
املالية .إن الشركة ليست معرضة ألية مخاطر أسعار عموالت مهمة.
23

مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة مخاطر عدم التمكن من بيع أصل مالي عند الحاجة وبسرعة كافية لتفادي تخفيض أية خسارة .وإلدارة مخاطر
السيولة وذلك بمراقبتها بإنتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأية التزامات حالية ومستقبلية.

مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألداة املالية بسبب التغيرات في السوق مثل
أسعار العموالت وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم .تدار مخاطر السوق بمراقبتها بانتظام ووضع قواعد لتوزيع األصول
وتحديد درجة التركز االستثماري واالنكشاف املالي في األدوات املالية .وإلدارة هذه املخاطر فإنه يتم حل أي انكشافات وتعرضات تتجاوز
الحدود املسموح بها بشكل فوري ويتم إعداد تقرير بها للجنة االستثمار التخاذ االجراءات الالزمة.

مخاطر العمليات
تعرف مخاطر العمليات على أنها مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو إخفاق اإلجراءات الداخلية أو األفراد أو األنظمة أو عن
أحداث خارجية.

سياسة إدارة املخاطر ومراقبتها
تعرف مخاطر العمليات على أنها مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو إخفاق اإلجراءات الداخلية أو األفراد أو األنظمة أو عن
ً
أحداث خارجية .سياسة إدارة املخاطر ومراقبتها يوفر سياسة إدارة مخاطر املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة تعريفا على مستوى الشركة
للمخاطر بأنواعها التي تتعرض لها الشركة ،وتحدد املبادئ التي يتعين فيها تحديد املخاطر الناتجة عن أنشطة الشركة وعملياتها من
خالل تعريفها وتقييمها ومراقبتها والسيطرة عليها ،واملتابعة والتقييم املستمر للمخاطر وضبطها في كافة أقسام العمل ،وذلك من خالل
إجراءات التقييم الذاتي للمخاطر واملراقبة عن كثب لخطط العمل املتفق عليها كنتيجة إلجراءات التقييم الذاتي للمخاطر.
تقوم الشركة بوضع جدول أو خارطة ملخاطر الشركة ككل من أجل مراقبة خسائر الناتجة عن مخاطر األنشطة والعمليات التي يتم
ً
تكبدها على أساس متواصل ،وإتخاذ اإلجراءات التصحيحية الستبعاد أو تقليل تلك الخسائر مستقبال ،تتضمن املكونات الرئيسية
لهذه السياسة واإلطار واإلجراءات وضوابط جميعها موثقة وشاملة.
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ثالث عشر :تقرير المحاسب القانوني للشركة
وافقت الجمعية العامة العادية والتي عقدت بتاريخ 2019/05/21م على تعيين مكتب إيرنست آند يونج ( )Ernst & Youngكمحاسب
قانوني للشركة عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م.
ً
ً
أبدى املحاسب القانوني للشركة لعام 2019م ،رأيا متحفظا حول القوائم املالية املوحدة للشركة .والتحفظ يتعلق باستثمار شركة أرباح
املالية في الشركة التابعة شركة حدائق السعيد للتطوير العقاري املالكة ملشروع املروج السكني ،ورصيد مديونيتها لشركة أرباح املالية
حيث لم يتم التمكن من تحديد القيمة العادلة لهذا اإلستثمار كما في نهاية 2019م  ،كما لم يتم الحصول على تأييد من ادارة شركة
حدائق السعيد للتطوير العقاري على الرصيد الظاهر في سجالت شركة أرباح املالية ،لوجود دعوى قضائية لدى املحكمة التجارية على
الشريك .ومن املتوقع البث بالقضية خالل النصف األول من عام 2020م.

خامس عشر :ملخص نتائج األعمال والفروقات فيها.
•

ً
ً
استطاعت الشركة بحمد م تعالى تحقيق صافي أرباح قدرها  4,850,581ريال سعودي  .وأظهرت نتائج العام إتجاها إيجابيا في
نتائج أعمال الشركة بسبب النمو في اإليرادات املتحققة من اإلستثمارات املصرفية الخارجية وإدارة األصول وإستثمار رأس مال
الشركة وسياسات اإلدارة في ضبط التكاليف واملصروفات.

•

بلغت نسبة النمو في إيرادات الشركة مقارنة بالعام السابق بحدود  %553.3مع إنخفاض إجمالي املصاريف قبل الزكاة بنسبة
 ،%36.44مما يشير إلى الكفاءة والفعالية التشغيلية في الشركة.

يوضح الجدول أدناه ملخص عن أهم بنود القوائم املالية للشركة للعام املنتهي في  31ديسمبر 2019م باملقارنة مع السنوات
السابقة:
املبالغ بالريال السعودي
العام

إجمالي
املوجودات

إجمالي
املطلوبات

حقوق
املساهمين

الربح (الخسارة)
من العمليات

صافي الربح
(الخسارة)

 31ديسمبر 2008م
 31ديسمبر 2009م
 31ديسمبر 2010م
 31ديسمبر 2011م
 31ديسمبر 2012م
 31ديسمبر 2013م
 31ديسمبر 2014م
 31ديسمبر 2015م
 31ديسمبر 2016م
 31ديسمبر 2017م

217,634,748
212,383,600
198,938,206
200,461,558
218,701,958
232,755,535
265,831,719
242,506,657
237,332,190
230,788,438

2,592,564
6,574,221
6,560,435
5,581,746
8,192,955
6,206,667
19,146,718
33,678,805
44,799,645
56,748,641

215,042,184
205,809,379
192,377,771
194,879,812
210,509,003
226,548,868
246,685,001
208,827,852
192,532,545
174,039,797

()3,730,875
()6,158,040
()10,702,474
1,779,891
12,626,401
22,273,034
28,722,010
8,812,254
()4,314,970
()6,014,936

)(3,730,875
)(9,244,723
)(12,015,248
1,160,250
10,004,795
16,868,811
21,122,010
7,375,056
()5,265,158
()13,325,820

===

 31ديسمبر 2018م

187,722,969

48,990,564

138,732,405

()24,490,294

()29,685,037

()35,307,392

 31ديسمبر 2019م

174,499,781

30,250,636

144,249,145

4,150,182

1,463,421

4,850,581
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الدخل الشامل
===
===
===
===
===
===
===
===
===

ويوضح الجدول التالي بنود قائمة الدخل (املبالغ بالريال السعودي):
البيان

2019م

2018م

2017م

2016م

2015م

2014م

م2013

م2012

2011م

إدارة األصول
إستثمار ات مصرفية
(خارجية)
عموالت الوساطة
اإليرادات ( /خسائر) من
إستثمارات الشركة

3,403,047

1,538,021

5,404,971

11,209,777

13,044,444

10,352,511

7,957,179

7,028,814

3,768,034

9,193,078

3,688,141

===

===

===

===

===

===

===

1,440,284

2,488,343

2,074,456

1,980,152

3,064,822

2,720,724

2,229,192

1,900,071

2,931,562

7,603,545

()4,402,005

1,115,213

()4,681,013

5,754,180

28,331,086

28,286,718

19,561,500

10,439,898

إجمالي اإليرادات

21,639,954

3,312,500

8,594,640

8,508,916

21,863,446

41,404,321

38,473,089

28,490,385

17,139,494

مصاريف متعلقة
باملوظفين

10,207,221

10,892,731

6,823,167

6,406,511

5,945,727

5,911,360

7,446,420

7,579,914

7,171,024

مصاريف إدارية وعمومية
أخرى

5,551,234

14,518,090

7,027,060

5,461,439

5,685,834

5,582,976

6,133,234

6,830,248

6,867,235

مصاريف تسويقية

512,261

349,706

225,020

703,666

1,067,865

425,909

320,305

11,271

102,095

مصاريف استشارات
وأتعاب مهنية

1,219,056

1,758,736

534,329

641,600

489,917

820,721

2,306,117

1,626,030

1,656,265

مجموع املصاريف

17,489,772

27,519,263

14,609,576

13,213,216

13,189,343

12,740,966

16,206,076

16,047,463

15,796,619

4,150,182

()24,206,763

()6,014,936

()4,704,300

8,674,103

28,663,355

22,267,013

12,442,922

1,342,875

170,900
2,119,618

480,143
2,071,603

55,423
57,454

389,330

138,151

58,655

6,021

183,479

437,016

===

===

===

===

===

===

407,645

()433,423

()24,159

===

===

===

===

===

===

2,609,109

()26,231,646

()6,041,126

()4,314,970

8,812,254

28,722,010

22,273,034

12,626,401

1,779,891

()1,145,688

()3,453,389

)(7,284,694

()950,188

()1,437,198

()7,600,000

)(5,404,223

()2,621,606

()619,641

1,463,421

()29,685,035

()13,325,820

()5,265,158

7,375,056

21,122,010

16,868,811

10,004,795

1,160,250

إيرادات (خسائر) من خالل
الدخل الشامل

3,387,160

()5,622,353

===

===

===

===

===

===

===

الدخل الشامل

4,850,581

()35,307,392

===

===

===

===

===

===

===

الربح (الخسارة) من
العمليات
إيرادات أخرى
مصاريف التمويل
إيراد (خسارة) فرق صرف
العملة
صافي الربح (الخسارة) قبل
الزكاة
الزكاة
صافي الربح (الخسارة)
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كما يوضح الجدول التالي التوزيع النسبي لإليرادات حسب األنشطة واملنتجات والخدمات االستثمارية (املبالغ بالريال
السعودي):
البيان

2019م

2018م

2017م

2016م

2015م

2014م

2013م

2012م

2011م

إدارة األصول

3,403,047

1,538,021

5,404,971

11,209,777

13,044,444

10,352,511

7,957,179

7,028,814

3,768,034

إيرادات مصرفية (خارجية)

9,193,078

3,688,141

===

===

===

===

===

===

===

عموالت الوساطة

1,440,284

2,488,343

2,074,456

1,980,152

3,064,822

2,720,724

2,229,192

1,900,071

2,931,562

7,603,545

()4,402,005

1,115,213

()4,681,013

5,754,180

28,331,086

28,286,718

19,561,500

10,439,898

إجمالي اإليرادات

21,639,954

3,312,500

8,594,640

8,508,916

21,863,446

41,404,321

38,473,089

28,490,385

17,139,494

إيرادات أخرى

578,545

480,143

55,423

389,330

138,151

58,655

6,021

183,479

437,016

صافي اإليرادات

22,218,499

3,792,643

8,650,063

8,898,246

22,001,597

41,462,976

38,479,110

28,673,864

17,576,510

النسبة من صافي اإليرادات

%

%

%

%

%

%

%

%

%

إدارة األصول

%15.32

%40.6

%62.5

%126.0

%59.3

%25.0

%20.7

%24.5

%21.4

إيرادات مصرفية (خارجية)

%41.38

%97.2

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0

عموالت الوساطة

%6.48

%65.6

%24

%22.2

%13.9

%6.6

%5.8

%6.6

%16.7

%34.22

()%116.1

%12.9

(%)52.6

%26.2

%68.3

%73.5

%68.2

%59.4

%2.60

%12.7

%0.6

%4.4

%0.6

%0.1

%0.0

%0.7

%2.5

إيرادات إستثمارات الشركة

إيرادات إستثمارات الشركة
إيرادات أخرى

السادس عشر :وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إ كتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة أرباح المالية
وكبار التنفيذيين وأقاربهم في أسهم أو أ دوات دين لشركة أرباح المالية أو أي من شركاتها التابعة
ً
ال يوجد من األعضاء من يملك شخصيا في أسهم الشركة ،وان بعض األعضاء ممثلين لشركاتهم.
السابع عشر :القروض على الشركة وإجمالي المديونية مع شركاتها التابعة
أ.

حصلت الشركة على تسهيالت ائتمانية قصيرة األجل من البنك العربي الوطني بمبلغ ( )13مليون ريال سعودي ،وذلك مقابل
رهن أرض مشروع ميروت ،وبنسبة مرابحة سايبور زائد هامش  ،%2.5بحيث تسدد على ( )7دفعات نصف سنوية ،حيث تم
سداد الدفعة األولى البالغة ( )750الف ريال سعودي في  31أكتوبر 2019م.

ب.

حصلت الشركة ع لى تسهيالت ائتمانية قصيرة األجل من البنك العربي الوطني بمبلغ ( )22مليون ريال سعودي ،وذلك مقابل
رهن أرض مشروع عقاري ،وبنسبة مرابحة سايبور زائد هامش  ،%3بحيث يكون السداد على ( )4دفعات ربع سنوية تبدأ بتاريخ
 30يونيو 2020م.

ج.

حصلت الشركة على تسهيالت إئتمانية قصيرة األجل بمبلغ ( )34مليون ريال سعودي من البنك العربي الوطني لتمويل مشروع
املروج العقاري (مجمع سكني) وذلك من خالل شركة حدائق السعيد للتطوير العقاري ،وهي شركة تابعة لشركة أرباح املالية
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مملوكة بنسبة  %50والنسبة املتبقية مملوكة لشركة السعيد العقارية ،حيث بلغ نصيب شركة أرباح املالية من التسهيالت
ً
( )17مليون ريال سعودي وذلك تبعا لنسبة امللكية في رأس املال حسب عقد تأسيس الشركة .وتبلغ نسبة املرابحة بمعدل
سايبور زائد هامش  %3ومدة التسهيالت اإلئتمانية ( )53شهر ،تسدد على ( )9دفعات نصف سنوية تبدأ بتاريخ  30يونيو
2018م.

وتقر الشركة أنه باستثناء التسهيالت املذكورة أعاله ،ليس هناك أي قروض على الشركة أو شركاتها التابعة ألي جهة تمويلية
حتى تاريخ  31ديسمبر 2019م.
الثامن عشر :وصف لكل صفقة أبرمت بين الشركة وشخص ذو صلة
ال يوجد.
التاسع عشر :المعامالت مع الجهات ذات العالقة
قامت الشركة بالتعامل مع جهة ذات عالقة ،وإن جميع شروط هذه املعامالت قد تمت املوافقة عليها من قبل مجلس إدارة الشركة،
وسيتم التصويت عليها خالل اجتماع الجمعية العمومية القادم .وأجرت الشركة املعامالت املبينة أدناه:
البيان

مبلغ املعاملة /العقد
(ريال سعودي)

إيجارات

570,000

مشاريع تطويرية (مشروع
برج ميروت)

1,840,238

الجهة ذات العالقة

طبيعة العالقة

شركة املستثمرون الدولية عقد ايجار املكتب الرئيس ي لشركة أرباح املالية
(املستأجر) في حين أن شركة املستثمرون الدولية
القابضة (مساهم في
القابضة (املؤجر).
الشركة).
شركة سالم بالحمر العقارية عقد توريد وتركيب بند أعمال التكييف في مشروع برج
ميروت مع شركة سالم بالحمر للمقاوالت العامة
املحدودة (مساهم في
املحدودة.
الشركة).

ً
يقر مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد أي معامالت أو عقود تكون الشركة طرفا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء
مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو الرئيس املالي أو ألي شخص ذو عالقة بأي منهم باستثناء املعامالت املذكورة أعاله،
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عشرون :االقرارات
يقر مجلس اإلدارة بما يلي :
.1

ال توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأي شخص ذو عالقة به في أسهم
أو أدوات دين للشركة أو أي من شركاتها التابعة ،وأي تغيير في تلك املصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة املالية األخيرة.

.2

ال توجد أي صفقة بين الشركة وأي شخص ذو عالقة به باستثناء الواردة أعاله و كذلك املبينة في اإليضاح رقم ( )15من
القوائم املالية للشركة.

.3

يتم إعداد وحفظ سجالت حسابات الشركة بالشكل الصحيح.

.4

إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.

.5

اليوجد لدى املجلس أي شك على قدرة الشركة على االستمرار بممارسة نشاطاتها.

الخاتمة
يتقدم مجلس إدارة شركة أرباح املالية نيابة عنكم بجزيل الشكر والتقدير ملقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده األمين
وحكومتنا الرشيدة على الدعم املتواصل والذي تلقاه الشركة لدفع مسيرة التنمية اإلقتصادية وتشجيع صناعة املال
واالستثمار .كما يشكر املجلس العاملين في هيئة السوق املالية السعودية وشركة السوق املالية السعودية (تداول) وكافة
الجهات ذات العالقة على تعاونهم وما يبذلونه لخدمة الشركات املالية واالستثمارية.
كما يتوجه املجلس نيابة عنكم بخالص الشكر والتقدير إلدارة ومنسوبي شركة أرباح املالية والعاملين في كافة إداراتها على
جهودهم املخلصة وحرصهم على إستمرار تقدم الشركة وإزدهارها ،وكذلك يتوجه بالشكر إلى عمالء الشركة ومساهميها على
ثقتهم بالشركة ومنتجاتها والدعم الدائم لها .
وم ولي التوفيق،،
مجلس اإلدارة
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