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جوائز 2021

واصلنا تنفيذ استراتيجية سدكو  Focus 2025مع التركيز على القطاعات
المرتبطة برؤية  .2030ومن أبرز أحداث ٢٠٢١م ،التخارج من بعض االستثمارات
وتفعيل خطط لتطوير وإطالق إمكانات الموظفين واألفكار والبرامج
واالستثمارات في مجموعة سدكو.

اتخذت سدكو إجراءات حاسمة وأثبتت
مرونة أعمالها لمواجهة تبعات جائحة
كوفيد 19-وتحقيق نتائج إيجابية.

زيادة رأس مال صندوق
سدكو كابيتال ريت
تجاوز االكتتاب في زيادة رأس
مال صندوق سدكو كابيتال ريت
المدرج بنسبة  ،٪332بإجمالي عدد
مشتركين تجاوز  227ألف مشترك.

إطار الحوكمة
تمضي مجموعة سدكو القابضة
وشركاتها قدم ًا في التخطيط
للتعاقب الوظيفي والتحول الرقمي.

استراتيجية سدكو
Focus 2025
تم التخارج من بعض االستثمارات،
وهي بنك معامالت وترفيه وإجادة،
تماشي ًا مع استراتيجية الشركة.

شركة النهدي الطبية

تحسن ايرادات فنادق جدة

وافقت هيئة السوق المالية على طلب
شركة النهدي الطبية لطرح  ٪30من
أسهم الشركة لالكتتاب العام.

عززت الفعاليات الكبرى التي شهدتها
مدينة جدة من نتائج مجموعة إيالف؛ كما
تم البدء في عملية مراجعة استراتيجيتها
لمؤامتها مع رؤية .2030

أفضل مركز تجاري في
المملكة العربية السعودية

ريالي ...مستقبل واعد

فاز رد سي مول بخمس جوائز في المؤتمر
السنوي لمراكز التسوق بالشرق األوسط
وشمال إفريقيا و .Global Business Leader

إنشاء مؤسسة ريالي ككيان مستقل ،وهي
الخطوة األولى في تنفيذ استراتيجيتها
الخمسية الجديدة لالستدامة.

مدارس اليسر العالمية
أكملت سدكو استحواذها الكامل
على مدارس اليسر العالمية بنسبة
 ٪100بعد الحصول على نسبة الـ ٪35
المتبقية من األسهم وقامت بتعيين
إدارة تنفيذية جديدة.

التطوير العقاري
في أبها
تم توقيع مذكرة تفاهم مع شريك
استراتيجي جديد لتطوير مشروع
متعدد االستخدامات في محافظة
عسير الجنوبية.

الصحة الذهنية
والجسدية

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

مبادرات التجارة
اإللكترونية الجديدة

عززت «الشياكة» و«النهدي» قدرات
البنية التحتية للتجارة االلكترونية وذلك
في إطار برنامج التحول الرقمي على
مستوى مجموعة سدكو.

لإلطالع على النسخة الكاملة من تقرير المراجعة
السنوية لعام  2021لسدكو القابضة ،تفضل بزيارة
annualreview.sedco.com
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

نحـــو غـــ ٍد أفـضــل
“يشتمل نموذجنا األخالقي في
االستثمار المتنوع وفق ًا لمبادئ
الشريعة على إجراءات وقائية للتصدّ ي
لمختلف التحديات ،مما يعزز من
قوة أداء المجموعة”.

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.

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.

س ّلط الوباء الضوء على الحاجة الملحّ ة
إلى مرونة األعمال ،وأثبتت سدكو
أهل لهذه المهمة .حيث
القابضة أنها
ٌ
يشتمل نموذجنا األخالقي في االستثمار
المتنوع وفق ًا لمبادئ الشريعة على
إجراءات وقائية للتصدّ ي لمختلف
التحديات ،مما يعزز من قوة أداء
المجموعة .لقد تميّز أداء شركات الرعاية
الصحية المحلية واإلقليمية الخاصة بنا
خالل العام الماضي ،وقمنا بمواءمة
محفظتنا العقارية مع استراتيجية
تكامل رأسية تهدف إلى تحديد مسار
خارطة نمونا المستقبلي.

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.

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 استراتيجية
 Focus 2025لمواءمة استثماراتنا مع
القطاعات الرائدة التي تدعم أهداف
رؤية السعودية .2030
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نحمل في سدكو القابضة مسؤولية
خلق وظائف جديدة ،وتعزيز أهداف
السعودة ،وتحديد الجيل القادم من
قادة األعمال لضمان استمرار نجاح
المجموعة.
نيابة عن مســاهمينا وعن مجلس
اإلدارة ،يسـرّني أن أتقدّ م بالشــكر لخادم
الحرمين الشــريفين حفظه هللا ،وولي
العهــد نائــب رئيس مجلس الوزراء،
ووزيــر الدفــاع ،وجميع وزراء الحكومة
علــى 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 أغتنــم هــذه الفرصة ألشــكر
حســن الجابر ي ،الرئيــس التنفيذي
الســابق ،علــى تفانيــه وتميّزه فــي منصبه،
وأن أرحــب بريــان نقــادي في الفريق
بصفتــه الرئيــس التنفيــذي الجديد
وأتنمــى له التوفيق والســداد.
وهللا ولــي التوفيق.
صالح سالم بن محفوظ
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة الرئيس التنفيذي

تحديـــد وتفعيــل
فــــرص جــديــــدة للنمــو
“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”.

يستعرض التقرير السنوي لعام 2021م
مساهمات الرئيس التنفيذي السابق
حسن الجابري ،كما يعكس دوره
الرائد في تصميم وتنفيذ استراتيجية
األعمال  ،Focus 2025واألسس
القوية التي تركها وراءه لتعزيز نمو
المجموعة وازدهارها.
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
الماضي ،أكملت سدكو إعادة تنظيم
ً
قاعدة قوية
قطاعها العقاري ووضعت
لنهج تكاملي يتيح التعاون الوثيق بين
شركاتنا وإداراتنا العقارية .بدأنا بالفعل
رؤية نتائج مُ ّ
بشرة لهذا النهج على شكل
مشاريع جديدة ال زالت في طور اإلعداد.
كمــا قدّ مــت «النهدي» و«دار الفؤاد»،
شــركتا ســدكو للرعاية الصحية،
أداء متميز ًا.
ً
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وحصلــت «النهــدي الطبية» على
موافقــة هيئــة الســوق المالية لطرح
أســهم الشــركة لالكتتاب العام،
وستســتعد فــي عــام 2022م لطرح ما
يصل إلى  ٪30من أســهمها في الســوق
الرئيســية لتداول الســعودية.
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 2025
للشركات واألعمال في التركيز على
ست قطاعات تتماشى مع رؤية .2030
بناء على ذلك ،أكملت سدكو عدد ًا من
ً
عمليات التخارج الناجحة لتمكين سدكو
من التركيز على قطاعاتها الرئيسية.

واصلــت المجموعــة عمليــات التحول
الرقمــي ،خاصــة مــع ما أظهرته شــركتا
«الشــياكة» و«النهــدي» مــن إمكانات
وقــدرات مشــجعة في مجــال التجارة
اإللكتر ونية.
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 أشــيد بجهود
والتــزام كافة فــرق المجموعة ،والتي
لعبــت دور ًا أساســي ًا فــي نجاح العمليات
التشــغيلية والمالية لســدكو خالل
العــام .أتط ّلــع وإياكم إلى ٍ
عام واعد
وتطــور متزايد في 2022م.
ريان نقادي
الرئيس التنفيذي

باعــت ســدكو حصتهــا في بنك
«معامــات» فــي إندونيســيا ،كما أتمت
بيــع كافــة حصصها في شــركة «إجادة».
باإلضافــة إلــى ذلك ،تــم االنتهاء من
بيع شــركة «ترفيه».

سدكو تقرير المراجعة السنوية الموجز لعام 2021
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استعراض األداء

قطاع الرعاية الصحية

استثمرت النهدي في البنية التحتية لتكنولوجيا
المعلومات لدعم وتحسين تجربة القنوات
المتعددة والصحية الشاملة.

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.

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.
فــي عــام 2021م ،وقعــت النهدي كذلك
اتفاقيــات لتشــغيل صيدليتيــن في أكبر
مستشــفيات المملكــة ،وهما مستشــفى
الدكتور ســمير عباس في جدة ومستشــفى
األميــن في الطائف.

شركة النهدي الطبية
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 & Go
وبرنامج 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.
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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
ُتظهــر رعايــة المواهب ومنصــات التعلم
المنتظمــة وثقافتنــا النابضــة بالحياة شــغف
شــركة النهــدي الطبيــة بالموظــف ،ما أه ّلنا
ألن نكون ضمن أفضل  20شــركة وبشــكل
دائــم منــذ عام 2014م ،ضمــن قائمة «أفضل
بيئــة عمــل» في آســيا والمملكــة العربية
الســعودية .كمــا واصلنــا تنمية قيمــة عالمتنا
التجاريــة فــي عــام 2021م وفزنــا بالعديد من
جوائــز صناعــة التجزئــة ،بمــا في ذلك جوائز
العالمــات التجاريــة العالميــة ،للعام الثالث
علــى 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.

مستشفى دار الفؤاد
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 6
أكتوبر ومستشفى مدينة نصر.
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.
لقد حصلنا على اعتمادات في التنظير
الباطني وإدارة األلم واحتشاء عضلة القلب
من قبل شركة المراجعة الجراحية (،)SRC
وهي منظمة غير ربحية تعتمد أفضل
التسهيالت والجراحين والمهنيين الطبيين
في جميع أنحاء العالم ممن تلبي أفضل
المعايير للسالمة والتميز الطبي.
أصبــح مستشــفى دار الفــؤاد أول
مستشــفى فــي مصــر يحصــل علــى اعتماد
مــن اللجنــة الدوليــة المشــتركة لبرنامــج
عــاج احتشــاء عضلــة القلــب الحــاد .ويؤكد
هــذا االعتمــاد علــى أن دار الفــؤاد تســتهدف
 90دقيقــة أو أقــل لالنتقــال مــن البــاب إلى
البالــون (الوقــت المســتغرق إلعــادة فتح
الشــريان المسدود).
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استعراض األداء

قطاع التعليم

بصفتنا مدرسة مرشحة لبرنامج البكالوريا الدولية ()IB
المرحلة المتوسطة ،فقد حصلنا على اعتماد مدرسة
عالمية للبكالوريا الدولية بتقدير ممتاز.

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
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 .وأدى ذلك إلى
استقرار في التعليم.
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بصفتنا مدرســة مرشــحة لبرنامج البكالوريا
الدولية ( )IBالمرحلة المتوســطة ،فقد
حصلنا على اعتماد مدرســة عالمية للبكالوريا
الدولية بتقدير ممتاز ،إذ تتقاســم مدارســنا
فلســفة مشــتركة تقوم على االلتزام بجودة
عاليــة وتعليــم عالمي حافل بالتحديات.
ومــن األحــداث البــارزة األخر ى في عام 2021م
افتتــاح المبنــى المدرســي الجديد المتطور
الــذي تــم تشــييده لهذا الغرض في حي
الشاطئ بجدة.
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.

بالتطلع إلى المستقبل ،سنواصل العمل
على االرتقاء بالبرامج التعليمية وترسيخ
موقع المدرسة كواحدة من المدارس
العالمية الرائدة في المملكة.
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.

لقد أسعدنا الحصول على تصنيف الفئة
(أ) من وزارة التربية والتعليم السعودية
لجودة معلمينا وتعليمنا ،والحرم المدرسي
والمرافق المجهزة جيدً ا داخل المدرسة،
فضالً عن حصول عدد من الطالب على جوائز
إلنجازاتهم التعليمية.

سدكو تقرير المراجعة السنوية الموجز لعام 2021
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استعراض األداء

قطاع الضيافة

بدأت إيالف في عملية مراجعة استراتيجيتها
لمؤامتها مع رؤية  ،2030وال سيما في مجال
الحج والعمرة والسياحة.

استثمرت سدكو القابضة في شركات
مرموقة في قطاع الضيافة بالمملكة مثل
ّ
تشغل سلسلة من
مجموعة إيالف التي
الفنادق وتقدم خدمات الحج والعمرة وتدير
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.
واصلــت األعمــال الفندقية مواجهة رياح ًا
معاكســة في عام 2021م بســبب قيود الســفر
المتعلقــة بجائحــة كوفيد ،19-ومع ذلك،
فقــد زادت حجــوزات الســياح المحليين على
أســاس ســنوي ،وشــهدت فنادقنا في جدة
خــال الربــع األخير نجاح ًا مع النشــاطات
الكبر ى التي شــهدتها المدينة  -أول ســباق
لجائــزة الســعودية الكبر ى للفورموال ،1
ومهرجــان البحر األحمر الســينمائي ،ورالي
داكار ،مــا ســاهم فــي 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 بداية عام 2022م،
فضالً عن الجهود المستمرة التي تبذلها
السلطات السعودية للتخفيف من التأثيرات
الكبيرة للجائحة ،فإننا متفائلون بأنه يمكننا
استعادة المكاسب التي فقدناها بشكل
سريع خالل عامي 2020م و2021م.

وبصفتها ملتزمة باالستدامة والمسؤولية
االجتماعية للشركات ،تفخر إيالف باستخدام
فنادقهــا لتدريب طــاب 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.

ّ
تحصلت شركة إيالف للحج
من ناحية أخرى،
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 للسفريات في
إندونيسيا أمرا هام ًا ،حيث سيتيح لنا الوصول
إلى  350وكيالً للسفريات.
كما بدأنا في عملية مراجعة استراتيجيتنا
لمؤامتها مع رؤية  ،2030وال سيما في مجال
الحج والعمرة والسياحة.
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استعراض األداء

قطاع إدارة األصول

تعتبر صناديق سدكو كابيتال العامة الدولية التي تتخذ
من لوكسمبورج مقر ًا لها على أنها أكبر مجموعة متنوعة
من الصناديق المتوافقة مع مبادئ الشريعة والمعايير
البيئية والحوكمة واالجتماعية في العالم.

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
أداء قوي في
حققــت ســدكو كابيتــال
ً
جميــع فئــات األصــول في عام ٢٠٢١م ،وال
ســيما األســهم العامة وأســهم الملكية
الخاصــة ،وكذلــك صندوق ســدكو كابيتال
ريــت واالســتثمار العقار ي ،كمــا حققت
المبــادرات الخاصــة بزيادة االســتثمارات
نتائــج إيجابيــة كذلك.
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األصول المدرّة للدخل
مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة
قصيرة األجل على مدار العام ،وصلت
عوائد االستثمار في سوق المال إلى أدنى
مستوياتها في خمس سنوات.
من ناحية أخرى ،شددت هوامش الصكوك
بشكل كبير وخففت التأثير السلبي الرتفاع
عوائد سندات الخزانة األمريكية على أسعار
الصكوك .ونتيجة لذلك ،حققت الصكوك
عوائد إيجابية في المطلق لهذا العام.

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
النمو 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

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.

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 جيدة.

ومن ابرز نشاطات السنة المنصة الجديدة
( UCITSتعهـدات االستثمـار الجمـاعي في
األوراق المالية القابلة للتحويل) التي بدأت
التعامالت في شهر سبتمبر مع إطالق
(صندوق سدكـو كابيتال لومبـرد أوديه)
لألسهم العالمية المتوافقة مع المعايير
البيئية واالجتماعية والحوكمة.

كما حققت صناديق ومحافظ سدكو كابيتال
عوائد إيجابية في عام صعب دون تحمل
مخاطر ائتمانية مفرطة.

وخالل العام ،أكملنا بنجاح زيادة رأس
مال صندوق سدكو كابيتال ريت من خالل
الطرح اإلضافي  -الذي تمت تغطيته بنسبة
 - ٪332ليبلغ حجم الصندوق  1.8مليار ريال
سعودي ،بإجمالي عدد مشتركين تجاوز 227
ألف مشترك.

األسهم العامة
األسهم العامة اإلقليمية
شهد العام تعافي ًا جذري ًا لألسواق في
المملكة حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز
ألسهم الشركات السعودية المتوافقة مع
أحكام الشريعة ارتفاعا بنسبة .٪35

أسهم الملكية الخاصة العالمية
نجح فريق االستثمار في أسهم الملكية
الخاصة في سدكو كابيتال في إتمام أربع
التزامات إستثمارية جديدة لصناديق من
كل من الواليات المتحدة
الفئة األولى في ٍ
وأوروبا والصين وأمريكا الالتينية.

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

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.

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.

حققــت اســتراتيجيات الدخل والنمو ذات
العائد المطلق عوائد ســنوية بنســبة
 ٪7.8و ٪11.4علــى التوالــي ،مقابل النســبة
المســتهدفة البالغــة  ٪7.5و ،٪10فيمــا حققت
اســتراتيجية العائد النســبي السعودي
معامــل ألفــا ب 177نقطة أســاس اعتبار ًا
مــن فبرايــر فصاعد ًا ،مُ در ًا .٪29.7

ارتفع أداء أسهم الملكية الخاصة بنسبة %26,7
َ
ٍ
تعاف
شكل نسبة
مقارنة 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.
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 وصندوق صيني يركز استثماراته
على قطاع الرعاية الصحية ،فضالً عن صندوق
استثمارات استهالكي في أمريكا الالتينية.
سدكو تقرير المراجعة السنوية الموجز لعام 2021
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قطاع العقارات

سيطلق رد سي مول رسمي ًا مشروع تطوير
جديد في أبها يشمل مرافق لتجارة التجزئة
والضيافة والترفيه ومرافق طبية.

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
فــي إطــار عملية إعادة التنظيم الشــاملة
ألنشــطة ســدكو القابضة في عام 2019م ،تم
تقليص حجم شــركة ســدكو للتطوير وتم
اســتبدال مجلــس إدارتهــا بلجنة تنفيذية،
بهــدف تنفيــذ اســتراتيجية أكثر تركيز ًا
واســتدامة ،وإعادة توجيه مســار الشركة
لدعم مشــاريع ســدكو القابضة بشكل
أساســي .وحافظت الشــركة على مجموعة
مــن العمــاء الخارجييــن الذين تقدم لها
خدمات استشــارية مختــارة 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.
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شركة المحمل للتطوير
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.
إال أن الشعبية المتواصلة لمركز المحمل
التجاري  -مع إشغال إيجاري بنسبة - ٪100
شجعت 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 تسليم أنشطة إدارة
الممتلكات إلى شركة انتماء  -بما في ذلك
استراتيجيات التسويق ومزيج المستأجرين
والتأجير  -وقد انتهينا من المرحلة األولى من
إعادة هيكلة عمليات العقارات.
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
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.

شركة أسواق البحر األحمر
اضطررنا إلغالق رد سي مول في بداية شهر
فبراير ،لكن هذا اإلغالق لم يدم طويالً  .وعلى
الرغم من اإلغالق والقيود الصارمة التي
ُفرضت على الطاقة االستيعابية للحد من
انتشار جائحة كوفيد ،١٩-بلغ عدد زوار المول
هذا العام  14مليون زائر.
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.
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  %100منذ اإلعالن عنها في عام 2021م.
ونجحنا في تحديث العالمة التجارية للرد سي
مول من خالل موقعه اإللكتروني الجديد
وحساباته على وسائل التواصل االجتماعي.
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.

سدكو تقرير المراجعة السنوية الموجز لعام 2021
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قطاع العقارات
تكملة

أسست انتماء نهج ًا لمساعدة المالك في
التعامل مع تأثير عمليات اإلغالق والتخفيف
من اآلثار السلبية طويلة المدى.

شركة انتماء للخدمات العقارية
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 كوفيد١٩ -
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.
استمرت جهود السعودة في انتماء ،إذ
أضحت القوى العاملة في العديد من وحدات
أعمالنا سعودية بنسبة .٪100
تهدف انتماء إلى أن تصبح قوة محركة في
قطاع الخدمات العقارية .وفي العام المقبل،
نخطط إلجراء مراجعة تنظيمية كاملة بهدف
تعزيز الكفاءة والفعالية.

18

المحمل لخدمات المرافق
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.
أتمت الشركة التوقيع على عقود مع عدد
من العمالء ،بما في ذلك وزارة الثقافة؛
خدمات المالحة الجوية السعودية (مجمع
المقر الرئيسي و 28مطار ًا)؛ وميناء الملك
عبدهللا في مدينة الملك عبدهللا االقتصادية؛
ومول تبوك غاليري؛ وشركة النهدي الطبية؛
ومستشفى الدكتور بخش.
ومع إضافة عمالء وعقود جديدة ،واصلنا
توسعنا في شمال وشرق المملكة  -حيث تم
إنشاء مكتب فرعي جديد  -فضالً عن التوسع
في المناطق الجنوبية.
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.

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

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

التجزئة والضيافة
فنــدق الغاليريــا – يجمــع بين مزايا خمس
نجــوم ومركز تجاري فاخر.

آسيا وأفريقيا
تشمل محفظة سدكو الشرق األوسط
استثمارات وأراضي في اإلمارات العربية
المتحدة ومصر ولبنان والبحرين،
واستثمارات في الصناديق واألصول
في فيتنام وإندونيسيا.

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
العقاري للدخل  ،١وهو صندوق سعودي
مدر للدخل .وقام الصندوق باالستحواذ على
عقارات في القطاعات السكنية وقطاعات
التجزئة والمكاتب في المملكة.
األراضي
تملــك ســدكو مجموعــة كبيــرة من األراضي
الغيــر مطــورة في الريــاض والطائف
والمدينــة المنــورة وأبهــا وينبــع ومكة
المكرمــة وجازان وجدة.

تتميز المحفظة اإلقليمية بتنوع كبير في
القطاعات ،يشمل التجزئة والضيافة
ّ
للمجمعات السكنية والصناعية.
باإلضافة
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.

سدكو تقرير المراجعة السنوية الموجز لعام 2021

19

استعراض األداء

القطاعات األخرى

بدأت شركة عالم السيارات مسيرتها للحصول
على شهادة األيزو في إدارة الجودة ()9001:2015
بهدف تقديم خدمات عالية الجودة لعمالئنا.

الشياكة
تختص شركة الشياكة في تصميم وخياطة
الثياب الرجالية السعودية والتي تمثل جزء
من ثقافة وقيم المملكة العربية السعودية.
كان عام 2021م مليئ ًا بالتحديات خصوص ًا
في قطاع التجزئة وذلك نتيجة للمنافسة
الشديدة في السوق وانخفاض أعداد الحجاج
والمعتمرين ومحدودية النشاط المدرسي
وكثرة العروض 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.
كما هو الحال في جميع متاجر التجزئة ،فقد
سجلت أعمالنا تعافي ًا تدريجي ًا بالمقارنة
مع عام 2020م .إال أننا شهدنا تراجع ًا في
ً
الطلب
بالمقارنة مع عام 2019م ،مع استمرار
إغالق المدارس 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.
بــدأ قســم تقنيــة المعلومــات العمــل على
مبادرتيــن رئيســيتين فــي عــام 2021م ،وهما
تطبيــق نظــام أوراكل لتخطيــط المــوارد
المؤسســية ،وإطــاق منصــة جديدة
للتجــارة اإللكترونيــة لزيــادة المبيعــات
عبــر القنــوات الرقمية.
في العام المقبل ،نخطط الفتتاح متاجر
جديدة في مناطق متميزة وإعادة هيكلة
وظائف معينة للتكيف مع بيئة األعمال
الجديدة في مرحلة ما بعد الجائحة.
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شركة المزارع العربية
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.

عالم السيارات
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.

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.

ضمــن جهودنــا لتعزيــز حضــور عالم
الســيارات كشــركة رائــدة فــي توفير حلول
المواصــات والتعامــل مــع االتجاهات
الناشــئة (مثــل تفضيــل اســتئجار الســيارات
علــى ملكيتهــا) أطلقنــا خدمــة جديــدة للتأجيــر
التشــغيلي لألفــراد.

وفي مدينة الخرج ،أعدنا افتتاح المزرعة وزاد
اإلنتاج بنسبة  ٪15مقارنة بالعام العادي
السابق (2019م) ،فضالً عن التوسع أكثر في
قطاع التجزئة .وكانت مبيعات التجزئة قد
شهدت نمو ًا 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.
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.

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.
ّ
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 2025
تم تصنيف شركة عالم السيارات ضمن
قائمة أفضل بيئة عمل ،حيث حلت في
المرتبة  12بين أفضل  30شركة 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 2019م).
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دمــج االستــدامــة في
المبادرات ذات األثر
االقتصـادي واالجتمــاعي
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.

إدارة االستثمارات
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.
كمــا كانــت هنــاك بعض التطورات الرئيســية
البــارزة؛ حيــث قمنا بتفعيــل العناصر
الرئيســية في اســتراتيجية Focus 2025
الخاصــة بســدكو القابضــة .إذ وقعنا
اتفاقيات بيع لشــركتين من شــركات
المجموعــة وهمــا :ترفيــه  -مشــغل امتياز
سلســلة مطاعــم الكاجــوال؛ وإجادة ،المزود
الرائــد لخدمــات تكنولوجيــا المعلومات.
وافقت هيئة السوق المالية على طلب
االكتتاب العام لشركة النهدي الطبية  -أكبر
سلسلة صيدليات ورعاية صحية في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا  -لطرح ٪30
من رأس المال.
كما اســتحوذت ســدكو على كامل ملكية
مدارس اليســر العالمية من خالل االســتحواذ
علــى نســبة الـــ  ٪35المتبقية وتــم تعيين مدير
عــام جديد لها.
اســتجابة النخفــاض أعــداد زوار األماكن
المقدســة بســبب الجائحــة ،خضعــت إيالف
لعمليــة إعــادة هيكلــة جذريــة ،نتــج عنها
تعييــن مجلــس إدارة جديــد وفريق إدار ي
تنفيــذي جديد.
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قطاع العقارات
حقق ســوق العقارات الســعودي نمو ًا
ملحوظـ ًا خــال عام 2021م ،متجاهالً ركود
الســوق الناجم عن التأثيرات الســلبية لجائحة
كوفيد .19-وقد ســجلت الهيئة العامة
لإلحصاء الســعودية زيادة بنســبة  ٪0.2في
مؤشــر أســعار العقارات في المملكة ،ويرجع
ذلك باألســاس إلى ارتفاع األســعار في
القطاع السكني.
نتوقع أن نشهد زيادة في الطلب خالل الفترة
المقبلة ،وال سيما على الوحدات السكنية.
في عام 2021م ،وقعنا مذكرة تفاهم مع شريك
استراتيجي جديد لتطوير مشروع متعدد
االستخدامات في أبها بمحافظة عسير
جنوب المملكة.
كما تلقي سوق العقارات في المملكة العربية
السعودية دعم ًا مدفوع ًا بالمبادرات الحكومية
لمشاريع عقارية جديدة في مدينتي الرياض
وجدة لتلبية أهداف رؤية .2030
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.

اإلدارة المالية للمجموعة
وفيمــا كان عــام 2021م عامـ ًا حافالً بالتحديات،
خففــت اإلدارة الماليــة للمجموعــة من تأثير
الجائحــة علــى قطاعــات األعمال من خالل
الرصــد االســتباقي لتأثيراتهــا المالية لتمكين
مجلــس اإلدارة واللجــان التنفيذيــة من اتخاذ
قرارات مســتنيرة ودقيقة.
لقد قمنا بقيادة عملية تنفيذ الفواتير
اإللكترونية على مستوى المجموعة وفق ًا
لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
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.
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قامت إدارة الموارد البشرية بوضع نظام الكتروني
إلدارة األداء لتمكين المديرين والموظفين من
التحكم في مهام إدارة األداء مثل تحديد األهداف
ومراجعات منتصف العام والتقييمات.
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.
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.
خالل العام واصلت اإلدارة تطوير مهامها
التي تحولت من مجرد كونها مراجعة وتدقيق
إلى تقديم الخدمات االستشارية ،فضالً
عن وضع خطط لتدريب الموظفين داخلي ًا
من أجل 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 الســعودة ورؤية  2030أولويات قائمة،
حيــث يعمــل العديد من المحترفين ذوي
الخبــرة علــى دعم تطوير الكفاءات المحلية
مــن خــال توفير التدريب أثناء العمل.
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إدارة الشؤون القانونية
تقدم إدارة الشؤون القانونية خدماتها
للمجموعة بكاملها ،وتشمل هذه الخدمات
أعمال أمانة مجلس اإلدارة وااللتزام وإدارة
المعلومات وحفظ المستندات.
واصل فريق الشــؤون القانونية متابعة
التطورات التشــريعية واإلصالحات
التنظيميــة وإطــاع المجموعة على كافة
المســتجدات المتعلقة بها ،حيث صدر عدد
من التشــريعات الجديدة دعم ًا لرؤية 2030
وخطــة التحول الوطني.
اســتقبل الفريــق فــي عام 2021م عضوين
جديديــن ،وهمــا نائب رئيس للشــؤون
القانونية ومســؤول شــؤون قانونية وأمانة
مجالــس اإلدارة .وواصــل الفريق تحســين
إجــراءات عملــه ،واعتماد التقنيــة لتحقيق
أعلــى مســتوى من الكفــاءة والتعاون في
العمل ،وتســهيل إجراءات جمع المســتندات
واســترجاعها وتبادلها.
كان مــن أبــرز اإلنجــازات خالل العام ترشــيح
الفريــق للمرحلــة النهائيــة لجائــزة أفضــل
فريــق داخلــي مــن مجلة آســيان ليغال
بزنس/تومســون رويتــرز ،وإتمــام العديــد من
صفقــات الدمــج واالســتحواذ والمعامالت
العقاريــة ،والتســوية الوديــة للعديــد من
الدعــاوى القضائيــة ،باإلضافــة لحصولنــا
علــى جوائز أخر ى.
في العام المقبل ،سيواصل الفريق
االستثمار في تطوير قدراته لتوفير قيمة
مضافة للمجموعة.

إدارة المخاطر وحوكمة الشركات
واصلــت اإلدارة أداء دورها األساســي
فــي اســتراتيجية ســدكو القابضــة .حيث
وضعــت نظامـ ًا شــامالً لتحديــد المخاطر
وقياســها ومراقبتهــا وإدارتهــا ،حيــث يتم
تحديــد هــذه المخاطــر ومقارنتهــا بمســتوى
االســتعداد للمخاطــرة.

ومن تلك الجهود ،كان تطبيق التعليم
اإللكتروني ،الذي تم تطويره بالتعاون مع
«أوديمي لألعمال» ،لتزويد موظفينا بفرص
للتعلم المستمر .وقد تم انجاز أكثر من 19,047
محاضرة خالل  1,297ساعة.

تستند هذه اإلجراءات إلى إطار متكامل إلدارة
المخاطر يعتمد على بطاقات أداء االستثمار
التي توفر معلومات شاملة عن المخاطر.

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.

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.

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.

وشملت تقارير اإلدارة تحليالت اقتصادية
ومالية وصناعية ،فضالً عن مقارنة الشركات
التابعة والشركات المستثمر فيها مع
الشركات المماثلة لها .كما أخذنا ميزانية
وتحليالت المخاطر في االعتبار عند وضع
استراتيجية الشركة وتوزيع األصول.

إدارة تقنية المعلومات
شــهدت إدارة تقنية المعلومات عام ًا نشــط ًا
وحافــاً باإلنجــازات ،حيــث تم تحقيق  ٪100من
جميــع أهداف اتفاقيات مســتوى الخدمة
للشــركات العاملة ،كما أكملنا  24مشــروع ًا
مــن المشــاريع التي يتــم رعايتها ،وبمعدل
رضــاء بلــغ  ،٪92وخفضنا نفقات التشــغيل
الى ما دون الهدف المحدد بنســبة ٪17
مقارنــة بالميزانية.

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.
إدارة الموارد البشرية
مــن بيــن النجاحات التي حققتها إدارة
الموارد البشــرية لهذا العام ،قمنا بتطوير
اســتراتيجية إدارة المواهب لتحديد قادة
المســتقبل واستقطابهم وتحفيزهم
وتطويرهــم والمحافظة عليهم.
كما بذلت اإلدارة جهود كبيرة اثناء جائحة
كوفيد 19-لضمان أمان واستمرار تحفيز
الموظفين 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.
نجحــت إدارة تقنيــة المعلومات في
تحديــث البنيــة التحتيــة لتقنية المعلومات
وتوفيــر مكاتــب افتراضيــة أكثر موثوقية.
كمــا قمنــا بتعزيــز األمان ووفرنا خدمات
الحوســبة الســحابية .وأدى التحســن الناتج
فــي اســتمرارية األعمال والتعافي من
الكــوارث إلــى أتمتة  29معاملــة تجارية مقابل
اســتهداف  22تضمنتهــا مبادرة التحول
الرقمــي للمجموعة.

إدارة التسويق
والمسؤولية االجتماعية
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.
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.
كان من أبرز أحداث العام قرار إنشــاء
مؤسســة ريالــي .لقــد دخلنا اآلن مرحلة
التنفيذ وســوف نبدأ العمل بالمؤسســة
بشــكل تدريجي على مدار األشــهر الثمانية
عشر القادمة.
كما قامت اإلدارة  -في الوقت نفسه -
بتوسيع شراكتها مع وزارة التعليم ،شريك
برنامج ريالي االستراتيجي ،لمدة ثالث سنوات
أخرى وجددت اتفاقية الدعم مع ساب لعام
2021م .تم تكريم شركاء برنامج ريالي في
الدورة الرابعة عشر من جوائز المسؤولية
االجتماعية للشركات العربية 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.

سدكو تقرير المراجعة السنوية الموجز لعام 2021
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رؤية المملكة  2030تشجع
القـطـاع الخاص على
المسؤولية االجتماعية
سنبني على المنهجية التي أثبتت جدواها لنشر الوعي المالي
وتعليم الشباب أساسيات االدخار واالستثمار بعد النجاح
الذي حققته منصة ريالي اإللكترونية.

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.

ريالي
انطلــق برنامــج ريالــي في عام ٢٠١٢م كبرنامج
يهدف لتعزيز الوعي المالي وتعليم الشــباب
أساســيات االدخار واالستثمار وتزويدهم
بــاألدوات الالزمــة التخاذ قرارات مالية
مســؤولة .وبدأ البرنامج كمبادرة للتوعية
المجتمعيــة ثــم 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.
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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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

سدكو تقرير المراجعة السنوية الموجز لعام 2021
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تبرعت كل من سدكو القابضة ومؤسسة سالم
بن محفوظ األهلية  -مناصفة  -بمبلغ  4مليون ريال
سعودي إلحسان ،المنصة الوطنية للعمل الخيري.

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.
العمل التطوعي
بدعم نشــط من قيادة ســدكو ،يســاهم
موظفونــا بوقتهــم وجهودهم في العمل
التطوعــي لخدمة القضايــا المجتمعية
الجديــرة باالهتمــام ســنوي ًا .وقد حاز برنامج
ســدكو للتطــوع علــى 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.

والنتيجــة هــي «أنبــض» ،وهــو برنامج صحي
مصمــم لتحفيــز الموظفيــن علــى االهتمام
بصحتهــم الجســدية والذهنيــة عبــر تبني
نهــج أكثــر شــمولية لحياتهــم اليومية.
وهنالــك أنشــطة منتظمــة ونصائح
وارشــادات حول الصحة.

ومن المعالم البارزة األخرى لهذا العام
تعاوننا الوثيق مع قسم التدقيق لقيادة
مبادرة جديدة ،والعمل مع المنظمات غير
الربحية لتقديم المساعدة في مجالي القيادة
واإلدارة .وتضمن نطاق المبادرة تقييم
احتياجات هذه الهيئات والمنظمات وتحديد
المجاالت التي يمكن لموظفي سدكو التطوع
لمساعدتهم فيها.

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.

وفي المجمل ،قدم المتطوعون أكثر من
 2,747ساعة تطوعية بين تخصصية وعامة
بقيمة اقتصادية تقدر ب  358,150ريال.
ً
مستكملة األثر آلالف المستفيدين من
مختلف فئات المجتمع.

تميز المسار الثاني بتحدي ذهني لتثقيف
الموظفين حول العادات السلبية التي تؤثر
على العقل بهدف تشجيع الصحة الذهنية.

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.
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أنبض  -برنامج صحة الموظفين
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.

وكان الموظفون المشاركون قد خضعوا
الختبار  PERMAالذي يقيس خمسة مجاالت
رئيسية للصحة (العاطفة اإليجابية،
المشاركة ،العالقات ،المعنى ،اإلنجازات)،
بهدف قياس الصحة العاطفية بشكل عام.
لقد كانت ردود األفعال من الموظفين
مشجعة ونتطلع إلى توسيع نطاق البرنامج
في العام القادم.

مؤسسة سالم بن محفوظ األهلية
مؤسسة سالم بن محفوظ األهلية هي
مؤسسة 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.

كما منحت المؤسسة جائزتين للطالب
الموهوبين ،بالتعاون مع موهبة (مؤسسة
الملك عبد العزيز ورفاقه للموهبة واإلبداع)
التي توفر المهارات والتدريب وفرص التدريب
للطالب 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.
اســتمر التركيــز علــى التنميــة المجتمعيــة من
خــال مجموعــة مــن البرامــج الهادفــة لتنمية
األســر ،والتمكيــن االقتصــادي لألفراد،
وتعزيز مشــاركة الشــباب فــي الرياضة،
والعمــل 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  100فعالية اجتماعية وثقافية و 110جلسة
لتحفيظ القرآن خالل العام.

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.

سدكو تقرير المراجعة السنوية الموجز لعام 2021
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2021 Awards

2021 جــوائـــــز

2021 شهادة اعتماد “أفضل بيئة عمل” لعام
Great Place To Work©
Certified ‘Great Place To Work’ 2021
Great Place To Work©
سدكو القابضة
SEDCO Holding

أفضل مدير أصول
جوائز الشرق األوسط وشمال
افريقيا ألداء مديري الصناديق

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

Best Asset Manager
MEA Finance Awards 2021

Best Direct Sales Event for ‘Winterland’
Retail Congress MENA Awards

سدكو كابيتال

رد سي مول

SEDCO Capital

Red Sea Mall

تكريم برنامج ريالي للشراكات
 للجائزة العربية14 الدورة الـ
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات

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

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

Riyali Partnerships Recognition
14th Arabia CSR Awards

Brand of the Year 2020-2021
(healthcare and pharmacies)
World Branding Awards

Best Direct Marketing Campaign
for ‘Food Festival’
Business Leader of the Year Award

ريالي
Riyali

جائزة أفضل مدير صندوق متوافق مع
 جائزة الريادة في السوق- الشريعة
2021  لعامGlobal Islamic Finance جوائز

أفضل مركز تجاري في
المملكة العربية السعودية
Global Business Outlook Awards

Islamic Asset Management Market Leadership Award
Global Islamic Finance Awards 2021

Best Shopping Mall in Saudi Arabia
7th Global Business Outlook Awards

رد سي مول
Red Sea Mall

مشروع البيئة السحابية للعام من انفور
جيتكس
Cloud Project of the Year by Infor
Gitex
عالم السيارات

رد سي مول

سدكو كابيتال

AutoWorld

Red Sea Mall

SEDCO Capital

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

شهادة اعتماد أفضل بيئة عمل
) (المرتبة الثانية عشر2021 لسنة
Great Place To Work©

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

Best Marketing Campaign in
Mall for ‘Winterland’
Business Leader of the Year Award

Certified ‘Great Place To Work’
2021 (ranked 12th)
Great Place To Work©

ISO 9001:2015 (Quality
Management System) Renewal
International Standards Organization

رد سي مول

عالم السيارات

المحمل لخدمات المرافق

AutoWorld

Al Mahmal Facilities Management

Red Sea Mall
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شركة النهدي الطبية
Nahdi Medical Company
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