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 م2015 لعام كابيتال تقرير مجلس إدار  سدكو
 

 

 

 12 من 2 صفحة  خاص وســري 

 

 

 : الدار تقرير مجلس 

" التقرير السنوي عن سدكو كابيتال"املالية  لألوراق والتنميةلالقتصاد  السعوديةيقدم ملساهمي الشركة  أن اإلدارةيسر مجلس 

  .م2015ديسمبر  31املنتهية في  املالية لشركة للسنةأداء ونشاطات ا

 

 : الخطط والقرارات املهمةو   الرئيسيةطات االنش ألنواعوصف 

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

 :اآلتيم في 29/3/2010

 

 أو البيع التعامل ويشمل أصيل، ابصفته مالية ورقة في الشركة تتعامل بأن وذلك  :بالتغطية والتعهد أصيل بصفة التعامل 

 .بتغطيتها التعهد أو املالية، األوراق في االكتتاب إدارة أو الشراء

 

 تمويل أعمال في االستشارات تقديم أو املالية، األوراق بأعمال يتعلق فيما أشخاص بتقديم الشركة تقوم بأن وذلك :الترتيب 

 .مالية ورقة على صفقة تنفيذ أجل من شكل بأي تصرفت أو الشركات،

 

  التقدير حسب التصرف تستدعي حاالت في آخر لشخص عائدة مالية ورقة الشركة ديرت بأن وذلك : الدار. 

 

 أي ممارسته أو مالية، ورقة في تعامله ومخاطر مزايا بشأن آخر لشخص املشورة الشركة قدمت بأن وذلك  :املشور  تقديم 

 .مالية ورقة على يترتب تعامل حق

 

 الشركة حفظت بأن وذلك :الحفظ  
ا
 بذلك، آخر شخص قيام بترتيب قومت أو مالية، ورقة تشمل آخر لشخص عائدة أصوال

 .الالزمة اإلدارية باإلجراءات القيام الحفظ ويشمل

 

م وبناء على طلب من مجلس االدارة بإعداد وعرض االستراتيجية 2015قامت إدارة الشركة خالل  :املهمة والقرارات الخطط

م(. وقد قام مجلس إدارة الشركة بمناقشة ما تم عرضه 2020 – 2016العامة ألعمال الشركة لفترة الخمس سنوات القادمة )

 ما يلي:اعتماد  مجلس اإلدارة قام واملتطلبات الحااتاملخالل اجتماع مستقل. وبعد استيفاء كافة 

 .م2020 – 2016االستراتيجية العامة ألعمال الشركة للخمس سنوات القادمة ملوافقة على ا -

 لندن. –في اململكة املتحدة  الخدمات االستشارية العقاريةلتقديم املوافقة على أن يكون للشركة مكتب  -

سدكو ل لنشاط منشأة، تعمل في نشاط مكم   على الستحواذاأن تقوم إدارة الشركة بدراسة عدم املمانعة من  -

 . املاليةوخدماتها بحيث يدعم ذلك االستحواذ عوائد سدكو كابيتال  ،كابيتال

    بغرض تأمين االستحواذ على الصفقات االستثمارية. إمكانية تمويل عمليات  -
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 12 من 3 صفحة  خاص وســري 

 

 

 القانوني: املحاسب مالحظات وإيضاح ،كابيتال سدكو ألعمال املالية النتائج

فة إلى إيضاحات باإلضام، 2015ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في ألعمال الشركة املالية املدققة  النتائجبهذا التقرير مرفق 

 : م2014مقارنة بعام  م2015هم النتائج املالية لعام أ، وفيما يلي جدول يوضح القانونيومالحاات املحاسب 

 

 م2014عام  م2015عام  البيان

 89،080،518 120،076،737 مجمل اإليرادات

 66،000،911 81،559،699 إجمالي املصروفات التشغيلية

 23،079،607 38،517،038 الدخل من العمليات

 17،482،974 30،350،318 صافي الدخل

 246،722،303 301،422،459 إجمالي املوجودات

 29،501،784 53،946،372 إجمالي املطلوبات

 217،220،519 247،476،087 إجمالي حقوق املساهمين

 

 الفروقات الجوهرية في نتائج التشغيل: 

 

 عبارة عن:م 2014الفروقات في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة املالية السابقة 

 رسوم الخدمات اإلدارية لسدكو كابيتال صندوق الدخل العقاري الثاني. -

 رسوم الخدمات اإلدارية للمحفاة العقارية الدولية. -

 .األداءرسوم حسن  -

 رسوم الخدمات اإلدارية ملحافظ األسهم الخاصة. -
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 12 من 4 صفحة  خاص وســري 

 

 

 عضوية أعضاء مجلس الدار : 

 

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

، وتصنيفهم، وعضويتهم في م31/12/2015في  كماالحالي ويوضح الجدول التالي اعضاء مجلس اإلدارة . أخرى انتخابهم مرة 

 ات االخرى: الشرك إدارةمجالس 

 

 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 -

 كابيتال سدكو شركةل الترشيحات والتعويضات  لجنة رئيس -

 الفيصليةمجموعة  إدارةعضو مجلس  -

 الفيصليةجموعة مل املراجعة لجنة رئيس -

 البنك السعودي البريطاني إدارةعضو مجلس  -

 بالبنك السعودي البريطاني املراجعةرئيس لجنة  -

 هاني فندقلي
 عضو

 (غير مستقل)
 كلينتون  مجموعة إدارة مجلس رئيس نائب -

 باعارمه مبارك عبد هللا
 عضو

 (غير مستقل)
 أخرى  شركات في عضوية يوجد ال  

 عبدالرزاق محمد الخريجي
 عضو

 (مستقل)

 القابضةاملرجان  عضو مجلس إدارة شركة -

 اإلسالميةباملجلس العام للبنوك عضو مجلس إدارة  -

 اإلسالميةللبنوك  واملراجعة املحاسبةبهيئة  إدارةمجلس عضو  -

 عضو مجلس إدارة السوق املالية اإلسالمية الدولية -

 طارق جواد السقا
 عضو

 (مستقل)

 أجيج كابيتال عضو مجلس إدارة شركة -

 السعودية األسهممورجان ستانلي صندوق  عضو مجلس إدارة شركة -

 

 م :5201خالل عام  الدار مجلس  أعضاءضرها كل عضو من عدد االجتماعات التي ح

 عدد املرات التي حضرها اسم العضو م

 مرات 5 عبداإلله سالم بن محفوظ 1

 مرات 5 احمد باناجه 2

 )إحداها عن طريق الهاتف( مرات 5                                    هاني فندقلي 3

 مرات 5 باعارمهعبدهللا  4

 مرات 5 طارق السقا 5

 مرات 5 عبدالرزاق الخريجي 6
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 12 من 5 صفحة  خاص وســري 

 

 

 الدار :اجتماعات مجلس 

بيانات هذه االجتماعات وسجل  أدناهاجتماعات، ويبين الجدول  خمسسدكو كابيتال عدد  م عقد مجلس إدارة2015خالل العام 

 حضورها:

 % الحضور  نسبة ر و حضالعدد  االجتماع تاريخ م

 %100 6 م23/2/2015 1

 %100 6 م27/5/2015 2

 %100 6 م13/9/2015 3

 %100 6 م12/10/2015 4

 %100 6 م10/12/2015 5

 

 امها:الرئيسة ومه الدار وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس 

 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)عبدالرزاق املحمد الخريجي  -

 عبدالرحمن محمد عداس            محمد السيد العيوطي -
 سنويامرات اربع  

 وااللتزاماملخاطر لجنة 

  (اللجنة رئيس)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

 (اللجنةرئيس ) احمد سليمان باناجه -

 الطاهرحسني عمر            هاشم عبدهللا املحضار -
 سنويا تينمر 

 

 :املراجعةلجنة 

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

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

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

ومبادئ الداخلية املعتمدة  وإجراءاتلسياسات ل طبقاوالتأكد من تنفيذها  راجعةامل ألعمال والتوجيه راقبةاملو  اإلشراف -

 .املالية السوق  ةهيئلوائح  تماشيا مع الحكومة

 .اإلدارةمراجعة القوائم املالية وإبداء الرأي والتوصية بشأنها ملجلس متابعة أعمال املحاسب القانوني، و  -
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 12 من 6 صفحة  خاص وســري 

 

 

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

 .إلى مجلس اإلدارة اللجنةمقترحات  إلى الجوهرية باإلضافة املراجعةرفع مالحاات  -

 .إلى مجلس اإلدارةوتقديم اقتراح تعيينهم  املراجعين أداءتقييم  -

 

 :وااللتزاماملخاطر  لجنة

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

 في اآلتي: اللجنةتتلخص مهام  و  تقاريرها مباشرة إلى مجلس اإلدارة اللجنة

تماشيا مع لوائح هيئة  ةومبادئ الحوكماملعتمدة  جراءاتاإل لسياسات و لطبقا  إدارة املخاطر  ألعمالوالتوجيه  اإلشراف واملراقبة -

 .املاليةالسوق 

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

   .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  -

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

 .املهنيةأفضل املعايير  لتطبيق

 إلى باإلضافة العالقةذات  األخرى  الحكومية واألنامةاملالية هيئة السوق  ومتطلبات بأنامة ولوائح الشركةمراجعة مدى التزام  -

 .الشركات حوكمةات سياس

  .وااللتزام املراقبةاعلية أنامة مراجعة مدى ف -

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

أو  املراجعة، املحاسبةوالتي تخص  املشبوهةاملمارسات ب املتعلقةالشكاوي على سرية  للمحافاة إجراءاتالعمل على تأسيس  -

 .الداخلية الرقابة إجراءات

 .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  واملطابقة وااللتزامطر اإدارة املخرفع مالحاات  -

 

 لجنة الترشيحات والتعويضات:

 مجلس اإلدارة إلىتقاريرها مباشرة  اللجنةوترفع  ،أعالهبالجدول  إليهممشار  ،غير تنفيذيين أعضاء ثالثة منحاليا  اللجنةتتكون 

 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 -

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

  .كافة املوظفينل

 .اإلحاللوالتي تتضمن  العاملةاعتماد خطط القوى  -
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 م:5201لعام  أعضاء مجلس الدار  وكبار التنفيذيينتعويضات مكافآت و 

 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 6،881،700 --- --- الرواتب والتعويضات

 ريال 1،525،920 --- --- البدالت

 ريال 9،225،550 ريال 950،000 --- املكافآت الدورية والسنوية

 --- --- --- الخطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا عينية 

أخرى تدفع بشكل شهري أو 

 سنوي 

--- --- --- 

 

 :ومراقبتها تهاإدار خاطر وسياسة امل

املخاطر كافة أعمال ونشاطات املؤسسات املالية وبالتالي فهي جزء ال يتجزأ من نشاطات سدكو كابيتال. وعليه فإن سدكو  تالزم

على تحديد تلك املخاطر وقياسها ومراقبتها وإدارتها على نحو فعال. إضافة إلى تعزيز ثقافة الوعي كابيتال تدرك ذلك تماما وتعمل 

 بهذه املخاطر في جميع إدارات الشركة.

إدارة املخاطر في سدكو كابيتال من مسؤوليات مجلس اإلدارة وتحت متابعة وإشراف لجنة املخاطر و االلتزام، والتي تساعد مجلس 

 ارسة الدور الرقابي على األنشطة التشغيلية عن طريق تحديد املخاطر وتخفيف أثرها.اإلدارة في مم

إن الهدف الرئيس من إدارة املخاطر هو ضمان أن تكون أصول والتزامات الشركة والنشاطات االئتمانية والتشغيلية ال تعرضها 

بشكل دوري لضمان فاعلية إدارتها ومواكبة أي تهدد وجودها. وتقوم الشركة بمراجعة حدود املخاطر أن لخسائر من شأنها 

 متغيرات.

 أنواع املخاطر الرئيسية:

 املخاطر االئتمانية:

هي الخسائر الناجمة عن انخفاض الجدارة االئتمانية لألوراق املالية ألي مصدر، أو طرف ناير، أو مدين؛ والتي تتعرض لها و 

سدكو كابيتال. والتزاما بمتطلبات هيئة السوق املالية، تستخدم سدكو كابيتال تصنيف الوكاالت االئتمانية إضافة لدرجات جودة 

 ناسب لتعرضات هذا النوع من املخاطر. االئتمان لتحديد وزن الخطر امل
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 مخاطر السوق: 

هي مخاطر الخسائر من التعرضات داخل أو خارج املراكز املالي والتي تنشأ من التغيرات في معدالت أو أسعار السوق، مثل معدالت 

خسائر في العوائد ورأس املال. األرباح، وأسعار الصرف، وأسعار األسهم، وهوامش االئتمان و/أو أسعار السلع والتي ينجم عنها 

وتقوم سدكو كابيتال بمراقبة املخاطر املالية بفاعلية من خالل التحليل الدوري لآلثار الناجمة عن تغيرات مخاطر السوق ووضع 

 حدود لتلك املخاطر.

  مخاطر السيولة:

ند استحقاقها. ويمكن أن تشمل تلك النتائج هي نتائج مادية سلبية تنجم عن عدم وجود موارد سائلة كافية للوفاء بااللتزامات ع

خسائر مالية ناجمة عن عمليات تخارج من األصول بأسعار دون املستوى األمثل. وقد تنعكس تلك النتائج سلبا على السمعة أو 

ضمان األعمال ذات الصلة. إن سدكو كابيتال تحافظ وبشكل مستمر على موارد سيولة كافية، كمبالغ أو جودة األصول، ذلك ل

 عدم وجود خطر كبير لعدم وفائها بأي التزامات عند استحقاقها.

 املخاطر التشغيلية: 

هي مخاطر الخسارة الناجمة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية، واملوظفين واألنامة أو عن أحداث خارجية، والتي 

 .ت، أو تعويضات جزائية صادرة عن الجهات الرقابيةتتضمن املخاطر القانونية وتشمل، دون حصر، التعرض للغرامات والعقوبا

تقوم الشركة بمراجعة املخاطر التشغيلية بشكل ربع سنوي لحذف املخاطر منتهية الصالحية وإضافة املخاطر الناشئة حديثا من 

 اثرها. أجل ضمان أن ضوابط الرقابة الداخلية تتماش ى وبشكل استباقي للحد من هذه املخاطر الناشئة والتخفيف  من

 :تابعةات الشركال
 

 رأس مالها اسم الشركة التابعة
نسبة 

 ليية امل
 نشاطها الرئيس

 املقر الرئيس

 لعملياتها

الدولة محل 

 تأسيسها

اد الشركة السعودية لالقتص

 والتنمية للصناديق العقارية 
100،000 95% 

شراء وتملك االستثمارات بالنيابة 

عن صندوق سدكو كابيتال 

العقاري األول  صندوق الدخل   

 السعودية السعودية

سدكو كابيتال لوكسمبورج أس 

 أي
621،844 100% 

شركة إدارية إلدارة الصناديق 

  الدولية في لوكسمبورج
 لوكسمبورج لوكسمبورج

الشركة السعودية لالقتصاد 

والتنمية للصناديق العقارية 

 الثانية

50،000 95% 

شراء وتملك االستثمارات بالنيابة 

صندوق سدكو كابيتال عن 

  صندوق الدخل العقاري الثاني

 السعودية السعودية

 األوروبيــة كابيتال سدكو شركة

 املحدودة العقارية للصناديق

  جنيه 100

 إسترليني
100% 

 لالستثماراتكون بمثابة مالة تل

 العقارية في أوروبا 
جيرس ي جزيرة املتحدة اململكة   

سدكو كابيتال جـــنرال  شركة

 املحدودة  بارتنـــر
   جنيه 100

 إسترليني
100% 

لتكون بمثابة الشريك العام في 

 األوروبيـــة كابيتال سدكو شركة

املحدودة العقارية للصناديق  

جيرس ي جزيرة املتحدة اململكة   

 كايمـــانسدكو كابيتال  شركة

 املحدودة

    دوالر 100

 أمريكي
100% 

لتقديم املشورة إلدارة الصناديق 

كايمانفي جزر  املؤسسة  
  كايمان جزر 

الواليات املتحدة 

 األمريكية
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 بمصالح أعضاء مجلس الدار : ةمتعلقمعلومات 

 

واي شخص ذو  الشركة إدارةمجلس  ضاءأع من أليمالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود  وأوراقأي مصلحة الجدول التالي  يوضح

واي تغيير في تلك  أي من شركاته التابعة أو  الشركةدين  أدوات أو)حسب التعريف الوارد باللوائح( في اسهم منهم  أيعالقة ب

 :األخيرةتلك الحقوق خالل السنة املالية  أو املصلحة 

 
 

اسم عضو مجلس 

الدار  / الشخص 

 ذو العالقة

مصلحة في اسهم/أدوات 

دين لسدكو كابيتال أو أي 

 لهامن الشركات التابعة 

أوراق مالية تعاقدية في 

اسهم/أدوات دين لسدكو 

كابيتال أو أي من الشركات 

 التابعة لها

حقوق اكتتاب في 

اسهم/أدوات دين 

لسدكو كابيتال أو أي من 

 الشركات التابعة لها

أي تغيير فيها 

 م2015خالل 

 ينطبقال  ينطبقال  ينطبقال  ينطبقال  ينطبقال 

 

 

 

 

 بالقروض:معلومات متعلقة 

 

 :ذلك غير أم الطلب عند السداد واجبة أكانت سواء الشركة، عليها حصلت التي قروضالب املتعلقة املعلوماتالجدول التالي  يوضح

 
 

 اسم الشركة
مبلغ إجمالي 

 القرض األصلي
 املبلغ املتبقي منه مدته الجهة املانحة له

مبلغ املديونية 

 الحالية

املبلغ املدفوع 

سدادا للقرض 

 م2015خالل 

 ينطبقال  ينطبقال  ينطبقال  ينطبقال  ينطبقال  ينطبقال  ينطبقال 

 

خالل  ،ذلك غير أم الطلب عند السداد واجبة أكانت سواء ،هذا ويقر مجلس الدار  بأنه ال يوجد أي قروض على الشركة

 م.2015ديسمبر  31السنة املالية املنتهية في 
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 ذوي العالقة: األشخاصمعلومات الصفقات مع 
 

 م:2015ديسمبر  31للسنة املنتهية في  اواي شخص ذو عالقة به الشركة بين اتفقالصالجدول التالي  يوضح

 طبيعة املعاملة /الجهةاسم الشركة
مبلغ املعاملة خالل 

 م2015السنة 
 العالقة

 العليا اإلدارةموظفي  1،344،949 مكافآت / مزايا أخرى  مجلس اإلدارة

 العليا اإلدارةموظفي  20،252،000 مكافآت / مزايا أخرى  اإلدارة التنفيذية للشركة

 الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابضة

مكافأة نهاية الخدمة ومزايا أخرى 

 ملوظف محول 
48،647 

 39،431،072 أتعاب إدارية واستشارات مساهم

تكاليف خدمات مشتركة ومصروفات 

 عن الشركة متكبدة نيابة
2،550،000 

 شركة ميثاق لالستثمارات القابضة
 5،885،295 أتعاب إدارية

 شركة زميلة
 19،143،605 أتعاب استشارات

 غير موحدة شركة تابعة 311،250 مصروفات تشغيل سدكو كابيتال لوكسمبورج اس ايه

 1صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 
 5،577،996 أتعاب إدارية

 صندوق تحت إدارة الشركة 
 326،250 توزيعات أرباح مستلمة

 صندوق تحت إدارة الشركة 4،654،827 أتعاب إدارية 2صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 

 جهة منتسبة 1،800،182 أتعاب استشارات فراد(األ عمالء عدد من ال) بي إم أف

 غير موحدة شركة تابعة 2،500،915 أتعاب إدارية وإيرادات أخرى  صندوق هاجلي أي س ي

 غير موحدة شركة تابعة 2،511،962 أتعاب إدارية وإيرادات أخرى  صندوق بليكالندز أي س ي

 إدارة استثمار الصندوق  4,062,500 أتعاب إدارية 1صندوق سدكو كابيتال أوروبا 

 شركة سدكو كابيتال كايمان املحدودة
تكاليف متكبدة نيابة عن الصندوق 

 وأتعاب إدارية
 شركة زميلة 2،625،000

 صندوق تحت إدارة الشركة  151،556 أتعاب إدارية صندوق الخزينة سدكو كابيتال ألسواق النقد

 صندوق تحت إدارة الشركة  63،773 أتعاب إدارية 1صندوق سدكو كابيتال لالسهم السعودية 

 إدارة استثمار الصندوق  652،000 أتعاب إدارية 4صندوق سدكو كابيتال لالسهم العاملية 

 إدارة استثمار الصندوق  2،321،159 أتعاب إدارية صندوق سدكو كابيتال األساس ي لالستراتيجيات املتنوعة

 إدارة استثمار الصندوق  1،724،026 أتعاب إدارية صندوق سدكو كابيتال لالسهم الخليجية

 شركة زميلة 79،336 خدمات إقامة للفنادق إيالفشركة 

 شركة زميلة 2،178،137 وسياحة  خدمات سفر للسفر والسياحة إيالفشركة 

 شركة زميلة 1،661،805 أخرى مكتب و خدمات  إيجار  شركة انتماء للخدمات العقارية

 شركة زميلة 157،323 مصروفات تنقالت شركة الجزيرة للمعدات )أوتو ورلد(
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 العالقة:معلومات األعمال والعقود مع االشخاص ذوي 

 

أو  الشركةطرفا فيها ويكون الحد أعضاء مجلس إدارة  الشركة كون تتتعلق بأي أعمال أو عقود  معلوماتيوضح الجدول التالي 

 :للرئيس التنفيذي أو للمدير املالي أو أي شخص ذي عالقة بأي منهم مصلحة فيها

 

 الرئيس/ الدار  مجلس عضو اسم

 شخص أي/ املالي املدير/التنفيذي

 العالقة ذو

 عقود/  أعمال
/ األعمال طبيعة

 العقود

 شروط

/ األعمال

 العقود

 مد 

 العقود/األعمال

 مبلغ

 العقود/األعمال

 ينطبقال  ينطبقال  ينطبقال  ينطبقال  ينطبقال  ينطبقال 

 

مجلس إدار  الشركة أو حد أعضاء ود كانت الشركة طرفا فيها وكان أل هذا ويقر مجلس الدار  بأنه ال توجد أي أعمال أو عق

 للرئيس التنفيذي أو للمدير املالي أو أي شخص ذي عالقة بأي منهم مصلحة فيها.

 

 العقوبات والجزاءات:

 

 أو تنايمية  أو  يهإشرافقيد احتياطي مفروض من أي جهة  أو جزاء  أو عقوبة  أليم 2015لم تتعرض سدكو كابيتال خالل عام 

 قضائية، عدا ما يلي:

ريال، على سدكو  األف( عشرة 10.000م اصدر مجلس هيئة السوق املالية قرار بفرض غرامة مالية مقدارها )2015مايو  6في  -

املنعقد  اإلدارةهذا وقد تم مناقشة موضوع املخالفة في اجتماع مجلس  .من قواعد الكفاية املالية (52)كابيتال، ملخالفتها املادة 

ة واتخاذ يتصحيح إجراءاتالتنفيذية بأهمية العمل على ما يلزم من  لإلدارةاملجلس تعليماته  أعطىوقد  ،م13/9/2015بتاريخ 

 مستقبال. ةالخطوات الالزمة لعدم تكرار مثل تلك املخالف

ريال،  مائة وخمسون الف( 150.000م اصدر مجلس هيئة السوق املالية قرار بفرض غرامة مالية مقدارها )2015 يونيو 15في  -

وقد م. 2013يناير  30إلى  19عن املخالفات التي وردت في تقرير الزيارة التفتيشية العادية خالل القترة من على سدكو كابيتال، 

 لإلدارةاملجلس تعليماته  أعطىوقد  ،م2015سبتمبر  13املنعقد بتاريخ  اإلدارةفي اجتماع مجلس  املخالفات تم مناقشة موضوع

 واتخاذ الخطوات الالزمة لعدم تكرار مثل تلك املخالفات مستقبال. تصحيحية إجراءاتالعمل على ما يلزم من التنفيذية بأهمية 

( عشرة األف ريال، على 10.000م اصدر مجلس هيئة السوق املالية قرار بفرض غرامة مالية مقدارها )2015سبتمبر  14في  -

 إبريل 6حتى تاريخ م 2013 تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال سنة سدكو كابيتال، لتأخر الشركة في تزويد الهيئة بنسخة من

ديسمبر  10. هذا وقد تم مناقشة موضوع املخالفة في اجتماع مجلس اإلدارة املنعقد بتاريخ م2014مارس  31بدال من  م2014

يحية واتخاذ الخطوات م، وقد أعطى املجلس تعليماته لإلدارة التنفيذية بأهمية العمل على ما يلزم من إجراءات تصح2015

 مستقبال.ة الالزمة لعدم تكرار مثل تلك املخالف

 

 :ةالداخلي ةالرقاب إجراءاتلفاعلية  ةالسنوي املراجعةنتائج 

 إدارة لذلك تم التعاقد مع بالشركة الداخلية الرقابة جراءاتاإل سدكو كابيتال مسؤوله عن تنفيذ ومراجعة فعالية  إدارة إن

 مباشر ارتباط لهاو  مستقلة لسدكو كابيتال كإدارة ةالداخلي ةاملراجعالرقابة و لتقوم بأعمال  القابضةكو سد في ةالداخلي ةاملراجع

 باآلتي: املعنيةاإلدارة  وهي بسدكو كابيتال، املراجعة بلجنة

 .إلداراتألعمال ا الفحص الدوري -1

  .العينية والنقدية واملعلوماتية األصول فحص الوسائل واألساليب املستخدمة للحفاظ على وحماية  -2
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  .التأكد من فعالية استخدام املوارد وبتكلفة معقولة -3

  .لها األدنىالعمل على وضع املخاطر في الحد  -4

  .، أو لجنة املراجعة، أو الرئيس التنفيذياإلدارةتقديم الخدمات االستشارية بناء على طلب مجلس  -5

 .اإلدارةت فحص خاصة بناء على طلب أي عمليا أو لغش أو الفساد، حاالت اعن القيام بعمليات تقص ي الحقائق،  -6

 

تقرير  إصدار تم و  م2015سنة لاملراجعة  أعمال وقد تمت. املخاطر قييمتاملبني على  املراجعة منهج الداخلية املراجعة إدارة تتبع

تضمن التقرير قد . و املتبعة األنامةو  اإلجراءاتبمدى فاعلية  املتعلقة املالحاات حول  املراجعة ولجنة للشركة التنفيذي لرئيسل

 :  أهمهاالتوصيات من عدد من 

وقد قامت اإلدارة بمراجعة وتحسين اإلجراءات الخاصة بإصدار  .الحاجة لتحسين اإلجراءات الخاصة بإصدار تقارير العمالء -

  التقارير. 

. وقد قامت اإلدارة بإعداد خطة العمل املناسبة ملراجعة وتحسين محتوى املواقع اإللكترونية للشركةوتحديث ضرورة مراجعة  -

  م.2016قبل نهاية الربع الثاني من حتوى امل

 

  شير وتقدير:

متنان اال أن يتقدم بخالص الشكر و والتنمية لألوراق املالية  لالقتصادالشركة السعودية في ختام هذا التقرير، يسر مجلس إدارة 

مير محمد بن نايف بن أل لكي املسلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو ا امللكإلى مقام خادم الحرمين الشريفين 

محمد بن سلمان بن  ميرأل لكي املعبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وإلى صاحب السمو ا

 .وقرةملالدفاع، وإلى حكومة خادم الحرمين الشريفين ا اني لرئيس مجلس الوزراء وزيرثالعهد النائب ال آل سعود ولي وليعبدالعزيز 

 

الية في ملالية الذين يبذلون كافة الجهود التي تدعم صناعة الخدمات املإلى هيئة السوق اويتوجه املجلس كذلك بالشكر والتقدير 

 . اجه كافة اقتصادات العالمالتحديات الكبيرة التي تو الي الوطني رغم ملا القطاع ازدهاري بشكل فعال ف ون ويسهمملكة ملا

 

عمال التي أل ا ستراتيجياتال تواصلين ملعلى ثقتهم ودعمهم االشركة امتنانه إلى جميع مساهمي بخالص دارة إل كما يتقدم مجلس ا

املستمر، و في  نجاح الشركةصول في األ يمثلون أحد أهم وأقوى  الكرام الذين الشركةء العمإلى  والشكر موصول  ،الشركةضعها ت

لتحقيق والتزال املحرك الحقيقي وكفاءتهم التي كانت  إلى كافة موظفي الشركة على إخالصهمنتقدم بالشكر يفوتنا أن  ال الختام 

  .م2015عام النتائج املتميزة التي حققتها الشركة خالل 

 

 

 

 إدار  مجلس

 والتنمية لألوراق املالية لالقتصادالسعودية  الشركة

 )سدكو كابيتال(          


