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المتاجر الحالية لساكو
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بريدة

خميس مشيط

الخبر

الدمام

الظهران

ا�حساء

تبوكالجبيل

ينبع المدينة المنّورة

جدة
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1

1

1

جيزان

1

1

1 1

1

1

1

25
متجرًا

مواقعنـــــــــــا
هاتفالظهرانهاتفالرياض 

8687755عالم ساكو الظهران مول4606700الورود طريق الملك عبدالعزيز
2332463الروضة طريق خريص

هاتفالقصيم بريدة2485899الحمراء طريق خالد بن الوليد
3255538طريق الملك خالد4305500البديعة طريق المدينة

2148370الرمال مخرج 16
هاتفالجبيل2753322عالم ساكو مخرج 5

3474471طريق الوجه4515590القصر مول
4829230شارع التخصصي

هاتفالمدينة المنورةعاليه بالزا طريق الثمامة
8491889شارع قباء مركز عاليهالدرعية طريق الملك خالد 

هاتفاالحساءهاتفجدة
5821811طريق األمير طالل بن عبدالعزيز6199967شارع التحلية

6609146شارع األندلس
هاتفتبوك2157070عالم ساكو ايه مول

4232489طريق المدينة6921333صواري مول

هاتفخميس مشيطهاتفالدمام
2212020طريق الملك فهد8462722شارع بن خلدون

هاتفينبعهاتفالخبر
3926261دانه مول8986565شارع الظهران

جيزان
3180775شارع األمير عبد اهللا الفيصل



رسم بياني يوضح نسبة مساحات المعارض بحسب المناطق كما في 2015/12/31   

كما يوضح الجدول التالي توزيع معارض ساكو حسب المدن : 

القصيم الظهران الخبر الدمام جدة الرياض

1 1 1 1 4 10  عدد
المعارض

جيزان ينبع  خميس
مشيط تبوك االحساء المدينة

المنورة  الجبيل

1 1 1 1 1 1 1  عدد
المعارض

التـقرير السنوي 2015 م




الملك سلمان بن عبدالعزيز




ا	مير محمد بن نايف




ا	مير محمد بن سلمان
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إدارة الشركة
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نشاط الشركة

الرؤية والرسالة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

تقرير مجلس اإلدارة

األداء المالي

النقدية المتولدة من أنشطة الشركة

سياسة توزيع األرباح

لجان مجلس اإلدارة



نبذه عن تاريخ الشركة 
ورأس المال 

إن الشــركة الســعودية للعدد واألدوات )ساكو( 
هــي شــركة مســاهمة ســعودية بموجــب قرار 
178/ق  رقــم  والصناعــة  التجــارة  وزيــر  معالــي 
2011/04/30م(  )الموافــق  1432/05/26هـــ  وتاريــخ 
والمقيدة بالســجل التجاري رقم 1010056595 تاريخ 
1405/02/26هـ )الموافق 1984/11/19م( وقد تأسست 
شــركة ســاكو باألصل كشــركة ســعودية ذات 
مســؤولية محدودة مســجلة في مدينة الرياض 
بــرأس مــال قــدره عشــرة مالييــن )10.000.000( ريــال 
ســعودي. وفي عام 1990م تمــت زيادة رأس المال 
إلى ســتة عشــرة مليــون )16.000.000( ريال ســعودي 
وفــي عــام 2011م، تحّولــت الشــركة إلى شــركة 
مســاهمة ســعودية مقفلة بتاريخ 1432/05/26هـ 
1435/07/27هـــ  وفــي  2011/04/30م(.  )الموافــق 
)الموافــق 2014/05/26م(، تمــت زيــادة رأس المــال 
من ســتة عشــرة مليون )16.000.000( ريال إلى مائتين 
وأربعين مليون )240.000.000( ريال عن طريق رســملة 
أرباح الشــركة المبقاة وقد صــدرت موافقة هيئة 
السوق المالية بتاريخ 2015/03/25م  على طرح )%30( 
من أسهم الشــركة لإلكتتاب العام وقد أدرجت 
الشركة في ســوق األسهم الســعودية )تداول( 

بتاريخ 2015/05/12م. 

ويبلغ رأس مال الشــركة الحالــي مائتين وأربعين 
مليون )240.000.000( ريال سعودي مقّسم إلى أربعة 
وعشــرين مليون )24.000.000( ســهم عادي مدفوع 
بالكامــل بقيمة اســمية قدرها عشــرة )10( رياالت 

سعودية للسهم الواحد.



نشاط الشركة
ُتعتبر شــركة ســاكو إحدى أكبر الشــركات التي تقدم حلول منتجات التطوير المنزلي في 
المملكة. لدى ســاكو 25 متجرًا في 13 مدينة في المملكة، بما فيها 3 متاجر ضخمة تحت 
اسم »عالم ساكو«، وتتراوح مساحة كل منها بين حوالي 2.000 مترأ مربع إلى أكثر من 24.500 

متر مربع وتقدم هذه المتاجر منتجات متنوعة يصل عددها إلى أكثر من 45.000 منتج.

تهــدف الشــركة إلى أن تصبــح الوجهة األولى في قطــاع التجزئة فــي المملكة العربية 
الســعودية، مــن خالل تأميــن جميع احتياجــات العمالء مــن العــدد واألدوات ومنتجات 
وحلــول تطويــر المنازل، وذلك بأســعار تنافســية وفي بيئة تســوق مالئمــة للعمالء كما 

تسعى الشركة إلى: 

• فهم احتياجات العمالء وتوفير المنتجات والحلول المنزلية المالئمة لهم.	

• تقديــم بيئــة تســوق مالئمة للعمــالء وذلك من خــالل توفير مجموعة واســعة من 	
المنتجات في مكان واحد وبأسعار تنافسية.

• تعزيز ثقة العمالء وذلك من خالل تقديم خدمات مناسبة لهم.	

• الســعي ألن تصبح مجموعة متاجر شــركة ســاكو رائدة إقليميًا في مجال منتجات 	
تطوير المنازل وذلك من خالل التوسع في دول الخليج والدول العربية األخرى.

حقائق عن ساكو
تأسســت عام 1985م وأصبحت من الشــركات الرائدة فى تجارة التجزئة العدد واألدوات، 
ومن أكبر مراكز التسوق المتخصصة بحلول تطوير المنازل بالمملكة العربية السعودية.

المعارض: 25 معرض تتراوح مساحتها بين2000 و 24500 متر مربع.

تـغـطــيـة الــســوق: نتواجد فى 13 مدينة رئيسية في المملكة العربية السعودية.

مجموعة المنتجات: أكثر من 45,000 منتج تحت سقف واحد.

الـــمـــســتـودعـات: مســتودعين فــى المناطــق الحيوية واإلســتراتيجية فــي المنطقة 
الوسطى والمنطقة الغربية.

مراكـــز الصـيانـة: ثالثة مراكز صيانة تقع فى المنطقة الوســطى والمنطقة الشــرقية 
والمنطقة الغربية.

نـظـام التـشـغيـل: نظام  SAPالمتطور لتخطيط الموارد.
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أقسام الشركة

المفارش ولوازم 

الحمام

ادوات السباكة

ألعاب األطفال

أدوات وعدد السيارات

اإلنارة

مفروشات داخلية

أدوات منزلية

مفروشات خارجية

لوازم التخزين 

والتنظيم

لوازم ومعدات 

الحدائق

أجهزة منزلية 

كهربائية

مواد البناء

االدوات واألجهزة 

الرياضية

الدهانات وادواتها

الخردوات



الــرســالــة
تـسـعـى الشـركـة إلـى:

• فهم إحتياجات العمالء وتوفير المنتجات 	
والحلول المنزلية المالئمة لهم.

• للعمــالء 	 مالئمــة  تســوق  بيئــة  تقديــم 
وذلك من خالل توفير مجموعة واســعة 
مــن المنتجات في مكان واحد وبأســعار 

تنافسية.

•  تعزيــز ثقــة العمــالء بتقديــم خدمــات 	
مناسبة لهم.

• جعل مجموعة متاجر شركة ساكو هى 	
الرائدة إقليميًا في مجال منتجات تطوير 
المنازل وذلك بالتوســع فــي دول الخليج 

والدول العربية األخرى.

الحلول المنزلية 
تقدم ساكو مجموعة من الحلول المنزلية:

الغسيل والكويالدَهان

عدة السياراتا	رضيات والجدران

التخزينمستلزمات الحمام

الغبارالكهرباء

الماءحافظ على جمال حديقتك

النقل

مستلزمات الحمام

حامل أجهزة كهربائية

الــرؤيــة
أن تصبــح الشــركة الوجهــة األولى 
في قطــاع التجزئــة فــي المملكة 
العربية السعودية ، من خالل تأمين 
جميع إحتياجات العمالء من العدد 
واألدوات ومنتجــات وحلــول تطوير 
، وذلــك بأســعار تنافســية  المنــازل 

وفى بيئة تسوق مالئمة للعمالء.
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رئيس مجلس ا�دارة عبدالرحمن أمين حسن جاوه   
رئيس إدارة الشؤون ا�دارية والموظفين/ عضو خالد محمد عبدالعزيز الحميدي  

الرئيس التنفيذي/العضو المنتدب سمير محمد عبدالعزيز الحميدي   
رئيس إدارة التسويق والمبيعات /عضو هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي   

عضو طالل محمد بخش   
عضو بندر خالد إبراهيم التركي   
عضو ديوان صادق عبدالبصير فضل   
عضو أحمد محمد سالم السري   
عضو عبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق   

أعضاء مجلـس اإلدارة
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بسم ا� الرحمن الرحيـــم

كلمة رئيس مجلس ا�دارة

المساهمون  الكرام ،

أتشــرف نيابة عــن مجلس إدارة الشــركة وأصالة عن نفســى أن أقدم لكــم نتائج أعمال 
الشــركة الســعودية للعــدد واألدوات )ســاكو( عــن العام المالــى 2015، هــذه الجمعية 
العمومية هى األولى بعد أن تم طرح 30% من أســهم الشــركة لإلكتتاب العام فى شهر 
مايو عام 2015 م، وقد كان وهللا الحمد إكتتابا ناجحا شهد إقباال ممتازا، وذلك لما لساكو 
مــن باع طويــل يمتد ألكثر من ثالثــة عقود فى خدمــة قطاع التجزئة فــى مجال تجارة 
العــدد واألدوات والحلــول المنزلية لتصبح ســاكو إســما معروفا تجاريا محليــا وإقليميا، 

وكذلك دوليا نظرا للثقة المتنامية مع المتعاملين مع الشركة دوليا.

حرصت ســاكو دائما على التطور بالثبات وكل البوادر تشــير إلى أن هذا الهدف ســيكون 
تحقيقــه ممكنا من خــالل العمل الدؤوب لإلدارة العليا للشــركة والتغطيــة الجغرافية 
لفروع الشــركة فى ثالثة عشــر مدينة فى المملكة التى ينتشــر فيها خمســة وعشرين 

فرعا.

يحــرص مجلس اإلدارة واإلدارة العليا على المضى قدما وفق خطة إســتراتيجية مفصلة 
تحاكى متطلبات الســوق مــن ناحية، وزيادة الكفــاءة واإلنتاجية مع ضبــط المصروفات 

لتتماشى مع سير الخطة اإلستراتيجية من ناحية أخرى.

تشــكل النتائج المالية لعام 2015 قاعدة إنطالق صلبة تمكن مجلس اإلدارة واإلدارة العليا 
من تحقيق تطلعات المساهمين الكرام.

وعلــى الرغم من أن اإلقتصاد العالمى يمر حاليا بفترة يمكن تصنيفها بأنها إشــارة على 
ركود إقتصادى عالمى، فإن الشــركة لديها ثقة كافية فى إمكانيات السوق السعودية 
وتحرص الشــركة على تثبيت موقعها وإرتفاعه من خالل التفاعل مع متطلبات الســوق 

والتميز فى الخدمات وتنوع المنتجات.

إن التفاؤل المدروس ســيكون عنوانا لمسيرة الشركة فى المستقبل وحسب المعطيات 
الحالية من صالبة الوضع المالى للشركة وروح عمل الفريق الواحد نتطلع بتوفيق اهللا أن 

تحقق شركتكم األهداف المرجوة لكم.

أنتهز هذه الفرصة ألتقدم بالشــكر لجميع الذين ســاهموا فى عملية اإلكتتاب للشركة 
ونخص بالذكر هيئة السوق المالية وجميع من ساهم في هذا الجهد.

ولكم مني ومن مجلس اإلدارة كل الشكر والتقدير.

رئيس مجلس اإلدارة
عبد الرحمن أمين جاوه



بسم اهللا الرحمن الرحيـــم

كلمة الرئيس التنفيذي لشركة ساكو.

السادة المساهمين ،،،

يســرني أن ألتقي بكم من خالل التقرير الســنوي لشركة ســاكو عن العام المالي 2015م 
وهو التقرير األول بعد إدراج اسهم الشركة في السوق المالية السعودية. 

لثالثيــن عامًا، قادت ســاكو وبال منــازع تجارة التجزئة فــي العــدد واألدوات في الممكلة 
العربيــة الســعودية. لقــد حققنــا هذا بفضل ســواعد ال تــكل وال تمل، وجهــود مقدرة، 
وتخطيــط واع، وقدرات نمت عبر الزمن. وإننا اذ نتبوأ هــذه المكانة اآلن، فإن الحفاظ على 

الصدارة لهو هدفنا جميعًا .

لقــد حققنا أهدافنا في هــذا العام والتي تمّثلت في النمو وصافــي الربح، كما تم إدراج 
الشركة في السوق المالية السعودية، وكذلك  تم تغطية التوسعات المخطط لها في 

المنتجات والفروع وعروض الزبائن.

تقوم اســتراتيجية ســاكو ومنذ نشــأتها في عــام 1985م على تقديــم منتجات بجودة 
فائقة وســعر مناســب وخدمات شاملة وقد سعت ســاكو ألن تكون أحد أكبر مقدمي 
الحلول المنزليــة المتكاملة من خالل تأمين احتياجات العميــل المنزلية من عدد وأدوات 
ومنتجــات حيوية في تشــغيل المنزل وصيانته بجودة عالية وبأســعار تنافســية في بيئة 

تسوق مالئمة.

ولضمان اســتمرارية الجودة فــإن إجراءات الفحــص المتبعة على جميــع المنتجات قبل 
عرضهــا على عمالئنــا تتم من خــالل اختبارات الجودة وفقــًا لمعايير الهيئة الســعودية 
للمواصفــات والمقاييــس والجــودة بواســطة مختبــرات دوليــة تتحقــق من القياســات 
والمعاييــر المعتمــدة. وال يتم اســتيراد إال البضائع التي تحقق شــروط الجــودة المعتبرة 

والتي تؤهل هذه البضائع ألن تكون خيارًا يقدم لعمالئنا في معارض ساكو.

إن فريقــأ كبيــرًا من الشــركة يجــوب العالم إلنتقــاء البضائــع وذلك من أهم األســواق 
العالميــة والتحقق مــن المنتجين والمصانــع واختيار الجديد واألفضــل لعمالئنا تحقيقًا 

لشعارنا ))نتسوق العالم ألجلك((.  

تقوم خطة الشركة المبدئية و المعتمدة للثالث سنوات القادمة على التوسع في بعض 
المــدن التي يوجد فيها معارض ســاكو واالمتداد إلى مدن جديدة فــي المملكة وذلك 
بمســاحات إضافية تزيد عن )52.000 م2( وبعدد عشــرة فروع إضافية وذلك قبل التوســع 
إقليميــًا في دول الخليج العربي كما تم توقيع مذكرة تفاهم لالســتحواذ على شــركة 
)ميــد ســكان ترمينال( وهي شــركة متخصصــة في نقــل البضائع واألعمال المســاندة 
والتخزيــن. ونتوقع أن يتــم االنتهاء من كافة إجراءات االســتحواذ خالل النصف األول من 
العام )2016م( كما يجري العمل على مشــروع التجارة اإللكترونية وتوفير إمكانية الشراء 
والدفــع واالســتالم من خــالل موقع الشــركة اإللكتروني حيث ســيتيح للمســتخدمين 
خاصيــة تصفح جميع األصناف المعروضة وإمكانية التحقق من توافر المنتج في أي فرع 

لق  خالل العام )2016م(. من فروع الشركة في المملكة. وهذه الخاصية سوف ُتطْ

لقد وضعت ســاكو لنفســها هدفًا أساسيًا وهو اإلســتمرار في النجاح لذلك فنحن على 
يقين بأن إستمرار النجاح هو نتيجة رضا العمالء والمساهمين وثقتهم.

وكل عام وانتم بألف خير

كلمة الرئيس التنفيذي

الرئيس التنفيذي
سمير محمد الحميدي
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تقرير مجلس اإلدارة



أهم اإلنجازات خالل عام ٢٠١٥م 

طرح أسهم الشركة لإلكتتاب العام: 
تمكنت الشــركة خالل العــام 2015م من االنتهاء مــن العمل على إجــراءات طرح 30 % من 
أســهم الشركة لالكتتاب العام وقد حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية 
بتاريخ 2015/03/25م وقد أدرجت في سوق األسهم السعودية )تداول( بتاريخ 2015/05/12م. 

فيما يلي ملخص عن الطرح: 

ملخص الطرح

الشركة

الشــركة الســعودية للعدد واألدوات )ساكو( هي شــركة مساهمة سعودية 
بموجــب قرار معالي وزيــر التجارة والصناعــة رقم 178/ق وتاريــخ 1432/05/26هـ 
)الموافــق 2011/04/30م( والســجل التجاري رقــم 1010056595 بتاريــخ 1405/02/26هـ 

)الموافق 1984/11/19م( 

أنشطة 
الشركة

إن األغــراض التــي تكونت الشــركة من أجلهــا هي االســتيراد والتصديــر والبيع 
بالجملــة وبالتجزئــة لمنتجــات تشــمل المعــدات واللــوازم المنزليــة والمكتبية 
والرياضيــة والعــدد واألدوات ومــواد التشــحيم ومنتجــات التنظيــف والتلميع 
المنزلية ومــواد العناية بأجزاء الســيارات ومصانع المفروشــات ومنتجات تنقية 
مياه الصرف الصحي وأعمال التشــطيب والمنتجات المتعلقــة بترميم المباني 

وتزيينها. 

بــدأت في يوم األربعــاء 1436/07/03هـ )الموافــق 2015/04/22م( إلــى يوم الثالثاء فترة االكتتاب
1436/07/09هـ )الموافق 2015/04/28م( 



المساهمون 
البائعون

هم المساهمون الذين تظهر أسماؤهم ونسب ملكيتهم في الجدول التالي: 

المساهمون 
البائعون

بعد الطرحقبل الطرح

عدد 
األسهم

النسبة 
المئوية

رأس المال
(ريال 

سعودي)

عدد 
األسهم

النسبة 
المئوية

رأس المال
(ريال 

سعودي)
شركة 

مؤسسة 
الحميدي 

للمقاوالت

11.400.000%47.5114.000.0007.980.000%33.2579.800.000

شركة أبرار
 العالمية 

القابضة
6.120.000%25.561.200.0004.284.000%17.8542.840.000

عبدالرحمن 
حسن عباس 

شربتلي
6.120.000%25.561.200.0004.284.000%17.8542.840.000

خالد محمد 
عبدالعزيز 

الحميدي
120.000%0.51.200.00084.000%0.35840.000

سمير محمد 
عبدالعزيز 

الحميدي
120.000%0.51.200.00084.000%0.35840.000

هيثم محمد 
عبدالعزيز 

الحميدي
120.000%0.51.200.00084.000%0.35840.000

3072.000.000%7.200.000---الجمهور

100240.000.000%100240.000.00024.000.000%24.000.000المجموع

رأس مال 
مائتان وأربعون مليون )240.000.000( ريال سعوديالشركة 

المساهمون 
الكبار

المســاهمون الكبار هم كل من شركة مؤسسة الحميدي للمقاوالت وشركة 
أبــرار العالمية القابضــة وعبد الرحمن حســن عباس شــربتلي. ويوضح الجدول 

أعاله عدد أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل الطرح وبعده.
إجمالي عدد 

أربعة وعشرون مليون )24.000.000( سهم عادي مدفوع القيمة بالكامل. أسهم الشركة

القيمة االسمية 
عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.للسهم

عدد األسهم 
المطروحة 

لالكتتاب
سبعة ماليين ومائتي ألف )7.200.000( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.

نسبة أسهم 
االكتتاب 

من األسهم 
المصدرة

)30%( من أسهم رأس مال الشركة المصدرة.

)70( رياالً سعوديًا للسهم. سعر الطرح
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افتتاح معارض جديدة
افتتحت شــركة ســاكو خالل عام 2015 ثالثة معارض في كل من منطقة الرياض وجازان 

وفقًا لما تم االعالن عنه في نشرة اإلصدار: 

تاريخ اإلفتتاحمساحة المعرضالمدينةاسم المعرض

2015/02/15م 4,241م2الرياض – حي الربيعساكو عالية1

2015/06/14م4,838 م2الرياض – حي حطينساكو الدرعية2

2015/07/13م4,388 م2مدينة جازانساكو جازان3

 



مشروع االستحواذ على شركة ميدسكان للخدمات اللوجستية 
وقعت الشــركة بتاريخ 27-10-2015 مذكرة تفاهم مع مالكي شــركة مدسكان ترمينال 
المحــدودة لالســتحواذ علــى شــركة مدســكان ترمينــال وهي شــركة ســعودية ذات 
مســؤولية محدودة متخصصــة في مجال نقل البضائع واألعمال اللوجســتية والتخزين 
ومركزهــا في المنطقة الشــرقية، ويقوم مستشــارو الشــركة المعينــون لهذا الغرض 
بالقيــام بالدراســات القانونيــة والماليــة النافية للجهالــة ليتم على ضوئهــا تحديد ثمن 
الشــراء. ويتوقــع االنتهاء من دراســة التحقــق النافيــة للجهالة وتحديد الســعرو توقيع 
اتفاقية البيع النهائية خالل النصف األول من العام 2016 مع اإلشــارة إلى انه يوجد أطراف 
ذات عالقــة حيث أن كل من عضو مجلس اإلدارة الســيد ســموءل بخش وعضو مجلس 
اإلدارة الســيد ديوان صادق فضل بصفتهما ممثلين لشركة أبرار العالمية القابضة - أحد 
كبار مســاهمي شــركة ســاكو- حيث يوجد عالقة لشــركة أبرار العالميــة القابضة في 
عملية شراء الحصص وذلك ألن شــركة رتاج المتميزة لإلستثمار التجاري المحدودة - أحد 
مالكي شــركة مدســكان ترمينال - مملوكة من قبل نفس الشــركاء المالكين لشركة 
أبــرار العالميــة القابضة كما أنــه التوجد أي شــروط تفضيلية في هذه المذكــرة كما انه 
ســوف يتم اإلعالن عن أي تطورات تتعلق بهذه المذكرة للســادة المســاهمين وســيتم 
الحصول علــى الموافقات النظامية والقانونية من الجهــات المختصة ذات العالقة وأي 

موافقات ضرورية أخرى من الجمعية العامة للمساهمين.
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مشروع التجارة اإللكترونية 
يهــدف هذا المشــروع إلى تجديــد وتطوير موقع ســاكو على اإلنترنت وتوفيــر إمكانية 
الشراء والدفع واإلســتالم من خالله ، إضافة إلى عدة مميزات أخرى ستتيح لمستخدميه 
خاصية التصفح لجميع األصناف المعروضة في معارض ساكو ، وكذلك إمكانية التحقق 
من توافر المنتج في أي فرع من فروعها المنتشــرة في المملكة ، حيث عملت الشــركة 
خالل عام 2015م على اإلعداد لهذا المشــروع وســيتم إطالق إمكانية الشراء والدفع عن 

طريق الموقع اإللكتروني خالل العام 2016م.

إستراتيجية الشركة 
إن خطة ساكو التوسعية المبدئية لمدة ثالث سنوات القادمة تتمثل في مايلي:

 تنوي الشركة افتتاح معارض جديدة في المدن السعودية التي اليتواجد فيها فروع ساكو 
وكذلك زيادة عدد الفروع في المدن الرئيسية من 25 فرع في نهاية 2015م إلى 35 فرع في 
نهايــة 2018م بزيادة وقدرها )10( أفــرع، وتتمثل هذه الخطة في زيادة مســاحات معارضها 
الحاليــة البالغــة 135356م2 كما فــي 2016/1/1م لتصبــح 188347م2 في نهاية عــام 2018م.
كما تنوي الشــركة وخالل عــام 2016م إطالق خدمة البيع عن طريــق موقعها اإللكتروني 
والتي سيظهر أثرها على النتائج المالية للعام 2016م.  وسيتم تمويل هذه الخطة التوسعية 

عن طريق التمويل الذاتي والتسهيالت البنكية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

السعودة والموارد البشرية والتدريب
يبلغ مجموع موظفي الشــركة كمــا في31  ديســمبر 2015م 2,481 موظف منهم )864( 
موظفًا سعوديًا  وبنسبة سعودة )34.20% ( من إجمالي القوى العاملة في الشركة. كما 

أن تصنيف الشركة هو النطاق »األخضر المرتفع« وفق برنامج نطاقات للسعودة. 

يتــم تدريــب الموظفين الســعوديين الجــدد على مرحلتين فــي المرحلــة األولى تتولى 
شــركات تدريب متخصصة برامج التأهيل والتدريب وتحسن مستوى اإلدراك لبيئة العمل 
وإخضاعهم لدورات  في اللغة االنجليزية وغيرها من المهارات الضرورية. أما في المرحلة 
الثانيــة تقوم ســاكو بالتدريب من خــالل برنامج تدريبي خاص بها، حيــث يتم تخريجهم 

على وظائف ثابتة لدى الشركة في نهاية فترة التدريب التي تستغرق 5 أشهر.

أما العاملين غير الســعوديين في الشــركة فيتم توظيفهــم من خالل مكاتب توظيف 
خارجيــة. ويجري قســم المــوارد البشــرية في الشــركة مقابــالت مع المرشــحين قبل 
توظيفهم لضمان اســتيفاء كافة الشــروط المطلوبــة للعمل، ويتم اختبــار مهاراتهم 

عمليا في مرافق اختبار متخصصة للتأكد من انهم يتمتعون بالمهارات المطلوبة.

إضافــة إلــى ذلك، وضعت اإلدارة الحالية خطة تحفيز تقوم بشــكل رئيســي على تدريب 
موظفي اإلدارة وترســيخ قيم الشركة ورؤيتها لتأهيل قيادات شابة وضمان استمراريتها 

ونموها المستقبلي.



المسؤولية اإلجتماعية
من منطلق حرص الشــركة الشــديد على تحقيــق األهداف اإلجتماعيــة وإيمانًا منها بأن 
نمو شــركة ساكو وتطورها اليعتمد على مركزها المالى فحسب بل بقدرتها أيضًا على 
المســاهمة اإلجتماعية، وأن تكون عضوًا فاعالً فى محيطها أستمرت )ساكو( فى دعم 
المؤسســات اإلجتماعيــة والخيرية فــى المملكة العربية الســعودية من خــالل تقديم 
الدعم لجمعيات رعايــة األيتام وجمعية األطفال ذوى اإلحتياجــات الخاصة والجمعيات 

التى تعنى بمرضى الزهايمر.

كمــا حرصت الشــركة على دعم األفــكار المبتكرة لدى الشــباب الســعودى وتطويرها 
ودعمهــا بالتعــاون مع برنامج )بادر( لحاضنات التقنية  بإشــراف مدينــة الملك عبد العزيز 
للعلوم والتقنية وكان هذا الدعم يتم بصور وأشكال مختلفة حتى أثمرت منتجات تباع 

فى معارض ساكو مثل المنتج السعودي )جوين(

)IFRS( تطبيق المعايير المحاسبية الدولية
استعدادًا من الشركة لتطبيق المعايير المحاســبية الدولية )IFRS( اعتبارًا من 2017/01/01م 
فقد وضعت الشــركة خطة تمهيديــةً لإلنتقال إلى تطبيق المعايير المحاســبية الدولية 

)IFRS( حسب الجدول التالي: 

المهلة الزمنية التقديرية مراحل تطبيق الخطة 

من 2015/02/01م ولغاية 2016/03/15م إجراء الدراسات لتحديد االختالفات بين السياسات 
 IFRS و بين المعاير الدولية SOCPA المالية الحالية

ووضع اللمسات األخيرة على مراحل التحول.

من 15/03/2016م ولغاية 04/2016/15م اختيار السياسة المحاسبية المناسبة ، وتحديث دليل 
السياسات المحاسبية، والحصول على موافقة لجنة 

المراجعة عليها.

من 2016/05/01م ولغاية 2016/05/31م دراسة تأثير التطبيق على أنظمة تكنولوجيا 
المعلومات وإجراء التعديالت المناسبة.

من 15/04/2016م ولغاية 27/04/2016م إعداد الميزانية االفتتاحية مع اإلفصاحات االنتقالية.

من 01/03/2017م ولغاية 30/03/2017م إعداد بيانات المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2016

خالل العام 2016 اعداد البيانات الفصلية لفترات المقارنة لألرباع األول 
والثاني والثالث والرابع لعام 2016.

خالل العام 2016 تدريب موظفي الشركة على المعايير الدولية 
الجديدة
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األداء المالي 
ملخص نتائج العمليات والتشغيل 

نتائج العمليات و التشغيل و الربح الصافي للشركة ( بالماليين)

نسبة التغيير

السنة المنتهية في 
٢٠١٤/١٢/٣١م

السنة المنتهية في 
٢٠١٥/١٢/٣١م

البيان
النسبة من 

المبيعات المبلغ النسبة من 
المبيعات المبلغ

% 17.70  1,084.85  1,276.91 المبيعات

% 14.31 % 23.18 251.49 % 22.51 287.48 مجمل الربح

% 9.85 % 11.07 120.12 % 10.33 131.95 أرباح 
التشغيل

% 14.40 % 10.84 117.60 % 10.54 134.54 صافي الربح 
قبل الزكاة

% 14.64 % 10.14 110.01 % 9.88 126.11 صافي الربح

حققت الشــركة خالل العام المالي 2015م نموًا في المبيعــات بلغ 17.7% مقارنةً بالعام 
2014م ويعــود ســبب اإلرتفاع فــي المبيعات إلى إفتتــاح ثالثة معارض جديــدة في العام 

2015م باإلضافة إلى الثبات في نمو مبيعات المتاجر األخرى.

وقد اســتطاعت الشــركة تحقيــق نمو مركــب في المبيعات آلخر خمســة ســنوات بلغ 
13.68% في حين بلغ النمو المركب لألرباح الصافية 17.97% وذلك للفترة ذاتها. 



عرض لعناصر قوائم الدخل والميزانيات 
تطور نمو األصول المتداولة والثابتة ) بالماليين(

وقد اســتمر نمو أصول الشركة خالل الخمسة ســنوات الماضية من 449 مليون في عام 
2011 إلى 870 مليون في عام 2015.

تطور اإللتزامات وحقوق الملكية (بالماليين)

كما اســتمر نمو حقوق الملكية خالل الخمســة سنوات الماضية من 169 مليون في عام 
2011 إلى 456 مليون في عام 2015.
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النقدية المتولدة من أنشطة الشركة 

حققت الشركة نموًا في التدفقات النقدية التشغيلية من 49 مليون ريال في عام 2011 
إلــى 105 مليــون ريال في عام 2015 مما أتاح للشــركة تمويل توســعاتها وكذلك ســداد 

توزيعات المساهمين مما يعكس كفاءة إدارة رأس المال العامل في الشركة. 

التحليل الجغرافي لنشاط الشركة 
التباشــر الشــركة حتى تاريخ 31/12/2015م أي نشــاط خارج المملكة العربية الســعودية  
ويوضح الجدول التالي المبيعات وصافي األرباح لنشاط الشركة داخل المملكة )بالماليين(:

المنطقة 
الجغرافية

2014م2015م

صافي األرباحالمبيعاتصافي األرباحالمبيعات
المملكة العربية 

1,276.91126.111,084.85110.01السعودية

----مناطق أخرى



االقتراض
فيما يلي بيان ألرصدة القروض القائمة حتى تاريخ 31/12/2015م ) بالماليين( 

الجهة 
الرصيد الغرضالنوعالمانحة

رصيد أخر السدادإضافاتأول المدة
المدة

طريقة 
السداد

البنك 
السعودي 
البريطاني

تورق 
إسالمي 

– متوسط 
األجل

تمويل 
50.9548.0027.9571.00التوسع

دفعات 
ربع سنوية 
حتى عام 

2018

البنك 
السعودي 

الفرنسي

تورق 
إسالمي – 

متوسط 
األجل

تمويل 
5.60-5.60-التوسع

دفعات 
ربع سنوية 
حتى عام 

2020

إن الهدف من هذه القروض تمويل الخطط التوســعية للشــركة واتمام بناء مبنى اإلدارة 
العامة  للشــركة في الرياض علمًا بأن الشركة قامت باســتخدام التسهيالت الممنوحة 
من البنوك المحلية وهي البنك الســعودي البريطاني و البنك السعودي الفرنسي والبنك 
الســعودي لإلســتثمار للحصول على قــروض مرابحة قصيــرة األجل لتمويــل رأس المال 
العامــل، وقد كان الرصيد القائم لهذه القروض فــي نهاية عام 2015م )120( مليون ريال 
مقابــل )127( مليون ريال في نهاية عام 2014 م حيث أن الشــركة اســتخدمت في عام 

2015 م )274( مليون ريال وسددت )281( مليون ريال.

الزكاة والمدفوعات النظامية
فيما يلي بيان بالمبالغ المستحقة للجهات النظامية كما في 2015/12/31م بالرياالت 

20152014البيان

9,481,1877,857,660مصلحة الزكاة

821,775635,256المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية
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المخاطر المحتملة 
هنــاك مخاطر محتملة قد تؤثر على نتائج الشــركة ويمكن تصنيفهــا إلى المخاطر التي 
تتعلــق تتعلــق بعمليات الشــركة والمخاطــر المتعلقة بالســوق والقطــاع والتي يمكن 

تلخيصها بمايلي:

مخاطر تتعلق بعمليات الشركة وهي: أ. 

عدم نجاح إستراتيجية التوسع. 1

قيام المنافسين بتوفير منتجات أكثر حداثة. 2

المنافسة من قبل وسائل التسوق على اإلنترنت. 3

عدم مطابقة المنتجات للمواصفات واألنظمة. 4

سوء إدارة المخزون. 5

إنهاء أو عدم تجديد عقود اإليجار أو عدم توافر عقارات مناسبة لإليجار. 6

العقبات الناجمة عن اتفاقيات االمتياز ومخالفة أحكامها . 7

االعتماد على أنظمة اإلمداد والمساندة والحلول المعلوماتية ومخاطر تعطلها . 8

المخاطر التشغيلية والتوقف غير المتوقع لألعمال . 9

عدم كفاية التغطية التأمينية . 10

عدم توفر التمويل اإلضافي مستقبالً . 11

انتهاء أو عدم تجديد تصاريح وتراخيص الشركة . 12

الزيادة في المصاريف التشغيلية . 13

االعتماد على العالمات التجارية وأنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية. . 14

الحوادث واإلصابات التي قد تنشأ عن عمليات الشركة.. 15

المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام باألنظمة واللوائح. . 16

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع ب. 

البيئة التنافسية . 1

المخاطر السياسية واالقتصادية. 2

المخاطر المتعلقة بأنظمة االستيراد والتصدير وتغييرها مستقبالً . 3

المخاطر المتعلقة بتقلبات أسعار صرف العمالت . 4



سياسة توزيع األرباح 
بموجــب المــادة 108 من نظــام الشــركات، ُيمنح المســاهم جميــع الحقــوق المرتبطة 
باألســهم، والتي تشــمل على وجه الخصوص الحق في الحصــول على نصيب من األرباح 
المقــرر توزيعها. ويتولــى مجلس اإلدارة التوصيــة بإعالن ودفع أي أرباح قبــل إقرارها من 
بل المســاهمين في اجتماع الجمعية العامة. أن أي توصية لتوزيع األرباح للمســاهمين  قِ
تعتمد على عدد من العوامل من بينها األرباح التي حققتها الشــركة ســابقًا والمتوقعة 
والتدفقــات النقديــة ومتطلبــات رأس المــال ومعطيات الســوق والعوامــل االقتصادية 
بشكل عام والزكاة، فضالً عن االعتبارات القانونية والنظامية األخرى وغيرها من العوامل 

األخرى.

وتجدر اإلشــارة إلى أن عمليــة توزيع األرباح تخضــع للقيود الواردة في النظام األساســي 
للشــركة، حيث يتم توزيع أرباح ســنوية صافيــة بعد خصم كافــة المصاريف والتكاليف 
األخرى على النحو التالي، علمًا بأن األرباح إن وجدت سوف يتم توزيعها بالريال السعودي.  

يجنــب 10% من األربــاح الصافية لتكويــن احتياطي نظامــي، ويجوز للجمعيــة العامة . 1
العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال.

للجمعيــة العامة العاديــة، بناء على اقتراح مجلس اإلدارة، أن تجنب نســبة من األرباح . 2
الصافية لتكوين احتياطي إضافي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

يــوزع مــن الباقي بعــد ذلك دفعة أولــى للمســاهمين ال تقل عن 5% مــن رأس المال . 3
المدفوع.

يتم تخصيص نسبة 5% من الرصيد المتبقي ألعضاء مجلس اإلدارة كمكافأة.. 4

يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح.. 5

 وفيما يلي ملخص يوضح األرباح الموزعة مع ربحية الســهم خالل السنوات من 2011م إلى 
2015م 
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وفيما يلي ملخص يوضح األرباح الموزعة مع ربحية السهم خالل السنوات من 2011م إلى 2015م 

* لم يتم توزيع أرباح نقدية عن العام 2014م بســبب قيام الشــركة بزيادة رأس المال من ســتة عشــرة مليون )16,000,000( ريال إلى مائتين 
وأربعين مليون )240,000,000( ريال عن طريق رسملة أرباح الشركة المبقاة.

وقــد أوصــى مجلس إدارة الشــركة الســعودية للعدد واألدوات )ســاكو( فــي اجتماعه 
المنعقد بتاريخ 1437/01/02هـ الموافق لـ 2015/10/15م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي 
الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م على النحو التالي : إجمالي المبلغ 
الموزع 48,000,000 ريال – حصة الســهم الواحد 2 ريال نســبة التوزيع من القيمة اإلسمية 

للسهم %20.

وبعــد ذلك وبتاريــخ 2015/11/22م قام مجلــس اإلدارة بتعديل التوصيــة الخاصة بتوزيع 
األرباح على المساهمين لتصبح عن الربع األول من عام 2015م  بدالً من عام 2014م وذلك 

على النحو التالي :

48,000,000 ريالإجمالي المبلغ الموزع

2 ريالحصة السهم الواحد
األســمية  القيمــة  مــن  التوزيــع  نســبة 

للسهم
%20

الشــركة تاريخ األستحقاق لمســاهمي  األربــاح  أحقيــة 
األوراق  إيــداع  مركــز  لــدى  المســجلين 
يــوم  تــداول  بنهايــة  )تــداول(  الماليــة 

2015/11/26م.

2015/12/10م.تاريخ التوزيع

وقد جرى توزيع األرباح المشار إليها بتاريخ 2015/12/10م كما هو معلن عنه . 

وفي ســياق ذلك ســوف يتــم أدراج بند مســتقل علــى جدول أعمــال الجمعيــة العامة 
للمســاهمين ينص علــى مايلــي : )) الموافقة على تفويــض مجلــس اإلدارة بتوزيع أرباح 
للمســاهمين مــع تحديد تاريخ األحقية والتوزيــع مع األخذ باإلعتبار ضوابــط وزارة التجارة 

بهذا الخصوص وإرشاداتها ((.

*



إدارة الشركة 
عضوية مجلس اإلدارة: أ. 

يتكون مجلس إدارة الشركة من )9( أعضاء تم تعيينهم من قبل الجمعية العامة التي 
انعقدت في تاريخ 1435/09/23هـ )الموافق 2014/07/20م( 

عبد  ســـمـــوءل  األســـتـــاذ  االدارة  مــجــلــس  ــو  ــض ع تـــقـــدم  2015/11/21م  بــتــاريــخ 
ــاب  ألســب ــــك  وذل االدارة  مــجــلــس  الـــى  بــاســتــقــالــتــه  ــفــيــذي(  ــن ت ــر  ــي )غ ــخــش  ب اهللا 
2015/11/22م. ــخ  ــاري ــت ب ــة  ــال ــق ــت االس ــى  ــل ع اإلدارة  مــجــلــس  ــــق  واف وقــــد  خــاصــة 

تعيين  على   2015-11-22 بتاريخ  المنعقد  اجتماعه  في  االدارة  مجلس  ــق  واف كما 
اعتبارًا  المستقيل  العضو  عــن  بــديــالً  تنفيذي(  )غــيــر  بخش  محمد  ــالل  ط االســتــاذ 
هذا  يعرض  أن  على  الحالية  الـــدورة  نهاية  وحتى  2015م  22نوفمبر  االحــد  يــوم  من 
عليه.  والتصديق  إلقــراره  لها  إجتماع  أول  في  للشركة  العامة  الجمعية  على  التعيين 
البكالوريس  شهادة  على  حاصل  بخش  محمد  طالل  السيد  ان  الى  ــارة  اإلش وتجدر 
والماجستير في الهندسة وإدارة األعمال منذ العام 1990م وله خبرات في القطاع البنكي 

ألكثر من عشرين سنة.

المنصباالسم
الجهة 

الممثلة
الصفة

غير تنفيذي/رئيس مجلس اإلدارةعبدالرحمن أمين حسن جاوه
مستقل

رئيس إدارة الشؤون اإلدارية خالد محمد عبدالعزيز الحميدي
تنفيذيوالموظفين/ عضو

تنفيذيالرئيس التنفيذي/العضو المنتدبسمير محمد عبدالعزيز الحميدي

رئيس إدارة التسويق والمبيعات /هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي
تنفيذيعضو

غير تنفيذيعضوطالل محمد بخش 
غير تنفيذيعضوبندر خالد إبراهيم التركي

غير تنفيذيعضوديوان صادق عبدالبصير فضل

غير تنفيذي/عضوأحمد محمد سالم السري
مستقل

غير تنفيذي/عضوعبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق
مستقل

٣١ التـقرير  السنوي  2015 م



أعضاء المجلس الذين لديهم عضوية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى:

العضوية األسم

• عضو مجلــس إدارة دويتشــه الســعودية لألوراق 	
المالية.

•  عضو مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية. 	

سمير محمد عبدالعزيز الحميدي

• الوطنيــة 	 الشــركة  إدارة  مجلــس  عضــو 
للبتروكيماويات )بتروكيم(.

•  عضو مجلس إدارة شركة رنا لإلستثمار.	

هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي

• عضو مجلس إدارة شــركة جدة القابضة للتطوير 	
العمراني

بندر خالد إبراهيم التركي

• للتدريــب 	 الخليــج  شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو 
والتعليم.

• للعلــوم 	 العنايــة  شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو 
والخدمات الطبية.

• رئيس مجلس إدارة شركة الملز المالية.	

أحمد محمد سالم السري

• عضو مجلس إدارة شركة دار التمليك.	
• عضو مجلس إدارة شــركة المجموعــة األمريكية 	

الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

عبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق

اجتماعات مجلس اإلداره:ب. 

اجتمع أعضاء مجلس اإلدارة أربعة مرات خالل عام 2015م وكان حضور األعضاء كما يلي: 

أسم العضو
تواريخ االجتماعات في عام ٢٠١٥م 

اإلجمالي
٢٠١٥/١١/٢٢م٢٠١٥/١٠/١٥م٢٠١٥/٠9/٠9م٢٠١٥/٠٢/٠٣م

عبدالرحمن أمين حسن 
4/4جاوه

خالد محمد عبدالعزيز 
4/4الحميدي

سمير محمد عبدالعزيز 
4/4الحميدي

هيثم محمد عبدالعزيز 
4/4الحميدي

XXXX4/0سموءل عبداهللا طه بخش
4/4بندر خالد إبراهيم التركي

ديوان صادق عبدالبصير 
4/4فضل

X4/3أحمد محمد سالم السري
عبدالمحسن إبراهيم 

4/4عبدالعزيز الطوق



األتعاب والمكافآت المدفوعه ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين: 

لم يتقاض اي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة السعودية للعدد واألدوات )ساكو( 
أي أتعــاب أورواتب أو بدالت خالل العام 2015 م باســتثناء الرواتب والبــدالت الوظيفية التي 

دفعت لألعضاء سمير وهيثم وخالد الحميدي بصفتهم تنفيذيين في الشركة. 

يبيــن الجدول التالي إجمالي المبالغ المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وخمســة من كبار 
التنفيذيين التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خالل العام المنتهي 

في 2015/12/31م بالريال. 

البيان
أعضاء 

المجلس 
التنفيذيين

أعضاء المجلس 
غير التنفيذيين 

والمستقلين

خمسة من كبار 
التنفيذيين من ضمنهم 
الرئيس التنفيذي والمدير 

المالي

2,599,284-1,752,000الرواتب والتعويضات

1,798,632-1,240,000البدالت

المكافآت الدورية 
709,000--والسنوية

تعويضات أو مزايا عينية 
أخرى تدفع بشكل شهري 

أو سنوي
 282,841 - 282,841 

 5,389,757 - 3,274,841 اإلجمالي
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نسبة ملكية األسهم والتغير فيها خالل السنة المالية ٢٠١٥ ت. 

نســب ملكية األســهم والتغير فيها خالل السنة المالية ٢٠١٥ ألعضاء مجلس . ١
اإلدارة وكبار التنفيذين:

الجدول التالي يوضح نسبة ملكية األسهم والتغير فيها خالل السنة المالية 2015 ألعضاء مجلس 
اإلدارة وكبار التنفيذين وأزواجهم وأوالدهم القصر: 
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1
عبدالرحمن 
أمين حسن 

جاوه

رئيس مجلس 
سعودياإلدارة

غير 
تنفيذي/
مستقل

2014/07/20م---1.000%100**0

2
خالد محمد 

عبدالعزيز 
الحميدي

رئيس إدارة 
الشؤون 
اإلدارية 

والموظفين/ 
عضو

2014/07/20م----30%1,969,036***2,812,908تنفيذيسعودي

3
سمير محمد 

عبدالعزيز 
الحميدي

الرئيس 
التنفيذي/

العضو 
المنتدب

2014/07/20م-100%1665-30%1,967,918***2,811,312تنفيذيسعودي

4
هيثم محمد 

عبدالعزيز 
الحميدي

رئيس إدارة 
التسويق 

والمبيعات /
عضو

2014/07/20م----30%1,967,918***2,811,312تنفيذيسعودي

طالل محمد 5
2015/11/22م---0*0*0غير تنفيذيسعوديعضوبخش

6
بندر خالد 
إبراهيم 
التركي

2014/07/20م---100%1,000**0غير تنفيذيسعوديعضو

7
ديوان صادق 

عبدالبصير 
فضل

2014/07/20م---100%1,000**0غير تنفيذيكنديعضو

أحمد محمد 8
سعوديعضوسالم السري

غير 
تنفيذي/
مستقل

2014/07/20م---1,000%100**0

9

عبدالمحسن 
إبراهيم 

عبدالعزيز 
الطوق

سعوديعضو
غير 

تنفيذي/
مستقل

2014/07/20م---1,000%100**0

* تم تعيين السيد طالل بخش كعضو في مجلس اإلدارة بتاريخ 2015/11/22 وجاري تخصيص اسهم ضمان العضوية له. 

** تم تخصيص هذه االسهم لضمان مسؤولية عضو مجلس االدارة المعني.

*** تمثل اســهم كل من خالد وســمير وهيثم الحميدي الملكية المباشــرة وغير المباشرة في اســهم الشركة من خالل ملكيتهم 
المباشــرة في أسهم ساكو وملكيتهم في كل من شركة مؤسســة الحميدي للمقاوالت وشركة ابناء محمد عبد العزيز القابضة 

كما هو موضح أدناه: 



هيكل ملكية شركة مؤسسة الحميدي للمقاوالت

النسبة المئويةاسم المساهم

شركة أبناء محمد عبدالعزيز الحميدي القابضة )»شركة الحميدي 
70%القابضة«(*

10%خالد محمد عبدالعزيز الحميدي

10%سمير محمد عبدالعزيز الحميدي

10%هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي

100%المجموع

*هيكل ملكية شركة الحميدي القابضة

النسبة المئويةاسم المساهم

19.46%خالد محمد عبدالعزيز الحميدي

19.44%سمير محمد عبدالعزيز الحميدي

19.44%هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي

41.66%باقي المساهمين

100%المجموع
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التغير في حصص الملكية لكبار المساهمين 
خالل السنة المالية 2015م:

الجدول التالي يوضح نســبة ملكية األســهم والتغير فيها خالل السنة المالية 2015 لكبار 
المساهمين الذين يمكلون 5% من رأس مال الشركة:

المساهمون
الذين 

يمتلكون ٥٪ 
أو أكثر من 

رأس مال 
الشركة

في نهاية سنة (٢٠١٥) بعد الطرحفي بداية سنة (٢٠١٥) قبل الطرح
نسبة 
التغير عدد 

األسهم
النسبة 
المئوية

رأس المال 
( بالريال 

السعودي)

عدد 
األسهم

النسبة 
المئوية

رأس المال 
( بالريال 

السعودي)
شركة 

مؤسسة 
الحميدي 

للمقاوالت

11,400,000%47.5114.000.0007,980,000%33.2579,800,000%30-

شركة أبرار 
العالمية 
القابضة

6,120,000%25.561,200,0004,284,000%17.8542,840,000%30-

عبد 
الرحمن 

حسن 
عباس 

شربتلي

6,120,000%25.561,200,0004,284,000%17.8542,840,000%30-



لجان مجلس اإلدارة:
لجنة المراجعة: . ١

وتشتمل  بعض مسؤوليات لجنة المراجعة على اآلتي:

• اإلشــراف على إدارة المراجعة الداخلية للشركة من أجل التحقق من مدى فعاليتها 	
في تنفيذ األعمال والمهام التي يكلفها بها مجلس اإلدارة.

• دراســة نظــام الرقابة الداخليــة وإبداء مالحظاتهــا عليها ورفع التوصيــات في هذا 	
الشأن الى مجلس اإلدارة.

• مراجعــة خطة وإجــراءات المراجعة الداخلية بما في ذلــك آراء وتوصيات اللجنة في 	
هذا الخصوص.

• مراجعة تقاريــر المراجعة الداخليــة ومتابعة اإلجراءات التصحيحيــة لنقاط الضعف 	
التي تم مالحظتها.

• رفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشان تعيين أو إنهاء خدمات المحاسبين القانونين 	
وتحديد أتعابهم مع األخذ بعين االعتبار استقالليتهم أثناء تقديم التوصيات.

• متابعة أعمال المحاسبين القانونين واعتماد أية أنشطة خارج نطاق أعمال المراجعة 	
الموكلة إليهم أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.

• مراجعة خطة المراجعة مع مراجع الحسابات وإبداء مالحظاتها عليها.	

• مراجعة مالحظات مراجع الحســابات على القوائــم المالية ومتابعة اإلجراءات التي 	
اتخذت في هذا الصدد.

• مراجعة القوائم المالية األولية والســنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وتقديم 	
مالحظاتها وتوصياتها حول هذه القوائم إلى مجلس إدارة الشركة.

• دراســة السياسات المحاســبية التي تتبناها الشــركة ورفع توصياتها في هذا الشأن 	
إلى مجلس اإلدارة. 

وقد تمت الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة، ومدة عضويتهم وأسلوب 
عمــل اللجنــة، في اجتمــاع الجمعيــة العامة المنعقــد بتاريــخ 1435/09/23هـــ )الموافق 

2014/07/20م(.

 شــكل مجلــس اإلدارة لجنــة المراجعــة فــي إجتمــاع مجلــس اإلدارة المنعقــد بتاريــخ 
1435/09/23هـ )الموافق 2014/07/20م(.
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وتتكون لجنة المراجعة من ثالثة )3( أعضاء يتم تعيينهم من قبل مجلس إدارة الشركة 
لمدة ثالثة )3( سنوات. 

وقد تم تعيين األعضاء التالية أســماؤهم فــي لجنة المراجعة من خالل إجتماع مجلس 
اإلدارة المنعقــد بتاريخ 1435/09/23هـ )الموافــق 2014/07/20م( وقد عقدت لجنة المراجعة 

اجتماعًا واحدًا خالل عام 2014 م وذلك بتاريخ 2014/11/19م.  

أعضاء لجنة المراجعة

المنصباالسم

الرئيسعبدالرحمن أمين حسن جاوه1

عضوعبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق2

عضوأحمد بن محمد سالم السري3

بتاريــخ 2015/10/15م قــرر مجلــس اإلدارة إعادة هيكلــة لجنة المراجعة لتصبــح على النحو 
التالي: 

المنصباالسم

الرئيسأحمد بن محمد سالم السري1

عضوعبدالرحمن أمين حسن جاوه2

عضوعبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق3



وبتاريخ 2015/12/14م قرر مجلس اإلدارة تعيين الســيد لطفي قاســم أحمد شحادة عضوًا 
في لجنة المراجعة من خارج المجلس اعتبارًا من تاريخ 2015/12/14م ليصبح تشــكيل لجنة 

المراجعة على الشكل التالي: 

المنصباالسم

الرئيسأحمد بن محمد سالم السري1

عضوعبدالرحمن أمين حسن جاوه2

عضوعبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق3

عضولطفي قاسم أحمد شحادة4

وقــد انعقدت أربعــة أجتماعات للجنة خالل العــام 2015 وفيما يلي بيان بأســماء األعضاء 
وسجل الحضور.

االسم
مجموع تاريخ األجتماع 

الحضور 2015/10/14م 2015/07/12م 2015/05/20م 2015/02/18م 
أحمد بن محمد 1

4/4سالم السري

عبدالرحمن أمين 2
4/4حسن جاوه

عبدالمحسن إبراهيم 3
4/4عبدالعزيز الطوق

في ضوء ماقامت به لجنة المراجعة من أعمال عام 2015م فإن لجنة المراجعة ترى أنه ليس هناك أي قصور 

هــام أو تغير جوهــري في أنظمة الرقابة الداخلية وأنها فعالة لمنع واكتشــاف األخطــاء وأنه لم يحدث أي 

خرق جوهري أو إخالل بأنظمة الرقابة الداخلية خالل عام 2015م 

٣9 التـقرير  السنوي  2015 م



لجنة الترشيحات والمكافآت: . ٢
وتشتمل بعض مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت على اآلتي:

تحديد وانتقاء مرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة ساكو في حالة وجود شواغر . 1
متاحــة أو عند توفر بدائل ألعضاء جدد في مجلــس اإلدارة. وتقدم اللجنة توصياتها 
بالمرشــحين المناســبين لعضويــة مجلــس اإلدارة للجمعيــة العامة للمســاهمين 

شريطة أال يتم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة تخل بالشرف واألمانة.

وضع سياســات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الشــركة وأعضاء . 2
اللجان التابعة له وكبار التنفيذيين بالشركة بما يتوافق مع النظام األساسي للشركة 

وذلك باستخدام معايير ترتبط باألداء.

التأكد من إعداد تقرير سنوي يحتوي على تفصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة . 3
ألعضاء مجلس اإلدارة ولكبار التنفيذيين إلدراجها في التقرير السنوي للشركة.

اإلشــراف وتقديم المشــورة للمجلس فيمــا يخص إعداد السياســات والخطط التي . 4
تنظم برامج التعويضات في الشركة.

التأكد بشكل سنوي من اســتقاللية أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين، وعدم وجود . 5
أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .

مراجعــة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات بشــأن التغييرات التي يمكن إجراؤها . 6
و تحديــد جوانب القوة والضعف في مجلس اإلدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع 

مصلحة الشركة.

المراجعــة الســنوية للمهــارات والقدرات وخبــرات العمــل المطلوبة لتعزيــز قدرات . 7
مجلس اإلدارة والتوصية بذلك لمجلس اإلدارة و التأكد بشــكل سنوي من استقاللية 
األعضاء المستقلين ومن وجود أو عدم وجود أي تضارب في المصالح إذا كان العضو 

يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

التوصيــة إلى المجلس فيما يخص المرشــحين لعضوية اللجــان المختلفة المنبثقة . 8
عن المجلس.

وقــد تمت الموافقة على قواعد اختيــار أعضاء لجنة الترشــيحات والمكافآت، ومدة عضويتهم 
وأســلوب عمل اللجنــة في اجتمــاع الجمعية العامــة المنعقد بتاريــخ 1435/09/23هـــ )الموافق 

2014/07/20م(.

شــكل مجلس اإلدارة لجنة الترشــيحات والمكافآت في إجتماع مجلس اإلدارة المنعقد 
بتاريخ 1436/04/14هـ )الموافق 2015/02/03م(.

وتشتمل مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت على اآلتي:

* علــى اللجنة إعداد تقرير ســنوي عن المكافــآت المدفوعة لكبار التنفيذييــن إلدراجه في تقرير 
الشــركة السنوي بما يتوافق مع القواعد واألنظمة المطبقة، وفقًا للمادة )9( من لوائح حوكمة 

الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.



وقــد تم تعيين األعضاء التالية أســماؤهم فــي لجنة الترشــيحات والمكافآت من خالل 
إجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 1435/09/23هـ )الموافق 2014/07/20م(:

المنصباالسم

الرئيسخالد محمد عبدالعزيز الحميدي1

عضوأحمد محمد سالم السري2

عضوهيثم محمد الحميدي 3

ومن ثم قرر مجلس اإلدارة قبول استقالة االستاذ هيثم الحميدي من عضوية لجنة الترشيحات 
والمكافآت وتعيين األســتاذ عبدالمحســن إبراهيم عبدالعزيز الطوق كعضو في هذه اللجنة 

وذلك بتاريخ 2015/02/03م لتصبح هيكلة لجنة الترشيحات والمكافآت على النحو التالي: 

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

المنصباالسم

الرئيسخالد محمد عبدالعزيز الحميدي1

عضوأحمد محمد سالم السري2

عضوعبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق3

وقد انعقد اجتماعان للجنة خالل العام 2015 وفيما يلي بيان بأسماء األعضاء وسجل الحضور:

االسم
مجموع تاريخ اإلجتماع

الحضور 2015/11/01م2015/04/26م
2/2خالد محمد الحميدي1
2/2أحمد بن محمد سالم السري2

عبدالمحسن إبراهيم 3
2/2عبدالعزيز الطوق

اللجنة التنفيذية . 9
تم اعتماد الئحة اللجنة التنفيذية سابقًا وقد تم ايقاف العمل بها في الشركة خالل العام 2015م. 
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تعامالت مع أطراف ذات عالقة: 
لقــد قامت الشــركة بإبــرام عقدي إيجــار تابعين لمتجريــن مع ورثة عبــداهللا طه بخش 
) المالكين لشــركة أبرار العالمية القابضة ( من كبار المســاهمين  واتفاقية عمليات شراء 
منتجات من شــركة ساماكو المملكوكة من قبل الســيد عبد الرحمن شربتلي من كبار 

المساهمين وهم أطراف ذات عالقة، كما هو موضح في الجدول أدناه.

ولقد تم عرض العقــود والتعامالت المذكورة في الجدول أدنــاه، والموافقة عليها في 
الجمعيــة العامة التي انعقدت بتاريخ 1435/07/23هـــ )الموافق 2014/07/20م(. ومن الجدير 
بالذكر أنه ســيتم عرض كافة التعامالت بين الشــركة واألطــراف ذات العالقة للموافقة 
عليها بشكل سنوي في الجمعيات العامة العادية حسب متطلبات الفقرة )أ( من المادة 
18 من الئحة حوكمة الشــركات المقابلة للمادة 69 من نظام الشركات كذلك تم عرض 
العقــود والتعامالت المذكــورة في الجدول أدنــاه والموافقة عليها مــن قبل الجمعية 

العامة التي انعقدت بتاريخ 2015/04/26م   

الجــدول التالي يوضــح تفاصيل ترتيبــات االتفاقيات الحاليــة بين الشــركة واألطراف ذات 
العالقة 

الطرف الرقم
األول

الطرف 
الموضوعالثاني

الخدمات 
والمنتجات 
المقدمة 
بموجب 

االتفاقيات

تاريخ 
القيمةالمدةاالتفاقيات

1

ورثة 
عبداهللا 

طه بخش 
ممثلين 

بسموءل 
عبداهللا 

طه بخش

شركة 
ساكو

اتفاقية 
ايجار

تؤجر شركة 
ساكو متجر 
من الطرف 

األول في جدة

1430/03/03هـ 
)الموافق 

2009/02/28م( 

5 سنوات، وقد 
تم تجديد هذا 
العقد في تاريخ 

2015/02/27م 
ولغاية 

2020/02/26م

2.250.000 ريال 
سعودي سنويًا 

2

ورثة 
عبداهللا 

طه بخش 
ممثلين 

بسموءل 
عبداهللا 

طه بخش

شركة 
ساكو

اتفاقية 
ايجار

تؤجر شركة 
ساكو متجر 
من الطرف 

األول في جدة

1433/04/17هـ 
)الموافق 

2012/03/10م(

3 سنوات وقد 
تمت الموافقة 

على تمديد 
فترة هذا العقد 
بموجب خطاب 
من المالك في 

تاريخ 2015/04/09م 
لمدة سنتين 
تنتهي في 
2017/04/08م

1.803.575 ريال 
سعودي سنويًا

3

ساماكو* 
ممثلة 

بشيرين 
ناصف

شركة 
ساكو

عمليات 
شراء 
وتوريد

المسابح 
ومستلزماتها 
وألعاب خارجية

 خالل العام 
2015

السنة المالية 
2015

10.746.569 ريال 
سعودي قيمة 

البضائع التي 
قامت بشرائها 
شركة ساكو 
خالل العام 

2015م 

* تقوم ســاماكو بتوريد بعض البضائع )المســابح ومســتلزماتها وألعاب خارجية( لشــركة ســاكو، ومن ثم 

تقوم شركة ساكو ببيعها في متاجرها.



كذلك تم توقيع مذكرة تفاهم مع طرف ذي عالقة وذلك حسب مايلي: 

وقعت الشــركة بتاريخ 2015/10/27 مذكرة تفاهم مع مالكي شــركة مدســكان ترمينال 
المحــدودة لالســتحواذ علــى شــركة مدســكان ترمينــال وهي شــركة ســعودية ذات 
مســؤولية محدودة متخصصــة في مجال نقل البضائع واألعمال اللوجســتية والتخزين 
ومركزهــا في المنطقة الشــرقية، ويقوم مستشــارو الشــركة المعينــون لهذا الغرض 
بالقيــام بالدراســات القانونيــة والماليــة النافية للجهالــة ليتم على ضوئهــا تحديد ثمن 
الشــراء. ويتوقــع االنتهاء من دراســة التحقــق النافيــة للجهالة وتحديد الســعرو توقيع 
اتفاقية البيع النهائية خالل النصف األول من العام 2016 مع اإلشــارة إلى انه يوجد أطراف 
ذات عالقــة حيث أن كل من عضو مجلس اإلدارة الســيد ســموءل بخش وعضو مجلس 
اإلدارة الســيد ديوان صادق فضل بصفتهما ممثلين لشركة أبرار العالمية القابضة - أحد 
كبار مســاهمي شــركة ســاكو- حيث يوجد عالقة لشــركة أبرار العالميــة القابضة في 
عملية شراء الحصص وذلك ألن شــركة رتاج المتميزة لإلستثمار التجاري المحدودة - أحد 
مالكي شــركة مدســكان ترمينال - مملوكة من قبل نفس الشــركاء المالكين لشركة 
أبــرار العالميــة القابضة كما أنــه التوجد أي شــروط تفضيلية في هذه المذكــرة كما انه 
ســوف يتم اإلعالن عن أي تطورات تتعلق بهذه المذكرة للســادة المســاهمين وســيتم 
الحصول علــى الموافقات النظامية والقانونية من الجهــات المختصة ذات العالقة وأي 

موافقات ضرورية أخرى من الجمعية العامة للمساهمين.
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اإللتزام بلوائح حوكمة الشركات: 
قامت الشــركة خالل عام 2015م واســتنادًا إلى الالئحة االسترشــادية لحوكمة الشركات 
المساهمة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 2006/11/12م بإقرار دليل مجلس 
اإلدارة وقامــت الجمعية العامة باعتمــاد الالئحة المعدلة للجنــة المراجعة وذلك بتاريخ 

2015/04/26م: 

تم اعتمادها الالئحةالرقم
من المجلس

تم اعتمادها 
تاريخ االعتمادمن الجمعية

2014/07/20مهيكل إدارة المخاطر1
2014/07/20مسياسة تعارض المصالح2
2014/07/20مسياسة اإلفصاح والشفافية3

سياسة التعامالت مع 4
2014/07/20ماألطراف ذوي العالقة

2014/07/20مدليل المساهمين5
2014/07/20مدليل المراجعة الداخلية6
2014/07/20مميثاق المراجعة الداخلية7
2015/02/03مدليل مجلس اإلدارة8
2014/07/20مالئحة اللجنة التنفيذية9
2014/07/20ممصفوفة الصالحيات10

11
المعايير والسياسات 

الخاصة بعضوية مجلس 
إدارة الشركة

2014/07/20م

12
قواعد اختيار أعضاء لجنة 

المراجعة ومدة عضويتهم 
وأسلوب عمل اللجنة

2015/04/26م

13

إقرار قواعد اختيار 
أعضاء لجنة الترشيحات 

والمكافآت ومدة 
عضويتهم وأسلوب عمل 

اللجنة

2014/07/20م

وقــد قامت الشــركة بمراجعة وتعديل دليــل مجلس اإلدارة وتم اعتمــاده بموجب قرار 
مجلــس اإلدارة بتاريخ 2015/02/03م ، كما قامت الشــركة بمراجعــة وتعديل قواعد اختيار 
أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة بموجب قرار مجلس اإلدارة 
بتاريخ 2015/03/16م وتم عرضها والموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للمســاهمين 

بتاريخ 2015/04/26م 



يبيــن الجــدول التالــي تفصيالً لمــدى التــزام الشــركة بالئحة حوكمة الشــركات 
الصادرة من هيئة السوق المالية: 

تم رقم المادة وفق الئحة حوكمة الشركاتالرقم
اإللتزام

التزام 
جزئي

لم يتم 
الشرح اإللتزام

الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين1

الرابعة: تسهيل ممارسات المساهمين 2
لحقوقهم وحصولهم على المعلومات

الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة 3
بإجتماع الجمعية العامة

السادسة: حقوق التصويت4

السابعة: حقوق المساهمين في أرباح 5
األسهم

الثامنة: السياسات واإلجراءات المتعلقة 6
باإلفصاح

التاسعة: اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة7

العاشرة: الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة8

الحادية عشر: مسؤوليات مجلس اإلدارة9

الثانية عشر: تكوين مجلس اإلدارة10

الثالثة عشر: لجان مجلس اإلدارة 11
وإستقالليتها



الرابعة عشر: لجنة المراجعة12

الخامسة عشر: لجنة الترشيحات والمكافاَت13

السادسة عشر: إجتماعات مجلس اإلدارة 14
وجدول األعمال



السابعة عشر: مكافاَت أعضاء مجلس اإلدارة 15
وتعويضاتهم



الثامنة عشر: تعارض المصالح في مجلس 16
اإلدارة
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إقرارات مجلس اإلدارة 
يقر مجلس اإلدارة بما يلى:

• إن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.	

• إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.	

• إنه اليوجد شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.	

• التوجــد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشــركة من قبل هيئة 	
السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية. 

وفــي الختام يتقدم مجلس اإلدارة بالشــكر لحكومة خادم الحرمين الشــريفين 
الرشــيده، علــى دعمها المتواصل لقطــاع تجارة التجزئة وكذلــك يتقدم مجلس 

اإلدارة بالشكر الجزيل للساده المساهمين. 

واهللا الموافق

مجلس اإلدارة

 




