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مصالحنا مشتركة 

افرص  توفرفهيالعالمية؛األصولإدارةفيرائدةشركةهيكابيتالسدكو
العامةاريةاالستثمالصناديقخاللمنالعالمية،األسواقفيجذابة  استثمارية  
.ةالشركتعتمدهاالتيالخاصةاألدواتوكذلكبعناية،الُمصممةوالخاصة
،م1976عامالىالشركةجذوروتعودم2010عامفيكابيتالسدكوتأسست
اتباعهاجانبىإلعقود،لثالثةامتدالقوياألداءمنحافل  بسجل  الشركةوتتمتع

.وفّعالةقويةاستثماريةالستراتيجيات

تثماراتاالسمبادئوفقالعملفيالعالممستوىعلىبريادتهاالشركةتتميز
مارواالستثاإلسالميةالشريعةأحكامبينتجمعوالتيالهادفة،األخالقية
.مخاطرمنالحدمعاستثنائيأداء  لخلقالمسؤولاألخالقي

نبذة عن سدكو كابيتال



نافلسفت

المسؤولاألخالقياالستثمار▪

هجنانباتباعلالستثمارعالميةرؤيةنتبنىنحن
عبر(((PEIالمسؤولاألخالقياالستثمار"الخاص
أحكاممعاألخالقياالستثمارمبادئدمج

مثيلالفرصا  عمالئنالنمنح(االسالميةالشريعة
قدمةمتدول  فيعالميةالستثماراتللوصوللها

بماالناشئة،األسواقمنللعديدباإلضافة
.قيمهممعيتماشى

الشراكة•

ةالقيمبتعزيزتسهمالشراكاتبأننؤمننحن
درةالقوتحسيناألعمالممارسةتكلفةمنوالحد

الفرصمناالستفادةفرصةلناوتتيحالتفاوضية،
الشراكةنموذجأنكما.الواعدةاالستثمارية

يلةطوعالقاتوبناءالشفافيةيضمنبناالخاص
والنجاحالمتبادلةالثقةعلىقائمةاألمد

.المشترك

التنويع▪

منمتنوعةمجموعةعلىعمالئنامعنعملنحن
عمليةخاللمنالمسؤولةاالستثمارحلول

ئاتفعبروالصارمةالديناميكيةاألصولتخصيص
ئدعواتحقيقإلىتهدفالتيالمتنوعةاألصول
.المخاطرحسبمعدلةقوية
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الشركةعنتعريف

ذويالخبراءمنةنخبتضمالمسؤول؛األخالقياالستثمارومبادئاإلسالميةالشريعةمعالمتوافقةالعالميةاألصولإدارةفيرائدةشركةهيكابيتالسدكو
ونهجها(عالميةالكابيتالسدكوصناديق)لوكسمبورغفيالصناديقمنصةإلىباإلضافةولندن،والرياضجدةفيالموجودةمكاتبناحولالعاليةالكفاءة

بتقديمالحافلابيتالكسدكوسجلويثرييعززماالمتسقة،االستثمارواستراتيجيةالمسؤولاألخالقيباالستثماروالتزامهااإلسالمية،الشريعةمعالمتوافق
.المستوىعاليةاستثماريةحلول

:كاالتيالعقاريةواألصولالثابتوالدخلاألسهممثلاألصولفئاتمختلفكابيتالسدكوتدير

.والناشئةالمتقدمةاألسواقعبرالخاصةالملكيةوأسهمالعامةاألسهمفينستثمراألسهم،فئات
.العقاريةوالصناديقالدولية،والعقارات،(المدرجةأوخاصبشكلالمملوكةسواء)التحتيةالبنيةفينستثمر،العقاريةاألصولفئات
.النقدوأسواقوالتأجير(العالميةالصكوك)الدخلأصولفينستثمر،الثابتالدخلفئات

األصوليصلتخصوديناميكيةمخصصةإستراتيجياتلعمالئنانقدمنحن.الضخمةالثرواتوأصحابالعائليةوالشركاتوالمؤسساتاألوقافهمعمالؤنا
اتتوافق .األخرىوالمتطلباتالمخاطروحجمبهمالخاصةالسيولةاحتياجاتمراعاةمعاالجتماعيةقيمهممعتمام 

تلكتوفرثحي.المدارةواألصولاإلسالميةالشريعةمعالمتوافقةالصناديقحيثمنالعالمفينوعهامناألكبرهيبناالخاصةلوكسمبورغمنصةتعتبر
إلىالوصولميينالعاللعمالئناتوفركماالسائلة،األصولفياإلسالميةالشريعةمعالمتوافقةالعالميةالفرصإلىالوصولإمكانيةلمستثمريناالمنصة
.كابيتالسدكومنتجات

فيالشركةلنهجتقديرا  المسؤولاالستثمارلمبادئالمتحدةاألمممنظمةقبلمنممكنتصنيفأعلىعلىكابيتالسدكوحصلتم،2020عامفي
لثالثالتصنيفاتأعلىعلىكابيتالسدكوحصلتكما.االستثماريةحلولهافيوالمؤسسيةواالجتماعيةالبيئيةالحوكمةعواملودمجالمسؤولاالستثمار
متوافقسعوديأصولمديرأولبصفتنا.الخاصةالملكيةوالمدرجةاألسهممنكلفياالستثمارمديريومراقبةوتعيينالختيارنهجهافيمتتاليةسنوات

مبادئبدمجراسخالالتزامناتؤكدالمسؤولاالستثمارلمبادئالتقييمنتائجأحدثفإنالمسؤول،االستثمارمبادئعلىيوقعاإلسالميةالشريعةأحكاممع
.االستثماريةقراراتناصميمفيبسالسةوالمؤسسيةواالجتماعيةالبيئيةالحوكمة

الشركةتأسيس

الشركةجذورودتع.العالمأنحاءجميعفيأنشطتهاوتمارسالسعودية،العربيةالمملكةفيالرئيسيمقرهااألصول،إدارةفيرائدةشركةهيكابيتالسدكو

السوقئةهيترخيصعلىكابيتالسدكوحصلت.مستقلةأصولإدارةشركةباعتبارهاكابيتالسدكوإطالقإعادةتمم2010عامأوائلوفيم،1976عامالى

23بتاريخ.(الحفظ/المشورةتقديم/اإلدارة/الترتيب)أنشطةومزاولةم2010مارس29بتاريخالعملممارسةفيالبدءوتمم،2009إبريل19بتاريخالمالية

والتعهديلأصبصفةالتعامل)وهوأخرجديدنشاطبإضافةكابيتالسدكوأعمالقائمةلتعديلالماليةالسوقهيئةترخيصعلىالحصولتمم2012إبريل

.م2012إبريل23بتاريخالنشاطهذامزاولةفيالبدءتموقد(بالتغطية

عليهتغييراتوأيالمدفوعالمالرأس

.عليهتغييرأييوجدوالسعودي،ريالمليونمائتيالمدفوعالمالرأس

المباشرينالمسيطرين

.كابيتالسدكوأسهممن%96نسبتهماتمتلكحيثالوحيد،المباشرالمسيطرهي(القابضةسدكو)القابضةوالتنميةلالقتصادالسعوديةالشركة

للشركةالرئيسيةالنشاطاتألنواعوصف

:اآلتيفي11157-37رقمالماليةالسوقهيئةمنالممنوحالترخيصحسبكابيتالسدكونشاطاتتتلخص

بتغطيتها،هدالتعأوالمالية،األوراقفياالكتتابإدارةأوالشراءأوالبيعالتعاملويشملمالية،ورقةفي"التعامل"رخصةخاللمنالشركةتتعامل:التعامل

للبيعبهاالمحتفظتوالممتلكااالستثماراتفيالتخارجمنالمحققةاألرباحفيأساسيبشكلتتمثلوالتياالستثماراتمناإليراداتتحقيقعلىتعملكما

.األخرىالماليةواالستثماراتالدخلاستثماراتمنوالربح

أواالندماجاتبعمليالخاصةالماليةاالستشاراتخدماتتقديمأوالمالية،األوراقبأعماليتعلقفيماأشخاصبتقديمالشركةتقومبأنوذلك:الترتيب

تمويلترتيبلككذاالستحواذ،أواالندماجعمليةإلنهاءالمشتريأوالبائعمعوالتفاوضالمشتري،أوللبائعالماليالمستشاردورتأديةطريقعناالستحواذ

.العقاريوالتمويلالمشاريعبتمويلالمتعلقةالشركات

الشركةتقومدارة،اإلبمهامللقيامالماليةسوقهيئةترخيصعلىكابيتالسدكولحصولتبعا  :(االستثماراتإدارات)الصناديقوتشغيلاالستثماراتإدارة

:لعمالئهاالتاليةالخدماتبتقديماألصولإدارةقسمفيممثلة

سدكو)اولالمتدالعقاريالصندوقإلىباإلضافةاألسهمأسواقصناديقفيهابمااألصولفئاتمختلففيالعامةاالستثماريةالصناديقإدارة▪

.(ريتكابيتال

والصناديقليميةاإلقاألسهموصناديقالنقدألسواقكابيتالسدكوصندوقفيهابمااألصولفئاتمختلففيالخاصةاالستثماريةالصناديقإدارة▪

.الخاصةالملكيةوصناديقالخاصةالعقارية

تقدمهاالتيةاالستشاريالخدماتمقابلالمستحقةاألتعابطريقعناإليراداتتحقيقعلى"المشورةتقديم"رخصةخاللمنالشركةتعمل:المشورةتقديم

.ماليةورقةعلىيترتبتعاملحقممارسةأوماليةبورقةالتعاملومزايامخاطربشأنللعمالءالشركة

القيامالحفظويشملبذلك،آخرشخصقيامبترتيبتقومأومالية،أوراقعلىتشتملوالتيآخرلشخصالعائدةاألصولحفظبأعمالالقيام:الحفظ

.الالزمةاإلداريةباإلجراءات

نبذة عن سدكو كابيتال
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الشركةتقدمهاالتيالرئيسيةالخدمات

توزيعتوخدمااالستثمارية،للمحافظالتقديريةاإلدارةوخدماتاالستشارية،الخدماتذلكفيبماالخدمات،منمجموعة  كابيتالسدكوتقدم
.ةالعقاريواألصولالدخل،وصناديقوالسلع،العامة،واألسهمالخاصةالملكيةأسهميخصفيماعال  أداء  إلىالوصولتضمنالتياألصول

إلىللوصوللفرصةاالمستثمرينوتمنحالعالميةاألسواقإلىتصلواسعةبإمكانياتاألصولإدارةفيمتخصصةعالميةشركةباعتبارهاسدكوتتمتع
ااألكثراألصولفئات الدينااألصولإدارةِفَرقوتضم.جذب  افريق  أعلىوتحقيقالمتميزباألداءحافل  بسجل  يتمتعونممنالعالميين،الخبراءمنمتميز 

.السوقفياستثماريةعائدات

الفرصنحوههاوتوجياستثماراتهمتخصيصخاللمنالعالم،مستوىعلىلعمالئهااالستثمارلمحافظالتقديريةاإلدارةخدماتكابيتالسدكوتقدم

منلألفرادصيصا  خالمصممةاالستثماريةللمحافظالتقديريةاإلدارةخدماتكابيتالسدكوتقدمالسوق،لتفضيالتوكاستجابة.عنهمنيابةالواعدة

االمصممةاالستثماراستراتيجياتالشركةوتتبنى.العاليةالمالءةأصحاب بينوتجمعمتوقعة،الوالعوائدالمخاطرأساسعلىوالقائمةللعمالء،خصيص 

اإلدارةعنولالمسؤالفريققاموقد.التنافسيةواألتعابالرسوموهيكليةاالستثمارية،للمحافظاالستباقيةاإلدارةنهجوبيناإلدارةوبينذلك

.العالميةسواقاألفيالمدرجةلألسهمالمستثمرينتفضيالتلتلبيةالواعدة؛االستثماريةاألدواتمنعددبطرحاالستثماريةللمحافظالتقديرية

ابذلكلتصبحالمؤسسية،االستثماراتمجالفيمتخصصةاستشاراتاالستشاريةالخدماتإدارةتقدم اشريك  العمالءتياجاتاحلتلبيةموثوق 
الخاصة،محافظهمنتكويعلىيعملوناالستشاريةكابيتالسدكوخدماتمنالمستفيدونالعمالء.والعالمياإلقليميالمستويينعلىاالستثمارية،

والدعميجريهالتياالسوقودراساتبالشركة،االستثماريةاالستشاراتفريقبمشورةمسترشديناالستثمارية،كابيتالسدكومنتجاتمنباالختيار
يتناسببمالاألصووتوزيعالعمالء،محافظوإدارةوتكوينوالعالمية،اإلقليميةالماليةاألسواقحولللعمالءالمشورةالفريقيقدمكما.يقدمهالذي

.والعالميةاإلقليميةلألسواقشاملةرؤيةالمستثمرينعالقاتلمديريالفريقيتيحكذلك،.االستثمارمخاطرتحملعلىوقدرتهم

:إدارة األصول 

:اإلدارة التقديرية لمحافظ االستثمار 

:الخدمات االستشارية 

الخدمات الرئيسية واإلدارات المساندة

المساندةاإلدارات

هذهتعمليثحالمتخصصة،المساندةالخدماتإداراتمنعددخاللمنكاملةبكفاءةأعمالهالتقديمالالزمةالتحتيةالبنيةكابيتالسدكوتمتلك
الشركةفيالمختلفةاألعماللقطاعاتالدعمخدماتتقديمعلىاإلدارات

األوسطالمكتب▪

المالية والخزينة▪

العمليات▪

تقنية المعلومات▪

االتصاالت والتسويق▪

القانونية▪

تطوير األعمال اإلقليمية والدولية▪

الشرعيةوالرقابةالمنتجاتتطوير▪

األموالغسلومكافحةااللتزام▪
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الشركات التابعة والصناديق المسيطر عليها 

:التاليةوالصناديقالشركاتعلىكابيتالسدكوتسيطرم2020عامبنهاية

ريال621,844الهامرأسيبلغعملياتها،تمارسوفيهالوكسمبورجفيتأسيسهاتملوكسمبورغ،فيالدوليةالصناديقإلدارةإدارةشركةهيأي،أسلوكسمبورجكابيتالسدكو
.كابيتاللسدكو%100بنسبةمملوكةوهيسعودي

6,000,000لهامارأسيبلغعملياتها،تمارسوفيهاكايمانجزرفيتأسيسهاتمكايمان،جزرفيالمؤسسةالصناديقإلدارةالمشورةتقدمالمحدودة،كايمانجزركابيتالسدكو
.كابيتاللسدكو%100بنسبةمملوكةوهيأمريكيدوالر

جنيه175,000مالهارأسيبلغعملياتها،تمارسوفيهاالمتحدةالمملكةفيتأسيسهاتمالعقارية،االستثماراتمجالفيالخدماتتقدمالمحدودة،البريطانيةكابيتالسدكو

.كابيتاللسدكو%100بنسبةمملوكةوهيإسترليني

رأسيبلغعملياتها،تمارسوفيهاكايمانجزرفيتأسيسهاتمالمحدودة،كايمـــانكابيتالسدكوشركةعنبالنيابةاالستثماراتوتملكبشراءتقومالمحدودة،سينتينالسياس
.كابيتاللسدكو%65بنسبةمملوكةوهيأمريكيدوالر6,000,000مالها

تمقيا،أفريوشمالاألوسطالشرقدولفياألوليةوالطروحاتالسعودياألسهمسوقفيالمدرجةالشركاتفيويستثمرالسعودية،لألسهمالمرنكابيتالسدكوصندوق

.كابيتاللسدكو%100بنسبةمملوكةوهيسعوديريال10,494,701الصندوقأصولصافيقيمةتبلغعملياته،يمارسوفيهاالسعوديةالعربيةالمملكةفيتأسيسه

.واألنظمةللوائحاتباعا  مستقلحفظأمينإلىالعمالءأصولبحفظالمعنيةالخاصالغرضذاتالشركاتملكيةبنقلكابيتالسدكوشركةقامت*

الشركات التابعة
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عكرأبوسامر
التنفيذيالرئيس

مناكثرمنذوالعملياتيةللمالالتنفيذيالرئيسمنصبتقلدأنبعدكابيتالسدكوفيالتنفيذيالرئيسمنصبحاليا  سامرالسيديتولىسنة،20منأكثرإلىيمتدخبرةبرصيد
ضعووالشركةأعمالسيرعلىاإلشرافمهامسامرالسيديتولىالشركة،إدارةومجلساإلدارةمجلسرئيسمعقربعنعملهإلىباإلضافة.الشركةفيسنواتثمان

لجنةعملهمهامإلىافةباإلضسامرالسيديرأس.إجماال  للشركةالسنويةاإلستراتيجيةلرسمباإلضافةالشركةوحداتلمختلفالتشغيليةالخططورسماألعمالإستراتيجيات
خاللمنتنفيذيةةإداريمناصبفيالعملسامرالسيدخبراتتشملكما.وااللتزاماالستثماربالحوكمة،المتعلقةالجوانبعلىمباشربشكللإلشرافاالستثمارولجنةاإلدارة
سبيداليتشركةمنهاوالعالميةاالستثماريةوالبنوكالماليةالمؤسساتمنعددلدىسابقا  عملكماكابيتال،سدكوفيوالماليةالعملياتمنلكلتنفيذيكرئيسعمله

وشهادةقانونيبمحاسشهادةعلىحاصال  لكونهباإلضافةالكنديةالجنسيةسامرالسيديحمل.الكنديالملكيالبنكإلىباإلضافةبرمودافينيويوركوبنك،مانجمنت
.الكنديةأونتاريوبمقاطعةبروكجامعةمن(المحاسبةتخصص)األعمالإدارةفيالبكالوريوس

عابدالوهابعبد
واالتصالوالتسويقاإلقليميةاألعمالتطويررئيس

خبرتهخولته.اإلدارةولجنةاالستثمارلجنةفيعضويتهعنفضال  الشركةفيالمنتجاتتطويرلجنةيرأسوهو.فيهاسنة14أمضىأنبعدالشركةفيأدوارهكأحدثكابيتالسدكوشركةفيواالتصالوالتسويقاإلقليميةاألعماللتطويركرئيسعابدالسيديعمل
الخاصة،الملكيةأسهمإدارةرومديرئيسونائبباإلنابة،الشركاتتمويلإدارةمديرمنصبسابقةمراحلفيتولىوقد.منهاوالتخارجعليهاواإلشرافالخاصةالملكيةأسهموصناديقالمشتركةلالستثماراتالواجبالحرصبدراساتالقيامكابيتالسدكومعالطويلة
.العالمأنحاءمختلففيالخاصةالملكيةأسهمفياستثمار100علىاإلشرافمسؤوليةتولىحيث

سالفاتيفاليريو
األصولإدارةورئيسلالستثماراتالتنفيذيالرئيس

والثرواتاألصولإدارةفيعاما  نالثالثيتناهزبخبرةسالفاتيالسيديحظى.األصولإدارةورئيسالجديدلالستثماراتالتنفيذيالرئيسمنصبليشغلكابيتالسدكوبشركةمؤخرا  سالفاتيفاليريوالتحق
Bancoرومابنكإلىانضمكما.بألمانياCommerzbankبنكفيالثابتالدخلقطاعفيعملهبدأوقد.المواقعمنالعديدعبررائدةعالميةماليةبمؤسسات di Roma (UniCredit)لمحفظةكمدير

اليابإيطميالنفيالمحافظإدارةرئيسبصفتهاألصولإلدارةمورجانبيبجيكذلكالتحقإيطاليا،فيبروماBCCفيالمحافظةإدارةقسمإدارةوبعد.الماليةاألوراققسمإلىاالنتقالقبلالثابتالدخل
بنكفيثرواتالإدارةقسمإلىبعدهاانتقلمورجان،بيجيفيالعمليةحياتهنصفيناهزماقضىأنوبعد.لندنفيالعالميةالمتعددةاألصولومجموعةالمتعددةاالستراتيجياتلحلولرئيسا  ثم

افاليريوكانكما.المتحدةبالمملكةاالختياريةالمحافظإدارةرئيسمنصبليشغلدويتشه لجنةرئيسنصبمشغلهجانبإلىبنك،ودويتشهمورجانبيجيمنكللدىاالستثماريةباللجانعضو 
السياسيةالعلومفيالبكالوريوسودرجة(Sinnea)والتأمينالمصرفيةاألعمالقطاعفياألعمالإدارةفيالماجستيردرجةعلىحاصلوهو.األلمانياإلقراضبنكلدىالمتحدةبالمملكةاالستثمارات
المعتمدينالماليينللمحللينالبريطانيةالجمعيةفيكذلكعضووفاليريو.(روماجامعة)واالقتصادية

البشيرأيمن
العمالءواستشاراتالدوليةاألعمالتطويررئيس

كمهندسعملكمابسدكوالتحاقهقبيلسنواتخمسلمدةالسعوديةاالتصاالتشركةفيتخطيطكمهندسأيمنعمل.األصولوتخصيصوالمراقبةالمدراءواختياراألصولإدارةفيخبرتهوطورالمدراءتدريببرنامجخاللمن2008ينايرفيسدكوبشركةأيمنالسيدالتحق
اويشغل.العليانشركةفيشبكات ا15عنتزيدلمدةالمشورةخدماترئاسةإلىباإلضافةاألعمالتطويرقسمرئيسمنصبحالي  .عامينلمدةالدوليةالسائلةاألصولقسمترأسأنبعدالمتنوعةالخبرةمنعام 
اكان.الشرفمرتبةمع2007عامالصناعيةالهندسةفيالماجستيردرجةعلىوحصل2000عامالصناعيةالهندسةكلية-العزيزعبدالملكجامعةمنأيمنتخرج اكابيتال،سدكوفياألصولإدارةلجنةوسكرتيرالتصويتحقلهعضو  اوعضو  الدوريةاألصولتخصيصلجنةفيمصوت 
اكانكما.عليهاوأشرفتالماليةالسوقهيئةشكلتهاالتياالستثمارمديريلجنةفيكابيتالسدكوومثل اوهو.ائلةالسلألصولالعالميةالشريعةلبرنامجالرئيسيوالمنسقكابيتالسدكوفيالمنتجاتمنللعديداألصولتخصيصفريقفيعضو  استثمارلجان3فيعضوحالي 
اوهو.كابيتالسدكوفياإلدارةولجنةالمنتجاتتطويرلجنةفيوعضو .(IAB)لإلدارةالصناعياالستشاريالمجلسرئيسأيض 

فريق اإلدارة التنفيذية
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جوكيلكريستيان
للمخاطرالتنفيذيالرئيس

تخصيصلجنةواألصولإدارةولجنةكابيتالسدكوفياالستثمارلجنةفيعضووهوالمسؤولةواالستثماراتالمخاطرإدارةيرأسأنهكماكابيتال،سدكوفيالمخاطرإدارةرئيسهوجوكيلكريستيان
كريستيانكاناكم.االستراتيجياتومتعددةرصينةتحوطصناديقمحفظةوأداراألصوللفئاتالتحوطصناديققادكابيتال،سدكوبشركةالتحاقهوقبل.2014عامكابيتالسدكوإلىكريستيانانضم.األصول
ا20لديهكريستيان.زويرخ،سويسرافيعائليلمكتبمحفظةمدير وبوركاردتترينكاوسسيبيإسإتشبنكفيعملحيثالمخاطروإدارةالمالرأسوأسواقالمحافظإدارةفيالمهنيةالخبرةمنعام 
يحمل.ماجديبرجشتاتشباركاسفيالمخاطرإدارة/المخاطرمراقبةفيالمهنيمشوارهكريستيانبدأ.الحجمومتوسطةصغيرةاأللمانيةللمشروعاتثانويرأسمالإلصدارالهيكليةالحلولمجموعةوفي

ومديرمعتمدماليمحللشهاداتيحملكما.كولورادوواليةجامعةمناألعمالإدارةماجستيرودرجةبألمانياماجديبرججيريكفونأوتوجامعةمنالماليةالشؤونفيالماجستيردرجةيعادلماكريستيان
.طاقةمخاطرومحترفمعتمدبديلةاستثماراتومحللماليةمخاطر

شعبانسامر
الشركاتتمويلرئيس

صعيدوعلىالعالميةاألسواقمنالعديدفيوالصفقاتالعملياتمنالعديدوبنجاحقادحيثالدوليةالعقاراتإلدارةكمديرسامرعمل.2005العامفيالقابضةسدكوشركةفيبالعملسامرالتحقحيثالشركاتتمويلإلدارةكمديرسامراألستاذيعمل
كاليفورنياواليةجامعةمنةالصناعيالهندسةفيالبكالوريوسشهادةسامريحمل.سواءحدعلىالسعوديةالعربيةالمملكةوخارجداخلوعمليونيليفرشركةفياإلداريةالمناصبمنالعديدسامرتقلدكابيتال،لسدكوانضمامهقبل.متنوعةإستراتيجيات

.(المتحدةالواليات)معتمدماليومحللمعتمدإداريمحاسبانهكمابكاليفورنيابيبردينجامعةمناألعمالإدارةفيللماجستيرباإلضافة

سكرسلطان
األموالغسلومكافحةوااللتزامالمطابقةرئيس

هاوسووتربرايسفيوااللتزامالتدقيقمجالفيسنة15منأكثرعمل.2014عامفيكابيتالسدكوإلىانضم.كابيتالسدكوشركةفياألموالغسلومكافحةوااللتزامالمطابقةإدارةكرئيسسكرسلطانالسيديعمل
جامعةمناألعمالدارةإفيوماجستيرالسعودية،العربيةالمملكةبالظهران،والمعادنللبترولفهدالملكجامعةمنالمحاسبةفيالبكالوريوسدرجةعلىحاصلسكرالسيد.القابضةوسدكوالماليةسامباومجموعةكوبرز

.األمريكيةالمتحدةالوالياتبنسلفانيا،،سكرانتون

تورسونأحمد
والعملياتالماليةرئيس–الماليالمراقب

قلةالمستالمراجعةمجاالتفيالسعوديةجيامبيوكياألوسطالشرقتوشاندديلويتشركةلدىأحمداألستاذعملكابيتاللسدكوانضمامهقبلالمالي،المراقبمنصبويشغلم،2015العاممنذكابيتالسدكولدىتورسونأحمداألستاذيعمل
فهدالملكجامعةمنالمحاسبةعلومفيالبكالوريوسدرجةعلىحاصلوهوالماليوالتحليلوالمراجعةلهاالمساندةوالخدماتالماليةواالوراقاالستثمارعملياتمجالسنواتعشرةعنتزيدخبرةاحمداألستاذيمتلك.الماليةواالستشاراتالجودةوضمان
السعوديةالعربيةبالمملكةوالمعادنللبترول

فريق اإلدارة التنفيذية
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الخطط والقرارات المهمة

الشركةألعمالالعامةاالستراتيجيةوعرضبإعدادم2020عامخاللالشركةإدارةقامت
كافةاستيفاءوبعد.عرضهتممابمناقشةالشركةإدارةمجلسقاموقدم،2021لعام

:يليماباعتماداإلدارةمجلسقاموالمتطلباتالمالحظات

.م2021عامموازنةعلىالمبدئيةالموافقة•

.المحدثةواإلجراءاتالسياساتأدلةعلىالموافقة•

(أ)اللخمنإقليميا  العقاريةالعملياتنشاطاتفيالتوسعاستمرارعلىالموافقة•
حيثالمالءمة،حسبالبناءاستراتيجيات(ج)للدخل،مدرةمنتجات(ب)،الريتصناديق

ستثمر،والمالمستهلكسلوكياتتنوععلىمبنيةتحولبفترةالعقاريالقطاعيمر
تجاتومنحلولوتوفيرالتحولمواكبةعلىالعملكابيتالسدكوتستهدفوعليه

مدرةالالمنتجاتخاللومنوالخاصةالمتداولةالعقاريةالصناديقخاللمناستثمارية
رصفلتقديماالستثماريةوالمحافظالمالءمةحسبالبناءواستراتيجياتللدخل

.اإلقليميةالعقاريةالنشاطاتتوسعفيتساهموجذابةمتنوعةاستثمارية

لكيةالمفرص(أ)فيالمباشراالستثمارنشاطاتفيالتوسعاستمرارعلىالموافقة•
.وغيرهالثابتالدخل(ج)االستثماريةالمحافظ(ب)الخاصة

تواإلجراءاكورونافيروسمستجداتمعالشركةوضعلمتابعةعليالجنةإنشاءتم•
.االحترازية

مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه
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تشكيل مجلس اإلدارة وعضويتهم في مجالس 

اإلدارات األخرى

إيجادعنمسؤولكابيتال،سدكوإدارةمجلسإن
لاألجطويلةوقيمةمستدامقويماليأداءوتقديم
يؤديكما.سواءحدعلىالشركةوعمالءلمالكي
يملتقدوذلككفريق،معا  دورهماإلدارةمجلسأعضاء
القيموضعوللشركةالتنفيذيةلإلدارةاستراتيجيةقيادة

سمجليعملذلكجانبإلىاتباعها،الواجبوالمعايير
كافيةوبشريةماليةمواردتوفرضمانعلىاإلدارة
كانةمبتعزيزتساهمالتياألهدافتحقيقمنللتأكد
واإلقليميالمحليالماليالسوقفيالشركة

ستةمنكابيتالسدكوإدارةمجلسيتشكل.والعالمي
مدةلالعموميةالجمعيةقبلمنانتخابهميجريأعضاء،
انتخابهم،إعادةجوازمعأقصىكحدسنواتثالث

عامخاللاإلدارةمجلسأعضاءالتاليالجدولويوضح
إدارةمجالسفيوعضويتهموتصنيفهم،م،2020

:االخرىالشركات

مجلس اإلدارة
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اباناجةأحمداألستاذيتولى كوسدشركةإدارةمجلسعضويةحالي 
.ةقابضالسدكولشركةوالتعويضاتالترشيحاتلجنةعضوو.القابضة

باناجهسليمانبنأحمد

عضو غير تنفيذي-رئيس مجلس اإلدارة

لجنةورئيسإدارةمجلسرئيسمنصبعبداللهاألستاذيتولى
دارةإمجلسعضويةوالسياراتعالمشركة-والترشيحاتالتعويضات

المحدودةبارتنرزليكموروالقابضةموبارشركةمنكال  

باعارمهمباركبنعبدالله

تنفيذيغيرعضو-اإلدارةمجلسرئيسنائب

جنةاللورئيساإلدارةمجلسرئيسنائبمنصبحسناألستاذيتولى
إيالفبمجموعةإدارةمجلسعضويةوالتمليكدارشركةفيالتنفيذية
ضةالقابسدكولمجموعةالتنفيذيالمجلسعضوووالسياحةللسفر

ديةالسعوالخطوطشركةفيالتدقيقلجنةورئيسإدارةمجلسعضوو
وادالملتجارةالعربيةالشركةمنلكال  ادارةمجلسوعضوللتموين
وعضويةالعالماليسرومدرسةلألغذيةالمنجمشركةو(أبسكو)البترولية
.البريطانيالسعودياألعمالمجلس

إدارةمجلسبتنفيذيغيركعضوالجابري،شكيبحسناألستاذتعيينتم
السيدقالةاستبعدالماليةلألوراقوالتنميةلالقتصادالسعوديةالشركة
.م2020سبتمبر16بتاريختونجسافيو

الجابريشكيبحسن

تنفيذيغيرعضو

ةالمحاسببهيئةاألمناءمجلسعضويةعبدالرزاقاألستاذيتولى
اإلسالميةوالمراجعة

الخريجيمحمدالرزاقعبد

مستقلعضو

لمجلسذيالتنفيوالرئيسالمنتدبالعضومنصبعبداللهاألستاذيتولى
ناعةوالصالتجاريةعسيرشركة-والتمويلاالستثمارلجنةوعضواإلدارة

-يةالتنفيذاللجنةورئيساإلدارةمجلسرئيسووالمقاوالتوالعقارات
وعضواإلدارةمجلسرئيسونائبالعقاريللتمويلالعالميةأمالكبشركة
جلسمرئيسنائبوالسعودية–إخوانحلوانيشركة-التنفيذيةاللجنة
شركة-والترشيحاتالمكافآتلجنةورئيسالتنفيذيةاللجنةوعضواإلدارة
يذيةالتنفاللجنةورئيساإلدارةمجلسرئيسونائبمصر–إخوانحلواني
رئيسنائبوالعيسىصناعاتشركة–والترشيحاتالمكافآتلجنةوعضو
-يحاتوالترشالمكافآتلجنةوعضوالتنفيذيةاللجنةوعضواإلدارةمجلس
االتفاقبشركةاإلدارةمجلسوعضواالقتصاديةالمدينةإعمارشركة

.الحديديةللصناعات

الهويشإبراهيماللهعبد

مستقلعضو

اليوجد

المحضاراللهعبدهاشم

تنفيذيغيرعضو

ةشرك-والمخاطرالمراجعةلجنةرئيسمنصبتونجاألستاذيتولى
ارتنرزبتكنولوجيانفستكوربشركة-أولمستشاروالقابضةسدكو
ببنكإدارةمجلسعضووالقابضةسدكوشركةإدارةمجلسوعضو
ريشنكوربوداتاتيكشركة-إدارةمجلسعضووكونجهونجفيالصين

.م2020سبتمبر16بتاريختونجسافيوالسيداستقال

تونجسافيو

تنفيذيغيرعضو

ينتونكلمجموعة-إدارةمجلسرئيسنائبمنصبهانيالدكتوريتولى

.م2020يونيو18بتاريخقندفليهاني.دعضويةانتهت

فندقليهاني.د

تنفيذيغيرعضو

.م2020تم إعادة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العمومية خالل عام 



المجموع ديسمبر15 أكتوبر6 سبتمبر16 يونيو23 مارس10 االسم

5      احمد سليمان باناجة 

5      عبدالله مبارك باعارمة

2   - - - حسن شكيب الجابري 

5      عبدالرزاق محمد الخريجي

5      عبد الله إبراهيم الهويش

5      هاشم عبدالله المحضار

1 - - - -  هاني فندقلي. د

2 - -   - سافيو تونج

اإلدارةمجلساجتماعات

:حضورهاوسجلاالجتماعاتهذهتواريخبياناتأدناهالجدولويبيناجتماعات،خمسكابيتالسدكوإدارةمجلسعقدم،2020العامخالل

اجتماعات مجلس اإلدارة 
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المراجعةلجنةاجتماعاتحضورسجل

:حضورهاوسجلاالجتماعاتهذهتواريخبياناتأدناهالجدولويبيناجتماعات،أربعكابيتاللسدكوالمراجعةلجنةعقدتم،2020العامخالل

ومهامهاالرئيسيةاإلدارةمجلسلجانالختصاصمختصروصف

:يليكماوهيفرعيةلجانثالثالشركةإدارةمجلسمنينبثق

المراجعةلجنة•

وااللتزامالمخاطرلجنة•

والتعويضاتالترشيحاتلجنة•

المجموع ديسمبر08 سبتمبر29 يونيو09 مارس05 االسم

4     عبد الرزاق محمد الخريجي 

4     محمد السيد العيوطي

4     عبداإلله اجبار

المراجعةلجنةوأعمالمسؤوليات

ومبادئالمعتمدةالداخليةواإلجراءاتللسياساتطبقا  تنفيذهامنوالتأكدالمراجعةأعمالفعاليةوتحسينوالتوجيهوالمراقبةاإلشراف•

.الماليةالسوقهيئةلوائحمعتماشيا  الحوكمة

.فعاليتهالتحسينفيهاالواردةللمالحظاتالتصحيحيةاإلجراءاتومتابعةالمراجعةأعمالكفاءةتطويرعلىالعمل•

.ومراقبتهاالمعلوماتتكنولوجياأمنذلكفيبماللشركة،الداخليةالرقابةنظامفعاليةتقييمعلىاإلشراف•

نيين،القانوالحساباتمراجعيأداءمراجعةوكذلكالصلة،ذاتوالتوصياتوالحالةالحساباتمراجعةقضاياعناإلدارةمجلسإلىتقريرتقديم•

.منتظمةبطريقةبتعيينهموالتوصيةإليهاتوصلواالتيالنتائجومناقشة

.اإلدارةمجلسإلىتعيينهماقتراحوتقديموخبراتهمالخارجيينالمراجعينأداءتقييم•

ليتمظفموأيواستدعاءأخرىمسائلأيأو/والماليباإلبالغيتعلقفيماالداخليين/الخارجيينالحساباتومراجعياإلدارةبينخالفاتأيحل•

.االقتضاءعنداللجنةاجتماعفياستجوابه

.الماليةالبياناتعلىتأثيرهاوفهمالهامةالمحاسبيةالقضايامراجعة•

إعدادعمليةىعلواإلشرافالسنويةالمدققةالماليةالبياناتومناقشةعليهااالعتمادويمكنوشفافة،مفهومةالماليةالبياناتأنمنالتأكد•

.الشركةإفصاحاتذلكفيبماالخارجيين،والمراجعيناإلدارةمعالمؤقتةالماليةالبيانات

.اإلدارةلمجلسبشأنهاوالتوصيةالرأيوإبداءالماليةالقوائمومراجعةالقانوني،المحاسبأعمالمتابعة•

اللجان الرئيسية 

قبلمناألعضاءتياراخويتم.والمراجعةالمحاسبةمجاليفيبخبرةويتمتعونمستقلينوجميعهمتنفيذيينغيرأعضاءثالثةمناللجنةتتكون
.ومنتظمدوريبشكلاإلدارةمجلسإلىمباشرةتقاريرهااللجنةوترفعاإلدارةمجلس

اللجنةرئيس–الخريجيمحمدالرزاقعبد1.

اللجنةعضو-العيوطيالسيدمحمد2.

اللجنةعضو-اجبــــارعبداالله3.

لجنة المراجعة
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مباشرةاتقاريرهاللجنةوترفعأدناهالجدولفيإليهممشارأعضاءلخمسةإضافةالمراجعةلجنةأعضاءكاملهمأعضاء،ثمانمناللجنةتتكون

اإلدارةمجلسإلى

رئيس اللجنة–عبد الرزاق محمد الخريجي 1.

عضو لجنة–محمد السيد العيوطي 2.

عضو لجنة -عبداالله اجبـــار3.

عضو لجنة  -سامر أبو عكر4.

عضو لجنة -كريستيان جوكـل5.

عضو لجنة -*طالل الجديبي. د6.

عضو لجنة-أحمد تورسون7.

عضو لجنة -سلطان سكر8.

سجل حضور اجتماعات لجنة المخاطر وااللتزام

جلوساالجتماعاتهذهتواريخبياناتأدناهالجدولويبيناجتماعات،أربعكابيتاللسدكووااللتزامالمخاطرلجنةعقدتم،2020العامخالل

:حضورها

وااللتزامالمخاطرلجنة

مسؤوليات وأعمال لجنة المخاطر وااللتزام

السوقةهيئلوائحمعتماشيا  الحوكمةومبادئالمعتمدةواإلجراءاتللسياساتطبقاالمخاطرإدارةألعمالوالتوجيهوالمراقبةاإلشراف•

.المالية

.الماليةالسوقهيئةومتطلباتللوائحطبقا  الماليةاألوراقأعماليخصفيماااللتزامألعمالوالتوجيهوالمراقبةاإلشراف•

.اإلدارتينبكالالعملياتسيرصحةمنوالتأكدوااللتزامالمخاطرإدارةأعمالكفاءةتطويرعلىالعمل•

.المساهمينوعوائداستثماراتقيمةوتحسينحمايةبهدفعليهاوالسيطرةالمخاطرفهمفياإلدارةمساعدة•

أفضلبيقلتطالعالقةذاتاألخرىالحكوميةواألنظمةالماليةالسوقهيئةومتطلباتلوائحمعالشركةعملسياساتتطابقمنالتأكد•

.المهنيةالمعايير

.األموالغسلومكافحةااللتزاموإدارةالمخاطرإدارةوإجراءاتسياسةمراجعة•

.األموالغسلومكافحةااللتزامإدارةيخصفيماالداخليالمراجعتقريرمراجعة•

.المخاطرإدارةوتقريراألموالغسلومكافحةااللتزامإدارةتقاريرمراجعة•

سياساتإلىباإلضافةالعالقةذاتاألخرىالحكوميةواألنظمةالماليةالسوقهيئةومتطلباتولوائحبأنظمةالشركةالتزاممدىمراجعة•

.الشركاتحوكمة

.وااللتزامالمراقبةأنظمةفاعليةمدىمراجعة•

.االحتيالعملياتإلىباإلضافةواللوائحللنظاممخالفعملأيفياإلدارةتحقيقاتنتائجومتابعةمراقبة•

ةالرقابإجراءاتأوالمراجعةالمحاسبة،تخصوالتيالمشبوهةبالممارساتالمتعلقةالشكاوىسريةعلىللمحافظةإطاروجودضمان•

.الداخلية

.آخرحكوميجهازأيأوالماليةالسوقهيئةقبلمنللشركةفحصأوتفتيشأينتائجمراجعة•

.الشركةعملسيرعلىوتأثيرهاالجوهريةالقضائيةالدعاوىمراجعة•

.اإلدارةمجلسإلىاللجنةمقترحاتإلىباإلضافةالجوهريةوااللتزامالمخاطرإدارتيمالحظاترفع•

المجموع ديسمبر08 سبتمبر29 يونيو09 مارس05 االسم

4     عبدالرزاق محمد الخريجي

4     محمد السيد العيوطي

4     عبداإلله اجبار

4     سامر أبو عكر

4     كرستيان جوكل

2 - -   *طالل الجديبي. د

2   أحمد تورسون

4     سلطان سكر

3 -    راكان الهذلي

12

ديبيتم تعيين االستاذ أحمد تورسون ليحل محل الدكتور طالل الج*
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اإلدارةمجلسإلىمباشرةتقاريرهااللجنةوترفعأدناه،بالجدولإليهممشارتنفيذيين،غيرأعضاءأربعةمنحاليا  اللجنةتتكون

اللجنةرئيس–مناعالرؤوفعبد.د1.

لجنةعضو–باناجةسليمانأحمد2.

لجنةعضو–الدرويــشرشا3.

لجنةعضو-الطاهرحسنيعمرو4.

سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والتعويضات

االجتماعاتذههتواريخبياناتأدناهالجدولويبيناجتماعين،كابيتاللسدكووالتعويضاتالترشيحاتلجنةعقدتم،2020العامخالل

:حضورهاوسجل

والتعويضاتالترشيحاتلجنة

مسؤوليات وأعمال لجنة الترشيحات والتعويضات

.العموميةالجمعيةإلىاإلدارةمجلسلعضويةالمرشحينبشأنتوصياتهااللجنةترفع•

.بالشركةالتنفيذيينكبارتطويرعلىاإلشراف•

.التنفيذيينكبارتعيينعلىالعمل•

خططعتمادواالموظفين،لكافةالتعويضاتوسياساتالتنفيذيينوكباراإلدارةمجلسألعضاء(والمزاياالرواتب)التعويضاتواعتمادمراجعة•

.الوظيفيوالتعاقباإلحاللخططوالموظفينتطويربرامجتتضمنوالتيالعاملةالقوى

اللجان الرئيسية

المجموع ديسمبر06 يونيو15 االسم

2   عبد الرؤوف مناع. د

2   احمد سليمان باناجة

2   رشا الدرويش

2   عمرو حسني الطاهر
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إفصاحات



العالقة
م 2020مبلغ المعاملة خالل السنة 

بالريال السعودي
مدة العقد شروط العقد طبيعة المعاملة الجهة/اسم الشركة

موظفي اإلدارة العليا

1,500,466 ال ينطبق ال ينطبق  مزايا اخرى\مكافآت  مجلس اإلدارة

12,921,577 ال ينطبق  ال ينطبق  مزايا اخرى\مكافآت  اإلدارة التنفيذية للشركة

شريك

39,750,356 سنوات، قابلة للتجديد3 بموجب اتفاقية االستثمار خدمات إدارية واستشارات

4,071,524ةالشركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابض ال ينطبق ال ينطبق مصروفات محملة مقابل خدمات مشتركة 

676,920 ال ينطبق ال ينطبق مدفوعات بالنيابة

شركة شقيقة 7,845,084 سنة، قابلة للتجديد بموجب اتفاقية االستثمار خدمات إدارية واستشارات شركة ميثاق لالستثمارات القابضة

صندوق تحت إدارة الشركة

6,114,497 حسب مذكرة شروط وأحكام الصندوق حسب مذكرة شروط وأحكام الصندوق خدمات إدارية واستشارات

ريتكابيتال سدكوصندوق 
1,742,549 ال ينطبق بناء  على موافقة مجلس إدارة الصندوق توزيعات أرباح

598,583 ال ينطبق ال ينطبق مدفوعات بالنيابة

صندوق تحت إدارة الشركة
6,681,000 حسب مذكرة شروط وأحكام الصندوق حسب مذكرة شروط وأحكام الصندوق خدمات إدارية واستشارات

2كابيتال للدخل العقاري سدكوصندوق 

39,408 ال ينطبق ال ينطبق مدفوعات بالنيابة

صندوق تحت إدارة الشركة

1,039,187 حسب مذكرة شروط وأحكام الصندوق حسب مذكرة شروط وأحكام الصندوق خدمات إدارية واستشارات
ير صندوق سدكو كابيتال العقاري األول للتطو

1حسب المالءمة 
63,069 ال ينطبق ال ينطبق مدفوعات بالنيابة

مالية للسنة المنتهية وفيما يلي األعمال والعقود مع األشخاص ذوي العالقة والتي ورد ذكرها في القوائم ال. تنفيذيين أو لألى شخص ذي عالقة بأي منهماليقر مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد أي أعمال أو عقود تكون سدكو كابيتال طرف فيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو لكبار

.م2020ديسمبر 31في 

معلومات األعمال والعقود مع االشخاص ذوي العالقة 
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العالقة
م 2020مبلغ المعاملة خالل السنة 

بالريال السعودي
مدة العقد شروط العقد طبيعة المعاملة الجهة/اسم الشركة

جهة منتسبة

436,136 سنة، قابلة للتجديد  بموجب اتفاقية االستثمار  خدمات إدارية واستشارات إفبي إم 

86,713 غير محدد بموجب اتفاقية االستثمار خدمات إدارية واستشارات محفظة استثمارية خاصة

صندوق تحت إدارة الشركة 1,800 غير محدد قبناء  على موافقة مجلس إدارة الصندو توزيعات أرباح صندوق هاجلي أي سي

صندوق تحت إدارة الشركة

1,501,876 غير محدد حسب مذكرة شروط وأحكام الصندوق خدمات إدارية واستشارات صندوق  سدكو كابيتال ألسواق النقد

1,339 غير محدد حسب مذكرة شروط وأحكام الصندوق خدمات إدارية واستشارات 1صندوق سدكو كابيتال لألسهم السعودية 

صندوق تحت إدارة االستثمار

3,004,771 غير محدد حسب مذكرة شروط وأحكام الصندوق خدمات إدارية واستشارات صندوق سدكو كابيتال المتوازن

81,815 غير محدد حسب مذكرة شروط وأحكام الصندوق خدمات إدارية واستشارات صندوق سدكو كابيتال لألسهم الخليجية

شركة شقيقة

54,160 غير محدد ال ينطبق خدمات إقامة شركة إيالف للفنادق

609,397 غير محدد ال ينطبق خدمات سفر وسياحة شركة إيالف للسفر والسياحة

شركة شقيقة

1,188,340 سنة واحدة ال ينطبق إيجار مكتب وخدمات أخرى شركة انتماء للخدمات العقارية

2,738 غير محدد ال ينطبق مصاريف التنقل (ورلدأوتو)شركة الجزيرة للمعدات 

معلومات األعمال والعقود مع االشخاص ذوي العالقة 
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:عنهاالصادرةالدينأدواتأوالشركةأسهمفيوأقاربهمالتنفيذيةاإلدارةأعضاءأواإلدارةمجلسأعضاءيملكهاالتيالحقوقوامتيازاتالماليةواألوراقالتعاقديةالمصالح

:يليمافياالالتابعةالشركاتمنأيأوكابيتالسدكودينأدواتأواسهمفيألقربائهمأوالتنفيذيينلكبارأواإلدارةمجلسأعضاءألحدتعوداكتتابوحقوقتعاقديةماليةوأوراقمصلحةأيتوجدالبأنهاإلدارةمجلسيقر

.

افصاحات أخرى

القيمة اإلسمية للسهم بالريال 

السعودي

نسبة الملكية

م2020ديسمبر31كما في 

عدد األسهم 

م2020ديسمبر31كما في 

نسبة الملكية
م2020يناير 1كما في 

عدد األسهم
م2020يناير 1كما في 

نوع العالقة المسمى الوظيفي االسم

10 0.580608% 116,121.6 0.580608% 116,121.6 حصة غير مباشرة نائب رئيس مجلس اإلدارة عبد الله مبارك باعارمة

10 6.193536% 1,238,707.2 6.193536% 1,238,707.2 حصة غير مباشرة عضو مجلس إدارة هاشم عبد الله المحضار

:والجزاءاتالعقوبات

يتعلقفيمايةخطمالحظةتلقتقدكابيتالسدكوأنإلىباإلضافة.العمالءتجاهالمشددةالواجبةالعنايةتدابيروتطبيقللعمالءالخدماتتقديمبدءإجراءاتبتأكيديتعلقفيماوذلكم،2020لعامالدوريالتفتيشزيارةخاللالماليةالسوقهيئةقبلمنخطيةمالحظتينكابيتالسدكوتلقت

قيدأوجزاءأوعقوبةأليم2020عامخاللكابيتالسدكوتتعرضلمأعاله،ذكرهتمماعدافيما.مستقبال  المالحظاتهذهتكرارلعدمالمراجعةإجراءاتبتكثيفوالمتعلقةالداخليةوالتعزيزاتاإلجراءاتبوضعالشركةقامتوقدم،2019للعاماإلدارةمجلستقريرفيالمطلوبةبالمعلومات

.أخرىقضائيةأوتنظيميةأوإشرافيهجهةأيمنأوالهيئةمنالشركةعلىمفروضاحتياطي

معلومات الصفقات مع األشخاص ذوي الصلة

.م2020ديسمبر31فيالمنتهيةالفترةخاللصلة،ذوشخصأوالشركةبينأبرمتصفقاتأيتوجدال

تعويضاتأومكافآتأيعناإلدارةمجلسأعضاءأحدبموجبهتنازلاتفاقأوترتيبات

.ال توجد أي ترتيبات تنازل بموجبها أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عن أي تعويض أو مكافأة
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عويضات خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والت
*بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

البيان

4,658,320 الرواتب واالجور

1,747,004 البدالت

6,516,253 المكافآت الدورية والسنوية

- الخطط التحفيزية

- العموالت

- نويأي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو س

12,921,577 المجموع

م2020لعامالتنفيذيينوكباراإلدارةمجلسأعضاءوتعويضاتمكافآت

:الماليوالمديرالتنفيذيالرئيسمنصببينهماومنالشركة،فيالتنفيذيينكبارمنوخمسةاإلدارةمجلسألعضاءالمدفوعةوالتعويضاتللمكافآتالتفصيليالوصفأدناهالجداولتعرض

المكافآت والتعويضات

أعضاء المجلس المستقلين أعضاء المجلس الغير تنفيذيين *أعضاء المجلس التنفيذيين البيان

38,500 59,500 - بدل حضور جلسات المجلس

14,000 50,000 - بدل حضور جلسات اللجان

493,407 850,000 - المكافآت الدورية والسنوية

- - - الخطط التحفيزية

59,059 - -
أي تعويضات أو مزايا عينيه أخرى تدفع 

بشكل شهري او سنوي

604,966 959,500 - المجموع

اإلدارةفمجلسأعضاءبصفتهم*
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األداء المالي



رأي المحاسب القانوني

رللتقريالدوليةللمعاييروفقا  التاريخ،ذلكفيالمنتهيةللسنةالموحدةالنقديةوتدفقاتهاالموحدالماليوأدائهام،2020ديسمبر31فيكماللمجموعةالموحدالماليالمركزالجوهرية،النواحيجميعمنعادلة،بصورةُتعرضالمرفقةالموحدةالماليةالقوائمإن

.القانونيينللمحاسبينالسعوديةالهيئةمنالمعتمدةاألخرىواإلصداراتوالمعاييرالسعودية،العربيةالمملكةفيالمعتمدةالمالي

كابيتالسدكوألعمالالماليةالنتائجملخص

م 2020م إلى2016م، مقارنة باألعوام من 2020ديسمبر 31الجدول أدناه يوضح النتائج المالية المدققة ألعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 

البيان
م2020عام 

ريال سعودي
م2019عام 

ريال سعودي
م2018عام 

ريال سعودي
م 2017عام 

ريال سعودي
2016عام 

ريال سعودي

106,220,648136,648,527175,890,090160,905,178129,835,078مجمل اإليرادات

81,483,46198,037,820121,891,232117,860,70887,722,673إجمالي المصروفات التشغيلية

24,737,18738,610,70753,998,85843,044,47042,112,405الدخل من العمليات

16,858,84032,258,14446,008,57935,973,27834,102,543صافي الدخل

386,354,285395,891,661430,453,986372,987,160326,786,873إجمالي الموجودات

72,979,03374,645,94689,530,69766,743,11855,141,148إجمالي المطلوبات

313,375,252321,245,715340,923,289306,244,042271,645,725إجمالي حقوق المساهمين

النتائج المالية
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الماليةالقوائمعلىالحساباتمراجعتقريرفيتحفظات

م2020للعامالماليةالقوائمعلىتحفظاتأييوجدال

الفروقات الجوهرية في نتائج التشغيل 

تداعياتبسببم2020للعامالموضوعةاألهدافبعضتأجيلعنناتجةكانتالسابقةالماليةالسنةبنتائجمقارنةم2020لعامالتشغيليةالشركةنشاطاتنتائجفيالجوهريةالفروقاتأن

.واالقتصاديةالتجاريةواألنشطةاألعمالاضطرابفيتسببمماكوروناجائحة

معلومات متعلقة بالقروض

.م، يقر مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد أي قروض على الشركة، سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك2020ديسمبر 31خالل السنة المالية المنتهية في 

النتائج المالية
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الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر



الرقابيةواإلجراءاتللنظمالسنويةالمراجعةتقريرنتائج

الداخليةةالمراجعإدارةوتقومبالشركةالداخليةالرقابةإجراءاتفعاليةمراجعةعنالمسؤولةهيكابيتالسدكولدىالداخليةالمراجعةإدارةإن

:باآلتيةالمعنياإلدارةوهيكابيتال،بسدكوالمراجعةبلجنةمباشرارتباطولهامستقلةكإدارةللشركةالداخليةوالمراجعةالرقابةبأعمال

.اإلداراتألعمالالدوريالفحص1.

.والمعلوماتيةوالنقديةالعينيةاألصولعلىللحفاظالمستخدمةواألساليبالوسائلفحص2.

.معقولةوبتكلفةالموارداستخدامفعاليةمنالتأكد3.

.المخاطرتقليلعلىالعمل4.

.التنفيذيالرئيسأوالمراجعة،لجنةأواإلدارة،مجلسطلبعلىبناءاالستشاريةالخدماتتقديم5.

.اإلدارةطلبعلىبناءخاصةفحصعملياتأيأوالفساد،أوالغشحاالتعنالحقائق،تقصيبعملياتالقيام6.

عاليةفمنللتأكدالمراجعةلجنةقبلمنالمعتمدةلخطتهاوفقا  الشركةعملياتبمراجعةالداخليةالمراجعةإدارةقامتم،2020العاموخالل
الداخليةقابةالرأنظمةفيجوهريةضعفأوجهأيتظهرلمالمنفذة،المراجعةلعملياتونتيجة  .أصولهاوحمايةبالشركةالداخليةالرقابةأنظمة
اتالمالحظإغالقبمتابعةتقومكماالمعتمدة،الخطةبحسبإجراءهاالمقررالمراجعةعملياتجميعأنجزتقداإلدارةبأنعلما  .بالشركة

.العامخاللالمرصودة

الداخليةالرقابةنظامكفايةمدىفيالمراجعةلجنةرأي

المراجعةللجنةتقريرإصداروتمم2020لعامالمراجعةأعمالتمتوقد.المخاطرتقييمعلىالمبنيالمراجعةمنهجالداخليةالمراجعةإدارةتتبع

ادورا  الداخليةالمراجعةعمليةوتؤدي.المتبعةواألنظمةاإلجراءاتفاعليةبمدىالمتعلقةالمالحظاتحول وكفاءةليةفعاتقييمفيمهم 

مجموعةلإدخاطريقعنالشركةفياألعمالمخاطرمنللتخفيفمستمرتقييمعلىتعتمدمراجعةخطةتطبيقخاللمنالداخليةالضوابط

تمتالتيةالداخليالمراجعةبعملياتالمتعلقالداخليةوالرقابةالحوكمةإطارمالءمةاللجنةاستعرضتوقد.الرقابيةواإلجراءاتالمنهجياتمن

عملياتفيالمشمولةبالعيناتالمتعلقةالرقابيةالضوابطنجاحالعينةاساسعلىالمبنيةالمراجعةعملياتأظهرتكما.م2020عامخالل

عملياتائجنتاستعراضخاللمنتطبيقهامنوالتأكدتنفيذهاعلىالعملجاريتحسيننقاطتحديدتمفقدذلك،ومع.عامبشكلالمراجعة

.الداخليةالمراجعة

كابيتالبسدكوالمخاطرإدارة

إلىابيتالكسدكوشركةفيالمخاطرإدارةوتسعىكابيتال،سدكوأنشطةضمنموجودةفهيوبالتالياألعمال،جميعفيمتضمنةالمخاطرتكون

.الشركةأنحاءجميعفيبالمخاطرالتوعيةثقافةوتعزيزفّعالبشكلمخاطرهامنكلوإدارةومراقبةوتقديرتحديد

المخاطرإدارةهيكل

فيدارةاإلمجلستساعدوالتيوااللتزام،المخاطرلجنةوإشرافمتابعةتحتاإلدارةمجلسمسؤولياتضمنكابيتالسدكوفيالمخاطرإدارةتقع

الوقتيفوإدارتهاأثرهاوتخفيفماديتأثيرلهايكونانيمكنالتيالمخاطرتحديدطريقعنالتشغيليةاألنشطةعلىالرقابيالدورممارسة

السياساتةالعمليهذهوتدعمالشركة،علىتؤثرالتيالمخاطروإدارةوتقييملتحديدمعتمدةمعالجةعملياتكابيتالسدكولدىيوجد.المناسب

.واالتساقالوضوحلضمانالتوثيقومتطلباتالتقييمومعاييروالمنهجياتالتفصيليةواإلجراءات

المخاطرإدارةإطار

المثالسبيللىعسيماوالاالستثمارية،ومنتجاتهاواستراتيجياتهاالشركةلهاتتعرضالتيالمخاطروإدارةعملياتالشركةفيالمخاطرإدارةإطاريحدد

إطاريسعى.(السمعةومخاطرواالستراتيجيةالتشغيليةالمخاطروكذلكالسيولةومخاطرالربح/الفائدةسعرومخاطرواالئتمانالسوقإدارة(الحصرال

إلرشاداتوفقا  وإجراءاتعملياتالشركةتمتلككما.الشركةأنحاءجميعفيالمخاطرإلدارةفعالةعمليةوجودضمانإلىالشركةفيالمخاطرإدارة

.المخاطربإدارةالمتعلقةالماليةالسوقهيئة

.هاورصدوإدارتهاوقياسهاالمخاطرإلىتؤديالتياألنشطةجميعتحديدفيهايتممنهجيةهيالشركةعليهتعتمدالذيالمخاطرإدارةوإطار

:يليما2020لعاماالستراتيجيةاألهدافشملتوقد.للشركةاالستراتيجيةاألهدافتحقيقيدعمالمخاطرإدارةإطارفإنوبالتالي

.االستراتيجينموهااحتياجاتلتلبيةاألصولمزيجفيالتغييراتخاللمنداخليا  المالرأسقاعدةتعزيز•

.المحافظوإدارةالمحليالعقاركاستراتيجياتمحددةاستثماريةاستراتيجياتعلىالتركيزمعاإلدارةتحتاألصولحجمزيادة•

.اإلقليميالصعيدوعلىالسعوديةالعربيةالمملكةفيالمقيمينالمستثمرينمعالشركةمكانةزيادة•

الحوكمةومبادئواالجتماعيةالبيئيةوالمعاييرالشريعةاحكاممعمتوافقكمستثمركابيتالسدكونظرةتعزيز•

نتائج تقرير المراجعة السنوية 
إدارة المخاطر
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والقياسالمخاطرعناإلبالغنظموطبيعةنطاق

للخسائريعرضهالنوالتشغيليةاالئتمانيةونشاطاتهابالشركة،الخاصةوالمطلوباتالموجوداتملفأن  منالتأكدهوالمخاطرإلدارةالرئيسيالهدفإن

التدقيقلخالمنأوالمخاطر،لوظيفةالذاتيةالمراجعةبواسطةتحديدهاتمسواءالداخلية،الرقابةفيالقصورأوجهوكذلك.الشركةبقاءتهددالتي

وفقا  تهامعالجيتمثمومنواللجانالتنفيذيةاإلدارةمستوىعلىالمناسبالوقتفيعرضهايتمغيرهم،أووااللتزام،المطابقةإدارةأوالداخلي،

.لذلك

.الشركةعلىتطرأقدالتيالمتغيراتمعمتوافقةوابقائهاالمخاطرإدارةفاعليةمنللتأكدبالمخاطرالخاصةللحدوددوريةبمراجعةكابيتالسدكوتقوم

لمتعلقةاالتغييراتعنفضالواالستراتيجيات،األهدافالدوريةالمراجعةوتغطي.دوريبشكلالمخاطرإدارةوإجراءاتسياساتوتحديثمراجعةيتم

.واألنظمةوالعملياتواألشخاصبالمنتجات

الرئيسيةالمخاطر

بتحديدتالكابيسدكوقامت.التشغيليةوالمخاطروالسيولةالسوقومخاطراالئتمانمخاطرمثل،مختلفةلمخاطرالتعرضكابيتاللسدكويمكن

األمرتعلقيبل.المخاطرجميععلىالقضاءيعنيالالمخاطرةقابليةتحديدإن.والفرصالمخاطروإدارةتحديديسهلمماالمخاطرتحملعلىقابليتها

لمناسبةاوالخبرةوالمعرفةبالمهارةاإلدارةفيهاتتمتعالتيالمجاالتفيمحددةبطريقةالمخاطرتحمليتمبحيثوتقييمهاالمخاطربتحديد

الدخوليةصالحيمنحهاللمخاطرةكابيتالسدكوتحملمدىإن.أخرىمجاالتفيمنهاوالحدالمخاطرمنالتخفيفمعالمتاحة،الفرصمنلالستفادة

.االستراتيجيةهدافاألمعتتماشىالالتيالمخاطرلتجنبالثقةالعليااإلدارةويمنحللشركةاالستراتيجيةاألهدافمعيتماشىبماانتقائيةمخاطرفي

:لمخاطراهذهتفاصيليليوفيما.دوريا  ذلكرصدويجريرئيسية،مخاطرلثالثةمفصالتقييما  اللجنةتجريالسنويةالعمليةمنوكجزء

السوقمخاطر-1

صرفوأسعارائدةالفأسعارفيالتغيراتوخصوصا  األسواق،أسعارتحركاتنتيجةكابيتالسدكولهاتتعرضالتيبالمخاطرالسوقمخاطرمصطلحيعنى

.جنبياألالصرفأسعارفيالتغيراتبسببالماليةاألداةقيمةتقلبمخاطرهيالعملةمخاطرتعتبر.األساسيةوالسلعاألسهموأسعارالعمالت

والائتماني،اسأسعلىاألصولتديرأنهاوحقيقةأعمالها،طبيعةبسببالمخاطرلتلكومحددمدروسبشكلتتعرضكابيتالسدكوبأنالقولويمكن

خاللنمبنشاطالسوقمخاطررصدويتم.ثابتالتزامأساسعلىالماليةاألدواتإصداراتتضمنوالالخاصحسابهاعلىالماليةباألوراقتتداول

.المالياإلجهاداختباراتخاللمنالسوقمخاطرفيالتغيراتعنالناجمةلآلثارالدوريالتحليل

كما.الجغرافيعوالتوزياالستثماراتفئاتتنويعخاللمنبالعمالءالخاصةلإلدارةالخاضعةاألصولقيمةانخفاضمخاطرتقليلكابيتالسدكوتهدف

.األجنبيةالعمالتلمخاطرالتعرضديناميكيبشكلكابيتالسدكوتراقب

مجموعةمخاطرإدارةلجنةأجرتالمالية،األسواقعلىوتأثيره(19-كوفيد)المستجدكورونالفيروسالعالميلالنتشاروبسببم،2020عامخالل

تأثيرالهذاارتباطمدىفهمهواالجراءهذامناالساسيالهدفكان.المحافظعلىالمحتملالتأثيرلتقييمالسيناريوهاتتحليالتمنمتنوعة

.القرارالتخاذأوضحرؤيةأجلمناإلجهاداختباراتإلىباإلضافةالمحتملة،بالسيناريوهات

إدارة المخاطر
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االئتمانمخاطر-2

.ماليةلخسارةاآلخرالطرفتكبدفيوتتسببمابالتزامالوفاءفيالماليةاألداةأطرافأحدعجزمخاطرهياالئتمانمخاطر

مخاطروترجعالعمالء،منالمستحقةالرسومتلقيعدمأواآلخرالطرفعجزعنإماأساسيبشكلكابيتالسدكولهاتتعرضالتياالئتمانمخاطرتنشأ

فروقاتتحركاتتكونأنيمكن.ثالثبطرفالخاصةاالئتمانفروقمستوىفيالتغيراتعنناجمةسلبيةماليةنتيجةإلىرئيسيبشكلاالئتمان

.السوقعواملمنأوالمصدر،على(تفاقمأوتحسن)ائتمانيةمخاوفعنناتجةاالئتمان

بمراقبةخاطرالمإدارةوتقوم.المالئمةوالضوابطالحدودووضعالمخاطر،وتحليللتحديدبالشركةالخاصةالمخاطرإدارةوعملياتسياساتتصميمتم

ذلكإلىفأض.االئتمانيةوالتصنيفاتالجغرافيوالموقعوالقطاعالنوعحيثمناالستثمارتركزمدىدراسةوكذلكبانتظام،األخرىاألطرافورصد

.العمالءعلىالمستحقةالرسومتحصيلسرعةلضمانكابيتالبسدكوالمتبعةاآللية

مخاطرتخفيفيتم.للشركةالشاملةاالستثماريةبالسياساتااللتزامورصدومراجعةصياغةعنالمسؤولةهيكابيتالسدكولدىاالستثمارلجنةتعتبر

سياسةانبييحكمهاالتيالحدودوأطرالداخليةاالئتمانبسياسةااللتزامخاللمنكابيتالسدكومنالمودعةباألموالالمتعلقةالمقابلالطرف

تركيزاتعنال  فضالحدود،مقابلوإدارتهالمقابلالطرفتعرضورصداستعراضفيبانتظامالمخاطرإدارةوظيفةوتقوم.كابيتالسدكوفياالستثمار

منالمستحقةمللرسوالفوريةالتسويةلضمانمراقبةعمليةكابيتالسدكولدى.االئتمانيةوالتصنيفاتوالجغرافيوالقطاعالنوعحسبالتعرض

.عمالئها

التشغيليةالمخاطر-3

األحداثنعأوواألنظمة،واألشخاصالداخليةالعملياتفشلأوكفايةعدمعنالناجمةالمباشرةغيرأوالمباشرةالخسارةخطرهيالتشغيليةالمخاطر

.التنظيميةالبيئةفيالتغيراتذلكفيبماالخارجية،

وتقنيةالمنتجاتروتطوياالستثماربعملياترئيسيبشكلوترتبطكابيتال،سدكوتواجهالتيالمخاطرمناألكبرالجزءالتشغيليةالمخاطرتشكل

أوليةالداخاإلجراءاتفشلأوالكفاءةكضعفالعواملمنبالعديدالمخاطرشدةوتتأثر.الخارجيينالموردينعلىواالعتمادوالعملياتالمعلومات

.مباشرةغيرأومباشرةخسائرمسببةواللوائح،باألنظمةالمرتبطةالتغيراتذلكفيبماالخارجية،األحداثأواألشخاص

المخاطرإدارةإطارفيمحددهوكماالمخاطرلتقييمالمصممةوالعملياتالداخليةوالضوابطالمخاطرإدارةوسياساتمبادئبتحديثالشركةتقوم

.المناسبينوالوقتبالشكلالمخاطرجميعمعالتعاملليتم.المعتمد

ابيتالكسدكوعززتالجائحةأثناء،ذلكومع.دوريأساسعلىاختبارهاويتمبالفعلموجودةالحيويةالعملياتلجميع(BCP)العملاستمراريةخطط

التجاريةالعملياتفياضطرابأوتفاوتحدوثاحتماليةمدىكابيتالسدكوتعي.وتعطيلهااألعمالباستمراريةالمتعلقةالمخاطرمراقبةكبيربشكل

سدكودفه.الحدثهذاخاللالحيويةالعملياتلمواصلةعمالئهاتجاهالمسؤوليةتتحملكابيتالسدكوفإنولذلككورونافيروسجائحةبسبب

مكافحةطةخمنكجزءالمنزلمنبالعملكابيتالسدكوموظفيتكليفتموقداالنقطاع،منحدأدنىأوانقطاعدونااللتزامبهذاالوفاءهوكابيتال

هذهلخالالسيبرانياألمنمخاطرمعللتعاملالمحسنةالمراقبةذلكفيبماوشاملةآمنةخطةالشركةطورتلذلك،.انتشارهمنوالحدالوباءهذا

.الخطةمنكجزءالمستجدكورونابـفيروسالمتعلقةالتوعيةحمالتمنالعديدإجراءتمقدوأنهكم.األوقات



توصية مجلس اإلدارة

(ريال)القيمة  المملوكةعدد األسهم  نسبة المشاركة اسم المساهم

24,000,000 19,200,000 96% الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابضة 1

250,000 200,000 1% شركة إحكام الدولية العقارية المحدودة 2

250,000 200,000 1% شركة تأخي الدولية العقارية المحدودة  3

250,000 200,000 1% شركة تأدية للتطوير والتنمية المحدودة 4

250,000 200,000 1% شركة رشد الدولية العقارية المحدودة 5

25,000,000 20,000,000 100% اإلجمالي

(كابيتالسدكو)الماليةلألوراقوالتنميةلالقتصادالسعوديةالشركةلمساهميم2020ديسمبر31فيالمنتهيةالماليةالسنةعناألرباحبتوزيعاتاإلدارةمجلستوصية

ونسبةالمساهمينبأسماءتفصيليجدولأدناهمرفقالشركة،مالرأسمن%12.5نسبةيمثلمماسهمكلعنريال1.25بواقعسعوديريال25,000,000قدرهام،2020العامعنللمساهميننقديةأرباحتوزيععلىاإلدارةمجلسأوصى

:األرباحفيونصيبهالشركةملكيةفيمنهمكل
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شكر وتقدير

يتقدمنأالماليةلألوراقوالتنميةلالقتصادالسعوديةالشركةإدارةمجلسيسرالتقرير،هذاختامفي
وإلىد،سعوآلالعزيزعبدبنسلمانالملكالشريفينالحرمينخادممقامإلىواالمتنانالشكربخالص
الوزراءسمجلرئيسنائبالعهدوليسعودآلالعزيزعبدبنسلمانبنمحمداألميرالملكيالسموصاحب
لتوفيرهاا  جميعيسعونالتيالتسهيالتعلىالموقرةالشريفينالحرمينخادمحكومةوإلىالدفاع،وزير
ثماراتواالستاألموالرؤوسلجذبرئيسيةوجهةالمملكةوجعلللمستثمرينجذابأعمالمجتمعلخلق

.واألجنبيةاإلقليمية

تدعمالتيدالجهوكافةيبذلونالذينالماليةالسوقهيئةإلىوالتقديربالشكركذلكالمجلسويتوجه
رغمالوطنيالماليالقطاعازدهارفيفعالبشكلويسهمونالمملكةفيالماليةالخدماتصناعة

.العالماقتصاداتكافةتواجهالتيالكبيرةالتحديات

صلينالمتواودعمهمثقتهمعلىالشركةمساهميجميعإلىامتنانهبخالصاإلدارةمجلسيتقدمكما
أحدثلونيمالذينالكرامالشركةعمالءإلىموصولوالشكرالشركة،تضعهاالتياألعمالالستراتيجيات

علىركةالشموظفيكافةإلىبالشكرنتقدمالختاموفيالمستمر،الشركةنجاحفياألصولوأقوىأهم
الشركةتهاحققالتيالمتميزةالنتائجلتحقيقاالساسيالمحركوالتزالكانتالتيوكفاءتهمإخالصهم

.م2020عامخالل
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