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 مقدمةأوال: 

 ......إلى السادة المساهمين

شركة الخير كابيتال  -التقرير السنوي والقوائم المالية الموحدة لشركتكميسرنا أن نعرض لكم 

م، كما يسعدنا أن نبلغكم 2015ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  "الشركة" السعودية

واستمرارا  في تحقيق متميزا  عن السنوات السابقة،  أنه في هذا العام شهدت الشركة أداء  

ن األوضاع األقتصادية الصعبة التي تواجهها أغلب اإلقتصادات على الرغم مأهداف النمو 

 األسواق المالية العالمية المتقلبة.وعلى المستوى العالمي، 

لشركة الخير كابيتال السعودية كان األداء المالي  أن نبلغكم أنه بتوفيق الله تعالى كما يسرنا

فعت اإليرادات اإلجمالية بنسبة رتام، حيث 2014م جيدا  مقارنة بالعام 2015للعام المالي 

ريال سعودي في  22,568,012ريال سعودي مقارنة ب  27,743,520لتصل إلى  22.93%

ريال  1,060,298.00ليصل إلى  %171.17م. كذلك زيادة صافي الدخل بنسبة 2014العام 

م. 2014بنهاية عام  (1,489,876.00) صافي خسارة قدرهام مقارنة ب2015سعودي بنهاية عام 

كما يعتبر زيادة نسبة األصول تحت اإلدارة مؤشر هاما  لنجاح أعمال الشركة، حيث بلغت في 

م، وذلك 2014ريال في العام  مليون 414مبلغ ب مقارنةريال،  مليون 827م مبلغ 2015العام 

 .%99.76بزيادة قدرها 

بطرح أول الشركة ، حيث قامت م2015لقطاع إدارة األصول خالل العام  كما استمر النجاح

المدرجة في  مختص في اإلستثمار في شركات الطروحات األولية قبلهادار من صندوق ي

 .السوق المالية

بإعطاء األولوية القصوى إلجتذاب  قامتكما قامت الشركة بالتركيز على الموارد البشرية، حيث 

المسؤوليات بعلى اإللتزام  ية في القطاع المالي، وكذلك حرصتأفضل الكوادر البشر

بالمجاالت  للطالب التدريب التعاونيمن خالل  التعليميةدعم المؤسسات بوذلك  اإلجتماعية،

 المالية.
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نموذج عمل الشركة في  م، فإنه يعكس مدى نجاح2015نتيجة لهذا األداء الجيد في العام و

ير منتجاتها لتواكب األوضاع مقارنة باألعوام السابقة، ومدى حرص الشركة على تطوهذا العام 

 اإلقتصادية الحالية.

 

 

 

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة                                                                                               

                                                           

 

_______________________        

 الشالش بن عبدالله يوسف                                                                                   
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 أعضاء مجلس اإلدارة

 

                                        

 الهذلول هذلول /السيد                                                                                            الشالش يوسف /السيد    

 )عضو(                                                 )رئيس مجلس اإلدارة(                                                            

 

 

                                                                  

 

 العريعر العزيز عبد /الدكتور                                                                                      الشالش عبداللطيف /السيد    

 )عضو(                      (                                                                                              عضو)                 

 

 

                                                             

 

 المهندس/ أيمن المديفر                                                      علي العثيم                                         /السيد          

 )عضو(                                                                                                                  )عضو(                 
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 ةواستراتيجياتها وأنشطتها الرئيس أهداف الشركةعامة على  لمحةثانيا: 

 نظرة عامة:

تكون شركة وذلك بأن تتميز بأن  تطلعاتإلى تحقيق الرؤية وال شركة الخير كابيتال السعودية تهدف

رائدة في االستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية داخل المملكة العربية السعودية 

ذات ثقة عالمية من خالل تقديم الحلول اإلبداعية ستثماريـة إأن تكون مؤسسة و وخارجها؛

الشركة بشكل  كما تهدف، م الشريعة اإلسالمية إلى العمالءوالمصممة بما يتوافق مع أحكا

أن تكون وسيط استثماري مالي بارز للمنتجات والخدمات اإلسالمية داخل المملكة  إلى أساسي

ى األفراد والمؤسسات ل أساسي إلإلى تقديم خدماتها بشك وأيضا   العربية السعودية.

 ستثمارية.إلا

 ها:تحقيق على الشركة ومن ضمن األهداف التي تعمل

 مع أحكام  ا  تجات وخدمات أكثر شموال  وتوافقأن تكون شركـة استثماريـة رائدة تقدم من

 الشريعة اإلسالمية داخل المملكة العربية السعودية.

  الشريعة اإلسالمية،ضمان تنفيذ كافة عمليات التشغيل بنزاهة وبما يتوافق مع مبادئ 

 ، والمعايير واألخالق المهنية المثلى.قواعدهاية وسوق المالالولوائح هيئـة 

باإلضافة  ،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

 المصرفية اإلستثماريةتمويل الشركات وخدمات  تقدم الشركة من خالل عملها كوسيط استثماري

 )"التعامل خدمات الوساطةو ،الصناديق االستثمارية(و لمحافظوخدمات إدارة األصول )إدارة ا

 .خدمات الحفظ، و، والدراسات والتقارير وكيل(بصفة أصيل و
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 فيما يلي وصف لما تقدمه الشركة من خدمات:

 تقدم الشركة لعمالئها  (:ترتيب والمشورة)ال تمويل الشركات والمصرفية اإلستثمارية

واإلستحواذ  اإلندماجعمليات وص بخص –المالية والخدمات  إلستشاراتمن امجموعة 

ترتيب الديون باإلضافة إلى و ،الطرح الخاصعمليات ، ولشركاتالمالية لهيكلة الو، للشركات

الخدمات تمويل الشركات وتي يقدمها قسم ال ات العامةاالكتتاب المشورة بخصوص

 .مصرفية اإلسثماريةال

 

 مع  إلستثماريةا متحقيق أهدافه على عمالئهاتساعد الشركـة  :ارة المحافظ االستثماريـةإد

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

المحافظ  مسؤوليـة إدارةمن خالل  ، وكذلكمهيكلة المحافظ االستثمارية الخاصة به

 (.الثرواتإدارة )أو  االستثماريـة

 

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

 والمتوافقة مع المتنوعةاإلستثمارية في استثمار أمواله عبر العديد من فئات األصول 

وإدارتها و اإلشراف عليها بما يحقق مصلحة عمالئها و أهدافهم  الشريعة اإلسالمية مبادئ

في هذا  عاليةخبرة وكفاءة  يذو الصناديق مديريمن  ، من خالل مجموعةاإلستثمارية

 .المجال

 

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

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

. أما فيما يخص نشاط التعهد بالتغطية, لممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل

الحصول على الترخيص الالزم في هذا الشأن من قبل هيئة السوق لشركـة إلى فتسعى ا

 .الخدمات التي تخص هذا النشاطيـم في تقد البدءالمالية، و
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  اليا  قسم لدى الشركة ح يوجد االستشارية:الخدمات و )التحليل المالي(الدراسات والتقارير

الشركة إلى إنشاء وحدة  تهدفو، إلدارة األصول تقديم البحوثالمالي و يختص في التحليل

 ,الء ودعم الوحدات البحثية األخرىإلى العم هذه الخدماتلتقديم  دراسات إستشاريةو أبحاث

فريق العمل الخاص بها ستكون قادرة على إعداد  قدرات قدراتها ومن ة الشرك تزيدبعد أن 

خارجية يعتمد عليها الكثير من المستثمرين والمؤسسات. وبالتالي، توفر الشركة  بحثية تقارير

ا آخر للدخل وميزة تنافسية د  .اخل سوق العملمصدر 

 

 ومن هذه إدارة الوساطةودارة األصول تقدم الشركة خدمات الحفظ إل :خدمات الحفظ ،

 إعداد التقارير وحفظ السجالت. و ت حفظ األصولالخدما

 التالية: العوائد المذكور أعاله عمل الشركة نماذج توفرمن المتوقع أن 

 نجاح عمليات  أتعابإيرادات وسات، أتعاب الخدمات االستشارية المالية للمؤس

رسوم الترتيب من ، والشركاتبيع الحصص في بين الشركات، و الدمجاإلستحواذ و

 عمليات الطرح الخاص و ترتيب الديون.

  مالءللع الخاصة إدارة المحافظ االستثماريةأتعاب. 

  إدارة الصناديقأتعاب االشتراك في الصناديق االستثمارية وأتعاب. 

 ت الوساطة.عموال 

  والدراسات الماليةأتعاب إعداد التقارير. 

 :أبرز المستجدات

مي، وذلك بإضافة بعض الوظائف بهدف يتنظالنظر في هيكلها التعمل الشركة على إعادة 

وجذب الكفاءات البشرية المتميزة في المجال   مواكبة التطورات على صعيد األسواق المالية،

هيكلها التنظيمي الجديد خالل النصف األول من العام وتسعي الشركة في اعتماد  المالي،

  م.2016
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 وتقرير مراجع الحسابات النتائج الماليةثالثا: 

  م2014م جيدا  مقارنة بالعام 2015كان األداء المالي لشركة الخير كابيتال السعودية للعام 

 27,743,520لتصل إلى  %22.93بنسبة رتفع إجمالي اإليرادات ا، حيث واألعوام السابقة

م. كذلك زيادة صافي 2014ريال سعودي في العام  22,568,012ريال سعودي مقارنة ب 

م مقارنة 2015ريال سعودي بنهاية عام  1,060,298.00ليصل إلى  %171.17الدخل بنسبة 

م. كما يعتبر زيادة نسبة األصول تحت 2014بنهاية عام  (1,489,876.00) خسارة قيمتهاب

 مليون  827م مبلغ 2015اإلدارة مؤشر هاما  لنجاح أعمال الشركة، حيث بلغت في العام 

 .%99.76م، وذلك بزيادة قدرها 2014العام  نهاية ريال في مليون 414مبلغ مقارنة بريال، 
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  عن نتائج السنة المالية السابقة الفروقات الجوهرية في النتائج 

 

 %التغير السنة السابقة السنة الحالية بند

 %19.52  12,603,000.00  15,063,248.00 اجمالي الدخل من االستثمارات

 %27.25  9,965,012.00  12,680,272.00 اجمالي االيردات التشغيلية

 %171.17 (1,489,876.00)  1,060,298.00 (الخسارة) الربح صافي

 

 توضيح بند 

 األسباب الجوهرية في

ارتفاع بند صافي الربح 

خالل الفترة  )الخسارة(

الحالية مقارنة  مع الفترة 

المماثلة من العام 

 السابق إلى

صول بيع جزء من األ بسبب وذلك  ،في إيرادات الشركة األخرىارتفاع 

 .مليون ريال 2.70 للشركة بمبلغ الثابتة 

 2.33وراق المالية بقيمة رباح من استثمارات في األاألصافي زيادة 

 مليون ريال

مليون ريال عن العام السابق  413صول المدارة بقيمة األزيادة في 

 %30.00مما أثر على االيردات التشغيلية بنسبة 
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عن السنة المنتهية  المالية الشركة نتائجمراجعته نتائج وأدناه رأي المراجع الخارجي للشركة  موضح

 م.2015ديسمبر  31في 

 

 



  التقرير السنوي لمجلس اإلدارة
 م                                                                                                    2015للعام                                                                                                                                    

 

Page 12 of 27 
 

 

 



  التقرير السنوي لمجلس اإلدارة
 م                                                                                                    2015للعام                                                                                                                                    

 

Page 13 of 27 
 

 

 م2015ديسمبر  31يناير حتى  1 من عن الفترة المفصلة النتائج المالية يتناول" 1" رقم الملحق. 

  الركيزة الثالثة عن طريق زيارة الرابط اإللكترونيإفصاح ويمكن اإلطالع على تقرير                 

om.sa/index.php/reports1http://www.alkhaircapital.c 

http://www.alkhaircapital.com.sa/index.php/reports1
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 الشركةمجلس إدارة  :رابعا  

 الشركةمجلس إدارة عضوية  -أ

انتخابهم بالمهنية المتنوعة والخبرة في المناصب ذات المسؤولية  تمالذين  األعضاءيتحلى 

مجلس اإلدارة مثل  أقرهاتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وفقا لمعايير اختيار محددة والعالية. 

 الملكية والمساهمة والمهارات الفنية وقدرة العضو على حماية مصالح المساهمين.

 .لماليخبرة في المجال ا ومستقلين وذ أعضاء مجلس اإلدارةمن ضمن أعضاء و

 

 جتماعاتاإل -ب

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

 دد القوانين الداخلية للشركةكل عام. ما لم تحفي يجتمع مجلس اإلدارة أربعة مرات على األقل 

 قكة في االجتماعات عن طرييجوز ألعضاء مجلس اإلدارة المشاروخالف ذلك،  األخرى اللوائحو

في  نوالتي من خاللها يستطيع كافة األعضاء المشاركي ،الهاتف أو أي وسيلة اتصاالت مماثلة

 ألعضاءإال بحضور أغلبية ا ال يكون إجتماع مجلس اإلدارة صحيحا  ، واالجتماع سماع كل منهم اآلخر

ا أو عن طريق  ، شريطـة أن يكون أحد األعضاء الحاضرين رئيس مجلس اإلدارة أو اإلنابةشخصي 

 نائبه.

 :إدارة شركة الخير كابيتال السعوديةمجلس  -ج

 أعضاء عضويةعن ملخص  الجدول أدناه يوضح ،" أعضاء6" ستةيتألف مجلس إدارة الشركة من 

 :التي لم فيها عضوية بمجالس إداراتهاوقائمة بأسماء الشركات األخرى  اإلدارة مجلس

 خرىاأل اإلدارات سلمجا عضوية تصنيف العضو أسم العضو #

 

1 

 

) رئيس  الشالش الله عبد بنيوسف 

 مجلس اإلدارة(

 

 غير مستقل 

 غير تنفيذي 

  دار األركـان للتطوير شركة مجلـس إدارة رئيس

 العقاري

  "رئيس مجلس إدارة بنك الخير "البحرين 

  رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية

 لتموين المساكن "سهل"
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2  

 الهذلول صالحبن  هذلول

 

 غير مستقل 

 غير تنفيذي 

  دار األركـان للتطوير شركة عضو مجلـس إدارة

 .العقاري

  "عضو مجلس إدارة بنك الخير "البحرين 

  عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لتموين

 المساكن "سهل"

 

3 

 

 الشالش الله عبد بن عبداللطيف

 غير مستقل 

 غير تنفيذي 

 لشركة المنتدب والعضو إدارة مجلس عضو 

 .العقاري للتطوير األركان دار

 البحرين" الخير بنك  إدارة مجلس عضو" 

  السعودية  لشركةامجلس إدارة عضو

 "سهل" لتمويل المساكن

 البحرينشركة "تآزر" "  إدارة مجلس عضو" 

 غير مستقل  العريعر نايف بن العزيز عبد/  الدكتور 4

 غير تنفيذي 

 رئيس مجلس إدارة شركة "تآزر" للتكافل  

 البحرين" الخير بنك  إدارة مجلس عضو" 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العثيم صالحبن  على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستقل 

 غير تنفيذي 

 الخير بنك  إدارة مجلسمستقل في  عضو 

 "البحرين"

  عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية

 بالرياض.

  رئيس اللجنة الوطنية لشباب األعمال

 بمجلس الغرفة السعودية.

 رئيس لجنة شباب األعمال بغرفة الرياض 

  رئيس مجلس إدارة مركز الملك سلمان

 للشباب.

  مجلس أمناء منتدى الرياض عضو

 االقتصادي.

  عضو مجلس إدارة األسبوع العالمي لريادة

 األعمال.

  الممثل اإلقليمي بالمملكة العربية

السعودية لشبكة المبادرين الشباب في 

 العالم اإلسالمي.
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  عضو مجلس إدارة شركة نجم لخدمات

 التأمين.

 

6 

 مستقل  المديفربن محمد  أيمن/ المهندس

  تنفيذيغير 

  شركة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس

 األندلس العقارية.

 .عضو مجلس إدارة شركة الحياة العقارية 

 عضو مجلس إدارة شركة هامات العقارية 

 

  م2015 المالية السنة خالل اإلدارة مجلسإجتماعات  -د

وتمت مناقشة م، 2015أربع إجتماعات خالل العام عقد مجلس إدارة شركة الخير كابيتال السعودية 

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

 :م، وسجل الحضور من خالل الجدول التالي2015

 
 

# 

 

 

 سجل الحضور

 

 

 المنصب

 اإلجتماع

 الرابع  الثالث الثاني األول

 م30/12/2015 م25/11/2015 م06/10/2015 م28/04/2015

 √ √ × √ 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  العريعر نايف بن العزيز عبد/ الدكتور 4

 √ √ × √ عضو مجلس اإلدارة  العثيم صالح على 5

 × √ √ √ عضو مجلس اإلدارة  المديفر أيمن/ المهندس 6

 √ √ √ √ الرئيس التنفيذي للشركة  خالد بن عبدالرزاق الملحم 7
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 اللجان الرئيسية لمجلس إدارة الشركة -هـ 

 اللجنة التنفيذية 

 لمحة عامة -1

صالحياتها وتمارس تعمل اللجنـة إدارة الشركة، ويتم تشكيل اللجنة التنفيذية وفقا  لقرار من مجلس 

 ، وتشمل مهام اللجنة التنفيذية ما يلي:وفقا لقرارات مجلس اإلدارةو لحد المسموح بهل وفقا  

 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 للشركةتولى مسؤولية اإلدارة التنفيذ 
 

 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.

في ا  آخر ا  يس اللجنة التنفيذية عضو، يعين رئا  منصب عضو اللجنة التنفيذية شاغرإذا أصبح و 

دارة المنصب الشاغر بشكل مؤقت، شريطة مناقشة هذا التعيين خالل أول اجتماع لمجلس اإل

 للمصادقة على هذا التعيين.

 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

 للشركة التنفيذي الرئيس عضو اللجنة خالد بن عبدالرزاق الملحم 3
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 نصاب اإلجتماعات -3

، ر أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذيةاكتمال النصاب القانوني لالجتماع بحضو بعد يتم عقد االجتماع

" كل عام 2تجتمع اللجنة التنفيذية بشكل منتظم وفقا لقرارها، شريطة أن تجتمع اللجنة مرتين "و

أو بأي وسائل الكترونية مماثلة  ،التنفيذية عبر الهاتف يمكن عقد اجتماعات اللجنةوعلى األقل. 

تعتبر هذه المشاركة حضورا  التصال من خاللها في نفس الوقت، والتي يستطيع جميع األعضاء او

نفيذية بأغلبية يتم إقرار كافة قرارات اللجنة الت، وجنة على هذا األمرإذا اتفق أعضاء الل لإلجتماع,

 .األصوات الموافقة

تتولى اللجنة التنفيذية مسؤولية إعداد تقارير دورية لمجلس اإلدارة عن تلك األمور الداخلة في و

نطاق مسؤوليات اللجنة، باإلضافة إلى تزويد مجلس اإلدارة بالتقارير الدورية والعارضة التي يطلبها 

 مجلس اإلدارة أو التي تراها اللجنة التنفيذية ضرورية.

 المراجعة لجنة 

 عامةلمحة  -1

 المراجعة هو مساعدة مجلس اإلدارة في اإلشراف على: 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 أعمال متابعةو استقالل وكفاءة. 

 اإللتزامالمطابقة وإدارة و  ،أداء المراجعين الداخليين للشركة. 

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

السعودية"، ويتولى عمليات المراجعة، وإعداد القوائم المالية بما يتفق مع "معايير المحاسبة 

 مسؤولية التدقيق المالي للقوائم المالية للشركة. حاسب القانوني الخارجيالم
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 العضوية -2

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

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

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

في  ا  آخر ا  عضو لمراجعةايعين رئيس لجنة  ،ا  شاغر ح منصب عضو لجنة المراجعةإذا أصبوالشركة. 

المنصب الشاغر 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 مجلسمستقل في  عضو عضو اللجنة العثيم صالحبن  على 3

 

 نصاب اإلجتماعات -3

، يتم عقد االجتماع عقب اكتمال النصاب القانوني لالجتماع بحضور أغلبية أعضاء لجنة المراجعة

" كل عام 4" أربعة مراتتجتمع لجنة المراجعة بشكل منتظم وفقا لقرارها، شريطة أن تجتمع اللجنة و

التي لكترونية مماثلة و، أو بأي وسائل إتماعات لجنة المراجعة عبر الهاتفيمكن عقد اجو على األقل.

 حضورا  لإلجتماع,تعتبر هذه المشاركة التصال من خاللها في نفس الوقت ويستطيع جميع األعضاء ا

راجعة بأغلبية األصوات يتم إقرار كافة قرارات لجنة الم، واتفق أعضاء اللجنة على هذا األمرإذا 

 .الموافقة
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تتولى لجنة المراجعة مسؤولية إعداد تقارير دورية لمجلس اإلدارة عن األمور الداخلة في نطاق و

مسؤوليات اللجنة، باإلضافة إلى تزويد مجلس اإلدارة بالتقارير الدورية والعارضة التي يطلبها 

 مجلس اإلدارة أو التي تراها لجنة المراجعة ضرورية. 

 

 

  الترشيحات و المكافآتلجنة 

 لمحة عامة -1

كامل  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 

بخدمات اإلستعانة موافقة مجلس إدارة الشركة،  ، بعدالمكافآتلترشيحات والجنة ل يحقو

في  المكافآتالترشيحات واالستشاريين الخارجيين المتخصصين من ذوي الكفاءة لمساعدة لجنة 

 تنفيذ مهام عملها.

وتتحمل تلك المسؤوليات الممنوحة لها من جانب  بمهامها المكافآتالترشيحات ولجنة  تقومو

 مجلس اإلدارة من وقت آلخر، وتشتمل على:

 دارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة مع اإللتوصية لمجلس ا

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

   دارة اإلحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس لإلالمراجعة السنوية

دارة، بما في ذلك تحديد اإلالمطلوبة لعضوية مجلس  التوإعداد وصف للقدرات والمؤه

 .دارةاإلعمال مجلس ألالوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو 

  مصلحة  دارة، واقتراح معالجتها بما يتفق معاإلتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس

 .الشركة

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

 .كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى
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  يراعى كبار التنفيذيين، ودارة واإلوضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس

 .داءباألعند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط 
 

 العضوية -2

جلس اإلدارة لمدة هم مين" أعضاء على األقل يع3من ثالثة " الترشيحات و المكافآتتتألف لجنة 

 وفي حال ،انتهاء فترة التعيين بعد المكافآترشيحات وتنتهي عضوية لجنة التو. " سنوات3ثالث "

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

في المنصب الشاغر بشكل مؤقت، شريطة  عضوا  آخرا   رئيس اللجنة، يعين مجلس إدارة الشركة

 .لى هذا التعيينمناقشـة هذا التعيين خالل أول اجتماع لمجلس اإلدارة للمصادقة ع

 

 :لترشيحات و المكافآتلجنة اأعضاء 

 منصب العضو تصنيف العضو أسم العضو #

 الشركةمجلـس إدارة عضو  رئيس اللجنة 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

 

 

 نصاب اإلجتماعات -3

الترشيحات  اكتمال النصاب القانوني لالجتماع بحضور أغلبية أعضاء لجنة بعديتم عقد االجتماع 

بشكل منتظم وفقا لقرارها، شريطة أن تجتمع اللجنة  الترشيحات والمكافآتتجتمع لجنة و، المكافآتو

، أو بأي عبر الهاتـف المكافآتالترشيحات ويمكن عقد اجتماعات لجنة و. " كل عام على األقل2" مرتين

التي يستطيع جميع األعضاء االتصال من خاللها في نفس الوقت و وسائل الكترونية مماثلة و
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يتم إقرار كافة قرارات و ،األمر تفق أعضاء اللجنة على هذاإذا ا تعتبر هذه المشاركة حضورا  لإلجتماع,

 .بأغلبية األصوات الموافقة المكافآتالترشيحات و

مسؤولية إعداد تقارير دورية لمجلس اإلدارة عن تلك األمور  المكافآتالترشيحات وتتولى لجنة و

الداخلة في نطاق مسؤوليات اللجنة، باإلضافة إلى تزويد مجلس اإلدارة بالتقارير الدورية والعارضة 

 الترشيحاتلجنة تزود و. ضرورية المكافآتالترشيحات والتي يطلبها مجلس اإلدارة أو التي تراها لجنة 

باإلضافة إلى نتائج المراجعة  اللجنةبتقرير سنوي حول أنشطة  ا  مجلس اإلدارة أيض المكافآتو

 .الترشيحات و المكافآتالسنوية لنشاط لجنة 

 

  للشركةالمستشار الشرعي 

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

وأنشطتها، 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.

للتأكد من  المستشار الشرعيإلى  تطبيقهافي قبل البدأ  نشطتهاسل كافة أعمال الشركة وأتر

 إلسالمية.توافق تلك األنشطة واألعمال مع قواعد الشريعة ا

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

   .السعودية
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 :  و التعويضات المكافآتخامسا 

 أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيينمكافآت 

بناء  على أداء الشركة  في الشركة كبار التنفيذيينألعضاء مجلس اإلدارة و مكافآتتم تخصيص 

، ويتولى كبار التنفيذيينومكافأة األعضاء و م مبلغ ثابت لتعويضتخصص الشركة كل عاكما . سنويا  

  .ذلكمجلس اإلدارة واألعضاء مسؤولية توزيع 

 

 :)بالريال السعودي( م2015للعام ت فصاح عن تلك التعويضات والمكافآفيما 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

 الرواتب والتعويضات 0 60,000 3,330,180

 البدالت 0 0 1,165,560

0 0 0 
المكافآت الدورية 

 والسنوية

 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: سادسا  

 تمانية:مخاطر اإلئ -أ

تنشأ مخاطر االئتمان عند اشتراك عدد من العمالء في أنشطة تجارية مماثلة، أو أنشطة 

في نفس الموقع الجغرافي، أو يكون لديهم نفس السمات اإلقتصادية، مما يؤدي إلى 

تأثر مقدرة هؤالء العمالء على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، وذلك نظرا  للتغيرات 

 رى.االقتصادية أو أي ظروف أخ

اولة تنويع نشاطاتها حوتقوم الشركة بإدارة تعرضها لمخاطر اإلئتمان من خالل م

 اإلقتراضية.

 

 مخاطر أسعار العمالت: -ب

ر الصرف تمثل مخاطر العمالت الناتجة عن تذبذب قيمة الصكوك نتيجة التغير في سع

بمراقبة عملة أحد صناديق الخير كابيتال السعودية(، وتقوم اإلدارة لعملة الدوالر األمريكي )

وال تتعرض الشركة لمخاطر عالية نتيجة العمالت األجنبية ، ، التقلبات في أسعار الصرف

 ن الشركة تتعامل بشكل رئيس بالريال السعودي.حيث أ

 

 :مخاطر العموالت -ج

اإليرادات المستقبلية نتيجة للتغيرات تتمثل مخاطر أسعار العموالت في مخاطر التغير في 

في أسعار العموالت، وتنشأ المخاطر عند وجود تفاوت بين الموجودات والمطلوبات 

 . الخاضعة لتعديالت أسعار العموالت ضمن فترة محددة

 

 مخاطر السيولة: -د

الزمة لمقابلة االلتزامات المتعلقة باألدوات صعوبة في تأمين السيولة ال الشركةتواجه 

المالية، وقد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة 

السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر  عادلة، ومن الممكن مواجهة مخاطروبقيمة 

 السيولة الكافية، من خالل التسهيالت اإلئتمانية وذلك لمقابلة أي التزامات مستقبلية.
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: الشركات التابعة    سابعا 
 

 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 المالي 

 :100نسبة األستحواذ% 

شركة صندوق الخير كابيتال العقارية هي شركة ذات مسؤولية 

محدودة، مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل 

م، مملوكة بالكامل من 10/01/2012بتاريخ  1010325452التجاري رقم 

بطريقة  %95قبل شركة الخير كابيتال السعودية وذلك بنسبة 

عن طريق أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة  %5وبنسبة مباشرة، 

بالنيابة عنها، ويتمثل النشاط الرئيسي للصندوق في إدارة الصناديق 

 31العقارية، إال أن الشركة لم تبدأ بعد عملياتها التجارية حتى تاريخ 

 م.2015ديسمبر من عام 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 دبي المحدودة شركة الخير كابيتال

 

   

 

  :م2013سنة التأسيس 

 الترتيب، والمشورة( القطاع: الوساطة المالية( 

 :دوالر أمريكي 500,000رأس المالي 

 :100نسبة األستحواذ% 

شركة الخير كابيتال دبي المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة 

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

مركز دبي المالي العالمي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وتتمثل 

 ركة في تقديم خدمات الترتيب والمشورةشاألنشطة الرئيسية لل
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تتاب التي تعود ألعضاء مجلس اإلدارة و أي المصالح التعاقدية أو األوراق المالية وحقوق اإلك: امنا  ث

 شخص ذو عالقة بالشركة أو مجلس إدارتها

تود الشركة أن توضح للمساهمين بأن المهندس أيمن المديفر )عضو مجلس إدارة مستقل( 

شركة مساهمة عامة سعودية طرحت  –يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة األندلس العقارية 

 .)حقوق إكتتاب( لشركةافي م، ويعتبر من المساهمين المؤسسين 2015لإلكتتاب العام في عام 
 

 الصفقات التي تمت بين الشركة و أي شخص ذو عالقة بها :تاسعا  

تود الشركة أن توضح للمساهمين األعزاء أنه لم تتم أي صفقة بين الشركة وأي شخص ذو عالقة 

 م.2015بها خالل العام 
 

 الغرامات والعقوبات: عاشرا  

م من قبل هيئة 2015قط خالل العام غرامة مالية واحدة فبحقها صدر  أن توضح بأنهتود الشركة 

( من 2( ريال سعودي، والمتعلقة بمخالفة الشركة للفقرة الفرعية )10,000السوق المالية مقدارها )

 الئحة األشخاص المرخص لهم. الفقرة )ب( من المادة الخامسة من

 

 الداخلية الرقابة مراجعة نتائج :الحادي عشر

داخلية ال مراجعةال"فريق المراجعة الداخلية" البحرين  الخيرلبنك الداخلية التابع  أجرى فريق المراجعة

 المتفق عليها بينالموقعة و تقديم الخدماتتفاقية إل وفقا  م 2015خالل العام لشركة لالسنوية 

حيث قام فريق المراجعة الداخلية كإدارة استشارية مستقلة مرتبطة والشركة.  بنك الخير البحرين

بلجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس إدارة شركة الخير كابيتال السعودية بتقييم مدى الكفاءة المالية 

اطر، وإجراءات وفعالية نظم وإجراءات الرقابة الداخلية للشركة، بما في ذلك إجراءات إدارة المخ

التشغيلية، واإللتزام بالسياسات الداخلية. ويقوم فريق وإجراءات الضوابط  ،الرقابة المالية

المراجعة الداخلية بتقديم تقرير سنوي إلى لجنة المراجعة وكذلك الرئيس التنفيذي للشركة يتضمن 

 المتعلقة بأنشتطها.كافة تفاصيل سير األعمال في كل إدارة من إدارات الشركة والمالحظات 

قامت الشركة بالعمل على اإلجراءات التصحيحية حيال مالحظات فريق المراجعة الداخلية للعام و

2015 . ، وتعمل على تفاديها مستقبال   م مباشرة 
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 اإلقرارات الثاني عشر:

 يقر مجلس اإلدارة بما يلي:

حتى  الطلب أم غير ذلكسواء  كانت واجبة السداد عند  قرض على الشركة ةأنه ال يوجد أي -1

 م. 2015ديسمبر  31تاريخ 

أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو أنه ال يوجد أي أعمال أو عقود كانت الشركة طرفا  فيها،  -2

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

 م.2015خالل العام 

 

 


