شــــركــــاء في
االزدهــــار
تقرير المراجعة السنوية
لعام ٢٠٢١

عن
سدكو
المقدمة
مجلس اإلدارة
اإلدارة التنفيذية
جوائز 2021

عن سدكو

شـركــــاء في االزدهـــــار
عملنا في سدكو القابضة على مدار خمسة وأربعين عام ًا على إطالق
إمكانات األفراد واألفكار والبرامج والشركات التي نستثمر بها .كما حرصنا
على أن تكون استراتيجية أعمالنا متوافقة مع الرؤية الوطنية ،واستثماراتنا
طويلة األجل قادرة على مواجهة التحديات ،وبفضل فريق يضم نخبة من
خبراء االستثمار على مستوى العالم ،أصبحنا شريك االستثمار المفضل
من أجل مستقبل مزدهر وواعد.
رؤيتنا

أن نكون مؤسسة رائدة تحقق االزدهار لألجيال القادمة.
رسالتنا

تحقيق أقصى عائد باالستثمار المتوافق مع الشريعة في القطاعات
المحلية واألسواق العالمية ،مع الحفاظ على أعلى معايير الحوكمة،
ودمج االستدامة في المبادرات ذات األثر االقتصادي واالجتماعي.
قيمنا الثقافية

األداء العالي
تحمل المسؤولية
التفوق
روح الفريق
االستدامة
للمزيد عن سدكو

sedco.com

عن
سدكو
المقدمة
مجلس اإلدارة
اإلدارة التنفيذية
جوائز 2021

عبد اإلله سالم بن محفوظ

صالح سالم بن محفوظ

عضو مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

أحمد سالم بن محفوظ
عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عبد الرؤوف محمد عبد هللا ّ
مناع

مارك ريدمان

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

ياسر بن محفوظ
عضو مجلس اإلدارة

للمزيد عن مجلس إدارة سدكو

د .زياد بن عثمان إبراهيم الحقيل

sedco.com

سايمون بالثورب
عضو مجلس اإلدارة

عن
سدكو
المقدمة
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اإلدارة التنفيذية
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ثروت عامر

ريان نقادي

الرئيس التنفيذي للمالية

الرئيس التنفيذي

زهير فؤاد حمزة

أسامة باناجه

الرئيس التنفيذي للقطاع العقاري

الرئيس التنفيذي لالستثمارات المباشرة

عدنان كارشة

رئيس إدارة المراجعة الداخلية

إبراهيم عجالن

نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية

د .زيد مهايني

نائب الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات

نائب أول الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية

د .وائل عيد

الرئيس التنفيذي لمخاطر الشركات والحوكمة

للمزيد عن اإلدارة التنفيذية لسدكو

عالء الدين بكري

sedco.com

عبد الرحمن الترجمان

نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمسؤولية االجتماعية

عن
سدكو
المقدمة
مجلس اإلدارة
اإلدارة التنفيذية
جوائز 2021
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تكريم برنامج ريالي للشراكات
الدورة الـ  14للجائزة العربية
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات

أفضل مدير أصول
جوائز الشرق األوسط وشمال
افريقيا ألداء مديري الصناديق

سدكو القابضة

ريالي

سدكو كابيتال

جائزة أفضل مدير صندوق متوافق مع
الشريعة  -جائزة الريادة في السوق
جوائز  Global Islamic Financeلعام 2021

أفضل مركز تجاري في
المملكة العربية السعودية
Global Business Outlook Awards

أفضل حملة تسويقية
في المول لـ “وينترالند”
Business Leader of the Year Award

سدكو كابيتال

رد سي مول

رد سي مول

جائزة أفضل عالمة تجارية لسنة 2021-2020
عن فئة الرعاية الصحية والصيدليات
وورلد براندينج أواردز

أفضل حملة مبيعات مباشرة لـ “وينترالند”
جوائز المؤتمر السنوي لمراكز التسوق
بالشرق األوسط وشمال إفريقيا

أفضل حملة تسويقية مباشرة
لـ “مهرجان الطعام”
Business Leader of the Year Award

شركة النهدي الطبية

رد سي مول

رد سي مول

مشروع البيئة السحابية للعام من انفور
جيتكس

شهادة اعتماد أفضل بيئة عمل
لسنة ( 2021المرتبة الثانية عشر)
©Great Place To Work

تجديد شهادة 9001:2015 ISO
(نظام إدارة الجودة)
منظمة المعايير العالمية

عالم السيارات

عالم السيارات

شركة المحمل لخدمات المرافق

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة
صالح سالم بن محفوظ

نحـــو غـــد أفـضــل
ٍ
ً
لقد كان عام 2021م زاخر ا بالتطورات والمنعطفات اإليجابية لمجموعة سدكو القابضة

والمملكة العربية السعودية ككل ،وذلك بالرغم من جائحة كوفيد  19-التي شكلت تهديد ًا
على العالم أجمع.

“يشتمل نموذجنا األخالقي في االستثمار
المتنوع وفق ًا لمبادئ الشريعة على إجراءات
وقائية للتصدّي لمختلف التحديات ،مما
يعزز من قوة أداء المجموعة”.

أهل
سـ ّلط الوبــاء الضــوء علــى الحاجــة الملحّ ــة إلــى مرونة األعمال ،وأثبتت ســدكو القابضة أنها
ٌ
لهــذه المهمــة .حيــث يشــتمل نموذجنــا األخالقي في االســتثمار المتنوع وفق ًا لمبادئ الشــريعة
علــى إجــراءات وقائيــة للتصــدّ ي لمختلــف التحديــات ،مما يعزز من قــوة أداء المجموعة .لقد
تم ّيــز أداء شــركات الرعايــة الصحيــة المحليــة واإلقليميــة الخاصــة بنا خالل العــام الماضي ،وقمنا
بمواءمــة محفظتنــا العقاريــة مــع اســتراتيجية تكامل رأســية تهدف إلى تحديد مســار خارطة
نمونا المســتقبلي.
كما ركزنا في العام الماضي على مراجعة إطار حوكمة الشركات الخاصة بنا ،ومضينا قدم ًا في
برنامج للتحول الرقمي وتخطيط التعاقب الوظيفي.
استشراف ًا للمستقبل ،سنلتزم في سدكو القابضة بتنفيذ بنود استراتيجيةFocus 2025
لمواءمة استثماراتنا مع القطاعات الرائدة التي تدعم أهداف
رؤية السعودية .2030
للتركيز على هذا االستراتيجية القيّمة ،قمنا بتصفية عدد من استثماراتنا وشرعنا في استثمارات
جديدة خالل عام 2021م ،وسنواصل البحث عن فرص استثمار مشجعة في جميع أنحاء المملكة
هذا العام.
تضعنا قدرات وإمكانات فرقنا المتميزة وقيم شركتنا القوية في مكانة جيدة .وبينما تواصل
سدكو رحلتها لتحقيق النمو والتنوع ،علينا تقدير أهمية التواصل الجيد وترسيخه بشكل أكبر في
ثقافة شركتنا.
نحمل في سدكو القابضة مسؤولية خلق وظائف جديدة ،وتعزيز أهداف السعودة ،وتحديد
الجيل القادم من قادة األعمال لضمان استمرار نجاح المجموعة.
نيابة عن مساهمينا وعن مجلس اإلدارة ،يسرّني أن أتقدّ م بالشكر لخادم الحرمين الشريفين
حفظه هللا ،وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ،ووزير الدفاع ،وجميع وزراء الحكومة على
رؤيتهم النافذة وحكمتهم وتوجيهاتهم القيّمة.
كما يطيب لي أشيد بدور مساهمينا في دعم مجلس إدارة سدكو القابضة وفريقها التنفيذي.
لقد أظهر مجلس اإلدارة مرة أخرى البصيرة النافذة والتفاني وتمتع بدعم مجالس إدارتنا وفرقنا
اإلدارية ،التي تستحق الثناء والتقدير لنهجها االستباقي ومواقفها الحاسمة .أتقدم لهم ببالغ
الشكر والعرفان ولجميع أعضاء فريق سدكو القابضة تقدير ًا لوالئهم وتفانيهم.
وأودّ أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر حسن الجابري ،الرئيس التنفيذي السابق ،على تفانيه وتميّزه
في منصبه ،وأن أرحب بريان نقادي في الفريق بصفته الرئيس التنفيذي الجديد وأتنمى له
التوفيق والسداد.
وهللا ولي التوفيق.
صالح سالم بن محفوظ
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة
الرئيس التنفيذي
ريان نقادي

تحديـد وتفعيــل
فــرص جــديــدة للنمــو
يستعرض التقرير السنوي لعام 2021م مساهمات الرئيس التنفيذي السابق حسن
الجابري ،كما يعكس دوره الرائد في تصميم وتنفيذ استراتيجية األعمال ،Focus 2025
واألسس القوية التي تركها وراءه لتعزيز نمو المجموعة وازدهارها.

“يأتي خروجنا السلس من حالة اإلغالق وقدرتنا
على استئناف عملياتنا وأعمالنا كشهادة على
القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية
وحكومتها ومختلف قطاعاتها العامة .وباألصالة
عن نفسي وكافة فرق وشركات سدكو نود
التعبير عن شكرنا وامتنانا لريادتهم
وتوجيههم ورؤيتهم النافذة”.

على الرغم من التحديات المستمرة بسبب جائحة كوفيد ١٩ -والتي تركت آثار ًا على االقتصاد
العالمي خالل عام 2021م ،تميزت محفظة سدكو بأداء قوي .حيث شهد السوق تطورات إيجابية
خالل العام الماضي وبدأت بوادر االنتعاش في الظهور.
شهد االقتصاد السعودي نشاط ًا متزايد ًا وانتعاش ًا مشجع ًا ،جنب ًا إلى جنب مع األحداث
والفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية الجديدة التي حققت نجاح ًا باهر ًا.
كما انتعش سوق العقارات ،ال سيما في الرياض ،إزاء اإلعالن عن مخطط صاحب السمو
الملكي ولي العهد لالرتقاء بمدينة الرياض لتصبح أحد أكبر االقتصادات في العالم .خالل العام
ً
قاعدة قوية لنهج تكاملي يتيح
الماضي ،أكملت سدكو إعادة تنظيم قطاعها العقاري ووضعت
التعاون الوثيق بين شركاتنا وإداراتنا العقارية .بدأنا بالفعل رؤية نتائج مُ ّ
بشرة لهذا النهج على
شكل مشاريع جديدة ال زالت في طور اإلعداد.
أداء متميز ًا.
كما قدّ مت «النهدي» و«دار الفؤاد» ،شركتا سدكو للرعاية الصحية،
ً
وحصلت «النهدي الطبية» على موافقة هيئة السوق المالية لطرح أسهم الشركة لالكتتاب
العام ،وستستعد في عام 2022م لطرح ما يصل إلى  %30من أسهمها في السوق الرئيسية
لتداول السعودية.
قامت شركة «عالم السيارات» بتوسيع عقودها وحجم أسطولها من مركبات التأجير ،بينما
عززت «سدكو كابيتال» من مكانتها كشركة رائدة في مجال االستثمار المسؤول وإدارة األصول.
وخالل العام نفسه ،واصلت «مدارس اليسر العالمية» رحلتها نحو التحول الرقمي وتحسين
أدائها مع استحواذ سدكو على ملكية المدارس بالكامل من أصل  %65في السابق.
بدأت «إيالف» ،شركتنا الرائدة في مجال السياحة والسفر والفنادق ،حقبة جديدة تحت قيادة
فريقها اإلداري الجديد .كما أنهت الشركة تصميم منصتها الرقمية الجديدة – والتي ترتبط
بمنصة وزارة الحج والعمرة – لدعم المملكة في تحقيق أهدافها الساعية الستقطاب
 30مليون حاج ومعتمر بحلول عام 2030م.
واصلت استراتيجية  Focus 2025للشركات واألعمال في التركيز على ست قطاعات تتماشى
بناء على ذلك ،أكملت سدكو عدد ًا من عمليات التخارج الناجحة لتمكين سدكو من
مع رؤية .2030
ً
التركيز على قطاعاتها الرئيسية.
باعت سدكو حصتها في بنك «معامالت» في إندونيسيا ،كما أتمت بيع كافة حصصها في
شركة «إجادة» .باإلضافة إلى ذلك ،تم االنتهاء من بيع شركة «ترفيه».
واصلت المجموعة عمليات التحول الرقمي ،خاصة مع ما أظهرته شركتا «الشياكة» و«النهدي»
من إمكانات وقدرات مشجعة في مجال التجارة اإللكترونية.
في عام 2021م ،وقعت سدكو اتفاقيات جديدة مع وزارة التعليم وغيرها من الجهات الحكومية،
لتقديم برنامج «ريالي» للوعي المالي ،والذي استفاد منه بنجاح إلى اآلن  1.8مليون مستفيد.
يأتي خروجنا السلس من حالة اإلغالق وقدرتنا على استئناف عملياتنا وأعمالنا كشهادة على القيادة
الرشيدة للمملكة العربية السعودية وحكومتها ومختلف قطاعاتها العامة .وباألصالة عن نفسي
وكافة فرق وشركات سدكو نود التعبير عن شكرنا وامتنانا لريادتهم وتوجيههم ورؤيتهم النافذة.
وأخير ًا يطيب لي أن أشيد بجهود والتزام كافة فرق المجموعة ،والتي لعبت دور ًا أساسي ًا في
نجاح العمليات التشغيلية والمالية لسدكو خالل العام .أتط ّلع وإياكم إلى ٍ
عام واعد وتطور
متزايد في 2022م.
ريان نقادي
الرئيس التنفيذي

للمزيد عن أداء سدكو في 2021

استعراض األداء

للمزيد عن إنجازات مجموعة سدكو في 2021
للمزيد عن االستدامة في 2021

استعراض اإلدارات

استعراض االستدامة

االستراتيجية
Focus 2025

تمثل  Focus 2025االستراتيجية الخاصة لسدكو القابضة للسنوات القادمة.
وهي استراتيجية تضع المجموعة وفق مسار متوافق مع أهداف البرنامج
الوطني الذي أطلقته القيادة الحكيمة للمملكة العربية السعودية ،وتستجيب
للفرص التي تولدها خطة التحول الوطني ورؤية المملكة .2030

“تهدف سدكو لتعزيز خبراتها في
عدد محدَّد من القطاعات المتوافقة
مع رؤية المملكة  ،2030مع تمكن شركات
المجموعة من توفير الدعم الالزم
لبعضها البعض ألجل إيجاد
سلسلة قيمة متكاملة”.

تساهم استراتيجية « »Focus 2025بتهيئة سدكو القابضة لتخطي العقبات في االقتصاد
العالمي لتتماشى مع التحوالت اإليجابية في األسواق المحلية.
لطالما أولت سدكو أهمية قصوى لالستثمارات المباشرة في قطاعات حيوية ومفيدة لتنويع
اقتصاد المملكة العربية السعودية .وقد تم إدراج هذا التوجه في عام  2018بشكل رسمي ضمن
بناء عليه،
االهتمامات واألولويات في ظل مراجعة أجريت الستراتيجية االستثمار المباشر.
ً
سوف تعمل سدكو القابضة على توجيه االستثمارات المباشرة إلى قطاعات رئيسية ركزت
عليها رؤية المملكة  - 2030مثل الرعاية الصحية والتعليم والضيافة وإدارة األصول والعقارات.
االستثمارات في هذه القطاعات المحددة ستكون على المدى الطويل بطبيعتها ،مع إمكانية
تحقيقها للنمو والتكامل فيما بينها .وتدعو االستراتيجية إلى اعتماد استثمارات مباشرة بشكل
أقل ،لكن بقيمة أعلى وفي شركات تتمتع بإمكانيات الريادة في األسواق.
وسيتم العمل على توفير الدعم لالستثمارات ضمن قطاعات متكاملة محددة عبر إجراء
ّ
تمتعت الشركات العاملة باستقاللية
تغييرات على االستراتيجية التشغيلية .ففي السابق،
عالية لكسب حصة من األسواق ،وكان يجري دعمها عبر خدمات وفق الطلب من المجموعة
القابضة .أما اآلن ،فيتم من خالل نموذج جديد تنظيم شركاتنا العاملة ضمن قطاعات متكاملة
محدَّ دة ألجل تحقيق مكانة أفضل.
تهدف سدكو لتعزيز خبراتها في عدد محدَّ د من القطاعات المتوافقة مع رؤية المملكة ،2030
مع تمكن شركات المجموعة من توفير الدعم الالزم لبعضها البعض ألجل إيجاد سلسلة
ّ
وتركز استراتيجية « »Focus 2025على جعل سدكو القابضة العب ًا دولي ًا عبر
قيمة متكاملة.
ً
عمال متالزم ًا وتعاون ًا وثيق ًا بين مختلف
ريادة القطاعات المستهدَ فة ،وهذا بالطبع سيتطلب
اإلدارات والشركات مع تحديد واضح جد ًا للمسؤوليات.
من جهتها ،ستستفيد محفظة سدكو العقارية من عملية التركيز الجديدة .إذ إنها ستبدأ االبتعاد
عن األصول غير القابلة للتسييل نسبي ًا لتتجه أكثر نحو األصول المح ّلية المو ّلدة للعوائد.
أما سدكو كابيتال ،الشركة التابعة للمجموعة والمتخصصة في إدارة األصول وفق مبادئ
ّ
فستركز على فئات األصول ،مثل أسهم الملكية الخاصة
االستثمار األخالقي المسؤول،
واألسهم العامة وأصول الدخل والعقارات في األسواق التي تحظى فيها بمكانة رائدة .كما
ستركز الشركة بعملياتها على مكانتها ذات التنافسية العالية في قطاع األسهم العامة عبر
منصة لوكسمبورغ التابعة لها.
ّ
َّ
المتوقع أن
تتمتع مجموعة سدكو القابضة بسجل حافل في مجال حوكمة الشركات .ومن
يتعزز هذا األمر أكثر عبر إجراء عمليات مراجعة فصلية ألداء سدكو القابضة وجميع الشركات
العاملة التابعة لها .ضمن هذا اإلطار ،سيتم قياس األداء مقابل االستثمارات ،عوائد األسهم،
التقييم ،النجاح المالي ،الكفاءة التشغيلية ،ومؤشرات األداء الرئيسية.
تتميز استراتيجية « »Focus 2025بكونها تعيد رسم طريق أوضح تسير عليه مجموعة سدكو
بناء على النجاحات السابقة ،والتي تشكل لها انطالقة قوية ،وكل هذا تحت مظلة
القابضة،
ً
األهداف الرئيسية الساعية للوصول بالقيمة الصافية لألصول إلى حدّ ها األعلى عبر محفظة
متنوعة متوافقة مع مبادئ االستثمار المسؤول ،مما يؤدي إلى تحقيق إيرادات طويلة األمد.
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استعراض األداء

قطاع الرعاية الصحية
تتميز سدكو بقدرتها على التوفيق بين دعم المجتمع وتنمية األعمال لتوفير
رعاية صحية متخصصة بجودة عالية .وقد قامت المجموعة باالستثمار في
شركة النهدي الطبية في المملكة ومستشفى دار الفؤاد في مصر.

شركة النهدي
الطبية

شركة النهدي الطبية هي أكبر سلسلة صيدليات ومؤسسات
للرعاية الصحية وتُعد األسرع نمو ًا في المملكة العربية
السعودية ،مع شبكة واسعة تضم أكثر من  1,150صيدلية
في  144مدينة ،تصل إلى  %97من السكان وتوفر لهم إمكانية
الوصول إلى منتجات وخدمات الخاصة بالصحة والرفاهية.

على مدار العام الماضي ،واصلنا توسعنا في مجال الرعاية الصحية األولية عبر منصتنا الصحية
الشاملة .كما أطلقنا سبع عيادات سريعة ،وأجرينا  10آالف استشارة عن بُعد شهري ًا ،وللمرة
األولى في منطقة مكة المكرمة ،حصلنا على االعتماد لعيادتنا الشاملة في حي المروة بجدة من
المركز السعودي العتماد المنشآت الصحية.
تدعم فلسفة النهدي المتمحورة حول تفاعل وتجربة العميل ،وضع قنوات اتصال متعددة من
خالل ربط متاجرنا التقليدية بمنصات عبر اإلنترنت مثل موقع وتطبيق النهدي .في إطار التقدم
من مرحلة الراحة المبسطة إلى الراحة التجريبية ،تطور وجود النهدي ليشمل تقديم المزيد من
الحلول ،بما في ذلك تطبيقات التجميل وخدمات « »Scan & Goوبرنامج وازن الصحي وخدمات
الطلب من السيارات.
يُعد االبتكار جزء ًا من جوهر شركة النهدي الطبية ،ونهدف من خالل استثمارنا المستمر في
البنية التحتية الرقمية االرتقاء بتجربة الضيف وتمييزنا عن نظرائنا .خالل عام 2021م ،استثمرتنا
في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لدعم وتحسين تجربة القنوات المتعددة والصحية
الشاملة .تشمل الخدمات الرقمية المحسنة االستشارات اإللكترونية والوصفات الطبية
اإللكترونية؛ رحالت الضيوف المخصصة في «نهديك» ،برنامج الوالء الخاص بنا ،وهو تطبيق
سهل االستخدام وموقع إلكتروني.
ياسر جوهرجي
مؤسس ورئيس تنفيذي

ونتيجة اللتزام شركة النهدي بتكوين شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية ،فقد أبرمت
اتفاقية مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) إلطالق مستودع إمداد،
وهو أول مستودع توزيع لوجستي ذكي متطور في المنطقة.
يرفع المركز الجديد من قدرات سلسلة التوريد لشركة النهدي لتقديم المنتج المناسب
للضيوف  -أينما كانوا ومتى احتاجوا  -ووفق ًا ألعلى مستويات الجودة.

“يُعد االبتكار جزء ًا من جوهر شركة النهدي
الطبية ،ونهدف من خالل استثمارنا المستمر
في البنية التحتية الرقمية االرتقاء بتجربة
الضيف وتمييزنا عن نظرائنا”.

في عام 2021م ،وقعت النهدي كذلك اتفاقيات لتشغيل صيدليتين في أكبر مستشفيات
المملكة ،وهما مستشفى الدكتور سمير عباس في جدة ومستشفى األمين في الطائف.
وتوظف شركة النهدي الطبية -المملوكة بنسبة  %50لمجموعة سدكو القابضة  -أكثر من  6آالف
شخص 2,270 ،منهم سعوديون .وهنالك أيض ًا مواهب نسائية متنامية ،وبزيادة سنوية بنسبة
 %41في عام .2021
ُتظهر رعاية المواهب ومنصات التعلم المنتظمة وثقافتنا النابضة بالحياة شغف شركة
النهدي الطبية بالموظف ،ما أه ّلنا ألن نكون ضمن أفضل  20شركة وبشكل دائم منذ عام
2014م ،بصفتنا «مكان عمل مُ فضل» في آسيا والمملكة العربية السعودية .كما واصلنا تنمية
قيمة عالمتنا التجارية في عام 2021م وفزنا بالعديد من جوائز صناعة التجزئة ،بما في ذلك جوائز
العالمات التجارية العالمية ،للعام الثالث على التوالي.
خارج موقع العمل ،تلتزم النهدي كذلك بتحسين رفاهية المجتمع السعودي؛ فمن خالل برامج
المسؤولية االجتماعية للشركة التي تستهدف شرائح مميزة من الضيوف ،نقدم خدمات وحلول
مصممة لتحسين صحتهم وعافيتهم ،بهدف التأثير على أكثر من  36مليون ضيف عبر برامج
المسؤولية االجتماعية للشركة بحلول عام 2030م.
ولدعم هذه المبادرة ،وقعنا مذكرة تفاهم مع إحسان  -أكبر منصة وطنية للتبرعات في المملكة
العربية السعودية  -ومبادرة الرياضة للجميع (وزارة الرياضة ومبادرات جودة الحياة) مع ًا
إلحداث تأثير إيجابي على صحة الضيوف ورفاهيتهم.

للمزيد عن شركة النهدي الطبية
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استعراض األداء

قطاع الرعاية الصحية
تتميز سدكو بقدرتها على التوفيق بين دعم المجتمع وتنمية األعمال لتوفير
رعاية صحية متخصصة بجودة عالية .وقد قامت المجموعة باالستثمار في
شركة النهدي الطبية في المملكة ومستشفى دار الفؤاد في مصر.

مستشفى
دار الفؤاد

مستشفى دار الفؤاد تقدم رعاية صحية تخصصية في مجال أمراض
وجراحة القلب والصدر وزراعة األعضاء .وتُعد أول مقدم رعاية
صحية في مصر يتم اعتماده من قبل اللجنة الدولية المشتركة،
الذي يعتبر «معيار ًا ذهبي ًا» عالميا لجودة الرعاية الصحية.

يقع المقر الرئيسي لمستشفى دار الفؤاد في القاهرة ،حيث تدير مستشفيين بسعة إجمالية
تبلغ  372سرير ًا و 17وحدة خاصة وستة أجنحة تشغيلية ومختبرين .كما توجد عيادات خارجية في
دولة الكويت .وتمتلك مجموعة سدكو القابضة  %25.8من أسهم المستشفى ،ما يجعلها ثاني
أكبر مساهم.
كانت مصر واحدة من األسواق الناشئة القليلة التي شهدت نمو ًا في عام 2021م ،وفي ظل هذه
الخلفية تمكنا من تقديم العديد من الخدمات الطبية الجديدة ،بما في ذلك انسداد الشريان
التاجي الكلي واستبدال الصمام األبهري عبر القسطرة .كما افتتحنا أيض ًا وحدة جراحة القلب
طفيفة التوغل ومركز سرطان الثدي.
تضمنت أهم األحداث البارزة األخرى االحتفال بالذكرى العشرين ألول عملية زراعة كبد في
مصر ،التي تم إجراؤها في مستشفى دار الفؤاد ،وافتتاح مركز األورام ،وتدشين خدمات الرعاية
النهارية في كل من مستشفى  6أكتوبر ومستشفى مدينة نصر.
على الرغم من أن االحتفاظ بالموارد البشرية -وال سيما مقدمي الرعاية الصحية  -أثبت أنه يمثل
تحدي ًا كبير ًا ،إال أننا حققنا أهداف الميزانية وحافظنا على توزيعات األرباح للمساهمين ،وكنا
نشطين كذلك في خدمة المجتمع ،تزامن ًا مع األيام الصحية الدولية ،بما في ذلك اليوم العالمي
للسرطان واليوم العالمي للسكري والشهر العالمي لسرطان الثدي ،إذ وفرنا فحوصات مجانية
ونشرات إعالمية تهدف إلى زيادة الوعي بتلك األمراض.
د .مأمون النجار
الرئيس التنفيذي

“تضمنت أهم األحداث البارزة األخرى
االحتفال بالذكرى العشرين ألول عملية
زراعة كبد في مصر ،التي تم إجراؤها
في مستشفى دار الفؤاد”.

لقد حصلنا على اعتمادات في التنظير الباطني وإدارة األلم واحتشاء عضلة القلب من قبل
شركة المراجعة الجراحية ( ،)SRCوهي منظمة غير ربحية تعتمد أفضل التسهيالت والجراحين
والمهنيين الطبيين في جميع أنحاء العالم ممن تلبي أفضل المعايير للسالمة والتميز الطبي.
أصبح مستشفى دار الفؤاد أول مستشفى في مصر يحصل على اعتماد من اللجنة الدولية
المشتركة لبرنامج عالج احتشاء عضلة القلب الحاد .ويؤكد هذا االعتماد على أن دار الفؤاد
تستهدف  90دقيقة أو أقل لالنتقال من الباب إلى البالون (الوقت المستغرق إلعادة فتح
الشريان المسدود).
وبالنظــر إلــى آفــاق المســتقبل ،ســنركز علــى تطوير خطة أعمالنــا ومواصلة توزيع األرباح
على مســاهمينا.
لدينا خطط ًا طموحة لتوسيع نطاق مستشفى مدينة نصر ،فيما سنعمل كذلك على تعزيز
ملكية عالمتنا التجارية من خالل الترويج لمراكز التميز وتقديم خدمات جديدة ،بهدف وضع كال
المرفقين في صدارة مقدمي خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة في مصر.

للمزيد عن مستشفى دار الفؤاد
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استعراض األداء

قطاع التعليم

تستثمر سدكو القابضة في التعليم بكونه من القطاعات الحيوية المرتبطة ارتباط ًا
وثيق ًا بالمجتمع وكذلك لصلته المباشرة بدفع عجلة االقتصاد الوطني .ومن خالل
االستثمارات االستراتيجية في قطاع التعليم عبر مدارس اليسر العالمية ،قامت
المجموعة بتزويد الجيل الجديد باألدوات والكفاءة المطلوبة لتحقيق النجاح.
مدارس اليسر
العالمية

تأسست مدارس اليسر العالمية في عام 2007م ،وهي مملوكة بالكامل
لمجموعة سدكو القابضة .تستهدف المواطنين والمقيمين في جدة،
تقوم المدرسة بتدريس المنهج األمريكي ومناهج البكالوريا الدولية
وهي واحدة من المدارس العالمية القليلة التي تقدم خدماتها للطالب
من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة.

تدعو رؤية  2030إلى تطوير المهارات لدعم النمو في المملكة وتزويد الجيل الجديد من مقدمي
الخدمات التعليمية بالقدرات الالزمة .تدعم سدكو بنشاط هذه الرؤية من خالل توفير تعليم
عالي الجودة في المملكة.
على مدى العامين الماضيين ،تجنبت مدارس اليسر العالمية التحديات التشغيلية الرئيسية من
الجائحة من خالل تطبيق التعليم االفتراضي .وقد أدى ذلك إلى الحفاظ على معاييرنا الممتازة
في التدريس والتعلم ،والتي اشتهرت بها مدارس اليسر ،وضمان مواصلة الطالب دراستهم.
وذلك ادى الى استقرار في التعليم.
بصفتنا مدرسة مرشحة لبرنامج الشهادة المرحلة المتوسطة للبكالوريا الدولية ( ،)IBفقد
حصلنا على اعتماد بصفتنا مدرسة عالمية للبكالوريا الدولية بتقدير ممتاز ،إذ تتقاسم مدارسنا
فلسفة مشتركة تقوم على االلتزام بجودة عالية وتعليم عالمي حافل بالتحديات.
ومن األحداث البارزة األخرى في عام 2021م افتتاح المبنى المدرسي الجديد المتطور الذي تم
تشييده لهذا الغرض في حي الشاطئ بجدة.

ندى زيدان
الرئيس التنفيذي

كما استثمرت مدارس اليسر العالمية في «فيدينا» ،الذي يُعد من أحدث نظم إدارة التعلم
لتعزيز تجربة المعلمين وأولياء األمور والطالب أثناء التعلم عبر اإلنترنت .كان تطوير مهارات
المعلم كذلك من األولويات الهامة ،لذلك فقد تم عقد سلسلة من ورش العمل التدريبية
لتعزيز مهارات التدريس ذات الصلة بالبرنامج الدولي والتكنولوجيا في الفصل الدراسي.
لقد أسعدنا الحصول على تصنيف الفئة (أ) من وزارة التربية والتعليم السعودية لجودة
ً
فضال عن حصول
معلمينا وتعليمنا ،والحرم المدرسي والمرافق المجهزة جيدً ا داخل المدرسة،
عدد من الطالب على جوائز إلنجازاتهم التعليمية.
بالتطلع إلى المستقبل ،سنواصل العمل على االرتقاء بالبرامج التعليمية وترسيخ موقع
المدرسة كواحدة من المدارس العالمية الرائدة في المملكة.

“لقد أسعدنا الحصول على تصنيف
الفئة (أ) من وزارة التربية والتعليم
السعودية لجودة معلمينا وتعليمنا”.

كما نهدف في هذه األوقات إلى تجديد اعتماد المدرسة مؤسسة  - Cogniaوهي منظمة غير
حكومية وغير هادفة للربح تمنح االعتماد للمدارس االبتدائية والثانوية في جميع أنحاء الواليات
المتحدة وعلى المستوى الدولي  -لمدة خمس سنوات أخرى ،فيما سنستهدف كذلك الحصول
على التفويض الكامل لبرنامج السنوات المتوسطة في البكالوريا الدولية بحلول عام 2022م
وبرنامج الدبلوم بحلول عام 2023م.

للمزيد عن مدارس اليسر العالمية
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قطاع الضيافة
استثمرت سدكو القابضة في شركات مرموقة في قطاع الضيافة بالمملكة مثل
ّ
تشغل سلسلة من الفنادق وتقدم خدمات الحج والعمرة وتدير
مجموعة إيالف التي
وكاالت للسياحة والسفر.
مجموعة إيالف

مجموعة إيالف هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة سدكو
القابضة وهي شركة رائدة في قطاع السياحة والسفر والفنادق
بالمملكة العربية السعودية ،وهي وكيل مبيعات عام لكبرى شركات
الطيران وتدير شبكة واسعة من الفنادق فئة ثالث وأربع وخمس
نجوم .وبصفتها اسم ًا رئيسي ًا ورائد ًا في مجال السياحة الدينية ،تقدم
إيالف كذلك برامج رحالت داخلية وخارجية ،بالشراكة مع العديد من
منظمي رحالت الحج والعمرة في جميع أرجاء العالم.

واصلت األعمال الفندقية مواجهة رياح ًا معاكسة في عام 2021م بسبب قيود السفر المتعلقة
بجائحة كوفيد ،19-ومع ذلك ،فقد زادت حجوزات السياح المحليين على أساس سنوي ،وشهدت
فنادقنا في جدة خالل الربع األخير نجاح ًا مع النشاطات الكبرى التي شهدتها المدينة  -أول
سباق لجائزة السعودية الكبرى للفورموال  ،1ومهرجان البحر األحمر السينمائي ،ورالي داكار ،ما
ساهم في توليد عائدات مهمة لهذه السنة.
لقد طرحنا خطط ًا للطوارئ في وقت مبكر من العام ،وأغلقنا بعض المواقع ،وقللنا من عدد
الموظفين وفرضنا قيود على التوظيف في فنادق المدن المقدسة .ومن خالل توقع تأثير الوباء
واتخاذ تدابير صارمة بشكل حاسم ،تمكنا من تحقيق ميزانية العام المتفق عليها.
وفيما نتوقع أن يبدأ انتعاش سوق السياحة العالمية في عام 2024م ،ينصب تركيزنا قصير
المدى على األسواق المحلية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي والتأشيرات السياحية
لخلق طلب من تلك البلدان واالستفادة من استئناف منح التأشيرات لـ  49دولة.
تأثر قطاع السياحة الدينية بشكل واضح باألحداث ،إال أنه ومع بدء رفع القيود المفروضة على
الرحالت الجوية من أسواق العمرة الرئيسية في الهند وإندونيسيا وباكستان ومصر اعتبار ًا من
ً
فضال عن الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات السعودية للتخفيف من
بداية عام 2022م،
التأثيرات الكبيرة للجائحة ،فإننا متفائلون بأنه يمكننا استعادة المكاسب التي فقدناها بشكل
سريع خالل عامي 2020م و2021م.
عادل عزت
الرئيس التنفيذي

“بدأنا في عملية مراجعة استراتيجيتنا
لمؤامتها مع رؤية  ،2030وال سيما في
مجال الحج والعمرة والسياحة”.

من ناحية أخرى ،استحوذت شركة إيالف للحج والعمرة على أكثر من  250وكالة خارجية ووكاالت
للعمرة بعد حملة توعوية واسعة النطاق ،كما وقعنا أيض ًا عقود لتنظيم رحالت العمرة مع
معظم وكالئنا في شمال أفريقيا واألردن وباكستان .كما يعد إبرام عقد جديد مع شركة توناس
ً
وكيال للسفريات.
للسفريات في إندونيسيا أمرا هام ًا ،حيث سيتيح لنا الوصول إلى 350
كما بدأنا في عملية مراجعة استراتيجيتنا لمؤامتها مع رؤية  ،2030وال سيما في مجال الحج
والعمرة والسياحة.
وبصفتها ملتزمة باالستدامة والمسؤولية االجتماعية للشركات ،تفخر إيالف باستخدام
فنادقها لتدريب طالب الجامعات واستضافة العديد من الفعاليات لمراكز التدريب غير الربحية
ومعرض فني للرسامين الشباب السعوديين خالل العام .إن مشاركتنا النشطة في المجتمع
هامة بالنسبة لنا وستكون موضوع تركيز متجدد في المستقبل.
هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به في العام المقبل ،ولكننا نؤمن أن اتباع نهج
منظم ومتسق للتعافي والنمو سيكون أمر ًا محوري ًا لتحسين أداء قطاع الضيافة لدينا على
المديين القصير والمتوسط .إننا متحمسون إلمكانية دخولنا سوق الرياض بعقار جديد وإعادة
افتتاح فنادقنا في مكة المكرمة ،كما نخطط لطرح عالمة تجارية جديدة لفنادقنا.
ومع استئناف العمرة ،سنركز على ترسيخ مكانتنا الريادية في السياحة الدينية محلي ًا وخارجي ًا،
واستهداف تحقيق  %10من حصة سوق خدمات العمرة.

للمزيد عن مجموعة إيالف
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استعراض
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استعراض األداء

قطاع إدارة األصول
سدكو كابيتال شركة مرموقة تلتزم مبادئ االستثمار األخالقي المسؤول،
وقد فازت بالعديد من الجوائز بفضل ابتكاراتها وأدائها المتميز .تأسست
الشركة في عام  2010وهي تابعة ومملوكة بالكامل لسدكو القابضة.
سدكو كابيتال

سدكو كابيتال هي شركة رائدة في مبادئ االستثمار األخالقي
المسؤول وفق أحكام الشريعة واستنادا الى أعلى المعايير األخالقية
والمسؤولة .وقد أدت هذه االستراتيجية باستمرار الى عوائد
استثمارية مجزية للعمالء بما فيهم المكاتب العائلية ،واألوقاف،
وصناديق الثروة السيادية ،وصناديق المعاشات التقاعدية واألفراد
ذوي المالءة المالية العالية وغيرهم من المستثمرين المتميزين.

أداء قوي في جميع فئات األصول في عام ٢٠٢١م ،وال سيما األسهم
حققت سدكو كابيتال
ً
العامة وأسهم الملكية الخاصة ،وكذلك صندوق سدكو كابيتال ريت واالستثمار العقاري ،كما
حققت المبادرات الخاصة بزيادة االستثمارات نتائج إيجابية كذلك.
تميز هذا العام بعدة التزامات استثمارية مميزة ،من أهمها االلتزام الكبير لمستثمر مؤسسي
بقدراتنا في األسهم العامة اإلقليمية وذلك باختيار سدكو كابيتال إلدارة محفظة األسهم
السعودية المدرجة الخاصة بالمستثمر.
وخــال العــام ،أكملنــا بنجــاح زيــادة رأس مال صندوق ســدكو كابيتال ريت من خالل الطرح
اإلضافي  -الذي تمت تغطيته بنســبة  - %332ليبلغ حجم الصندوق  1.8مليار ريال ســعودي،
بإجمالي عدد مشــتركين تجاوز  227ألف مشــترك.
وبالنسبة للعقارات الدولية ،أدى بيع «ووتر سايد هاوس» في المملكة المتحدة مقابل 57
مليون جنيه إسترليني إلى تحقيق معدل عائد داخلي صافي بنسبة  %15لشركة ميثاق مقابل
أصل أساسي تم شراؤه مقابل  37مليون جنيه إسترليني قبل خمس سنوات.

سامر أبوعكر
الرئيس التنفيذي

“كان لهيئة السوق المالية دور فاعل
ومبتكر ،مما ارتقى بمكانة المملكة حول
العالم وأسهم بتعزيز جاذبيتها
بالنسبة للمستثمرين”.

تعتبر صناديق سدكو كابيتال العالمية التي تتخذ من لوكسمبورج مقر ًا لها على أنها أكبر
مجموعة متنوعة من الصناديق المتوافقة مع مبادئ الشريعة والمعايير البيئية واالجتماعية
والحوكمة في العالم .وقد تجاوزت جميع الصناديق عوائدها المستهدفة واستمرت في تبوأ
موقع جيد في األسواق المالية.
لم يكن نجاح استراتيجية سدكو كابيتال للتوسع أكثر وضوح ًا من تجاوز منصة لوكسمبورغ
الخاصة بنا وألول مرة منذ إنشائها ،الـ  100مليون دوالر أمريكي من حيث أصول الطرف الثالث
الخاضعة لإلدارة ،لتصل إلى مستويات عالية بلغت  166مليون دوالر أمريكي بحلول نهاية العام،
محققة زيادة قدرها .%225
أطلقنا صندوقين عالميين جديدين لألسهم العالمية الغير نشطة بالتعاون مع شركة أموندي
إلدارة األصول خالل العام .يتبع صندوق سدكو كابيتال لألسهم العالمية للبنية التحتية
استراتيجية استثمار غير نشطة لألسهم التي تركز على البنية التحتية مما يعزز عوائد االستثمار
لعمالئنا .يهدف صندوق سدكو كابيتال لألسهم العالمية منخفض التقلبات إلى قياس أداء 300
سهم من األسهم األقل تقلب ًا في مؤشر داو جونز للسوق اإلسالمي العالمي.
وتثبت كل تلك اإلنجازات الثقة والمصداقية التي تتمتع بها سدكو كابيتال .كما أنها نتاج عملية
توعية واسعة النطاق لجذب عمالء مؤسسيين دوليين جدد عبر وضع شركتنا في مصاف
الشركات التي تطبق المعايير المعترف بها دولي ًا.
أما فيما يخص أسهم الملكية الخاصة ،فقد أطلقنا صندوق االستثمارات المشتركة المباشرة
العالمي الثاني ،مع وضع البرنامج عند مضاعف خروج محقق حتى اآلن يبلغ  2.35ضعف ًا .كما
تلقينا توزيعات من البرنامج تبلغ نحو  500مليون ريال سعودي ،محققين معدل توزيعات
الصناديق لرأس المال المدفوع بلغ  1.84ضعف لهذا العام.
طوال عام ٢٠٢١م ،كانت الشركة متوافقة تمام ًا مع المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة
وحصلنا على أعلى تصنيف بموجب مبادئ األمم المتحدة لالستثمار المسؤول.
يتمثل أحد العناصر األساسية في استراتيجية سدكو كابيتال للعام المقبل في تعزيز منصتنا
في لوكسمبورغ .ومن الناحية التشغيلية ،سنعمل باستمرار في تقديم األداء المتميز الذي
يتوقعه منا عمالءنا ،والبناء على الكثير من اإلنجازات التي تحققت في عام ٢٠٢١م.

للمزيد عن سدكو كابيتال
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استعراض األداء

قطاع إدارة األصول
سدكو كابيتال شركة مرموقة تلتزم مبادئ االستثمار األخالقي المسؤول،
وقد فازت بالعديد من الجوائز بفضل ابتكاراتها وأدائها المتميز .تأسست
الشركة في عام  2010وهي تابعة ومملوكة بالكامل لسدكو القابضة.
األصول المدرة
للدخل

“حافظت استراتيجيات التأجير
على ملف توزيع األرباح القوي ،على
الرغم من التحديات بما في ذلك قيود
سلسلة اإلمداد العالمية”.

تقدم سدكو كابيتال خدمات استشارية متخصصة للمستثمرين
الباحثين عن تحقيق عوائد مالية وزيادة رأسمالهم من أسواق المال،
والصكوك ،والتأجير ،واالستثمارات في البنية التحتية المتوافقة مع
مبادئ الشريعة .تدير الشركة صندوقين استثماريين رائدين ،يستثمر
أولهما في سوق المال المحلي والثاني في الصكوك العالمية – كما
تشرف الشركة على عدد من المحافظ المدارة إدارة تقديرية.

حافظت البنوك المركزية على سياسة نقدية توسعية في عام 2021م لدعم االنتعاش االقتصادي
والنمو خالل جائحة كوفيد .19-وفي وقت الحق من العام ،شهدنا عالمات على تشديد السياسة
النقدية لمكافحة مخاطر التضخم ،ما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة األجل ومنح ًا
تصاعدي ًا في عوائد سندات الخزانة األمريكية.
مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة قصيرة األجل على مدار العام ،وصلت عوائد االستثمار في
سوق المال إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات .قمنا بالتركيز على تعزيز العوائد المطلقة
والنسبية لصندوق سوق المال المحلي من خالل توسيع شبكته من األطراف المقابلة
النشطة وإدارة مدته.
أمــا الصكــوك ،فكانــت عائداتهــا منخفضــة ،فيما تحوّ ل منحنــى عائد الخزانة األمريكية إلى األعلى
في عام 2021م؛ إذ بدأ المشــاركون في الســوق في تســعير عوائد أعلى خالل الســنوات القليلة
المقبلــة ،بســبب النمــو القــوي وأرقــام التضخم المرتفعــة في الواليات المتحدة األمريكية .من
ناحية أخرى ،شــددت هوامش الصكوك بشــكل كبير وخففت التأثير الســلبي الرتفاع عوائد
ســندات الخزانة األمريكية على أســعار الصكوك .ونتيجة لذلك ،حققت الصكوك عوائد إيجابية
فــي المطلق لهذا العام.
من جانب آخر ،حافظت استراتيجيات التأجير على ملف توزيع األرباح القوي ،على الرغم من
التحديات بما في ذلك قيود سلسلة اإلمداد العالمية واألسعار األقل مالءمة للمعدات
المستخدمة .وفي مجال البنية التحتية ،استثمرنا ألول مرة في صندوقين خاصين مفتوحين
للبنية التحتية من المتوقع أن يقدما عوائد نقدية قوية.
كما حققت صناديق ومحافظ سدكو كابيتال عوائد إيجابية في عام صعب دون تحمل مخاطر
ائتمانية مفرطة ،في الوقت الذي تظل فيه جودة االئتمان واحدة من أهم أولويات الشركة .ومع
األخذ في الحسبان السوق والتوقعات االقتصادية ،ركز فريقنا على تنفيذ استراتيجية مناسبة
لتعزيز العوائد.
وبالنظر إلى المستقبل ،نتوقع تحقيق عوائد أفضل الستراتيجيات سوق المال حيث تواصل
أسعار الفائدة قصيرة األجل ارتفاعها .قد تضعف عوائد الصكوك مرة أخرى مع ارتفاع معدالت
الفائدة وعدم قدرة هوامش الصكوك على االنخفاض بشكل أكبر ،ولكن مع تكيّف عوائد
الصكوك مع معدالت السوق المرتفعة ،فمن المتوقع أن تنمو هذه األسعار في وقت الحق
من العام ،وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة.
من المتوقع أن تواصل استثمارات التأجير والبنية التحتية الخاصة في تقديم توزيعات نقدية
قوية في عام 2022م ،إال أن تقييماتها قد تتعرض لضغوط مع ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة األجل.
سنواصل إدارة استراتيجياتنا لتحقيق أفضل النتائج الممكنة من الناحيتين المطلقة والنسبية.
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استعراض األداء

قطاع إدارة األصول
سدكو كابيتال شركة مرموقة تلتزم مبادئ االستثمار األخالقي المسؤول،
وقد فازت بالعديد من الجوائز بفضل ابتكاراتها وأدائها المتميز .تأسست
الشركة في عام  2010وهي تابعة ومملوكة بالكامل لسدكو القابضة.
األسهم العامة

“بعد العوائد الرائعة التي تحققت في
العامين الماضيين ،واصلت صناديق األسهم
العامة الدولية التابعة لسدكو كابيتال أداءها
المتميز مع مؤشرات نمو متفوقة على مؤشرات
أداء التقليدية واإلسالمية للمنافسين”.

شهد العام تعافي ًا جذري ًا لألسواق في المملكة حيث سجل
مؤشر ستاندرد آند بورز ألسهم الشركات السعودية المتوافقة
مع أحكام الشريعة ارتفاعا بنسبة  .%35وتم طرح أولي ألكثر
من سبع شركات في السوق الرئيسية حيث ظلت التقييمات
مرتفعة على مدار العام.

األسهم العامة اإلقليمية
نجح فريق األسهم العامة اإلقليمي في سدكو كابيتال في مضاعفة عدد المحافظ التقديرية
في عام  .2021وارتفعت األصول المدارة بنسبة  %13.7لتصل إلى  190مليون دوالر أمريكي ،وتم
توزيع أرباح بقيمة  12مليون دوالر أمريكي على عمالء المحفظة .باإلضافة إلى ذلك ،تم إطالق
صندوقين جديدين لألسهم كما تم إغالق واحد..
تم االرتقاء بعملية اختيارنا لألسهم ،وفي موازاة ذلك تم إطالق أدوات التحوط وتمويل التسوية
الجديدة المتوافقة مع مبادئ الشريعة.
حققت استراتيجيات الدخل والنمو ذات العائد المطلق عوائد سنوية بنسبة  %7.8و %11.4على
التوالي ،مقابل النسبة المستهدفة البالغة  %7.5و ،%10فيما حققت استراتيجية العائد النسبي
السعودي معامل ألفا ب 177نقطة أساس اعتبار ًا من فبراير فصاعد ًا ،مُ در ًا .%29.7
األسهم العامة الدولية
بعد العوائد الرائعة التي تحققت في العامين الماضيين ،واصلت صناديق األسهم العامة
الدولية التابعة لسدكو كابيتال أداءها المتميز مع مؤشرات نمو متفوقة على مؤشرات أداء
التقليدية واإلسالمية للمنافسين .ومن بين أفضل العوائد صندوق سدكو كابيتال لألسهم
العقارية العالمية ( ،)%36.8+صندوق سدكو كابيتال لألسهم األمريكية غير النشطة (،)%28.7+
صندوق سدكو كابيتال لألسهم األوروبية ( ،)%27.6+صندوق سدكو كابيتال لألسهم العالمية
المستدامة (.)%22.8
ومن أبرز نشاطات العام المنصة الجديدة ( UCITSتعهدات االستثمار الجماعي في األوراق
المالية القابلة للتحويل) التي بدأت التعامالت في شهر سبتمبر مع إطالق )صندوق سدكو
كابيتال لومبرد أوديه( لألسهم العالمية المتوافقة مع المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة.
وسيشمل الصندوق المتوافق مع أحكام الشريعة منهج ًا متوازن ًا ومتعدد العوامل لبناء
محفظة ذات تصنيف عالي مقابل جميع معايير االستدامة والمبادئ األخالقية والبيئية
واالجتماعية والحوكمة.
في شهر مايو ،تم إطالق صندوقين جديدين من صناديق األسهم العالمية غير النشطة
باالشتراك مع شركة أموندي إلدارة األصول ،كان أحدهما صندوق أسهم عالمي مدرج في
البورصة في مجال البنية التحتية واآلخر صندوق أسهم عالمي منخفض التقلبات.
ومع بدء تعافي االقتصاد العالمي من ركود جائحة كوفيد ،19-تقدمت أسواق األسهم العامة،
مدعومة باألرباح القوية وأرقام الناتج المحلي اإلجمالي ،وتحسن التوقعات االقتصادية ،فيما
ارتفع مؤشر داو جونز للسوق اإلسالمية العالمية بنسبة  ،%19.8وكانت الواليات المتحدة
األمريكية هي األفضل أداء على المستوى اإلقليمي بنسبة بلغت .%28.8
وفي حين أن أســواق رأس المال  -التي يقاس أداؤها بمؤشــر داو جونز العالمي للســوق المالي
اإلســامي  -حققت متوســط عوائد بنســبة  %26على مدى الســنوات الثالث الماضية  -بما في
ذلــك الركــود الناجــم عــن جائحــة كوفيد ،19-فإننا نتوقع تقلب ًا أعلى وعائدات أقل في الســنوات
القليلة القادمة.
وبالنظر إلى المستقبل ،فإننا سنستمر في التركيز على إنشاء محافظ قوية يمكنها تحمل
التقلبات العالية والتضخم وأسعار الفائدة ،فيما سيتواصل تركيزنا الموضوعي على االبتكار
والتكنولوجيا ،والتغيرات في التركيبة السكانية واالجتماعية ،والمعايير البيئية واالجتماعية
والحوكمة باإلضافة إلى االستدامة.

للمزيد عن سدكو كابيتال
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استعراض األداء

قطاع إدارة األصول
سدكو كابيتال شركة مرموقة تلتزم مبادئ االستثمار األخالقي المسؤول،
وقد فازت بالعديد من الجوائز بفضل ابتكاراتها وأدائها المتميز .تأسست
الشركة في عام  2010وهي تابعة ومملوكة بالكامل لسدكو القابضة.
أسهم الملكية
الخاصة العالمية

“ارتفع أداء أسهم الملكية الخاصة
بنسبة  %26,7مقارنة بالعام المنصرم ما ش َكل
نسبة تعاف مرضية في أعقاب تخفيف القيود التي
فرضتها ٍ
الجائحة وانعكس ذلك في استقرار وتيرة
النمو وارتفاع قيم الشركات التابعة”.

بالرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة كوفيد19-وتتابع
ظهور متحورات للفيروس في مخلتف أنحاء العالم ،نجح فريق
االستثمار في أسهم الملكية الخاصة في سدكو كابيتال في إتمام
أربع التزامات إستثمارية جديدة لصناديق من الفئة األولى في كل
ٍ
من الواليات المتحدة وأوروبا والصين وأمريكا الالتينية.

كما استثمرنا في عدد من الشركات الناشئة الناشطة في عدد من األسواق المتنامية حول
العالم من خالل آليات تمت هيكلتها من قبل سدكو كابيتال .كذلك عملنا على دراسة وانتقاء
عدد من االستثمارات المشتركة في شركات متوسطة الحجم ضمن قطاعات المنتجات
االستهالكية والتعليم والرعاية الصحية والتصنيع والصناعات الممكنة من قبل التقنية.
َ
ٍ
تعاف
شكل نسبة
ارتفع أداء أسهم الملكية الخاصة بنسبة  %26,7مقارنة بالعام المنصرم ما
مرضية في أعقاب تخفيف القيود التي فرضتها الجائحة وانعكس ذلك في استقرار وتيرة النمو
وارتفاع قيم الشركات التابعة .وبالرغم من أن تعافي أسهم الملكية الخاصة لم يماثل نظيرتها
لألسهم العامة إال أننا نتوقع مواصلة صعودها خالل العام القادم في ظل تحسن وتيرة أداء
أسهم الملكية الخاصة واالقتراب أكثر من العوائد في األسواق العامة.
وتوافق ًا مع مبادئ الشريعة ومبادئ االستثمار األخالقي المسؤول ،لم يتم االستثمار في
صناديق تتضمن نسبة كبيرة من أسهم الشركات التي يزيد معدل ديونها عن  %33او التي
تعمل في قطاعات غير متوافقة مع مبادئ االستثمار األخالقي.
وفيما يتعلق بالصناديق االستثمارية ،استهدفنا الصناديق التي يتراوح حجم االستثمارات
فيها ما بين  250مليون دوالر أمريكي ومليار دوالر أمريكي مع التركيز على األسواق المتوسطة
والصناديق المدارة ذات القيمة المضافة مع التركيز على قطاعات الرعاية الصحية والتقنية
والمنتجات االستهالكية.
وتواصل سدكو كابيتال االقتراب من تحقيق هدفها المتمثل في التوزيع الجغرافي المنقسم
بين األسواق المتقدمة والناشئة والمتقدمة بنسبة  %30 - %70بالترتيب.
كذلك نجحت الشركة في إتمام أربع التزامات استثمارية قي صناديق جديدة خالل هذا العام
وهي صندوق أمريكي لالستثمار في منتجات استهالكية يركز في مجمل أنشطته على قطاع
التعليم وصندوق أوروبي لالستثمار التقني يركز على قطاع البرمجيات والذكاء االصطناعي
ً
فضال عن صندوق استثمارات
وصندوق صيني يركز استثماراته على قطاع الرعاية الصحية،
استهالكي في أمريكا الالتينية .وقد تم تجديد اإللتزام باإلستثمار في ثالث منها وتم تعيين مدير
جديد للرابع.
تمثلت إيجابية عام  2021في معدل التوزيعات الذي انتهى بتوزيع نحو 58.1ضعف من رأس المال
المدفوع ما يعكس جودة التمويل الذاتي للبرنامج.
بالنسبة لالستثمارات المشتركة المباشرة ،أتم فريق عمل سدكو كابيتال لالستثمارات
المشتركة المباشرة عملية واحدة فقط خالل عام  .2021وتعد سدكو كابيتال من الشركات
الرائدة في سوق منصات التواصل على أساس الخدمة أو ما يعرف اختصار ًا بـ ( )CPaaSوتم
إبرام الصفقة بإشراف أحد مدراء االستثمارات التقنية في أوروبا.
وبالنظــر للمســتقبل ســتواصل الشــركة الســعي نحــو تحقيــق أهدافهــا مــع الســعي
الســتقطاب مــدراء جــدد فــي األســواق الناشــئة والمتقدمــة وتجديــد االســتثمار مــع نخبة
مختــارة مــن المــدراء الحاليين.

للمزيد عن سدكو كابيتال
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استعراض األداء

قطاع العقارات

تعمل مجموعة سدكو القابضة على دعم قطاع العقارات في المملكة من خالل
الشركات العاملة التي تقوم بإنشاء البنية التحتية والعقارات السكنية والتجارية
الضرورية للنمو االقتصادي طويل األمد للمملكة .وتشمل أصولها اإلقليمية
والدولية مناطق في آسيا وأفريقيا والواليات المتحدة وأوروبا.
سدكو
للتطوير

في إطار عملية إعادة التنظيم الشاملة ألنشطة سدكو القابضة
في عام 2019م ،تم تقليص حجم شركة سدكو للتطوير وتم استبدال
مجلس إدارتها بلجنة تنفيذية.

بهدف تنفيذ استراتيجية أكثر تركيز ًا واستدامة ،وإعادة توجيه مسار الشركة لدعم مشاريع
سدكو القابضة بشكل أساسي .وحافظت الشركة على مجموعة من العمالء الخارجيين الذين
تقدم لها خدمات استشارية مختارة لدعم التطوير.
ومنذ اجراء عملية إعادة التنظيم ،قامت سدكو للتطوير بدعم المجموعة في العديد من
المشاريع القائمة والمحتملة .وتشمل هذه المشاريع مشروع النورس متعدد االستخدامات
على كورنيش جدة ،ومشروع كيلو  Xكيلو في أبحر ،ومشروع الرصيفة في مكة المكرمة .وفيما
يختص بالعمالء الخارجيين ،قدمت الشركة في عام 2021م خدمات استشارية لتطوير فندق فاخر
من فئة الخمس نجوم في المدينة المنورة.
وفي العام المقبل ،تتوقع الشركة توقيع عقد إلدارة مشروع تطوير في منطقة عسير،
باإلضافة إلى البدء في عملية تطوير مشروع النورس ،وتقديم الدعم لمشروع كيلو × كيلو.
كما ستشارك سدكو للتطوير كذلك في إعادة تهيئة مركز غاليريا بحسب حاجة الفندق وعناصر
التجزئة األخرى.

للمزيد عن سدكو للتطوير

زهير حمزة
الرئيس التنفيذي
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استعراض األداء

قطاع العقارات
تعمل مجموعة سدكو القابضة على دعم قطاع العقارات في المملكة من خالل
الشركات العاملة التي تقوم بإنشاء البنية التحتية والعقارات السكنية والتجارية
الضرورية للنمو االقتصادي طويل األمد للمملكة .وتشمل أصولها اإلقليمية
والدولية مناطق في آسيا وأفريقيا والواليات المتحدة وأوروبا.
شركة المحمل
للتطوير

شركة المحمل للتطوير هي شركة إدارة وتطوير عقاري ،تأسست
في عام 2004م بهدف إدارة مركز المحمل التجاري في جدة ومبنى
مواقف السيارات المجاور .المركز التجاري  -الذي تم افتتاحه في
عام 1987م  -مملوك بنسبة  %80لشركة سدكو القابضة وهو أحد
أشهر معالم المدينة.

تأثرت بشدة الزيارات إلى مركز المحمل بسبب القيود العالمية المفروضة على السفر طوال
فترة جائحة كوفيد ،١٩-وال سيما من قبل العديد من الحجاج في طريقهم إلى مكة المكرمة
والمدينة المنورة .كما أثر اإلغالق اإلضافي والتطورات التي يشهدها وسط مدينة جدة سلب ًا
على قطاع التجزئة بشكل أوسع.
إال أن الشعبية المتواصلة لمركز المحمل التجاري  -مع إشغال إيجاري بنسبة  - %100شجعت
شركة المحمل للتطوير على إعادة النظر في وضعية وخطط تسويق المجمع التجاري لتحديث
مزيج المستأجرين وتحقيق المزيد من اإليرادات.
تتضمن االستراتيجية الجديدة الخروج من دور إدارة الممتلكات واالستعانة بمزود خارجي .وحالي ًا
نقوم بتقييم عقود الموردين لتحسين القيمة وتحفيز المستأجرين على مواصلة عملياتهم ،ومن
ثم الحفاظ على مستويات اإلشغال .كما نقوم أيض ًا بمراجعة مزيج المستأجرين ،إلعادة المركز
إلى مكانته كوجهة مثالية للمناسبات العامة التي تشرف عليها األمان والفعليات..
وحتى اآلن ،أكملنا تســليم أنشــطة إدارة الممتلكات إلى شــركة انتماء  -بما في ذلك اســتراتيجيات
التســويق ومزيج المســتأجرين والتأجير  -وقد انتهينا من المرحلة األولى من إعادة هيكلة
عمليات العقارات.

رامي المداح
الرئيس التنفيذي

“الشعبية المتواصلة لمركز المحمل التجاري
شجعت شركة المحمل للتطوير على إعادة النظر
في وضعية وخطط تسويق المجمع التجاري
لتحديث مزيج المستأجرين”.

كما قمنا بتطبيق الجولة الثانية من نظام الحوافز للمستأجرين ونعمل في الوقت الراهن على
تحقيق المزيد من أعمال التقييم وتطوير االستراتيجية ،مع التركيز بشكل خاص على رؤية .2030
وتتطلع شركة المحمل للتطوير ألن يصبح المركز ووجهة سياحية تستقطب عدد كبير من
السياح إلى منطقة البلد التاريخية الكائنة في وسط المدينة .ومكان عمل رئيسي للسعوديين،
حيث تتم إدارة المركز وتشغيله حالي ًا من قبل فريق يتكون بنسبة  %100من موظفين سعوديين.
بالتطلع إلى عام 2022م ،نتوقع مزيد ًا من التحسينات على المركز وكيفية عمله ،بما في ذلك
القيام بتغييرات رئيسية محتملة في مزيج المستأجرين واستخدامه بشكل عام.

للمزيد عن شركة المحمل للتطوير
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استعراض األداء

قطاع العقارات
تعمل مجموعة سدكو القابضة على دعم قطاع العقارات في المملكة من خالل
الشركات العاملة التي تقوم بإنشاء البنية التحتية والعقارات السكنية والتجارية
الضرورية للنمو االقتصادي طويل األمد للمملكة .وتشمل أصولها اإلقليمية
والدولية مناطق في آسيا وأفريقيا والواليات المتحدة وأوروبا.
شركة أسواق
البحر األحمر

تملك شركة أسواق البحر األحمر مجمع رد سي مول وتتولى
إدارته ،وهو مركز التسوق الوحيد في المنطقة الغربية الذي
يضم فندق ًا من فئة الخمس نجوم وبرج ًا مكتبي ًا راقي ًا .وقد
تأسست الشركة في عام ٢٠٠٤م ،وتملك سدكو القابضة
نسبة  %49.5من أسهمها.

يضم الفندق  156غرفة باإلضافة لمنتجع صحي وصاالت للحفالت واألفراح ،وهو مؤجر لشركة
إيالف التابعة لسدكو.
ً
طويال .وعلى الرغم
اضطررنا إلغالق رد سي مول في بداية شهر فبراير ،لكن هذا اإلغالق لم يدم
من اإلغالق والقيود الصارمة التي ُفرضت على الطاقة االستيعابية للحد من انتشار جائحة
كوفيد ،١٩-بلغ عدد زوار المول هذا العام  14مليون زائر .وسجلت معدالت تجارة التجزئة اتجاه ًا
تصاعدي ًا خالل العام ،على الرغم من استمرار بعض التحديات داخل قطاع التجزئة بشكل عام.
استمر رد سي مول في استقبال الزوار وفق ًا لإلرشادات التوجيهية المتعلقة بالجائحة ،لكن
مع التركيز على ضمان التنفيذ الشامل لكافة التدابير االحترازية .وبعد إجراء عمليات تفتيش
ً
مثاال يحتذى في كيفية استقبال الزوار
مفاجئة ،أشادت السلطات بمركز رد سي مول باعتباره
في ظل هذه الظروف االستثنائية.
في ضوء هذه التحديات ،يسعدنا اإلعالن عن بعض التغييرات اإليجابية في نوعية المستأجرين
في المول ،حيث استأجرت شركة زارا متجر ًا من المقرر افتتاحه في النصف األول من عام 2022م.
كما قامت شركات أخرى بافتتاح متاجر جديدة أو إعادة إطالق متاجرها في المول ،من بينها
عطور شانيل ،وتيم هورتونز ،وفينشي ،ودكتور فرانجيس ،وسيفورا ،وأوفر دوز ،وإم سي إم.

جيجي مسيليال
الرئيس التنفيذي

حصل رد سي مول على خمس جوائز في حفل توزيع جوائز قادة األعمال العالميين
( )Global Business Leaderوالمؤتمر السنوي لمراكز التسوق في الشرق األوسط وشمال
إفريقيا (.)MENA Retail Congress
استوفت شركة انتماء ،التي نستعين بها إلدارة مراكز التسوق ،متطلبات السعودة بنسبة %100
منذ اإلعالن عنها في عام 2021م .ونجحنا في تحديث العالمة التجارية للرد سي مول من خالل
موقعه اإللكتروني الجديد وحساباته على وسائل التواصل االجتماعي.

“قامت شركات أخرى بافتتاح متاجر
جديدة أو إعادة إطالق متاجرها في المول،
من بينها عطور شانيل ،وتيم هورتونز،
وفينشي ،ودكتور فرانجيس ،وسيفورا،
وأوفر دوز ،وإم سي إم”.

في عام 2022م ،سيواصل رد سي مول إعطاء األولوية لتطوير نوعية المستأجرين ،باإلضافة إلى
تجديد عدد من المرافق مثل دورات المياه ومواقف السيارات .كما سنطلق رسمي ًا مشروع
تطوير جديد في أبها يشمل مرافق لتجارة التجزئة والضيافة والترفيه ومرافق طبية.

للمزيد عن شركة أسواق البحر األحمر

redseamall.com

استعراض
األداء
قطاع الرعاية الصحية
قطاع التعليم
قطاع الضيافة
قطاع إدارة األصول
قطاع العقارات
القطاعات األخرى

استعراض األداء

قطاع العقارات
تعمل مجموعة سدكو القابضة على دعم قطاع العقارات في المملكة من خالل
الشركات العاملة التي تقوم بإنشاء البنية التحتية والعقارات السكنية والتجارية
الضرورية للنمو االقتصادي طويل األمد للمملكة .وتشمل أصولها اإلقليمية
والدولية مناطق في آسيا وأفريقيا والواليات المتحدة وأوروبا.
شركة المحمل
لخدمات المرافق

تأسست شركة المحمل لخدمات المرافق في عام 1988م لتقديم
الدعم لقطاع العقارات المزدهر في المملكة العربية السعودية
عبر إنشاء البنية التحتية والعقارات السكنية والتجارية الضرورية
لتحقيق النمو االقتصادي طويل األجل.

تدعم الشركة العديد من المشاريع الكبيرة وقواعد العمالء في جميع أنحاء المملكة في
قطاعات تشمل المباني التجارية والسكنية والمصرفية والصحية والصناعية.
اتخذت شركة المحمل لخدمات المرافق تدابير مكثفة للحد من انتشار جائحة كوفيد ،19-وأصيب
فقط  %4من موظفينا البالغ عددهم  2,800موظف ًا .وعبر قوة عاملة تعمل بكل طاقتها ،حققنا
أهداف اإليرادات لعام 2021م ،حيث حصلنا على عقود مهمة مع عمالء جدد وقمنا بالتجديد مع
العمالء الحاليين.
أتمــت الشــركة التوقيــع علــى عقــود مــع عــدد من العمالء ،بما في ذلــك وزارة الثقافة؛ خدمات
المالحــة الجويــة الســعودية (مجمــع المقــر الرئيســي و 28مطار ًا)؛ ومينــاء الملك عبدهللا في
مدينــة الملــك عبــدهللا االقتصاديــة؛ ومول تبوك غاليري؛ وشــركة النهدي الطبية؛ ومستشــفى
الدكتور بخش.
ومع إضافة عمالء وعقود جديدة ،واصلنا توسعنا في شمال وشرق المملكة  -حيث تم إنشاء
ً
فضال عن التوسع في المناطق الجنوبية.
مكتب فرعي جديد -

رامي المداح
الرئيس التنفيذي

أطلق قسم تكنولوجيا المعلومات العديد من المبادرات خالل العام لتحسين الكفاءة التنظيمية
والمراقبة والتميز ،بما في ذلك ترقية كبيرة إلى أحدث إصدار من نظام أوراكل لتخطيط الموارد
المؤسسية؛ وحدات التدريب على تخطيط موارد المؤسسات ( )ERPحول التمويل والمشتريات
وإدارة أصول المؤسسات ؛ طرح نظام  QHRMS MSSو  ESSإلى المكتب الرئيسي والمكاتب
اإلقليمية والمشاريع ؛ تحسين أمن تكنولوجيا المعلومات في مكتب الرياض .وتقديم تقارير
مرئية مهمة لفريق الصيانة حول أداء مشاريع الخدمة باستخدام .Oracle Analytics Cloud
تم الحفاظ على مستوى السعودة عند المستوى األخضر ،مع توظيف  81سعودي ًا ،وتم استثمار
ما يقرب من مليون ريال سعودي في برامج تدريب وتطوير الموظفين.

“مع إضافة عمالء وعقود جديدة ،واصلنا
توسعنا في شمال وشرق المملكة  -حيث تم
ً
فضال عن التوسع
إنشاء مكتب فرعي جديد -
في المناطق الجنوبية”.

وواصلت المحمل لخدمات المرافق دعمها للمجتمع من خالل تقديم الخدمات للعديد من
المدارس لخلق بيئة عمل صحية للمعلمين والطالب .كما حصلنا على جائزة تقدير من إدارة
الحرس الوطني لرعايتنا مشروعً ا لطالب الهندسة المعمارية بجامعة الملك عبد العزيز
لتصميم إسكان للحرس الوطني.
وبالنظر إلى العام المقبل ،فإننا نخطط للحصول على اعتماد ليد  LEEDإلدارة المشاريع،
وشهادة المركز السعودي العتماد المنشآت الصحية ،وشهادة األيزو ISO 5000؛ وتدشين
العديد من مبادرات تكنولوجيا المعلومات؛ والتوسع بشكل أكبر أكثر في المنطقة الجنوبية؛
وإجراء تقييم كامل للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لمكتب الدمام ،باإلضافة إلى التوسع
في قطاع الترفيه.

للمزيد عن شركة المحمل لخدمات المرافق

almahmal.com

استعراض
األداء
قطاع الرعاية الصحية
قطاع التعليم
قطاع الضيافة
قطاع إدارة األصول
قطاع العقارات
القطاعات األخرى

استعراض األداء

قطاع العقارات
تعمل مجموعة سدكو القابضة على دعم قطاع العقارات في المملكة من خالل
الشركات العاملة التي تقوم بإنشاء البنية التحتية والعقارات السكنية والتجارية
الضرورية للنمو االقتصادي طويل األمد للمملكة .وتشمل أصولها اإلقليمية
والدولية مناطق في آسيا وأفريقيا والواليات المتحدة وأوروبا.
شركة انتماء
للخدمات العقارية

شركة انتماء للخدمات العقارية ،الرائدة في قطاع الخدمات
العقارية المتكاملة في المملكة العربية السعودية .تأسست
الشركة في عام 1997م كشركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة
سدكو وتوفر لعمالئها العقارات والمراكز التجارية وإدارة المشاريع
واالستشارات العقارية والمبيعات والخدمات االستشارية.

استمر ضعف سوق العقارات في جدة ،إال أن عالمات انتعاش قطاع التجزئة قد الحت في
األفق ،وشهد الوضع االقتصادي العالمي تحسنا في وقت الحق من العام ،ما خفف من
ضغوط التكلفة المتزايدة واآلثار غير المباشرة لجائحة كوفيد.١٩ -
وشمل ذلك إغالق المراكز التجارية في بداية العام ،ما أثر بشكل كبير على المستأجرين
وأصحاب العقارات وغيرهم من أصحاب المصلحة ،وتط ّلب ذلك من انتماء توفير حلول شاملة
ومنسقة ،بصفتها مديرة للممتلكات .وعليه فقد أسسنا نهج ًا لمساعدة المالك في التعامل
مع تأثير عمليات اإلغالق والتخفيف من اآلثار السلبية طويلة المدى.
من الناحية التشغيلية ،تمكنا من تحقيق العديد من النجاحات خالل العام ،حيث تمكنا من
الوصول الى ما نسبته  %80من تأجير موجان بارك ،وهو مركز تجاري جديد في خميس مشيط،
واستكملنا مرحلة االفتتاح التجريبي بنجاح .حققنا انجازات قياسية لرد سي مول؛ ووقعنا عقد
إلدارة مركز المحمل واستكمال مرحلة التسليم لتولي إدارة الممتلكات ،فيما حافظنا على
متوسط إشغال بأكثر من  %90عبر محفظتنا.
كما فزنا أيض ًا بجائزة مؤتمر التجزئة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ألفضل فعالية
مبيعات مباشرة ضمن مهرجان ريد سي مول الشتوي 2021م.

ماهر فاروق لقمان
الرئيس التنفيذي

“تهدف انتماء إلى أن تصبح قوة محركة
في قطاع الخدمات العقارية”.

استمرت جهود السعودة في انتماء ،إذ أضحت القوى العاملة في العديد من وحدات أعمالنا
سعودية بنسبة  .%100لقد كانت لدينا خطط لعدة سنوات لضمان منح األولوية للسعوديين في
التوظيف على جميع مستويات الشركة ،وال زلنا على المسار الصحيح لالستجابة للمتطلبات
التنظيمية التي تنص على سعودة الوظائف في كل الشركات ذات الصلة بالعقارات بنسبة ،%70
وقد شرعنا في حملة رئيسية لتوظيف موظفات سعوديات.
تهدف انتماء إلى أن تصبح قوة محركة في قطاع الخدمات العقارية .وفي العام المقبل ،نخطط
إلجراء مراجعة تنظيمية كاملة بهدف تعزيز الكفاءة والفعالية ،وسنستمر في استهداف مكانة
رفيعة ألنفسنا كمدير متخصص لمركز للبيع بالتجزئة وسنجري دراسات متعمقة للسوق
لتحديد مدى نفاذ انتماء للسوق وإمكانات تطويره.

للمزيد عن شركة انتماء للخدمات العقارية

intimaa.com

استعراض
األداء
قطاع الرعاية الصحية
قطاع التعليم
قطاع الضيافة
قطاع إدارة األصول
قطاع العقارات
القطاعات األخرى

استعراض األداء

قطاع العقارات
تعمل مجموعة سدكو القابضة على دعم قطاع العقارات في المملكة من خالل
الشركات العاملة التي تقوم بإنشاء البنية التحتية والعقارات السكنية والتجارية
الضرورية للنمو االقتصادي طويل األمد للمملكة .وتشمل أصولها اإلقليمية
والدولية مناطق في آسيا وأفريقيا والواليات المتحدة وأوروبا.
قطاع العقارات
في المملكة

“تغطي أصولنا المدن الرئيسية وتشمل
مجمعات سكنية متعددة االستخدامات
في جدة والرياض والخبر”.

تتواجد سدكو في المدن الرئيسية في المملكة :جدة ،مكة المكرمة،
المدينة المنورة ،الرياض ،الخبر ،الطائف ،وجازان.

التجزئة والضيافة
فندق الغاليريا – يجمع بين مزايا خمس نجوم ومركز تجاري فاخر.
فندق كنده من إيالف بمكة المكرمة
فندق بكة من إيالف بمكة المكرمة
رد سي مول – أحد أكبر األسواق التجارية المتعددة االستخدامات في المملكة.
مركز المحمل :واحد من أبرز معالم جدة.
باإلضافة لهذه األصول الرئيسية تضم المحفظة أيضا العديد من العقارات في مختلف المدن
الرئيسية بالمملكة .بما في ذلك متاجر في جدة والرياض والخبر.
المباني السكنية
تغطي أصولنا المدن الرئيسية وتشمل مجمعات سكنية متعددة االستخدامات في جدة
والرياض والخبر .وكذلك شقق مفروشة ومجمعات تجارية.
الوحدات الصناعية
تملك سدكو مخازن في جدة وجازان.
االستثمارات
استحوذت سدكو في عام ٢٠١٢م على حصة استراتيجية في صندوق سدكو كابيتال لعقاري
للدخل  ،١وهو صندوق سعودي مدر للدخل .وقام الصندوق باالستحواذ على عقارات في
القطاعات السكنية وقطاعات التجزئة والمكاتب في المملكة.
األراضي
تملك سدكو مجموعة كبيرة من األراضي الغير مطورة في الرياض والطائف والمدينة المنورة
وأبها وينبع ومكة المكرمة وجازان وجدة.

استعراض
األداء
قطاع الرعاية الصحية
قطاع التعليم
قطاع الضيافة
قطاع إدارة األصول
قطاع العقارات
القطاعات األخرى

استعراض األداء

قطاع العقارات
تعمل مجموعة سدكو القابضة على دعم قطاع العقارات في المملكة من خالل
الشركات العاملة التي تقوم بإنشاء البنية التحتية والعقارات السكنية والتجارية
الضرورية للنمو االقتصادي طويل األمد للمملكة .وتشمل أصولها اإلقليمية
والدولية مناطق في آسيا وأفريقيا والواليات المتحدة وأوروبا.
المحافظ اإلقليمية
والدولية

“على الصعيد الدولي ،تشرف سدكو على
محفظة تتراوح بين مشاريع ذات عائد
مرتفع في مدن عالمية واستثمارات
في رأس المال وأراضي”.

تتبع محفظة سدكو استراتيجية استثمارية متوازنة وتتميز بالتنوع
من حيث المناطق الجغرافية والقطاعات التشغيلية.

آسيا وأفريقيا
تشمل محفظة سدكو الشرق األوسط استثمارات وأراضي في اإلمارات العربية المتحدة
ومصر ولبنان والبحرين ،واستثمارات في الصناديق واألصول في فيتنام وإندونيسيا.
تتميز المحفظة اإلقليمية بتنوع كبير في القطاعات ،يشمل التجزئة والضيافة باإلضافة
ّ
للمجمعات السكنية والصناعية.
الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا
على الصعيد الدولي ،تشرف سدكو على محفظة تتراوح بين مشاريع ذات عائد مرتفع في مدن
عالمية واستثمارات في رأس المال وأراضي .وتشمل أصول سدكو العالمية استثمارات في
أمريكا وأوروبا.
قمنا بتعزيز محفظتنا الدولية عبر التخارج من االستثمارات في الوقت المناسب وتوسيع نطاق
استثماراتنا الجديدة .وحققت العقارات المدرة للدخل معدالت إشغال قوية وعائدات ثابتة.
ّ
تركز سدكو على أصول الفئة األولى التي تولد إيرادات صافية مستدامة طويلة األمد .وتتبع
المحفظة استراتيجية استثمارية متوازنة وتتميز بالتنوع من حيث المناطق الجغرافية
والقطاعات التشغيلية.
وهي تضم حالي ًا مجموعة متنوعة من العقارات تشمل متاجر التجزئة والمباني المكتبية
والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية ،ال سيما في أمريكا وأوروبا.

استعراض
األداء
قطاع الرعاية الصحية
قطاع التعليم
قطاع الضيافة
قطاع إدارة األصول
قطاع العقارات
القطاعات األخرى

استعراض األداء

القطاعات األخرى
الشياكة

تختص شركة الشياكة في تصميم وخياطة الثياب الرجالية
السعودية والتي تمثل جزء من ثقافة وقيم المملكة العربية
السعودية .وتتميز األثواب التي تنتجها الشركة بجودتها
العالية منذ أكثر من ثالثة عقود .وقد قامت سدكو باالستثمار
في شركة الشياكة منذ عام .2015

كان عــام 2021م مليئـ ًا بالتحديــات خصوصـ ًا فــي قطــاع التجزئــة وذلك نتيجة للمنافســة الشــديدة
فــي الســوق وانخفــاض أعــداد الحجــاج والمعتمرين ومحدودية النشــاط المدرســي وكثرة
العــروض الترويجية.
ونظر ًا النخفاض الطاقة اإلنتاجية للمصانع الدولية بسبب التشريعات الخاصة بجائحة
كوفيد ،19-فقد أجرينا تغييرات على عمليات التخطيط مع الموردين ،وقمنا بتوريد مخزون
احتياطي إضافي ،وركزنا على المنتجات األكثر طلب ًا والتي يتم بيعها بوتيرة سريعة وتمثل غالبية
حجم المبيعات.
وساعد الحجز المبكر وعمليات التخطيط اإلضافية على التعامل مع نقص حاويات الشحن .كما
اتخذنا اجراءات لترشيد تكاليف التعاقدات الخارجية وخفض تكاليف تشغيل صاالت العرض.
كما هو الحال في جميع متاجر التجزئة ،فقد سجلت أعمالنا تعافي ًا تدريجي ًا بالمقارنة مع عام
ً
بالمقارنة مع عام  ،2019مع استمرار إغالق المدارس
2020م .إال أننا شهدنا تراجع ًا في الطلب
ومحدودية أنشطة الحج والعمرة بسبب جائحة كوفيدّ .19-
وأثر ذلك على مبيعات األثواب ،لذلك
تم التركيز على االتجاهات الجديدة في عالم األزياء وبدأنا بتقديم مجموعة من المنتجات الجديدة
والمتنوعة للعمالء.

حسين بن سليم
الرئيس التنفيذي

ساهمت هذه المبادرات في تحسن اإليرادات من المنتجات التي لم تتأثر بالعوامل الموسمية
أو التغير في التشريعات ،مثل انخفاض أعداد الحجاج والمعتمرين .كما افتتحنا متاجر جديدة
في حي الشفا بالرياض وكذلك تم افتتاح أول متجر للشياكة داخل مركز تسوق في النخيل مول
بمدينة الدمام.
بدأ قسم تقنية المعلومات العمل على مبادرتين رئيسيتين في عام 2021م ،وهما تطبيق نظام
أوراكل لتخطيط الموارد المؤسسية ،وإطالق منصة جديدة للتجارة اإللكترونية لزيادة المبيعات
عبر القنوات الرقمية.

“افتتحنا متاجر جديدة في حي الشفا بالرياض
وكذلك تم افتتاح أول متجر للشياكة داخل مركز
تسوق في النخيل مول بمدينة الدمام”.

وتعد منتجات الشياكة رمز ًا للهوية الوطنية السعودية وستواصل تعزيز تراثنا وثقافتنا .في
العام المقبل ،نخطط الفتتاح متاجر جديدة في مناطق متميزة وإعادة هيكلة وظائف معينة
للتكيف مع بيئة األعمال الجديدة في مرحلة ما بعد الجائحة.

للمزيد عن الشياكة
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القطاعات األخرى
المزارع العربية

تنتج المزارع العربية ،المملوكة بنسبة  %50لمجموعة سدكو
القابضة ،نحو  200مليون بيضة سنوي ًا من فروعها في الخرج
بالمملكة العربية السعودية ( 80مليون بيضة) ودبي ( 120مليون
بيضة) و 5آالف طن من لحوم الدجاج في العين.

كان العام 2021م حاف ًلا باألحداث ،حيث أثرت التحديات اللوجستية على سالسل التوريد وشهدت
أسعار السلع األساسية ارتفاع ًا بنسبة  .%20ولكن كان هنالك أيض ًا عودة بطيئة إلى الحياة
الطبيعية بعد إدارة األزمة في عام 2020م .وتمت إعادة فتح المطاعم وتحسن معدل إشغال
الفنادق ،ما ساعد على استقرار استهالك البيض والدجاج ،مع تحول طفيف نحو المنتجات
المحلية األكثر صحة وجودة.
وخالل العام أيض ًا ،قمنا بتأسيس نظام تشغيل متكامل ومتطور ألعمال تسمين الدجاج
وعملنا على تأمين الموردين وتطوير الشراكات ،وتوظيف وإنشاء شبكات للتوزيع .ونجحنا في
الحفاظ على مكانتنا كشركة رائدة في السوق في مجال إنتاج البيض في دبي ،كما قمنا بتطوير
استراتيجية جديدة لتحويل نموذج أعمالنا في السعودية من البيع بالجملة إلى البيع بالتجزئة.
في المقابل ،أنشأت المزارع العربية هيكل قابض للشركة وقامت بموجبه بنقل كبار
المسؤولين التنفيذيين من شركة المزارع العربية بدبي إلى الشركة القابضة لزيادة اإلنتاجية،
وبذلك أصبحت شركة المزارع العربية بدبي مكتبنا الرئيسي للرقابة التشغيلية على التمويل
والمشتريات والموارد البشرية والمبيعات.

د .سهيل أحمد
الرئيس التنفيذي

“نجحنا في الحفاظ على مكانتنا كشركة
رائدة في السوق في مجال إنتاج البيض في دبي،
كما قمنا بتطوير استراتيجية جديدة لتحويل
نموذج أعمالنا في السعودية من البيع
بالجملة إلى البيع بالتجزئة”.

وفي مدينة الخرج ،أعدنا افتتاح المزرعة وزاد اإلنتاج بنسبة  %15مقارنة بالعام العادي السابق
ً
فضال عن التوسع أكثر في قطاع التجزئة .وكانت مبيعات التجزئة قد شهدت نمو ًا
(2019م)،
بنسبة  %400مقارنة مع عام 2019م تزامن ًا مع إدراج منتجاتنا في متاجر بنده وكارفور ولولو والعثيم
والدانوب والتميمي ونون وأرامكو.
كما ساهم دخولنا إلى أسواق التجزئة في الدمام والقصيم وجدة إلى إدخال خطوط إنتاج جديدة
(بيض معزز بأوميغا  3واللوتين والبيض الفاخر المخصب بالسيلينيوم)  -وهو األول من نوعه
في المملكة  -وحقق نمو ًا بنسبة  %1000في مبيعات البيض الممتاز مقارنة بعام 2019م .كما بدأنا
صادراتنا إلى الكويت والبحرين.
ولكونها من الشركات الرائدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،لعبت المزارع العربية  -العين
دور ًا رئيسي ًا في إقناع الحكومة برفع سقف أسعار الدجاج والبيض.
وتلى عملية توسيع نطاق العمليات في المفارخ ومزارع الدجاج الالحم والمجازر ،رفع كفاءة
مطحنة األعالف (ما جعلها مكتفية ذاتي ًا بنسبة  ،)%100وأطلقنا  37خط إنتاج في اإلمارات العربية
المتحدة ،كما قمنا بتنشيط  17مسار توزيع وعقدنا شراكات مع العديد من منصات التجارة
اإللكترونية؛ فيما بدأ هيكل تكنولوجيا المعلومات الجديد الذي تم تنفيذه في عام 2020م في
تحقيق فوائد حقيقية ،ومنها توفير الوقت والطاقة.
أما فيما يتعلق بدعم المجتمع ،فقد واصلنا توزيع المواد الغذائية على المحتاجين ،وذلك
بالتعاون الوثيق مع بنك الطعام اإلماراتي .وبسبب جائحة كوفيد 19-لم نتمكن من الحفاظ على
حمالتنا المدرسية لتعزيز التغذية الصحية والقيمة الغذائية للبيض ،وسنعمل على استئناف
هذا النشاط في الوقت المناسب.
وكجزء من مشروع الفراريج المتكامل الخاص بنا ،أنشأنا محطات لمعالجة مياه الصرف
الصحي إلدارة المنتجات الثانوية والمخلفات ،وبالتالي حماية البيئة بشكل أكثر فعالية.
ونتطلع في عام 2022م إلى مواصلة تعزيز مكانة عالمتنا التجارية والتوسع في عمليات البيع
كل من جدة والدمام ،وبالتالي رفع معدالت
بالتجزئة في المملكة العربية السعودية لتشمل ٍ
مبيعات البيض الممتاز.
ونظر ًا ألن جائحة كوفيد 19-قد أثرت سلب ًا على عمل وفاعلية سالسل التوريد ،إال أننا أنهينا العام
بمؤشرات ونتائج إيجابية ودخلنا عام 2022م بتفاؤل أكبر.

للمزيد عن المزارع العربية
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القطاعات األخرى
عالم السيارات

عالم السيارات شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة سدكو
القابضة .وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال التأجير التشغيلي
والصيانة للسيارات في المملكة العربية السعودية ،حيث تُعتبر
واحدة من أسرع الشركات نمو ًا في هذا المجال ولها فروع في
جميع أنحاء المملكة.

شهد قطاع السيارات نشاط ًا واضح ًا خالل العام .ومن خالل قاعدة عمالئنا المتنوعة ،الحظنا
نمو ًا في عدة قطاعات منها الخدمات اللوجستية واألغذية والمشروبات ،ولكن هذا األمر يجب
إدراجه في سياق عام يشمل النقص في توريد المركبات.
قمنا بإبرام صفقات تجارية جديدة مع جهات رئيسية في القطاعين العام والخاص ،وعلى
الرغم من التقلبات في سلسلة توريد قطاع السيارات على مستوى العالم ونقص الشرائح
اإللكترونية وما يعنيه ذلك من آثار على االلتزامات واألسعار.
ضمن جهودنا لتعزيز حضور عالم السيارات كشركة رائدة في توفير حلول المواصالت والتعامل
مع االتجاهات الناشئة (مثل تفضيل استئجار السيارات على ملكيتها) أطلقنا خدمة جديدة
للتأجير التشغيلي لألفراد.
قمنا باختيار مواقع لثالث ورش عمل جديدة في الدمام والرياض وجدة ،ووضعنا تصاميم لهذه
المواقع وحصلنا على التراخيص الالزمة لها .كما احتفلنا بالذكرى األربعين لتأسيس عالم
السيارات مع الوكالء والعمالء والموظفين تحت شعار #أفضل_مع ًا .ووقعنا اتفاقية مع
منصة المزادات الرقمية السعودية الرائدة «مزادك» ،التي توفر إمكانات كبيرة لتوسيع نطاق
الشرائح التي تستهدفها شركة عالم السيارات بما يضمن تعزيز إيراداتها.

طارق خوشحال
الرئيس التنفيذي باإلنابة

“وقعنــا اتفاقيــة مــع منصة المزادات
الرقميــة الســعودية الرائــدة «مــزادك» ،التي توفر
إمكانــات كبيــرة لتوســيع نطــاق الشــرائح التي
تســتهدفها شــركة عالم الســيارات بما
يضمــن تعزيــز إيراداتها”.

كما ركزنا على زيادة تميزنا التشغيلي ،فأنشأنا إدارة لعالقات العمالء وإدارة للتدقيق الداخلي
لدعم رسالتنا في تحسين معايير الخدمة وتلبية الطلب المتزايد من العمالء.
ّ
وشكل مشروع «سويتش» ،وهو النظام الجديد لتخطيط الموارد المؤسسية الذي تم
إطالقه بالشراكة مع «إنفور لخدمات االستشارات» ،خطوة أخرى نحو الرقمنة في إطار الخطة
االستراتيجية ألعمالنا التي أطلقنا عليها اسم « .»Shift 2025وقد منحتنا شركة «إنفور» جائزة
أفضل مشروع للحوسبة السحابية لهذا العام في معرض جيتكس بدبي في شهر أكتوبر.
وبدأنا مسيرتنا للحصول على شهادة األيزو في إدارة الجودة ( )2015 :9001بهدف تقديم خدمات
عالية الجودة لعمالئنا.
وركزنا في التوظيف على استقطاب أفضل الكفاءات ،ويسرنا اإلعالن عن زيادة أعداد النساء
ضمن القوى العاملة لدينا خالل العام.
تم تصنيف شركة عالم السيارات كمكان رائع للعمل ،حيث حلت في المرتبة  12بين أفضل 30
شركة في المملكة ،وفي المرتبة الخامسة بين شركات تأجير السيارات لألفراد في منطقة
دول مجلس التعاون الخليجي .وفي استطالع مؤشر ماكينزي للصحة التنظيمية ،وصلنا إلى
الشريحة ُ
العشرية األعلى برصيد ( 84مقابل  72في عام .)2019
أمامنا فرص كبيرة وواعدة خالل العام المقبل ،حيث نعمل على توسيع جهودنا في التسويق
لتقديم حلول تأجير مبتكرة للشركات واألفراد .وسنستفيد بشكل أكبر من الرقمنة لتعزيز
عملياتنا وتحسين نقاط االتصال بالعمالء ،بما في ذلك مراكز الخدمة ،وتقديم المزيد من حلول
المواصالت بما يتماشى مع برنامج جودة الحياة في رؤية .2030

للمزيد عن عالم السيارات
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إدارة االستثمارات

تركز إدارة االستثمارات على تنفيذ استراتيجية مجموعة سدكو القابضة لالستثمارات
المباشرة وغير ذلك من األنشطة االستثمارية .وهي تتولى توجيه استراتيجية االستثمارات
للمجموعة وتوفر الدعم من خالل تطبيق ممارسات الحوكمة الجيدة ،وتعيين فرق إدارة
قوية ،واستقدام خبراء متخصصين عند الحاجة.

شهد هذا العام بعض المؤشرات الواعدة على التعافي في معظم شركات المجموعة ،بما في
ذلك إيالف  -الشركة الرائدة في قطاع السياحة والسفر والفنادق  -وأسواق البحر األحمر ،التي
تمتلك وتدير رد سي مول.
وعلى الرغم من تداعيات تحديات جائحة كوفيد ،19-واصلت اإلدارة دعم الشركات بهدف
المحافظة او تحسين عملياتها التشغيلية وسيولتها المالية ،وذلك بدرجات متفاوتة من
التأثير حسب القطاع .قطاعات األعمال التي تعتمد على الحج والعمرة  -أو غيرهما المرتبطة
بالمنطقة الغربية  -استمرت في التأثر بتداعيات الجائحة.

“وقعنا اتفاقيات بيع لشركتين من شركات
المجموعة وهما :ترفيه  -مشغل امتياز سلسلة
مطاعم الكاجوال؛ وإجادة ،المزود الرائد
لخدمات تكنولوجيا المعلومات”.

كما كانت هناك بعض التطورات الرئيسية البارزة؛ حيث قمنا بتفعيل العناصر الرئيسية في
استراتيجية  Focus 2025الخاصة بسدكو القابضة .إذ وقعنا اتفاقيات بيع لشركتين من شركات
المجموعة وهما :ترفيه  -مشغل امتياز سلسلة مطاعم الكاجوال؛ وإجادة ،المزود الرائد
لخدمات تكنولوجيا المعلومات.
وافقت هيئة السوق المالية على طلب االكتتاب العام لشركة النهدي الطبية  -أكبر سلسلة
صيدليات ورعاية صحية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  -لطرح  %30من رأس
المال ،في حين جاء التعافي القوي لشركة عالم السيارات بعد استراتيجية التحول الناجحة
للشركة في 2019م2020-م.
كما استحوذت سدكو على كامل ملكية مدارس اليسر العالمية من خالل االستحواذ على نسبة
الـ  %35المتبقية وتم تعيين مدير عام جديد لها.
استجابة النخفاض أعداد زوار األماكن المقدسة بسبب الجائحة ،خضعت إيالف لعملية إعادة
هيكلة جذرية ،نتج عنها تعيين مجلس إدارة جديد وفريق إداري تنفيذي جديد.
كان هناك تعيين كبير آخر ،وهو الرئيس التنفيذي الجديد لشركة المحمل لخدمات المرافق،
وشهدت إدارة االستثمارات نفسها تعيينات جديدة بما في ذلك رئيس االستثمارات المباشرة
ومدير عام أول لالستثمارات المباشرة ومحلل استثمار أول.
العام المقبل يعد ببعض التطورات المثيرة؛ إذ سنقوم خالله بتنفيذ استراتيجيتنا الجديدة التي
ً
ارتباطا وثيق ًا بتلك التي تم إبرازها في رؤية 2030
تركز على االستثمارات في القطاعات التي ترتبط
مثل الرعاية الصحية والتعليم والسياحة والتجارة اإللكترونية  -وسوف نتطلع إلى أن نكون أكثر
ً
نشاطا في السوق.
توافــر قــدر أكبــر مــن الســيولة في العام المقبل ســيمنحنا فرص ًا الستكشــاف اســتثمارات
جديــدة فــي شــركات المجموعــة الحاليــة ،فضـ ً
ـا عن تقييم اســتثمارات جديدة في الســياحة
والتجــارة اإللكترونيــة والرعايــة الصحيــة وإدارة المرافــق واألغذيــة والمشــروبات والتعليم .كما
ســننظر بجدية في االســتثمار في فئات أصول جديدة ،مثل الشــركات المســاهمة ورأس المال
المخاطــر (الجر يء).
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قطاع العقارات

ً
متجاهال ركود السوق
حقق سوق العقارات السعودي نمو ًا ملحوظ ًا خالل عام 2021م،
الناجم عن التأثيرات السلبية لجائحة كوفيد  .١٩ -وقد سجلت الهيئة العامة لإلحصاء
السعودية زيادة بنسبة  %0.2في مؤشر أسعار العقارات في المملكة ،ويرجع ذلك
باألساس إلى ارتفاع األسعار في القطاع السكني.
نتوقع أن نشهد زيادة في الطلب خالل الفترة المقبلة ،وال سيما على الوحدات السكنية،
مدفوع ًا بمبادرات حكومية عدة ،بما في ذلك جهود برنامج اإلسكان «إسكان» ،وهي إحدى
مبادرات رؤية  2030التي تهدف إلى رفع نسبة الملكية السكنية إلى  %70بحلول عام 2030م ،ما
يجعل .من هذا القطاع أكثر جاذبية للمستثمرين من شركات القطاع الخاص.
ومع اســتمرار اســتقرار الســوق ،فإننا نعمل على العودة التدريجية إلى أســعار اإليجارات ما
قبــل عام 2020م.

“تلقي سوق العقارات في المملكة العربية
السعودية دعم ًا مدفوع ًا بالمبادرات الحكومية
لمشاريع عقارية جديدة في مدينتي الرياض
وجدة لتلبية أهداف رؤية ”.2030

في عام 2021م ،وقعنا مذكرة تفاهم مع شريك استراتيجي جديد لتطوير مشروع متعدد
االستخدامات في أبها بمحافظة عسير جنوب المملكة ،ويشتمل على مركز تسوق ضخم
وفندق وشقق فندقية .كما دخلنا في نقاش مع مستثمري األسهم المحتملين الذين عبروا
رسمي ًا عن اهتمامهم بتطوير أحد أصول مجموعة سدكو من األراضي الرئيسية .ومن المتوقع
أن يقدم مشروع التطوير المحتمل مزيج ًا فريد ًا من متاجر التجزئة المبتكرة والمطاعم الراقية
وفنادق المنتجعات الفاخرة والمساكن ذات العالمات التجارية المرموقة.
كما تلقي سوق العقارات في المملكة العربية السعودية دعم ًا مدفوع ًا بالمبادرات الحكومية
لمشاريع عقارية جديدة في مدينتي الرياض وجدة لتلبية أهداف رؤية  ،2030مع مشاريع تطوير
حي البلد في جدة نظر ًا ألهميته التاريخية وتعيينه كموقع للتراث العالمي لليونسكو.
هنالك أيض ًا اهتمام كبير حول استثمارنا في مشروع لتطوير  5.7مليون متر مربع من األراضي
المطلة على البحر األحمر ،ويشمل أربعة معالم ،وهي دار لألوبرا ومتحف ًا وملعب ًا رياضي ًا
وأكواريوم  -باإلضافة إلى  17,000وحدة سكنية ،و مشروع فندقي يحتوي على أكثر من  2,700غرفة،
وحلول متكاملة لقطاع األعمال .كما سيضم المشروع مارينا ومنتجعات شاطئية ومطاعم
ومقاهي ومنافذ للتسوق.
في العام المقبل ،نهدف إلى االستفادة من هذه األجواء اإليجابية؛ إذ سنقوم بمراجعة
استراتيجيتنا العقارية بشكل أكبر تحسب ًا لمزيد من المشاريع الحكومية وسنواصل تنفيذ
خطط المبيعات الخاصة بنا.
يظل االستحواذ على أصول مدرة للدخل لتعزيز دخل المجموعة أولوية بالنسبة إلدارتنا ،ونحن
بصدد العمل على إعادة تنظيم أحد أصولنا الرئيسية لتحسين إمكاناته المالية .ولدينا ً
أيضا
العديد من اتفاقيات اإليجار طويلة األجل قيد اإلعداد التي نتوقع لها أن تحقق عوائد كبيرة وأن
نواصل تعزيز محفظتنا العقارية السعودية.
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اإلدارة المالية للمجموعة
تتولى اإلدارة المالية للمجموعة حماية المركز المالي لمجموعة سدكو وسيولتها
والمحافظة على دقة وسالمة سجالتها المحاسبية ومنصاتها وتقاريرها المالية.
وتشمل أنشطة اإلدارة العمليات المحاسبية وتقارير األداء والمهام المتعلقة
بالخزينة ،باإلضافة إلى تقديم االستشارات لإلدارات األخرى.
ً
حافال بالتحديات ،خففت اإلدارة المالية للمجموعة من تأثير الجائحة
وفيما كان عام 2021م عام ًا
على قطاعات األعمال من خالل الرصد االستباقي لتأثيراتها المالية لتمكين مجلس اإلدارة
واللجان التنفيذية من اتخاذ قرارات مستنيرة ودقيقة.
لقد حققنا الغايات االستراتيجية المنشودة لعام 2021م وأوفينا بالتزاماتنا القانونية والمحاسبية
واالمتثال الضريبي من خالل رؤية ثاقبة وعبر امتالك األدوات الالزمة الستباق ومنع العقبات
المحتملة .لقد قمنا بقيادة عملية تنفيذ الفواتير اإللكترونية على مستوى المجموعة وفق ًا
لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

“لقد حققنا الغايات االستراتيجية
المنشودة لعام 2021م وأوفينا بالتزاماتنا
القانونية والمحاسبية واالمتثال الضريبي من
خالل رؤية ثاقبة وعبر امتالك األدوات الالزمة
الستباق ومنع العقبات المحتملة”.

من خالل تخصصنا في تقديم الدعم للشركات التابعة للمجموعة ،فقد قمنا بتعيين أعضاء
الفريق الرئيسيين لتولي مختلف األدوار ،بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي باإلنابة .لقد تمكنا
من ضمان عدم حدوث أي تأخير في العمليات المالية واالصدارات ،على الرغم من زيادة عبء
العمل واالستخدام الكبير للموارد الرئيسية لملء هذه األدوار.
حافظت اإلدارة المالية للمجموعة على االستخدام األمثل للسيولة لخفض تكلفة التمويل عن
طريق تجميع النقدية وعمليات الخزانة المركزية عبر المجموعة بأكملها كما نجحنا في تأسيس
تسهيالت ائتمانية جديدة وإعادة هيكلة التسهيالت االئتمانية الحالية للتمتع بمزيد من المرونة
في توفير رأس المال بهوامش ربح تنافسية للغاية تماشي ًا مع ما يتم تقديمه للشركات
الكبرى في المملكة مع الحفاظ على قوة الميزانية العمومية والجدارة االئتمانية ،وتحسين
تكلفة الزكاة على القروض طويلة األجل لشركة سدكو القابضة.
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إدارة المراجعة واالستشارات والتدقيق الداخلي
تتولى إدارة المراجعة واالستشارات والتدقيق الداخلي مسؤولية المحافظة على التزام
سدكو بمعايير الحوكمة المؤسسية وتعزيز بيئة الرقابة في المجموعة بكاملها وتقييم
فعالية وكفاءة ضوابط الرقابة الداخلية .وتشمل األنشطة األساسية لإلدارة تقديم
خدمات المراجعة واالستشارات والتدقيق الداخلي لشركات المجموعة ومساعدة
الشركات المستثمر فيها ،حسب الحاجة ،بصفة مستشار مهني.
التزامـ ًا بإيماننــا بأهميــة الموظفيــن ،نحــرص علــى اختيــار موظفي التدقيق الداخلــي بعناية ،حيث
يضــم فريقنــا متخصصيــن مؤهليــن مهنيـ ًا ولديهــم خبرة كبيرة في عمليــات التدقيق الداخلي
المتعلقــة بقطاعنــا ،ومعرفــة واســعة بإجــراءات إدارة المخاطر والرقابــة ،والتزام بتحقيق
االتساق واالستمرارية.
في عام 2021م ،ركزنا على أنشطة التدقيق وفق ًا لخطة التدقيق الداخلي المعتمدة .وأولينا
اهتمام ًا خاص ًا للتغيرات في اإلجراءات في أعقاب الجائحة ،مثل تزايد استخدام التكنولوجيا
والعمل عن بُعد ،بالتزامن مع تلبية طلبات إضافية متعلقة بالحوكمة.
على الرغم من مغادرة أحد الموظفين الرئيسيين خالل العام ،أنجزت اإلدارة جميع عمليات
التدقيق المقررة وعمليات إضافية في الوقت المحدد مع المحافظة على الجودة.
“ساعدت المنصة التعليمية
اإللكترونية أعضاء الفريق على مواصلة
بناء معارفهم وتنفيذ الدورات التدريبية
بالتنسيق مع فريق التعلم والتطوير”.

خالل العام واصلت اإلدارة تطوير مهامها التي تحولت من مجرد كونها مراجعة وتدقيق
ً
فضال عن وضع خطط لتدريب الموظفين داخلي ًا من أجل
إلى تقديم الخدمات االستشارية،
تزويدهم بالمعرفة والمهارات المطلوبة .وعلى الرغم من أن الجائحة حالت دون تنفيذ الدورات
التدريبية المقررة ،إال أن المنصة التعليمية اإللكترونية ساعدت أعضاء الفريق على مواصلة بناء
معارفهم وتنفيذ الدورات التدريبية بالتنسيق مع فريق التعلم والتطوير.
ظلت السعودة ورؤية  2030أولويات قائمة ،حيث يعمل العديد من المحترفين ذوي الخبرة على
دعم تطوير الكفاءات المحلية من خالل توفير التدريب أثناء العمل.
كمــا عــززت اإلدارة معاييــر تقييماتهــا اإلجماليــة مــن أجــل تحســين جودة الخدمــات والتواصل بين
اإلدارة واألطــراف المعنيــة .وفــي العــام المقبــل ،لدينــا خطــط لتطبيق مفهوم الرقابة المشــتركة
مــن خــال تعزيــز التكامــل بيــن كافــة عمليــات الرقابة ،وتحديــث نماذج تقاريــر التدقيق الداخلي
لضمــان درجــة أكبــر مــن الوضــوح ،واســتخدام اإلصــدار المحدث من برنامــج التدقيق اآللي تيم
ميت (.)TeamMate
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إدارة الشؤون القانونية
تقــدم إدارة الشــؤون القانونيــة خدماتهــا للمجموعــة بكاملهــا ،وتشــمل هذه الخدمات
أعمــال أمانــة مجلــس اإلدارة وااللتــزام وإدارة المعلومــات وحفظ المســتندات .وتضم
اإلدارة متخصصيــن وموظفــي دعــم يســاعدون كافــة اإلدارات الداخلية وشــركات التشــغيل
ويقدمــون لهــا المشــورة والدعــم بشــأن إبرام وتنفيــذ المعامــات المحلية والدولية
وشؤون الشــركات والتقاضي.
واصــل فريــق الشــؤون القانونيــة متابعة التطورات التشــريعية واإلصالحــات التنظيمية وإطالع
المجموعــة علــى كافــة المســتجدات المتعلقــة بهــا ،حيث صدر عدد من التشــريعات الجديدة
دعمـ ًا لرؤيــة  2030وخطــة التحول الوطني.
اســتقبل الفريق في عام 2021م عضوين جديدين ،وهما نائب رئيس للشــؤون القانونية ومســؤول
شــؤون قانونية وأمانة مجالس اإلدارة .وواصل الفريق تحســين إجراءات عمله ،واعتماد التقنية
لتحقيق أعلى مســتوى من الكفاءة والتعاون في العمل ،وتســهيل إجراءات جمع المســتندات
واسترجاعها وتبادلها.
كما ساعدت اإلدارة في معالجة بعض التحديات المتعلقة بجائحة كوفيد.١٩-

“واصل الفريق تحسين إجراءات عمله،
واعتماد التقنية لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة
والتعاون في العمل ،وتسهيل إجراءات جمع
المستندات واسترجاعها وتبادلها”.

كان مــن أبــرز اإلنجــازات خــال العــام ترشــيح الفريق للمرحلة النهائيــة لجائزة أفضل فريق
داخلــي مــن مجلــة آســيان ليغــال بزنس/تومســون رويترز ،وإتمام العديــد من صفقات الدمج
واالســتحواذ والمعامــات العقاريــة ،والتســوية الوديــة للعديد من الدعــاوى القضائية ،باإلضافة
لحصولنــا علــى جوائز أخر ى.
في العام المقبل ،سيواصل الفريق االستثمار في تطوير قدراته لتوفير قيمة مضافة للمجموعة.
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إدارة المخاطر وحوكمة الشركات

يتولى فريق إدارة المخاطر وحوكمة الشركات مسؤولية الحفاظ على مكانة
وسمعة سدكو بالتميز في مجال الحوكمة ،ويعمل عن قرب مع لجنة
التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر.
واصلت اإلدارة أداء دورها األساسي في استراتيجية سدكو القابضة .حيث وضعت نظام ًا
ً
شامال لتحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها وإدارتها ،حيث يتم تحديد هذه المخاطر ومقارنتها
بمستوى االستعداد للمخاطرة.
تستند هذه اإلجراءات إلى إطار متكامل إلدارة المخاطر يعتمد على بطاقات أداء االستثمار التي
توفر معلومات شاملة عن المخاطر .ويتم إدراج حسابات المخاطر في عملية توزيع األصول
ً
فضال عن مبادئ إرشادية لحدود المخاطر لكافة االستثمارات واألسواق والعمليات.
أدت جائحة كورونا إلى ظهور عدد من المخاطر اإلضافية التي تم تحديدها والتخفيف من حدتها،
مما جعل اإلدارة جزء ًا ال يتجزأ من لجنة األزمات التي تعمل على مستوى الشركة القابضة
والشركات التابعة لضمان التنسيق التام والمشاركة الكاملة على جميع المستويات.
“شملت تقارير اإلدارة تحليالت اقتصادية
ً
فضال عن مقارنة الشركات
ومالية وصناعية،
التابعة والشركات المستثمر فيها
مع الشركات المماثلة لها”.

على الرغم من التحديات ،حددت اإلدارة المخاطر الرئيسية ووضعت استراتيجية للتخفيف من
آثارها في جميع تقارير مراجعة مخاطر الشركات التابعة ،وتم رفع هذه التقارير إلى الرئيس
التنفيذي للشركة القابضة ولجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر على أساس ربع سنوي.
ً
فضال عن مقارنة الشركات التابعة
وشملت تقارير اإلدارة تحليالت اقتصادية ومالية وصناعية،
والشركات المستثمر فيها مع الشركات المماثلة لها .كما أخذنا ميزانية وتحليالت المخاطر في
االعتبار عند وضع استراتيجية الشركة وتوزيع األصول.
تركيزنا على األعمال لم يؤثر على التزامنا بإجراء عدد من التحسينات على دليل حوكمة الشركة
ونموذج حوكمة الشركات التابعة ،حيث حصلنا على موافقة مجلس اإلدارة إلعداد دليل لحوكمة
الشركات بمواصفات عالمية .وقمنا بالتواصل مع كافة األطراف المعنية في مختلف مراحل
إعداد الدليل ،وأجرينا تدريب ًا داخلي ًا على إدارة المخاطر بهدف زيادة الوعي حول حوكمة الشركات،
على مستوى سدكو القابضة وشركاتها التابعة.
في العام المقبل ،سنقوم بتنفيذ المزيد من الخطوات المدروسة لمواءمة استثماراتنا
واستراتيجيتنا لتحقيق قيمة مضافة ،بما يتوافق مع رؤية 2030م .كما سنركز على تطبيق
إرشادات دليل حوكمة الشركات ونموذج حوكمة الشركات التابعة على مستوى المجموعة.
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إدارة الموارد البشرية
تركز إدارة الموارد البشرية على استقطاب وتدريب الموظفين والمحافظة عليهم
الذين يكملون مسيرة نجاح سدكو .كما تقدم اإلدارة خدمات الدعم للشركات الشقيقة
بالمجموعة وتوفر المشورة بشأن السياسات واإلجراءات على مستوى مجلس اإلدارة.
في إطار متابعة مهمتنا المتمثلة في أن نكون مؤسسة رائدة تحقق االزدهار لألجيال القادمة،
فإننا نبحث جاهدين الستقطاب األفراد والفرق والقادة الملهمة الذين يركزون على التطور مع
ً
حلوال إبداعية واستراتيجيات سليمة
التغيير التدريجي ،ويتحملون مسؤوليات عملهم ،ويقدمون
تقود سدكو للمضي قدم ًا نحو تحقيق المزيد من النجاحات.
ومن بين النجاحات التي حققتها إدارة الموارد البشرية لهذا العام ،قمنا بتطوير استراتيجية إدارة
المواهب لتحديد قادة المستقبل واستقطابهم وتحفيزهم وتطويرهم والمحافظة عليهم.
كما بذلت اإلدارة جهود كبيرة اثناء جائحة كوفيد 19-لضمان أمان واستمرار تحفيز الموظفين
في كل شركات المجموعة .ومن تلك الجهود ،كان تطبيق التعليم اإللكتروني ،الذي تم تطويره
بالتعاون مع «أوديمي لألعمال» ،لتزويد موظفينا بفرص للتعلم المستمر .وقد تم انجاز أكثر من
 19,047محاضرة خالل  1,297ساعة.
“كان تطبيق التعليم اإللكتروني ،الذي تم
تطويره بالتعاون مع «أوديمي لألعمال» ،لتزويد
موظفينا بفرص للتعلم المستمر”.

كما قمنا بوضع نظام الكتروني إلدارة األداء لتمكين المديرين والموظفين من التحكم في مهام
إدارة األداء مثل تحديد األهداف ومراجعات منتصف العام والتقييمات ،وقمنا بإطالق بوابة
وظائف جديدة لتبسيط عملية تقديم الطلبات الجديدة لكل من المتقدمين والمشغلين.
وتماشي ًا مع اهداف رؤية المملكة العربية السعودية  2030للمساهمة في تنمية رأس المال
البشري وزيادة السعودة ،أطلقنا برنامج التدريب اإلداري لتوفير فرص وظيفية للشباب السعودي.
يعتمد تنفيذ استراتيجيتنا بشكل كبير على قدرتنا على جذب واستقطاب الموهوبين وتطويرهم
والمحافظة عليهم في سوق عمل يشهد تنافس ًا متزايد ًا؛ إذ تتغير أنماط العمل باستمرار.
وفي ظل هذه الظروف ،سنواصل المحافظة على مكانة سدكو كصاحب عمل مفضل ونعمل
على البناء على جائزة 2021م التي تعترف بالشركة باعتبارها «أفضل بيئة عمل».
وسيكون أساس ذلك ترسيخ ثقافة األداء والمحافظة عليها؛ مع تطوير الخبرات واالحتفاظ
بها؛ وخلق بيئة محفزة تغذي مشاركة الموظفين ونموهم؛ وتعزيز التوازن الصحي بين العمل
والحياة الشخصية.
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إدارة تقنية المعلومات
ً
وحافال باإلنجازات ،حيث تم تحقيق  %100من
شهدت إدارة تقنية المعلومات عام ًا نشط ًا
جميع أهداف اتفاقيات مستوى الخدمة للشركات العاملة ،كما أكملنا  24مشروع ًا من
المشاريع التي يتم رعايتها ،وبمعدل رضاء بلغ  ،%92وخفضنا نفقات التشغيل الى ما دون
الهدف المحدد بنسبة  %17مقارنة بالميزانية.
تقدم اإلدارة خدمات تقنية المعلومات لثمانية من شركات سدكو بموجب اتفاقيات مستوى
الخدمة المبرمة ،وتقديم الخدمات عند الطلب مثل استشارات تقنية المعلومات ومشاريع
التنفيذ والتدريب؛ وبرامج التحسين والتوعية لتعزيز خدمات تقنية المعلومات وزيادة الوعي
باألمن السيبراني والتكنولوجيا .تساعد البنية التحتية واألنظمة المتطورة في الحفاظ على
الجودة والكفاءة واإلنتاجية في كل شركات المجموعة.
أكدت جائحة كوفيد 19-على الحاجة إلى أتمتة سير العمل -على وجه التحديد إنشاء مكاتب
«بال أوراق»  -لكي تضحى مهمة تقنية المعلومات مرنة بما يكفي لدعم استمرارية العمليات
التجارية والتخلص من سير األعمال الورقية.

“أدى التحسن الناتج في استمرارية
األعمال والتعافي من الكوارث إلى أتمتة 29
معاملة تجارية مقابل استهداف ”.22

وتماشي ًا مع ذلك ،نجحت إدارة تقنية المعلومات في تحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات
وتوفير مكاتب افتراضية أكثر موثوقية .كما قمنا بتعزيز األمان ووفرنا خدمات الحوسبة
السحابية .وأدى التحسن الناتج في استمرارية األعمال والتعافي من الكوارث إلى أتمتة 29
معاملة تجارية مقابل استهداف  22تضمنتها مبادرة التحول الرقمي للمجموعة.
فــي أعقــاب إيعــاز هيئــة الــزكاة والضرائــب والجمارك بضرورة إصدار جميع الشــركات للفواتير
اإللكترونيــة بحلــول أوائــل ديســمبر 2021م ،قامــت اإلدارة بتنفيذ عمليــات أنظمة الفواتير
اإللكترونية لـ  14شــركة من شــركات مجموعة ســدكو مســجلة في ضريبة القيمة المضافة،
ً
امتثاال للمتطلبــات الفنية لهيئة
وتمكنــت مــن االنتهــاء منهــا قبــل الموعــد النهائي وبالكامــل
الــزكاة والضرائب والجمارك.
وشملت التطورات الرئيسية األخرى تطوير نظام إنجاز إلدارة األداء لمزيد من أتمتة عمليات
شركات المجموعة ،مع تحديد األهداف الفردية ،وتتبع األداء واجراء التقييمات الالزمة،
والمشاركة في مشروع التحول الرقمي في شركة عالم السيارات؛ وتقديم خدمات استشارية
للعالمة التجارية (الشياكة) فيما يتعلق بتقييم نظام تخطيط الموارد المؤسسية وفرق
العمل؛ وأتمتة متطلبات تداول األوراق المالية الخاصة لسدكو كابيتال؛ وتعزيز البنية التحتية
لألمن السيبراني للمجموعة.
تشتمل استراتيجية سدكو  Focus 2025على تحديات رئيسية في تقنية المعلومات ،مثل إنشاء
كفاءات جديدة وترشيد التكاليف ،من خالل رقمنة العمليات واستخدام الذكاء االصطناعي،
واستغالل فرص االستفادة من البيانات إليجاد مصادر إيرادات جديدة؛ ودعم الشركات العاملة
في سدكو لتحقيق أهداف التحول الرقمي.
تلــك هــي مجــاالت تركيزنــا الرئيســية فــي العام القادم ،وكجزء من اســتراتيجية التحول الرقمي
المســتمر لدينا ،فإننا ســنقوم بإطالق منصة إنجاز إلدارة األداء ومعلومات االســتثمار ،حيث
تعمــل األخيــرة كمصــدر معلومات مركز ي الســتثمارات ســدكو فــي جميع فئات األصول من
خــال األداء والتقييم.
أخير ًا ،فإننا بصدد التخطيط لتطوير وتنفيذ برنامج تدريبي بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية
بهدف تعزيز مهارات تحليل البيانات وبناء ثقافة تعتمد على البيانات عبر المجموعة.
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إدارة التسويق والمسؤولية االجتماعية
يتولى قسم التسويق والمسؤولية االجتماعية مهام إدارة الصورة الذهنية لعالمة
سدكو القابضة .كما تعمل كإدارة مركزية الستراتيجيات التسويق واالتصاالت
وعالقات العمالء والمسؤولية االجتماعية لشركات المجموعة.
تعلمت اإلدارة كثير ًا من جراء أحداث عام 2021م واستفادة من تجاربها للتكيف وإدارة أنشطة
التسويق واالتصاالت بشكل أفضل بعد مراجعة وتحليل معظم جوانب العمليات :التواصل
الداخلي والخارجي؛ مشاركة الموظفين؛ الفعاليات؛ التطوع وريالي ،البرنامج الناجح لنشر ثقافة
الوعي المالي.
حققت اإلدارة إنجازات مميزة خالل عام 2021م؛ حيث أطلقنا شعار العالمة التجارية الجديد
لسدكو « -شركاء في االزدهار»  -عبر جميع قنوات التواصل ،وشاركنا مع المنتدى االقتصادي
العالمي ،وحصلنا على اعتماد «أفضل بيئة عمل» لعام ٢٠٢١م ٢٠٢٢ -م.
كما قمنا برعاية حدثين رئيسيين ،وهما :مؤتمر إمكان التعليمي ،وهو مؤتمر رائد حول التعليم
في المملكة ،للسنة الثانية على التوالي ،وجوائز جدة لإلبداع مع محافظة جدة.
“سنواصل وضع سدكو القابضة
كمستثمر نشط وشريك موثوق به،
يتمتع بالمعرفة المتعمقة بالسوق،
في االقتصاد السعودي”.

وبناء على النجاح الباهر الذي حققه برنامج
كان من أبرز أحداث العام قرار إنشاء مؤسسة ريالي.
ً
ريالي على مدى السنوات العشر الماضية  -استفاد منه حتى اآلن أكثر  1.7مليون مستفيد  -فقد
وافق مجلس إدارة سدكو في أواخر عام 2020م على قرار فصل البرنامج ووضعه ككيان مستقل،
وكجزء من استراتيجية االستدامة الخمسية للشركة.
لقد دخلنا اآلن مرحلة التنفيذ وسوف نبدأ العمل بالمؤسسة بشكل تدريجي على مدار األشهر
الثمانية عشر القادمة.
كما قامت اإلدارة  -في الوقت نفســه  -بتوســيع شــراكتها مع وزارة التعليم ،شــريك برنامج
ريالي االســتراتيجي ،لمدة ثالث ســنوات أخرى وجددت اتفاقية الدعم مع ســاب لعام 2021م .تم
تكريم شــركاء برنامج ريالي في الدورة الرابعة عشــر من جوائز المســؤولية االجتماعية للشــركات
العربيــة في أكتوبر.
وواصلنا الترويج لبرنامج بادر التطوعي ،بمشاركة الشركات التابعة لسدكو .وقد شارك
كل موظف وأكمل  20ساعة ضمن برامج المسؤولية االجتماعية للشركة ،متجاوز ًا النسبة
المستهدفة  %100في العام الذي شهد مشاركة أكبر من ِقبَل الشركات الشقيقة في البرنامج.
بالتطلع إلى عام 2022م وما بعده ،سنواصل وضع سدكو القابضة كمستثمر نشط وشريك
موثوق به ،يتمتع بالمعرفة المتعمقة بالسوق ،في االقتصاد السعودي .ومن خالل تأسيس
عالقات عمل أوثق مع شركات المجموعة ،سوف نتطلع إلى مواءمة أنشطتنا مع احتياجات
رؤية  .٢٠٣٠فيما ستعمل االستراتيجية الجديدة للعالقات العامة واالتصاالت التسويقية على
بناء الوعي والتأكيد على التأثير االجتماعي لسدكو على الصعيدين المحلي والدولي.

استعراض
االستدامة
ريالي
العمل التطوعي
أنبض  -برنامج صحة الموظفين
مؤسسة سالم بن محفوظ األهلية

استعراض االستدامة

ريالي

االستدامة عنصر أساسي في الثقافة التنظيمية لسدكو القابضة ،ويتسع أثرها
ليشمل شركات المجموعة .تستلهم المسؤولية االجتماعية لسدكو القابضة قيم
مساهميها ورؤية المملكة  2030التي تشجع القطاع الخاص تحديد ًا على العمل وفق ًا
لمبادئ المسؤولية االجتماعية.
انطلق برنامج ريالي في عام ٢٠١٢م كبرنامج يهدف لتعزيز الوعي المالي وتعليم الشباب
أساسيات االدخار واالستثمار وتزويدهم باألدوات الالزمة التخاذ قرارات مالية مسؤولة.
وبدأ البرنامج كمبادرة للتوعية المجتمعية ثم تحول إلى حركة وطنية لتمكين الشباب.
تجاوز إجمالي عدد المستفيدين من برنامج ريالي حتى اآلن أكثر من  1.8مليون مستفيد .ويقدم
ريالي الدورات في المدارس من خالل  47إدارة تعليمية في جميع أنحاء المملكة .كما قام
البرنامج بتدريب أكثر من  7آالف معلم كسفراء للبرنامج.
أجرت ريالي في مارس 2021م أكبر مسابقة الكترونية للتوعية المالية على مستوى المملكة ،والتي
استفاد منها نحو  400ألف مشارك .لقد كانت محطة مهمة في رحلة البرنامج الذي استثمرت
فيه سدكو ألكثر من عشر سنوات وحصلنا خاللها على تكريم من ِقبَل وزارة المالية لمثابرتنا في
االلتزام والتطوير منذ االنطالقة األولى.
كانت المسابقة االلكترونية للتوعية المالية واحدة من أهم الفعاليات الرئيسية لهذا العام.
وقمنا باالحتفال بهذا النجاح مع وزارة التعليم التي تعتبر شريكنا االستراتيجي ،كما تم تجديد
شراكتنا مع الوزارة لمدة ثالث سنوات أخرى.
شهد عام 2021م البدء في التنفيذ األولي الستراتيجية ريالي الخمسية لالستدامة ،والتي وافق
عليها مجلس إدارة سدكو في ديسمبر 2020م تأكيد ًا على االستدامة التشغيلية والمالية للبرنامج.

“شهد عام 2021م البدء في التنفيذ األولي
الستراتيجية ريالي الخمسية لالستدامة،
والتي وافق عليها مجلس إدارة سدكو في
ديسمبر 2020م تأكيد ًا على االستدامة
التشغيلية والمالية للبرنامج”.

لقد أثبت تحول برنامج ريالي التدريبي من داخل الفصول المدرسية إلى منصة تعليمية الكترونية
نجاح ًا كبير ًا تجاوز كل التوقعات وأثبت أن التعليم االلكتروني يحقق نتائج ًا ممتازة عندما نقوم
بتقديم حوافز واضحة لتشجيع المشاركة.
نتج عن تعاوننا مع مبادرة سند األمير محمد بن سلمان ،ولي العهد ،لتمكين المواطنين
السعوديين والمساعدة في تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية  -ترجمة برنامج «أساسيات
ريالي» وإضافة لغة اإلشارة السعودية لفئة الصم وضعاف السمع .مع اإلطالق المخطط له
في أوائل عام 2022م ،يعد هذا التطور األول من نوعه لخدمة شريحة محددة في مجتمعنا.
تم استئناف إنتاج الجزء الثاني من برنامج ريادة األعمال «رواد  -نمو» ،ونأمل أن نطلق هذا
البرنامج في منتصف عام 2022م.
نتطلع الى سنة واعدة من اإلنجازات .سنبني على المنهجية التي أثبتت جدواها لنشر الوعي
المالي وتعليم الشباب أساسيات االدخار واالستثمار بعد النجاح الذي حققنه منصة ريالي
اإللكترونية .وبدعم من وزارة التعليم ،فإننا على ثقة بأنه يمكننا االستمرار في تطوير تعليم
الطالب بهذه الطريقة.
ومن أهم المبادرات لعام 2022م إطالق برنامج «رواد  -نمو» ،الذي استمر تطويره ثالث سنوات.
كما سنقوم بإطالق «نادي ريالي» لطالب الجامعات في جميع مناطق المملكة ،بدعم استراتيجي
من وزارة التعليم.
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العمل التطوعي

االستدامة عنصر أساسي في الثقافة التنظيمية لسدكو القابضة ،ويتسع أثرها
ليشمل شركات المجموعة .تستلهم المسؤولية االجتماعية لسدكو القابضة قيم
مساهميها ورؤية المملكة  2030التي تشجع القطاع الخاص تحديد ًا على العمل وفق ًا
لمبادئ المسؤولية االجتماعية.
يشكل العمل التطوعي جزءا راسخ ًا في ثقافة سدكو وتم إدراجه رسميا في مؤشرات
األداء الرئيسية للموظفين منذ خمس سنوات.
بدعم نشط من قيادة سدكو ،يساهم موظفونا بوقتهم وجهودهم في العمل التطوعي لخدمة
القضايا المجتمعية الجديرة باالهتمام سنوي ًا .وقد حاز برنامج سدكو للتطوع على العديد من
الجوائز في اآلونة األخيرة.
في عام 2021م أكملنا عدد ساعات التطوع المطلوبة لهذا العام في إطار برنامج «بادر» .وكنتيجة
لتفشي جائحة كوفيد ،19-اضطررنا ألن نضع التباعد االجتماعي في االعتبار وفرضنا تدابير ًا جديدة
للسالمة واألمان.
ومــن المعالــم البــارزة األخــرى لهــذا العام تعاوننا الوثيق مع قســم التدقيق لقيادة مبادرة جديدة،
والعمــل مــع المنظمــات غيــر الربحية لتقديم المســاعدة في مجالي القيادة واإلدارة .وتضمن
نطــاق المبــادرة تقييــم احتياجــات هذه الهيئــات والمنظمات وتحديد المجاالت التي يمكن
لموظفي ســدكو التطوع لمســاعدتهم فيها.
وفي المجمل ،قدم المتطوعون أكثر من  2,747ساعة تطوعية بين تخصصية وعامة بقيمة
ً
مستكملة األثر آلالف المستفيدين من مختلف فئات المجتمع.
اقتصادية تقدر ب  358,150ريال.
ومن جانبنا ،نود أن نشيد بالعمل الجاد والدعم الذي قدمه فريق التدقيق بأكمله لوقتهم
وجهودهم التي كرسوها لخدمة المبادرة الرائدة والناجحة للغاية.
“في عام 2021م أكملنا عدد ساعات التطوع
المطلوبة لهذا العام في إطار برنامج «بادر».
وكنتيجة لتفشي جائحة كوفيد ،19-اضطررنا ألن
نضع التباعد االجتماعي في االعتبار وفرضنا
تدابير ًا جديدة للسالمة واألمان”.

وفي الوقت نفسه ،ال يزال الطلب على العمل التطوعي قوي ًا ومرغوب ًا لدى موظفي المجموعة،
ما يدعونا لمواصلة االستثمار في العمل التطوعي واستكشاف المزيد من الفرص الجديدة.

للمزيد عن أنشطة سدكو للمسؤولية االجتماعية
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أنبض  -برنامج صحة الموظفين

االستدامة عنصر أساسي في الثقافة التنظيمية لسدكو القابضة ،ويتسع أثرها
ليشمل شركات المجموعة .تستلهم المسؤولية االجتماعية لسدكو القابضة قيم
مساهميها ورؤية المملكة  2030التي تشجع القطاع الخاص تحديد ًا على العمل وفق ًا
لمبادئ المسؤولية االجتماعية.
ساهمت سدكو دوم ًا بموارد كبيرة لتدريب الموظفين وتوفير مميزات مهنية ،وحصلت
على العديد من الجوائز والتقدير على مدار العقد الماضي باعتبارها «مكان عمل مفضل».
تركز سدكو على تأسيس ثقافة عمل إيجابية للموظفين تتسم بالشفافية والتقدير .وأدت
جائحة كوفيد ١٩-حافزا لتوسيع نطاق هذه الفلسفة وتطوير برامج تشمل الرفاهية الذهنية
والجسدية لموظفينا.
والنتيجة هي «أنبض» ،وهو برنامج صحي مصمم لتحفيز الموظفين على االهتمام بصحتهم
الجسدية والذهنية عبر تبني نهج أكثر شمولية لحياتهم اليومية .وهنالك أنشطة منتظمة
ونصائح وارشادات حول الصحة.

“«أنبض» ،برنامج صحي مصمم لتحفيز
الموظفين على االهتمام بصحتهم الجسدية
والذهنية عبر تبني نهج أكثر شمولية
لحياتهم اليومية”.

وفي شهر رمضان الماضي ،قمنا بتطوير تحدي ًا صحي ًا للموظفين على مسارين :المسار األول
يركز على الجسم ويوفر معلومات أساسية للتغذية والنشاط البدني ،تليها تقنيات لتطبيق
عادات أفضل واستراتيجيات لزيادة النشاط والتركيز على األطعمة الصحية ،ومقياس ذكي
يعطي نظرة متعمقة لصحة الموظف الجسدية.
تميز المسار الثاني بتحدي ذهني لتثقيف الموظفين حول الطرق األكثر شيوع ًا التي يمكن أن
تدمر العقول ً والهدف الهدف األساسي هو تشجيع الصحة العقلية.
وكان الموظفون المشاركون قد خضعوا الختبار  PERMAالذي يقيس خمسة مجاالت رئيسية
للصحة (العاطفة اإليجابية ،المشاركة ،العالقات ،المعنى ،اإلنجازات) ،باستخدام استبيان تم
التحقق من صحته بهدف قياس الصحة العاطفية بشكل عام.
لقــد كانــت ردود األفعــال مــن الموظفيــن مشــجعة ونتطلع إلى توســيع نطــاق البرنامج في
العام القادم.
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مؤسسة سالم بن محفوظ األهلية
االستدامة عنصر أساسي في الثقافة التنظيمية لسدكو القابضة ،ويتسع أثرها
ليشمل شركات المجموعة .تستلهم المسؤولية االجتماعية لسدكو القابضة قيم
مساهميها ورؤية المملكة  2030التي تشجع القطاع الخاص تحديد ًا على العمل وفق ًا
لمبادئ المسؤولية االجتماعية.
مؤسسة سالم بن محفوظ األهلية هي مؤسسة خيرية مرخصة بالكامل تسعى إلى
تمكين المجتمعات من خالل تقديم منح مستدامة ونوعية ومؤسسية لمنظمات
المجتمع المدني .وللمؤسسة ثالث مجاالت تركيز ،وهي :التعليم ،وتنمية المجتمع
وتمكين المنظمات غير الربحية.
وضمن جهودنا المبذولة لتعزيز شراكاتنا الحكومية ،دعمت مؤسسة سالم بن محفوظ األهلية
المنصة الوطنية للعمل التطوعي في عام 2021م ،كما تبرعت بمبلغ  2مليون ريال سعودي
لمؤسسة إحسان ،المنصة الوطنية للعمل الخيري التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات
والذكاء االصطناعي (سدايا).
كما تم إطالق شراكات استراتيجية جديدة شملت شراكة مع الشركة العالمية لإلنترنت
واالتصاالت للمساهمة في التنمية الوطنية من خالل مواءمة التعليم والتدريب مع احتياجات
سوق العمل وتعزيز كفاءة العاملين في القطاع غير الربحي وزيادة عدد الشهادات المهنية.
وشراكة جديدة مع جامعة حائل إلطالق أول جمعية علمية سعودية لتطوير القطاع غير
الربحي .وتهدف شراكتنا مع جمعية األسر المنتجة بجازان إلى تزويد األسر بالمهارات الالزمة
لدخول سوق العمل وتطوير مهن ووظائف ناجحة.
في مجال التعليم ،استضفنا منتدى لمدة ثالثة أيام في مدينة الملك عبد هللا االقتصادية
ضم  150قائد ًا تربوي ًا ،بالتعاون مع وزارة التعليم ،والتي تدعمنا في إدارة برامجي سمو وإسهام،
واللذان يستهدفان تأهيل  1,620من مدرسي المدارس االبتدائية وتدريب  10آالف من طالب
المدارس الثانوية على مهارات القرن الحادي والعشرين.
“تهدف شراكتنا مع جمعية
األسر المنتجة بجازان إلى تزويد األسر
بالمهارات الالزمة لدخول سوق العمل
وتطوير مهن ووظائف ناجحة”.

كما تم تقديم ست منح جديدة مع االستمرار بتقديم  ٣٨منحة حالية ،فيما حصل  ٨٨طالب ًا على
مساعدة مالية بقيمة  ١٠,٠٠٠ريال لكل منهم .كما استمرت  ١٠منح دراسية للطالب في إطار برنامج
جامعة األمير مقرن.
كمــا منحــت المؤسســة جائزتيــن للطــاب الموهوبيــن ،بالتعاون مع موهبة (مؤسســة
الملــك عبــد العزيــز ورفاقــه للموهبــة واإلبــداع) التــي توفر المهارات والتدريــب وفرص التدريب
للطــاب المتفوقين.
تابعت المؤسسة تمكين المؤسسات غير الربحية عبر تخصيص الموارد لتطوير موظفيها
وهياكلها التنظيمية من خالل منتدى تواصل الذي تنظمه مؤسسة سالم بن محفوظ األهلية
لتبادل الخبرات حول التنمية المجتمعية الفعالة التي تقوم بها المؤسسات غير الربحية.
استمر برنامج بناء في تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية في  19منظمة غير ربحية في
مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان.
استمر التركيز على التنمية المجتمعية من خالل مجموعة من البرامج الهادفة لتنمية األسر،
والتمكين االقتصادي لألفراد ،وتعزيز مشاركة الشباب في الرياضة ،والعمل التطوعي.
تم توزيع أكثر من  10آالف وجبة غذائية خالل شهر رمضان .ساعدت البرامج التنموية
والمجتمعية الخاصة في مساجد بن محفوظ أكثر من  1,600معلم وطالب ،من خالل أكثر من 100
فعالية اجتماعية وثقافية و 110جلسة لتحفيظ القرآن خالل العام.

للمزيد عن مؤسسة سالم بن محفوظ األهلية
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