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 مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

" التقرير السنوي عن أداء سدكو كابيتال"املالية  لألوراق والتنميةلالقتصاد  السعوديةيقدم ملساهمي الشركة  أن يسر مجلس اإلدارة

  .م2017ديسمبر  31املنتهية في  لشركة للسنة املاليةونشاطات ا

 

 : والقرارات املهمة والخطط الرئيسيةطات االنش ألنواعوصف 

هـ املوافق 13/4/1431 بتاريخ 11157-37 رقماملالية هيئة السوق  من املمنوح صيرختالحسب  تتلخص نشاطات سدكو كابيتال

 :اآلتيم في 29/3/2010

 

تعمل الشركة من خالل رخصة " التعامل بصفة أصيل والتعهد بالتغطية" على تحقيق  بالتغطية:التعامل بصفة أصيل والتعهد 

لربح وااالستثمارات واملمتلكات املحتفظ بھا للبیع التخارج في اإليرادات من االستثمارات والتي تتمثل بشكل أساس ي في األرباح املحققة من 

 .األخرى  واالستثمارات املاليةاستثمارات الدخل  من

ر سدكو كابيتال خدمات االستشارات املالية الخاصة بعمليات االندماج أو االستحواذ عن طريق تأدية دور املستشار املال ب:الترتي
ّ
ي توف

ترتيب تمويل الشركات كذلك  هاء عملية االندماج أو االستحواذللبائع أو املشتري، والتفاوض مع البائع أو املشتري حتى الوصول إلى إن

 املشاريع والتمويل العقاري  املتعلقة بتمويل

 لحصول  اإلدارة:
ً
للقيام بمهام االدارة تقوم الشركة ممثلة في قسم إدارة األصول  يةسدكو كابيتال على ترخيص هيئة سوق املال تبعا

 بتقديم الخدمات التالية لعمالئها:

 األسهم باإلضافة إلى الصندوق العقاري  إدارة الصناديق االستثمارية العامة في مختلف فئات األصول بما فيها صناديق أسواق

 .املتداول )سدكو كابيتال ريت(

  إدارة الصناديق االستثمارية الخاصة في مختلف فئات األصول بما فيها صندوق الخرينة سدكو كابيتال ألسواق النقد وصناديق

 .األسهم اإلقليمية والصناديق العقارية الخاصة

  مختلف فئات األصول بحسب القواعد والضوابط التي يتم االتفاق عليها مع العميلإدارة محافظ العمالء الخاصة في. 

 الخدمات مقابل املستحقة األتعابتعمل الشركة من خالل رخصة " تقديم املشورة" على تحقيق اإليرادات عن طريق  املشورة:تقديم 

 التي تقدمها الشركة للعمالء. االستشارية

 عائدة لشخص آخر تشمل ورقة مالية، أو بحفظ الشركة  تقوم الحفظ:
ً
قوم بترتيب قيام شخص آخر بذلك، ويشمل الحفظ تأصوال

 القيام باإلجراءات اإلدارية الالزمة.
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م، 2017لعامة ألعمال الشركة لعام بإعداد وعرض االستراتيجية ا م2017قامت إدارة الشركة خالل  :الخطط والقرارات املهمة

ما اعتماد ب مجلس اإلدارة قام واملتطلبات الحظاتاملوقد قام مجلس إدارة الشركة بمناقشة ما تم عرضه. وبعد استيفاء كافة  م،2018

 يلي:

 العقاري األول للتطوير حسب املالءمة.لصندوق سدكو كابيتال  خاصانشاء وطرح ملوافقة على ا -

 .م، وخطة االعمال2018ميزانية عام املوافقة على  -

 .م2018مؤشرات االداء الرئيسية لعام املوافقة على  -

  جديدة.على أدلة سياسات واجراءات املوافقة  -

 .له بن محفوظرئيسا ملجلس اإلدارة بدال عن الشيخ/ عبداإل ةحمد باناجأاملوافقة على تعيين األستاذ/  -

 .اإلدارةنائبا لرئيس مجلس  ةى تعيين األستاذ/ عبدهللا باعارماملوافقة عل -

 .املوافقة على تعيين السيدة/ رشا الدرويش عضوا في لجنة الترشيحات والتعويضات -

   .بتعديل صالحيات مجلس اإلدارة بالنظام األساس ي للشركةالتوصية الى الجمعية العامة للمساهمين  -

 

 النتائج املالية ألعمال سدكو كابيتال، وإيضاح مالحظات املحاسب القانوني:

حظات م، باإلضافة إلى إيضاحات ومال 2017ديسمبر  31النتائج املالية املدققة ألعمال الشركة للسنة املالية املنتهية في مرفق بهذا التقرير 

  :م2016 مقارنة بعام م 2017 املحاسب القانوني، وفيما يلي جدول يوضح أهم النتائج املالية لعام

 

سعودي ريال  - م2017عام  البيان  ريال سعودي - م2016 عام 

 129,835,078 139,071,614 مجمل اإليرادات

 87,722,673 92,676,980 إجمالي املصروفات التشغيلية

 42,112,405 46,394,634 الدخل من العمليات

 34,102,543 38,264,765 صافي الدخل

 326,786,873 357,864,146 إجمالي املوجودات

 55,141,148 57,589,442 إجمالي املطلوبات

حقوق املساهمينإجمالي   300,274,704 271,645,725 
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 الفروقات الجوهرية في نتائج التشغيل: 

 لألسباب التالية: نتائج السنة املالية السابقةالفروقات في النتائج التشغيلية عن 
ً
 كانت نتيجة

 رسوم الخدمات االدارية للمحفظة العقارية الدولية. -

 الدخل من االستثمارات العقارية الدولية. -

 

 نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

 املراجعة إدارة الرقابة الداخلية بالشركة لذلك تم التعاقد مع إجراءاتعن تنفيذ ومراجعة فعالية  ةإن إدارة سدكو كابيتال مسؤول

 ةاملراجع بلجنة مباشر ارتباط ولها مستقلة كابيتال كإدارةسدكو القابضة لتقوم بأعمال الرقابة واملراجعة الداخلية لسدكو  في الداخلية

 باآلتي: اإلدارة املعنية وهي بسدكو كابيتال،

 الفحص الدوري ألعمال اإلدارات. -1

  فحص الوسائل واألساليب املستخدمة للحفاظ على وحماية األصول العينية والنقدية واملعلوماتية. -2

  ة معقولة.التأكد من فعالية استخدام املوارد وبتكلف -3

  .مل على تقليل املخاطرالع -4

  تقديم الخدمات االستشارية بناء على طلب مجلس اإلدارة، أو لجنة املراجعة، أو الرئيس التنفيذي. -5

 .القيام بعمليات تقص ي الحقائق، عن حاالت الغش أو الفساد، أو أي عمليات فحص خاصة بناء على طلب اإلدارة -6
 

 لجنةل م وتم إصدار تقرير2017املخاطر. وقد تمت أعمال املراجعة لسنة  املراجعة املبني على تقييم منهجالداخلية  املراجعة إدارة تتبع

 مهًما في تقييم ف تؤدي عملية املراجعة الداخليةبمدى فاعلية اإلجراءات واألنظمة املتبعة.  املتعلقة املالحظات حول  املراجعة
ً
عالية دورا

تطبيق خطة مراجعة تعتمد على تقييم مستمر للتخفيف من مخاطر األعمال في الشركة عن طريق  وكفاءة الضوابط الداخلية من خالل

كما  .وقد استعرضت اللجنة مالءمة إطار الحوكمة وإدارة املخاطر وضوابط اإلدارةالرقابية.  مجموعة من املنهجيات واإلجراءاتإدخال 

 نتائج فقد تم تحديد نقاط ضعف ثانوية من خالل استعراض ذلك،أظهر اختبار املراجعة نجاح الضوابط على صعيد املمارسة. ومع 

 مرضية. الرقابية املراجعات الداخلية، وتم التوصل إلى نتيجة منطقية مفادها أن كفاية وفاعلية تدابير الضوابط الداخلية
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 س اإلدارة: عضوية أعضاء مجل

يتشكل مجلس إدارة سدكو كابيتال من ستة أعضاء، يجري انتخابهم من قبل الجمعية العمومية ملدة ثالث سنوات مع جواز انتخابهم 

 الشركةوعمالء مسؤول عن إيجاد وتقديم أداء مالي قوي مستدام وقيمة طويلة األجل ملالكي  ،سدكو كابيتالإدارة مجلس إن مرة أخرى. 

 للشركة ووضعالتنفيذية دارة لل وذلك لتقديم قيادة استراتيجية  دورهم معا كفريق، مجلس اإلدارةيؤدي أعضاء كما . سواء على حد

للتأكد من تحقيق  ضمان توفر موارد مالية وبشرية كافيةعلى  ذلك يعمل مجلس اإلدارة ، إلى جانبالواجب اتباعهاالقيم واملعايير 

 . والعامليقليمي واإلانة الشركة في السوق املالي املحلي األهداف التي تساهم تعزيز مك

 م، وتصنيفهم، وعضويتهم في مجالس إدارة الشركات االخرى:31/12/2017مجلس اإلدارة الحالي كما في عضاء أويوضح الجدول التالي 

 العضوية في الشركات األخرى  تصنيفه اسم العضو

 بن محفوظ سالم لهاإلعبد
 عضو

 (غير مستقل)

 القابضةبشركة سدكو  إدارةعضو مجلس  -

 الطبيةشركة النهدي  إدارةعضو مجلس  -

 إدارة شركة املحمل التجاريةعضو مجلس  -

 رئيس مجلس إدارة شركة ميثاق االستثمارية القابضة -

 رئيس مجلس إدارة شركة املحور لالستثمار القابضة -

 ةباناج سليمان حمدأ
 رئيس املجلس

 )غير مستقل(

 القابضةشركة سدكو  إدارةعضو مجلس 

 سدكو القابضة والتعويضات لشركةلجنة الترشيحات  عضو -

 هاني فندقليد. 
 عضو

 )مستقل(
 مجموعة كلينتون  إدارةنائب رئيس مجلس  -

 ةباعارم مبارك عبد هللا
 نائب رئيس املجلس

 )غير مستقل(

 عضو مجلس إدارة شركة عالم السيارات 

 عضو مجلس إدارة شركة موبار القابضة 

 عبدالرزاق محمد الخريجي
 عضو

 (مستقل)

 اإلسالميةباملجلس العام للبنوك عضو مجلس إدارة  -

 اإلسالميةللبنوك  واملراجعة املحاسبةبهيئة  إدارةمجلس عضو  -

 عضو مجلس إدارة السوق املالية اإلسالمية الدولية -

 عضو مجلس إدارة شركة ميثاق االستثمارية القابضة -

 طارق جواد السقا
 عضو

 )مستقل(

 عضو مجلس إدارة شركة أجيج كابيتال -

 السعودية األسهمعضو مجلس إدارة شركة مورجان ستانلي صندوق  -

 عضو مجلس إدارة شركة امريكانا -

 عضو بلجنة املوارد البشرية شركة امريكانا -

 سافيو تونج
 عضو

 )غير مستقل(

  عضو مجلس إدارة بشركة سدكو القابضة -

 لشركة سدكو القابضة رئيس لجنة املراجعة واملخاطر -

 كوربوريشنعضو مجلس إدارة شركة تيك داتا  -

 شركة انفستكورب تكنولوجي بارتنر رئيس مجلس إدارة -

 

 



 م2017 لعام كابيتال تقرير مجلس إدارة سدكو 
 

 

 

   14 من 6 صفحة

 

 

 م:2017خالل عام  اإلدارةمجلس  أعضاءضرها كل عضو من عدد االجتماعات التي ح

 عدد املرات التي حضرها اسم العضو م

 مرات 4 عبداإلله سالم بن محفوظ 1

 مرات 3 ةباناجحمد أ 2

 مرات 4 هاني فندقليد.  3

 مرات 4 ةعبدهللا باعارم 4

 مرات 3 طارق السقا 5

 مرات 4 عبدالرزاق الخريجي 6

 مرات 4 سافيو تونج 7

 

 اإلدارة:اجتماعات مجلس 

 بيانات هذه االجتماعات وسجل حضورها: أدناه، ويبين الجدول أربعة اجتماعاتسدكو كابيتال  عقد مجلس إدارة، م2017خالل العام 

 نسبة الحضور % عدد الحضور  تاريخ االجتماع 

 %86 6 م 28/02/2017 1

 %100 7 م24/05/2017 2

 %86 6 م10/10/2017 3

 %100 7 م13/12/2017 4
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 امها:وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلدارة الرئيسة ومه

 ينبثق من مجلس إدارة الشركة ثالث لجان فرعية وهي كما يلي: 

 ،لجنة املراجعة 

 ،لجنة املخاطر وااللتزام 

  والتعويضاتلجنة الترشيحات. 

 ء هذه اللجان، إضافة لعدد اجتماعاتها: وأعضا ءرؤساويوضح الجدول التالي 

 عدد االجتماعات األعضاء اللجنة

 لجنة املراجعة

 رئيس اللجنة() الخريجيعبدالرزاق محمد 

             محمد السيد العيوطي

ـــــاجبعبداالله  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ارـــ

 ربع أ
ً
 مرات سنويا

 وااللتزاملجنة املخاطر 

  اللجنة( رئيس) الخريجيعبدالرزاق محمد 

     محمد السيد العيوطي

ــــعبداالله اجب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ  ارــ

             حسن شكيب الجابري 

 يــــعبدهللا سالم الحيق

 سامر نايف أبو عكر        -

ــــكريستيان جوك       - ـــ ـــ ـــ ـــ  لــــــــ

 ربع أ حمد عبدالوهاب بدوي أ      -
ً
 مرات سنويا

 الترشيحات لجنة

 والتعويضات

 رئيس اللجنة()عبدالرؤوف مناع د.  -

 ةحمد سليمان باناجأ -

ــــرشا الدروي - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ             شـ

ـــعمر حسني الطاه -  رـ

  تينمر 
ً
 سنويا

 

 :املراجعةلجنة 

. يتم اختيار األعضاء من واملراجعة املحاسبةبخبره في مجالي  ون ويتمتع وجميعهم مستقلينغير تنفيذيين  ثالثة أعضاءمن  اللجنةتتكون 

 في اآلتي: اللجنةبشكل دوري ومنتظم. تتلخص أعمال قاريرها مباشرة إلى مجلس اإلدارة ت اللجنةوترفع اإلدارة مجلس قبل 

 التأكد من أن البيانات املالية مفهومة وشفافة، ويمكن االعتماد عليها. -

 الحكومةومبادئ الداخلية املعتمدة  جراءاتاإل و لسياسات ل طبقاوالتأكد من تنفيذها  راجعةامل ألعمال والتوجيه راقبةاملو  اإلشراف -

 
ً
 .املاليةالسوق  ةهيئلوائح  مع تماشيا

 .اإلدارةملجلس بشأنها مراجعة القوائم املالية وإبداء الرأي والتوصية متابعة أعمال املحاسب القانوني، و  -

   ومتابعة اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها. املراجعة أعمالكفاءة  رالعمل على تطوي -

 .إلى مجلس اإلدارة اللجنةمقترحات  إلى الجوهرية باإلضافة املراجعةرفع مالحظات  -

 .إلى مجلس اإلدارةوتقديم اقتراح تعيينهم الخارجيين  املراجعين أداءتقييم  -
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 :وااللتزاماملخاطر  لجنة

 اللجنةترفع ، و أعالهلجدول في ا إليهممشار إضافة لخمسة أعضاء  املراجعةلجنة  أعضاء، هم كامل أعضاء ثمانية من اللجنةتتكون 

 في اآلتي: اللجنة وتتلخص مهام تقاريرها مباشرة إلى مجلس اإلدارة

  ةومبادئ الحوكماملعتمدة  جراءاتاإل لسياسات و لإدارة املخاطر طبقا  ألعمالاإلشراف واملراقبة والتوجيه  -
ً
مع لوائح هيئة  تماشيا

 .املاليةالسوق 

 املالية االلتزام فيما يخص أعمال األوراق  ألعمالوالتوجيه  اإلشراف واملراقبة -
ً
 .املاليةهيئة السوق لوائح ومتطلبات ل طبقا

 .  اإلدارتين بكالوااللتزام والتأكد من صحة سير العمليات  إدارة املخاطرالعمل على تطوير كفاءة أعمال  -

 ائد املساهمين.وعو  استثماراتمساعدة اإلدارة في فهم املخاطر والسيطرة عليها بهدف حماية وتحسين قيمة  -

 لتطبيق العالقةذات  األخرى  الحكومية املالية واألنظمةهيئة السوق ومتطلبات التأكد من تطابق سياسات عمل الشركة مع لوائح  -

 .املهنيةأفضل املعايير 

 إلى باإلضافة العالقةذات  األخرى  الحكومية واألنظمةاملالية هيئة السوق  ومتطلبات بأنظمة ولوائح الشركةمراجعة مدى التزام  -

 .الشركات حوكمةات سياس

  .وااللتزام املراقبةاعلية أنظمة مراجعة مدى ف -

  .عمليات االحتيال إلى ل مخالف للنظام واللوائح باإلضافةفي أي عم بعة نتائج تحقيقات اإلدارةمراقبة ومتا -

أو  املراجعة، املحاسبةوالتي تخص  املشبوهةاملمارسات ب املتعلقة الشكاوى على سرية  للمحافظة إجراءاتالعمل على تأسيس  -

 .الداخلية الرقابة إجراءات

 .خرآ جهاز حكومي أي أواملالية هيئة السوق  من قبل للشركةمراجعة نتائج أي تفتيش أو فحص  -

 .الشركةعمل  ريسوتأثيرها على  الجوهرية القضائية مراجعة الدعاوى  -

 طر واملطابقة وااللتزام الجوهرية باإلضافة إلى مقترحات اللجنة إلى مجلس اإلدارة.ااملخ تيرفع مالحظات إدار  -

 

 لجنة الترشيحات والتعويضات:

  اللجنةتتكون 
ً
 مجلس اإلدارة إلىتقاريرها مباشرة  اللجنةوترفع  ،أعالهبالجدول  إليهممشار  ،غير تنفيذيين أعضاء ربعةأ من حاليا

 في اآلتي: اللجنةتتلخص مهام و 

  .العمومية الجمعية إلى شأن املرشحين لعضوية مجلس اإلدارةتوصياتها ب اللجنةترفع  -

   .بالشركة البشريةاملوارد  إدارةعلى تطوير  اإلشراف -

 .وكبار التنفيذيين اء مجلس اإلدارةالعمل على تطوير أداء أعض -

 املوظفين،كافة ل تعويضاتالوكبار التنفيذيين وسياسات  عضاء مجلس اإلدارةتعويضات )الرواتب واملزايا( أل الماد مراجعة واعت -

 .والتعاقب الوظيفي اإلحالل خطط والتي تتضمن العاملةاعتماد خطط القوى و 
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 م:7201التنفيذيين لعام مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

 البيان
أعضاء املجلس 

 التنفيذيين

أعضاء املجلس غير 

 التنفيذيين /املستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا 

بما فيهم اعلى املكافآت والتعويضات 

 الرئيس التنفيذي واملدير املالي

 ريال 7,238,364 --- --- الرواتب والتعويضات

 ريال 1,509,336 --- --- البدالت

 ريال 9,350,962 ريال 1,200,000 --- املكافآت الدورية والسنوية

 --- --- --- الخطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى 

 تدفع بشكل شهري أو سنوي 
--- --- --- 

 

 :كابيتال املخاطر بسدكو إدارة 

وتسعى عملية إدارة املخاطر في شركة سدكو كابيتال ي موجودة ضمن أنشطة سدكو كابيتال، وبالتالي فه ،املخاطر متضمنة في جميع األعمال تكون 

طر يحدد إطار عمل إدارة املخا ومراقبة وإدارة كل من مخاطرها بشكل فعال وتعزيز ثقافة التوعية باملخاطر في جميع أنحاء الشركة.وتقدير إلى تحديد 

 ،مخاطر السوق والتي تتضمن على سبيل املثال،  تيجياتها ومنتجاتها االستثمارية،عرض لها الشركة واسترافي الشركة إجراءات وإدارة املخاطر التي تت

 سمعة. مخاطر الستراتيجية و ال تشغيلية واالخاطر إضافة الى املومخاطر السيولة  ،ومخاطر معدل الفائدة / الربح ،واالئتمان

 :هيكل إدارة املخاطر

تحت متابعة وإشراف لجنة املخاطر وااللتزام، والتي تساعد مجلس ضمن مسؤوليات مجلس اإلدارة إدارة املخاطر في سدكو كابيتال تقع 

يوجد لدى سدكو كابيتال عمليات اإلدارة في ممارسة الدور الرقابي على األنشطة التشغيلية عن طريق تحديد املخاطر وتخفيف أثرها. 

وتدعم هذه العملية السياسات واإلجراءات التفصيلية واملنهجيات قييم وإدارة املخاطر التي تؤثر على الشركة، معالجة رسمية لتحديد وت

 .ومعايير التقييم ومتطلبات التوثيق لضمان الوضوح واالتساق

 نطاق وطبيعة نظم اإلبالغ عن املخاطر والقياس:

االئتمانية  واألنشطة ملخاطر السوق إن الهدف الرئيس ي إلدارة املخاطر هو التأكد من أن تعرض الشركة وموجوداتها ومطلوباتها 

ملراجعة لن يعرضها للخسائر التي تهدد بقاء الشركة. وكذلك أوجه القصور في الرقابة الداخلية، سواء تم تحديدها بواسطة ا ،والتشغيلية

، أو غيرهم، يتم عرضها في الوقت املناسب على لتزامدارة املطابقة واإلإالداخلي، أو  تدقيقأو من خالل الالذاتية لوظيفة املخاطر، 

 .ومن ثم يتم معالجتها وفقا لذلك واللجانمستوى اإلدارة التنفيذية 
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 ن فاعلية إدارة املخاطر وابقائها متوافقة مع املتغيرات التي قدبمراجعة دورية للحدود الخاصة باملخاطر للتأكد م سدكو كابيتالتقوم 

تطرأ على الشركة. يتم مراجعة وتحديث سياسات وإجراءات إدارة املخاطر بشكل دوري. وتغطي املراجعة الدورية األهداف 

 واالستراتيجيات، فضال عن التغييرات املتعلقة باملنتجات واألشخاص والعمليات واألنظمة.

 

 املخاطر الرئيسية:

 ، يمكن لسدكو كابيتال التعرض ملخاطر مختلفة مثل 
ً
بتحديد سدكو كابيتال قامت االئتمان والسوق والسيولة والتشغيل.   ،وليس عقدا

 ر. بلالقضاء على جميع املخاط يعنياملخاطرة ال  قابليةتحمل املخاطر مما يسهل تحديد وإدارة املخاطر والفرص. إن تحديد  قابليتها على

ة والخبرة املجاالت التي تتمتع فيها اإلدارة باملهارة واملعرف يتم تحمل املخاطر بطريقة محددة فييتعلق األمر بتحديد املخاطر وتقييمها بحيث 

طرة في املخا قابلية سدكو كابيتالإن املناسبة لالستفادة من الفرص املتاحة، مع التخفيف من املخاطر والحد منها في مجاالت أخرى. 

الثقة لتجنب املخاطر  اإلدارة العليايمنح  والدخول في مخاطر انتقائية بما يتماش ى مع األهداف االستراتيجية للشركة  صالحيةها يمنح

 التي ال تتماش ى مع األهداف االستراتيجية.

 

 :تابعةات الشركال 

 م:2017ديسمبر  31للسنة املنتهية في  الشركات التابعة لسدكو كابيتاليوضح الجدول التالي 

 رأس مالها اسم الشركة التابعة
نسبة 

 امللكية
 نشاطها الرئيس

املقر الرئيس 

 لعملياتها

الدولة محل 

 تأسيسها

الشركة السعودية لالقتصاد 

 والتنمية للصناديق العقارية 

100,000 

 ريال سعودي
95% 

شراء وتملك االستثمارات بالنيابة 

عن صندوق سدكو كابيتال 

العقاري األول صندوق الدخل   

 السعودية السعودية

سدكو كابيتال لوكسمبورج 

 أس أي

621,844 

 ريال سعودي
100% 

شركة إدارية إلدارة الصناديق 

 الدولية في لوكسمبورج
 لوكسمبورج لوكسمبورج

 

الشركة السعودية لالقتصاد 

والتنمية للصناديق العقارية 

 الثانية

50,000 

 ريال سعودي
95% 

 

االستثمارات بالنيابة شراء وتملك 

عن صندوق سدكو كابيتال 

 صندوق الدخل العقاري الثاني

 السعودية السعودية

شركة سدكو كابيتال كايمـــان 

 املحدودة

6,000,000 

 دوالر أمريكي
100% 

لتقديم املشورة إلدارة الصناديق 

 جزر كايمان املؤسسة في جزر كايمان

الواليات 

املتحدة 

 األمريكية

كابيتال اململكة شركة سدكو 

 املتحدة املحدودة

175,000 

 جنية استرليني
100% 

تقديم الخدمات في مجال 

 االستثمارات العقارية
 اململكة املتحدة اململكة املتحدة
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 بمصالح أعضاء مجلس اإلدارة: ةمتعلقمعلومات 

أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب  بعدم وجود لألوراق املالية قتصاد والتنميةليقر مجلس إدارة الشركة السعودية ل

أو أدوات دين  أسهم)حسب التعريف الوارد باللوائح( في أي منهم واي شخص ذو عالقة ب الشركةضاء مجلس إدارة ألي من أعتعود 

 . م2017ديسمبر  31 املنتهية في و تلك الحقوق خالل السنة املاليةواي تغيير في تلك املصلحة أ أو أي من شركاته التابعةالشركة 

 

 معلومات متعلقة بالقروض:

، سواء أكانت واجبة السداد يقر مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد أي قروض على الشركةم، 2017ديسمبر  31خالل السنة املالية املنتهية في 

 . غير ذلك أوعند الطلب 

 

 ذوي العالقة: األشخاصمعلومات الصفقات مع 
 

 م:2017ديسمبر  31للسنة املنتهية في  اي شخص ذو عالقة بهأو  الشركةبين ات فقيوضح الجدول التالي الص

 طبيعة املعاملة اسم الشركة/الجهة
مبلغ املعاملة خالل السنة 

 السعوديبالريال  /م2017
 العالقة

 1,562,876 مكافآت / مزايا أخرى  مجلس اإلدارة
 موظفي اإلدارة العليا

 21,500,000 مزايا أخرى  /مكافآت  اإلدارة التنفيذية للشركة

الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية 

 القابضة

خدمات إدارية 

 واستشارات
45,852,675 

تكاليف خدمات  مساهم

مشتركة ومصاريف 

متكبدة نيابة عن 

 الشركة

3,300,000 

 شقيقةشركة  5,100,937 خدمات إدارية شركة ميثاق لالستثمارات القابضة

 لوكسمبورج اس ايهسدكو كابيتال 
 17,659,582 خدمات استشارية

 شركة تابعة غير موحدة
 1,117,980 مصاريف تشغيل

  5,577,999 خدمات إدارية 1صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 
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 طبيعة املعاملة اسم الشركة/الجهة
مبلغ املعاملة خالل السنة 

 السعوديبالريال  /م2017
 العالقة

توزيعات أرباح 

 مستلمة
314,997 

 

 صندوق تحت إدارة الشركة

مصاريف متكبدة نيابة 

 عن الصندوق 
151,846 

 2سدكو كابيتال للدخل العقاري صندوق 

 6,681,000 خدمات إدارية وترتيب

مصاريف متكبدة نيابة  صندوق تحت إدارة الشركة

 عن الصندوق 
12,498 

للدخل العقاري األول صندوق سدكو كابيتال 

 حسب املالئمة

 3,300,000 خدمات إدارية وترتيب

 صندوق تحت إدارة الشركة

مصاريف متكبدة نيابة 

 الصندوق عن 
10,750 

دفعة مقدمة 

 للصندوق 
40,000,000 

 جهة منتسبة 716,680 خدمات إدارية عدد من املساهمين األفراد 

 صندوق هاجلي أي س ي

خدمات إدارية 

 وإيرادات أخرى 
574,806 

 تابعة غير موحدةة ركش
توزيعات أرباح 

 مستلمة
238,477 

صندوق ميلترست سدكو السهم دول الشرق 

 األوسط وشمال افريقيا
 148,566 خدمات إدارية

 إدارة استثمار الصندوق 

 7,430,792 خدمات إدارية 1صندوق سدكو كابيتال أوروبا 

 شركة سدكو كابيتال كايمان املحدودة
توزيعات أرباح 

 مستلمة
 شركة تابعة غير موحدة 771,964
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 طبيعة املعاملة اسم الشركة/الجهة
مبلغ املعاملة خالل السنة 

 السعوديبالريال  /م2017
 العالقة

مصاريف متكبدة نيابة 

 عن الشركة
231,362 

الخزينة سدكو كابيتال ألسواق صندوق 

 النقد
 2,043,097 خدمات إدارية

 تحت إدارة الشركة اديقنص

 24,884 خدمات إدارية 1صندوق سدكو كابيتال لالسهم السعودية 

 إدارة استثمار الصندوق  7,500,000 خدمات إدارية 4صندوق سدكو كابيتال لالسهم العاملية 

صندوق سدكو كابيتال األساس ي 

 لالستراتيجيات املتنوعة
 2,533,939 خدمات إدارية

 اديقالصنات دارة استثمار إ

 737,265 خدمات إدارية صندوق سدكو كابيتال لالسهم الخليجية

 صندوق تحت إدارة الشركة 215,884 خدمات إدارية صندوق النخبة املرن لالسهم السعودية

شركة سدكو كابيتال اململكة املتحدة 

 املحدودة
 شركة تابعة غير موحدة 3,922,469 خدمات استشارية

 شركة رشد العاملية للعقارات
مصاريف متكبدة نيابة 

 عن الشركة
7,500 

 شقيقة اتشرك

 

 90,755 مصاريف خدمات شركة تزويد للمهارات

 196,639 خدمات إقامة شركة إيالف للفنادق

 1,464,544 خدمات سفر وسياحة شركة إيالف للسفر والسياحة

 شركة انتماء للخدمات العقارية
إيجار مكتب و خدمات 

 أخرى 
986,232 

 60,364 مصاريف مواصالت شركة الجزيرة للمعدات )أوتو ورلد(
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 معلومات األعمال والعقود مع االشخاص ذوي العالقة:

حد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أل ود كانت الشركة طرفا فيها وكان يقر مجلس اإلدارة بأنه ال توجد أي أعمال أو عق

 .م2017ديسمبر  31املنتهية في  خالل السنة املالية أو للمدير املالي أو أي شخص ذي عالقة بأي منهم مصلحة فيها

 

 العقوبات والجزاءات:

عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من جهة إشرافية  أليم 2017لم تتعرض سدكو كابيتال خالل عام 

 أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

 

 شكر وتقدير: 

والتنمية لألوراق املالية أن يتقدم بخالص الشكر واالمتنان إلى  لالقتصادفي ختام هذا التقرير، يسر مجلس إدارة الشركة السعودية 

 عبد العزيزبن  سلمانمقام خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو امللكي األمير محمد بن 

على التسهيالت التي يسعون  ين الشريفين املوقرة، وإلى حكومة خادم الحرمفاعآل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الد

 لتوفيرها لخلق مجتمع أعمال جذاب للمستثمرين وجعل اململكة وجهة رئيسية
ً
 واإلستثمارات اإلقليميةلجذب رؤوس األموال  جميعا

 .واألجنبية
 

كة ويتوجه املجلس كذلك بالشكر والتقدير إلى هيئة السوق املالية الذين يبذلون كافة الجهود التي تدعم صناعة الخدمات املالية في اململ

 . ازدهار القطاع املالي الوطني رغم التحديات الكبيرة التي تواجه كافة اقتصادات العالمي بشكل فعال ف ون ويسهم
 

األعمال التي تضعها  الستراتيجياتامتنانه إلى جميع مساهمي الشركة على ثقتهم ودعمهم املتواصلين الص بخكما يتقدم مجلس اإلدارة 

 ال وفي الختاماملستمر،  نجاح الشركةصول في األ والشكر موصول إلى عمالء الشركة الكرام الذين يمثلون أحد أهم وأقوى  الشركة،

لتحقيق النتائج املتميزة  ساس يوالتزال املحرك اال وكفاءتهم التي كانت  على إخالصهم نتقدم بالشكر إلى كافة موظفي الشركةيفوتنا أن 

  .م2017عام التي حققتها الشركة خالل 

 

 

 

 مجلس إدارة

 والتنمية لألوراق املالية لالقتصادالشركة السعودية 

 )سدكو كابيتال(              

 

 

 


