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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 م2019لعام   التقرير السنوي

 )ساكو(  شركة السعودية للعدد واألدواتتقرير مجلس اإلدارة لل

 م2019/ 31/12عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 
 

 المحتويات: 

 يس التنفيذي كلمة الرئ

 نبذة عن تاريخ ورأسمال الشركة

 نشاط الشركة 

 الشركات التابعة 

 قائق عن ساكو / الرؤية/ الرسالة ح

 أقسام الشركة / الحلول المنزلية 

 هم اإلنجازات أ

 ستراتيجية الشركة إ

 الموارد البشرية 

 األداء المالي

 اإلقتراض 

 إدارة المخاطر  

 سياسة توزيع األرباح 

 إدارة الشركة

 تعامالت مع أطراف ذات عالقة

 اإللتزام بلوائح الحوكمة 

 م 31/12/2019المنتهية في  المالية للسنة  دققةالقوائم المالية الم
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 بسم هللا الرحمن الرحيـــم 

كة ساكو   كلمة الرئيس التنفيذي لشر

ن ،،،   السادة المساهمي 

  ي
كة ساكو عن عام    سعدنن ن أيديكم التقرير السنوي لشر  .  واإلنجازاتالزاخر بالتحوالت  هذه العام  م،  2019أن أضع بي 

 فعىل صعيد اإلنجازات 

كة   سلسلة معارضها  وزيادة انتشارها ،  لنتمكن من خدمة سعة تو العمل من أجل  2019خالل عام واصلت الشر
افق هذا التوسع    مناطق جغرافية جديدة من بلدنا  الحبيب، وسنحرص   عل   أن يتر

يحة ممكنة من عمالئنا ف   أكت   شر
 واالنتشار مع تقديمنا تجربة تسوق أفضل لعمالئنا تتسم بمعايت   فريدة ضمن أجواء مريحة وخيارات أشمل وأكت  

 ا
ً
ل   تساعا

 .من منتجات الحلول المت  

 
ً
  قدما

اتيجيتنا تمضن  : إن إستر

 قسم التكنولوجيا: 

  المعارض الُمعتمدة لعام نإفتتاح قسم التك وبحمد هللا  إكتمل
مم، وهذا 2019ولوجيا فن

ّ
 لعمالئنا   القسم يقد

ة  ن   قطاع ينمو منتجات ممت 
 يس فن

ً
  معارضنا خالل عام  ، وسوف نستمر بإضافة هذا عا

حسب م 2020القسم فن
 الحاجة. 

 خدمات ساكو 

  معارض عالم ساكو ، كما أضفنا مواد إنارة حديثة ، وبذلك أصبح لدى عالم ساكو  
إن منتجات مواد البناء إكتملت فن

  بالعمالء بداية من التأكد من إختياراتهم الالمنتجات وفريق ال
التوصيل  خدمات وحنر  مناسبةخدمة الذي سيعتنن

كيب، ونحن عىل ثقة بأن هذه الخدمات   المملكة خالل عام  منحست المبتكرة والتر
 فن
ً
 ملحوظا

ً
ا ن  وتمت 

ً
كة تفوقا الشر

 لعمالئنا.  ةالكامل ولوجهة لتقديم الحل تصبح ساكو م، وبذلك س 2020

 : ميدسكان

  جميع أرجاء المملكة مع أول
كة ميدسكان بتقديم خدماتها عىل أكمل وجه فن اإلستمرار بتقديم أفضل  ويةتستمر سر

 الخدمات اللوجستية لساكو . 

  تقديم الخدمات اللوجستية يتوس سيستمر العمل عىل و 
كات الرائدة فن كة ميدسكان لتصبح من الشر ع خدمات سر

  المملكة. 
  المناطق الرئيسية فن

 فن

  الشامل 
ونن  التسوق اإللكتر

كة ساكو عىل توفت  تجربة فريدة لعمالئ ة ستكون باذن هللا نتيجة لجهد ، ها تعمل سر ن ونية ممت 
عتر توفت  منصة الكتر

ن كبت  من فريق العمل بهدف تقديم تجربة مم   الشامل لعمالئنا ه ت 
ونن   مجال  التسوق اإللكتر

 .   فن
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ن الملك سلمان بن عبد العزيز  يفي  ن الشر ن لمقام خادم الحرمي   نود أن نسجل شكرنا وتقديرنا العميقي 
ً
ا حفظه -وأخت 
ن األمت  محمد بن سلمان  -هللا ، كما نخص بالشكر هيئة السوق المالية ووزارة -حفظه هللا-وسمو ول  عهده األمي 

 التجارة واإلستثمار. 

  النجاح وتحقيق
كة وهللا   إن اإلستمرار فن أفضل النتائج لمساهمينا والمحافظة عىل رضن العمالء هو ماتسىع له الشر

 الموفق. 

 

 

 الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 

 سمت  محمد الحميدي 
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     أعضاء مجلس اإلدارة 
 م 2019/ 12/ 31كما فن

 الصفه المنصب سماإل 

 مستقل  مجلس اإلدارة رئيس  األستاذ عبدالرحمن أمين حسن جاوه 

 مستقل  نائب رئيس مجلس اإلدارة  األستاذ أحمد محمد سالم السري 

 تنفيذي  العضو المنتدب الرئيس التنفيذي/  محمد عبدالعزيز الحميدي  سمير  األستاذ

 تنفيذي  إدارة التسويق والمبيعاترئيس  نائب الرئيس التنفيذي /  محمد عبدالعزيز الحميدي  هيثم األستاذ

 غير تنفيذي * عضو  الحميدي محمد عبدالعزيز  خالد األستاذ 

 مستقل  عضو  األستاذ سمير عمر باعيسى

 غير تنفيذي  عضو  بخش محمد طالل  األستاذ

 غير تنفيذي  عضو  األستاذ بندر خالد إبراهيم التركي 

 غير تنفيذي  عضو  هاني أحمد يوسف الشويعر  األستاذ

ن ب الشؤون اإلدارية والموظ إلدارة  رئيسك  ه التنفيذيمن منصب  الحميدياألستاذ/ خالد *تقاعد   م. 2019/ 10/ 01تاريــــخ في 
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كة ورأس المال    نبذه عن تاريــــخ الشر

كة السعودية للعدد واألدوات )ساكو( ه    كة مساهمة سعوديةإن الشر  معال  وزير التجارة والصناعةبموجب قرار    سر
 1010056595تجاري رقم  السجل  المقيدة بالم( و 2011/ 04/ 30ـه )الموافق  1432/ 05/ 26تاريــــخ  ب/ق  178رقم  

كة ساكو باألصل  ،م(1984/ 11/ 19ـه )الموافق 1405/ 02/ 26تاريــــخ  كة سعودية ذات وقد تأسست سر كشر
ن )مسؤولية محدودة مسجلة  ة ماليي    مدينة الرياض برأس مال قدره عشر
  عام ري (10,000,000فن

ال سعودي. وفن
ة مليون )1990   عام و ،( ريال سعودي16,000,000م تمت زيادة رأس المال إل ستة عشر

تحّولت إل م 2011فن
كة مساهمة سعودية  م(. 2011/ 04/ 30ـه )الموافق 1432/ 05/ 26بتاريــــخ مقفلة  سر

   
ن وأر م2014/ 05/ 26ـه )الموافق 1435/ 07/ 27وفن ن مليون(، تمت زيادة رأس المال إل مائتي   بعي 
كة المبقاة وقد صدرت موافقة هيئة السوق المالية بتاريــــخ   ريال (240,000,000) عن طريق رسملة أرباح الشر

  سوق األسهم السعودية   %(30م عىل طرح )2015/ 03/ 25
كة فن كة لإلكتتاب العام وقد أدرجت الشر من أسهم الشر

 م. 2015/ 05/ 12)تداول( بتاريــــخ 

 2018/ 12/ 17وبتاريــــخ 
ً
كة وفقا ن عىل زيادة رأس مال الشر توصية مجلس ل م، وافقت الجمعية العامة للمساهمي 

كة عن طريق منح أسهم مجانية ليصبح رأس   ريال  (360.000.000مبلغ )مالها بعد الزيادة  اإلدارة بزيادة رأسمال الشر
كة إل تدعيم  36% ويصبح عدد أسهمها بعد الزيادة 50، بنسبة زيادة قدرها سعودي مليون سهم وقد هدفت الشر
ن وذلك ا، ليتوافق مع إجمال  أصوله ها رأسمال ن مملوكي  وتمت الزيادة عن طريق منح سهم واحد مقابل كل سهمي 

 سعودي ريال 57,701,439من اإلحتياط  النظام  ومبلغ سعودي، ريال  62,298,561عن طريق رسملة مبلغ 
 من حساب األرباح المبقاة. 

كةويبلغ رأسمال        الشر
ريال سعودي مقّسم   (360.000.000)مليون    ثالثمائة وستون  ،م2019/ 12/ 31الحال  كما فن

ة )سمية قدرها  إسهم عادي مدفوع بالكامل بقيمة  (36.000.000)مليون    ستة وثالثون  إل رياالت سعودية   (10عشر
 للسهم الواحد. 

كة   نشاط الشر

عتتر  
ُ
  تقدم حلولت

كات النر كة ساكو إحدى أكتر الشر   المملكة.  منتجات التطوير  سر
ل  فن

ن     لدى ساكو المتن
كما فن

   33عدد ، م2019/ 12/ 31
 فن
ً
  المملكة، بما فيها  18متجرا

 متاجر ضخمة تحت اسم )عالم ساكو(، 5مدينة فن
اوح مساحو  ن ة كل منتتر  متر  2,000حوال  ها بي 

ً
 مربع ا

ً
 متر  24,500إل أكتر من  ا

ً
 مربع ا

ً
تقدم هذه المتاجر منتجات و  ا

  كل متجر  منتج 45,000أكتر من متنوعة يصل عددها إل 
 . فن

كة تعد    قطاع التجزئة الوجهة األولالشر
   المتخصص فن

ن العربية السعودية، من خالل ت المملكةفن  جميع أمي 
بيئة تسوق مالئمة ذلك بأسعار تنافسية و و  من العدد واألدوات ومنتجات حلول تطوير المنازل، حتياجات العمالءإ

كة إل:   للعمالء كما تسىع الشر

ليالحتياجات إفهم  • ن  ة المالئمة لهم. عمالء وتوفت  المنتجات والحلول المتن

  مكان واحد  واسعة من خالل توفت  مجموعةوذلك  مالئمة للعمالء تسوق تقديم بيئة •
من المنتجات فن

 وبأسعار تنافسية. 

 لهم.  ناسبةمن خالل تقديم خدمات موذلك  عمالءال ثقةتعزيز  •
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كة ساكو رائدهالسىع  ألن ت •    صبح مجموعة متاجر سر
 فن
ً
من  وذلك المنازلمنتجات تطوير مجال إقليميا

  التوسع  خالل
 الدول العربية األخرى. و دول الخليج فن

كات التابعة    الشر

  مجال نقل البضائع واألعمال 
كة سعودية ذات مسؤولية محدودة متخصصة فن كة مدسكان ترمينال ه  سر سر

قية   المنطقة الشر
 م. 2016/ 11/ 23ستحواذ عليها بتاريــــخ تم اإل  ،اللوجستية والتخزين ومركزها فن

كة خالل عام إوقد  كة مدسكان لتصبح نسبة الملكية عىل  ستحواذ اإل  م2018ستكملت الشر كامل الحصص لشر
 م. 2018/ 07/ 22% وذلك بتاريــــخ 99% بعد أن كانت 100

كة  اسم الشر
 مكان ممارسة النشاط

 والتأسيس
 نوع النشاط مالالرأس 

نسبة 
 الملكية

 مدسكان ترمينال
 المحدودة

 5,500,000 المملكة العربية السعودية
نقل البضائع واألعمال 
 اللوجستية والتخزين

100% 

 

 

 

 

 حقائق عن ساكو 

كات الرائدة فن تجارة التجزئة 1985تأسست عام  عدد واألدوات، ومن أكتر مراكز التسوق للم وأصبحت من الشر
 العربية السعودية. المتخصصة بحلول تطوير المنازل بالمملكة 

اوح مساح 33: المعارض ن ما تها ا معرض تتر  متر  24,500 حنر و  2,000 بي 
ً
 مربع ا

ً
    ا

  . م2019/ 12/ 31كما فن

  تـغـطــيـة الــســوق
  مدينة رئي18 : تتواجد فن

  المملكة العربية السعودية كما فن
 . م2019/ 12/ 31سية فن

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

اتيجية بالمنطقة الوسىط. مستودعات  الـــمـــستـودعـات:   فن المناطق الحيوية واإلستر

  ثالثة   مراكـز الصـيانـة: 
قية والمنطقة الغربية.  مراكز صيانة تقع فن  المنطقة الوسىط والمنطقة الشر

 الموارد. المتطور لتخطيط SAP نظام  نـظـام التـشـغيـل: 

 

 الــرؤيــة 

كة الوجهة األ     تجزئةول فن قطاع  أن تصبح الشر
ن جميع   السلع الكمالية فن المملكة العربية السعودية، من خالل تأمي 

  من العدد واألدوات ومنتجات وحلول تطوير المتجددة إحتياجات العمالء 
بيئة  المنازل، وذلك بأسعار تنافسية وفن

 تسوق مالئمة للعمالء. 
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 الــرســالــة 

 تـسـعـى الشـركـة إلـى: 

لية المالئمة لهم.  • ن  فهم إحتياجات العمالء وتوفت  المنتجات والحلول المتن

تقديم بيئة تسوق مالئمة للعمالء وذلك من خالل توفت  مجموعة واسعة من المنتجات فن مكان واحد  •
 وبأسعار تنافسية. 

 تعزيز ثقة العمالء بتقديم خدمات مناسبة لهم.  •

ن   مل  الع • كة ساكو  لمتمكي    إقليمي  الرائدهمن أن تكون  مجموعة متاجر سر
 فن
ً
 مجال منتجات تطوير المنازل.   ا
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كة     أقسام الشر
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لية  ن   الحلول المتن

تقدم ساكو مجموعة من الحلول المنزلية: 
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 م  2019أهم اإلنجازات خالل عام  

 

 وتوسعة بعض المعارض الحالية   جديدة فتتاح معارض  إ 

كة ساكو خالل عام إ   واحد  معرض م2019فتتحت سر
 لم مدينة الجبيل، فن

ً
  موقع تداولا تم اإل وفقا

 عالن عنه فن
 : يىل   كما 

 تاريــــخ اإلفتتاح  مساحة المعرض المدينة سم المعرضإ

  م2019/ 08/ 04 2م 5,142  الجبيل معرض الجبيل 1

 

 تم توسعة بعض المعارض الحالية حسب مايىل  : وكذلك 

 مساحة التوسعة  إسم المعرض

 2م 1,588 بريدةمعرض  1

 2م 547 اإلحساء 2

ان 3  2م1800 جت 

   33م هو  2019/ 12/ 31وبذلك يكون عدد معارض ساكو بتاريــــخ  
ً
 192,709)  بمجموع مساحات  معرضا

ً
 مربعا

ً
ا  . ( متر

  معارض ساكو وعالم ساكو:   و إفتتاح أقسام مبيعات التكن 
 لوجيا فن

كة    عام قامت الشر
  مبيعات التكنولوجيا المتضمن الجواالت واألجهزة  2018فن

بإطالق أول قسم متخصص فن
ونية وملحقاتها وذلك اللوحية واأللعاب اإلل  تنكتر

ً
كة اإل  فيذا   لخطة الشر

اتيجية النر علنت عنها بتاريــــخ  أستر
كة خالل العام م عىل موقع تداول. و 2018/ 02/ 16   معارض ساكو أفتتاح إم 2019تابعت الشر

قسام مماثلة فن
:  وعالم ساكو   حسب مايىل 

 

 تاريــــخ اإلفتتاح  المدينة  إسم المعرض 

 13/01/2019 الرياض معرض الرمال 1

28/01/9201 الرياض معرض خريص 2  

07/02/9201 الرياض معرض البديعة 3  

04/04/9201 جدة معرض الصواري 4  

06/05/9201 الرياض معرض الدرعية 5  

08/05/9201 الرياض معرض عالية 6  

15/07/9201 سكاكا الجوف سنتر  –ساكو معرض  7  

29/07/9201 الطائف معرض الطائف 8  

05/08/9201 الجبيل معرض الجبيل 9  
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كة إ  اتيجية الشر    والتوقعات المستقبلية    ة ووصف لخططها وقراراتها المهم   ستر

اتيجيةخطتها اإل كة تنفيذ الشر تابعت  ن  عىل موقع تداول، 2018المعلن عنها خالل عام  ستر م 2019وذلك للعامي 
  المملكة  2020و  

كة وتنوعها وتوسعها فن   تهدف ال تعزيز مركز الشر
كة الريادي  إم، والنر  إل موقع الشر

ً
  ,ستنادا

والنر
كة.  ستعزز   المركز اإلقتصادي للشر

 :  
اتيجية الرئيسية فن  وتتمثل نقاط الخطة االستر

 
 
ا
ن عىل النمو بإضافة  : أول كت 

   7التر
  عام  معارض جديدة فن

المملكة العربية السعودية ودول الخليج العرنر  فن
تفع عدد المعارض بنهاية عام 2020و  م2019  إل زيادة المساحة البيعية 40م، إل )2020م، لت 

ا
 إضافة

ً
( معرضا

 متر  40,000بمقدار 
ً
 مربع ا

ً
  227,070مساحات المعارض الكلية  مجموعإضافية ليصبح  ا

ً
 مربعا

ً
ا  . متر

 
 
ً
 قسام جديدة وزيادة تنويــــع األصناف لمواصلة تلبية تطلعات العمالء وتوقعاتهم. أ: إضافة ثانيا

 
 :
ً
 إضافة خدمات جديدة.  ثالثا
 

 :
ً
ونية وإضافة قنوات بيعي رابعا ن عىل التجارة اإللكتر كت    السوق.  ةالتر

كة فن  جديدة لتعزيز موقع الشر
 

كة ارتفع عدد معارض وقد    كما    الشر
كذلك تم توسعة بعض المعارض الحالية   معرض  33إل   2019نهاية عام فن

 192,709مساحات )المجموع ليكون 
ً
ا   ( متر

ً
  و متابعة افتتاح اقسام التكإضافة إل  مربعا

معارض اضافية  9لوجيا فن
ن خالل  2019خالل العام  كت  ن الف قتصاد بالتكاليفالكفاءة واإلعىل  هذا العاموقد كان التر تاح تومتابعة التجهت 

ايد فيها التكلفة والتنافس.  معارض جديدة ن   بيئة يتر
ة فن ن  للحفاظ عىل مكانة ممت 

 
كة، إضافة إل اإلستفادة من مصادر التمويل تمويل هذه اإل يتم و  اتيجية من التدفقات النقدية التشغيلية للشر ستر

يعة اإلسالمية ك  ،المتوافقة مع الشر ات هيكلية خالل العام  ألم يكن هناك  نه  بأ  ةكما تؤكد الشر و وقف أم  2019ي تغت 
  األعمال. 

 فن

 

ية   الموارد  البشر

ية والتدريب : والموارد ا السعودة    لبشر

   
كة كما فن   الشر

،    773موظف منهم    2000  ،م2019/ 12/ 31يبلغ مجموع موظفن
ً
كة موظفا سعوديا إذ تمكنت الشر

   من إجمال  القوى العاملة. %  38.65من تحقيق معدل سعودة بنسبة 

  
كة فن ن والسعوديات وتفتخر الشر كة "ساكو " تجربة  موظفيها السعوديي  كة حيث أن لدى سر ة الشر   دعم مست 

فن
  
ن من المناصب القيادية ، أيضا تم استحداث برنامج مدراء المستقبل الذي  ناجحة فن ن السعوديي  ن الموظفي  تمكي 

نامج تدرينر  وتطويري يمتد مدته إل سنه ، يتم  امج تم عىل اختيار الكفاءات الحالية والحاقهم بتر تكثيف خالل التر
  تم العمل عىلليتم التأكد من الحصو التدريبية المبتكرة والمتنوعة التطبيقات 

ً
رفع  ل عىل الفائدة المرجوة ، أيضا

كة عدد الموظفات السعوديات    الشر
كة.  الزيادةوأن هذه فن   قابلة للنمو والتضاعف مستقبال وفق خطط الشر

ً
علما

  األقسام المالية  من منهن أن
، إضافة إل وظائف تشغيلية متنوعة فن   وظائف إدارية بالمركز الرئيس 

يعملن فن
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ية إل مواجهة التحديات المتعلقة بعمل   والمعارض كة عتر إدارة الموارد البشر بكافة فروع المملكة، ولقد سعت الشر
امج وخطط التدريب الشاملةالمرأة و إيجاد حلول عملية لها، وقدمت مجموعة  ، لضمان إمتالك الموظفة من التر

  العمل.  فة المطلوبة وبما يحقق إستمراريتها المهارات والمعر 
 فن

ن من خالل مصادركم كة   ا يتم إختيار الموظفي    الشر
ية فن توظيف داخلية و خارجية. وتجري إدارة الموارد البشر

 
ً
وط المطلوبة للعمل، ويتم إختبار مهاراتهم عمليا ن قبل توظيفهم لضمان إستيفاء كافة الشر مقابالت مع المرشحي 

كة  ،نهم يتمتعون بالمهارات المطلوبةأللتأكد من  ن عند التوظيف. وتول  الشر ن السعوديي   دائما األولوية للمواطني 

ن  ين والمؤهلي  ن ن الممت  كة بالتدريب من خالل برنامج تدرينر  خاص بها، حيث سيتم اإلحتفاظ بالمرشحي  تقوم الشر
  تستغرق 

ة التدريب النر   نهاية فتر
كة فن  أشهر.  3والذين سيحصلون عىل وظائف ثابتة لدى الشر

كة إضافة إل ذلك، وضعت اإلدا   اإلدارة وترسيخ قيم الشر
ن تقوم بشكل رئيس  عىل تدريب موظفن رة خطة تحفت 

 . حيث تم العمل عىل تصميم برنامج تدرينر   ورؤيتها لتأهيل قيادات شابة وضمان استمراريتها ونموها المستقبىل 
  هذا المجال . 

ة الكافية فن ن الذين يمتلكون الختر  يناسب اإلدارة العليا مع أفضل المدربي 

 

*** 
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 األداء المال  

 

 

ن   *جميع المبالغ بالماليي 

 التابعة.تم عمل تسويات للمعامالت المالية المتداخلة بين الشركات  -

     م. 23/11/2016تم اإلستحواذ على شركة ميدسكان في  -

 

 ملخص نتائج العمليات والتشغيل  

 إئجاز نتائج العمليات و التشغيل والربح الصافي للشركة ) بالماليين(

  2019 النسبة من المبيعات 2018 النسبة من المبيعات نسبة التغيير

4.8%  المبيعات 1,457.76  1,390.47  

5.1%  -82%  (1,140.56)  -82%  (1,198.80 )  تكلفة المبيعات واألشغال 

3.6%  18%  249.91 18%  مجمل الربح 258.95 

10.4 %  -10%  (137.55)  -10%  (151.90)  المصاريف التشغيلية 

-4.7 %  8%  112.36 7%  أرباح التشغيل 107.06 

-33.2 %  8%  109.40 5% الزكاةصافي الربح قبل  73.10   

-37.0 %  7%  97.88 4%  صافي الربح 61.64 

 

قطاعات األعمال الرئيسية 

قطاع النقل والخدمات 
اللوجستية

قطاع التجزئة والتشغيل 

 االيرادات المباشرة التكاليف المباشرة صافي الدخل هامش الدخل
 *البيان

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

 قطاع التجزئة 1,447.64 1,379.83 ( 1,197.43) ( 1,138.84) 62.08 98.49 % 17.28 % 17.47

 قطاع النقل 21.18 23.65 ( 12.43) ( 14.73) 5.05 4.52 % 41.31 % 37.71

 تسويات ( 11.06) ( 13.01) 11.059 13.01 ( 5.49) ( 5.13) - -

 اإلجمالي 1,457.76 1,390.47 ( 1,198.80) ( 1,140.56) 61.64 97.88 % 17.76 % 17.97
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كة خالل العام المال   
  المبيعات بلغ  ا رتفإ  2019حققت الشر

 فن
ً
 بالعام  4.48عا

ا
كة ساكو ،  م2018% مقارنة وكانت سر

كة ميدسكان بتاريــــخ  , حيث بلغت مبيعات ميدسكان عن عام 2016/ 11/ 23قد أتمت إجراءات اإلستحواذ عىل سر
  األرباح عن نفس  11.06مليون ريال وتم إستبعاد  21.18مبلغ  م2019

أنشطة ميدسكان مع ساكو  وبلغت صافن
ة مبلغ   مليون ريال.  5.05الفتر

كة ساكو من    مجال النقل والتخزين والخدمات اللوجيستية وتهدف سر
كات العاملة فن كة ميدسكان أحد الشر وتعد سر

 عن إوتخفيض المصاريف من خالل الدخل  خالل هذا اإلستحواذ تنويــــع مصادر 
ا
كة ميدسكان بديال ستخدام سر

 . ن  موردي الخدمات الحاليي 

 2015 2016 2017 2018 2019 البيان

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي قائمة الدخل )بالماليين(

 1,276.91 1,324.09 1,455.93 1,390.47 1,457.76 إيرادات النشاط 

 989.43- 1,063.49- 1,171.25- 1,140.56- 1,198.80- تكاليف النشاط

 287.48 260.60 284.68 249.91 258.95 مجمل ربح النشاط 

 159.09- 124.07- 142.18- 143.86- 190.17- مصاريف ادارية و عمومية 

 6.14 2.65 2.84 3.35 4.32 إيرادات اخرى 

 8.43- 10.20- 10.44- 11.52- 11.46- الزكاة 

 126.11 128.97 134.90 97.88 61.64 صافي الربح 
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  المبيعات آلخر خمسة سنوات بلغ 
كة تحقيق نمو مركب فن ن أن 2.68وقد إستطاعت الشر   حي 

النمو المركب % فن
ة ذاتها . 13.34-لألرباح الصافية حقق إنخفاًضا   % وذلك للفتر

 

 

 

 عرض لعناصر قوائم الدخل والميزانيات  

 تطور نمو األصول المتداولة والثابتة ) بالمليون لاير( 

 2015 2016 2017 2018 2019 البيان

 لاير سعودي لاير سعودي سعوديلاير  لاير سعودي لاير سعودي المركز المالي )بالماليين(

 684.93 644.85 706.40 791.94 865.41 موجودات متداولة 

 185.30 246.35 297.18 305.18 897.98 موجودات غير متداولة 
 870.23 891.20 1,003.58 1,097.12 1,763.39 إجمالي الموجودات 

 372.79 300.91 282.34 362.08 554.34 المطلوبات المتداولة 

 41.01 83.69 121.74 100.21 668.18 مطلوبات غير متداوله 

 456.43 506.60 599.50 634.83 540.87 حقوق المساهمين 

 870.23 891.20 1,003.58 1,097.12 1,763.39 إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين 
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كة خالل الخمسة سنوات الماضية من  صول الشر
ُ
  عام 870وقد إستمر نمو ا

مليون  1,763م إل 2015 مليون فن
  عام 

 م. 2019فن

  القوائم المالية نتيجة لتطبيق المعيار الدول  
بقيمة  IFRS 16فيما بلغ بند "اصول حق االستخدام" والذي ظهر فن

 م. 2019مليون لعام  584

 

 

 

 

 

865.41 791.94 
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   456كما إستمر نمو حقوق الملكية خالل الخمسة سنوات الماضية من 
   541م إل 2015عام مليون فن

مليون فن
 م. 2019عام 

  القوائم المالية نتيجة لتطبيق المعيار الدول  
امات ايجار" والذي ظهر فن ن  646بقيمة  IFRS 16فيما بلغ بند "إلتر

 م. 2019مليون لعام 
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 النقدية المتولدة من أنشطة الشركة   

 

 

  التدفقات النقدية  
 فن
ً
كة نموا   عام    50التشغيلية من  حققت الشر

  عام   133م إل   2014مليون ريال فن
مليون ريال فن

ن مما يعكس كفاءة إدارة رأس المال  ،م2019 كة تمويل توسعاتها وكذلك سداد توزيعات المساهمي  مما أتاح للشر
كة.    الشر

 العامل فن

  

 التحليل الجغرافي لنشاط الشركة  

كة حنر تاريــــخ   نشاط خارج المملكة العربية السعودية. م أي 2019/ 12/ 31ال تباسر الشر
 :) ن كة التابعة داخل المملكة )بالماليي  كة والشر   األرباح لنشاط الشر

 ويوضح الجدول التال  المبيعات وصافن
 

   تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات شركة ساكو

 المنطقة الجغرافية 

 م 2018 م 2019

 األرباح صافي  المبيعات  صافي األرباح  المبيعات 

 97.9 1,390.47 61.6 1,447.64 المملكة العربية السعودية 

 - - - - مناطق أخرى 
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 تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة التابعة ميدسكان* 

 المنطقة الجغرافية 

 م 2018 م 2019

 صافي األرباح  المبيعات  صافي األرباح  المبيعات 

 4.52 23.65 5.05 21.18 المملكة العربية السعودية 

 - - - - مناطق أخرى 

كة ميدسكان بتاريــــخ أ* الجدير بالذكر   . م2016/ 11/ 23نه تم اإلستحواذ عىل سر

 

إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي  

 توقعات أعلنتها الشركة.

 

 التغير نسبة  ( - التغيرات )+( أو ) م 2018 م 2019 البيان 

 % 4.84 67,287,244 1,390,470,544 1,457,757,788 المبيعات/اإليرادات 

 % 5.11 58,238,371 1,140,564,889 1,198,803,260 تكلفة المبيعات/اإليرادات 

 % 3.62 9,048,873 249,905,655 258,954,528 مجمل الربح 

   0 0 0 أخرى - إيرادات تشغيلية

- مصروفات تشغيلية 

 أخرى
151,898,341 137,545,503 14,352,838 10.43 % 

الربح )الخسارة(  

 التشغيلي 
107,056,187 112,360,152 -5,303,965 -4.72 % 
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 اإلقتراض

(.  2019/ 12/ 31الجدول التال  يوضح أرصدة القروض القائمة حنر تاريــــخ  ن  م ) بالماليي 

 القروض المتوسطة الألجل )بالماليين(

 طريقة السداد
الرصيد 

 أخر السنة
 الجهة المانحة نوع القرض الغرض الرصيد أول السنة إضافات السداد

دفعات ربع سنوية حتى عام 

2020 
 تمويل التوسع 13.87 0 6.97 6.9

إسالمية مرابحة / 

 التورق

البنك السعودي 

 البريطاني

دفعات ربع سنوية حتى عام 

2021 
 تمويل التوسع 15 0 15 0

إسالمية مرابحة / 

 التورق

البنك السعودي 

 الفرنسي

 دفعات ربع سنويه

 البنك العربي توسع تمويل التوسع 54 0 11.6 42.4
 سنوات ونص3لمدة 

 

  مدينة الدمام إن  
كة وإتمام بناء مبنن المستوعات المركزية فن الهدف من هذه القروض تمويل الخطط التوسعية للشر

  و البنك 
يطانن كة قامت بإستخدام التسهيالت الممنوحة من البنوك المحلية وه  البنك السعودي التر  بأن الشر

ً
علما

ة األجل لتمويل رأس السعودي الفرنس  و البنك العرنر  وبنك الخليج الدول  لل حصول عىل قروض مرابحة قصت 
  نهاية عام  ،  المال العامل

( مليون 49.3( مليون ريال مقابل )82.8م )2018وقد كان الرصيد القائم لهذه القروض فن
  نهاية عام 

 ( مليون ريال. 33.57وسددت ) ،م2019ريال فن

كة بأنه ال يوجد قروض أو أدوات دين  كاتها التابعة حنر تاريــــخ إضافة لذلك تقّر الشر  م. 2019/ 12/ 31عىل سر

 

 الزكاة والمدفوعات النظامية

 .م بالرياالت12/2019/ 31فيما يلي بيان بالمبالغ المستحقة للجهات النظامية كما في 

 المبالغ المستحقة لمصلحة زكاة والمؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية )بالريال(

البيان  2019 2018  

 مصلحة زكاة والدخل 11,465,580 12,240,295

 المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية 824,160 817,538
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 إدارة المخاطر  

كة و    تتعلق بعمليات الشر
كة ويمكن تصنيفها إل المخاطر النر  المخاطرهناك مخاطر محتملة قد تؤثر عىل نتائج الشر

  يمكن تلخيصها بمايىل  :  المتعلقة بالسوق والقطاع وكذلك المخاطر  لتمويليةا
 والنر

كة والمخاطر التمو مخاطر تتعلأوال :      ق بعمليات الشر
 :   يلية وتتمثل فن

اتيجية التوسعإعدم نجاح  -1  . ستر

ن بتوفت  منتجات أكتر حداثهقيام ال -2  . منافسي 

نتعتر اإل المنافسة من قبل وسائل التسوق  -3  . نتر

 . المنتجات للمواصفات واألنظمةعدم مطابقة  -4

 . سوء إدارة المخزون -5

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

  مأعمال اإل  -7
  قد تطرأ فن

  قد تنشاءات النر
عىل ظهور المعارض الحالية  ؤثر ناطق المعارض الحالية والنر

  مكانية وصول العمالء لها.  إو 

  هذه مما قد يؤثر عىل اإل  متياز ومخالفة أحكامها عن إتفاقيات اإل العقبات الناجمة  -8
كة فن سم التجاري للشر

 . المعارض 

  . معلوماتية ومخاطر تعطلها ال حلولوالوالمساندة اإلمداد عتماد عىل أنظمة اإل  -9

  . المخاطر التشغيلية والتوقف غت  المتوقع لألعمال -10

  . كفاية التغطية التأمينيةعدم   -11

 عدم توفر  -12
ا
  مستقبال

  . التمويل اإلضافن

كةإ -13   . نتهاء أو عدم تجديد تصاريــــح وتراخيص الشر

  المصاريف التشغيلية -14
  . الزيادة فن

  عتماد عىل العالمات التجارية وأنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية. اإل  -15

كة.  -16   قد تنشأ عن عمليات الشر
 الحوادث واإلصابات النر

ام المخاطر المتعلقة بعدم اإل -17 ن  باألنظمة واللوائح. لتر
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ً
 : المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع  - ثانيا

 . البيئة التنافسية -1

 . قتصاديةالمخاطر السياسية واإل -2

اد والتصدير اإل   بأنظمة  المخاطر المتعلقة -3    ستت 
ا
ها مستقبال أسعار رصف بتقلبات  المخاطر المتعلقة  و   وتغيت 

 . العمالت

  إ
كة فن    أما عن سياسة الشر

مجةدارة هذه المخاطر ومراقبتها فتتمثل فن للتعامل   وجود هيكل داخىل  واضح وخطط متر
منه والعمل  دارة التنفيذية واللجان المنبثقةدارة و لجانه واإل مع هذه المخاطر حسب طبيعتها  من قبل مجلس اإل 

كة عىل مستوياتها المختلفة. لضمان إ  ستمرارية أعمال وعمليات الشر

كة   بأن إطار إدارة المخاطر الفاعل يتطلب وجود إجراءات متسقة وثابتة لتقييم ومراقبة المسائل المتعلقة وتؤمن الشر
وري أن تكون هذه العملية متوافقة مع توجهات الشر  كة ومن الضن كة بالمخاطر واإلبالغ عنها بكافة إدارات الشر

اتيجر  والتخطيط السنوي لألعمال. وأهدافها وباألخص التخطيط اإل   ستر

  وقت سابقإوقد  
كة فن جية عمل رسمية تحديد منه  إل  هذا اإلطار دارة المخاطر، ويــهدف  الئحة إطار إ  عتمدت الشر

 خصائص التالية: تحمل الإلدارة المخاطر 

حتياجات اإلدارة التنفيذية فيما يتعلق بتوفت  معلومات عن المخاطر وتطوير نظم الحوكمة ستجابة إل اإل  -1
كة.   بالشر

 القدرة عىل رصد ومراقبة وإدارة وترتيب أولويات المخاطر المعقدة بشكل مستمر. توفت   -2

ن  -3  . أن تتم عملية إدارة المخاطر الرئيسية بشكل فاعل بما يخدم أصحاب المصالح المعنيي 

       

 

 سياسة توزيــــع األرباح  

  إيتول مجلس اإلدارة التوصية بإعالن ودفع أي أرباح قبل إقرارها من ِقبل ال
ن فن ، جتماع الجمعية العامةمساهمي 

كة بتوزيــــع أرباح مرحلي  ستثماراتهم فيها. ة عىل مساهميها بهدف تعزيز قيمة إحيث تقوم الشر

 
ً
كة سابقا   حققتها الشر

ن تعتمد عىل عدد من العوامل من بينها األرباح النر إن أي توصية لتوزيــــع األرباح للمساهمي 
قبلية ومعطيات السوق والعوامل بات رأس المال والتوسعات المستوالتدفقات النقدية ومتطل والمتوقعة

 عن اإل قتصادياإل
ا
ها من العوامل األخرى. ة بشكل عام والزكاة، فضال  عتبارات القانونية والنظامية وغت 

كات وال  كة وقانون الشر   النظام األساس  للشر
ئحة وتجدر اإلشارة إل أن عملية توزيــــع األرباح تخضع للقيود الواردة فن

كات، حيث يتم توزيــــع   كة أرباححوكمة الشر :  الوجه عىل الصافية الشر  
 اآلنر

    %( من10)  يجنب -1
كة  النظام    حتياط  اإل   لتكوين  األرباح  صافن  العامة العادية الجمعية  تقرر   أن  ويجوز   للشر

 المدفوع.  المال رأس من %(30) المذكور  االحتياط   بلغ منر  التجنيب هذا  وقف

احإ  عىل  بناءا   العادية  العامة  للجمعية -2     %(من20تجنب )  أن اإلدارة  مجلس  قتر
 حتياط  إلتكوين    األرباح  صافن

  إ
 يخصص لغرض أو أغراض معينة.  تفافر
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كة مصلحة يحقق الذي بالقدر  وذلك أخرى، حتياطياتإ تكوين تقرر  أن العادية العامة للجمعية -3  أو  الشر
ن   عىل  اإلمكان  قدر   ثابتة  أرباح  يكفل توزيــــع     من  تقتطع  أن  كذلك  المذكورة  وللجمعية  المساهمي 

األرباح   صافن
كة لعامىل   جتماعيةإ مؤسسات إلنشاء مبالغ   يكون ما  لمعاونة أو  الشر

ً
 المؤسسات.  هذه من قائما

   من يوزع -4
ن تعادل نسبة ) عىل ذلك دفعة اول بعد  البافر كة رأسمال %( من5المساهمي   . المدفوع الشر

   المقررة األحكام مراعاة مع -5
كة  من (مكافآة أعضاء المجلس) المادة فن   الشر

 والمادة ،النظام األساس  فن
ن   السادسة كات  من  والسبعي      من  %(10)  نسبة  تقدم  ما   بعد   يخصص  نظام الشر

 مجلسأعضاء    لمكافأة  البافر
  المكافأة ستحقاق هذهإ يكون أن عىل اإلدارة،

ً
   الجلسات عدد  مع متناسبا

ها  النر  . العضو  يحضن

  األرباح.  -6
ن كحصة إضافية فن   بعد ذلك عىل المساهمي 

 يوزع البافر

 
ن المنعقدة بتاريــــخ  عىل تفويض مجلس اإلدارة بالموافقة  ،م30/04/2019وقد قامت الجمعية العامة للمساهمي 

اإلستحقاق والضف م وتحديد تاريــــخ  2019بتوزيــــع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربــع سنوي عن العام المال   
كات.   لنظام الشر

ً
 للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

ً
 وفقا

كة بتاريــــخ  عىل ما تم توزيعه من  ،م 30/04/2019كذلك تمت الموافقة من قبل الجميعة العامة لمساهم  الشر
كة عن النصف األول من العام المال   أرباح ( ريال حصة 1بواقع ) سعودي مليون ريال 24والبالغ  ،م2018الشر

  من العام المال  10السهم الواحد وبنسبة 
م والبالغ 2018٪ من القيمة اإلسمية للسهم وكذلك عن النصف الثانن

 ٪ من القيمة اإلسمية للسهم. 10( ريال حصة السهم الواحد وبنسبة 1مليون ريال بواقع ) 36
 

كة السعودية للعدد واألدوات )ساكو( بتاريــــخ  وقد   بتوزيــــع أرباح نقدية عىل   م2019/ 07/ 23أوض مجلس إدارة الشر
كة عن   عىل النحو التال  :  م2019عام الالنصف االول من  مساهم  الشر

 ريال  36,000,000 المبلغ الموزع   إجمال  

 ريال   1 حصة السهم الواحد 

 % 10 األسمية للسهم نسبة التوزيــــع من القيمة  

 ستحقاق تاريــــخ اإل 
ن لألسهم يوم االستحقاق   ن المالكي    ون م والمقيد 2019/ 08/ 29تكون األحقية للمساهمي 

  يوم تداول يىل   
كة مركز إيداع األوراق المالية بنهاية ثانن كة لدى سر   سجل مساهم  الشر

فن
 تاريــــخ االستحقاق 

 م 2019/ 09/ 11 تاريــــخ التوزيــــع 

 

كة السعودية للعدد واألدوات )ساكو( بتاريــــخ كذلك  توزيــــع أرباح بعدم م 24/03/2020أوض مجلس إدارة الشر
كة عن    من العام نقدية عىل مساهم  الشر

ازي لدعم المركز المال  والسيولة عىل    م2019النصف الثانن
كإجراء احتر

كة خالل  وس كورونا المستجد. 2020عام النقدية للشر   ظل اإلجراءت المتخذة للحد من انتشار فت 
 ، فن

 . 2019واالكتفاء بها عن عام  ،م2019عن النصف األول من العام  وقد جرى توزيــــع األرباح 

ن من أجل الموافقة وسوف يتم عرض ما   قام به مجلس اإلدارة بهذا الخصوص عىل الجمعية العامة للمساهمي 
ن وكذلك سوف يعرض بند  خالل عام الموافقة عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزيــــع أرباح مرحلية عىل المساهمي 

 ذات الصلة. ضوابط المع تحديد تاريــــخ األحقية والتوزيــــع مع األخذ باإلعتبار 2020

  األرباحإو يوجد أي ترتيب أ ال علما بأنه 
كة عن أي حقوق فن     . تفاق تنازل بموجبه أحد مساهم  الشر
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كة    إدارة الشر

 عضوية مجلس اإلدارة:   - أ 

كةيتكون مجلس إدارة   ن بتاريــــخ    ( أعضاء9)  من  الشر م  بإنتخاب أعضاء  2017/ 05/ 04حيث قامت الجمعية العامة للمساهمي 
  بدأت بتاريــــخ 

 م ولمدة ثالثة سنوات. 2017/ 07/ 20مجلس اإلدارة للدورة النر

كة السعودية للعدد واألدوات )ساكو( خالل العام  م، هم حسب الجدول التال   2019وعليه فإن أعضاء مجلس إدارة الشر

 : ء األعضاء وتكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه وتاريــــخ العضويةالذي  يوضح أسما 

إل 
ا

سم  ب  
ص
من
ال

 

فة 
ص
ال

 

خ    
ريــــ
تا

ية 
ضو

لع
ا

 

ن حسن جاوه   مستقل  رئيس مجلس اإلدارة  عبدالرحمن أمي 

تم اعادة انتخابه من قبل الجمعية العامة  
ن بتاريــــخ  م  2017/ 05/ 04للمساهمي 

  بدأت بتاريــــخ  
وذلك للدورة النر

 م 2017/ 07/ 20

 غت  تنفيذي  عضو الحميدي محمد عبدالعزيز خالد 

تم اعادة انتخابه من قبل الجمعية العامة  
ن بتاريــــخ  م  2017/ 05/ 04للمساهمي 

  بدأت بتاريــــخ  
وذلك للدورة النر

 م 2017/ 07/ 20

 محمد عبدالعزيز الحميدي  سمت  
العضو الرئيس التنفيذي/ 
 المنتدب 

 تنفيذي 

قبل الجمعية العامة  تم اعادة انتخابه من 
ن بتاريــــخ  م  2017/ 05/ 04للمساهمي 

  بدأت بتاريــــخ  
وذلك للدورة النر

 م 2017/ 07/ 20

 محمد عبدالعزيز الحميدي  هيثم
نائب الرئيس التنفيذي /  

إدارة التسويق  رئيس 
 والمبيعات 

 تنفيذي 

تم اعادة انتخابه من قبل الجمعية العامة  
ن بتاريــــخ  م  2017/ 05/ 04للمساهمي 

  بدأت بتاريــــخ   وذلك للدورة
النر

 م 2017/ 07/ 20

 غت  تنفيذي  عضو بخش  محمد  طالل

تم اعادة انتخابه من قبل الجمعية العامة  
ن بتاريــــخ  م  2017/ 05/ 04للمساهمي 

  بدأت بتاريــــخ  
وذلك للدورة النر

 م 2017/ 07/ 20

ك  
 غت  تنفيذي  عضو بندر خالد إبراهيم التر

تم اعادة انتخابه من قبل الجمعية العامة  
ن بتاريــــخ  م  2017/ 05/ 04للمساهمي 

  بدأت بتاريــــخ  
وذلك للدورة النر

 م 2017/ 07/ 20

 مستقل  عضو أحمد محمد سالم الشي 

تم اعادة انتخابه من قبل الجمعية العامة  
ن بتاريــــخ  م  2017/ 05/ 04للمساهمي 

  بدأت بتاريــــخ  
وذلك للدورة النر

 م 2017/ 07/ 20

 مستقل  عضو عبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق

تم اعادة انتخابه من قبل الجمعية العامة  
ن بتاريــــخ  م  2017/ 05/ 04للمساهمي 

  بدأت بتاريــــخ  
وذلك للدورة النر

م، وقدم إستقالته بتاريــــخ  2017/ 07/ 20
 م 2019/ 05/ 01

  أحمد يوسف الشويعر
 غت  تنفيذي  عضو هانن

تم  انتخابه من قبل الجمعية العامة  
ن بتاريــــخ  م  2017/ 05/ 04للمساهمي 

  بدأت بتاريــــخ  وذلك 
للدورة النر

 م 2017/ 07/ 20

 مستقل  عضو سمت  عمر محمود باعيس  

شيحات   تم  ترشيحة من قبل لجنة التر
وتعينه من قبل مجلس اإلدارة    توالمكافأ
 
ً
عىل ان  م 2019/ 05/ 26  من تاريــــخ اعتبارا

شيح عىل الجمعية   يتم عرض هذا التر
  . ن  العامة للمساهمي 
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أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية  
اتهم.   والسابقة ومؤهالتهم وختر

 اإلسم  الرقم 
 

 الصفة 

 الوظائف 

 الحالية 

 الوظائف 

 السابقة 
ات  المؤهالت   الختر

1 

ن  عبدالرحمن أمي 
 جاوهحسن 

 رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس  
إدارة بنك 

 الرياض 

رئيس مجلس 
كة  –اإلدارة  سر

الشيكات السياحية  
 السعودية

نائب رئيس  
 –مجلس اإلدارة 

السعودي الفرنس  
 كابيتال

عضو مجلس  
البنك  –اإلدارة 

 السعودي الفرنس  

عضو مجلس  
 سوفيتكو –اإلدارة 

عضو مجلس  
اليانز  –اإلدارة 

 س  السعودي الفرن
  
ن التعاونن  للتأمي 

عضو مجلس  
كة  –اإلدارة  سر

 األمثل للتمليك 

عضو مجلس  
كة كام  –اإلدارة  سر

 السعودي الفرنس  

عضو مجلس  
كة  –اإلدارة  سر

 الفرنس  تداول

عضو مجلس   •
كة  –اإلدارة  الشر

السعودية 
ن  الفرنسية للتأمي 
  اليانز 

 التعاونن

برنامج اإلدارة 
إدارة  –المتقدمة 
جامعة  –أعمال 

الواليات  –ارفرد ه
المتحدة األمريكية 
)  )برنامج تدرينر 

بكالوريوس إدارة  •
 –أعمال دولية 
 –جامعة اوهايو 

الواليات المتحدة 
 األمريكية

ة  •   مجالختر
 ارة داإل  فن

اتيجية   االستر
واإلستثمارات المالية  
  مجال البنوك و

 وفن
ن  التجزئة و التأمي 

 والسياحة. 

2 

محمد عبدالعزيز  خالد 
 الحميدي

عضو مجلس اإلدارة /  
 غت  تنفيذي

الرئيس 
كة  التنفيذي لشر
الحميدي 
 للمقاوالت

وع /  • مدير مشر
  -مهندس موقع 
كة الحميدي  سر
 للمقاوالت

وع  •  –مهندس مشر
كة اتش نر   سر
 زاكري االمريكيه

اصل عىل درجة  ح •
  
البكالوريوس فن

  عام 
الهندسة فن

م من جامعة 1979
 – سذرن ميثوديست 

الواليات  – داالس
 المتحدة األمريكية

ة    مجال ختر
 فن
ة يار داإل  الشؤون

ية و  والموارد البشر
 إدارة المشاريــــع

3 
محمد عبدالعزيز   سمت  

 الحميدي

الرئيس التنفيذي و 
/   العضو المنتدب

 تنفيذي

الرئيس 
 –التنفيذي 
 ساكو

 –المدير العام  •
 ساكو

حاصل عىل درجة   •
  
البكالوريوس فن

االقتصاد وإدارة 

ة    مجال ختر
 فن

التنفيذية ارة داإل 
  
اتيجية فن واالستر
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عضو مجلس   
كة  إدارة سر

دويتشة العربية  
السعودية 

لألوراق المالية  
 المحدودة 

عضو مجلس  
مديري مؤسسة 
الحميدي 
 للمقاوالت 

عضو مجلس  
إدارة مجموعة 
ا الصناعية   أستر

عضو مجلس  
إدارة أليانز 
السعودية 

ن  الفرنس  للتأمي 
  
 التعاونن

عضو مجلس  
كة أيس  إدارة سر

نشاونال  إنتر 
 ليميتد  

  عام 
األعمال فن

م من جامعة 1980
 –سذرن ميثوديست 

الواليات    – بداالس
 المتحدة األمريكية

قطاع التجزئة   
 . ن  والصناعة والتأمي 

4 

محمد عبدالعزيز   هيثم
 الحميدي

مجلس األدارة /  عضو 
 تنفيذي

إدارة رئيس  •
التسويق 
  –والمبيعات 
 ساكو

رئيس مجلس  •
كة رنا  إدارة سر
 لإلستثمار 

عضو مجلس   •
إدارة ثوب 
 األصيل 

عضو مجلس  
مديري مؤسسة 
الحميدي 
 للمقاوالت 

 

مسؤول اإلستثمار  •
العالم  بنك 
 الرياض 

رئيس محفظة 
المالية األوراق 

مؤسسة النقد 
 السعودي

عضو مجلس إدارة 
كة الوطنية  الشر
وكيماويات    للبتر

حاصل عىل درجة   •
  علوم 

البكالوريوس فن
  عام  

االقتصاد فن
م من جامعة 1987

  – سذرن ميثوديست
الواليات  – بداالس

 المتحدة األمريكية

حاصل عىل درجة   •
  إدارة  الماجستت  
فن

  عام 
األعمال فن

من جامعة  م1989
الواليات  – االسد

 المتحدة األمريكية

ة  •   مجال ختر
 ارة إد فن

  المبيعات والتسويق  
  مجال 

و فن
القطاعات 
اإلستثمارية 

والخدمات المالية 
وقطاع 

وكيماويات   البتر

5 

 بخش  محمد  طالل
 عضو مجلس اإلدارة •

 عضو لجنة المراجعة  •

رئيس مجلس  •
كة ريتاج  إدارة سر

ة  ن المتمت 
لإلستثمار 

ذات  –التجاري 
مسؤولية 
 محدودة

رئيس مجلس  •
كة  إدارة سر
مكتب الرواد 
ين   ن المتمت 

لإلستشارات 
 المالية 

مدير الحسابات   •
  البنك 

الخاصة فن
 األهىل  

حاصل عىل شهادة   •
   الماجستت  
 اإلدارة فن

 م1992عام  المالية
جورج جامعة من 

نطن واش  –واشنطن 
الواليات المتحدة  –

 األمريكية

   مجال  •
ة فن ختر

  
العمل المضفن

 واإلداري والمحاسنر  
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6 

بندر خالد إبراهيم 
ك  

 التر

 مجلس اإلدارة عضو 

جنة  ل عضو 
شيحات   التر
 والمكافآت 

عضو مجلس  
كة جدة  إدارة سر
القابضة للتطوير  

  
 العمرانن

عضو مجلس  
كة  إدارة سر

النهلة للتجارة 
 والمقاوالت 

المدير التنفيذي 
كة بندر  لشر
ك  للتجارة 

التر
 والمقاوالت 

  
مستشار تسويفر
كة    الشر

فن
السعودية العربية  

 –للتسويق 
 مسؤولية محدودة

مدير عام المنطقة 
كة    الشر

الوسىط فن
السعودية العربية  

 –للتسويق 
 مسؤولية محدودة

 

دة  اصل عىل شهاح •
  إدارة 

البكالوريوس فن
  عام 

األعمال فن
من جامعة  م1994

–الملك سعود 
المملكة   –الرياض 

 العربية السعودية 

حاصل عىل ماجستت   
  
إدارة األعمال فن

  عام 
التسويق فن

م من جامعة 1998
 –جورج واشنطن 

الواليات  –واشنطن 
 المتحدة األمريكية

  االدارة 
ة فن ختر

  قطاع 
التنفيذية وفن

التجزئة والقطاعات 
التسويقية 

واالستثمارية  
 والعقارية

7 

أحمد محمد سالم  
 الشي

مجلس نائب رئيس 
 اإلدارة

 رئيس لجنة المراجعة

رئيس لجنة 
شيحات   التر
 والمكافآت 

 

رئيس مجلس 
كة  اإلدارة لشر
 الملز المالية

رئيس مجلس 
كة الملز  إدارة سر

للتقنية  
 واالتصاالت 

مجلس رئيس 
كة تريم  إدارة سر

 لإلستثمار

مسؤول النظم 
وادارة  تقنية 
    
المعلومات فن

جامعة الملك فهد  
ول والمعادن.   للبتر

كة الخليج   مدير سر
للكمبيوتر  
والمعدات 
ونية  اإللكتر

حاصل عىل شهادة   •
  
البكالوريوس فن

   
الهندسة الكيميائية فن

م من 1970عام 
   –جامعة تكساس 

ن  الواليات – أوسير
 ة األمريكيةالمتحد

  مجال  نظم  •
ة فن ختر

المعلومات وحوكمة  
كات وانشاء  الشر
وإدارة صناديق 
اإلستثمار وادارة 

 المخاطر

8 

سمت  عمر محمود  
 باعيس

 مجلس اإلدارة عضو 

مجلس   عضو  
 دإدارة بنك البال 

مستشار لتطوير 
 –األعمال البنكية 

 بنك الرياض 

مستشار لتطوير 
 –األعمال البنكية 

البنك السعودي 
 الفرنس  

مستشار لتطوير 
 –األعمال البنكية 

البنك األهىل  
 التجاري

 

حاصل عىل شهادة  
  إدارة 

البكالوريوس فن
 م1982األعمال عام 

من جامعة الملك 
  الرياض  – عبدالعزيز 

المملكة العربية    –
 السعودية

حاصل عىل ماجستت   
عام إدارة األعمال 

من جامعة  م1987
 كاليفونيا الحكومية 

 – سان برناردينو  –
الواليات المتحدة 

 األمريكية

  المجال 
ة فن ختر

  والتحول 
المضفن

اتيجر  وتطوير  اإلستر
 األعمال

9 

  أحمد يوسف  
هانن

 الشويعر 
 مجلس اإلدارة عضو 

مستشار تنفيذي 
كة رتاج    سر

فن
ة  ن المتمت 

لإلستثمار 
 التجاري

•    
عضو منتدب فن
كة االهىل   سر

 المالية

مدير تطوير 
  البنك 

األعمال فن
  
يطانن  السعودي التر

حاصل عىل شهادة  
البكالوريوس 

  المحاسبة ب
عام  فن

من جامعة  1984
 مض – القاهرة 

•   
ة فن ارة داإل  مجالختر

  نطاق 
التنفيذية فن

االستثمارات 
التجارية والقطاع 

  
 المضفن

10 

 إبراهيم عبدالمحسن
 الطوق عبدالعزيز 

 مجلس رئيس نائب
  اإلدارة 

 الرئيس
كة التنفيذي  لشر
 الطوق

  شهادة  حاصل عىل -
  إدارة  البكالوريوس
 فن
م 1995 األعمال عام

 الملك جامعة من
  - الرياض –سعود 

المملكة العربية  
 السعودية

  مجال 
ة فن دارة اإل ختر

العقاري  ستثمار اإل و 
 تاال تصاإل والطاقة و 

لية والخدمات الما
بعضوية   ويتمتع

منظمة رؤساء 
   الشباب  العمال

(YPO ) ومنظمة
العربية   القيادات
 يشغل( YAL) الشابة

عضوية مجلس  
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  عدة اإل 
كات   دارة فن سر

  المملكة
 رائدة فن

العربية السعودية  
 وخارجها 

11 

  قاسم شحادة 
 لطفن

 لجنة المراجعة  عضو 

عضو لجنة  
شيحات   التر
 والمكافآت 

مستشار مال  و  •
إستشاري 

وات العائلية   للتر

عضو لجنة   •
  
المراجعة فن

كة  مجموعة سر
 الخريف 

عضو لجنة   •
  
المراجعة فن
كة  إدارة سر

الخليج للتدريب  
 والتعليم

عضو لجنة  
كة    سر

المراجعة فن
 الملز كابيتال

  
يك أول فن سر

أرنست أند يونغ 
ومدير مركز 

 األعمال العائلية 

  آرثر  •
يك فن سر

أندرسن للخدمات 
 اإلستشارية

مدير التدقيق 
كة    سر

ائب فن والضن
برايس واتر هاوس 

 PWكوبر 

حاصل عىل شهادة   •
  إدارة 

البكالوريس فن
األعمال و المحاسبة 
من الجامعة األمريكية  

وت عام     بت 
فن

م دراسات 1973
  مجال  

محاسبية فن
المحاسبة  من جامعة  

ن عام  هيوسير
الواليات م, 1979

 المتحدة األمريكية

  مج
ة فن ال ختر

اإلستشارات المالية و  
والتدقيق والمحاسبة 

 والحوكمة

 

   
  يكون ألعضاء المجلس عضوية فن

كات داخل المملكة أو خارجها والنر أسماء الشر
 مجالس إداراتها الحالية أو السابقة أو من مديريــها: 

العضويات خارج   المؤهالت 
 المملكة 

  مجلس   العضويات السابقة 
العضوية فن
كات   إدارت   الشر

السعودية وطبيعتها  
 القانونية 

 اإلسم 

إدارة   -برنامج اإلدارة المتقدمة  
الواليات   –جامعة هارفرد  –أعمال 

 )  المتحدة األمريكية )برنامج تدرينر 

  –بكالوريوس إدارة أعمال دولية 
الواليات المتحدة   –جامعة اوهايو 

 األمريكية 

  –عضو مجلس اإلدارة  - 
 البنك السعودي الفرنس  

 

  –عضو مجلس اإلدارة 
 سوفيتكو 

 

  –عضو مجلس اإلدارة 
 س  اليانز السعودي الفرن
  
ن التعاونن  للتأمي 

  –عضو مجلس اإلدارة 
كة األمثل للتمليك   سر

  –عضو مجلس اإلدارة 
كة كام السعودي   سر

 الفرنس  

  –عضو مجلس اإلدارة 
كة الفرنس  تداول   سر

  –عضو مجلس اإلدارة 
كة السعودية   الشر

   
ن التعاونن الفرنسية للتأمي 

 اليانز 

عضو مجلس إدارة بنك  
 مساهمة  – الرياض

 

 

رئيس مجلس إدارة   
كة السعودية للعدد   الشر

–ساكو   –واألدوات 
 مساهمة 

 

ن جاوه   عبد الرحمن أمي 
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حاصل عىل درجة البكالوريوس فن
  عام 

االقتصاد وإدارة األعمال فن
م من جامعة سذرن  1980

   – كساست – ميثوديست بداالس
 الواليات المتحدة األمريكية 

عضو مجلس إدارة  
كة أيس   سر

ناشيونال لميتد    –انتر
ذات مسؤولية  

 محدودة 

 

كة   إدارةعضو مجلس  سر
ا الصناعية   مجموعة أستر

كة   عضو مجلس إدارة سر
ن  مساهمة  –اليانز للتأمي 
 عامة 

 

   
العضو المنتدب فن

كة السعودية للعدد   الشر
 مساهمة   –واألدوات  

  إدارةعضو مجلس 
دويتشه السعودية  

  –  لألوراق المالية
 مساهمة مقفلة 

كة   عضو مجلس إدارة سر
مؤسسة الحميدي  

مسؤولية   –للمقاوالت 
 محدودة 

كة   عضو مجلس إدارة سر
ابناء محمد عبدالعزيز  
 –الحميدي القابضة 
 دة مسؤولية محدو 

 محمد عبدالعزيز الحميدي  سمت  

   
حاصل عىل درجة البكالوريوس فن

  عام 
م من  1987علوم االقتصاد فن

 –جامعة سذرن ميثوديست 
لواليات المتحدة  ا –  بداالس

 األمريكية 

    حاصل عىل درجة الماجستت  
فن

  عام 
من   م1989إدارة األعمال فن
لواليات المتحدة  ا – جامعة داالس

 األمريكية 

كة  عضو مج -  لس إدارة الشر
وكيماويات   الوطنية للبتر

وكيم(  مساهمة   – )بتر

 

كة   عضو مجلس إدارة الشر
السعودية للعدد واألدوات 

 مساهمة  –)ساكو( 

كة   عضو مجلس إدارة سر
 مساهمة  -ثوب األصيل  

كة   عضو مجلس إدارة سر
مساهمة   – ستثمار لإل رنا 

 مقفلة 

كة   عضو مجلس إدارة سر
مؤسسة الحميدي  

مساهمة   –للمقاوالت 
 محدودة 

كة   عضو مجلس إدارة سر
ابناء محمد عبدالعزيز  
 –الحميدي القابضة 
 مسؤولية محدودة 

 محمد عبدالعزيز الحميدي  هيثم

   ح 
اصل عىل شهادة البكالوريوس فن

  عام 
من   م 1994إدارة األعمال فن

–الرياض  – جامعة الملك سعود 
 كة العربية السعودية الممل

حاصل عىل ماجستت  إدارة األعمال  
  عام 

  التسويق فن
م من  1998فن

  واشنطن – جامعة جورج واشنطن
 الواليات المتحدة األمريكية  –

كة  عضو مجلس اإلدارة  -  سر
ك  الطبية 

مسؤولية   –التر
 محدودة 

إدارة  عضو مجلس 
االتحاد العرنر  السعودي  
للسيارات والدرجات  

ؤسسة  م –النارية 
 حكومية 

كة   عضو مجلس إدارة الشر
السعودية للعدد واألدوات 

 مساهمة.  –)ساكو( 

 

كة   عضو مجلس إدارة سر
جدة القابضة للتطوير 

  
 العمرانن

 

عضو مجلس اإلدارة  
كة النهلة للتجارة   لشر

مسؤولية  –والمقاوالت 
 محدودة 

ك  
 بندر خالد إبراهيم التر

   
حاصل عىل شهادة البكالوريوس فن

  عام 
م  1970الهندسة الكيميائية فن
ن   –من جامعة تكساس  –  أوسير

 الواليات المتحدة األمريكية 

  –عضو مجلس اإلدارة  - 
  البنك السعودي الفرنس  

 مساهمة   –

 

 

كة   عضو مجلس إدارة الشر
السعودية للعدد واألدوات 

 مساهمة –)ساكو( 

كة   عضو مجلس إدارة سر
الخليج للتدريب والتعليم  

 مساهمة  –

كة  عضو مجلس اإلدارة  سر
الفلك للمعدات  

ونية     –والتجهزات اإللكتر
 لة مساهمة مقف 

كة   عضو مجلس إدارة سر
العناية للعلوم والخدمات  

مساهمة    –الطبية  
 مقفلة 

 ي أحمد محمد سالم الش 
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رئيس مجليس اإلدارة  
كة الملز المالية   لشر

حاصل عىل شهادة البكالوريوس  
  إدارة األعمال عام 

 م1982فن
  – عبدالعزيز من جامعة الملك 

المملكة العربية    – الرياض
 السعودية

حاصل عىل ماجستت  إدارة 
من جامعة  م1987األعمال عام 

سان  – كاليفونيا الحكومية 
الواليات المتحدة  – برناردينو 

 األمريكية

 - 

مجلس إدارة  عضو  
 دبنك البال 

 سمت  عمر محمود باعيس 

 

حاصل عىل شهادة البكالوريوس 
  المحاسبة ب

من   1984عام فن
 مض  – جامعة القاهرة

كة   -    سر
عضو منتدب فن

 االهىل  المالية 
كة   عضو مجلس إدارة الشر
السعودية للعدد واألدوات 

 مساهمة –)ساكو( 

  الشويعر 
 هانن

     الماجستت  حاصل عىل شهادة 
فن

من   م1992عام  المالية اإلدارة 
  واشنطن –جورج واشنطن جامعة 

 الواليات المتحدة األمريكية  –

كة   -  -  عضو مجلس إدارة الشر
السعودية للعدد واألدوات 

 مساهمة –)ساكو( 

كة  و مجلس عض إدارة سر
– أبرار العالمية القابضة 
 مسؤولية محدودة 

كة   رئيس مجلس إدارة سر
ة لإلستثمار   ن ريتاج المتمت 

مسؤولية   –التجاري 
 محدودة 

 طالل محمد بخش 

   ح 
اصل عىل درجة البكالوريوس فن

  عام 
م من جامعة  1979الهندسة فن

 – بداالس – سذرن ميثوديست
 الواليات المتحدة األمريكية 

كة   -  -  عضو مجلس إدارة الشر
السعودية للعدد واألدوات 

 مساهمة  –)ساكو( 

عضو مجلس إدارة  
  مؤسسة اليمامة الصحفية 

 مؤسسة صحفية  –

 خالد محمد عبدالعزيز الحميدي 

   
حاصل عىل شهادة البكالوريوس فن

م من  1995عمال عام األ إدارة 
  -الرياض  -جامعة الملك سعود 
 السعودية المملكة العربية 

كة ايثوس   سر
 المحدودة 

كة   عضو مجلس إدارة سر
 األمريكيةالمجموعة 

الدولية والبنك العرنر   
  
ن التعاونن   للتأمي 

 الوطنن

كة   عضو مجلس إدارة الشر
 واألدواتالسعودية للعدد 

 . مساهمة – ((ساكو

عضو مجلس إدارة البنك  
 . مساهمة –العرنر  

كة   عضو مجلس إدارة سر
  مسؤولية -دار التمليك 

 . محدودة

عضو مجلس إدارة  
كات التالية وه  ذات  الشر

كة   -مسؤولية محدودة  سر
كة   -الطوق  الشر

السعودية لتغليف  
كة   -المعادن  الشر

جهزة أل السعودية 
كة    -ت اال تصاإل  سر

كة   -الطوق القابضة  سر
السعودية  . نت وركرس

   -للخدمات المحدودة 
كة العربية للصناعات  الشر

كة   -المحدودة  سر
ذية  ال نتجات الفو الم

 . المحدودة

عبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز  
 الطوق
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 إجتماعات مجلس اإلدارة:   - ب 

:  م2019خالل عام  إجتماعات ستة اإلدارة مجلس أعضاء جتمعإ  وكان حضور األعضاء كما يىل 

 أسم العضو 

 

  عام  
 م 2019تواريــــخ االجتماعات فن

 

 اإلجمال  

 م 2019/ 12/ 05 م 2019/ 10/ 31 م 2019/ 05/ 23 م 2019/ 05/ 18 م 2019/ 04/ 30 م 2019/ 02/ 26

ن حسن جاوه   6/6 √ √ √ √ √ √ عبدالرحمن أمي 

محمد عبدالعزيز  خالد 
 الحميدي 

√ √ √ √ √ √ 6/6 

محمد عبدالعزيز  سمت  
 الحميدي 

√ √ √ √ √ √ 6/6 

محمد عبدالعزيز  هيثم
 الحميدي 

√ √ √ √ √ √ 6/6 

ك  
 6/6 √ √ √ √ √ √ بندر خالد التر

 5/6 √ √ × √ √ √ أحمد محمد الشي 

 2/2 - - - - √ √ عبدالمحسن الطوق*

 5/6 × √ √ √ √ √ طالل محمد بخش 

  أحمد يوسف الشويعر
 5/6 √ √ √ × √ √ هانن

سمت  عمر محمود  
 **باعيس

- - - - √ √ 2/2 

  تاريــــخ ن الطوق سقدم األستاذ/ عبدالمحت*
 م. 2019/ 05/ 01إستقالتة فن

ن **  من تاريــــخمن قبل مجلس اإلدارة  األستاذ سمت  باعيس  تم تعيي 
ً
 م 2019/ 05/ 26 اعتبارا

 

 

 

 

ألعضاء مجلس اإلدارة   ةوالمكافآت المدفوع األتعابتقرير اإلدارة المالية عن 
 :   م  2019م   وأعضاء اللجان خالل العا  التنفيذيين  وكبار

( ريال سعودي 1,800,000م مكافآة إجمالية قدرها مبلغ )2019لقد تقاضن أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام 
م، إضافة إل بدالت حضور إجتماعات لجنة المراجعة 2018/ 12/ 31وذلك عن السنة المالية المنتهية بتاريــــخ 
شيحات والمكافآت  خالل العام   م. 2019ولجنة التر
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 أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت  
 

 األعضاء 

 المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة

المجموع 
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 األعضاء المستقلين : أوالا 

عبدالرحمن   1

أمين حسن  

 جاوه 

200,000 0 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 200,000 0 

أحمد محمد   2

سالم  

 السري 

200,000 0 36,000 0 0 0 236,000 0 0 0 0 0 0 236,000 0 

عبدالمحسن   3

إبراهيم  

 الطوق 

200,000 0 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 200,000 0 

سمير محمد   4

 باعيسى 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 636,000 0 0 0 0 0 0 636,000 0 0 0 36,000 0 600,000 المجموع 

ا   األعضاء غير التنفيذيين: ثانيا

طالل محمد   1

 بخش
200,000 0 12,000 0 0 0 212,000 0 0 0 0 0 0 212,000 0 

بندر خالد   2

 التركي 
200,000 0 09,00 0 0 0 209,000 0 0 0 0 0 0 209,000 0 

هاني أحمد   3

 الشويعر 
200,000 0 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 200,000 0 

 0 621,000 0 0 0 0 0 0 621,000 0 0 0 21,000 0 600,000 المجموع 

ا   األعضاء التنفيذيين: ثالثا

خالد محمد   1

عبدالعزيز  

 الحميدي 

200,000 0 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 200,000 0 

سمير محمد   2

عبدالعزيز  

 الحميدي 

200,000 0 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 200,000 0 

هيثم محمد   3

عبدالعزيز  

 الحميدي 

200,000 0 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 200,000 0 

 0 600,000 0 0 0 0 0 0 600,000 0 0 0 0 0 600,000 المجموع 
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ن   مكافآت كبار التنفيذيي 

    السابق   ر يوم عمل للمدير المالآخر ن إ*
 . م2019/ 08/ 03  كان فن

 م. 2019/ 11/ 30ريــــخ لمدير قسم التقنية كان بتا خر يوم عملآن إ **
 من  الحال    لمدير المال  ا**باسر *

ً
 م. 2019/ 07/ 15تاريــــخ أعمالة ابتدأ

 

 مكافآت أعضاء اللجان 

 المجموع  بدل حضور جلسات  المكافآت الثابتة )عدا بدل حضور الجلسات(  

 المراجعة أعضاء لجنة 
 12,000 12,000 - احمد محمد سالم السري  .1

 12,000 12,000 - طالل محمد بخش  .2

 77,000 15,000 65,000 لطفي قاسم شحادة  .3

 101,000 39,000 65,000 المجموع 

 أعضاء لجنة اترشيحات والمكافآت 
 24,000 24,000 - احمد محمد سالم السري  .1

 89,000 24,000 65,000 لطفي قاسم شحادة  .2

 9,000 9,000 - بندر التركي   .3

 122,000 57,000 65,000 المجموع 

 0 0 - المجموع 

 

فعت  و مزايا مالية أو عينية  أمبالغ    يأوال يوجد  
ُ
  الجدول أعاله مقابل أي أعمال د

ألعضاء مجلس اإلدارة غت  ماورد فن
 ستشارية.   ناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية إأو م

كبار 
ن   التنفيذيي 

ة  المكافآت الثابتة   المكافآت المتغت 

مكافأة 
نهاية  
 الخدمة

مجموع  
مكافأة 

ن  التنفيذيي 
عن 

المجلس 
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 وجدت

 المجموع الكىل  

ب 
وات
ر

 

ت 
ال
بد

ية 
ين
 ع
ايا
مز

 

وع 
جم

لم
ا

 

ح
ربا
أ

 

ة 
 

ت
ص
 ق
ية
ن ت 
حف

ط ت
ط
خ

ل
ج
أل
ا

 

ة  
ويل
ط
ة 
ني
 

ت
حف

ط ت
ط
خ

ل
ج
أل
ا

 

م 
يت
( 
حة
نو
مم
 ال
هم
س
أل
ا

ة(
يم
لق
ل ا
خا
إد

 

م 
يت
( 
حة
نو
مم
 ال
هم
س
أل
ا

ة(
يم
لق
ل ا
خا
إد

 

وع 
جم

لم
ا

 

الرئيس 
 لتنفيذيا

•  

المدير 
 المال  

 السابق*

CAO 

COO 

CIO** 

المدير 
المال  

***  الحال 

 5,927,894 0 305,337 0 0 0 0 462,000 0 5,160,557 405,464 1,133,703 3,621,390 المجموع 
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شيحات والمكافآت  أوض المجلس م 2019عضاء مجلس اإلدارة عن العام  أ  أةبضف مكاف  بناء عىل توصية لجنة التر
 . سعودي ( ريال1,800,000)أجمال  بمبلغ 

  هذا الصدد تؤكد إدارة ساكو و
 بأنه:  فن

كة ارةإداق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس ال توجد أي ترتيبات أو إتف -1 ن عن أ الشر ي أو أحد كبار التنفيذيي 
 . مكافآت

  األرباح.  -2
 ال توجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهم  ساكو عن أي حقوق فن

كة.  ال -3   الشر
 توجد أي إستثمارات أو إحتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفن

 م .  2019نسبة ملكية األسهم والتغت  فيها خالل السنة المالية   - ت 

م   2019والتغت  فيها خالل السنة المالية  ملكية األسهم وأدوات الدين  نسب  -1
 ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين: 

م ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار 2019الجدول التال  يوضح نسبة ملكية األسهم والتغت  فيها خالل السنة المالية 
 التنفيذين وأزواجهم وأوالدهم القض وأدوات الدين : 

قم 
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1 
ن حسن  عبدالرحمن أمي 

 جاوه
 م2014/ 07/ 20 - - - %0 *1,000 *1,000 مستقل سعودي رئيس مجلس اإلدارة

2 
محمد عبدالعزيز  خالد 

 الحميدي
 م2014/ 07/ 20 - - - %0 1,836,000 1,836,000 غت  تنفيذي سعودي عضو 

3 
محمد عبدالعزيز   سمت  

 الحميدي
العضو الرئيس التنفيذي/ 
 المنتدب

 م2014/ 07/ 20 - - - %0 2,023,827 2,023,827 تنفيذي سعودي

4 
محمد عبدالعزيز   هيثم

 الحميدي

نائب الرئيس التنفيذي / 
إدارة التسويق رئيس 

 عضو والمبيعات / 
 م2014/ 07/ 20 - - - %0 126,000 126,000 تنفيذي سعودي

 م2014/ 07/ 20 - - - %0 *1.000 *1.000 غت  تنفيذي سعودي عضو  بخش  محمد  طالل 5

ك   6
 م2014/ 07/ 20 - - - %0 *1.000 *1.000 تنفيذيغت   سعودي عضو  بندر خالد إبراهيم التر

 م2014/ 07/ 20 - - - %0 *1.000 *1.000 مستقل سعودي عضو  أحمد محمد سالم الشي  7

8 
عبدالمحسن إبراهيم 
 عبدالعزيز الطوق

 م2014/ 07/ 20 - - - %0 *1.000 *1.000 مستقل سعودي عضو 

  بوسف أحمد شويعر  9
 م2017/ 07/ 20 - - - %0 1500 1500 غت  تنفيذي سعودي عضو  هانن

 م2019/ 05/ 26 - - - %0 0 0 مستقل سعودي عضو  سمت  عمر محمود باعيس  10

 المعني ولم تشملها زيادة رأس المال.   مجلس االدارة ولية عضوؤلضمان مس * تم تخصيص هذه االسهم 
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ن خالل السنة المالية    حصص الملكية لكبار المساهمي 
 م 2019التغت  فن

ن الذين يمكلون  م2019الجدول التال  يوضح نسبة ملكية األسهم والتغت  فيها خالل السنة المالية  لكبار المساهمي 
كة: 5  % من رأس مال الشر

 المساهمون 

% أو أكتر من رأس  5الذين يمتلكون  

كة   مال الشر

  بداية سنة ) 
  نهاية سنة )  م( 2019فن

 م( 2019فن

 نسبة التغت  

 النسبة المئوية  عدد األسهم  النسبة المئوية  عدد األسهم 

كة مؤسسة الحميدي للمقاوالت   %3-  12.55%  4,517,518  15.55%  5,598,019 سر

كة أبرار العالمية القابضة   % 0 17.85%  6,426,000 17.85%  6,426,000 سر

بتىل    % 0 17.85%  6,426,000 17.85%  6,426,000 عبد الرحمن حسن سر

 % 0 5.62%  2,023,827 5.62%  2,023,827 محمد الحميدي سمت   

 % 0 5.10%  1,836,000 5.10%  1,836,000 خالد محمد الحميدي 

 

كر فيما عدا ما   -
ُ
كتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة ة أو أوراق مالية تعاقدية وحقوق إ يوجد أي مصلح  ال ،    ذ

ن أو كبار   كة   التنفيذيي    أسهم أو أدوات دين الشر
كات التابعأو أقربائهم فن   تلك الحقوق   أو   ةأو الشر

أي تغيت  فن
 م. 2019خالل عام 

كات التابعة يوجد أي أسهم أو  ال  -  . أدوات دين صادرة للشر

  فئة األسهم ذات األحقأيوجد  ال  -
  التصويت تعود ألشخاص )عدا أي مصلحة فن

عضاء مجلس اإلدارة ية فن
ن و وكبار  كة بتلك الحقوق بموجب المادة أقرابائهم( أالتنفيذيي  من قواعد التسجيل واإلدارج  45بلغوا الشر

ة. أأو    تلك الحقوق خالل السنة المالية األخت 
  ي تغيت  فن

كتتاب أو حقوق مشابهة راق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إ ي أدوات دين قابلة للتحويل أو أو أيوجد  ال  -
كة أ   مقابل   وال ،  م2019سنة المالية  المنحتها خالل    و أصدرتها الشر

يوجد أي عوض حصلت عليه ساكو فن
 ذلك. 

راق مالية تعاقدية أو مذكرات كتتاب بموجب  أدوات دين قابلة للتحويل أو أو يوجد أي حقوق تحويل أو إ   ال  -
كة خالل العام أكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها حق إ   م. 2019و منحتها الشر

كةيوجد أي إ ال  - اء أو إلغاء من جانب الشر داد أو سر كتها التابع ستر داد ألي أدوات دين قابلة لإل  ةأو سر  ستر
 . م2019تمت خالل العام 

ن أو أعضاء مجلس   -   التصويت سواء للمساهمي 
ليس لدى ساكو أسهم إمتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة فن

ها    حقوق التصويت وغت 
اإلدارة ، وأن كل أسهم ساكو ه  أسهم عادية متساوية القيمة اإلسمية ومتساوية فن

 من الحقوق حسب النظام. 

 . 2019التحتفظ ساكو بأسهم خزينة خالل العام   -
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ن المنعقدة خالل عام  م وأسماء  2019بيان بتواريــــخ الجمعيات العامة للمساهمي 
ين لهذه الجمعيات.   أعضاء مجلس اإلدارة الحارصن

 االسم  الرقم 

 سجل الحضور 

عادية   ة جمعية عام   – م   9201/ 04/ 30جتماع األول بتاريــــخ  اإل   

 عبدالرحمن جاوه 1
 رئيس مجلس اإلدارة

√ 

 √ عبدالعزيز الحميدي خالد محمد  2

 سمت  محمد عبدالعزيز الحميدي 3
 الرئيس التنفيذي/العضو المنتدب

√ 

 √ هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي  4

 × طالل محمد بخش  5

ك   6
 √ بندر خالد إبراهيم التر

7 
 أحمد محمد سالم الشي 
 رئيس لجنة المراجعة 

شيحات والمكافآت    رئيس لجنة التر

√ 

 عبدالمحسن إبراهيم الطوق 8
 نائب رئيس مجلس اإلدارة

× 

9   
 × وسف أحمد شويعر يهانن

 

 

ن وتواريــــخ تلك الطلبات وأسبابها.  كة لسجل المساهمي   عدد طلبات الشر

كة لسجل   عدد طلبات الشر
ن   المساهمي 

 أسباب الطلب  تاريــــخ الطلب 

3 

 توزيــــع أرباح م2019/ 07/04

كة  م2019/ 24/07  اجراءات الشر

 توزيــــع أرباح م 2019/ 09/ 02
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 لجان مجلس اإلدارة: 

   لجنة المراجعة:  -1

 : فيما يىل  وصف مختض إلختصاصات ومهام لجنة المراجعة 

كة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية  وأنظمة الرقابة تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشر
   وذلك من خالل:  الداخلية

●   
  تنفيذ األعمال والمهام النر

كة من أجل التحقق من مدى فعاليتها فن اف عىل إدارة المراجعة الداخلية للشر اإلسر
 . يكلفها بها مجلس اإلدارة

 . مراجعة خطة وإجراءات المراجعة الداخلية ●

  تم مالحظتها مراجعة تقارير المراجعة الداخلية  ●
 . ومتابعة اإلجراءات التصحيحية لنقاط الضعف النر

ن وتحديد أبشوالجمعية العامة رفع التوصيات إل مجلس اإلدارة  ● ن القانوني  ن أو إنهاء خدمات المحاسبي  ن تعيي 
ن اإل   . ستقالليتهم أثناء تقديم التوصياتإعتبار أتعابهم مع األخذ بعي 

ن القان ● ن و متابعة أعمال المحاسبي  عتماد أية أنشطة خارج نطاق أعمال المراجعة الموكلة إليهم أثناء قيامهم إوني 
 . بأعمال المراجعة

 . وإبداء مالحظاتها عليها  مراجع الحساباتمراجعة خطة المراجعة مع  ●

  هذا الصدد  مراجع الحساباتمراجعة مالحظات  ●
  اتخذت فن

 . عىل القوائم المالية ومتابعة اإلجراءات النر

اإلدارة وتقديم مالحظاتها وتوصياتها حول هذه   راجعة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها عىل مجلسم  ●
كة  . القوائم إل مجلس إدارة الشر

  هذا الشأن إل مجلس اإلدارة.  ●
كة ورفع توصياتها فن   تتبناها الشر

 دراسة السياسات المحاسبية النر

 

   تشملتحديث الئ الموافقة عىل تتموقد 
، ومدة المراجعة ختيار أعضاء لجنةإقواعد  حة لجنة المراجعة النر

  إجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريــــخ عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة
  م.  2017/ 12/ 27، فن

 

ن     األعضاء التالية أسماؤهم وقد تم تعيي 
ن بتاريــــخ  لجنة المراجعة فن من خالل الجمعية العامة للمساهمي 

 م. 2017/ 05/ 04

 المنصب  االسم 

 الرئيس أحمد بن محمد سالم الشي  1

 عضو  طالل محمد بخش  2
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 المنصب  االسم 

  قاسم أحمد شحادة  3
 عضو من خارج المجلس – عضو  لطفن

 

 . الحضور  وسجل األعضاء بأسماء بيان يىل   وفيما  م2019 العام خالل للجنة أربعة إجتماعات نعقدتإ وقد 

 

 االسم 

  مجموع الحضور 
 المجموع 

 م 2019/ 10/ 31 م 2019/ 07/ 23 م 2019/ 04/ 30 م 2019/ 02/ 26

 4/4 √ √ √ √ أحمد بن محمد الشي  1

 4/4 √ √ √ √ طالل محمد بخش  2

  قاسم شحادة  3
 4/4 √ √ √ √ لطفن

 

  
فإن لجنة المراجعة ترى أنه ليس هناك أي قصور أو  م،2019قامت به لجنة المراجعة من أعمال عام  ضوء ما  فن

  أنظمة الرقابة الداخلية وأنها فعالة لمنع و 
كتشاف األخطاء وأنه لم يحدث أي خرق جوهري أو إتغت  جوهري فن

 . م2019إخالل بأنظمة الرقابة الداخلية خالل عام 

  
ن توصيات لجنة المراجعة م2019المراجعة من أعمال عام قامت به لجنة  ضوء ما  فن ، فإنه لم يحدث تعارض بي 

ن قرارات المجلس أو رفض لتوصياتها ولم تقم لجنة المراجعة خالل العام  اح عزل مراجع 2019وبي  م بإقتر
 الحسابات.   

 

شيحات والمكافآت:   -2  لجنة التر

شيحات والمكافآت عىل و  : تشتمل مسؤوليات لجنة التر  
 اآلنر

سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان التابعة له وكبار إعداد  . أ
كة وذلك ب كة بما يتوافق مع النظام األساس  للشر ن بالشر ورفعها   باألداء    ستخدام معايت  ترتبطإ التنفيذيي 

 إلعتمادها من الجمعية العامة ع
ً
  تلك السياسات ال مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدا

ىل أن يراىع فن
 . إتباع معايت  ترتبط باألداء واإلفصاح عنها والتحقق من تنفيذها 

ن  العالقة توضيح .ب  إنحراف جوهري أي وبيان بها، المعمول المكافآت وسياسة الممنوحة المكافآت بي 
 . السياسة هذه عن

   فعاليتها  مدى وتقييم المكافآت، لسياسة الدورية المراجعة . ج
 منها  المتوخاة األهداف تحقيق فن

ن  عنه المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء بمكافآت اإلدارة لمجلس والتوصية    وكبار التنفيذيي 
فن

كة   الشر
ً
 . المعتمدة للسياسة وفقا

حتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف المراجعة السنوية لإل  . د
  ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن 

للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة بما فن
 المجلس. يخصصه العضو ألعمال 

  يمكن إجرابمراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات  . ـه
ات النر  ها. ئشأن التغيت 

  مجلس اإلدارة و تحد . و
كة. إيد جوانب الضعف والقوة فن اح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشر  قتر

ن وعدم وجود أي إ التأكد بشكل سنوي من .ز إذا كان  "تعارض مصالح"ستقاللية األعضاء المستقلي 
كة أخرى  . العضو يشغل عضوية مجلس إدارة سر
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اح  . ح    للعضوية واضحة ومعايت   سياسات إقتر
 . التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس فن

شيح  اإلدارة  لمجلس  التوصية . ط    ترشيحهم  وإعادة  فيه  أعضاء  بتر
ً
 مع  والمعايت  المعتمدة،  للسياسات  وفقا

 . باألمانة مخلة بجريمة إدانته سبقت شخص أي ترشيح عدم مراعاة

 اإلدارة التنفيذية.  وظائف وشغل اإلدارة مجلس لعضوية المطلوبة والمؤهالت للقدرات وصف إعداد  . ي

   وصف وضع . ك
ن  لألعضاء وظيفن ن  غت   واألعضاء التنفيذيي  ن  واألعضاء التنفيذيي  وكبار  المستقلي 
ن و تحديد  ن  الذي الوقت التنفيذيي   . اإلدارة مجلس ألعمال تخصيصه العضو  عىل يتعي 

   الخاصة اإلجراءات وضع . ل
.   أو  اإلدارة مجلس أعضاء أحد  مركز  شغور  حال فن ن  كبار التنفيذيي 

ألعضاء مجلس التأكد من إعداد تقرير سنوي يحتوي عىل تفصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة  . م
كةاإلدارة و    التقرير السنوي للشر

ن إلدراجها فن  . كبار التنفيذيي 

 
 أما بالنسبة للسياسات المتعلقة بالمكافآت وآلية تحديدها :   

ن اإلعتبار تأخذ اللجنة    يقومون بها ويحملونها باإلضافة إل ختصاصات إبعي 
األعضاء واألعمال والمسؤوليات النر

كة وعليه جالنتائ   تم تحقيقها وكذلك نشاط الشر
فإن التوصية بدفع مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة تبنن عىل  النر
ن ال إن أمع العلم باألداء،  اح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلي  مبنية بشكل مباسر أو غت   يجب أن تكون قتر

كة ن بتاريــــخ  مباسر عىل ربحية الشر سياسة م عىل الئحة 2017/ 12/ 24وقد وافقت الجمعية العامة للمساهمي 
، وأن أي مكافآت دفعت إل مجلس اإلدارة أو لجانه أو اإلدارة مكافأت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية

 ىل سياسة المكافآت ولم يكن هناك أي إنحراف جوهري عنها. التنفيذية كانت مبنية ع

: 2018/ 04/ 09وقد قام مجلس اإلدارة بتاريــــخ   شيحات والمكافآت عىل النحو التال   م بإعادة هيكلة لجنة التر

 المنصب  االسم 

 الرئيس أحمد محمد سالم الشي  1

ك   2
 عضو  بندر خالد التر

  شحادة  3
 من خارج المجلس  عضو  لطفن

 

 : الحضور  وسجل األعضاء بأسماء بيان يىل   وفيما إجتماعات  أربعةم 2019 العام خالل عقدت اللجنة وقد 

 االسم

 تاريــــخ اإلجتماع 
مجموع  
 م 2019/ 12/ 17 م 2019/ 11/ 03 م 2019/ 02/ 13 م  2019/ 01/ 21 الحضور 

 4/4 √ √ √ √ أحمد بن محمد سالم الشي 1

  قاسم  2
 4/4 √ √ √ √ شحادة لطفن

ك   3
 3/4 × √ √ √ بندر خالد التر

 

 اللجنة التنفيذية:   -3

 

 العام خاللإجتماعات  عقد اللجنةلم تحيث  2019خالل العام العمل باللجنة التنفيذية مجلس اإلدارة  أوقف
 . م2019
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 تعامالت مع أطراف ذات عالقة:  

كة من خالل عقدي إيجار لمتجرين مع ورثة   أطراف ذات عالقةبالتعامل مع م  2019خالل عام  لقد قامت الشر
كة أبرار العالمية القابضة( ن لشر ن والممثلة بكل من عضو مجلس  عبدهللا طه بخش ) المالكي  أحد كبار المساهمي 

  شويعر.  اإلدارة األستاذ طالل بخش
 والعضو السيد هانن

  الجدول أدناه
خيص بها لعام قادم وتم الموافقة عليها   ولقد تم عرض العقود والتعامالت المذكورة فن البنود وتم التر

  انعقدت بتاريــــخ  
  الجمعية العامة النر

كة 2019/ 04/ 30فن ن الشر م. ومن الجدير بالذكر أنه سيتم عرض التعامالت بي 
  الجدول  

  الجمعيات العامة المقبلة. وفيما عدا ما ذكر فن
أدنا واألطراف ذات العالقة للموافقة عليها بشكل سنوي فن

 فيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس 2019اليوجد خالل عام 
ً
كة طرفا م أي أعمال أو عقود تكون الشر

ن أو أي طرف ذي عالقة.     اإلدارة أو كبار التنفيذيي 

كة و اإل  فاصيل ترتيبتيوضح الجدول أدناه  ن الشر   . م2019األطراف ذات العالقة خالل العالم تفاقيات بي 

 

 

 

 

الطرف  الرقم
 األول

الطرف 
  
 الثانن

الخدمات والمنتجات   الموضوع
المقدمة بموجب 

 االتفاقيات 

 المدة تاريــــخ االتفاقيات

 

 القيمة

أحد ورثة  1
عبدهللا 
طه 
 بخش

كة  سر
 ساكو

اتفاقية 
 ايجار 

كة ساكو متجر  تؤجرسر
  
من الطرف األول فن

 )شارع االندلس( جدة 

ـه 1430/ 03/ 03
)الموافق 

 م(2009/ 02/ 28

 

والتمديد بتاريــــخ 
 م 2019/ 02/ 03

سنوات، وقد تم تجديد هذا العقد   5
  تاريــــخ 

م ولغاية 2015/ 02/ 27فن
 م2020/ 02/ 26

سنوات، وقد تم تجديد هذا العقد   5
م ولغاية 2020/ 02/ 27تاريــــخ  من

 م2024/ 02/ 26

 

ريال  2.250.000
خالل العام  سعودي 

 م2019

أحد ورثة  2
عبدهللا 
طه 
 بخش

كة  سر
 ساكو

اتفاقية 
 ايجار 

كة ساكو  تؤجر سر
متجر من الطرف 
  جدة التحلية

 األول فن

م لغاية 2017/ 04/ 09من تاريــــخ  م2017/ 04/ 9
 م2030/ 12/ 31

 التفاصيل: 

القيمة  العام
اإليجارية 
 السنوية

م 2018من عام 
حنر عام  
 م2022

1,985,000 

م 2023من عام 
حنر عام  
 م2027

2,084,250 

م 2028من عام 
حنر عام  
 م2030

2,188,463 

 

 

ريال سعودي  1,985,000
 م2019خالل العام 
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ام بلوائح الحوكمة  ن    اإللتر

كة وإ   إل  قامت الشر
ً
كات المساهمة الصادرة الئحة ستنادا ـــخ  حوكمة الشر لوائح الحوكمة  قرار بإ  م 2017/ 02/ 13عن  مجلس هيئة السوق المالية بتاريـ

  :   الجدول التال 
 المبينة فن

 تاريــــخ االعتماد  اعتمادها من الجمعية تم   تم اعتمادها من المجلس  الالئحة  الرقم 

 م2017/ 12/ 26 -  ✓ سياسة التعامالت مع األطراف ذات العالقة 1

ن  2  م2017/ 12/ 26 -  ✓ دليل المساهمي 

 م2017/ 12/ 26 -  ✓ إطار إدارة المخاطر 3

 م2017/ 12/ 26 -  ✓ سياسة اإلفصاح والشفافية 4

 م2017/ 12/ 26 -  ✓ دليل مجلس اإلدارة  5

 م2017/ 12/ 26 -  ✓ الئحة اللجنة التنفيذية  6

7   
ف األخالفر  م2017/ 12/ 26 -  ✓ ميثاق الشر

كة 8  م2017/ 12/ 26 -  ✓ اإلطار العام لحوكمة الشر

 م2017/ 12/ 26 -  ✓ اإلطار العام لنظام الرقابة الداخلية 9

ام 10 ن  م2017/ 12/ 26 -  ✓ دليل سياسات وإجراءات اإللتر

 م2017/ 12/ 26 -  ✓ سياسة إدارة أصحاب المصالح 11

كة الداخلية واإلدارية  12 سياسات وانظمة الشر
 والمالية متضمنة آليات اإلستثمار والتمويل 

 م2017/ 12/ 26 -  ✓

 م2017/ 12/ 26 -  ✓ سياسة توزيــــع األرباح 13

 م2017/ 12/ 26 -  ✓ سياسة تعارض المصالح  14

 م2017/ 12/ 24  ✓ - الئحة  لجنة المراجعة  15

شيحات والمكافأت المعدلة 16  م2017/ 12/ 24  ✓ - الئحة لجنة التر

  مجلس   17
وط ومعايت  العضوية فن الئحة سر

 اإلدارة المعدلة
 م2017/ 12/ 24  ✓ -

سياسة مكافأت مجلس اإلدارة ولجانه الئحة  18
 واإلدارة التنفيذية

 م2017/ 12/ 24  ✓ -

 

 

ا - ن كات الصادرة من هيئة  أحكام م بجميعتم اإللتر  ،م2017/ 02/ 13بتاريــــخ  السوق الماليةالئحة حوكمة الشر
شادية، والسبب هو قيام لجدة إبعون المتعلقة بتشكيل لجنة المخاطر وه  ما المادة السعدا  ما  نة ستر

ن تقوم لجنة المراجعة بأعمال ومهام لجنة المخاطر إل ان يتم بأ الئحتها  كما نصت  ،المراجعة بهذا الدور 
ن لجنة مستقلة بهذا الخصوص  . تعيي 

ام  كذلك لم يتم اإل - ن تشكيل لجنة الحوكمة وه  بالمادة الخامسة والتسعون من الئحة الحوكمة المتعلقة بلتر
  ،شاديةمادة استر 

ً
  ذلك هو قيام لجنة المراجعة بمهام مراقبة  تطبيق القواعد وتحديثها وفقا

والسبب فن
كة. 2017/ 12/ 26للمتطلبات النظامية وقد اعتمد مجلس اإلدارة بتاريــــخ    م الئحة اإلطار العام لحوكمة الشر

  إاإلجر  -
ن بمحاطة األعضاء وخاصة غت  التنفتخذها مجلس اإلدارة إل اءات النر ن قيذيي  حات المساهمي   تر

كة وأدائ   حال وجود هذه اإلها وملحوظاتهم حيال الشر
احات تقوم اإل فإنه وفن   قتر

العروض دارة بإدراجها فن
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  تعرض عىل مجلس اإلدارة خالل  التقديمية
 جتماعاتجتماعاته وكذلك من خالل حضور األعضاء إل إالنر

ن و اإلطالع بشكل مباسر عىل إ ن وملحوظاتهم كذلك فإن الجمعيات العامة للمساهمي  احات المساهمي  قتر
كة خصصت بريد  ن إالشر   مبي 

ونن    لكتر
  موقع تداول ) فن

كة فن ( investors@saco-ksa.comصفحة الشر
. جل إستقبال أسئلة وإمن أ ن احات المساهمي   قتر

  أ -
  تقييم إما بالنسبة للوسائل النر

داء أعضائه فقد أخذت لجنة أدائه و أعتمد عليها مجلس اإلدارة فن
شيحات والمكافآت  ن اإلعتبار التر   يقومون بهإبعي 

ا ختصاصات األعضاء واألعمال والمسؤوليات النر
كة وعليه جويحملونها باإلضافة إل النتائ   تم تحقيقها وكذلك نشاط الشر

فإن التوصية بدفع مكافآت  النر
ن ال إن أمع العلم بألعضاء مجلس اإلدارة تبنن عىل األداء  اح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلي   قتر

كة. يجب أن تكون   مبنية بشكل مباسر أو غت  مباسر عىل ربحية الشر

 

 إقرارات مجلس اإلدارة  
 : بما يىل   دارةيقر مجلس اإل 

 ل الت الحسابات أعدت بالشكل الصحيحن سجإ -
ً
المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية معايت  لووفقا

ن وال  ن القانونيي   . ختالف عنها يوجد إ للمحاسبي 

 ن نظام الرقابة الداخلية أعد عىل أسس سليمة ونفذ بفعالية. إ -

كة عىل مواصلة  نه ال إ -  نشاطها. يوجد شك يذكر بشأن قدرة الشر

 يوجد تحفظات من مراجع الحسابات عىل القوائم المالية السنوية.  ال  -

ن 2019لم يصدر توصية من مجلس اإلدارة بتغيت  مراجع الحسابات خالل العام  - م وذلك قبل المدة المعي 
 من أجلها. 

كة. حتياطات أرات أو إستثما ي إيوجد أ ال  -   الشر
 نشئت لمصلحة موظفن

كة عىل مفروض حتياط  إ قيد  أو  جزاء أو  عقوبةأي  توجد  ال  -  ةجه أي أو  المالية السوق هيئة قبل من الشر
افية  . قضائية أو  تنظيمية أو  إسر

 يوجد أي عملية تعارض مصالح لم يتم اإلفصاح عنه.  ال  -

كة من مراجع الحسابات  -  لدعوة الجمعيةلم تستلم الشر
ً
 . م2019العامة لالنعقاد خالل عام  طلبا

كة  لمتستلم  - ن يملكون الشر  لدعوة الجمعية العامة لإل المال أو أكتر  % من رأس5من مساهمي 
ً
 نعقاد  طلبا

 م. 2019خالل عام 
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كة بعد نهاية عام    ال توجد أي أحداث جوهرية تؤثر عىل سالمة المركز  -  م يستلزم اإلفصاح2019المال  للشر
 عدى ما هو متاح وما أعلن من معلومات. عنها، 

كة قروًضا أو تسهيالت    لم - كما لم تمضمن اي قرض   عضو من أعضاء مجلس اإلدارة  ئتمانية أليإتقدم الشر
  . عقده احد أعضاء مجلس اإلدارة مع الغت  

 

ن الرشيد يفي  ن الشر   الختام يتقدم مجلس اإلدارة بالشكر لحكومة خادم الحرمي 
، عىل دعمها المتواصل لقطاع ةوفن

.  ةاإلدارة بالشكر الجزيل للسادتجارة التجزئة وكذلك يتقدم مجلس  ن  المساهمي 

 وهللا الموافق 

 مجلس اإلدارة 

  

 

 م12/2019/ 31في تاريخ  القوائم المالية المدققة كما

 

 

 

 

 

 

 

 


