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 م1024 لعامتقرير مجلس إدارة سكو كابيتال 
 

 

 

 6 من 1 صفحة  خاص وســري 

 

 

 : اإلدارةتقرير مجلس 

" سدكو كابيتال"املالية  لألوراق والتنميةلالقتصاد  السعوديةيقدم ملساهمي الشركة  أن يسر مجلس اإلدارة

  .م1034ديسمبر  13املنتهية في  املالية لشركة للسنةالتقرير السنوي عن أداء ونشاطات ا

 

 : الرئيسيةطات االنش

 بتاريخ 33317-17 رقماملالية من هيئة السوق  املمنوحة الرخصةحسب  تتلخص نشاطات سدكو كابيتال

 :اآلتيم في 12/1/1030هـ املوافق 31/4/3413

 

 تقديم املشورة 

  الترتيب 

 اإلدارة 

 الحفظ 

  التعامل بصفة أصيل 

 التعهد بالتغطية 

 

 نه:ممجلس اإلدارة واللجان املنبثقة 

ملدة ثالث مومية الع الجمعية، يجري انتخابهم من قبل أعضاء ستةسدكو كابيتال من  إدارةيتشكل مجلس 

من السادة األعضاء م 13/31/1034في  كماالحالي دارة اإل مجلس . و يتكون أخرى سنوات مع جواز انتخابهم مرة 

 التالية أسماؤهم :

 العضوية في الشركات األخرى  تصنيفه اسم العضو

 بن محفوظ سالم لهاإلعبد
 رئيس املجلس

 (غير مستقل)

 القابضةبشركة سدكو  إدارةعضو مجلس  -

 الطبيةشركة النهدي  إدارةعضو مجلس  -

 إدارة شركة املحمل التجاريةعضو مجلس  -

 باناجه سليمان احمد
 عضو 

 (غير مستقل)

 القابضةشركة سدكو  إدارةعضو مجلس  -

 القابضة سدكو شركةل الترشيحات والتعويضات  لجنة رئيس -

 الفيصليةمجموعة  إدارةعضو مجلس  -

 الفيصليةجموعة مل املراجعة لجنة رئيس -

 البنك السعودي البريطاني إدارةعضو مجلس  -

 بالبنك السعودي البريطاني املراجعةرئيس لجنة  -

 فندقلي هاني
 عضو

 (غير مستقل)

 عضو مجلس إدارة شركة سدكو القابضة -

 كلينتون  مجموعة إدارة مجلس رئيس نائب -

 باعارمه مبارك عبد هللا
 عضو

 (غير مستقل)
  أخرى في شركات  ال يوجد عضوية

 عبدالرزاق املحمد الخريجي
 عضو

 (مستقل)

 القابضةاملرجان  عضو مجلس إدارة شركة -

 اإلسالميةباملجلس العام للبنوك عضو مجلس إدارة  -



 م1024 لعامتقرير مجلس إدارة سكو كابيتال 
 

 

 

 6 من 3 صفحة  خاص وســري 

 

 

 اإلسالميةللبنوك  واملراجعة املحاسبةبهيئة  إدارةمجلس عضو  -

 طارق جواد السقا
 عضو

 (مستقل)

 أجيج كابيتال عضو مجلس إدارة شركة -

 السعودية األسهممورجان ستانلي صندوق  عضو مجلس إدارة شركة -

 

 م :4102خالل عام  اإلدارةمجلس  أعضاءضرها كل عضو من عدد االجتماعات التي ح

 عدد املرات التي حضرها اسم العضو م

 مرات 4 عبداإلله سالم بن محفوظ 3

 مرات 4 احمد باناجه 1

 مرات 4 هاني فندقلي 1

 مرات 4 عبدهللا باعارمه 4

 مرات 4 طارق السقا 1

 مرات 4 عبدالرزاق الخريجي 6

 

 اجتماعات مجلس اإلدارة :

بيانات هذه  أدناهاجتماعات، ويبين الجدول  أربعةسدكو كابيتال عدد  عقد مجلس إدارةم 1034خالل العام 

 االجتماعات وسجل حضورها:

 % الحضور  نسبة ر و حضالعدد  االجتماع تاريخ م

 %300 6 م31/1/1034 3

 %300 6 م12/1/1034 1

 %300 6 م11/30/1034 1

 %300 6 م33/31/1034 4

 

  :م4102والتعويضات املدفوعة ألعضاء مجلس إال دارة لعام تفاصيل املكافآت 

 املنصب االسم م
 الرواتب

 واألجور 
 العموالت املكافآت  البدالت 

تعويضات 

مزايا  أو

 عينية

 اإلجمالي أخرى 

 - - - - - - - رئيس عبداإلله سالم بن محفوظ 2

 1000000 - - - 1000000 - - عضو احمد باناجه 1

 1000000 - - - 1000000 - - عضو هاني فندقلي 3

 3100000 - - - 3100000 - - عضو عبدهللا باعارمه 4

 1000000 - - - 1000000 - - عضو طارق السقا 5
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 6 من 4 صفحة  خاص وســري 

 

 

 

 م:4102لكبار التنفيذيين لعام  تفاصيل املكافآت والتعويضات املدفوعة

 المنصب االسم م
 الرواتب

 واألجور
 عموالت المكافآت  البدالت 

تعويضات 

أو مزايا 

 عينية

 أخرى

 )تذاكر(
 اإلجمالي

1 
 753005000 - 4005000 - 450005000 2415000 357115000 رئيس تنفيذي حسن الجابري

2 
 برنارد كارالب

المدير التنفيذي 

 لالستثمار
353165311 6065171 351105000 - 1105000 715000 151075100 

3 
 رشيد يار خان

 الملكية اسهم مدير

 الخاصة
2125212 4465121 2115000 - 3715000 415722 154145202 

4 
 151175011 675740 3105000 - 2225000 4105211 2005141 المالي ديرالم سامر أبوعكر

5 
 سامر شعبان

 االستثمارات مدير

 الدولية العقارية
6715710 1615110 1115000 - 3115000 - 356215000 

 268,548444 اليـــــــــــــــــــــــــــاإلجم

 

 :مجلس اإلدارة لجانن عملخص 

 عدد االجتماعات األعضاء اللجنة

 لجنة املراجعة
 (رئيس اللجنة)عبدالرزاق املحمد الخريجي  -

 عبدالرحمن محمد عداس -          محمد السيد العيوطي -
 سنويامرات اربع  

 وااللتزاماملخاطر لجنة 

 (رئيس اللجنة)عبدالرزاق املحمد الخريجي  -

 محمد السيد العيوطي -

 عبدالرحمن محمد عداس -

 حسن شكيب الجابري  -

 عبدهللا سالم الحيقي -

 

  أبو عكرسامر نايف  -

 عزيز شيخ احمد -

 بدوي  عبدالوهاباحمد  -

 سنويامرات اربع 

الترشيحات  لجنة

 والتعويضات

 (رئيس اللجنة) احمد سليمان باناجه -

           هاشم عبدهللا املحضار -

 الطاهرحسني عمر  -

 سنويا ة واحدهمر 

 

 :املراجعةلجنة 

. واملراجعة املحاسبةبخبره في مجالي  ون ويتمتع مستقلينوجميعهم غير تنفيذيين  ثالثة أعضاءمن  اللجنةتتكون 

بشكل دوري قاريرها مباشرة إلى مجلس اإلدارة ت اللجنةوترفع اإلدارة مجلس يتم اختيار األعضاء من قبل 

 في اآلتي: اللجنةومنتظم. تتلخص أعمال 

 1000000 - - - 1000000 - - عضو عبدالرزاق الخريجي 6

 5500000 اإلجمـــــــــــــــــــــــــــالي
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 6 من 5 صفحة  خاص وســري 

 

 

سدكو كابيتال  وإجراءاتلسياسات  طبقاوالتأكد من تنفيذها  راجعةامل ألعمال والتوجيه راقبةاملو  اإلشراف -

 .املالية السوق  ةهيئلوائح  تماشيا مع هومبادئ الحوكم

   .والتأكد من صحة سير العمليات الجوهرية األخرى  املراجعة أعمالكفاءة  رالعمل على تطوي -

تحسين قيمة عوائد وذلك بهدف حماية و  املخاطر  إدارةوتقديم النصح لها فيما يخص  اإلدارةمساعدة  -

 ملساهمين.ا

 .إلى مجلس اإلدارة اللجنةمقترحات  إلى الجوهرية باإلضافة املراجعةرفع مالحظات  -

 .إلى مجلس اإلدارةوتقديم اقتراح تعيينهم  املراجعين أداءتقييم  -

 

 :وااللتزاماملخاطر  لجنة

لجدول في ا إليهممشار إضافة لخمسة أعضاء  املراجعةلجنة  أعضاء، هم كامل أعضاء ثمانية من اللجنةتتكون 

 في اآلتي: اللجنةتتلخص مهام  و  مجلس اإلدارة تقاريرها مباشرة إلى اللجنةترفع ، و أعاله

طبقا لسياسات وإجراءات سدكو كابيتال ومبادئ  إدارة املخاطر  عمالأل والتوجيه  اإلشراف واملراقبة -

 .املاليةالحوكمه تماشيا مع لوائح هيئة السوق 

طبقا لسياسات وإجراءات املالية االلتزام فيما يخص أعمال األوراق  عمالأل والتوجيه  اإلشراف واملراقبة -

 .املالية هيئة السوق ولوائح ومتطلبات سدكو كابيتال 

   .بكلى اإلدارتينوالتأكد من صحة سير العمليات وااللتزام  إدارة املخاطر  أعمالالعمل على تطوير كفاءة  -

 .ملساهمينائد اوعو  استثماراتتحسين قيمة بهدف حماية و في فهم املخاطر والسيطرة عليها مساعدة اإلدارة  -

 الحكومية واألنظمةاملالية هيئة السوق ومتطلبات التأكد من تطابق سياسات عمل الشركة مع لوائح  -

 .املهنيةأفضل املعايير  لتطبيق العالقةذات  األخرى 

ذات  األخرى  الحكومية واألنظمةاملالية هيئة السوق  ومتطلبات بأنظمة ولوائح الشركةمراجعة مدى التزام  -

 .الشركات حوكمةات سياس إلى باإلضافة العالقة

  .وااللتزام املراقبةاعلية أنظمة مراجعة مدى ف -

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

والتي تخص  هةاملشبو املمارسات ب املتعلقةالشكاوي على سرية  للمحافظة إجراءاتالعمل على تأسيس  -

 .الداخلية الرقابة إجراءاتأو  املراجعة، املحاسبة

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

 .الشركةعمل  ريسوتأثيرها على  الجوهرية القضائية مراجعة الدعاوى  -

 .قترحات اللجنة إلى مجلس اإلدارةمالجوهرية باإلضافة إلى  طر واملطابقة وااللتزاماإدارة املخرفع مالحظات  -
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 6 من 6 صفحة  خاص وســري 

 

 

 لجنة الترشيحات والتعويضات:

تقاريرها مباشرة  اللجنةوترفع  ،أعالهبالجدول  إليهممشار  ،غير تنفيذيين أعضاء ثالثة منحاليا  اللجنةتتكون 

 في اآلتي: اللجنةتتلخص مهام و  مجلس اإلدارة إلى

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

   .بالشركة البشريةاملوارد  إدارةعلى تطوير  اإلشراف -

 .وكبار التنفيذيين اء مجلس اإلدارةالعمل على تطوير أداء أعض -

وكبار التنفيذيين وسياسات  عضاء مجلس اإلدارةتعويضات )الرواتب واملزايا( أل الماد مراجعة واعت -

  .كافة املوظفينلتعويضات )الرواتب واملزايا( 

 .وصف الوظائفاعتماد  إلى اإلحالل باإلضافةوالتي تتضمن  العاملةاعتماد خطط القوى  -

 

 :ةالداخلي ةالرقاب إجراءاتلفاعلية  ةالسنوي املراجعةنتائج 

لذلك تم  بالشركة الداخلية الرقابة إجراءاتسدكو كابيتال مسؤوله عن تنفيذ ومراجعة فعالية  إدارة إن

لسدكو كابيتال  ةالداخلي ةاملراجعالرقابة و لتقوم بأعمال  القابضةكو سد في ةالداخلي ةاملراجع إدارة التعاقد مع

 باآلتي: املعنيةاإلدارة  وهي بسدكو كابيتال، املراجعة بلجنة مباشر ارتباط لها مستقلة كإدارة

 .إلداراتألعمال ا الفحص الدوري -3

  .العينية والنقدية واملعلوماتية األصول فحص الوسائل واألساليب املستخدمة للحفاظ على وحماية  -1

  .التأكد من فعالية استخدام املوارد وبتكلفة معقولة -1

  .لها األدنىالعمل على وضع املخاطر في الحد  -4

  .، أو لجنة املراجعة، أو الرئيس التنفيذياإلدارةتقديم الخدمات االستشارية بناء على طلب مجلس  -1

ت فحص خاصة بناء على طلب أي عمليا أو القيام بعمليات تقص ي الحقائق، حاالت الغش أو الفساد،  -6

 .اإلدارة

 

دارات الشركة إل املراجعة  أعمال وقد تمت. املخاطر قييمتاملبني على  املراجعة منهج الداخلية املراجعة إدارة تتبع

 املتعلقة املالحظات حول  املراجعة ولجنة للشركة التنفيذي لرئيسرير لاتق إصدار قد تم م. و 1034سنة  خالل

 .املتبعة في مختلف إدارات الشركة األنظمةو  اإلجراءاتبمدى فاعلية 

 

من قبل  بالشكل النهائي اعتمادها تمالداخلية و  واإلجراءاتألنظمة تحديث ااالنتهاء من  ومن جانب آخر، تم

قد تطبيق النسخ املحدثة إلى  اإلشارةوتجدر م. 12/1/1034مجلس اإلدارة خالل اجتماع املجلس املنعقد بتاريخ 

 .الشركة لألعمالوالتنظيم  األداءمستوى  رفعو ملموسة رفع مستوى الحوكة بدرجة  في اسهم


