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 تقرير مجلس االدارة

 م31/12/2015 في المالية المنتهية سنةلل

 

 

 الكرام  السادة  / مساهمي شركة أرباح المالية

 

 ،، وبعدالم عليكم ورحمة هللا وبركاته الس

 

المنتهية في  عن السنة المالية( أرباح الماليةلـ)  الثامن دارة أن يقدم تقريره السنوييسر مجلس اإل

مصحوبا بالقوائم المالية المدققة، ومتضمنا أهم نتائج األعمال والتطورات واإلنجازات التي ، م31/12/2015

تحققت في الشركة بفضل هللا تعالى ثم بفضل جهود العاملين وبتوجيهات من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 

 مستوى أدائها ومكانتها وقدراتها وتحقيق تطلعات مساهميها وكافة عمالئها، ويشمل التقريرما يلي:لإلرتقاء ب

 

 النشاط الرئيسي للشركة وأهم الخدمات والمنتجات االستثمارية التي تقدمها:

 "بدء ممارسة العمل خطاب "حصلت الشركة على الموافقات النظامية من هيئة السوق المالية السعودية لتعمل 

ة الخدمات المالي كشركة مرخصة تقدمم الذي يمكنها من البدء بممارسة أنشطتها 2009مارس  7بتاريخ 

 الخمسة التالية :

 والتعهد بالتغطية .التعامل بصفة أصيل ووكيل  .1

 .إدارة األصول .2

 .الترتيب  .3

 .تقديم المشورة .4

 الحفظ في األوراق المالية.  .5

 بهذه الخدمات والمنتجات االستثمارية: وفيما يلي ملخص بإهم اإلنجازات المتعلقة

 خدمات إدارة االصول: 

 

، وتشمل إدارة المحافظ الخاصة لمجموعة من العمالء في السوق السعودي، وكذلك إدارة صناديق اإلستثمار

 حيث واصلت الشركة بناء هذا القسم ورفده بالكوادر المؤهلة ذات الخبرة المهنية الالزمة.

لمنتجات من الصناديق االستثمارية القائمة بمختلف انواعها ونبذة عن أنشطة اإلدارة التي ونورد فيما يلي أهم ا

 تقدمها الشركة لعمالئها: 
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 1-المرسى (مشروعصندوق)

 
 

وإطالقه خالل شهر  1-لمرسىتم تأسيس صندوق ا

(، سعودي مليون لاير 31بحجم ) م2012أبريل 

سكنية مستقلة  فيال( 52يهدف المشروع الى بناء )و

. يقع اضي وبناء مختلفةبتصاميم وبمساحة أر

المشروع بواحد من أفضل المواقع البحرية في 

جنوب مدينة الخبر وهو شاطئ نصف القمر، 

يستهدف المشروع شريحة من العمالء ذوي الدخل و

وبلغت  المتوسط والمرتفع نسبياً بالمنطقة الشرقية.

 %،100م 2014نسبة اإلنجاز حتى نهاية عام 

وتم التخارج  %.100ونسبة المبيعات وصلت إلى 

 م.2015خالل عام  %34بعائد 

 
 

 

  العقاري بيت الخليجمشروع 

-حي المنتزهفي  بيت الخليج اطالق مشروع تم

خالل شهر سبتمبرمن عام بمدينة الدمام، الروابي 

توفر ابراج  8يتألف المشروع من م، و2013

تكلفة المشروع  ، وتبلغ)شقق( وحدة سكنية 110

( مليون 80االجمالية شاملة قيمة األرض بحدود )

كما في نهاية . وبلغت نسبة االنجاز سعودي لاير

وهذا المشروع  %.98.5حوالي  م2015ديسمبر 

من ضمن أصول الشركة العقارية التي تم 

تطويرها بغرض تأجيرها للغير واالستفادة من 

 العوائد اإليجارية المتحققة منها.
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 صندوق مدى العقاري

تم تأسيس صندوق مدى العقاري مع شركة مدى 

م، برأس 2010ديسمبر 22للتطوير العقاري في تاريخ 

 فيال( 44( مليون لاير سعودي بهدف بناء )72.8مال )

( دوبلكس في منطقة الدمام / حي 48و) سكنية

م 2014يوليو  1قد تم بحمد هللا تعالى في والشاطئ. 

المشروع مع المطور /شركة مدى  توقيع تسوية من

( وكذلك 23و) (17الشرقية للتطوير العقاري لبلوك )

( 12تم توقيع اتفاقية مستقلة الستكمال أعمال بلوك )

وتم تسليم الفلل  %100الذي بلغت فيه نسبة اإلنجاز 

المباعة للمشترين النهائيين وغير المباعة جاهزة 

ي الصندوق للتسليم وتم تخارج عدد من المستثمرين ف

من خالل حصولهم على فلل سكنية في البلوك تغطي 

مبلغ االستثمار ونسبة ربح محددة ، او التخارج النقدي 

  المبكر بنسبة ربح محدده.
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 2-المرسى (مشروعصندوق)

 
 

في  2تم البدء بأعمال التنفيذ لمشروع المرسى

م وذلك بعد االنجازات التي 2014-شهر نوفمبر

 1-تحققت في المرحلة االولى لمشروع المرسى 

يهدف المشروع الى ، ومليون لاير سعودي( 50)

 موزعة كمايلي :سكنية  فيال( 96بناء )

 ( فيال شاطئية بنماذج ومساحات مختلفة .48)

ة تطل على الشارع ولها منطقة ( فيال خلفي48)

 دخول للبحر بنماذج ومساحات مختلفة .

بمحاذاة المرحلة األولى لمشروع يقع المشروع  

في جنوب الخبر هو شاطئ نصف  1-المرسى 

حوالي ويبلغ أجمالي تكلفة المشروع ، القمر 

( مليون لاير سعودي  ، وصافي المبيعات 130)

ونسبة لاير سعودي ،  ( مليون156.4حوالي )

% بنهاية المشروع، 30قع ال تقل عن العائد المتو

 .%45وبلغت نسبة اإلنجاز في المشروع 
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 ثانياً:الصناديق والمشاريع العقارية قيد الدراسة والتأسيس:

 

 برج ميروت/الخزامى

 10وحدة سكنية و 55( طابق يتألف من 12يهدف المشروع إلى إنشاء برج سكني وتجاري مكون من )

، حيث جرى الحصول على ترخيص 2م 2,700وحدات تجارية في العزيزية حي الخزامى في الخبر بمساحة 

 نشائية.البناء وجاري العمل على توقيع إتفاقية اإلستصناع مع مطور المشروع والعمل على التصاميم اإل
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 صندوق ركاز العقاري

على قطع أراضي تبلغ  –داون تاون ركاز  –يهدف المشروع إلى بناء مجمع مباني سكنية في مدينة الخبر 

حيث يقع المشروع في واحد من أرقى أحياء مدينة الخبر على طريق الملك  2( م8,000مساحتها حوالي )

 فيصل وجاري إعداد دراسات الجدوى.

  

 

 

 كمباوند الجبيل

، حيث 2( م14,000( وحدة سكنية على قطع أراضي تبلغ مساحتها حوالي )166يهدف المشروع إلى بناء )

( مليون لاير سعودي وبعائد تأجيري ال 120يقع المشروع في أحد أرقى أحياء مدينة الجبيل وبتكلفة حوالي )

 %.9يقل عن 
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 كمباوند )الصفا(

، حيث 2( م34,000إلى بناء وحدات سكنية متنوعة على قطع أراضي تبلغ مساحتها حوالي )يهدف المشروع 

 %.8( مليون لاير سعودي وبعائد تأجيري ال يقل عن 170يقع المشروع في مدينة الخبر وبتكلفة حوالي )

  

 

 

 برج تجاري

( مليون 90وبتكلفة حوالي ) 2م 2,800طابق بمساحة  12يهدف المشروع إلى إنشاء برج تجاري يتألف من 

 %.8لاير سعودي على أن يتم تأجير المشروع بعائد ال يقل عن 
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 صندوق أرباح لألسهم السعودية والقطرية
 

، إلى هيئة السوق المالية وثائق طرح عام لصندوق ارباح  لألسهم السعودية والقطرية رسالقامت الشركة بإ

وهو صندوق استثماري مفتوح يهدف الى تنمية اموال المشتركين على المدى الطويل من خالل االستثمار 

بشكل رئيسي في اسهم الشركات السعودية والقطرية المدرجة في سوق االسهم السعودية وبورصه قطر 

 ذات االستثمار ناديقوص السعودية األسهمسوق  في في الطروحات األولية وأسهم حقوق األولوية واالستثمار

، على ان تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية المحددة من قبل الهيئة الشرعية المشابهة االستثمارية األهداف

التابعة لشركة ارباح المالية. يسعى الصندوق الى تحقيق عوائد ايجابية خالل مدة طويلة االجل يمكن ان 

ذبذب او التقلب المرتفع نسبياً والمرتبط باداء اسواق االسهم يتفاوت خاللها سعر وحده الصندوق. ونظراً للت

فان الصندوق يعتبر من فئة االستثمارات عالية المخاطر، وهو مصمم للمستثمرين الذين يرغبون في الحصول 

 والصندوق قيد المراجعة لدى هيئة السوق المالية. على دخل من خالل استثمار طويل االجل.

 

 األولية: صندوق أرباح للطروحات
 

االصدارت  م لالستثمار في2011أبريل  2أرباح للطروحات األولية بتاريخ  طرح صندوققامت الشركة ب

والشركات )طرح  ، وهذا الصندوق يعّد أول صندوق تطرحه أرباح موجه لألفرادألسهم الشركاتاألولية 

سهم الشركات التي تطرح لالكتتاب العام في كافة أ استراتيجية الصندوق على االستثمار فيوتركز ،عام(

يهدف الصندوق الى ، وأيضاثالث سنوات لة أسهمها منذ اوسهم الشركات المتدأالدول، كما تتيح االستثمار في 

شركة سعى تو، تنمية رأس المال في المدى المتوسط والطويل بشكل متوافق مع أحكام الشريعة االسالمية

المؤشر وولية، اإلرشادي للطروحات األ الى تحقيق عائد يفوق العائد على المؤشر (مدير الصندوقأرباح )

كما في  %126.06 نسبةالعائد المحقق منذ التأسيس بلغ حيث ،  «تاسي»الرئيسي لسوق االسهم السعودي 

 والجدول التالي يوضح ذلك: .م2015نهاية ديسمبر 

 

 م2011أبريل  2منذ التأسيس  م2013عام  م2014عام  م2015عام  

 %126.10 38.14 % %36.71 %7.88- عائد صندوق أرباح للطروحات األولية المحقق

 %99.53 %25.17 %75.67 %25.82- المؤشر اإلرشادي للطروحات االولية 

 %5.3 %25.5 %2.37- %17- «تاسي»المؤشر الرئيسي لسوق االسهم السعودي 
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 المحافظ الخاصة

وذلك وفقاً للشروط التعاقدية الموقعة  ،الخاصة لمجموعة من العمالء في السوق السعوديإدارة المحافظ يتم 

معهم، وقد تم تحقيق عوائد مجزية لهم تتجاوز المعيار المرجعي المحدد بتلك االتفاقيات. وتعمل الشركة على 

ع في مجال استقطاب عمالء جدد بهدف زيادة حجم االصول تحت اإلدارة وذلك ضمن خطة الشركة للتوس

 تقديم خدمة إدارة المحافظ.

 

 خدمات التداول:

تقدم شركة أرباح خدمات التداول المحلي من الهاتف، واإلنترنت، ويساند خدمات التداول فريق مساندة في 

العمليات وقسم العناية بالعمالء، وكما توفر الشركة خدمات التداول للمستثمرين غير المقيمين من خالل 

وتعمل الشركة على استقطاب عمالء  ( في حال تم طلب هذه الخدمة.Swap Agreementالتبادل )إتفاقيات 

 جدد بهدف زيادة عمالء نشاط الوساطة وذلك ضمن خطة الشركة للتوسع في مجال تقديم خدمة التداول.

 

 خدمات أرباح مباشر 

 

 التعامل بصفة أصيل:

تعمل الشركة على إدارة محفظة خاصة بالشركة، وقد حققت الشركة عوائد نتيجة اإلستثمار المباشر في 

 توزيعات لألرباح.والسوق المالية كأرباح رأسمالية 
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 خدمات الترتيب وتقديم المشورة: 

على  تقديم عدد بدأت الشركة بإعداد خطة لتقديم خدمات الترتيب وتقديم المشورة لعمالئها، وستعمل الشركة 

 من العروض لشركات وعمالء مستهدفين.

 

 : في األوراق المالية خدمات الحفظ

تقدم شركة أرباح خدمات الحفظ حيث وفرت البنية األساسية لممارسة أعمال الحفظ لعمليات التداول وصناديق 

 اإلستثمار وخاصة الصناديق العقارية )الطرح الخاص(.

 

 ركة وإدارتها:المخاطر التي تتعرض لها الش

 مخاطر االئتمان

تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خسارة 

مالية . تتألف األصول المالية الخاضعة لتركيز مخاطر االئتمان باألساس من نقد لدى البنك ومرابحات 

ى بنوك وأطراف أخرى ذات تصنيف اسالمية واستثمارات . تحتفظ الشركة باألموال النقدية واالستثمارات لد

 ائتماني جيد وبالتالي تحدد مخاطره . 

 
 مخاطر العمالت

تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتقلبات في أسعار الصرف 

بأنه يوجد خطر ضئيل األجنبي . تقوم اإلدارة بمراقبة التغييرات في أسعار الصرف األجنبي ، وتعتقد اإلدارة 

 بالخسارة نتيجة التقلبات في أسعار الصرف ، إذ أن الشركة تتعامل بشكل رئيسي بالريال السعودي .

 
 مخاطر أسعار العموالت

إن مخاطر أسعار العموالت تنشأ من احتمال أن تؤثر التقلبات في أسعار العموالت على األرباح المستقبلية أو 

 مالية . إن الشركة ليست معرضة ألية مخاطر أسعار عموالت مهمة .القيمة العادلة لألدوات ال

 
 مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة مخاطر عدم التمكن من بيع أصل مالي عند الحاجة وبسرعة كافية لتفادي تخفيض أية 

بأية التزامات خسارة . تدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء 

 حالية ومستقبلية .
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 مخاطر السوق

مخاطر السوق في مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب مثل تت

التغيرات في السوق مثل أسعار العموالت وأسعار صرف العمالت األجنبيةوأسعار األسهم. تدار مخاطر 

م ووضع قواعد لتوزيع االصول وتحديد درجة التركز االستثماري واالنكشاف المالي السوق بمراقبتها بانتظا

في االدوات المالية. يتم حل أي انكشافات وتعرضات تتجاوز الحدود المسموح بها بشكل فوري ويتم إعداد 

 تقرير بها للجنة االستثمار إلتخاذ االجراءات الالزمة.

 

 العمليات مخاطر

 أو اإلجراءات الداخلية إخفاق أو كفاية عدم عن الناتجة الخسارة مخاطر أنها على العمليات مخاطر تعرف

 .خارجية أحداث عن أو مةظاألن أو األفراد

 لمخاطر الشركة مستوى علىاً تعريف اإلدارة مجلس قبل من المعتمد العمليات مخاطر إدارة امظن يوفر

 خالل من عليها ومراقبتها والسيطرة وتقييمها العمليات مخاطر تحديد فيها يتعين التي المبادئ ويحدد العمليات

 الذاتي التقييم إجراءات خالل من وذلك، العمل أقسام كافة في وضبطها العمليات لمخاطر المستمر التقييم

 ووضع .للمخاطر الذاتي التقييم إلجراءات كنتيجة عليها المتفق العمل لخطط كثب عن والمراقبة للمخاطر

 أساس على تكبدها يتم التي العمليات مخاطر خسائر مراقبة أجل من ككل شركةلل العمليات لمخاطر جدول

 .مستقبال الخسائر تلك تقليل او الستبعاد التصحيحية اإلجراءات واتخاذ متواصل

 .وشاملة موثقة وضوابط وإجراءات سياسات من اإلطار لهذا الرئيسية المكونات وتتضمن

 

 :والفروقات فيها ملخص نتائج األعمال
 

( لاير سغغ لم و لببسغغب  اب  غغا  22,001,597عغغلاإلي    2015بلغغإ مالغغاإلي اداغغااماق اإللعااغغ  إل غغا   .1

( لاير سغ لم  لااابغ  8,812,254%( لن اإل ا  اإلسابقو لبلإ صافي اإلغاب  لغن اإل للاغاق  46قماها  

%(. لا لم 69( لاير س لم و لببسب  اب  ا  قماها  28,722,010لع ب س اإل تاة لن اإل ا  اإلسابق  

 :بشكل أساسي مإلىب  سبب ادب  ا  في اداااماق لصافي اإلا

تلااه ازء لن اأس لال  و لذإلك بسببمب  ا  اداااماق اإللتعاا  لن مستثلاا اأس لال اإلشاك   -

إلتبلاغع مااة لفاغا  إلل ةغ  اإلل تلغمة لغن لالغس اد اإلشاك  في مستثلاااق عاااا  ذاق علائم مااااا و

 لت  ا  لصالف اإلزكاة اإلسبل . وباإلعصلل على م ل سبل  ثابق لصاما ماااماق اإلشاك 
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اداغغااماق اإللتعااغغ  لغغن ادسغغتثلاااق فغغي ايسغغل  لصغغباماق اإلةالعغغاق ايلإلاغغ  بتااغغ   مب  غغا   -

قااا الف ايسلاق اإل اإللا  اإلتي تأثاق بإب  ا  أس اا اإلب ةو لاإلتباةؤ في ادقتصام اإلصابيو لإلظ

    اإللعاة  في اإللبةا .اإلظالف اإلسااساا اإل ائمة لن ادعتااةي اإل مااإليو لافع س 

 لصاف مبماا( بلاقغع   سائا تمبي مستثلاااق في شاكاق غاا لماا ت  ا  مالاإلي اداااماق ب -

 ( لاير س لم .1,100,000 

لهغغذا اإلزاغغامة باتاغغ  بشغغكل ( لاير سغغ لم و 448,377اإلزاغغامة فغغي اإللصغغاااف قبغغل اإلزكغغاة عغغلاإلي   -

( لن اإلالائ  20اإللاام ت اصاللا في اداضاح اق   أساسي لن زاامة اإللصاااف ادمااا  لاإل لللا  

 اإللاإلا  اإلللعمة.

%( لغغن 59سغغاهلق اداغغااماق اإلتشغغفالا  فغغي ممااة ايصغغلل  ممااة اإللعغغافظ لاإلصغغباماق( لغغا بسغغبته   .2

 غلل فتغاة اإللااابغ   ( لاير سغ لم  فغي عغان بلفغق13,044,444ماااماق اإلشاك  عاث بلفق علاإلي  

%( 26%( فاغةو لبلفغق بسغب  اإلبلغل فالغا  24.96 س لم  أ  لا بسبته  ( لاير10,352,511علاإلي  

    . 2014لاااب  لع سب  

  لن اإللتلقع ان ُتعاغق اإلشغاك  ماغااماق ماااااغ   علائغم سغبلا ( لغن مسغتثلاااتلا 2016ابتماء  لن عا   .3

 .اإل اااا  في لشالع باق اإل لاج  لبةا  اإلالابي(

 م2015ديسححمبر  31بنححود القححوائم الماليححة للشححركة للعححام المنتهححي فححي يوضححح الجححدول أدنححاه ملخححص عححن أهححم 

 بالمقارنة مع السنوات السابقة:

 المبالغ بالريال السعودي 

 إجمالي العام

 الموجودات

 إجمالي

 المطلوبات

 حقوق

 المساهمين

الربح  )الخسارة( 

 من العمليات

 صافي الربح

 )الخسارة(

 (3,730,875) (3,730,875) 215,042,184 2,592,564 217,634,748 م2008ديسمبر  31

 (9,244,723) (6,158,040) 205,809,379 6,574,221 212,383,600 م2009ديسمبر  31

 (12,015,248) (10,702,474) 192,377,771 6,560,435 198,938,206 م2010ديسمبر  31

 1,160,250 1,779,891 194,879,812 5,581,746 200,461,558 م2011ديسمبر  31

 10,004,795 12,626,401 210,509,003 8,192,955 218,701,958 م2012ديسمبر  31

 16,868,811 22,273,034 226,548,868 6,206,667 232,755,535 م2013ديسمبر  31

 21,122,010 28,722,010 246,685,001 19,146,718 265,831,719 م2014ديسمبر  31

 7,375,056 8,812,254 208,827,852 33,678,805 242,506,657 م2015ديسمبر  31
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 :)المبالغ بالريال السعودي( قائمة الدخلبنود  التالي جدولويوضح ال

 

 م2009 م2010 م2011 م2012 م2013 م2014 م2015 البيان

 19,677 1,115,257 3,768,034 7,028,814 7,957,179 10,352,511 13,044,444 إدارة األصول

 356,453 1,609,574 2,931,562 1,900,071 2,229,192 2,720,724 3,064,822 عموالت الوساطة

 12,142,772 7,293,710 10,439,898 19,561,500 32,357,468 30,331,086 6,854,180 اإليرادات من إستثمارات الشركة

 47,186 182,430 437,016 183,479 6,021 58,655 138,151 عموالت وإيرادات أخرى

 12,566,088 10,200,971 17,576,510 28,673,864 42,549,860 43,462,976 23,101,597 إجمالي اإليرادات

خسائر تدني إستثمارات في شركات 

 غير مدرجة

(1,100,000) (2,000,000) (4,070,750) === === (2,500,000) === 

 12,566,088 7,700,971 17,576,510 28,673,864 38,479,110 41,462,976 22,001,597 صافي اإليرادات

 10,957,014 10,467,842 7,171,024 7,579,914 7,446,420 5,911,360 5,945,727 مصاريف متعلقة بالموظفين

 1,287,510 1,418,005 1,656,265 1,626,030 2,306,117 820,721 489,917 مصاريف استشارات واتعاب مهنية

 913,689 930,020 968,043 591,302 564,219 658,256 609,255 إيجارات

 2,276,373 2,471,378 3,678,432 3,717,156 3,258,768 2,259,095 1,590,606 استهالكات واطفاءات

 445,720 247,052 102,095 11,271 320,305 425,909 1,067,865 مصاريف تسويقية

 647,525 1,224,667 319,890 657,867 807,822 854,763 807,797 مصاريف اشتراكات

 2,196,297 1,644,481 1,900,870 1,863,923 1,318,425 1,468,638 2,134,073 مصاريف إدارية وعمومية أخرى

بدالت حضور أعضاء مجلس 

 اإلدارة واللجان المنبثقة

344,103 305,202 184,000 === === === === 

التنفيذية ة رئيس اللجنة مكافآ

 واإلستثمار

200,000 === === === === === === 

 18,724,128 18,403,445 15,796,619 16,047,463 16,206,076 12,740,966 13,189,343 مجموع المصاريف

 (6,158,040) (10,702,474) 1,779,891 12,626,401 22,273,034 28,722,010 8,812,254 الربح )الخسارة( من العمليات

 ((3,086,683 ((1,312,774 ((619,641 (2,621,606) (5,404,223) (7,600,000) (1,437,198) الزكاة

 (9,244,723) (12,015,248) 1,160,250 10,004,795 16,868,811 21,122,010 7,375,056 صافي الربح )الخسارة(
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 تثماريةوالمنتجات والخدمات االس إليرادات حسب األنشطةل التالي التوزيع النسبي جدولكما يوضح ال

 :)المبالغ بالريال السعودي(
 

 م2009 م2010 م2011 م2012 م2013 م2014 م2015 البيان

 19,677 1,115,257 3,768,034 7,028,814 7,957,179 10,352,511 13,044,444 إدارة األصول

 356,453 1,609,574 2,931,562 1,900,071 2,229,192 2,720,724 3,064,822 عموالت الوساطة

اإليرادات من إستثمارات 

 الشركة

6,854,180 30,331,086 32,357,468 19,561,500 10,439,898 7,293,710 12,142,772 

 47,186 182,430 437,016 183,479 6,021 58,655 138,151 عموالت وإيرادات أخرى

 12,566,088 10,200,971 17,576,510 28,673,864 42,549,860 43,462,086 23,101,597 إجمالي اإليرادات

خسائر تدني إستثمارات في 

 شركات غير مدرجة

(1,100,000) (2,000,000) (4,070,750) === === (2,500,000) === 

 12,566,088 7,700,971 17,576,510 28,673,864 38,479,110 41,462,086 22,001,597 صافي اإليرادات

        

 % % % % % % % النسبة من صافي اإليرادات

%59.29 إدارة األصول  25.0%  %20.7 %24.5 %21.4 %14.5 0.16% 

%13.93 عموالت الوساطة  6.6%  %5.8 %6.6 %16.7 %20.9 %2.8 
اإليرادات من إستثمارات 

 الشركة

26.15%  68.3%  %73.5 %68.2 %59.4 %62.3 %96.7 

%0.63 عموالت وإيرادات أخرى  0.1%  %0.0 %0.7 %2.5 %2.3 0.34% 

 

  :التابعة تهاشرك مع المديونية وإجمالي الشركة على القروض

 20م على إتفاقية تسهيالت أئتمانية قصيرة األجل مع بنك البالد بمبلغ 2014وقعت الشركة في العام سبق وان 

 ويتم سداد %.200ما نسبته  مليون لاير سعودي، وذلك مقابل رهن أصولي لمحفظة أسهم محلية مقبولة تغطي

( شهور من تاريخ السحب، وتبلغ نسبة المرابحة بمعدل سايبور 6التسهيالت خالل ) أي مبالغ مسحوبة من

( 3مليون لاير سعودي، وتم تسديد مبلغ ) 17.2قامت الشركة خالل العام باستخدام مبلغ  %.1.5زائد هامش 

 مليون لاير سعودي. 14.2القائم في نهاية العام حوالي مليون لاير سعودي، وبالتالي فأن رصيد القرض 

أل شاكتلا اإلتاب    أ  قال  على اإلشاك  ليس هناك ستثباء اإلتسلالق اإللذكلاة أعلاوإبأنه وتقر الشركة 

 .م2015ديسمبر  31تمويلية حتى تاريخ  ي  ال 

 

 سياسة توزيع األرباح

ة للمساهمين ووفقاً لإلجراءات المنصوص عليها موميالجمعية العارة الشركة وموافقة وفقاً لتوصيات مجلس إد

في نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فإن صافي األرباح السنوية للشركة بعد خصم جميع المصاريف 

 العامة والرسوم سوف يتم توزيعها وفقاً لما يلي:

  اإل اما  لقف هذا لللاا  اإل % لن اياباح اإلصافا  إلتكلن اعتااةي بظالي لاالز إللال 10اابب  

 % لن اأس اإللال.50اإلتاباب لتى بلإ االعتااةي اإللذكلا 
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  ن ا  بباء  على اقتااح لالس ادمااة أن تابب بسب  ل اب  لن اياباح اإلصافا  إلتكللللاإللال ا  اإل

 إلفا  أل أغاا  ل اب . الت صاصل اق أ اىاعتااةا

 لن اأس اإللال اإللمفلع.5لان ت امل الزع لن اإلباقي ب م ذإلك مف   ألإلى إلللساه % 

   ا صص ب م لا تام  لكافأة أعضاء لالس ادمااةو لالزع اإلباقي ب م ذإلك على اإللساهلان كعص

 مضافا  لن اياباح.

 وحسب نظام الشركات يبدأ توزيع األرباح على المساهمين خالل شهر من صدور قرار الجمعية بالتوزيع.  

 

 :الشركةفي  حوكمة معايير ومتطلبات التطبيق 

 

لقد قامت الشركة بتطبيق معايير ومتطلبات حوكمة الشركات والتي تتماشى مع المعايير الدولية بما ال 

يتعارض مع األنظمة والقواعد الصادرة من الجهات المختصة ذات العالقة في المملكة العربية السعودية. 

من حيث اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وبذلك تكون الشركة قد أوفت بمتطلبات حوكمة الشركات 

واستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة وتهيئة البنية التحتية لحوكمة الشركات، كما وردت في تعميم هيئة السوق 

وكذلك  م(.26/03/2012( وتاريخ )6/01731، ورقم )م(24/01/2011( وتاريخ )6/519المالية رقم )

خصوص تعزيز م ب03/01/2016هـ الموافق 23/03/1437خ تاريو 6/19/16التعميم الصادر برقم ص/

ويوضح الجدول التالي تفصياًل لمدى التزام البيئة الرقابية وتحسين أسس ومعايير الحوكمة لدى الشركات. 

 الشركة بحوكمة الشركات:

 
 الشرح المواد

لم يتم 

 االلتزام

التزام 

 جزئي

تم 

 االلتزام

    أعضاء أعضاء مستقلينإعادة تشكيل مجلس اإلدارة بوجود  1
 

     إصدار تقرير سنوي متضمنًا اآلتي: 2

A وصف ألنواع النشاطات والخطط والقرارات المهمة     

B  إن وجدت -المحاسب القانوني  ومالحظاتالنتائج المالية -.     

C 
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضًوا في 

 .اإلدارة وتصنيف أعضائه مجلس إدارته، وتكوين مجلس

   
 

D 
وصف مختصر الختصاصات  اللجان مع ذكر أسمائهم 

 .ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها

   
 

E أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة.     

F اءات الرقابة الداخليةئج المراجعة السنوية لفاعلية إجرنتا.     

3 
تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال السنة المالية إرسال نسخة من 

 المنتهية.

   
 

     تأسيس البنية التحتية للحوكمة لتشمل ما يلي: 4

A 
تحديد إجراءات وضوابط عضوية مجلس اإلدارة ومسؤولياته 

 .ووظائفه األساسية

   
 

B عضاء اإلدارة التنفيذيةتحديد صالحيات مجلس اإلدارة وأ.     

C  قواعد السلوك المهنيتطوير.     

D تشكيل لجان رقابية.     
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عتمد مجلس االدارة مجموعة شاملة من اللوائح الخاصة بحوكمة الشركات تخضع ألحكام وشروط حيث أ

ية، واألنظمة ، ونظام هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيذللشركة، ونظام الشركات السعودي النظام األساسي

إصداره لميثاق مجلس اإلدارة الذي تم إقراره من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ األخرى ذات العالقة من خالل 

هـ  20/2/1432(  تاريخ 6/519تعميم هيئة السوق المالية رقم )وقامت الشركة بتطبيق  م ،2012 يوليو 22

 كما يلي: ذلك الحوكمة وم بخصوص تطبيق معايير ومتطلبات 2011يناير  24الموافق 

قامت الشركة بإعادة تشكيل مجلس اإلدارة ليشمل مجلس اإلدارة الجديد على اعضاء مستقلين من خالل   اوالً:

( أعضاء مستقلين وفقاً لآللية المبينة في التعميم، وقد وافقت الجمعية العمومية على هذا التعيين 4تعيين عدد )

م اعادة انتخاب مجلس اإلدارة من السادة االعضاء المرشحين المتقدمين 2013وقد جرى في العام  .باإلجماع

للدورة الثانية من عمر المجلس، وقد تم عرض األسماء المنتخبة والموافقة عليهم من قبل هيئة السوق المالية، 

مية قبل يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمو أحد عشر عضواً دارة شركة أرباح المالية من إتشكل مجلس حيث ي

واستثناء  سنوات حسب نظام الشركات والنظام األساسي للشركة. ثالثةانتهاء مدة عضويتهم في المجلس وهي 

( سنوات إبتداًء من تاريخ القرار الوزاري بإعالن 5من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس )

 .02/01/2013هـ الموافق 1434صفر  19لغاية م 27/02/2008هـ الموافق 1429صفر  20تأسيس الشركة 

 

أعاله،  األخذ بعين االعتبار تضمين التقرير السنوي لمجلس اإلدارة لجميع البنود الواردة في التعميمتم  ثانياً:

هـ الموافق 23/03/1437وتاريخ  6/19/16الصادر برقم ص/ هيئة السوق المالية تعميموكذلك 

  م بخصوص تعزيز البيئة الرقابية وتحسين أسس ومعايير الحوكمة لدى الشركات.03/01/2016

 

المذكورة ميم االشركة بالعمل بـ "ميثاق مجلس اإلدارة" الذي تضمن أسس الحوكمة الواردة في التع بدأت ثالثاً:

ومنها تشكيل لجنتي المراجعة  لحوكمة الشركات ود الالزمة لتطوير البنية التحتيةوغيرها من البنأعاله، 

والترشيحات والمكافئات، إضافة الى إجراءات الرقابة واإلشراف على تلك البنود ليتم فيما بعد تقييمها 

 وتعديلها كلما اقتضت الحاجة لذلك.
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 :تصنيفهم حسب الئحة حوكمة الشركاتة ومناصبهم ووفيما يلي جدول يوضح أسماء أعضاء مجلس اإلدار

 

 التصنيف المنصب اإلسم

 مستقل / غيرتنفيذي رئيس مجلس اإلدارة  رعادل بن سعد العبدالكريم المعم  

 غير مستقلغير تنفيذي/  نائب رئيس مجلس اإلدارة بن حسن العفالق صالح

 غير مستقلغير تنفيذي/  مجلس اإلدارةعضو  األنصاري محمد بن عبدالرزاق قنبر

 غير مستقلغير تنفيذي/  عضو مجلس اإلدارة عبدالعزيز بن عبدالهادي الجضعي القحطاني

 غير تنفيذي/ غير مستقل عضو مجلس اإلدارة عبدهللا بن ناصر النابت

 غير تنفيذي/ غير مستقل عضو مجلس اإلدارة خالد بن محمد نجيبي 

 غير تنفيذي/ غير مستقل مجلس اإلدارةعضو  بن علي المجدوعي  ابراهيم 

 غير تنفيذي/ مستقل عضو مجلس اإلدارة هشام بن عبدالوهاب العبيد

 غير تنفيذي/ مستقل عضو مجلس اإلدارة صالح بن عبدالرحمن الحزامي                   

 غير تنفيذي/ مستقل عضو مجلس اإلدارة زيد بن عبدهللا اليعيش                   

 غير تنفيذي/ مستقل عضو مجلس اإلدارة محمد بن أحمد العوضي*
 

سبتمبر  1تاريخ  1/6/12768/15تم الموافقة على تسجيله كعضو مستقل من قبل هيئة السوق المالية بموجب خطاب الهيئة رقم ص/ *

  . 2016 لل عامها اإللزلع  لللااإل  اإلال ا  على اإلت اان هذا لسا ا  اإلدارة. نهاية الدورة الحالية لمجلسوهذا التعيين حتى م .2015

 

 ة وكبار التنفيذيين ونسب التغير:حصص تملك أعضاء مجلس اإلدار

 ال يوجد حصص تملك العضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيين في الشركة.
 

 أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة األخرى:مشاركة 

وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة  أحد عشر عضواً  يتكون مجلس اإلدارة من

 وعضويتهم في الشركات المساهمة األخرى:

 الشركات المساهمة األخرى التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها اإلسم

 ال يوجد عادل بن سعد العبدالكريم المعّمر

 )أبوظبي(.مصرف إبدار )البحرين(، شركة نور كابيتال  صالح بن حسن العفالق

 ال يوجد محمد بن عبدالرزاق قنبر األنصاري

 ، شركة الملح.ركة عالج للخدمات الطبيةشالشركة العربية للتأمين التعاوني،  عبدالعزيز بن عبدالهادي الجضعي القحطاني

 شركة ناصر محمد النابت وأوالدة. عبدهللا بن ناصر النابت

 ن(.مصرف إبدار )البحري خالد بن محمد نجيبي 

 هشام بن عبدالوهاب العبيد
شركة بوابة األعمال القابضة، شركة الحياة الدولية العقارية. )شركات كويتية 

 مساهمة مقفلة(.

 ال يوجد صالح بن عبدالرحمن الحزامي                   

 ال يوجد زيد بن عبدهللا اليعيش                   

 .الباحة شركة تنمية ابراهيم بن علي المجدوعي

 ال يوجد محمد بن أحمد العوضي

 

 اجتماعات مجلس اإلدارة :

والتي  ثامنةالجمعية العمومية العادية الباإلضافة إلى ، م2015عام إجتماعات خالل  (4) عقد مجلس اإلدارة 

، ويبحث المجلس في إجتماعاته الموضوعات المدرجة في جدول أعمال م 06/04/2015 عقدت بتاريخ 

 :حضور اإلجتماعات عددالجدول التالي  . ويبينومحدد وفقاً لصالحياتهموثق 
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 عدم الحضور        الحضور 

 

 رقم وتاريخ االجتماع
إجمالي 

 الحضور
1 /2015 

 

 م22/02/2015

2 /2015 

 

 م26/04/2015

3 /2015 

 

 م06/09/2015

4 /2015 

 

 م22/11/2015

ر  4 √ √ √ √ عادل بن سعد العبدالكريم المعم 

 2 × √ × √ صالح بن حسن العفالق

 1 × × × √ محمد بن عبدالرزاق األنصاري

 0 × × × × القحطاني                    الجضعي عبدالهاديبن عبدالعزيز 

 4 √ √ √ √ عبدهللا بن ناصر االنابت

 4 √ √ √ √ نجيبيبن محمد خالد 

 4 √ √ √ √ بن علي المجدوعي           إبراهيم

 4 √ √ √ √ هشام بن عبدالوهاب العبيد                   

 4 √ √ √ √ صالح بن عبدالرحمن الحزامي                   

 4 √ √ √ √ زيد بن عبدهللا اليعيش                   

 2 √ √ - - *محمد بن أحمد العوضي

سبتمبر  1تاريخ  1/6/12768/15بموجب خطاب الهيئة رقم ص/ * تم الموافقة على تسجيله كعضو مستقل من قبل هيئة السوق المالية

 م. 2016خالل المزمع عقدها العمومية الجمعية على التعيين هذا وسيعرض م .وهذا التعيين حتى نهاية الدورة الحالية لمجلس اإلدارة.2015

 

 : مجلس اإلدارة لجان

 

اإلدارة بتشكيل لجان مختلفة فوضها بعض  عمال المجلس وزيادة كفاءته وفعاليته، قام مجلسأبهدف تنظيم 

الصالحيات والمسؤوليات وبشكل يتوافق مع اهداف وإستراتيجيات الشركة، وقد تم تشكيل هذه اللجان بشكل 

، علما بان وجود هذه اللجان ال يعفي المجلس من ةرسمي وبتعليمات اقرت من المجلس والجمعية العمومي

 .مور المتعلقة بالشركةتحمل المسؤولية المباشرة لجميع اال

م 2010قام مجلس اإلدارة بتكوين اللجنة التنفيذية واالستثمار والتي لها مرجعيتها المحددة، كما تم خالل عام 

 حسب التعليمات واالجراءات المنظمة بهذا الخصوص.تشكيل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافئات 

م إنتخاب رئيس مجلس االدارة 15/7/2013 المنعقد بتاريخ 2/2013وتم في اجتماع مجلس اإلدارة رقم 

 ونائب رئيس المجلس، باالضافة إلى إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وفقاً لما يلي:

 

 :اللجنة التنفيذية واالستثمارأوالً: 

باالضافة إلى الرئيس التنفيذي للشركة. وهي برئاسة األستاذ/  ،أعضاء 3 تتألف اللجنة التنفيذية واالستثمار من

. عبدالوهاب العبيدبن  ، واألستاذ/هشامخالد بن محمد نجيبي، وعضوية كل من األستاذ/ بن حسن العفالق هاني

 .م2015 خالل عام ( إجتماعات5) وعقدت اللجنة
 

، تنفيذها ة للشركة وقطاعاتها واإلشراف علىتتولى اللجنة مسؤولية مراجعة السياسات واألهداف االستراتيجي

بما في ذلك إستراتيجية وسياسة االستثمار وأدواته والحدود العليا لسقوف االستثمار المختلفة، والوقوف على 
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المخاطر التي تتعرض لها الشركة وتحديد متابعة مدى كفاءة أدوات الرقابة عليها وطرق تقييم وقياس هذه 

 المخاطر والحد منها.

 

كما تتولى مراقبة أداء الشركة المالي ووضع الميزانيات وخطط العمل السنوية، إضافة إلى رفع التوصيات 

 :عدد حضور اإلجتماعاتويبين الجدول التالي للمجلس بخصوص المهام الموكلة إليه. 

 

 

  رقم وتاريخ االجتماع
 إجمالي

 الحضور
1 /2015 

 

 م09/03/2015

  2 /2015 

 

 م16/06/2015

3 /2015 

 

 م31/10/2015

4 /2015 

 

 م27/10/2015

5/2015 

 

 م29/11/2015

 5 √ √ √ √ √ بن حسن العفالق هاني 1

 5 √ √ √ √ √           هشام بن عبدالوهاب العبيد  2

 5 √ √ √ √ √ نجيبيبن محمد خالد  3

 

 :لجنة المراجعةثانياً: 

أفضل النظم والممارسات في إدارة شؤون  بناء على مبادرة وتنسيب من مجلس اإلدارة بضرورة تبني

م على نطاق عمل 4/5/2009الشركة، اتفق المساهمون في إجتماع الجمعية العمومية الثاني الذي عقد بتاريخ 

م 12/12/2010وقواعد إختيار لجنة المراجعة ، وبناء عليه قرر مجلس اإلدارة في إجتماعه الذي عقد بتاريخ 

ء وتحديد المسئوليات والمهام، مع اإللتزام بنطاق العمل وقواعد التشكيل الواردة تشكيل اللجنة وتسمية األعضا

اجتماع مجلس اإلدارة قد تم اقرار الميثاق في و في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

 م بإعادة تشكيل لجنة المراجعة.15/7/2013المنعقد بتاريخ 2/2013رقم 

 

عبدهللا هي برئاسة األستاذ/ و هم عضوين مستقلين.مجلس إدارة الشركة من أعضاء من 3 مناللجنة هذه تتكون 

 صالح بن عبدالرحمن الحزامي.واألستاذ/  زيد بن عبدهللا اليعيش، وعضوية كل من األستاذ/بن ناصر النابت

 

( لن الئع  علكل  اإلشاكاق اإلصاماة 14إللامة اق   اتتولى اللجنة القيام بالمهام والمسؤوليات الواردة في 

 لن أباز للا  هذا اإللاب :ل و اإلس لما ا سلق اإللاإلاإللن هائ  

  من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال للشركةاإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية ،

 والمهمات التي حددها لها مجلس االدارة.

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

  التأكد من إستقالليتهموحديد أتعابهم وتمراجعي الحسابات الخارجيين التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين. 

  شأنها.بدراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية 
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  وإعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون الخارجيينمراجعي الحسابات متابعة أعمال ،

 .بمهامهمبها أثناء قيامهم 

  شأنها.بالرأي والتوصية لمجلس اإلدارة دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء 

 اإلجتماعات:ويبين الجدول التالي عدد حضور م.2015خالل عام  ات( مر4) اللجنةوقد اجتمعت 

 المنصب/ التصنيف األسم 

 رقم وتاريخ االجتماع

إجمالي 

 2015/ 1 الحضور

 

 م22/02/2015

  2 /2015 

 

 م05/04/2015

3 /2015 

 

 م07/06/2015

4/2015 

 

 م28/10/2015

 4 √ √ √ √ رئيس اللجنة/ غير تنفيذي/ غير مستقل عبدهللا بن ناصر النابت 1

 4 √ √ √ √ عضو اللجنة/ غير تنفيذي/ مستقل زيد بن عبدهللا اليعيش 2

3 
صالح بن عبدالرحمن 

 الحزامي
 4 √ √ √ √ عضو اللجنة/ غير تنفيذي/ مستقل

 
 

 :لجنة الترشيحات والمكافئاتثالثاً: 

م على نطاق عمل 04/05/2009المساهمون في إجتماع الجمعية العمومية الثاني الذي عقد بتاريخ تفق إ

وقواعد إختيار لجنة الترشيحات والمكافئات، وبناء عليه قرر مجلس اإلدارة في إجتماعه الذي عقد بتاريخ 

زام بنطاق العمل وقواعد م تشكيل اللجنة وتسمية األعضاء وتحديد المسئوليات والمهام، مع اإللت12/12/2010

عن المطلوب اإلفصاح  وفيما التشكيل الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، 

وتم في  باالضافة لملخص عن مهامها ومسؤولياتها ضمن التقرير السنوي للشركة. نةأسماء أعضاء اللج

 الترشيحات والمكافئات.م بإعادة تشكيل لجنة 15/7/2013المنعقد بتاريخ 2/2013اجتماع مجلس اإلدارة رقم 

يناير  2( تاريخ 3/2013رشيحات والمكافئات بموجب قرار اللجنة رقم )توقد اقرار الميثاق في اجتماع لجنة ال

 ( أعضاء وهي5تتكون هذه اللجنة من )م .2014يناير  12( تاريخ 4/2013م وقرار اللجنة رقم )2014

 /األستاذ، ومحمد بن عبدالرزاق األنصاري/األستاذ، وعضوية كل من بن سعد المعمرعادل /ألستاذبرئاسة ا

 .احمد ابوالراغب /األستاذ، وعبيد العبيد /األستاذ، وعبدالباسط السفياني

 

( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة من 15المادة رقم )تتولى اللجنة القيام بالمهام والمسؤوليات الواردة في 

 للن أباز للا  هذا اإللاب :، ةالسعودي يةالمالسوق الهيئة 

 .التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة 

 وطرق عقد اجتماعاته وتنفيذ قرارته وإجراء أي تعديل بين  هيكل مجلس اإلدارةالدورية لمراجعة ال

 أعضائه لمواكبة التغيرات المحيطة بأعمال الشركة وأدائها المالي.
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 عدم وجود أي تعارض مصالح إذا التأكد من المستقلين، و المجلس أعضاءستقاللية المراجعة الدورية إل

 كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

  وكبار التنفيذيين واللجان التابعة له سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارةوضع ،

 ويراعي عند وضع تلك السياسات إستخدام معايير ترتبط باألداء.

 .إعداد التوصيات الخاصة بسياسات منح المكافآت السنوية لموظفي الشركة 

 

 ويبين الجدول التالي عدد حضور اإلجتماعات: م.2015العام  خاللمرات ( 4) وقد اجتمعت اللجنة

 األسم 
المنصب/ 

 التصنيف

 رقم وتاريخ االجتماع

إجمالي 

 الحضور
1 /2015 

 

 م01/04/2015

  2 /2015 

 

 م13/04/2015

3 /2015 

 

 م28/10/2015

4/2015 

 

 م01/12/2015

1 
عادل بن سعد العبدالكريم 

  المعمر

رئيس اللجنة/ غير 

 4 √ √ √ √ مستقلتنفيذي/ غير 

 محمد بن عبدالرزاق األتصاري 2
عضو اللجنة/ غير 

 4 √ √ √ √ تنفيذي/ غير مستقل

 عبيد بن محمد العبيد  3
عضو اللجنة/ غير 

 4 √ √ √ √ تنفيذي/ غير مستقل

 عبدالباسط السفياني  4
عضو اللجنة/ غير 

 4 √ √ √ √ تنفيذي/ غير مستقل

 احمد ابوالراغب 5
عضو اللجنة/ 

 4 √ √ √ √ تنفيذي/ غير مستقل

 

 :مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

 

فيما يلي تفاصيل عن المكافآت والتعويضات )وتشمل الرواتب واألجور والبدالت والمكافآت والعموالت وأي 

التنفيذيين بما فيهم تعويضات ومزايا عينية ونحوها( المدفوعة إلعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار 

 الرئيس التنفيذي والمدير المالي )المبالغ بالريال السعودي(:

 

 البيان
أعضاء المجلس 

 التنفيذيين

أعضاء المجلس غير التنفيذيين/ 

 المستقلين

ممن تلقوا أعلى  خمسة من كبار التنفيذيين

بما فيهم الرئيس  المكافآت والتعويضات 

 التنفيذي والمدير المالي

 1,718,215 ال يوجد ال يوجد الرواتب والتعويضات

 490,960 94,000 95,000 البدالت

 578,000 800,000 1,400,000 السنويةوالمكافآت الدورية 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد الخطط التحفيزية

أخرى  عينيةأومزايا تعويضات أي 

 تدفع بشكل شهري أو سنوي

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 2,787,175 894,000 1,495,000 اإلجمالي

 

 بالضوابط التي حددتها لجنة الرقابة والفتوى الشرعية : اإللتزام

؛ ومصداقاً لذلك فقد لتزام بأحكام الشريعة اإلسالميةمنذ تأسيس شركة أرباح المالية أخذت على نفسها اإل

ما يتجلى وافقت على ميثاق الهيئة الشرعية والذي ينص على استقالليتها عن جميع إدارات الشركة ، وابرز 

 :ليفي هذا الميثاق ما ي
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   لللافاتلا علاه. ومال ب م عاضه على اإللائ  اإلشاعا ال تةبق اإلشاك  أ  لبتج أل عام أل مت اقا 

  قااااق اإللائ  اإلشاعا  للزل. 

 ااق بلا ات ق لع اإلالاعم تشااك اإللائ  اإلشاعا  لممااة اإلاقاب  لاإلتبساق في عللا  تةلاا اإللبت

 .اإلشاعا 

   في بشا اإللعي في اإلشاك تسل  اإللائ  اإلشاعا. 
 

 :الهيئة الشرعية

 

 تتكون الهيئة الشرعية من ثالثة أعضاء من أهل العلم والتخصص في المعامالت المالية المعاصرة، وهم

 :أصحاب الفضيلة

 الشيخ / د . يوسف بن عبدهللا الشبيلي. 

  عبدالرحمن بن عبدهللا السندد. الشيخ / معالي. 

 الشيخ / عبدالمحسن بن زيد المسعد. 
 

 :الشرعي إدارة الرقابة والتنسيق

زيارات تعمل إدارة الرقابة والتنسيق على التحقق من إلتزام الشركة بقرارات الهيئة الشرعية من خالل تنفيذ 

وتعتمد الرقابة في التدقيق على اإلدارات بأخذ عينات عشوائية  رقابية ميدانية إلدارات الشركة بشكل دوري.

بما يعطيها درجة معقولة من القناعة بإلتزام الشركة بقرارات  من وثائق ومستندات ونتائج أعمال اإلدارات،

يق العديد من الزيارات وقامت بدراسة وضع العديد وقد نفذت إدارة الرقابة والتنس وضوابط الهيئة الشرعية.

من الشركات السعودية والخليجية لمعرفة مدى تطابق قوائمها المالية للضوابط الشرعية، كما درست العديد 

 من نشرات االكتتاب تحضيراً للهيئة الشرعية.

 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة :
 

شروط هذه المعامالت قد تمت الموافقة عليها من قبل  عالقة، وان جميعقامت الشركة بالتعامل مع جهة ذات 

أجرت الشركة المعاملة المبينة أدناه مع السادة مجموعة المستثمرون الدولية القابضة )مساهم في واإلدارة. 

 الشركة(:

 م )لاير سعودي(2014 م )لاير سعودي(2015 البيان

 658,256 609,255 إيجارات

 

د تكون الشركة طرفاً فيه وتوجد أو كانت توجد فيه وعق معامالت أو اإلدارة بأنه ال يوجد أييقر مجلس 

لي أو ألي شخص ذو عالقة مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو الرئيس الما

 للشركة.قوائم المالية ( من ال18رقم )يضاح ستثناء المعاملة المذكورة أعاله، والواردة في اإلبا   بأي منهم
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 :الشركات التابعة

 

 رباح العقاريةصروح األشركة 

بحصص مباشرة رباح المالية أمن قبل شركة وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل 

، المملكة العربية السعودية الدمامرباح العقارية وسجلت في مدينة تأسست شركة صروح األوغير مباشرة. 

( م2009سبتمبر  7)الموافق  هـ1430رمضان  17بتاريخ  2050067007السجل التجاري رقم بموجب 

يتمثل و. ريـال سعودي 100حصة، قيمة كل منها  500ريـال سعودي مقسمة الى  50,000برأس مال قدره 

لك العقار يجار وشراء وتمو اإلألمباني عليها واستثمارها بالبيع قامة اإراضي ونشاطها الرئيسي في شراء األ

دارة وصيانة وتطوير العقار والمقاوالت العامة للمباني )سكنية وتجارية ومنشآت تعليمية وترفيهية إو

عمال الميكانيكية وصيانة الطرق والمياه والصرف الصحي واأل عمالأوصحية( والمطارات ومقاوالت 

 .ةصالح الطرق واالنفاق وصيانة وتجهيز المالعب الرياضيـإو

 

 تابعة أخرىشركات 

ذات وهي شركات سعودية  للشركة يبين الشركات التابعة األخرى،( من القوائم المالية 8رقم )يضاح اإل

ية أولم يكن لها  تم تأسيسها سابقاً والتي  ،رباح الماليةأمن قبل شركة مملوكة بالكامل  ،مسؤولية محدودة

الغاء السجالت حالياً على  الشركة تعملم. و2015ديسمبر  31عمليات تجارية حتى نهاية السنة المنتهية في 

 دناه وفقا لألنظمة واإلجراءات المطبقة بالتنسيق مع المستشار القانوني للشركةالتجارية للشركات المذكورة أ

 ومراجع الحسابات الخارجي :

 

نسبة  النشاط الرئيسي أسم الشركة

 الملكية

 رأس المال

 ريـال سعودي

الصناعية  إدارة المصانع وتسويق المنتجات والطاقة المتجددةرباح الطاقة أشركة 

 والبترولية.

100 ٪ 50,000 

دارة وتطحححححوير المسحححححتودعات إشحححححركة 

 التجارية

إقامة وتشغيل وإدارة وصيانة المستودعات 

 وتأجيرها.

100 ٪ 100,000 

تجارة الجملة والتجزئة واالستيراد والتصدير في  شركة مصدر التقنية للتجارة

 القطع واألجهزة االلكترونية والكهربائية.

100 ٪ 100,000 

تجارة الجملة في األجهزة والمعدات وخدمات  ختصاص المواقف التجاريةإشركة 

 تسويق لحساب الغير(. -تجارية )إستيراد وتصدير

100 ٪ 100,000 

 

 ئج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:انت
 

وإجراءات الرقابة نظم تقوم لجنة المراجعة المكونة من ثالثة أعضاء بدراسة التقارير الدورية عن تقييم 

 لداخلية من حيث التنظيم والتطبيق.ا
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هذا وقد تم تنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة التي كان من شأنها التأكد من دقة وفعالية نظم  

ولم تتضمن نتائج المراجعة إلجراءات الرقابة والضبط الداخلي على اي  وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة.

 نحرافات ومالحظات جوهرية.إ

 

 ركة:تقرير المحاسب القانوني للش

 

م على تعيين مكتب طالل أبو 2015أبريل  6وافقت الجمعية العمومية العادية السابعة والتي عقدت بتاريخ 

 م.2015ديسمبر  31غزاله وشركاه كمحاسب قانوني للشركة عن السنة المالية المنتهية في 

 

، يترتب م2015ديسمبر  31كما في م التحفظ  التالي: "2015تضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة لعام 

مليون لاير سعودي والتي لم تقم  9مقابلها بمبلغ  إضافي يتوجب قيد مخصص محتملة على الشركة إلتزامات

إدارة الشركة بأخذ أي مخصص لها في القوائم المالية، وفيما لو قامت إدارة الشركة بقيد تلك اإللتزامات لنتج 

 9بمبلغ  بقاةوأرباحها الم م2015ديسمبر  31الشركة للسنة المالية المنتهية في  صافي دخلعن ذلك تخفيض 

 مليون لاير سعودي، وزيادة اإللتزامات بنفس المبلغ. تعتقد إدارة الشركة أنه ال داعي ألخذ أي مخصص

 ."لمواجهة هذه اإللتزامات إضافي

 

 :العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة

 

 م2013م و2012تخص عامي  ( على الشركةسعودي الف لاير 60مالية مقدارها ) اتغرام( 3)تم فرض 

 تفاصيلها كالتالي:

( لاير سححححعودي، وذلححححك نظححححراً لعححححدم قيححححام الشححححركة 20,000غرامححححة ماليححححة علححححى الشححححركة مقححححدارها ) -أ 

بصححححفتها مححححدير صححححندوق أربححححاح للطروحححححات األوليححححة بتحححححديث ملخححححص االفصححححاح المححححالي لشححححروط 

م، ممحححا يعحححد مخالفحححة للفقحححرة )هحححـ( محححن المحححادة الثالثحححة عشحححرة والفقحححرة 2012لعحححام  وأحكحححام الصحححندوق

( محححن الئححححة صحححناديق االسحححتثمار، وذلحححك إسحححتناداً إلحححى الفقحححرة )ب( محححن المحححادة 1( محححن الملححححق )36)

 التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية.

بتقريححححر قواعححححد العمححححالء  ( لاير سححححعودي نتيجححححة عححححدم تزويححححد الهيئححححة20,000غرامححححة ماليححححة بواقححححع ) -ب 

 م. 2013الذي يتم إعداده من قبل مراجع الحسابات الخارجي للشركة )ديلويت( عن عام 

( لاير سحححعودي نتيجحححة عحححدم تزويحححد الهيئحححة بحححالقوائم الماليحححة المفحوصحححة 20,000غرامحححة ماليحححة بواقحححع ) -ج 

ن تحححاريخ الفتحححرة ( يومحححاً مححح45لصحححندوق أربحححاح الماليحححة للطروححححات األوليحححة خحححالل الفتحححرة المححححددة )

 المرحلية. 
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 إقرارات :
 

 يقر مجلس اإلدارة بما يلي : 

ال توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأي شخص ذو  .1

عالقة به في أسهم أو أدوات دين للشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك 

 خالل السنة المالية األخيرة.الحقوق 

 ال توجد أي صفقة بين الشركة وأي شخص ذو عالقة به. .2

 .الت حسابات الشركة بالشكل الصحيحيتم إعداد وحفظ سج .3

 .لى أسس سليمة وتم تنفيذه بفعاليةإن نظام الرقابة الداخلية أعد ع .4

 .على االستمرار بممارسة نشاطاتها اليوجد لدى المجلس أي شك على قدرة الشركة .5
 

 الخاتمة :
 

يتقدم مجلس إدارة شركة أرباح المالية نيابة عنكم بجزيل الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي 

وحكومتنا الرشيدة على الدعم المتواصل والذي تلقاه الشركة لدفع مسيرة التنمية وولي ولي العهد عهده األمين 

 ةكما يشكر المجلس العاملين في هيئة السوق المالية السعوديواالستثمار.  اإلقتصادية وتشجيع صناعة المال

 وشركة السوق المالية السعودية )تداول( وكافة الجهات ذات العالقة على تعاونهم وما يبذلونه لخدمة الشركات

 .المالية واالستثمارية

العاملين في كافة و شكر والتقدير إلدارة ومنسوبي شركة أرباح الماليةكما يتوجه المجلس نيابة عنكم بخالص ال

، وكذلك يتوجه بالشكر إلى المخلصة وحرصهم على إستمرار تقدم الشركة وإزدهارها إداراتها على جهودهم

 عمالء الشركة ومساهميها على ثقتهم بالشركة ومنتجاتها والدعم الدائم لها .

 

 ،،وهللا ولي التوفيق

          
 مجلس اإلدارة

 

 


