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 ......إلى السادة المساهمين

 

 شركة الخير كابيتال السعوديةللكم التقرير السنوي والقوائم المالية الموحدة  نقدميسرنا أن 

م، كما يسعدنا أن نبلغكم أنه في هذا 2017ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  "الشركة"

في تحقيق أهداف النمو  واستمرت، يعتبر األفضل على مدى تاريخهاً  العام شهدت الشركة أداءً 

 .للمنطقة األسواق الماليةتقلبات على الرغم من 

 

األداء م 2017في العام المالي حققت الشركة  أن نبلغكم أنه بتوفيق الله تعالى كما يسرنا

 والذي مقارنة بالسنوات السابقة غير مسبوقةصافي أرباح و ،المالي األفضل منذ تأسيسها

 .باإليجاب على أداء الشركة لألعوام المستقبليةستنعكس بإذن الله 

بإعطاء األولوية القصوى إلجتذاب  قامتوكما قامت الشركة بالتركيز على الموارد البشرية، 

المسؤوليات بلتزام على اال ية في القطاع المالي، وكذلك حرصتأفضل الكوادر البشر

 .جتماعيةاال

منتجاتها وأعمالها تطوير  ونموذج عمل الشركة،  نجاح ذلك علىانعكس  فقدنتيجة لهذا األداء و

 لتواكب األوضاع اإلقتصادية الحالية.

 

 

          س اإلدارةــلــجـس مــــيــــرئ                                                  

                                                           

 

                                ______________________                 

    الشالش بن عبدالله يوسف                            
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 النشاطات الرئيسية للشركةأواًل: 

 نظرة عامة:

تكون رائدة في االستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة بأن  شركة الخير كابيتال السعودية تهدف

ستثماريـة ذات ثقة عالمية إأن تكون مؤسسة و اإلسالمية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها؛

 وسيط استثماري مالي بارز للمنتجات والخدمات داخل المملكة العربية السعودية كونهامن خالل 

 مبما يتوافق مع أحكاوالشركات  ى األفرادإلى تقديم خدماتها بشكل أساسي إل وأيضاً  وخارجها،

  .الشريعة اإلسالمية

ة باإلضاف ،قدراتها القيمة والمتنوعة والفعالة للعمالء إظهاريتعين على الشركة لتحقيق أهدافها و

وتطويرها واالحتفاظ بها مع االستفادة من  الكفاءات البشريةجذب وإلى األسعار التنافسية، 

 الخبرات العالمية والمحلية.
 

 :ةاألنشطة الرئيس

 ريةاإلستثماالمصرفية تمويل الشركات وخدمات  تقدم الشركة من خالل عملها كوسيط استثماري

خدمات و ،الصناديق االستثمارية(و لمحافظوخدمات إدارة األصول )إدارة اواإلستشارات المالية، 

 ،، والدراسات والتقارير (وتنفيذ صفقات هامش التغطية وكيلبصفة أصيل و )"التعامل الوساطة

 .خدمات الحفظو

 فيما يلي وصف لما تقدمه الشركة من خدمات:

  تقدم الشركة لعمالئها  (:ترتيب والمشورة)ال والمصرفية اإلستثماريةتمويل الشركات

، واإلستحواذ اإلندماجعمليات وص بخص –المالية والخدمات  إلستشاراتمن امجموعة 

 المشورة بخصوصباإلضافة إلى  ،الطرح الخاصعمليات ، ولشركاتالمالية لهيكلة الو

 .مصرفية اإلسثماريةالخدمات الالشركات وتمويل تي يقدمها قسم ال ات العامةاالكتتاب
 

 مع  إلستثماريةا متحقيق أهدافه على عمالئهاتساعد الشركـة  :ارة المحافظ االستثماريـةإد

 ،توزيع األصول، وتحديد إستراتيجيـة األخذ بعين اإلعتبار المخاطر التي قد يتحملها العميل

المحافظ  مسؤوليـة إدارةمن خالل  وذلك، موهيكلة المحافظ االستثمارية الخاصة به

 .االستثماريـة
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 تتخذ الشركة القرارات االستثمارية نيابة عن العميل لمساعدته  :إدارة الصناديق االستثمارية

 بادئم والمتوافقة مع المتنوعةاإلستثمارية في استثمار أمواله عبر العديد من فئات األصول 

وإدارتها واإلشراف عليها بما يحقق مصلحة عمالئها وأهدافهم  الشريعة اإلسالمية

 .في هذا المجال عاليةخبرة وكفاءة  يذو الصناديق مديريمن  ، من خالل مجموعةاإلستثمارية
 

 الخاصة  عمالئهاطلبات  تنفيذتتولى الشركة مسؤولية  :)الوساطة( خدمات تداول األسهـم

في سوق األسهم السعودية من خالل ترخيصها  مدرجةاألسهم ال وتحويل بشراء وبيع

، كما حصلت الشركة خالل العام على ترخيص لممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل

هيئة السوق المالية لتنفيذ صفقات هامش التغطية، وبالتالي أصبح لدى الشركة الترخيص 

 الكامل لممارسة وتقديم جميع خدمات الوساطة
 

  اليًا قسملدى الشركة ح يوجد االستشارية:الخدمات و )التحليل المالي(الدراسات والتقارير 

فريق العمل الخاص بها  قدراتقدراتها ومن ة الشرك تزيدبعد أن و ،المالي يختص في التحليل

خارجية يعتمد عليها الكثير من المستثمرين والمؤسسات.  بحثية ستكون قادرة على إعداد تقارير

في األسواق المالية سواًء المحلية آخر للدخل وميزة تنافسية  راً وبالتالي، توفر الشركة مصد

 .منها أو الدولية
  

 

 لنموذج وفقاً  المالية واألوراق العقارية لألصول الحفظ خدمات الشركة تقدم: خدمات الحفظ 

 من والتي .المالية السوق هيئة قبل من اعتماده تم الذي الجديد المستقل الحفظ خدمات

 والحسابات التداول حسابات فتح ، والوثائق للسجالت والدفتري الفعلي الحفظ ضمنها

 االستثمار، صناديق في المشتركين سجل وإدارة األرباح توزيعات متابعة المحلية، النقدية

، وتقدم الشركة االلتزام مراقبة وكذلك األخرى األطراف مستحقات وصرف الصفقات تسوية

 خدمات الحفظ للمنتجات التالية:

 االستثمارية الصناديق 

 الصكوك 
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 التالية: العوائدعمل الشركة المذكور أعاله  نماذج توفرمن المتوقع أن 

 اإلستحواذ نجاح عمليات  أتعابإيرادات وسات، أتعاب الخدمات االستشارية المالية للمؤس

رسوم الترتيب من عمليات الطرح ، والشركاتبيع الحصص في بين الشركات، و جادمناإلو

 الخاص وترتيب الديون.

  بالعمالء الخاصة إدارة المحافظ االستثماريةأتعاب. 

 إدارة الصناديقاالشتراك في الصناديق االستثمارية وأتعاب  رسوم. 

 ت الوساطة.عموال 
 

 على مستوى الشركة المستجدات أبرز: ثانيا

س أفضل الممارسات في ليعكإعتماد الهيكل التنظمي الجديد بقامت الشركة م 2017في العام 

بحصرها على أربع إدارات  وذلكبإجراء بعض التعديل على اإلدارات العامة الحالية، ، وذلك الحوكمة

إستحداث  اً كما تم أيض للشركة،نتدب والرئيس التنفيذي مالعضو ال إشراف تكون تحتبحيث ، رئيسية

بالمطابقة واإللتزام، وتطوير األعمال، وتقيم أداء اإلدارات األخرى وكذلك إعتماد  تتعلقأربعة لجان 

 المشاريع والعقود الجديدة في الشركة .

 



  التقرير السنوي لمجلس اإلدارة
 م                                                                                                    2017للعام                                                                                                                                    

 

7 | P a g e  
 

يتوافق إعتماد نظام الشركة الجديد والذي م ب2017باإلضافة إلى ذلك قامت الشركة خالل العام 

 اللوائح واألنظمة الصادرة عن وزارة التجارة واإلستثمار.مع أبرز المستجدات التي طرأت على 

م على رفع االستثناء من ترخيص التمويل بهامش التغطية، 2017كما حصلت الشركة خالل العام 

لى الله ع بإذنوإضافته إلى الرخص الممنوحة للشركة من الهيئة، والذي سيكون له األثر اإليجابي 

 أداء وإيرادات الشركة في أعمال الوساطة.

 وتقرير مراجع الحسابات النتائج الماليةثالثا: 

األفضل منذ تأسيسها، ومتميز م 2017كان األداء المالي لشركة الخير كابيتال السعودية للعام 

 صليل % 97.5 بنسبة إجمالي دخل التشغيلرتفع احيث  ،والسنوات السابقة م2016مقارنة بالعام 

م. كذلك 2016سعودي في العام ريال  32,991,977مقارنة ب  سعودي ريال 65,171,280إلى 

بنهاية  سعودي ريال19,385,360ليصل إلى  %344.5 بنسبة)قبل خصم الزكاة(  زيادة صافي الدخل

يعتبر م. كما 2016بنهاية عام  سعودي ريال 4,361,116 قيمتها صافية بأرباحمقارنة  م2017عام 

م مبلغ 2017هامًا لنجاح أعمال الشركة، حيث بلغت في عام  اً زيادة نسبة األصول تحت اإلدارة مؤشر

م، وذلك بزيادة قدرها 2016العام  نهاية فيريال  مليون 6,365مبلغ مقارنة ب، مليون ريال 8,154

28%. 
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  عن نتائج السنة المالية السابقة الفروقات الجوهرية في النتائج 

 

 %التغير السنة السابقة السنة الحالية بند

 %8 234,964,316 253,547,835 المساهمين حقوق جموع

280,171,65 يردات التشغيليةاجمالي اإل  977,991,32  97.5 % 

360,385,19 (الخسارة) الربح صافي  116,361,4  344.5% 

 

 األسباب بند 

ارتفاع بند  األسباب الجوهرية في

 خالل الفترة )الخسارة(صافي الربح 

الحالية مقارنًة مع الفترة المماثلة 

 من العام السابق إلى

تعود األسباب الرئيسية في إرتفاع صافي الدخل للعام 

م إلى زيادة اإليرادات التشغيلية من أنشطة وعمليات 2017

 الشركة التالية:

زيادة إيرادات الشركة من األصول تحت اإلدارة  حيث  -1

مليون ريال سعودي  36.5الشركة إيرادات منها بمبلغ حققت 

 مقارنة بالعام الماضي. %129بإرتفاع قدره 

زيادة إيرادات الشركة من نشاط المشورة  حيث حققت   -2

مليون ريال سعودي بإرتفاع  11.5الشركة إيرادات منها بمبلغ 

 مقارنة بالعام الماضي. %77قدره 

ط الوساطة  حيث حققت زيادة إيرادات الشركة من نشا -3

مليون ريال سعودي بإرتفاع  5.5الشركة إيرادات منها بمبلغ 

 مقارنة بالعام الماضي. %292قدره 

 2.6ماراتها بمبلغ وقدره أرباحًا من بيع استثحققت الشركة 

 مقارنة بالعام الماضي. %5951مليون ريال بإرتفاع قدره 

 م.2017ديسمبر  31عن السنة المنتهية في  المالية الشركةأدناه نتائج  موضح

 

 

 م2017ديسمبر  31 كما في المفصلة النتائج المالية يتناول" 1" رقم الملحق. 
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  طريق زيارة الموقع اإللكتروني للشركةالركيزة الثالثة عن إفصاح ويمكن اإلطالع على تقرير.               
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 ولجانه.مجلس إدارة الشركة نبذة عن  :رابعاً 

 الشركةمجلس إدارة عضوية  -أ

في المناصب ذات المسؤولية   بالمهنية المتنوعة والخبرةأعضاء مجلس إدارة الخير كابيتال يتحلى 

لس اإلدارة مثل جم أقرهالمعايير اختيار محددة  تم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وفقاً والعالية. 

من ضمن و على حماية مصالح المساهمين. الملكية والمساهمة والمهارات الفنية وقدرة العضو

 .لماليخبرة في المجال ا ومستقلين وذ أعضاء مجلس اإلدارةأعضاء 

 جتماعاتاإل -ب

يجب أن ويجتمع مجلس إدارة الشركة من وقت آلخر في األماكن والتوقيت الذي يحدده المجلس. 

المطبقة في  اللوائحودد القوانين كل عام. ما لم تحفي على األقل  مرتينيجتمع مجلس اإلدارة 

كة في االجتماعات عن يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة المشاروخالف ذلك،  المملكة العربية السعودية

 والتي من خاللها يستطيع كافة األعضاء المشاركين ،الهاتف أو أي وسيلة اتصاالت مماثلة قطري

 اءألعضإال بحضور أغلبية ا يحاً ال يكون إجتماع مجلس اإلدارة صح، وفي االجتماع سماع كل منهم اآلخر

 ، شريطـة أن يكون أحد األعضاء الحاضرين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه.اإلنابةأو عن طريق  اً شخصي

 :إدارة شركة الخير كابيتال السعوديةمجلس  -ج

ملخص مع إيضاح ،موضحة أسمائهم في الجدول أدناه أعضاء (9) تسعةيتألف مجلس إدارة الشركة من 

 :إداراتها لس ايكون عضوًا في مجالتي وقائمة بأسماء الشركات األخرى  ،  منهمكاًل عضوية 

 م2017خالل العام  خرىاأل اإلداراتعضوية مجالس  تصنيف العضو أسم العضو #

 

1 

 

 الشالش بن عبد الله يوسف 

 )رئيس مجلس اإلدارة(

 

 غير مستقل 

 غير تنفيذي 

 

  للتطوير العقاريدار األركـان مجلـس إدارة شركة رئيس 

  "رئيس مجلس إدارة بنك الخير "البحرين 

  المساكن "سهل" لتمويلرئيس مجلس إدارة الشركة السعودي 

 

 

2 

 

 

 

 صالح الهذلولبن هذلول 

 

 غير مستقل 

 غير تنفيذي 

 

  دار األركـان للتطوير العقاري.عضو مجلـس إدارة شركة 

 سهل"المساكن لس إدارة الشركة السعودية لتمويل عضو مج" 

 "عضو مجلس إدارة بنك الخير "البحرين 
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3 

 

 عبداللطيف بن عبد الله الشالش

 

 غير مستقل 

 تنفيذي غير 

 عضو مجلس إدارة شركة دار األركان للتطوير العقاري. 

 "عضو مجلس إدارة  بنك الخير "البحرين 

 "عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل 

  تآزر" "البحرين"عضو مجلس إدارة  شركة" 

4  

 الدكتور / عبد العزيز بن نايف العريعر

 غير مستقل 

 غير تنفيذي 

  رئيس مجلس إدارة شركة "تآزر" للتكافل 

 "عضو مجلس إدارة  بنك الخير "البحرين 

 )رئيس مجلس إدارة بنك الخير اإلسالمي )ماليزيا 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 صالح العثيمبن على 

 

 

 غير مستقل 

 غير تنفيذي 

  مجلس إدارة غرفة الرياض.عضو 

 األعمال بمجلس الغرف السعودية.لريادة اللجنة الوطنية  رئيس 

 . رئيس لجنة شباب األعمال بغرفة الرياض 

 عضو مجلس التنمية السياحية بمنطقة الرياض. 

 اإلقتصاديمجلس أمناء منتدى الرياض  نائب رئيس. 

 .عضو مجلس إدارة شركة نجم لخدمات التأمين 

 

6 
 عبدالرزاق الملحم خالد بن

 غير مستقل 

 تنفيذي 
 رئيس مجلس إدارة شركة الخير كابيتال دبي المحدودة

 

7 
 أيمن بن محمد المديفر

 مستقل 

 غير تنفيذي 

 الرئيس التنفيذي لشركة عقاالت القابضة 

 عضو مجلس إدارة شركة عقاالت 

8  

 فهد بن محمد الفريان

 مستقل 

 غير تنفيذي 

  جريدة الوطن( والنشر للطباعةعضو مجلس إدارة مؤسسة عسير(.  

  عضو مجلس إدارة شركة المرابحة المرنة 

 

9 

 

 صالح بن إبراهيم الناصر

 مستقل 

 غير تنفيذي 

 رئيس مجلس إدارة مجموعة الناصر لالستثمار. 

 .عضو لجنة النقل بمجلس الغرف السعودية 

 
 

 

  م2017 المالية السنة خالل اإلدارة مجلسإجتماعات  -د

م، وتمت مناقشة 2017أربع إجتماعات خالل العام عقد مجلس إدارة شركة الخير كابيتال السعودية 

، م2017العديد من المواضيع المتعلقة بالشركة، ويمكن تلخيص إجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام 

 :وسجل الحضور من خالل الجدول التالي
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# 

 

 

 سجل الحضور

 

 

 المنصب

 اإلجتماع

 الرابع  الثالث الثاني األول

 م22/01/2018 م02/10/2017 م2/05/2017 م27/03/2017

 √ √ √ √ رئيس مجلس إدارة الشركة يوسف بن عبدالله الشالش 1

 √ × × × عضو مجلس اإلدارة  الهذلول صالح هذلول 2

 √ √ √ √ عضو مجلس اإلدارة  الشالش عبدالله بن اللطيف عبد 3

 √ √ √ √ عضو مجلس اإلدارة  رالعريع نايف بن العزيز عبد/ الدكتور 4

 √ √ √ √ عضو مجلس اإلدارة  العثيم صالح على 5

 √ √ √ √ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي خالد بن عبدالرزاق الملحم 6

 √ √ √ √ المستقلعضو مجلس اإلدارة  المديفر أيمن/ المهندس 7

 √ √ √ √ المستقلعضو مجلس اإلدارة  فهد بن محمد الفريان 8

 × × × × المستقلعضو مجلس اإلدارة  صالح بن إبراهيم الناصر 9

 

 اللجان الرئيسية لمجلس إدارة الشركة -هـ 

 اللجنة التنفيذية 

 لمحة عامة -1

ياتها صالحوتمارس تعمل اللجنـة يتم تشكيل اللجنة التنفيذية وفقًا لقرار من مجلس إدارة الشركة، و

 ، وتشمل مهام اللجنة التنفيذية ما يلي:لقرارات مجلس اإلدارة وفقاً و لحد المسموح بهل وفقاً 

 ن الشركة في حال عدم انعقاد مجلس إدارة الشركة.ؤوإدارة ش 

 .ترأس االجتماعات المنعقدة بين اللجان األخرى التابعـة لمجلس إدارة الشركة 

 وفقا لقرارات مجلس اإلدارة. ية للشركةمسؤولية اإلدارة التنفيذ يتول 
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 العضوية -2

هم مجلس اإلدارة لمدة ين" أعضاء يع3عن ثالثة "عددهم ال يقل  أعضاءتتألف اللجنة التنفيذية من 

في حال عدم إعادة  وأتنتهي عضوية اللجنة التنفيذية عقب انتهاء فترة التعيين و" سنوات. 3ثالث "

أو في حال استقالته أو عزله من منصبه بموجب قرار من مجلس إدارة  ،تعيين هذا العضو مرة أخرى

 الشركة.

لمنصب في اًا آخر اً يس اللجنة التنفيذية عضو، يعين رئاً منصب عضو اللجنة التنفيذية شاغرإذا أصبح و 

الشاغر بشكل مؤقت، شريطة مناقشة هذا التعيين خالل أول اجتماع لمجلس اإلدارة للمصادقة على 

 تعيين.هذا ال

 

 أعضاء اللجنة التنفيذية

 منصب العضو تصنيف العضو أسم العضو #

 الشركةمجلـس إدارة رئيس  رئيس اللجنة  الشالش الله عبد بنيوسف  1

 الشركة إدارة مجلسمستقل في  عضو عضو اللجنة العثيم صالحبن  على 2

 ركةللش التنفيذي الرئيسالعضو المنتدب و عضو اللجنة خالد بن عبدالرزاق الملحم 3

 

  م2017 المالية السنة خالل إجتماعات اللجنة التنفيذية

م، وتمت مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة 2017خالل العام  إجتماعين التنفيذية اللجنةعقد 

 :، وسجل الحضور من خالل الجدول التالياللجنةبالشركة، ويمكن تلخيص إجتماعات 

 

 # 

 

 

 سجل الحضور

 

 

 المنصب

 اإلجتماع

 الثاني األول

 م02/10/2017 م23/05/2017

 √ √ رئيس مجلس إدارة الشركة يوسف بن عبدالله الشالش 1

 √ √ عضو مجلس اإلدارة  العثيم صالح على 2

 √ √ الرئيس التنفيذي العضو المنتدب و خالد بن عبدالرزاق الملحم 3
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 المراجعة لجنة 

 لمحة عامة -1

 إلشراف على:لمساعدة مجلس اإلدارة  فيالمراجعة  لجنـةيكمن الهدف األساسي من 

 قبل التوصية في شأنهاوإبداء الرأي و دراسة القوائم المالية للشركة والتأكد من صحتها 

 لس اإلدارة.عرضها على مج

 .التأكد من األنظمة والرقابة الداخلية على الشركة 

  للشركة المحاسبين القانونيين متابعة أعمالو استقالل وكفاءةالتأكد من. 

 اإللتزامالمطابقة وإدارة و ،أداء المراجعين الداخليين للشركة. 

إجراءات تتولى إدارة الشركة مسؤولية تسهيل والشركة.  لاعممراجعة أ وتتولى لجنة المراجعة مهام

المحاسبة السعودية"، ويتولى "معايير  داد القوائم المالية بما يتفق مععمليات المراجعة، وإع

 مسؤولية التدقيق المالي للقوائم المالية للشركة. حاسب القانوني الخارجيالم
 

 العضوية -2

نهم بواسطة مجلس اإلدارة لمدة ثالث يي" أعضاء على األقل يتم تع3الثة "من ث تتألف لجنة المراجعة

انتهاء فترة التعيين وفي حال عدم إعادة تعيين هذا  بعد نتهي عضوية لجنة المراجعةتو" سنوات. 3"

إذا وأو في حال استقالته أو عزله من منصبه بموجب قرار من مجلس إدارة الشركة.  ،العضو مرة أخرى

في المنصب الشاغر  اآخر اً عضو لمراجعةايعين رئيس لجنة  ،اً شاغر ح منصب عضو لجنة المراجعةأصب

بشكل مؤقت، شريطة مناقشة هذا التعيين خالل أول اجتماع لمجلس اإلدارة للمصادقة على هذا 

 التعيين.

 المراجعة: أعضاء لجنة

 منصب العضو تصنيف العضو أسم العضو #

 الشركةمجلـس إدارة عضو  رئيس اللجنة الدكتور عبد العزيز العريعر 1

 الشركة إدارة مجلسفي  عضو عضو اللجنة الشالشبن عبدالله عبد اللطيف  2

 الشركة إدارة مجلسفي  عضو عضو اللجنة العثيم صالحبن  على 3
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  م2017 المالية السنة خالل إجتماعات لجنة المراجعة

م، وتمت مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة 2017خالل العام  أربع أجتماعات لجنة المراجعةعقد 

 :، وسجل الحضور من خالل الجدول التالياللجنةبالشركة، ويمكن تلخيص إجتماعات 

 
 

# 

 

 

 سجل الحضور

 

 

 المنصب

 اإلجتماع

 الرابع  الثالث الثاني األول

 م22/01/2018 م02/10/2017 م17/05/2017 م27/05/2017

 √ √ √ √ عضو مجلس اإلدارة  رالعريع نايف بن العزيز عبد/ الدكتور 1

 √ √ × √ عضو مجلس اإلدارة  الشالش عبدالله بن اللطيف عبد 2

 √ √ √ √ عضو مجلس اإلدارة  العثيم صالح على 3
 

 

  الترشيحات والمكافآتلجنة 

 لمحة عامة -1

امل ك المكافآتترشيحات وتتحمل لجنـة الو. المكافآتالترشيحات ويعين مجلس إدارة الشركة لجنـة 

داء مجلس إدارة الشركة والخطط التنفيذية الالحقة وتطوير اإلدارة واعتماد وتقييم آمسؤولية تقيم 

 .البرامج الخاصة بالشركةالتحفيزية والسياسات و المكافآتخطط 

ين بخدمات االستشارياإلستعانة موافقة مجلس إدارة الشركة،  ، بعدالمكافآتلترشيحات والجنة ل يحقو

 ا.في تنفيذ مهام عمله المكافآتالترشيحات والخارجيين المتخصصين من ذوي الكفاءة لمساعدة لجنة 

وتتحمل تلك المسؤوليات الممنوحة لها من جانب مجلس  بمهامها المكافآتالترشيحات ولجنة  تقومو

 اإلدارة من وقت آلخر، وتشتمل على:

 يح لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة مع دارة بالترشاإللتوصية لمجلس ا

 .ةماناألمراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف و

   دارة وإعداد اإلحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس لإلالمراجعة السنوية

دارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي اإلالمطلوبة لعضوية مجلس  التوصف للقدرات والمؤه

 .دارةاإلعمال مجلس أليلزم أن يخصصه العضو 

  دارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركةاإلتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس. 

 عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان عضاء المستقلين، واأل الليةالتأكد بشكل سنوي من استق

 .ية مجلس إدارة شركة أخرىالعضو يشغل عضو
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  ند يراعى عكبار التنفيذيين، ودارة واإلوضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس

 .داءباألوضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط 

 .إعتمادات المكافآت والزيادات السنوية للموظفين وفقًا لألداء السنوي للشركة 

 العضوية -2

جلس اإلدارة لمدة ثالث هم مين" أعضاء على األقل يع3من ثالثة " و المكافآتالترشيحات تتألف لجنة 

 م تتمل وفي حال ،انتهاء فترة التعيين بعد المكافآترشيحات وتنتهي عضوية لجنة التو. " سنوات3"

بموجب قرار من مجلس إعادة تعيين هذا العضو مرة أخرى أو في حال استقالته أو عزله من منصبه 

في المنصب الشاغر بشكل مؤقت، شريطة مناقشـة هذا  عضوًا آخراً  رئيس اللجنة، يعين الشركةإدارة 

 .لى هذا التعيينالتعيين خالل أول اجتماع لمجلس اإلدارة للمصادقة ع
 

 :لترشيحات والمكافآتلجنة اأعضاء 

 منصب العضو تصنيف العضو أسم العضو #

 الشركةمجلـس إدارة عضو  اللجنةرئيس  الشالشبن عبدالله عبد اللطيف  1

 الشركة إدارة مجلسفي  عضو عضو اللجنة الدكتور عبد العزيز العريعر 2

 الشركة إدارة مجلسفي  عضو عضو اللجنة صالح الهذلول بن هذلول 3

  م2017 المالية السنة خالل إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

م، وتمت مناقشة العديد من المواضيع 2017خالل العام إجتماعين  والمكافآت الترشيحاتلجنة عقد 

 :، وسجل الحضور من خالل الجدول التالياللجنةالمتعلقة بالشركة، ويمكن تلخيص إجتماعات 

 

 # 

 

 

 سجل الحضور

 

 

 المنصب

 اإلجتماع

 الثاني األول

 م22/01/2018 م23/05/2017

الشالش عبدالله بن اللطيف عبد 1 اللجنة رئيس   √ √ 

 √ √ عضو اللجنة الدكتور عبد العزيز العريعر 2

 √ × عضو اللجنة صالح الهذلول بن هذلول 3
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  للشركةالمستشار الشرعي 

هو مراقبة أعمال الشركة المتنوعة ووظائفها وأنشطتها،  التعاقد مع مستشار شرعي للشركة الهدف من

والتأكد من أن هيكل الشركة ومنتجاتها واستخدامها لألموال لتمويل تلك األنشطة وكافة مظاهر األنشطة 

 األخرى الخاصة بالشركة أو عالقتها مع عمالء الشركة، متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

ق تلك للتأكد من تواف المستشار الشرعيإلى  تطبيقهافي قبل البدأ  وأنشطتهاسل كافة أعمال الشركة تر

 إلسالمية.األنشطة واألعمال مع قواعد الشريعة ا

كمستشار شرعي لشركة الخير كابيتال  يوسف بن عبدالله الشبيليفضيلة الدكتور/ وقد تم تعيين 

   .السعودية
 

 والتعويضات المكافآتخامسًا: 

 مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيينمكافآت أعضاء 

ابت م مبلغ ثتخصص الشركة كل عاكما . المستقلين في الشركةألعضاء مجلس اإلدارة  مكافآتتم تخصيص 

  .لكتحديد ذ، ويتولى مجلس اإلدارة واألعضاء مسؤولية حسب أداء الشركة السنوي كبار التنفيذيين لمكافآت

 :)بالريال السعودي( م2017للعام ت التعويضات والمكافآفصاح عن تلك فيما يلي جدول يوضح اإلو 

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا 

ات يضاف أعلى المكافآت والتعويض

 المدير الماليإليهم الرئيس التنفيذي و

أعضاء المجلس 

 غير التنفيذيين/

 المستقلين

أعضاء المجلس 

 التنفيذيين
 البيان

 والتعويضاتالرواتب  0 180,000 4,702,075.04

 البدالت 0 0   173,316.20

 المكافآت الدورية والسنوية 0 0 900,000.00

 الخطط التحفيزية 0 0 0

0   0 0 
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى 

 تدفع بشكل شهري أو سنوي
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 المخاطر التي تواجهها الشركة، وسياسة إدارتها: سادساً 

ھــــذه  إلدارة وتؤمن اإلدارة الحلول المثاليةتقــــوم إدارة المخــــاطر فــــي الشــــركة بــــإدارة المخــــاطر ومراقبتھــــا 

االستراتيجية التي التوازن بين المخاطر والعائد وذلك تماشيا مع أھداف الشركة خلق   خاللمن  المخاطر، وذلك

 .(Risk Appetite) لدى الشركة الرغبة  بالمخاطرمعيار والتي تكون متوافقة مع  يةخطط االستثمارالتحدد من خالل 

 نشطة الخير كابيتال لنوعين من المخاطر.أوتتعرض 

 (Systematic Risk) المنتظمة المخاطر -أ

 هااليمكن التحكم ب أحداث نتيجة على األسواق المالية وبشكل عام التي تؤثر سلباً مخاطر الوهي 

 وهي على سبيل المثال ال الحصر: ،في اإلستثمارات وتوزيع واليمكن تجنبها من خالل التنويع

 الركود اإلقتصادي,  

 ،التضخم 

  الحروبو األزمات السياسية، 

  الكوارث الطبيعية . 
 

 (Unsystematic Risk  /Specificd risk ) المحددةالمخاطر  -ب
 

لك ذثيرات السلبية للمخاطر المحددة والتخفيف من التأعلى عكس المخاطر المنتظمة، يمكن للشركة 

 ومن المخاطر المحددة التي تواجه الشركة التالي: .من خالل تنويع وتوزيع اإلستثمارات
 

 ـــةالمالي طرف ما على الوفاء باإللتزاماتة مقدر عدم عن: هي المخاطر التي تنشأ المخاطر االئتمانية 

 االئتمان لمخـــاطر معرضـــة والخير كابيتال .لخسائر مالية اآلخر الطرف تكبـــد إلـــى يـــؤدي ممـــا

وتقوم الشركة بإدارة  يعادلـــه والذمم المدينه, ومـــا النقـــد مثـــل الماليـــة بموجوداتھـــا المتعلقـــة

 ذات بنوك لدى يعادله وما النقد إيداع سياسات منهاال د من تعرضها لهذه المخاطر من خالل عد

 تركيز دوجو عـــدم مـــن للتأكـــد الرئيســـية نشـــاطاتھا مرتفع باإلضافة إلى تنويـــع ائتماني تصنيف

 وأخذومعرفة حجم المالئة المالية لديهم،  الالزم  عمل فيما يخص الذمم المدينه يتم ، أما للمخاطر

انعكست بشكل  المتبعة بالشركةأن سياسة إدارة المخاطر االئتمانية حيث  ،ةالالزمالموافقات 

رأس المال  ةكفايمعدل  المحافظة علىم وساعدت على 2017إيجابي على النتائج المالية لعام 

 .وفقا لقواعد الكفاية المالية الصادرة عن هيئة السوق الماليةللشركة في الحدود المسموح بها 
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 د عن ةتأمين األموال لسداد اإللتزامات المالي صعوبةعن وهي المخاطر التي تنشأ  :مخاطر السيولة

. وينشأ هذا النوع من المخاطر عند عدم دوات الماليةباأل ةتعهدات المتعلقإستحقاقها أو الوفاء بال

ن م ةمخاطر السيول ة. وتقوم الخير كابيتال بإدارةعادل ةوبقيم ةعلى بيع أصل مالي بسرع ةالقدر

 خذ باإلعتبار مستوى تقبلبشكل دوري واأل ةالسيول مستوى ةل ومراقبخالل تنويع مصادر التموي

 .ةد إعداد خطط االستثمار المستقبلي( عنRisk Appetiteالمخاطر )
 

 سارة خ, البشرية األخطاء نتيجة ، األعمالالناتجة عن خلل بآلية سير  مخاطرال: هي المخاطر التشغيلية

خلل في النظم التقنية المستخدمة حيث يتم اعتبار عوامل نشوؤها عوامل  أو موظفين رئيسيين

 .داخلية

العمل حيث قامت الخير كابيتال ب، ودراستها وتحليلها  ةوتقوم الخير كابتال بمراقبة المخاطر التشغيلي 

لك بغرض تنظيم وذ Risk and control self-assessment)) ةالذاتي ةالمراقب ةعلى تفعيل عملي

بمعالجة مخاطر معدل دوران  الشركةتقوم كما وقياس مخاطر التشغيل والتخفيف من آثارها, 

 succession) المناسبة خطط اإلحالل الوظيفي من خالل وضع( (Staff Turnoverالموظفين 

planningألعمالامرارية بنجـاح توثيـق واختبـار برنـامج اسـتالشركة ت أكمـلذلك، فقد لى إ (. باإلضافة 

تقوم إدارة المخاطر بدراسة نسبة  خيراً (. اDisaster Recovery Centreث )الكوار حاالتوموقع معالجة 

 basicفي تقييم كفاية رأس المال عن طريق منهج المؤشر األساسي ) غيليةالمخاطر التش

indicator approach.) 
 

 وضع خالل من هذه المخاطر إدارة ويتم: وهو التغيير السلبي في أسعار السوق السوق مخاطر 

رعية, الش والمتطلبات النظامية التعليمات اتباع إلى باإلضافة،  السوق مخاطر تحمل لقابلية حدود

تغيرات المخاطر أسعار األسهم و ،ق التي تتعرض لها الشركةاسوأهم المخاطر المتعلقة باألومن 

 stop loss limits“ يتم معالجتها عن طريق سياسة إيقاف الخسارة حيث عارفي األس ةالسلبي

policy”.  
 

 التغيرات في أسعار صرف  نتيجةمالية ما ورقة هي مخاطر تغير قيمة و: مخاطر أسعار العمالت

)الدوالر  ةسعر صرف العمالت االجنبي وتذبذبالعملة األجنبية. وتتعرض الخير كابيتال لمخاطر تقلب 

 رففي أسعار الص بمراقبة التقلبات الشركة, وتقوم  (ةحيث أنها عملة أحد صناديق الشرك االمريكي

الت العمتقلب أسعار  ةنتيج ةلمخاطر عالي ة, والتتعرض الشركللحد من أي مخاطر لها مستمربشكل 

 .والدوالر األمريكي لك أن معظم معامالت الشركة هي بالريال السعودياالجنبيه وذ
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  ؤدي والتي ت السوق الماليةهيئة ل اللوائح التنظيميةب اإللتزام: وهي مخاطر عدم التشريعيةالمخاطر

وللتقليل من هذا النوع من المخاطر فقد قامت الخير  مات على الخير كابيتال,اأو غرلفرض عقوبات 

 .هكوادروإعتماد خطط تدريب مستمر لبإعادة هيكلة قسم االلتزام  م2017كابيتال خالل 

 : الشركات التابعةسابعاً 

   يوجد لدى شركة الخير كابيتال السعودية شركتان تابعتان وذلك على النحو التالي:

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 صناديق الخير العقاريةشركة 

  :م2012سنة التأسيس 

  :إدارة الصناديق العقاريةالقطاع 

 :ريال سعودي 500,000رأس المال 

 :100نسبة األستحواذ% 

شركة صندوق الخير كابيتال العقارية هي شركة ذات مسؤولية محدودة، 

مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

م، مملوكة بالكامل من قبل شركة الخير 10/01/2012بتاريخ  1010325452

عن  %5بطريقة مباشرة، وبنسبة  %95كابيتال السعودية وذلك بنسبة 

أعضاء مجلس إدارة الشركة بالنيابة عنها، ويتمثل النشاط طريق أحد 

 .ندوق في إدارة الصناديق العقاريةالرئيسي للص

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 شركة الخير كابيتال دبي المحدودة

 

   

 

  :م2013سنة التأسيس 

 الترتيب، والمشورة( القطاع: الوساطة المالية( 

 :دوالر أمريكي 500,000رأس المال 

  100األستحواذ:نسبة% 

شركة الخير كابيتال دبي المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة 

م في مركز 13/03/2014 بتاريخ 1552جب السجل التجاري رقم مسجلة بمو

دبي المالي العالمي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وتتمثل األنشطة 

نظيم تو، والحفظ ركة في تقديم خدمات الترتيب والمشورةشالرئيسية لل

الصناديق التمويل أو صفقات اإلستثمارات، تنظيم الكفالة، إدارة 

 المجمعة، وإدارة األصول، والتعامل بصفة أصيل ووكيل.
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األوراق المالية وحقوق اإلكتتاب التي تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأي والمصالح التعاقدية : امناً ث

 شخص ذو عالقة بالشركة أو مجلس إدارتها

س ) رئي الشالش عبداللهأن كاًل من  األستاذ/ يوسف بن األعزاء تود الشركة أن توضح للمساهمين 

مجلس اإلدارة(، واالستاذ/ عبداللطيف بن عبدالله الشالش )عضو مجلس اإلدارة(، واألستاذ/ هذلول 

لك وذبن صالح الهذلول )عضو مجلس اإلدارة( لهم مصلحة في أسهم شركة الخير كابيتال السعودية، 

 :ليةالتا المساهمة في الخير كابيتال السعوديةالغير مباشرة في أسهم الشركات عالقتهم من خالل 

 .)الشريك المسيطر( بنك الخير البحرين -1

 شركة مقر لالستثمار العقاري. -2

 شركة أصائل العقارية. -3

 شركة إنماء المدائن. -4

 شركة دعائم الخليج. -5

من أسهم  %5 يملك اإلدارة(كما نفيدكم بأن األستاذ/ يوسف بن عبدالله الشالش ) رئيس مجلس 

 .( نيابة عن شركة الخير كابيتال السعوديةذات أغراض خاصة )شركة تابعةشركة صناديق الخير العقارية 
 

 الصفقات التي تمت بين الشركة وأي شخص ذو عالقة بها :تاسعاً 

بين مجموعة من التعامالت م 2017خالل العام  تمتود الشركة أن توضح للمساهمين األعزاء أنه 

 ركةشكذلك بين الشركة وو، متعلقة بخدمات الحفظ بنك الخير البحرين )الشريك المسيطر(والشركة 

)شركة تابعة( وفقًا إلتفاقيات مستوى الخدمة الموقعة بين الشركة  المحدودة دبي كابيتال الخير

متعلقة ، وغير محددة بمبالغ مالية مقابل الخدمات المقدمة أعاله الموضحينواألطراف ذات العالقة 

إدارة المخاطر، والموارد البشرية، كما تمت خدمات تقنية المعلومات، وب على سبيل المثال ال الحصر

أيضًا صفقات بين الشركة وشركة دار األركان للتطوير العقاري، والمتعلقة بطرح صكوك دار األركان 

 م.2017في العام 
 

 الغرامات والعقوبات: راً عاش

من قبل م 2017خالل العام  وخطابات تنبيهية ماليةات غرامبحقها صدر  أن توضح بأنهتود الشركة 

 ، وذلك على النحو التالي: السوق الماليةهيئة 

تأخر الشركة في تزويد ريال نتيجة  10,000بإجمالي قدره  غرامة مالية واحدةصدرت بحق الشركة  -1

  .المرسلة للشركة التعاميمالهيئة بالمعلومات المطلوبة المتعلقة بأحد 
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   .خطابيين تنبيهيين م عدد2017ستلمت الشركة خالل العام ا -2

 الداخلية الرقابة مراجعة نتائج الحادي عشر:

خالل العام لشركة ا لبعض إدارات السنوية المراجعةأعمال في الشركة  الداخلية أجرى فريق المراجعة

 .التي تم إعتمادها من قبل لجنة المراجعة الداخلية في الشركةوفقًا لخطة المراجعة الداخلية م 2017

حيث قام فريق المراجعة الداخلية كإدارة استشارية مستقلة مرتبطة بلجنة المراجعة المنبثقة عن 

 ،تمويل الشركات إدارةءات مراجعة شاملة لكل من بإجرامجلس إدارة شركة الخير كابيتال السعودية 

غ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب )اإلدارات ، باإلضافة إلى إدارة التبليوإدارة عالقات العمالء

 يقومو. باإلدارات المعنيةحيث توصل فريق المراجعة إلى عدد من المالحظات الخاصة  المعنية(،

 إجتماعاتها الربع سنويةفي إلى لجنة المراجعة  تقارير نتائج المراجعةفريق المراجعة الداخلية بتقديم 

ل العام المالي، وكذلك مناقشة المالحظات مع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي التخاذ خال

 .اإلجراءات التصحيحية الالزمة

 م على 2017 الربع االول من العامخالل  بعد إجتماع فريق المراجعة معها تعمل اإلدارات المعنيةو

على كما تعمل مباشرًة، م 2017اإلجراءات التصحيحية حيال مالحظات فريق المراجعة الداخلية للعام 

 تفاديها مستقباًل. 

 القروض المستحقة على الشركةالثاني عشر: 

م 2017حصلت أحد الشركات التابعة "شركة الخير كابيتال دبي المحدودة" على قرض خالل العام 

 ةثابت فائدة بنسبةلالستثمار،  مليون ريال من خالل بنك اإلمارات 15,000,000قدرة  بمبلغ إجمالي

من تاريخ الحصول على القرض وقابل لتمديد اإلستحقاق يوم   92يستحق خالل  سنوي ٪4.5 لبمعد

، ولم يتم سداد أي دفعة من كصكو استثمارات على لإلستحواذوذلك  ،م2019مارس  20إلى 

 .القرض

 عشر: إقراراتالثالث 

أو أي من أعضاء مجلس أنه ال يوجد أي أعمال أو عقود كانت الشركة طرفًا فيها، يقر مجلس اإلدارة ب

إدارتها أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي للشركة أو أي شخص ذي عالقة بأي منهم مصلحة فيها 

 .م2017خالل العام 


