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المقدمة. 	

ــي 31  ــة ف ــنة المنتهي ــن الس ــة ع ــيكو المالي ــركة س ــاص بش ــر الخ ــذا التقري ــم ه ــس اإلدارة تقدي ــر مجل يس
ديســمبر 2022، حيــث كان هــذا العــام حافــاًل باألحــداث بالنســبة للشــركة، إذ وقعــت شــركة ســيكو 
ــركات،  ــات والش ــة للمؤسس ــات المصرفي ــدم الخدم ــة يق ــة البحريني ــي المملك ــجل ف ــك مس ش.م.ب. )بن
وهــي الشــركة األم لشــركة ســيكو الماليــة( فــي 18 ســبتمبر 2022 اتفاقيــة مــع بنــك مســقط ش.م.ع.ع. 
)»المســاهم«( للحصــول علــى نســبة ٪27.29 مــن الشــركة التــي يملكهــا المســاهم. وقــد حصلت الشــركة 
ــا ٪100 مــن أســهم الشــركة.  ــة وأصبحــت الشــركة األم تمتلــك حالًي ــة المطلوب علــى الموافقــات القانوني

واســتمراًرا الســتراتيجية الشــركة الخاصــة بالتركيــز علــى إعــداد القــدرات وتعزيزهــا مــن خــالل وظائــف 
األعمــال والدعــم والرقابــة اتخــذ مجلــس اإلدارة عــدًدا مــن المبــادرات، بمــا فــي ذلــك تعييــن عضــو منتــدب 

ــركة األم.  ــع الش ــاملة م ــة الش ــتوى الخدم ــة مس ــع اتفاقي ــرس وتوقي ــذي متم ــس تنفي ورئي

األنشطة الرئيسة للشركة. 	

المملكــة  الريــاض،  فــي  مغلقــة  مســاهمة  كشــركة  )»الشــركة«(  الماليــة  ســيكو  شــركة  تأسســت 
ــو 2009.  ــي 20 يوني ــا ف ــدأت أعماله ــم )1010259328( وب ــاري رق ــجل تج ــب س ــعودية بموج ــة الس العربي
ــم المشــورة والحفــظ والتعامــل وإدارة  ــب وتقدي ــل األنشــطة الرئيســة للشــركة فــي ممارســة الترتي وتتمث
االســتثمارات وتشــغيل الصناديــق وفًقــا للترخيــص رقــم )37-08096( بتاريــخ 03/03/1429 هـــ )الموافــق 
11 مــارس 2008( وخطــاب البــدء بممارســة العمــل بتاريــخ 26 محــرم 1431 هـــ )الموافــق 12 ينايــر 2010( 

ــة. ــة الســوق المالي ــن مــن هيئ الصادري

إدارة األصول. 	.	

صناديق االستثمار العقاري  .	.	,	

العقــاري  الريــاض  العقــاري، وهــي: صنــدوق  لالســتثمار  ثالثــة صناديــق  الشــركة  تديــر 
)صنــدوق خــاص(، وصنــدوق القصــر العقــاري )صنــدوق خــاص( وصنــدوق ســيكو الســعودية 
ريــت )صنــدوق اســتثمار عقــاري متــداول مغلــق(. وتمــارس الصناديــق أنشــطتها وفقــًا 

لألهــداف المنصــوص عليهــا فــي الشــروط واألحــكام الخاصــة بهــا.

ــدرج  ــدوق م ــو صن ــابقًا(، وه ــت س ــاعر ري ــدوق المش ــت )صن ــعودية ري ــيكو الس ــدوق س صن
ــث تأســس بغــرض االســتثمار فــي العقــارات  ــداول(، حي ــداول فــي الســوق الســعودية )ت للت
ــل  ــم تعدي ــد ت ــورة. وق ــة المن ــة والمدين ــة المكرم ــي مك ــي مدينت ــودة ف ــل الموج ــدرة للدخ الم
الهــدف االســتثماري للصنــدوق للســماح لــه باالســتثمار الكامــل فــي األصــول خــارج مدينتــي 
مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة بحــد أقصــى 45٪ مــن إجمالــي األصــول المــدارة المنصــوص 
عليهــا مــن البدايــة. ويمكــن للصنــدوق أيًضــا االســتثمار فــي أصــول عقاريــة خــارج المملكــة 
العربيــة الســعودية بحــد أقصــى 25٪ مــن األصــول المــدارة، حيــث اســتحوذ الصنــدوق علــى 
مجمــع تجــاري راٍق فــي الريــاض يعــرف باســم »آي أوفيــس« بســعر 135 مليــون ريــال ســعودي 

خــالل الربــع األول مــن عــام 2021.

وُيســمح للصنــدوق بالتطويــر العقــاري واالســتثمار فــي أصــول أخــرى، بمــا فــي ذلــك صكــوك 
ســوق النقــد وصناديــق االســتثمار وأســهم الشــركات العقاريــة المدرجــة فــي منصــة تــداول 

بقيمــة أقصاهــا 25٪ مــن األصــول المــدارة للصنــدوق.

صنــدوق الريــاض العقــاري، وهــو صنــدوق خــاص مغلــق يهــدف إلــى االســتثمار فــي محفظــة 
ــو رأس  ــق نم ــعودية لتحقي ــة الس ــة العربي ــي المملك ــدة ف ــل متواج ــدرة للدخ ــة م ــول عقاري أص
المــال وإيــرادات إيجاريــة للمســتثمرين. ويمتلــك الصنــدوق حالًيــا ثالثــة )3( عقــارات فــي 

ــمبر 2024. ــي ديس ــدوق ف ــدة الصن ــي م ــاض، وتنته الري

صنــدوق ســيكو القصــر العقــاري، وهــو صنــدوق خــاص مغلــق تنتهــي مدتــه فــي يونيــو 
ــة الســكنية المــدرة للدخــل  2027. ويهــدف الصنــدوق إلــى االســتثمار فــي األصــول العقاري
فــي المملكــة العربيــة الســعودية لتحقيــق نمــو فــي رأس المــال وإيــرادات اإليجــارات مــن 

المســتثمرين.

	,	.	.  صناديق االستثمار العامة والخاصة

صنــدوق ســيكو الماليــة ألســواق النقــد )صنــدوق عــام(: يهــدف الصنــدوق إلــى توفيــر عوائــد 
للمســتثمرين مــع الحفــاظ علــى رأس المــال مــن خــالل االســتثمار فــي صكــوك ســوق النقــد 

المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية، مثــل: إيــداع المرابحــة والصكــوك. 
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صنــدوق ســيكو الماليــة الخليجــي لنمــو األربــاح )صنــدوق عــام(: يهــدف الصنــدوق إلــى 
ــادة رأس المــال علــى المــدى الطويــل مــن خــالل االســتثمار فــي  ــاح وزي توفيــر توزيعــات األرب
محفظــة مــن أســهم نمــو األربــاح وهــي األســهم التــي نمــت أرباحهــا علــى األقــل آخــر ســنتين 
ــة فــي أســواق منطقــة دول مجلــس التعــاون  والمتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية والمدرج

الخليجــي. 

صنــدوق ســيكو الماليــة خيــرات )صنــدوق خــاص(: وهــو صنــدوق يتوافــق مــع الشــريعة 
اإلســالمية ويناســب المؤسســات االســتثمارية، ويهــدف إلــى تحقيــق عائــد أعلــى مــن 
المتوســط مــن خــالل االســتثمار فــي فئــة أصــول الدخــل الثابــت، حيــث يســتثمر الصنــدوق 
بشــكل أساســي فــي الصكــوك المحليــة ومنطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي توفــر 
ــاح  ــع أرب ــى توزي ــر األجــل. ويهــدف الصنــدوق إل ــًدا أعلــى مــن صكــوك ســوق النقــد قصي عائ

ــدوق. ــة بالصن ــكام الخاص ــروط واألح ــا للش ــدات وفًق ــي الوح ــى مالك ــة عل منتظم

إدارة المحافظ االستثمارية الخاصة  .	.	,3

باإلضافــة إلــى ذلــك، تقــوم شــركة ســيكو الماليــة بهيكلــة المحافــظ االســتثمارية الخاصــة 
لألســهم وســندات الديــن وإدارتهــا لعمــالء المؤسســات وذوي الدخــل المرتفــع الذيــن يســعون 

إلــى االســتثمار فــي أســواق محــدده وفئــات محــددة مــن األصــول. 

الودائع )استثمارات متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية(  .	.	,4

تضــع الشــركة أمــوال العمــالء فــي ودائــع وســندات متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية 
لــدى مؤسســات ماليــة ذات ســمعة طيبــة مصنفــة وغيــر مصنفــة فــي المملكــة ودول مجلــس 
التعــاون الخليجــي مــع فتــرة اســتحقاق تتــراوح مــن 1 إلــى 12 شــهًرا وفًقــا للشــروط واألحــكام 

المتفــق عليهــا مــع العمــالء.

أعمال األوراق المالية. 	.	

ــدة  ــظ لقاع ــات الحف ــق وخدم ــول إدارة الصنادي ــر حل ــي توفي ــة ف ــيكو المالي ــركة س ــدف ش ــل ه يتمث
ــرو األصــول( ولتحقيــق ذلــك عقــدت شــركة  عمالئهــا المســتهدفة )مالكــو األصــول المحليــون ومدي
ــول خدمــات  ــل حل ــة، وتتمث ــة وقوي ــة ذات ســمعة طيب ــة دولي ــات فاعل ــة شــراكة مــع جه ســيكو المالي
الحفــظ لديهــا فــي تقديــم حــل مؤتمــت بالكامــل لخدمــة األصــول ومتصــل باألســواق العالميــة 
ومدعوًمــا ببوابــة إلكترونيــة تقــدم أحــدث معلومــات عــن المحافــظ. كمــا عقــدت شــركة ســيكو 
الماليــة شــراكة مــع بنــك حفــظ عالمــي فرعــي كبيــر وجهــة إيــداع أوراق ماليــة مركزيــة دوليــة متقدمــة 
تتيــح لهــا الوصــول المباشــر إلــى أكثــر مــن 50 ســوًقا، وتعــد قــادرة علــى توفيــر حلــول رائــدة فــي مجــال 
إقــراض األوراق الماليــة وإدارة الضمانــات بفضــل ميزانيتهــا العموميــة القويــة وتصنيفهــا االئتمانــي 
ــي  ــن ف ــة الرائدي ــزودي األنظم ــن م ــة م ــيكو المالي ــركة س ــق ش ــول إدارة صنادي ــم حل ــوي. وُتدع الق
الســوق الذيــن يخدمــون مالكــي األصــول المتمرســين والمديريــن ومنــازل إدارة الصناديــق، وتطمــح 
شــركة ســيكو الماليــة إلــى أن تكــون الحــل الســريع والمــزود المحلــي لعمالئهــا ألي فئــة مــن فئــات 

ــا. ــق أو أماكنه ــل أو أدوات الصنادي األصــول أو إســتراتيجيات التموي

الخدمات المصرفية االستثمارية. 3.	

تقــدم الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية مجموعــة مــن خدمــات االستشــارات الماليــة، بمــا فــي 
ذلــك استشــارات االندمــاج واالســتحواذ، واالستشــارات المتعلقــة بالديــون، والطــرح العــام األولــي، 

ــال. ــم األعم ــة، وتقيي ــات الخاص ــادل، واالكتتاب واإلدراج المتب

وقــد عملــت الشــركة علــى العديــد مــن اتفاقيــات المصرفيــة االســتثمارية خــالل العــام، حيــث ُكلفــت 
شــركة ســيكو الماليــة فــي إحــدى الصفقــات التــي ُأنجــزت فــي عــام 2022 بإجــراء تقييــم لألعمــال 
الخاصــة باالســتحواذ المســتهدف، بمــا فــي ذلــك مراجعــة البيانــات الماليــة المتوقعــة لمــدة 5 ســنوات.

خدمات الوساطة. 4.	

يتواصــل تركيزنــا علــى إنشــاء منصــة تلبــي احتياجــات عمــالء المؤسســات إقليميــًا وعالميــًا وتلبــي 
احتياجــات أعمــال األفــراد، بحيــث تكــون الشــركة قــادرة علــى االســتفادة مــن القــدرة البحثيــة الرائــدة 
ــل  ــل متكام ــم ح ــي تقدي ــا ف ــل هدفن ــا. ويتمث ــة به ــاطة الخاص ــال الوس ــة أعم ــيكو لتنمي ــركة س لش
لعمــالء المؤسســات الخاصيــن بنــا يتيــح الوصــول إلــى جميــع فئــات األصــول الموجــودة فــي تــداول. 
وفيمــا يتعلــق بخدمــات األفــراد، فإننــا نواصــل تعزيــز منصتنــا للســماح للعمــالء بالوصــول إلــى 

ــة. ــزة اللوحي ــب والجــوال واألجه ــة متنوعــة تشــمل الوي ــوات إلكتروني الســوق مــن خــالل قن

تقرير مجلس اإلدارة 42022 من 15
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اإلقراض بالهامش. 	.	

ــادة اســتثماراتهم  ــا لزي ــا تســهيالت اإلقــراض بالهامــش لعمالئه ــة حالًي تقــدم شــركة ســيكو المالي
فــي األســهم المحليــة وفًقــا للوائــح هيئــة الســوق الماليــة.  

مجلس االدارة. 3

يوضــح الجــدول التالــي أســماء أعضــاء مجلــس إدارة شــركة ســيكو الماليــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2022. 
ويتألــف مجلــس إدارة الشــركة مــن ســتة أعضــاء، مــن بينهــم عضــوان مســتقالن تــم تعيينهمــا مــن جانــب 

مســاهمي الشــركة فــي الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة ووافقــت عليهمــا هيئــة الســوق الماليــة. 

العضويةاالسم

حسان بن عبد الله بن منصور 
الشعيبي

رئيس مجلس اإلدارة وعضو مستقل )غير تنفيذي(

نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو غير تنفيذي - ممثل الشركة نجالء محمد قاسم الشيراوي
األم

سليمان بن عبد العزيز بن سليمان 
الذكير

عضو مجلس اإلدارة مستقل )غير تنفيذي(

عضو غير تنفيذي - ممثل بنك مسقطخليفة بن عبد الله بن محمد الحاتمي

)استقال في الربع الرابع من عام 2022 وتم تعيين السيد/ أنانثا 
نارايانا في المقعد الشاغر حيث تم قبول تسجيله في يناير 2023 

كممثل للشركة األم

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - عضو تنفيذيفاضل أحمد عبد الله علي مخلوق

عضو غير تنفيذي - ممثل الشركة األمجيثيش كالياث جوبي

عضوية المجالس األخرى. 	.3

أســماء الشــركات داخــل المملكــة وخارجهــا التــي يكــون أحــد أعضــاء مجلــس إدارتهــا عضــًوا فــي 
مجالــس إدارتهــا أو أحــد مديريهــا.

عضوية مجالس إدارات شركات أخرىاالسم
منصب إداري في شركات 

أخرى

حسان بن عبد الله بن 
منصور الشعيبي

 المدير العام للتسجيل	ال يوجد
 والتراخيص - الهيئة العامة

لألوقاف

تقرير مجلس اإلدارة 52022 من 15
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نجالء محمد قاسم 
الشيراوي

عضو مجلس إدارة مجلس التنمية 	
االقتصادية في البحرين

عضو مجلس إدارة بنك اإلسكان - البحرين	
رئيس مجلس إدارة شركة سيكو 	

للوساطة المالية ذ.م.م - اإلمارات العربية 
المتحدة

رئيس مجلس إدارة شركة سيكو 	
للصناديق االستثمارية ش.م.ب. لرأس 

المال األجنبي - البحرين
رئيس مجلس إدارة شركة سيكو لخدمات 	

الصناديق االستثمارية ش.م.ب. )م( - 
البحرين

رئيس مجلس إدارة شركة سيكو 	
للصناديق االستثمارية 3 ش.م.ب. )م( 

البحرين
رئيس مجلس إدارة شركة سيكو 	

للصناديق االستثمارية 4 ش.م.ب. )م( 
البحرين

رئيس مجلس إدارة شركة سيكو 	
للصناديق االستثمارية 6ش.م.ب. )م( 

البحرين
رئيس مجلس إدارة شركة سيكو فينتشرز 	

ش.م.م - البحرين
عضو مجلس إدارة شركة سيكو 	

للصناديق االستثمارية 8 ش.م.ب. )م( 
- البحرين

عضو مجلس إدارة شركة سيكو 	
للصناديق االستثمارية 9 ش.م.ب. )م( 

- البحرين

الرئيس التنفيذي 	
لشركة سيكو 

ش.م.ب. )م( - البحرين

سليمان بن عبدالعزيز 
بن سليمان الذكير

العضو المنتدب لشركة أنظمة البناء 	
الحديث - المملكة العربية السعودية

عضو مجلس إدارة شركة ثروات لألوراق 	
المالية - السعودية

ال يوجد

فاضل أحمد عبدالله 
علي مخلوق

عضو مجلس إدارة شركة سيكو للوساطة 	
المالية ذ.م.م

الرئيس التنفيذي 	
ألسواق المال في 

سيكو ش.م.ب )م( - 
البحرين

رئيس اإلستراتيجية 	ال يوجدجيثيش كالياث جوبي
واالستثمارات بشركة 

سيكو ش.م.ب. )م( - 
البحرين

تقرير مجلس اإلدارة 62022 من 15
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نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيكو 	 أنانثا نارايانا
للوساطة المالية ذ.م.م 

عضو مجلس إدارة شركة سيكو لخدمات 	
الصناديق االستثمارية ش.م.ب. )م( - 

البحرين
عضو مجلس إدارة شركة سيكو 	

للصناديق االستثمارية ش.م.ب. )م( – 
البحرين 4

عضو مجلس إدارة شركة سيكو 	
للصناديق االستثمارية ش.م.ب. )م( – 

البحرين 8
عضو مجلس إدارة شركة سيكو 	

للصناديق االستثمارية ش.م.ب. لرأس 
المال األجنبي - البحرين

عضو مجلس إدارة شركة سيكو 	
للصناديق االستثمارية 6 ش.م.ب. )م( 

- البحرين
عضو مجلس إدارة شركة سيكو 	

للصناديق االستثمارية 4 ش.م.ب. )م( 
- البحرين

عضو مجلس إدارة شركة سيكو 	
للصناديق االستثمارية 3 ش.م.ب. )م( 

- البحرين

الرئيس التنفيذي 	
للعمليات في سيكو 

ش.م.ب. )م( - البحرين

اجتماعات مجلس اإلدارة. 	.3

عقد مجلس إدارة شركة سيكو المالية سبع اجتماعات لمجلس اإلدارة خالل العام، وتتضح مواعيد 
االجتماعات واألعضاء الحاضرين من خالل يلي: 

تواريخ االجتماعاتأسماء أعضاء مجلس اإلدارة

28 فبراير 
2022

01 يونيو 
2022

26 سبتمبر 
2022

2 أكتوبر 
2022

6 نوفمبر 
2022

24 نوفمبر 
2022

05 ديسمبر 
2022

حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حسان الشعيبي )الرئيس(

حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر نجالء الشيراوي )نائب الرئيس(.

حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر سليمان الذكير

حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر فاضل مخلوق

حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر جيثيش جوبي

ال يوجدال يوجدال يوجد*حاضر حاضر حاضر حاضر خليفة الحاتمي

* استقال السيد خليفة الحاتمي من مجلس اإلدارة في الربع الرابع من عام 2022

اختصاصات اللجان. 3.3

فيما يلي تفاصيل لجان مجلس اإلدارة المختلفة وملخص اختصاصاتها ومسؤولياتها:

لجنة المراجعة التابعة لمجلس اإلدارة
يتمثل الهدف الرئيس للجنة المراجعة فما يلي:

تقرير مجلس اإلدارة 72022 من 15
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الماليــة الخاصــة بهــا وفعاليــة 	  البيانــات  مراجعــة السياســات المحاســبية للشــركة وســالمة 
الضوابــط الداخليــة لهــا. 

التوصيــة بتعييــن الموظفيــن والتعويضــات ومراقبــة المراجعيــن الخارجييــن للشــركة والموافقــة 	 
علــى ذلــك.

وتقديــم 	  الداخليــة  المراجعــة  مالحظــات  ومراجعــة  الداخلييــن  المراجعيــن  بتعييــن  التوصيــة 
بشــأنها. التوصيــات 

مراجعــة إجــراءات االمتثــال الخاصــة بالشــركة والمســائل التنظيميــة وإطــار عمــل إدارة المخاطــر، 	 
بمــا فــي ذلــك األنظمــة والعمليــات والحــدود.

تواريخ االجتماعات:

تواريخ االجتماعاتاسماء األعضاء

24 أغسطس 25 مايو 162022 فبراير 2022
2022

22 نوفمبر 
2022

حاضرحاضرحاضرحاضرجيثيش جوبي )الرئيس(

حاضرحاضرحاضرحاضرأنانثا نارايانا

ال يوجد*حاضرحاضرحاضرخليفة الحاتمي

*استقال السيد خليفة الحاتمي من لجنة المراجعة التابعة لمجلس اإلدارة في الربع الرابع من عام 
2022

اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس اإلدارة
ــس اإلدارة(  ــة لمجل ــة التابع ــة التنفيذي ــة )اللجن ــة تنفيذي ــام 2022، لجن ــالل ع ــس اإلدارة خ ــكل مجل ش
ألداء وظائــف معينــة بنــاًء علــى المســؤوليات المفوضــة لهــا، ويتمثــل الهــدف األساســي مــن اللجنــة 
التنفيذيــة التابعــة لمجلــس اإلدارة فــي مســاعدة اإلدارة والمجلــس فــي االضطــالع بمســؤولياتهم 
فــي المجــاالت المتعلقــة بأنشــطة األعمــال، وخطــة العمــل االســتراتيجية والميزانيــة، والموافقــة علــى 
المعامــالت بمــا يتماشــى مــع حــدود الصالحيــات المفوضــة، وتقييــم األداء المالــي، ومــا إلــى ذلــك. 
ــد  ــم ُيعق ــم ل ــن ث ــام 2022، وم ــة ع ــي نهاي ــس اإلدارة ف ــة لمجل ــة التابع ــة التنفيذي ــأت اللجن ــد ُأنش وق

ســوى اجتمــاع واحــد خــالل العــام فــي التاريــخ المذكــور أدنــاه.

  تاريخ االجتماعاسماء األعضاء

6 سبتمبر 2022

حاضرنجالء الشيراوي )الرئيس(.

حاضرسليمان الذكير

حاضرفاضل مخلوق

لجنة الترشيحات والمكافئات:
يتمثل الهدف الرئيس لهذه الجنة فما يلي:

يتمثل الهدف الرئيس لهذه الجنة فما يلي:	 
تقديــم التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة بشــأن تعيينــات مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي 	 

وكبــار المديريــن التنفيذييــن.
المراجعة السنوية لمتطلبات المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة. 	 
مراجعة هيكل مجلس اإلدارة وتقديم التوصيات إلجراء التغييرات الالزمة في المجلس. 	 
ــة 	  ــات واضح ــع سياس ــتقاللهم ووض ــى اس ــتقلين عل ــاء المس ــاء األعض ــن بق ــنوًيا م ــد س التأك

للتعويضــات. 
ــر األداء 	  ــاع معايي ــن واتب ــار التنفيذيي ــس اإلدارة وكب ــاء مجل ــور أعض ــأن أج ــات بش ــم توصي تقدي

ــا.  فــي صياغته

تقرير مجلس اإلدارة 82022 من 15
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تواريخ االجتماعات

تواريخ االجتماعاتاسماء األعضاء

16 أغسطس 30 مايو 282022 فبراير 2022
2022

26 سبتمبر 
2022

حاضرحاضرحاضرحاضرنجالء الشيراوي )الرئيس(

حاضرحاضرحاضرحاضرفاضل مخلوق

حاضرحاضرحاضرحاضرخليفة الحاتمي
*تــم اعــادة تشــكيل لجــان مجلــس اإلدارة فــي نهايــة شــهر نوفمبــر 2022 ولم تعقــد اللجان بتشــكيلها 
ــد فــي  ــن اللجــان بتشــكيلها الجدي ــد اي اجتماعــات خــالل ماتبقــى مــن العــام، وســيتم تضمي الجدي

تقريــر مجلــس اإلدارة الالحــق.

األجور المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين. 3.4

يوضح الجدول التالي التفاصيل الكاملة ألجور مجلس اإلدارة وتعويضاتهم:

أعضاء مجلس البيان
اإلدارة التنفيذيين

أعضاء مجلس 
اإلدارة غير 
التنفيذيين

أعضاء مجلس 
اإلدارة المستقلين

)المبالغ بالريال 
السعودي(

بدل حضور اجتماعات مجلس 
73,000--اإلدارة

---بدل حضور اجتماعات اللجنة

---المكافآت الدورية والسنوية

---خطط الحوافز

أي تعويضات أو مزايا عينية 
275,000--أخرى تدفع شهرًيا أو سنوًيا

348,000--اإلجمالي

يوضح الجدول التالي التفاصيل الكاملة ألجور مجلس اإلدارة وتعويضاتهم:

البيان

خمسة من كبار المديرين التنفيذيين الذين حصلوا على 
أعلى المكافآت والتعويضات، باإلضافة إلى الرئيس 

التنفيذي والمدير المالي، في حالة عدم إدراجهم

)المبالغ بالريال السعودي(

3,009,787الرواتب واألجور )الراتب األساسي(

البدالت )السكن، النقل.. وما إلى 
1,455,286ذلك(

438,896المكافآت الدورية والسنوية

0خطط الحوافز

0العموالت

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى 
0تدفع على أساس شهري أو سنوي

4,903,969اإلجمالي

تنازل عضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار المديرين التنفيذيين عن األجور. 	.3

لــم يكــن هنــاك تنــازالت مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار المديريــن التنفيذييــن عــن أي مكافــآت 
وتعويضــات.

تقرير مجلس اإلدارة 92022 من 15
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الشركات التابعة لشركة سيكو المالية. 4

ال تمتلك الشركة أي شركات تابعة أو فرع داخل المملكة أو خارجها.

المراجعة التشغيلية والتوقعات. 	

عضوية المجالس األخرى. 	.	

تلتــزم شــركة ســيكو الماليــة )»ســيكو الماليــة« أو »الشــركة«( ومجلــس إدارتهــا )»المجلــس«( 
ــح  ــك اللوائ ــح المعمــول بهــا، بمــا فــي ذل ــال الكامــل للوائ بالتميــز فــي حوكمــة الشــركات مــع االمتث
الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة. ويتحمــل مجلــس اإلدارة مســؤولية اإلســتراتيجية العامــة لشــركة 
ســيكو الماليــة، والعمليــات الماليــة واالمتثــال للوائــح ومعاييــر القطــاع. وقــد اتخــذ المجلــس إجــراءات 
معينــة لضمــان اســتفادة الشــركة مــن الخبــرة والتجربــة اإلداريــة للشــركة األم )ســيكو ش.م.ب )م((، 
باإلضافــة إلــى تحقيــق التضافــر وفوائــد التكلفــة بشــكل كامــل وبجميــع الطــرق الممكنــة للشــركة 

لتحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية واألداء المالــي.  

وقــد شــكل مجلــس اإلدارة اللجنــة التنفيذيــة »اللجنــة التنفيذيــة التابعــة لمجلــس اإلدارة« فــي 
عــام 2022، حيــث تقــدم منتــدى فعــال لمســاعدة الشــركة ومجلــس اإلدارة ألداء وظائــف تنفيذيــة 
معينــة، وقــد فوضــت اللجنــة التنفيذيــة التابعــة لمجلــس اإلدارة بمســؤوليات وصالحيــات معينــة وفًقــا 
ــًرا.  للميثــاق المعتمــد لتســهيل المراجعــة والقــرارات التــي تحتاجهــا الشــركة علــى أســاس أكثــر توات
وقــد ناقــش التقريــر فــي وقــت ســابق األهــداف الرئيســة للجنــة التنفيذيــة التابعــة لمجلــس اإلدارة 

ــة.  ــن العضوي وتكوي

وقــد وافــق المجلــس علــى الهيــكل التنظيمــي الجديــد الــذي يتوافــق مــع اســتراتيجية الشــركة 
وإطــار الحوكمــة الُمعدليــن، حيــث تــم تعييــن العديــد مــن كبــار الموظفيــن لتبســيط وظائــف الدعــم 

ــركة.  ــو الش ــتراتيجية نم ــة اس ــم ومتابع والتحك

تعزيز السياسات واإلجراءات  .	.	,	

مــن أجــل تعزيــز بيئــة الرقابــة وإطــار الحوكمــة، وافــق المجلــس علــى تعييــن استشــاري خارجــي 
لتعزيــز السياســات واإلجــراءات الحاليــة عبــر وظائــف األعمــال والدعــم، ويتمثــل الهــدف مــن 
ــة متطلبــات نمــو األعمــال، ودمــج  ــادرة فــي تحديــث السياســات واإلجــراءات لتلبي هــذه المب
التحديثــات التنظيميــة والتوافــق مــع سياســات مجموعــة ســيكو، وُيجــرى حالًيــا تنفيــذ 

ــد المحــددة. ــى أن ُينجــز فــي المواعي المشــروع عل

اتفاقية مستوى الخدمة مع سيكو ش.م.ب  .	.	,	

ــيكو  ــركة األم )س ــع الش ــاملة م ــة ش ــتوى خدم ــة مس ــام، اتفاقي ــالل الع ــركة، خ ــت الش وقع
ش.م.ب( وهــو بنــك يقــّدم خدماتــه للمؤسســات الكبــرى ويتمتــع بخبــرات كبيــرة وبنيــة 
أساســيٍة فــي تقديــم الخدمــات التــي تحتاجهــا الشــركة، ومــن المتوقــع أن تســتفيد الشــركة 
بشــكل كبيــر مــن اتفاقيــة مســتوى الخدمــة هــذه ألنهــا تغطــي العديــد مــن وظائــف األعمــال 

والدعــم.

توقعات األعمال والخطط. 	.	

تتابــع الشــركة خططهــا لتنميــة األعمــال التجاريــة علــى أســس ســليمة مدعومــة بأنظمــة وضوابــط 
ــة باســتخدام أفضــل ممارســات الســوق.  قوي

إدارة األصول العقارية  .	.	,	

تســعى الشــركة لالســتفادة مــن قدراتهــا التجاريــة العقاريــة لتوســيع محفظــة العقــارات مــن 
خــالل الصناديــق العقاريــة الخاصــة وصنــدوق ســيكو الســعودية ريــت، وتســعى الشــركة 
بنشــاط للحصــول علــى أصــول جديــدة مــدرة للدخــل فــي مواقــع رئيســة ممولــة عبــر التمويــل 
التركيــزات  تقليــل  مــع  النقديــة  والتدفقــات  المــدارة  األصــول  لتعزيــز  والبنكــي  العينــي 
الجغرافيــة والقطاعيــة. فيمــا يتعلــق بالتمويــل، تهــدف الشــركة إلــى تمويــل فــرص جديــدة مــن 
خــالل مزيــج مــن الديــون وحقــوق الملكيــة لتقليــل اآلثــار المترتبــة علــى ارتفــاع أســعار الفائــدة، 
ــي  ــا ف ــع بم ــد المرتف ــة ذات العائ ــول العقاري ــاف األص ــا الستكش ــركة أيًض ــط الش ــا ُتخط كم

ــر والعقــود المســتأجرة. ــك مشــاريع التطوي ذل

تقرير مجلس اإلدارة 102022 من 15
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إدارة األصول حقوق الملكية والدخل الثابت  .	.	,	

تهــدف الشــركة إلــى تنميــة أعمــال إدارة ملكيــة األصــول الخاصــة بهــا مــن خــالل صناديــق 
االســتثمار الحاليــة وإطــالق صناديــق جديــدة باإلضافــة إلــى التفويضــات التقديريــة بالتنســيق 

ــآزر. الوثيــق مــع الشــركة األم لالســتفادة مــن أوجــه الت

الوساطة  .	.	,3

ــز منصــة التــداول اإللكترونيــة الخاصــة بهــا لتوســيع تغطيتهــا ألعمــال  تخطــط الشــركة لتعزي
الوســاطة المؤسســية بنــاًء علــى نقــاط القــوة الرئيســة للمجموعــة والمدعومــة مــن التغطيــة 

البحثيــة لشــركة ســيكو

أعمال األوراق المالية  .	.	,4

ظــل نهــج شــركة ســيكو يركــز علــى تحديــد فجــوات الســوق وســدها باســتخدام حلــول عالميــة 
مــع إدخــال أعمــال األوراق الماليــة الجديــدة فــي المملكــة. وقامــت الشــركة بعمــل اســتثمارات 
ضخمــة فــي األشــخاص والحلــول التقنيــة المتطــورة لضمــان أن عــروض خدمــات الشــركة 
تضــع معاييــر جديــدة فــي مجــال خدمــة األصــول ممــا يجعــل شــركة ســيكو الماليــة جهــة فعالــة 
ــا لهــذه  ــى الخدمــات، وتحقيًق ــذي يفتقــر إل رئيســة فــي هــذا المشــهد شــديد التنافســية ,وال
الغايــة، أنشــأت الشــركة شــبكة عالميــة مــن جهــات الحفــظ لتلبيــة مطالــب األعمــال المســتمرة 

لعمالئهــا. 

الغرامات أو القيود المفروضة على الشركة. 6

ال توجــد أي عقوبــات أو قيــود مفروضــة مــن أي هيئــة تنظيميــة أو قضائيــة باســتثناء العقوبــات التــي 
ــزكاة والتــي طعنــت عليهــا  ــا بال ــة الشــركة وربطه ــة والجمــارك علــى ضريب ــزكاة والضريب ــة ال فرضتهــا هيئ
الشــركة، وباإلضافــة إلــى ذلــك، كانــت هنــاك بعــض المخالفــات التــي أبلغــت عنهــا هيئــة الســوق الماليــة 
والمتعلقــة باإلفصــاح المتأخــر عــن اجتمــاع مالكــي وحــدات ســيكو ريــت فــي موقــع تــداول وموقــع ســيكو 
اإللكترونــي وعــدم امتثــال صنــدوق ســيكو ريــت لمتطلبــات لغــة نمــاذج اإلفصــاح وعــدم تنفيــذ سياســات 
تقييــم المخاطــر الســنوية لصنــدوق ســيكو الماليــة الخليجــي لنمــو األربــاح واختبــار التحمــل النصــف 
الســنوي لصنــدوق ســيكو الماليــة ألســواق النقــد واإلفصــاح عــن نتائــج المراجعــة الداخليــة ورأي لجنــة 
ــع هــذه المخالفــات وإغالقهــا  ــه جــرى إبــالغ مجلــس اإلدارة بجمي ــر مجلــس اإلدارة، إال أن المراجعــة فــي تقري

ــة. ــراءات التصحيحي ــاذ اإلج ــد اتخ بع

نتائج المراجعة الداخلية والخارجية للشركة. 	

المراجعة الداخلية. 	.	

عمليــة المراجعــة الداخليــة هــي إحــدى العمليــات التــي يضمــن مجلــس اإلدارة مــن خاللهــا فحــص جميــع 
مهــام الشــركة بشــكل مســتقل وتحديــد نقــاط ضعــف الرقابــة الداخليــة واتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة. 

وأنجــز المراجعــون الداخليــون للشــركة مراجعــة المهــام التاليــة علــى مــدار العــام:

تاريخ المراجعةالمهام الُمراجعة

أعمال الوساطة واإلقراض . 	
الربع األول لعام 2022بالهامش

الربع الثاني لعام 2022أعمال إدارة األصول. 	

الربع الثاني لعام 2022إدارة الرقابة المالية. 	

ســلطت المراجعــة الداخليــة الضــوء علــى عــدد مــن المالحظــات الــواردة من عمليــات المراجعــة المذكورة 
ــل اإلدارات ذات  ــر، وتعم ــطة المخاط ــة أو متوس ــا منخفض ــى أنه ــا عل ــت معظمه ــي ُصنف ــاله، والت أع

الصلــة علــى تنفيــذ التوصيــات فــي المواعيــد المحــددة. 

رأي لجنة المراجعة التابعة لمجلس اإلدارة

ــن  ــزام والمخاطــر والمراجعي ــة وااللت ــة الداخلي ــن إدارة المراجع ــة م ــة المقدم ــر الدوري ــى التقاري ــاًء عل بن
الخارجييــن خــالل عــام 2022، تــود لجنــة المراجعــة التابعــة لمجلــس اإلدارة تأكيــد رضاهــا عــن فعاليــة 
ــد مــن اإلجــراءات التــي يجــري اتخاذهــا لتعزيزهــا بشــكل  ــاك العدي ــة بينمــا هن ــة الداخلي أنظمــة الرقاب

أكبــر.
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المالحظات الرئيسة في تقرير المراجع الخارجي. 8

باإلضافــة إلــى المراجعــة الداخليــة، خضعــت القوائــم الماليــة للشــركة لمراجعــة ربــع ســنوية ومراجعــة ســنوية 
مــن مراجعــي حســابات خارجييــن للشــركة )شــركة كيــه بــي إم جــي(، حيــث ُنِشــر تقريرهــا والقوائــم الماليــة 
المراجعــة علــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة، كمــا لــم يتضمــن تقريــر المراجــع أي تحفــظ علــى القوائــم 

الماليــة الســنوية.

المخاطر الرئيسة التي واجهتها الشركة. 9

ُتعد مخاطر السيولة واالئتمان والسوق والتشغيل من المخاطر الرئيسة التي تتعرض لها الشركة.

مخاطر السيولة

ــي  ــة والت ــيكو المالي ــركة س ــي لش ــع المال ــا الوض ــرض له ــي يتع ــر الت ــي المخاط ــيولة ه ــر الس مخاط
تنشــأ مــن عــدم قدرتهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا، ويتمثــل الــدور الرئيــس إلدارة »مخاطــر الســيولة« 
فــي )1( تقييــم الحاجــة إلــى األمــوال للوفــاء بااللتزامــات بشــكل اســتباقي و)2( ضمــان توافــر 
األمــوال لتلبيــة تلــك االحتياجــات., تنشــأ مخاطــر الســيولة عندمــا تكــون شــركة ســيكو الماليــة غيــر 
ــة كافيــة للوفــاء بااللتزامــات عنــد اســتحقاقها أو فقــط عنــد قيامهــا  قــادرة علــى توليــد مــوارد نقدي
بذلــك بشــروط غيــر مواتيــة مادًيــا، كمــا يمكــن أن تنشــأ أيًضــا حتــى فــي حالــة اســتطاعة المؤسســة 
علــى الوفــاء بهــا. وتراقــب اإلدارة الماليــة عــن كثــب احتياجــات الســيولة المســتقبلية مقابــل تشــغيل 
ــق االســتثمار  ــة وإيداعــات البنــوك واالســتثمارات المســتحقة فــي صنادي ــة الداخل التدفقــات النقدي
المشــترك، كمــا تضمــن الشــركة توافــر األمــوال خــالل المواقــف »المجهــدة« العاديــة والمتصــورة مــع 

منظــور استشــرافي إلدارة مخاطــر الســيولة.

مخاطر االئتمان

ــة  تمثــل مخاطــر االئتمــان الخســارة الناتجــة عــن التقلبــات فــي الوضــع االئتمانــي لألطــراف المقابل
وصناديــق االســتثمار المشــترك وعمــالء اإلقــراض بالهامــش وأي مدينيــن تتعــرض لــه شــركة ســيكو 
ــي  ــتثمر ف ــة وتس ــعودية المصنف ــوك الس ــي البن ــوال ف ــة األم ــيكو المالي ــركة س ــع ش ــة. وتض المالي
الصكــوك الســيادية الســعودية وصناديــق االســتثمار المشــترك التــي تديرهــا ســيكو، وفيمــا يتعلــق 
باإلقــراض بالهامــش، تعتمــد ســيكو الماليــة معاييــر الضمانــات التــي وضعتهــا هيئــة الســوق الماليــة 
ــم قــروض الهامــش، وُيجــرى التخفيــف مــن مخاطــر االئتمــان لإلقــراض بالهامــش مــن خــالل  لتقدي
تنفيــذ متطلبــات صارمــة لنســبة تغطيــة الهامــش وعمليــة طلــب الهامــش فــي حالــة انخفــاض نســب 

التغطيــة عــن الحــدود المقبولــة. 

مخاطر السوق

ــات فــي مســتوى وتقلــب أســعار الســوق لألصــول  ــل هــذا مخاطــر الخســارة الناتجــة عــن التقلب يمث
والخصــوم واألدوات الماليــة التــي اســتثمرت فيهــا ســيكو الماليــة، وتنشــأ مخاطــر الســوق أساًســا 
مــن االســتثمار فــي األســهم المحليــة التــي تــدار مــن خــالل حــدود ومعاييــر مختلفــة بمــا فــي ذلــك حــد 
وقــف الخســارة ومحفــزات الخــروج. وكممارســة عامــة، ال تســتثمر الشــركة فــي الســلع والمشــتقات، 
ــد  ــات والتصعي ــة، واالنحراف ــة / الخارجي ــادات الداخلي ــع اإلرش ــدود وجمي ــارم بالح ــد الص ــرى التقي وُيج
التخــاذ اإلجــراءات عنــد الضــرورة، وتتكــون اســتثمارات الشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 2022 مــن 
ــد  ــواق النق ــة ألس ــيكو المالي ــدوق س ــعودي وصن ــال س ــون ري ــغ 40.12 ملي ــيادية بمبل ــوك س صك
بمبلــغ 4.31 مليــون ريــال ســعودي وصنــدوق الريــاض العقــاري بمبلــغ 2.86 مليــون ريــال ســعودي 

وطروحــات لــدى بنــوك محليــة بمبلــغ 11.92 مليــون ريــال ســعودي.

 المخاطر التشغيلية

يمكــن أن ترتفــع المخاطــر التشــغيلية مــن األنظمــة الحاســوبية غيــر المالئمــة )مخاطــر التقنيــات(، 
والكــوارث  البشــري  والخطــأ  واالحتيــال  الكفــؤة  غيــر  واإلدارة  الداخليــة  الضوابــط  كفايــة  وعــدم 
الطبيعيــة، ويمكــن تعريــف هــذه المخاطــر، عنــد مســتوى عــاٍل، علــى أنهــا مخاطــر الخســارة الناجمــة 
عــن قصــور أو عــدم اتبــاع اإلجــراءات الداخليــة فــي كال مــن األشــخاص واألنظمــة أو مــن أحــداث 
ــات  ــط وعملي ــز ضواب ــة لتعزي ــر مختلف ــام، تدابي ــالل الع ــة، خ ــيكو المالي ــركة س ــذت ش ــة. واتخ خارجي
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النظــام بمــا فــي ذلــك تعزيــز الضوابــط علــى حقــوق وصــول مســتخدمي النظــام وضوابــط الصانــع 
ــع الموظفيــن إلجــراءات  ــز السياســات واإلجــراءات، ويخضــع جمي والمراجــع )maker checker( وتعزي
توظيــف وإدارة مــوارد بشــرية صارمــة وفًقــا ألفضــل الممارســات التــي وضعتهــا الشــركة، كمــا تعمــل 
ــز سياســة اســتمرارية األعمــال وسياســة التعافــي مــن الكــوارث  ــى تعزي ــة عل شــركة ســيكو المالي

ــة. ــراب أو كارث ــات أي اضط ــة تحدي لمواجه

النتائج المالية للشركة وأصولها وخصومها على مدار خمس سنوات. 0	

8	0	9	0	0	0			0			0	جميع المبالغ الريال السعودي

القيمة اإلجمالية لألصول المدارة - مليون ريال 
3,5533,9533,4625,2274,483سعودي

24,10927,17015,14923,96728,102إجمالي اإليرادات - باآلالف

26,40719,05814,73819,15822,376إجمالي النفقات التشغيلية - باآلالف

6,0371164,8095,726)2,896(صافي الربح أو )الخسارة(– باآلالف

7.58٪5.99٪0.14٪8.45٪-4.23٪العائد على حقوق الملكية )٪(

113114,421115,733, 87,218131,149147إجمالي األصول )باآلالف(

18,67759,71232,74734,13740,258إجمالي الخصوم – باآلالف

68,54171,43780,40180,28475,475حقوق المساهمين - باآلالف

فروق في النتائج التشغيلية عن نتائج العام السابق. 		

ســجلت شــركة ســيكو الماليــة صافــي خســارة بلــغ 2.896 مليــون ريــال لعــام 2022 مقارنــة بصافــي ربــح 
قــدره 6.037 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام الســابق، ويعــزى صافــي الخســارة إلــى انخفــاض اإليــرادات 

عبــر خطــوط األعمــال وزيــادة تكاليــف الموظفيــن وكذلــك تطبيــق نظــام أعمــال األوراق الماليــة.

المعامالت مع األطراف:  األشخاص ذات الصلة/ ذو العالقة. 		
ــرم الشــركة أي معامــالت هامــة )أعمــال أو عقــود( مــع أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة 	  ــم تب ل

ــأي منهــم بخــالف مــا هــو  ــي أو أي شــخص مرتبــط ب ــر المال ــن أو المدي ــن التنفيذيي ــار المديري أو كب
ــاه. مذكــور فــي قســم المعامــالت مــع األطــراف ذوو العالقــة أدن

ال يمتلــك أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو األطــراف المرتبطــة بهــم أي ســهم أو ســند ديــن صــادر 	 
عــن الشــركة ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. 

ــم  ــي القوائ ــح ف ــو موض ــا ه ــة كم ــراف ذات العالق ــع األط ــة م ــة التالي ــن المعامل ــاح ع ــركة اإلفص ــود الش ت
الماليــة المنشــورة علــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة: 

معامالت األطراف ذات العالقة

تتعامــل الشــركة خــالل الســياق االعتيــادي ألنشــطتها مــع األطــراف ذات العالقــة. تتضمــن األطــراف   -
ذات عالقــة:

المساهمون وشركاتهم الشقيقة؛	 
صناديق مدارة بواسطة الشركة؛	 
مجلس اإلدارة؛ 	 
موظفي اإلدارة العليا.	 
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ــراف ذات  ــع األط ــالت م ــم المعام ــام. تت ــاء األقس ــذي ورؤس ــس التنفي ــا الرئي ــو اإلدارة العلي ــم موظف يض
ــل اإلدارة. ــن قب ــا م ــم اعتماده ــن ويت ــن الطرفي ــا بي ــق عليه ــروط متف ــب ش ــة بموج العالق

فيما يلي تفاصيل األطراف ذات الصلة وعالقتها بالشركة:

العالقةاألطراف ذات العالقة

الشركة األمشركة األوراق المالية واالستثمار )سيكو( ش.م.ب )م(

مساهم في الشركة األمبنك مسقط ش.م.ع.ع 

فرع مسجل لمساهم في الشركة األمبنك مسقط فرع المملكة العربية السعودية

فيما يلي صناديق االستثمار المشترك التي تديرها الشركة:

الصندوق العقاريالصناديق الخاصةالصناديق العامة

صندوق سيكو ريتصندوق الرياض العقاريصندوق سيكو المالية ألسواق النقد

صندوق القصر العقاريصندوق سيكو المالية الخليجي لنمو األرباح

صندوق خيرات سيكو المالية

فيما يلي المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة:

		0			0	إيضاحالعالقة

مصروفات أتعاب إدارة
مساهم في الشركة 

1,349,439	63,		3,	23األم*

أتعاب إدارة محافظ استثمارية
مساهم في الشركة 

8931,671,046,		8,	22األم
206,424-22الشركة األمأتعاب إدارة محافظ استثمارية

توزيعات أرباح مدفوعة )بعد خصم ضريبة 
استقطاع(

مساهم في الشركة 
14,249,371-األم

دخل عموالت خاصة من ودائع مرابحة-- 
بنك مسقط - فرع المملكة العربية 

السعودية
فرع مسجل لمساهم 

465,714-في الشركة األم

إيجار مدفوع**
فرع مسجل لمساهم 

471,190		49,6	23في الشركة األم

تكلفة تمويلية
فرع مسجل لمساهم 

80997,725	,	1440في الشركة األم
أتعاب إدارة موجودات من صناديق 

3818,019,846	,6	4,	22صندوق استثمارياستثمارية
دخل توزيعات أرباح من صندوق الرياض 

75,000-صندوق استثماريالعقاري
44595,201	,9	234مجلس اإلدارةمصروفات ومكافآت مجلس اإلدارة

-44	,38	الشركة األمأتعاب إدارية لمحافظ استثمارية
-	36,68	الشركة األممصروفات سفر موظفي الشركة األم

* يمثل هذا  البند المعامالت لدى بنك مسقط ش.م.ع.ع بموجب اتفاقية تعاون.

** يمثــل هــذا البنــد توزيــع تكاليــف مــن بنــك مســقط - فــرع المملكــة العربيــة الســعودية الســتئجار  مبنــى 
ــاركة  ــة مش ــب اتفاقي ــات بموج ــتعادة البيان ــع اس ــة موق ــات وتكلف ــة المعلوم ــات تقني ــز بيان ــب ومرك المكت

التكاليــف.

لالطالع على االيضاحات يرجى الرجوع للقوائم المالية

ــقيق  ــال ســعودي )ش ــي بقيمــة 600,000 ري ــد نقل ــراض بالهامــش لمحم ــهيالت اإلق ــت الشــركة تس قدم
ــة. ــوالت خاص ــات او عم ــة اي خصوم ــن االتفاقي ــم تتضم ــابق( ول ــذي الس ــس التنفي الرئي
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فيما يلي األرصدة مع األطراف ذات العالقة:

		0			0	إيضاح
حساب جاري لدى بنك مسقط -  فرع المملكة العربية 

116,365-4السعودية
922,714,160	0,0	64,3استثمار في صندوق سوق المال

2,811,280	696,49,	6استثمار في صندوق الرياض العقاري
قروض قصيرة أجل من بنك مسقط - فرع المملكة العربية 

46,988,848-14السعودية
13,898,198	4,04		8أنعاب مستحقة من صناديق استثمارية تخضع لإلدارة

أنعاب إدارة محافظ استثمارية مستحقة من المساهم في 
499899,606,			,	8الشركة األم

0691,349,439,		6,	15أتعاب إدارة مستحقة لمساهم في الشركة األم
244,485-أتعاب إدارة محافظ استثمارية مستحقة من الشركة األم

-9	0,	0	أتعاب إدارة مستحقة من للشركة األم
-348,000مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مستحقة

-	8	,	88مستحق للشركة األم

		0			0	تعويضات مدفوعة لموظفي اإلدارة العليا
4,027,556	6	,6,439الرواتب والبدالت

36398,424	,	09,	المنافع األخرى

تفاصيل قروض الشركة. 3	

حصلــت الشــركة علــى قــرض ســنوي قابــل للتجديــد مــن بنــك مســقط فــرع الريــاض بمبلــغ 50 مليــون ريــال 
ســعودي لتمويــل أعمــال تمويــل الهامــش، وكان الرصيــد المتبقــي فــي بدايــة عــام 2022، 46.99 مليــون 

حيــث ُســدد بالكامــل وليــس لــدى الشــركة أي نيــة لتجديــد التســهيل.

حسان بن عبد الله بن منصور الشعيبي 

شركة سيكو المالية

رئيس مجلس اإلدارة
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