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بدأت مسيرة شركة أرباح المالية منذ عام 2008م كأول شركة مالية في المنطقة الشرقية ،مكونة من أبرز
رجال الاعمال بالمنطقة الشرقية لتكون صرح مالي متميز في المنطقة ،ومنذ بدء نشاط الشركة قامت
أرباح بعدد  12استحواذ تجاوزت قيمتهم  1.6مليار ريال سعودي ،وبرز اسم أرباح المالية من خلال تميزها
في إدارة الأصول حيث حصلت على أفضل صندوق اسهم خلال عام  2014و 2015و 2016من وكالة
رويترز.
وتميزت أرباح المالية بتقديمها عوائد مميزة للمستثمرين سواء عن طريق الأسهم المحلية أو الصناديق
العقارية المحلية والدولية من خلال فريق عمل محترف يتمتع بخبرة كبيرة في الاستثمار من خلال
عملهم في أكبر البنوك المحلية والدولية ،مما ساهم في بناء سمعة مميزة للشركة خلال مسيرتها
الحافلة بالإنجازات.
تركز أرباح بشكل رئيسي على تقديم كافة الخدمات الاستثمارية في مكان واحد وملائمة الاستثمار
للعملاء من حيث المدى الاستثماري ونوع الاستثمار ومستوى المخاطر المتناسق ،كما تساعد الشركة
عملائها في تحليل ودراسة الاستثمارات ليس فقط الخاصة بالشركة بل وأيضا الاستثمارات الخارجية عن
طريق خدمة الاستشارات الاستثمارية المتكاملة.
شركة أرباح المالية هي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية (ترخيص رقم  ،)37 – 07083وذلك
لمزاولة أعمال التعامل بصفة اصيل ووكيل والتعهد بالتغطية وإدارة الصناديق الاستثمارية والمحافظ
الخاصة ونشاط الترتيب وتقديم المشورة وخدمات الحفظ.
الرؤية:
أن نكون شركة استثمار ناجحة من خلال تطبيق أعلى المعايير المهنية ،والاستفادة من خبرتنا الاستثمارية
والالتزام بقيمنا الإسلامية

القيم التنظيمية
الثقة
التي اكتسبناها من جميع أصحاب المصلحة والعموم
التفوق
في تحقيق أعلى المعايير المهنية في جميع تعاملاتنا
التفاني
في انتهاج القيم الإسلامية والأمانة والسرية والمهنية والدقة ،وكذلك الالتزام بثقافة
أخلاقيات العمل العالية على مستوى الشركة
الشفافية
في جميع تعاملاتنا والعقود والنتائج
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كلمة رئيس مجلس الإدارة

إنني فخور جدا بإنجازات أرباح المالية .فعلى مر السنوات ،قامت شركتنا بإطلاق العديد من
الفرص الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة ،ونجحت في الخروج منها .وتعمل أرباح على
مواصلة النمو في دائرة خدماتها كما أن مستثمرينا الآن أصبح بإمكانهم الحصول على فرص
متزايدة.
وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة التي تؤثر على القطاع المالي،
نفخر بتوجيه أرباح نحو الاتجاه الإيجابي .إن رؤية أرباح المالية ورسالتها وأهدافها موجهة
بشكل جيد نحو تحقيق جميع توقعات المستثمرين من خلال تقديم أفضل المنتجات
والخدمات ذات القيمة المضافة .بالإضافة إلى ذلك ،نشعر أنا وأعضاء مجلس الإدارة بأننا
نحقق التوازن الصحيح بين المهارات والخبرات والخلفيات لدعم فريق الإدارة ورفع همته
لتحقيق أهداف أعمالنا .ونحن نتطلع إلى مواصلة العمل معهم في هدفنا المشترك لتنمية
قدرتنا ،والتمتع بمزيد من اكتساب التقدير وتزويد المستثمرين لدينا بفرص مدروسة جيدا.
وعلى المستوى الشخصي ،أود أن أعرب عن خالص امتناني لأعضاء مجلس الإدارة
والمساهمين الموقرين لاختيارهم لي لقيادة أرباح بصفتي رئيسا لمجلس الإدارة .وإنني أق ّدر
بشكل كبير ما أوكل لدي من إيمان وثقة وقبلت التحدي الشخصي بأنه تصل المنظمة إلى
آفاق جديد .تحت قيادتي.
وإنني أتطلع إلى المستقبل بتوقعات كبيرة ومعرفة راسخة بأننا سنواصل النجاح.

سعود بن عبدالعزيز الأنصاري
رئيس مجلس الإدارة

صفحة 6

كلمة الرئيس التنفيذي

تمكنت أرباح المالية من تحقيق النمو منذ إنشائها في عام  2008وأحرزت العديد من
النجاحات مع شركائنا .وإنني فخور بحقيقة أننا أول شركة استثمار إسلامي تقع في المنطقة
الشرقية.
وبفضل فريق المتسم بالالتزام والسجل الحافل في كل من خلق الثروات وإدارتها ،فإن هناك
جانب هام يحدد هويتنا يتمثل في أننا لم ننسى أبدا أن أعمالنا تتمركز حول مستثمرينا.
وسنظل متفانين لفهم احتياجاتهم ،وتوقع كيف ستتطور تلك الاحتياجات في المستقبل،
وتركيز جهودنا للمساعدة في الحفاظ على علاقتنا على المدى الطويل.
إن فهم مستثمرينا هو مجرد البداية .فنحن أيضا نستثمر في فهم البيئة المالية الديناميكية،
من المنظورين الكلي والجزئي .ونسعى ،أكثر من أي وقت مضى ،إلى الفهم المتعمق
للأسواق والصناعات من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة .نحن نفخر بالكفاءة المهنية
لفريق العمل لدينا  -الذين يوفرون لمستثمرينا الذكاء السوقي الفريد من نوعه  -مما يسمح
لنا بالاستثمار لصالحهم بنزاهة وشفافية من أجل تحقيق أفضل النتائج.
وهذا يتطلب مزيجا من التحليل المدروس والبصيرة العميقة .ونقوم بتصميم استراتيجياتنا
وحلولنا مع التركيز في نهاية المطاف على تنمية وحماية ازدهار المستثمرين الحاليين
والمستقبليين ،مع الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية .ويستدعي هذا قيامنا بإجراء تقييم
مستمر لأدائنا وتطوير معاييرنا للبقاء في طليعة السوق.
محمود يوسف الكوهجي
الرئيس التنفيذي
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إغز يل صالح الجويعد
ِ
مسؤول إدارة المطابقة والالتزام ومكافحة
غسل أموال وتمويل لإرهاب

السادة  /مساهمي شركة أرباح المالية

الموقرين

السلام عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،
يسر مجلس الإدارة أن يقدم تقريره السنوي الثالث عشر لـ( أرباح المالية) عن السنة المالية المنتهية في
31/12/2020م ومرفقه القوائم المالية المدققة ،والذي يتضمن أهم نتائج الأعمال والتطورات والمعلومات
والأحداث الخاصة بالشركة والتي سيشملها التقرير على النحو التالي:

أولا -:النشاط الرئيسي للشركة وأهم الخدمات والمنتجات الاستثمارية التي تقدمها:
حصلت الشركة على الموافقات النظامية من هيئة السوق المالية السعودية "خطاب بدء ممارسة العمل"
لتبدأ بممارسة العمل بأنشطتها وتقدم خدماتها المالية كشركة مرخصة رسمياً بتاريخ  7مارس 2009م ،حيث
منح الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية الشركة ممارسة أنشطة الأوراق المالية الخمسة التالية:
.1

التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية.

.2

إدارة الأصول.

.3

الترتيب.

.4

تقديم المشورة.

.5

الحفظ في الأوراق المالية.

وفيما يلي ملخص بأهم الإنجازات المتعلقة بهذه الخدمات والمنتجات الاستثمارية:
خدمات التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية:
تقدم شركة أرباح المالية خدمات التداول المحلي بصفة وكيل من خلال الهاتف ،والإنترنت ،و خدمات التداول
من خلال فريق التداول وبمساندة في العمليات وقسم العناية بالعملاء ،وتعمل الشركة على استقطاب عملاء
ُجدد بهدف زيادة عملاء 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 الاستثمار المباشر في
السوق المالية كأرباح رأسمالية وتوزيعات للأرباح.
خدمات إدارة الأصول:
وتشمل تقديم خدمات إدارة المحافظ الخاصة لمجموعة من العملاء في السوق السعودي ،وكذلك تأسيس
وإدارة صناديق الاستثمار سواءً صناديق الأسهم أو الصناديق العقارية (الطرح الخاص) أو صناديق مرابحة
وعوائد الدخل الثابت ،حيث واصلت الشركة بناء هذا القسم ودعمه بالكوادر المؤهلة ذات الخبرة المهنية
اللازمة.
ونورد فيما يلي أهم المنتجات من الصناديق الاستثمارية القائمة بمختلف أنواعها ونبذة عن أنشطة الإدارة
التي تقدمها الشركة لعملائها:
صفحة 11

أولا -:النشاط الرئيسي للشركة وأهم الخدمات والمنتجات الاستثمارية(يتبع)
صندوق أرباح الخليجي للسيولة:
قامت الشركة بتأسيس وطرح صندوق أرباح الخليجي للسيولة طرح عام بترخيص من هيئة السوق المالية
بتاريخ  6مايو 2018م ،وهو صندوق يستثمر في أدوات أسواق النقد قصيرة الأجل والدخل الثابت متوسطة
ومقوم بالريال السعودي ،يهدف إلى توفير السيولة عند طلب المستثمر وتنمية رأس المال
الأجل ،مفتوح
ّ
من خلال الاستثمار في الأدوات المالية قصيرة الأجل وأدوات الدخل الثابت متوسطة الأجل المصنفة وغير
المصنفة والمدعومة بأصول لدول مجلس التعاون الخليجي ،المتوافقة مع المعايير الشرعية والمقرة من
قِبَل اللجنة الشرعية للصندوق .لن يقوم الصندوق بتوزيع أرباح على مالكي الوحدات وسوف ُي َعاد
استثمارها في الصندوق لصالح مالكي الوحدات .تم اتخاذ العائد على الودائع بالريال السعودي لثلاثة
أشهر (سايبور) ،SAUDI INTERBANK OFFERED RATE ،كمؤشر إرشادي لمقارنة أداء صندوق أرباح
الخليجي للسيولة .ويعمل فريق العمل في إدارة الأصول على تحقيق أداء ينافس أداء المؤشر الإرشادي.
يمكن للمستثمرين متابعة أداء المؤشر على الموقع الخاص بلومبرغ أو رويترز أو أيً من البنوك السعودية.
وهذا المؤشر هو العائد على القروض بين المصارف السعودية أو العائد على القروض بين المصارف
الخليجية وهو مرجح محدد.

أداء الصندوق :
عام 2020م

عام 2019م

عام 2018م

عام 2017م

عام 2016م

منذ التأسيس

عائد صندوق أرباح الخليجي للسيولة

1.78%

4.28%

1.56%

___

___

7.80%

المؤشر الإرشادي صندوق أرباح الخليجي للسيولة

1.19%

2.64%

1.71%

___

___

5.55%

المحافظ الخاصة:
يتم إدارة المحافظ الخاصة لمجموعة من العملاء في السوق السعودي ،وذلك وفقاً للشروط التعاقدية
الموقعة معهم ،وقد تم تحقيق عوائد مجزية لهم تتجاوز المعيار المرجعي المحدد بتلك الاتفاقيات .وتعمل
الشركة على استقطاب عملاء ُج ُدد بهدف زيادة حجم الأصول تحت الإدارة وذلك ضمن خطة الشركة
للتوسع في مجال تقديم خدمة إدارة المحافظ.

أداء المحافظ:

صفحة 12

عام 2020م

عام 2019م

عام 2018م

اداء المحافظ الخاصة

48.90%

29.22%

%2-

مؤشر السوق السعودي TASI

3.58%

7.19%

8.3%

أولا -:النشاط الرئيسي للشركة وأهم الخدمات والمنتجات الاستثمارية(يتبع)
الصناديق الخاصة والمشاريع العقارية:
صندوق(مشروع) المرسى2-
تم البدء بأعمال التنفيذ لمشروع المرسى 2في نهاية العام 2014م وذلك بعد الانجازات التي تحققت في
المرحلة الأولى لمشروع المرسى ،1-حيث يهدف مشروع المرسى (المرحلة الثانية) إلى بناء ( )96فيلا سكنية
موزعه كما يلي :
( )48فيلا شاطئية بنماذج ومساحات مختلفة.
ل على الشارع ولها منطقة دخول للبحر بنماذج ومساحات مختلفة.
( )48فيلا خلفية تط ًّ
يقع المشروع بمحاذاة المرحلة الأولى لمشروع المرسى (المرحلة الأولى) في جنوب الخبر  -شاطئ نصف
القمر ،ويبلغ إجمالي تكلفة المشروع حوالي ( )137مليون ريال سعودي ،وتم إقرار استراتيجية تحويل
ظل الأوضاع العقارية والاقتصادية بشكل عام ،وبلغت نسبة
المشروع إلى منتجع للتشغيل والتأجير في ِ
الإنجاز الكلية للمشروع حوالي ( )%78بنهاية ديسمبر 2020م.

مشروع برج ميروت
يقع مشروع برج ميروت المتعدد الاستخدام )السكني  -التجاري( في حي الخزامى بالخبر على قطعة الأرض
ذات المساحة ( )2,700متر مربع ،يهدف المشروع إلى بناء برج مكون من دور أرضي وميزانين و( )12طابق
يحتوي على ( )82وحدة سكنية )شقق) تصاميم وبمساحة بناء مختلفة للوحدات السكنية ضمن مجمع
يحتوي على ( )4معارض تجارية ،كما بلغت نسبة الإنجاز للمشروع ( )%99.95بنهاية ديسمبر 2020م ،ومن
المتوقع أن يتم التشغيل خلال الربع الثاني من 2021م.

صفحة 13

أولا -:النشاط الرئيسي للشركة وأهم الخدمات والمنتجات الاستثمارية(يتبع)
مشروع المروج السكني
يقع المشروع في حي المروج – الخبر وهو عبارة عن مجمع سكني مغلق يشمل خدمات متكاملة على
مساحة أرض  9,050متر مربع ويتألف من ( )70وحدة سكنية ويشمل المجمع على مسطحات خضراء
ونادي رياضي ومقهى ومسبح وملعب للأطفال ،قيمة المشروع حوالي ( )66مليون ريال سعودي ،بتاريخ
 4فبراير 2021م تم توقيع اتفاقية الصلح مع شركة السعيد العقارية ،والتي تم بموجبها تم انتقال كامل
الملكية في شركة حدائق السعيد للتطوير العقاري إلى شركة أرباح المالية .وجاري العمل على استكمال
الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل السجل التجاري والمستندات القانونية بما يعكس ملكية أرباح المالية
لكامل الحصص في شركة حدائق السعيد للتطوير العقاري المالكة للمشروع.

الصناديق والمشاريع العقارية قيد الدراسة والتأسيس:
أرض الأحساء
تم بتاريخ  23فبراير 2020م فرز الأرض واستخراج صك مستقل بمساحة (  )19,868متر مربع باسم شركة
صروح الارباح العقارية ( شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل من قِبَل شركة أرباح
المالية) ،وسيتم العمل على تجزئة الأرض وبيعها.

الفرص والاستثمارات الخارجية :
انطلاقا من رؤية مجلس الإدارة بضرورة تنويع المنتجات الاستثمارية التي يتم تأسيسها وطرحها على
ملاً بخطة العمل الجديدة وأهمية التوجه نحو الاستثمارات الخارجية واختيار الأفضل
عملاء الشركةَ ،
وع َ
منها ،فقد قامت الشركة بتأسيس وإطلاق عدة فرص استثمارية في المملكة المتحدة وفي الولايات
المتحدة الأمريكية ،وتعمل الشركة حالياً في البحث عن الفرص الاستثمارية ذات العوائد المجدية
للمستثمرين والتي تنافس الفرص الحالية المطروحة في السوق.
لقد نجحت أرباح في اختراق أسواق الاستثمار الدولية وتقديم فرص مميزة مرتبطة بأسماء عالمية في
عام 2020م .أما بالنسبة لعام 2021م فإن أرباح ملتزمة باستمرار بالاستفادة من قاعدة المستثمرًين
وخبرات الإدارة والصناعة والعلاقات لتزويد مستثمريها بفرص مميزة ومرنة.

صفحة 14

أولا -:النشاط الرئيسي للشركة وأهم الخدمات والمنتجات الاستثمارية(يتبع)
ومنًالاستثماراتًالخارجيةًالمطروحةًأوًقيدًالـتأسيسًوالطرحًماًيلي:
أولا :التخارج من الاستثمار في مشروع ارباح ريجنت كريسنت والمستخدم في تمويل الميزانين لمبنى
ريجنت بارك في لندن بالمملكة المتحدة
قامت الشركة بتوفير الفرصة لعملائها للاستثمار في تطوير مشروع ريجنت كريسنت وهو مبنى
تاريخي موجود في أرقى أحياء مدينة لندن المواجه لحديقة "ريجنت بارك" وهو موقع رئيسي في قلب
مدينة لندن يهدف مخطط التطوير إلى تسليم  76وحدة سكنية فاخرة مع أحدث وسائل الراحة
المشتركة والمرافق والوصول إلى الحدائق الخاصة بمساحة داخلية إجمالية تبلغ حوالي  164ألف قدم
مربع وذلك بالشراكة مع مطور المشروع شركة )“CIT UK Development Company " )CITوهي شركة
تطوير بريطانية عريقة بالإضافة إلى كبرى شركات التصميم والإشراف وإدارة المشاريع.
تمثلت الفرصة وهيكلة استراتيجية الاستثمار فيها على تقديم تمويل مرابحة متوافق مع أحكام الشريعة
الإسلامية بقيمة حوالي ( )131مليون ريال سعودي لغايات إعادة تطوير المشروع الذي يعتبر من
المشاريع التاريخية التي تم بناؤها في عهد الأمير جورج الرابع وبتصميم من قِبَل المهندس المعماري
(جورج ناش) المشهور بتصاميمه للقصور الملكية.

كانتًمدةًالاستثمارًسنتينًونصفًحيثًحصلًالمستثمرونًعلىًعائدًداخليًعلىًالاستثمارًبنسبةً
ً٪10سنوياًمنًخلالًتوزيعاتًربعًسنوية .وقدًتمًتخارجًالمستثمرينًفيًنهايةًالمطافًمن المشروعً
فيًأكتوبرً2020مًعلىًالرغمًمنًتحدياتًجائحةًكوفيد 19-الحالية.
ثانيا :تمويل الميزانين للأصول العقارية ذات الدخل الثابت (أرباح  -سوكي هول) في غلاسكو بالمملكة
المتحدة.
قدمت شركة أرباح المالية الفرصة لعملائها للاستثمار في واحد من أفضل المباني التجارية المميزة
وذات الدخل الثابت والمستقر والذي يقع في وسط ثالث أكبر مدينة في المملكة المتحدة ،والمؤجر
إلى شركات ذات علامات تجارية مشهورة ومتخصصة في تجارة التجزئة مثل شركة ( )Primarkبالإضافة
إلى العلامة التجارية المشهورة ( )TK Maxxوصيدلية ( )Superdrugومتجر الكتب الشهير ()،WH Smith
كما ويقع متجر ( )M&Sالشهير مقابل المبنى مباشرة .يتكون المبنى من قبو وطابق أرضي وستة
طوابق علوية وبمساحة تأجيريه تصل إلى ( )206,500قدم مربع ،كما يحتوي المبنى في الطوابق
العلوية على ( )372موقف للسيارات ويعتبر المبنى من العقارات الاستراتيجية ويشكل جزءً ًرئيسياً من
المربع الذهبي للطرق الثلاث الرئيسية المزدحمة في وسط مدينة جلاسكو ،ويصل عدد الزائرين إلى
( )16مليون في السنة.
صفحة 15

أولا -:النشاط الرئيسي للشركة وأهم الخدمات والمنتجات الاستثمارية(يتبع)
تتلخص استراتيجية الاستثمار في هذه الفرصة بالاستحواذ على هذا العقار المميَّز من حيث الموقع والدخل
طيلة مدة الاستثمار التي تصل إلى خمس سنوات ،والاحتفاظ به خلال هذه المدة مع توزيع الدخل الثابت
على المستثمرين الذي يصل إلى ( )8%توزع بشكل ربع سنوي بعد خصم تكاليف التشغيل والتمويل ،ثم
ستقوم أرباح المالية بتطبيق سياسة التخارج من خلال البيع بعد السنة الرابعة أو الخامسة من مدة
الاستثمار.

أكملت أرباح عملية الاستحواذ المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لمبنى سوكي هول في يونيو ،2019
وهو استثمار عقاري في المملكة المتحدة  .كما يشكل شارع سوكي هول جزءا من أهم ثلاثة شوارع تجارية
رئيسية في وسط جلاسكو ويعتبر الأكثر من ناحية عدد الزوار مقارنة بالشوارع الهامة الأخرى.

خلال عام 2020م  ،تمكنت أرباح المالية من إعادة تمويل تسهيلات الميزانين المقدمة في الأصل من اطراف
خارجية اخرى ،من خلال مستثمريها والذين يقدم لهم توزيعات ربع سنوية .وتعكس استراتيجية إعادة التمويل
هذه مدى التزام أرباح بمشاريعها.
تتضمن إستراتيجية الاستثمار بالاستحواذ على العقار المتميز وحيازته لمدة خمس سنوات متوقعة وتوزيع
دخل ثابت .تهدف أرباح إلى إدارة الأصول بفعالية لرفع صافي الدخل التشغيلي للممتلكات ( )NOIحتى فترة
التخارج الموصي بها ،وقام الاستثمار بتوزيعات بنسبة  %8سنوياً من خلال توزيعات ربع سنوية منذ
الاستحواذ كما هو مخطط له.
ثالثا :تطوير وتشغيل مرفق رعاية المسنين في فلوريدا بالولايات المتحدة.
توفر أرباح فرصة لتطوير وتشغيل مرفق لرعاية المسنين بآلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع
مطور ومشغل رائد في الولايات المتحدة .ويقدم الاستثمار من خلال تطوير مجتمع معيشي لكبار السن من
الدرجة الأولى مع  136وحدة بها  144سريرا تضم كلا من الرعاية بمساعدة المعيشة والذاكرة .يقع مركز
رعاية المسنين على بعد  12ميلاً إلى الشرق من وسط مدينة تامبا في براندون ،فلوريدا بالولايات المتحدة.

صفحة 16

أولا -:النشاط الرئيسي للشركة وأهم الخدمات والمنتجات الاستثمارية(يتبع)
تتضمن إستراتيجية الاستثمار تطوير المنشأة ،ومن ثم تشغيلها لتحقيق مستويات الإشغال المستقرة
المحتملة من خلال استراتيجية مدتها  4سنوات ،والتخارج منها في نهاية المطاف إلى معدل عائد داخلي
مستهدف قدره  .٪15وسيتم ذلك من خلال توفير أفضل تجربة ومرفق مجتمعي مواكبة للنقص في
العرض وبأسعار تنافسية مقارنة بمشاريع قديمة مشابهة وذلك بالشراكة مع مطور متمرس
" "Madison Marquetteوالتابعة لشركة " ،"Capital Guidance Companyومشغل رائد هو ”Meridian
" Senior Livingكما يتميز الاستثمار بموقعه المتميز والمدروس في منطقة سريعة النمو وذات لمحة
سكانية جذابة ،ويقع في ولاية فلوريدا وهي ولاية لا تطبق ضريبة الدخل الشخصية.
كما يسر أرباح المالية أن تعلن أن التطوير يسير بشكل إيجابي على الرغم من التحديات التي يواجها
العالم بسبب جائحة كوفيد 19-خلال العام 2020م ,ومن المتوقع بدء التشغيل منتصف العام الحالي
2021م .وقد تم نشر مقاطع فيديو على حسابنا في يوتيوب توضح تقدم عمليات التطوير طوال فترة
التطوير وحتى الآن.

رابعا :الاستحواذ على عقارات صناعية متنوعة بالولايات المتحدة الأمريكية (أرباح للعقارات الصناعية
والمستودعات المتنوعة في الولايات المتحدة – )1
عرضت أرباح المالية فرصة متوافقة مع أحكام الشريعة للاستثمار في محفظة صناعية متعددة القطاعات
في الولايات المتحدة  ،مع قاعدة مستأجرين قوية ،بالشراكة مع متخصص في العقارات اللوجستية وهو
مجموعة برينان للاستثمار والتي استحوذت ما يزيد عن  3مليارات دولار من المعاملات العقارية الصناعية
منذ العام 2010م وحتى اليوم .وبرينان شركة متخصصة في العقارات الصناعية ولديها محفظة حالية
تغطي أكثر من  30ولاية وتشمل أكثر من  42مليون قدم مربع.
ويتألف مستأجرو العقارات من شركات رائدة عالميا مثل
الصناعة والاتصالات والتوزيع والسيارات والأدوات والتصنيع.

صفحة 17

 AT&Tو Walmartو ،Teslaوتشمل قطاعات

أولا -:النشاط الرئيسي للشركة وأهم الخدمات والمنتجات الاستثمارية(يتبع)
إن استراتيجية الاستثمار هذه تتركز على الحصول على العقارات والاحتفاظ بها بغرض الاستفادة من
العوائد النقدية والتخارج منها بسعر أعلى بعد إعادة التفاوض على عقود الإيجار من خلال إدارة الأصول
الفعالة ,وقد تم الاستحواذ على العقارات في  21سبتمبر 2020م.

مجمع طبي في الولايات المتحدة 1
خامسا :الاستحواذ على
ّ
مجمع
عرضت أرباح المالية على المستثمرين فرصة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في
ّ
أرباح الطبي في الولايات المتحدة –1بقيمة  57.5مليون دولار ،وهي عبارة عن مجمع طبي جامعي
بالولايات المتحدة مع قاعدة قوية من المستأجرين وفي موقع استراتيجي.
وتضمن الاستثمار الاستحواذ على المرفق المتنوع في فيلادلفيا بخصم كبير على تقييم الطرف الثالث إلى
جانب شراكة إستراتيجية بين أرباح وشركة هابمشاير ستايت سايد والتي تمتلك حاليا عقارات تحت إدارتها
بقيمة  2.4مليار دولار أمريكي.
تم تأجير العقار لـعدة مستأجرين بما في ذلك جامعة تمبل هيلث ومركز علاج أمبروجيا ونورث ايست بارتنرز،
وهؤلاء يساهمون بحوالي  ٪ 80من المجمع بالإضافة إلى مركز صحي مشترك والمعدل الإيجاري للمجمع
عند تاريخ الاستحواذ يبلغ  9.2سنوات.

صفحة 18

ثانيا :تشكيل مجلس الادارة وتصنيف الأعضاء
تطبيق معايير ومتطلبات الحوكمة في الشركة:
تحرص الشركة على تطبيق معايير ومتطلبات حوكمة الشركات والتي تتماشى مع المعايير الدولية ومراجعتها
دورياً  ،بما لا يتعارض مع الأنظمة والقواعد الصادرة من هيئة السوق المالية ومن الجهات المختصة ذات
العلاقة في المملكة العربية السعودية .وبذلك تكون الشركة قد أوفت بمتطلبات حوكمة الشركات من حيث
اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة واستقلالية أعضاء مجلس الإدارة وتهيئة البنية التحتية لحوكمة الشركات.
وفيما يلي جدول يوضح أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي ومناصبهم وتصنيفهم حسب لائحة حوكمة
الشركات:
المنصب

التصنيف

الاسم

رئيسًمجلسًالإدارة

غيرًتنفيذي /غيرًمستقل

نائبًرئيسًمجلسًالإدارة

غيرًتنفيذي /غيرًمستقل

مر
عبدالعزيزًبنًسعدًالمع َّ

عضوًمجلسًالإدارة

غيرًتنفيذي /غيرًمستقل

هانيًبنًحسنًالعفالق

عضوًمجلسًالإدارة

غيرًتنفيذي /غيرًمستقل

إبراهيمًبنًعليًالمجدوعي

عضوًمجلسًالإدارة

غيرًتنفيذي /غيرًمستقل

حمدًبنًمحمدًالخالدي

عضوًمجلسًالإدارة

غيرًتنفيذي /غيرًمستقل

نايفًبنًعبدالعزيزًالقحطاني

عضوًمجلسًالإدارة

غيرًتنفيذي /غيرًمستقل

طلالًبنًعليًالزين

عضوًمجلسًالإدارة

غيرًتنفيذي /مستقل

ساميًبنًراشدًالسنيد
ّ

عضوًمجلسًالإدارة

غيرًتنفيذي /مستقل

فهدًبنًناصرًالراجحي

عضوًمجلسًالإدارة

غيرًتنفيذي /مستقل

محمدًبنًأحمدًالعوضي

عضوًمجلسًالإدارة

غيرًتنفيذي /مستقل

سعودًبنًعبدالعزيزًالأنصاري
رشيدًبنًعبدهللاًالرشيد
َّ

ثالثا :مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى
يتكونًمجلسًالإدارةًمنًأحدًعشرًعضواًوفيماًيليًبيانًبأسماءًأعضاءًمجلسًالإدارةًفيًالشركةًوعضويتهمً
فيًالشركاتًالمساهمةًالأخرى:
الشركات الأخرى التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها  /عضو /مدير  /مؤسس

الاسم
o
o

سعود بن عبدالعزيز
الأنصاري
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

نائبًرئيسًمجلسًالإدارةًوالعضوًالمنتدبًشركةًالأنصاريًالقابضة.
نائبًرئيسًمجلسًالادارةً-العضوًالمنتدبًشركةًقنبرًدويداغ للخرسانةًالمسبقةًالصنعً
المحدودة.
نائبًرئيسًمجلسًالادارةً-العضوًالمنتدبًشركةًقنبرًللخرسانةًالجاهزة.
نائبًرئيسًمجلسًالادارةً-العضوًالمنتدبًشركةًقنبرًستيتلي السعوديةًالمحدودة.
نائبًرئيسًمجلسًالادارةً-العضوًالمنتدبًشركةًالأنصاريًللمقاولاتًالعامة.
نائبًرئيسًمجلسًالادارةً-العضوًالمنتدبًشركةًعبدالرزاقًقنبرًالأنصاريًالتجارية.
نائبًرئيسًمجلسًالادارةً-العضوًالمنتدبًشركةًالطاقةًالمتخصصة.
نائبًرئيسًمجلسًالادارةً-العضوًالمنتدبًشركةًالحلولًالسكنيةًالعقارية.
رئيسًمجلسًالإدارةًشركةًجاسًالدوليةًللمقاولات.
عضوًمجلسًالإدارةًالشركةًالأولىًلوساطةًالتامين.
رئيسًمجلسًالإدارةًشركةًابيانًالمحدودة.

ثالثا :مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى (يتبع)

الرشيد
رشيد بن عبدهللا ّ

المعمر
عبدالعزيز بن سعد
ّ

هاني بن حسن العفالق
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o

عضوًمجلسًإدارةًشركةًعبدًهللاًالرشيدًالرشيد وابنهً(شركةًالرشيدًللاستثماراتً
البترولية).
عضوًمجلسًإدارةًشركةًكميرونًالرشيدًالمحدودة.
عضوًمجلسًإدارةًشركةًالرشيدًدرسر للصماماتًوالاجهزة.
عضوًمجلسًإدارةًًشركةًسايبمًطاقةًالرشيدًللتصنيعًالمحدودة.
عضوًمجلسًإدارةًشركةًاشكروفت الرشيدًلاجهزة القياسًالمحدودة.
عضوًمجلسًإدارةًشركةًًالمنتزهًللمقاولات.
عضوًمجلسًإدارةًًشركةًالطاقةًوالرشيدًللاعمال البحريه المحدودة.
عضوًمجلسًإدارةًشركةًًشركة وذرفورد الرشيدًالمحدودة.
عضوًمجلسًإدارةًشركةًوذرفورد العربيةًالسعوديةًالمحدودة.
عضوًمجلسًإدارةًشركةًفلوسيرف الرشيدًالمحدودة.
عضوًمجلسًإدارةًشركةًالرشيدًللاعمال الانشائيةًالمحدودة.
عضوًمجلسًإدارةًالشركةًالعربيةًلمثاقبًومعداتًالحفر.
عضوًمجلسًإدارةًشركةًجاكًرايكًالرشيدًللمقاولاتًوالخدماتًالمحدودة.
عضوًمجلسًإدارةًشركةًكومباس العربيةًالمحدودة.
عضوًمجلسًإدارةًشركةًالرشيدًباركرًلحفرًالآبارًالمحدودة.
مديرًشركةًالرشيدًالتجارية.
مديرًشركةًنوبلًللحفرياتًالعربيةًالمحدودة.
مديرًشركةًكليفلاندًبريدجًللحديدًالمحدودة.
مديرًشركةًنوفلًالعربيةًالشرقًالاوسطًالمحدودة.
مديرًشركةًًعبدهللاًرشيدًالرشيدًلحفرًآبارًالزيتًوالغازًالمحدودة.
مديرًمصنعًشركةًبوينتًايتًبورًالعربيةًالمحدودة.
مديرًشركةًعبدهللاًرشيدًالرشيدًللاستثماراتًالعقارية.
مديرًشركةًالرشيدًللتكنولوجيا.
مديرًًشركةًعبدهللاًرشيدًالرشيدًالزراعية.
مديرًًشركةًاميكًبيًكًدبليوًالعربيةًالمحدودة.
مديرًشركةًبنلبينا الرشيدًالمحدودة.
مديرًشركةًآي إف إسًالرشيدًالشرقًالاوسطًالمحدودة.
مديرًشركةًالعربيةًالآولى المتحدة.
مديرًشركةًهولًكورًعربيةًللحفرًالمحدودة.
مديرًشركةًصيدلياتًدلتاًالشفاءًالطبية.
مديرًًشركةًمجمعًبرجًالشفاءًالطبيًالمحدودة.
مديرًمصنعًشركةًعبدهللاًرشيدًالرشيدًلصناعةًالحاوياتًالصناعية.
مديرًًشركةًمركزًالرشيدًلصيانةًالآلاتًوالمعدات.
مديرًًشركةًانسكو العربيةًالمحدودة.

o
o
o

عضو مجلس ادارة شركة المستثمرون الدولية القابضة.
مؤسس ومدير شركة العز القابضة.
مؤسس ومدير شركة العز للتجارة والاستثمار.

o
o
o

رئيس مجلس إدارة شركة تمويل الأولى.
رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات العمالية.
عضو مجلس إدارة الكفاح القابضة.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ثالثا :مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى (يتبع)

إبراهيم بن علي المجدوعي

حمد بن محمد الخالدي

نايف بن عبدالعزيز
القحطاني

طلال بن علي بن عبدهللا
الز ين
ّ

سامي بن راشد بن سنيد
السنيد
ّ

فهد بن ناصر بن حمد
الراجحي

محمد بن أحمد بن عبدهللا
العوضي
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o

عضو مجلس ادارة مجموعة المجدوعي.

o

نائب الرئيس وعضو مجلس ادارة شركة المجدوعي للصناعات المعدنية.

o

عضو مجلس إدارة شركة الباحة القابضة.

o

عضو مجلس إدارة شركة راية للتمويل.

o

عضو مجلس الأمناء لمركز الشرق الأوسط للوجستيات التدريبي.

o

مجموعة اليمامة.

o

شركة نباتات للمقاولات.

o

شركة فمكو ).(FMCO

o

مجموعة عبدالعزيز بن عبدالهادي الجضعي وأولاده القابضة.

o

شركة موارد العزيزية للزراعة والتجارة.

o

شركة القحطاني فيسك للمقاولات .

o

شركة عالم تولين للأطعمة .

o

شركة المعامل المستقلة للإتصالات وتقنية المعلومات .

o

شركة جسور الروابط للإستثمار.

o

ديفيدند جيت كابيتال.

o

لا يوجد لديه أي عضويات.

o

مدير شركة نبض للاستثمار.

o

رئيس مجلس إدارة شركة مبان العقارية.

o

رئيس مجلس إدارة مجموعة رايت لتقنية المعلومات.

رابعا :الشركات التابعة
شركة صروح الأرباح العقارية
وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل من قِبَل شركة أرباح المالية بحصص مباشرة وغير
مباشرة .تأسست شركة صروح الأرباح العقارية وسجلت في المملكة العربية السعودية بمدينة الدمام ومقرها
الحالي مجمع سعد العبدالكريم المعمر للأعمال ،بموجب السجل التجاري رقم  2050067007بتاريخ  17رمضان
1430هـ (الموافق  7سبتمبر 2009م) برأس مال قدره  50,000ريـال سعودي مقسمة إلى  500حصة ،قيمة كل منها
 100ريـال سعودي ،حيث تمتلك شركة أرباح المالية ما نسبته  %99من قيمة الشركة ،ويتمثل نشاطها الرئيسي في
شراء الأراضي وإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار وشراء وتملك العقار وإدارة وصيانة وتطوير العقار
والمقاولات العامة للمباني (سكنية وتجارية ومنشآت تعليمية وترفيهية وصحية) والمطارات ومقاولات أعمال
الطرق والمياه والصرف الصحي والأعمال الميكانيكية وصيانة وإصلاح الطرق والأنفاق وصيانة وتجهيز الملاعب
الرياضيـة.
شركة حدائق السعيد للتطوير العقاري

وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة  %50من قبل شركة أرباح المالية ،و %50من
قبل شركة السعيد العقارية .تأسست الشركة وسجلت في المملكة العربية السعودية بمدينة الدمام
ومقرها الحالي مجمع سعد العبدالكريم المعمر للأعمال ،بموجب السجل التجاري رقم 2050234861
بتاريخ 25/11/1438هـ (الموافق  17أغسطس 2017م) برأس مال قدره  100,000ريـال سعودي .ويتمثل
نشاطها الرئيسي في شراء وبيع وتأجير الأراضي والعقارات ،وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة
السكنية وغير السكنية ،وأنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة ،وأنشطة التطوير والاستثمار العقاري .وقد
تم تأسيس هذه الشركة للاستحواذ على مشروع المروج العقاري (مجمع سكني).
بتاريخ  4فبراير 2021م تم توقيع اتفاقية الصلح مع شركة السعيد العقارية ،والتي تم بموجبها تم انتقال
كامل الملكية في شركة حدائق السعيد للتطوير العقاري إلى شركة أرباح المالية ،وجاري العمل على
استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل السجل التجاري والمستندات القانونية بما يعكس ملكية أرباح
المالية لكامل الحصص في شركة حدائق السعيد للتطوير العقاري.

خامسا  :وصف الخطط والقرارات المهمة
 .1وافقت الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت بتاريخ 24/11/1441ه الموافق 15/07/2020م على
تخفيض رأس مال الشركة من  220,000,000ريال سعودي الى  142,780,000ريال سعودي ،وذلك عن
طريق إلغاء  7,722,000سهم من أسهم الشركة ،بحيث تصبح عدد الأسهم بعد التخفيض 14,278,000
سهم بدلاً من  22,000,000سهم ،وبنسبة تخفيض قدرها  %35.1من راس مال الشركة .وان الهدف من
اطفاء الخسائر المتراكمة بمبلغ  77,220,000ريال سعودي .وتم الحصول على الموافقات النظامية
اللازمة من وزارة التجارة ،وهيئة السوق المالية.
 .2تم تطوير الاستراتيجية الاستثمارية ونموذج عمل الشركة والسياسات والخطط التشغيلية لتطوير
أعمال الشركة وخدماتها الاستثمارية ،وذلك من خلال:
▪
▪
▪

▪
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التركيز على الاستثمارات الدولية الخارجية وتحديداً في المملكة المتحدة والولايات المتحدة
الأمريكية بهدف التنويع الجغرافي والاستثماري ،وبما يتماشى مع احتياجات المستثمرين.
المد َِّرة للدخل ،وتخفيض الاستثمار في الفرص الاستثمارية المرتبطة
التركيز على الأصول
ُ
بالتطوير العقاري.
التركيز على الفرص الاستثمارية التي تحقق إيرادات متكررة ) (Fee Basedبهدف تحقيق
تدفقات نقدية مستمرة للشركة.
التركيز على الأنشطة التشغيلية المتعلقة بالاستثمار المصرفي ).(Investment Banking

سادسا :اجتماعات مجلس الإدارة
عقد مجلس الإدارة ( )3اجتماعات خلال عام 2020م ،بالإضافة إلى الجمعية العامة غير العادية والتي
عقدت بتاريخ 15/07/2020م ،ويبحث المجلس في اجتماعاته الموضوعات المدرجة في جدول أعمال
موثق ومحدد وفقاً لصلاحياته .ويبين الجدول التالي عدد حضور الاجتماعات وهي كالتالي:
رقم وتاريخ الاجتماع
المنصب/التصنيف

الاسم

2020/ 1

2020/ 2

2020/ 3

15/06/2020م

28/09/2020م

15/12/2020م

سعود بن عبدالعزيز الأنصاري

رئيسًالمجلس /غيرًتنفيذيً /غيرًمستقل

√

√

√

3

الرشيد
رشيد بن عبدهللا ّ
المعمر
عبدالعزيز بن سعد
ّ

نائبًالرئيس /غيرًتنفيذيً /غيرًمستقل

×

√

√

2

عضوًالمجلس /غيرًتنفيذيً /غيرًمستقل

√

√

√

3

هاني بن حسن العفالق

عضوًالمجلس /غيرًتنفيذيً /غيرًمستقل

√

√

√

3

إبراهيم بن علي
المجدوعي
حمد بن محمد الخالدي

عضوًالمجلس /غيرًتنفيذيً /غيرًمستقل

√

×

√

2

عضوًالمجلس /غيرًتنفيذيً /غيرًمستقل

√

√

×

2

نايف بن عبدالعزيز
القحطاني

عضوًالمجلس /غيرًتنفيذيً /غيرًمستقل

×

√

√

2

طلال بن علي الزيّن
السنيد
سامي بن راشد
ّ

عضوًالمجلس /غيرًتنفيذيً /مستقل

×

√

×

1

عضوًالمجلس /غيرًتنفيذيً /مستقل

√

√

√

3

فهد بن ناصر الراجحي

عضوًالمجلس /غيرًتنفيذيً /مستقل

√

√

√

3

محمد بن أحمد العوضي

عضوًالمجلس /غيرًتنفيذيً /مستقل

√

√

√

3

إجماليً
الحضور

سابعا :لجان مجلس الإدارة
بهدف تنظيم أعمال المجلس وزيادة كفاءته وفعاليته ،قام مجلس الإدارة بتشكيل لجان مختلفة ف َّوضها
بعض الصلاحيات والمسؤوليات وبشكل يتوافق مع أهداف واستراتيجيات الشركة ،وقد تم تشكيل هذه
ُ
قرت من المجلس والجمعية العامة ،علما بأن وجود هذه اللجان لا يعفي
اللجان بشكل رسمي وبتعليمات أ ّ
المجلس من تحمل المسؤولية المباشرة لجميع الامور المتعلقة بالشركة.
اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفقا لما يلي:
أولا :اللجنة التنفيذية:
تتألفًاللجنةًالتنفيذيةًمنً 3أعضاءًوهـيًبرئاسـةًالأسـتاذ /نـايفًبـنًعبـدالعزيزًالقحطـانيً،وعضـويةًكـل
عبدالعزيزًبنًسعدًالمعمرً،والأستاذ /حمدًبنًمحمدًالخالـديًً،وعقـدتًاللجنـةً( )5اجتماعـاتً
منًالأستاذ/
ّ
خلالًعامً2020م.
تتــولىًاللجنــةًمســؤوليةًمراجعــةًتقــديمًالمقترحــاتًبشــأنًالتوجهــاتًالإســتراتيجيةًللشــركةًوقطاعاتهــاً
والإشــرافًعلــىًتنفيــذهاً،وتحديــدًمــواطنًالقــوةًوالضــعفًفــيًالشــركةًومراجعــةًالميزانيــاتًالتقديرًيــةً
السـنويةًللشـركة .كمـاًتتــولىًمراجعـةًأداءًوخطـطًالعمــلًالسـنويةً،إضـافةًإلــىًرفـعًالتوصـياتًللمجلــسً
بخصوصًالمهامًالموكلةًإليه .ويبينًالجدولًالتاليًعددًحضورًالاجتماعات:
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سابعا :لجان مجلس الإدارة (يتبع)
رقم وتاريخ الاجتماع
الاسم

المنصب/التصنيف

2020/ 1

2020/ 2

استثنائي

2020/ 3

2020/ 4

08/01/2020م

23/04/2020م

10/05/2020م

22/09/2020م

04/11/2020م

نايفًبنًعبدالعزيزً
القحطاني

رئيسًاللجنة /غيرً
تنفيذي /غيرًمستقل

√

√

√

√

×

4

عبدالعزيزًبنًسعدً
المعمر
ّ

عضوًاللجنة /غيرً
تنفيذي /غيرًمستقل

√

√

√

√

√

5

حمدًبنًمحمدًالخالدي

عضوًاللجنة /غيرً
تنفيذي /غيرًمستقل

√

×

√

×

√

3

إجماليً
الحضور

ثانيا :لجنة الاستثمار:
تتألفًلجنةًالاستثمارًمنً 5أعضاءًمنًأعضاءًمجلـسًالـإدارة .وهـيًبرئاسـةًالأسـتاذ /عبـدالعزيزًبـنًسـعدً
المعمــرًً،وعضــويةًكــلًمــنًالأســتاذ/طلــالًبــنًعلــيًالــزينً،والأســتاذ /حمــدًبــنًمحمــدًالخالــديًوالأســتاذ/
ساميًبنًراشدًالسنيدً،والأستاذ /فهدًبنًناصرًالراجحيًوعقدتًاللجنةً( )6اجتماعاتًخلالًعامً2020م.
تتــولىًاللجنــةًمســؤوليةًمراجعــةًالسياســاتًوالأهــدافًالاســتراتيجيةًللشــركةًوقطاعاتهــاًوالإش ـ ًرافًعلــىً
تنفيذهاً،بماًفيًذلكًإستراتيجيةًوسياسةًالاستثمارًوأدواتهًوالحـدودًالعليـاًلسـقوفًالاسـتثمارًالمختلفـةً،
والوقوفًعلىًالمخاطرًالتيًتتعرضًلهاًالشـركةًوتحديـدًمتابعـةًمـدىًكفـاءةًأدواتًالرقابـةًعليهـا وطـرقً
تقييمًوقياسًهذهًالمخاطرًوالحدًمنها.
كماًتتولىًوضعًومراقبةًخطـطًالعمـلًالسـنويةً،إضـافةًإلـىًرفـعًالتوصـياتًللمجلـسًبخصـوص المهـامً
الموكلةًإليه .ويبينًالجدولًالتاليًعددًحضورًالاجتماعات:
رقم وتاريخ االجتماع
الاسم

المنصب/
التصنيف

2020/ 1

2020/ 2

2020/ 3

2020/ 4

2020/ 5

استثنائي

23/02/2020م

13/05/2020م

28/07/2020م

01/10/2020م

24/11/2020م

31/12/2020م

رئيسّاللجنة /غيرّ
تنفيذي /غيرّمستقل

√

√

√

√

√

√

6

عضوّاللجنةّ /غيرّ
تنفيذي /مستقل

×

√

×

√

√

×

3

حمد بن محمد الخالدي

عضوّاللجنةّ /غيرّ
تنفيذي /غيرّمستقل

√

√

√

×

√

√

5

سامي بن راشد السنيد

عضوّاللجنةّ /غيرّ
تنفيذي /مستقل

√

√

√

√

√

√

6

فهد بن ناصر الراجحي

عضوّاللجنةّ /غيرّ
تنفيذي /مستقل

√

√

√

√

√

√

6

عبد العزيز بن سعد املعمّر
طالل بن علي الزين

صفحة 24

إجمالي
الحضور

سابعا :لجان مجلس الإدارة (يتبع)
ثالثا :لجنة المراجعة:
تتألفًلجنةًالمراجعةًمنً( )3أعضاءًمستقلينًوهيًبرئاسةًالأستاذ /سـاميًبـنًراشـدًالسـنيدً،وعضـوية كـلً
عبدًالمجيدًبنًسليمانًالدِخيلً،والأستاذ /وليدًبنًعبدهللاًرشدان.
منًالأستاذ/
ّ
تتولىًاللجنةًالقيامًبالمهامًوالمسؤولياتًالواردةًفيًالمادةًرقمً( )55مـنًلائحـةًحوكمـةًالشـركاتًالصـادرةً
منًهيئةًالسوقًالماليةًالسعوديةً،ومنًأبرزًمهامًهذهًاللجنة:
▪

الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية للشركة ،من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال
والمهمات التي حددها لها مجلس الادارة.

▪

دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.

▪

التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم والتأكد من
استقلاليتهم.

▪

دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية
بشأنها.

▪

متابعة أعمال مراجعي الحسابات الخارجيين ،واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي
يكلفون بها أثناء قيامهم بمهامهم.

▪

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.

وقدًعقدتًاللجنةً( )6اجتماعاتًخلالًعامً2020مً،وتبحثًاللجنةًفيًاجتماعاتهـاًالموضـوعاتًالمدرجـةًفـيً
جدولًأعمالًموثقًومحددًوفقاًلصلاحياته .ويبينًالجدولًالتاليًعددًحضورًالاجتماعات:

رقم وتاريخ الاجتماع
الاسم

المنصب/التصنيف

2020/ 1

2020/ 2

2020/ 3

2020/ 4

2020/ 5

2020/ 6

2020/03/22م

30/06/2019م

13/09/2020م

21/09/2020م

28/10/2020م

08/12/2020م

السنيد
سامي بن راشد
ّ

رئيسًاللجنة /غيرًتنفيذي/
مستقل

√

√

√

√

√

√

6

عبد المجيد بن سليمان
الدخيل
ّ

عضوًاللجنة /غيرًتنفيذي/
مستقل

√

√

√

√

√

√

6

وليد بن عبد هللا رشدان

عضوًاللجنة /غيرًتنفيذي/
مستقل

√

√

√

√

√

√

6

إجماليًالحضور

صفحة 25

سابعا :لجان مجلس الإدارة (يتبع)
رابعا :لجنة الترشيحات والمكافآت:
المعمر ،وعضوية كل من الأستاذ/
تتألف هذه اللجنة من ( )3أعضاء وهي برئاسة الأستاذ /عصام بن سعد
ّ
الز ين ،والأستاذ /محمد بن أحمد العوضي.
طلال بن علي ّ
تتولى اللجنة القيام بالمهام والمسؤوليات الواردة في المادة رقم ( )61/65من لائحة حوكمة الشركات
الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية ،ومن أبرز مهام هذه اللجنة:
التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
المراجعة الدورية لهيكل مجلس الإدارة وطرق عقد اجتماعاته وتنفيذ قرارته وإجراء أي تعديل بين أعضائه
لمواكبة التغيرات المحيطة بأعمال الشركة وأدائها المالي.
المراجعة الدورية لاستقلالية أعضاء المجلس المستقلين ،والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا
كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له وكبار التنفيذيين،
ويراعي عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
إعداد التوصيات الخاصة بسياسات منح المكافآت السنوية لموظفي الشركة.

▪
▪
▪
▪
▪

وقد عقدت اللجنة ( )3اجتماعات خلال عام 2020م ،وتبحث اللجنة في اجتماعاتها الموضوعات المدرجة في
جدول أعمال موثق ومحدد وفقاً لصلاحياته .ويبين الجدول التالي عدد حضور الاجتماعات:
رقم وتاريخ االجتماع
االسم
عصام بن سعد ّ
املعمر
طالل بن علي ّ
الزين
محمد بن أحمد العوض ي

2020/ 1

2020/ 2

استثنائي

08/01/2020م

03/02/2020م

27/08/2020م

√

√

√

3

عضو /غيرّتنفيذي /مستقل

√

√

√

3

عضو /غيرّتنفيذي /مستقل

√

املنصب /التصنيف
رئيسّاللجنة /غيرّتنفيذي /غيرّمستقل

√

√

إجمالي الحضور

3

ثامنا :مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
فيما يلي تفاصيل عن المكافآت والتعويضات (وتشمل الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت والعمولات
وأي تعويضات ومزايا عينية ونحوها) المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين بما
فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي (المبالغ بالريال السعودي):
خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى
املكافآت والتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي
واملديراملالي
2,933,544
982,386
240,261
الّيوجد

أعضاء املجلس التنفيذيين
وغيراملستقلين

أعضاء املجلس غيرالتنفيذيين/
وأعضاء املجلس املستقلين

الرواتب واألجور
البدالت
املكافآت الدورية والسنوية
الخطط التحفيزية

الّيوجد
138,000
الّيوجد
الّيوجد

الّيوجد
176,000
الّيوجد
الّيوجد

العموالت

الّيوجد

الّيوجد

الّيوجد

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى

الّيوجد

الّيوجد

الّيوجد

املجموع

138,000

176,000

4,156,191

البيان

صفحة 26

تاسعا :ترتيبات أو اتفاق تنازل لأحد أعضاء مجلس إدارة أو كبار التنفيذيين
عن أي تعويضات.
لا يوجد.

عاشرا :العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة.
إشارة إلى خطاب الهيئة رقم (ص )3/7/4955/20/وتاريخ 03/02/1442هـ الموافق 20/09/2020م،
بخصوص مخالفه الشركة بإجمالي قدرة ( )30ألف ريال سعودي وذلك بسبب عدم ملائمة القيمة
المطلوبة في طلب المشاركة ) (Bid Formلعدد ( )3من عملاء المحافظ الاستثمارية الخاصة مع قيمة
المحفظة الاستثمارية عند تقديم طلب المشاركة في اكتتاب مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات
الطبية.

إحدى عشر :نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
تقوم لجنة المراجعة بمراجعة السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة ،ودراسة التقارير الدورية عن
تقييم نظم وإجراءات الرقابة الداخلية من حيث التنظيم والتطبيق .ومتابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية
للملحوظات والتوصيات الهامة الواردة فيها .وقد تم تنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية
والخاصة بعمليات الشركة والتي كان من شأنها التأكد من دقة وفعالية نظم وإجراءات الرقابة الداخلية
بالشركة لتقييم مدى كفاءتها والتزامها بالقوانين وإجراءات الرقابة الداخلية بما في ذلك إجراءات حوكمة
الشركات.
رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية:
قامت لجنه المراجعة بدورها في توصيات الادارة التنفيذية بخصوص بعض المهام المتعلقة للإدارة
المراجعة الداخلية و بالإضافة الى اشادتها لتكوين لجنة داخلية لأداره المخاطر  ،ولم يتبين للجنة
المراجعة وجود اي ضعف جوهري في نظم وإجراءات الرقابة الداخلية التي وضعتها الشركة ،كما ان
النظام المحاسبي والرقابي مناسب لحجم ونشاط الشركة .وترى لجنة المراجعة بأن إجراءات الرقابة
الداخلية المطبقة في الشركة خلال العام المالي 2020م ذات فعالية وكفاءة ويتم مراقبتها بصورة
منتظمة ولا توجد لديها أية ملاحظات جوهرية أو قصور في إجراءات الرقابة الداخلية يقتضي التنبيه له أو
الافصاح عنه.

إثنى عشر :المخاطر التي تتعرض لها الشركة وإدارتها
مخاطر الائتمان
تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ،مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر
خسارة مالية .تتألف الأصول المالية الخاضعة لتركيز مخاطر الائتمان بالأساس من نقد لدى البنك
ومرابحات إسلامية واستثمارات .ولإدارة هذه المخاطر فإن الشركة تحتفظ بالأموال النقدية والاستثمارات
لدى بنوك وأطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني جيد وبالتالي تحدد مخاطره.
صفحة 27

إثنى عشر :المخاطر التي تتعرض لها الشركة وإدارتها (يتبع)
مخاطر العملات
تمثل مخاطر العملات المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتقلبات في أسعار الصرف
الأجنبي .تقوم الإدارة بمراقبة التغييرات في أسعار الصرف الأجنبي ،وتعتقد الإدارة بأنه يوجد خطر ضئيل
بالخسارة نتيجة التقلبات في أسعار الصرف.
مخاطر أسعار العمولات
إن مخاطر أسعار العمولات تنشأ من احتمال أن تؤثر التقلبات في أسعار العمولات على الأرباح المستقبلية
أو القيمة العادلة للأدوات المالية .إن الشركة ليست معرضة لأية مخاطر أسعار عمولات مهمة.
مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة مخاطر عدم التمكن من بيع أصل مالي عند الحاجة وبسرعة كافية لتفادي تخفيض أية
خسارة .ولإدارة مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأية
التزامات حالية ومستقبلية.
مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية بسبب
التغيرات في السوق مثل أسعار العمولات وأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الأسهم .تدار مخاطر
السوق بمراقبتها بانتظام ووضع قواعد لتوزيع الأصول وتحديد درجة التركز الاستثماري والانكشاف المالي
وتعرض يتجاوز الحدود المسموًح بها
ل أي انكشاف
في الأدوات المالية .ولإدارة هذه المخاطر فإنه يتم ح ًّ
ّ
بشكل فوري ويتم إعداد تقرير بها للجنة الاستثمار لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
مخاطر العمليات
تعرف مخاطر العمليات على أنها مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية ،أو إخفاق الإجراءات الداخلية ،أو
الأفراد أو الأنظمة أو عن أحداث خارجية.
سياسة إدارة المخاطر ومراقبتها
توفر سياسة إدارة المخاطر المعتمدة من قبل مجلس الإدارة تعريفاً على مستوى الشركة للمخاطر بأنواعها
التي تتعرض لها الشركة ،وتحدد المبادئ التي يتعين فيها تحديد المخاطر الناتجة عن أنشطة الشركة
وعملياتها من خلال تعريفها وتقييمها ومراقبتها والسيطرة عليها ،والمتابعة والتقييم المستمر للمخاطر
وضبطها في كافة أقسام العمل ،وذلك من خلال إجراءات التقييم الذاتي للمخاطر والمراقبة عن كثب
لخطط العمل المتفق عليها كنتيجة لإجراءات التقييم الذاتي للمخاطر.
تقوم الشركة بوضع جدول أو خارطة لمخاطر الشركة ككل من أجل مراقبة خسائر الناتجة عن مخاطر
الأنشطة والعمليات التي يتم تكبدها على أساس متواصل ،واتخاذ الإجراءات التصحيحية لاستبعاد أو تقليل
تلك الخسائر مستقبلا ،تتضمن المكونات الرئيسية لهذه السياسة والإطار والإجراءات وضوابط جميعها
مو َّثقة وشاملة.

صفحة 28

ثالث عشر :تقرير المحاسب القانوني للشركة
وافقت الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت بتاريخ 15/07/2020م على تعيين مكتب إيرنست اند يونج
( )Ernst & Youngكمحاسب قانوني للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
أبدى المحاسب القانوني للشركة لعام 2020م ،رأياً متحفظاً حول القوائم المالية الموحدة للشركة .والتحفظ
يتعلق باستثمار شركة أرباح المالية في الشركة التابعة شركة حدائق السعيد للتطوير العقاري المالكة
لمشروع المروج السكني ،ورصيد مديونيتها لشركة أرباح المالية حيث لم يتم التمكن من تحديد القيمة
العادلة لهذا الاستثمار كما في نهاية 2020م ،كما لم يتم الحصول على تأييد من ادارة شركة حدائق السعيد
للتطوير العقاري على الرصيد الظاهر في سجلات شركة أرباح المالية.
بتاريخ  4فبراير 2021م تم توقيع اتفاقية الصلح مع شركة السعيد العقارية ،والتي تم بموجبها تم انتقال
كامل الملكية في شركة حدائق السعيد للتطوير العقاري إلى شركة أرباح المالية ،وجاري العمل على
استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل السجل التجاري والمستندات القانونية بما يعكس ملكية أرباح
المالية لكامل الحصص في شركة حدائق السعيد للتطوير العقاري.

الرابع عشر :الأصول والخصوم ونتائج الأعمال في السنوات المالية الخمس الأخيرة.
يوضح الجدول أدناه ملخص عن أهم بنود القوائم المالية للشركة للعام المنتهي في  31ديسمبر 2020م
بالمقارنة مع السنوات المالية الخمس الأخيرة:
المبالغ بالريال السعودي

صفحة 29

العام

إجمالي
الموجودات

إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين

الربح (الخسارة) من
العمليات

صافي الربح
(الخسارة)

الدخل الشامل

 31ديسمبر 2016م

237,332,190

44,799,645

192,532,545

()4,314,970

()5,265,158

===

 31ديسمبر 2017م

230,788,438

56,748,641

174,039,797

()6,014,936

()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

2,577,157

1,463,421

4,850,581

 31ديسمبر 2020م

179,886,205

30,216,099

149,670,106

8,122,654

6,386,595

6,416,229

الرابع عشر :الأصول والخصوم ونتائج الأعمال في السنوات المالية
الخمس الأخيرة (يتبع)
ويوضح الجدول التالي بنود قائمة الدخل 2020م بالمقارنة مع السنوات المالية الخمس الأخيرة (المبالغ
بالريال السعودي):
2020

2019

2018

2017

2016

2015

البيان
إدارة الأصول

7,319,410

3,403,047

1,538,021

5,404,971

11,209,777

13,044,444

استثمارات مصرفية (خارجية)

9,530,000

9,193,078

3,688,141

===

===

===

عمولات الوساطة
الإيرادات ( /خسائر) من استثمارات
الشركة
إجمالي الإيرادات

2,463,345

1,440,284

2,488,343

2,074,456

1,980,152

3,064,822

4,261,046

6,030,520

()4,402,005

1,115,213

()4,681,013

5,754,180

23,573,801

20,066,929

3,312,500

8,594,640

8,508,916

21,863,446

مصاريف متعلقة بالموظفين

9,470,129

10,282,221

10,892,731

6,823,167

6,406,511

5,945,727

مصاريف إدارية وعمومية أخرى

4,262,331

5,476,234

14,518,090

7,027,060

5,461,439

5,685,834

مصاريف تسويقية

210,813

512,261

349,706

225,020

703,666

1,067,865

مصاريف استشارات وأتعاب مهنية

1,507,874

1,219,056

1,758,736

534,329

641,600

489,917

مجموع المصاريف

15,451,147

17,489,772

27,519,263

14,609,576

13,213,216

13,189,343

الربح (الخسارة) من العمليات

8,122,654

2,577,157

()24,206,763

()6,014,936

()4,704,300

8,674,103

إيرادات أخرى

449,085

1,743,925

480,143

55,423

389,330

138,151

مصاريف التمويل

728,485

2,119,618

2,071,603

57,454

===

===

إيراد (خسارة) فرق صرف العملة

712,468

407,645

()433,423

()24,159

===

===

صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة

8,555,722

2,609,109

()26,231,646

()6,041,126

()4,314,970

8,812,254

الزكاة

()2,169,127

()1,145,688

()3,453,389

)(7,284,694

()950,188

()1,437,198

صافي الربح (الخسارة)
إيرادات (خسائر) من خلال الدخل
الشامل
الدخل الشامل

6,386,595

1,463,421

()29,685,035

()13,325,820

()5,265,158

7,375,056

29,634

3,387,160

()5,622,353

===

===

===

6,416,229

4,850,581

()35,307,392

===

===

===

كما يوضح الجدول التالي التوزيع النسبي للإيرادات حسب الأنشطة والمنتجات والخدمات الاستثمارية
(المبالغ بالريال السعودي):
البيان

2020

2019

2018

2017

2016

إدارة الأصول
إيرادات مصرفية (خارجية)
عمولات الوساطة
إيرادات استثمارات الشركة

7,319,410
9,530,000
2,463,345
4,261,046

3,403,047
9,193,078
1,440,284
6,030,520

1,538,021
3,688,141
2,488,343
()4,402,005

5,404,971
===
2,074,456
1,115,213

11,209,777
===
1,980,152
()4,681,013

إجمالي الإيرادات
إيرادات أخرى
صافي الإيرادات
النسبة من صافي الإيرادات
إدارة الأصول
إيرادات مصرفية (خارجية)
عمولات الوساطة
إيرادات استثمارات الشركة
إيرادات أخرى

23,573,801
1,161,553
24,735,354
%
%29.59
%38.53
%9.96
%17.23
%4.70

20,066,929
2,151,570
22,218,499
%
%15.32
%41.38
%6.48
%27.14
%9.68

3,312,500
480,143
3,792,643
%
%40.6
%97.2
%65.6
()%116.1
%12.7

8,594,640
55,423
8,650,063
%
%62.5
%0.0
%24
%12.9
%0.6

8,508,916
389,330
8,898,246
%
%126.0
%0.0
%22.2
(% )52.6
%4.4

صفحة 30

خامس عشر :ملخص نتائج الأعمال والفروقات فيها.
•

استطاعت الشركة بحمد هللا تعالى تحقيق صافي أرباح من العمليات قدرها  8,122,654ريال
سعودي وبنسبة نمو قدرها  %215.18عن العام السابق .وأظهرت نتائج العام اتجاها إيجابياً في نتائج
أعمال الشركة بسبب النمو في الإيرادات التشغيلية المتحققة من الاستثمارات المصرفية الخارجية
وإدارة الأصول واستثمار رأس مال الشركة وسياسات الإدارة في ضبط التكاليف والمصروفات.

•

بلغت نسبة النمو في صافي أرباح الشركة مقارنة بالعام السابق بحدود  %336مع انخفاض إجمالي
المصاريف قبل الزكاة بنسبة  ،%13.19مما ُيشير إلى الكفاءة والفعالية التشغيلية في الشركة.

السادس عشر :وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء
مجلس إدارة أرباح المالية وكبار التنفيذيين وأقاربهم في أسهم أو أدوات دين لشركة
أرباح المالية أو أي من شركاتها التابعة
لا يوجد من الأعضاء من يملك شخصياً في أسهم الشركة ،وان بعض الأعضاء ممثلين لشركاتهم.

السابع عشر :القروض على الشركة وإجمالي المديونية مع شركاتها التابعة.
.1

حصلت الشركة على تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل من البنك العربي الوطني بمبلغ ()13
مليون ريال سعودي ،وذلك مقابل رهن أرض مشروع ميروت ،وبنسبة مرابحة سايبور زائد هامش
 ،%2.5بحيث تسدد على ( )7دفعات نصف سنوية ،حيث تم سداد الدفعة الأولى البالغة ()750
ألف ريال سعودي في  31أكتوبر 2019م .تم تأجيل الأقساط المستحقة وفقاً لقرارات البنك
المركزي السعودي المتعلقة ببرنامج تأجيل سداد دفعات/أقساط مؤسسات وشركات المنشآت
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ً .2حصلت الشركة على تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل من البنك العربي الوطني بمبلغ ( )22مليون
ريال سعودي ،وذلك مقابل رهن أرض مشروع عقاري ،وبنسبة مرابحة سايبور زائد هامش ،%3
بحيث يكون السداد على ( )4دفعات ربع سنوية تبدأ بتاريخ  30يونيو 2020م .تم تأجيل الأقساط
المستحقة وفقاً لقرارات البنك المركزي السعودي المتعلقة ببرنامج تأجيل سداد دفعات/أقساط
مؤسسات وشركات المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ً .3حصلت الشركة على تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل بمبلغ ( )34مليون ريال سعودي من البنك
العربي الوطني لتمويل مشروع المروج العقاري (مجمع سكني) وذلك من خلال شركة حدائق
السعيد للتطوير العقاري ،وهي شركة تابعة لشركة أرباح المالية مملوكة بنسبة  %50والنسبة
المتبقية مملوكة لشركة السعيد العقارية .وتبلغ نسبة المرابحة بمعدل سايبور زائد هامش %3
ومدة التسهيلات الائتمانية ( )53شهر ،تسدد على ( )9دفعات نصف سنوية تبدأ بتاريخ  30يونيو
2018م .بتاريخ  4فبراير 2021م تم توقيع اتفاقية الصلح مع شركة السعيد العقارية ،والتي تم
بموجبها تم انتقال كامل الملكية في شركة حدائق السعيد للتطوير العقاري إلى شركة أرباح
المالية ،وجاري العمل على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة .كما تم خلال شهر مارس 2021م
توقيع اتفاقية جدولة هذه التسهيلات مع البنك.
وتقر الشركة أنه باستثناء التسهيلات المذكورة أعلاه ،ليس هناك أي قروض على الشركة أو شركاتها
التابعة لأي جهة تمويلية حتى تاريخ  31ديسمبر 2019م.

صفحة 31

الثامن عشر :وصف لكل صفقة ُأبرمت بين الشركة وشخص ذو صلة
لاًيوجد.

التاسع عشر :المعاملات مع الجهات ذات العلاقة
قامت الشركة بالتعامل مع جهة ذات علاقة ،وإن جميع شروط هذه المعاملات قد تمت الموافقة عليها من
قِبَل مجلس إدارة الشركة ،وسيتم التصويت عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية القادم .وأجرت الشركة
المعاملات المبينة أدناه:
البيان

مبلغ المعاملة /العقد
(ريال سعودي)

الجهة ذات العلاقة

طبيعة العلاقة

إيجارات

432,500

المستثمرون
شركة
الدولية القابضة (مساهم
في الشركة).

مشاريعًتطويريةً
(مشروعًبرجًميروت)

8,000

بالحمر
سالم
شركة
المحدودة
العقارية
(مساهم في الشركة).

عقدًايجارًالمكتبًالرئيسيًلشركةًأرباح
الماليةً(المستأجر) فيًحينًأنًشركةً
المستثمرونًالدوليةًالقابضةً(المؤجر).
عقدًتوريدًعددً( )2مكيفًلغرفًالمصاعدً
فيًمشروعًبرجًميروتًمعًشركةًسالمً
بالحمرًللمقاولاتًالعامةًالمحدودة.

يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد أي معاملات أو عقود تكون الشركة طرفاً فيه وتوجد أو كانت توجد فيه
مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة ،أو كبار التنفيذيين ،أو الرئيس المالي ،أو لأي شخص ذو علاقة
بأي منهم باستثناء المعاملات المذكورة أعلاه.

عشرون :الاقرارات
يقرًمجلسًالإدارةًبماًيلي:
ّ
 .1لا توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأي شخص ذو
علاقة به في أسهم أو أدوات دين للشركة أو أي من شركاتها التابعة ،وأي تغيير في تلك المصلحة أو
تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
. .2لا توجد أي صفقة بين الشركة وأي شخص ذو علاقة به باستثناء الواردة أعلاه وكذلك المبينة في
الإيضاح رقم ( )16من القوائم المالية للشركة.
 .3يتم إعداد وحفظ سجلات حسابات الشركة بالشكل الصحيح.
سس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
 .4إن نظام الرقابة الداخلية ُأعِ ًَّ
د على ُأ ُ
شك في قدرة الشركة على الاستمرار بممارسة نشاطاتها.
ًّ
 .5لا يوجد لدى المجلس أي

الخاتمة
يتقدم مجلس إدارة شركة أرباح المالية نيابة عنكم بجزيل الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين
وولي عهده الأمين وحكومتنا الرشيدة على الدعم المتواصل والذي تلقاه الشركة لدفع مسيرة التنمية
الاقتصادية وتشجيع صناعة المال والاستثمار .كما يشكر المجلس العاملين في هيئة السوق المالية
السعودية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) وكافة الجهات ذات العلاقة على تعاونهم وما يبذلونه
لخدمة الشركات المالية والاستثمارية.
كما يتوجه المجلس نيابة عنكم بخالص الشكر والتقدير لإدارة ومنسوبي شركة أرباح المالية والعاملين في
كافة إداراتها على جهودهم المخلصة وحرصهم على استمرار تقدم الشركة وازدهارها ،وكذلك يتوجه بالشكر
إلى عملاء الشركة ومساهميها على ثقتهم بالشركة ومنتجاتها والدعم الدائم لها.
وهللا ولي التوفيق،،
صفحة 32

