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خادم الحرمين الشريفين
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التقرير السنوي  لعام  2018م
تقرير مجلس اإلدارة للشركة السعودية للعدد واألدوات )ساكو(

عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31م

المحتويات:

كلمة الرئيس التنفيذي / أعضاء مجلس اإلدارة

نبذة عن تاريخ ورأسمال الشركة

نشاط الشركة

الشركات التابعة

حقائق عن ساكو / الرؤية/ الرسالة 

أقسام الشركة / الحلول المنزلية

أهم اإلنجازات

إستراتيجية الشركة

الموارد البشرية 

األداء المالي

اإلقتراض

إدارة المخاطر

سياسة توزيع األرباح

إدارة الشركة

تعامالت مع أطراف ذات عالقة

اإللتزام بلوائح الحوكمة

القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م 
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بسم اهلل الرحمن الرحيـــم

كلمة الرئيس التنفيذي لشركة ساكو

السادة المساهمين ،،،

يسعدني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي لشركة ساكو عن عام 2018م هذه العام الزاخر بالتحوالت واإلنجازات.

فقــد تــم بحمــد اهلل تعالــى إضافــة )3( معــارض جديــدة، ممــا رفــع عــدد معــارض الشــركة إلــى )32( معــرض فــي نهايــة العــام 
2018م، وهــذا بالتأكيــد ســوف يمنــح الشــركة حصــة أكبــر فــي الســوق خــال عــام 2019م، وســنكون قادريــن علــى توفيــر خدماتنــا 

فــي 18 مدينــة مــن أرجــاء بلدنــا الحبيــب.

إن إســتراتيجية الشــركة تمضــي قدمــً، فقــد تــّم إفتتــاح قســم التكنولوجيــا فــي 6 معــارض، كذلــك إنطلقــت نشــاطات قســم 
الخدمــات مــن معــارض عالــم ســاكو وذلــك مــن أجــل التعامــل األمثــل مــع مــواد البنــاء المطــّورة وتقديــم خدمــات إضافيــة 
لــكل عمائنــا إضافــة إلــى ذلــك ســاهمت شــركتنا التابعــة "شــركة ميدســكان" بشــكل فّعــال فــي تقديــم أفضــل الخدمــات 

لسلســلة معارضنــا مــن خــال توفيــر التســليم الدقيــق فــي الوقــت المناســب للمعــارض. 

لمزيــد مــن االطــاع علــى الخدمــات اإلضافيــة ، الرجــاء زيــارة موقعنــا )https://www.saco-ksa.com/( أيضــً شــهدت ســنة 2018م، 
زيــادة رأســمال الشــركة إلــى 360 مليــون ريــال ســعودي ليتناســب مــع أصــول الشــركة.

وأخيــرًا نــود أن نســجل شــكرنا وتقديرنــا العميقيــن لمقــام خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز -حفظــه 
اهلل- وســمو ولــي عهــده األميــن األميــر محمــد بــن ســلمان -حفظــه اهلل-، كمــا نخــص بالشــكر هيئــة الســوق الماليــة ووزارة 

التجــارة واإلســتثمار. 

إن اإلســتمرار فــي النجــاح وتحقيــق أفضــل النتائــج لمســاهمينا والمحافظــة علــى رضــى العمــاء هــو ماتســعى لــه الشــركة واهلل 
الموفق.

                    الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
                   سمير محمد الحميدي
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أعضاء مجلس اإلدارة كما في 2018/12/31م

الصفهالمنصباإلسم

مستقلرئيس مجلس اإلدارةاألستاذ عبدالرحمن أمين حسن جاوه

مستقلنائب رئيس مجلس اإلدارةاألستاذ عبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق

تنفيذيالرئيس التنفيذي/العضو المنتدباألستاذ سمير محمد عبدالعزيز الحميدي

تنفيذيرئيس إدارة الشؤون اإلدارية والموظفين/ عضواألستاذ خالد محمد عبدالعزيز الحميدي

تنفيذيرئيس إدارة التسويق والمبيعات /عضو األستاذ هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي

مستقلعضو األستاذ أحمد محمد سالم السري

غير تنفيذيعضو األستاذ طال محمد بخش 

غير تنفيذيعضو األستاذ بندر خالد إبراهيم التركي

غير تنفيذيعضو األستاذ هاني أحمد يوسف الشويعر

نبذه عن تاريخ الشركة ورأس المال 

إن الشــركة الســعودية للعــدد واألدوات )ســاكو( هــي شــركة مســاهمة ســعودية بموجــب قــرار معالــي وزيــر التجــارة والصناعة 
تاريــخ 1405/02/26هـــ  التجــاري رقــم 1010056595  بتاريــخ 1432/05/26هـــ )الموافــق 2011/04/30م( والمقيــدة بالســجل  رقــم 178/ق 
)الموافــق 1984/11/19م( وقــد تأسســت شــركة ســاكو باألصــل كشــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة مســجلة فــي 
ــتة  ــى س ــال إل ــادة رأس الم ــت زي ــام 1990م تم ــي ع ــعودي. وف ــال س ــن )10.000.000( ري ــرة مايي ــدره عش ــال ق ــرأس م ــاض ب ــة الري مدين
ــخ  ــة بتاري ــعودية مقفل ــاهمة س ــركة مس ــى ش ــركة إل ــت الش ــام 2011م، تحّول ــي ع ــعودي وف ــال س ــون )16.000.000( ري ــرة ملي عش
1432/05/26هـــ )الموافــق 2011/04/30م(. وفــي 1435/07/27هـــ )الموافــق 2014/05/26م(، تمــت زيــادة رأس المــال من ســتة عشــر مليون 
ريــال إلــى مائتيــن وأربعيــن مليــون )240.000.000( ريــال عــن طريــق رســملة أربــاح الشــركة المبقــاة وقــد صــدرت موافقــة هيئــة الســوق 
الماليــة بتاريــخ 2015/03/25م علــى طــرح )30%( مــن أســهم الشــركة لإلكتتــاب العــام وقــد أدرجــت الشــركة فــي ســوق األســهم 

ــخ 2015/05/12م.   ــداول( بتاري ــعودية )ت الس

وبلــغ رأس مــال الشــركة كمــا فــي 2018/01/01م، مائتيــن وأربعيــن مليــون )240.000.000( ريــال ســعودي مقّســم إلــى أربعــة وعشــرين 
مليــون )24.000.000( ســهم عــادي مدفــوع بالكامــل بقيمــة إســمية قدرهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد.

وبتاريــخ 2018/12/17م، وافقــت الجمعيــة العامــة للمســاهمين علــى زيــادة رأس مــال الشــركة وفقــً لتوصيــة مجلــس اإلدارة بزيــادة 
رأس مــال الشــركة عــن طريــق منــح أســهم مجانيــة ليصبــح رأســمالها بعــد الزيــادة مبلــغ )360.000.000( ريــال ســعودي، بنســبة زيــادة 
قدرهــا 50% ويصبــح عــدد أســهمها بعــد الزيــادة 36 مليــون ســهم وقــد هدفــت الشــركة مــن رفــع رأس المــال إلــى تدعيــم رأس 
ــن  ــهمين مملوكي ــل كل س ــد مقاب ــهم واح ــح س ــق من ــن طري ــادة ع ــت الزي ــا، وتم ــي أصوله ــع إجمال ــق م ــركة ليتواف ــال الش م
ــن  ــعودي م ــال س ــغ 57،701،439 ري ــي ومبل ــي النظام ــن اإلحتياط ــعودي، م ــال س ــغ 62،298،561 ري ــملة مبل ــق رس ــن طري ــك ع وذل

حســاب األربــاح المبقــاة.

ــتة  ــى س ــم إل ــعودي مقّس ــال س ــون )360.000.000( ري ــتون ملي ــة وس ــي 2018/12/31م، ثاثمائ ــا ف ــركةالحالي كم ــمال الش ــغ رأس ويبل
وثاثــون مليــون )36.000.000(ســهم عــادي مدفــوع بالكامــل بقيمــة إســمية قدرهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد.
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نشاط الشركة

ــر المنزلــي فــي المملكــة. لــدى ســاكو كمــا  ــر الشــركات التــي تقــدم حلــول منتجــات التطوي ــر شــركة ســاكو إحــدى أكب ُتعتب
فــي 2018/12/31م، عــدد 32 متجــرًا فــي 18 مدينــة فــي المملكــة، بمــا فيهــا 5 متاجــر ضخمــة تحــت اســم )عالــم ســاكو(، وتتــراوح 
مســاحة كل منهــا بيــن حوالــي 2،000 متــرًا مربعــً إلــى أكثــر مــن 24،500 متــرًا مربعــً وتقــدم هــذه المتاجــر منتجــات متنوعــة يصــل 

عددهــا إلــى أكثــر مــن 45،000 منتــج فــي كل متجــر.

تعــد الشــركة الوجهــة األولــى فــي قطــاع التجزئــة المتخصــص فــي المملكــة العربيــة الســعودية، مــن خــال تأميــن جميــع 
إحتياجــات العمــاء مــن العــدد واألدوات ومنتجــات وحلــول تطويــر المنــازل، وذلــك بأســعار تنافســية وفــي بيئــة تســوق مائمــة 

للعمــاء كمــا تســعى الشــركة إلــى:
• فهم إحتياجات العماء وتوفير المنتجات والحلول المنزلية المائمة لهم.

ــد  ــكان واح ــي م ــات ف ــن المنتج ــعة م ــة واس ــر مجموع ــال توفي ــن خ ــك م ــاء وذل ــة للعم ــوق مائم ــة تس ــم بيئ • تقدي
وبأســعار تنافســية.

• تعزيز ثقة العماء وذلك من خال تقديم خدمات مناسبة لهم.
• الســعي ألن تصبــح مجموعــة متاجــر شــركة ســاكو رائــدة إقليميــً فــي مجــال منتجــات تطويــر المنــازل وذلــك مــن خــال 

التوســع فــي دول الخليــج والــدول العربيــة األخــرى.

الشركات التابعة 

ــال  ــع واألعم ــل البضائ ــال نق ــي مج ــة ف ــدودة متخصص ــؤولية مح ــعودية ذات مس ــركة س ــي ش ــال ه ــكان ترمين ــركة مدس ش
ــخ 2016/11/23م. ــا بتاري ــتحواذ عليه ــم اإلس ــرقية، ت ــة الش ــي المنطق ــا ف ــن ومركزه ــتية والتخزي اللوجس

وقــد إســتكملت الشــركة خــال عــام 2018م اإلســتحواذ الكامــل علــى كامــل الحصــص لشــركة مدســكان لتصبــح نســبة 
الملكيــة 100% بعــد أن كانــت 99% وذلــك بتاريــخ 2018/07/22م. 

اسم الشركة
مكان ممارسة 

النشاط والتأسيس
نسبة الملكيةنوع النشاطرأس المال

مدسكان ترمينال 
المحدودة

المملكة العربية 
السعودية

5،500،000
نقل البضائع واألعمال 

اللوجستية والتخزين
% 100

www.medscansa.com
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حقائق عن ساكو

تأسســت عــام 1985م وأصبحــت مــن الشــركات الرائــدة فــى تجــارة التجزئــة للعــدد واألدوات، ومــن أكبــر مراكــز التســوق 
المتخصصــة بحلــول تطويــر المنــازل بالمملكــة العربيــة الســعودية.

المعارض: 32 معرض تتراوح مساحتها بين 2،000 و 24،500 متر مربع كما في 2018/12/31م. 

تـغـطــيـة الــســوق: تتواجد في 18 مدينة رئيسية في المملكة العربية السعودية كما في 2018/12/31م.

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

الـــمـــستـودعـات: مستودعات فى المناطق الحيوية واإلستراتيجية بالمنطقة الوسطى.

مراكـز الصـيانـة: ثاثة مراكز صيانة تقع فى المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية.

نـظـام التـشـغيـل: نظام  SAP المتطور لتخطيط الموارد.

الــرؤيــة

أن تصبــح الشــركة الوجهــة األولــى فــى قطــاع التجزئــة فــى المملكــة العربيــة الســعودية، مــن خــال تأميــن جميــع إحتياجــات 
العمــاء مــن العــدد واألدوات ومنتجــات وحلــول تطويــر المنــازل، وذلــك بأســعار تنافســية وفــي بيئــة تســوق مائمــة للعمــاء.

الــرســالــة

تـسـعـى الشـركـة إلـى:
• فهم إحتياجات العماء وتوفير المنتجات والحلول المنزلية المائمة لهم.

ــد  ــكان واح ــى م ــات ف ــن المنتج ــعة م ــة واس ــر مجموع ــال توفي ــن خ ــك م ــاء وذل ــة للعم ــوق مائم ــة تس ــم بيئ • تقدي
وبأســعار تنافســية.

• تعزيز ثقة العماء بتقديم خدمات مناسبة لهم.
• جعل مجموعة متاجر شركة ساكو هي الرائدة إقليميً في مجال منتجات تطوير المنازل.
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أقسام الشركة 

 المفارش ولوازم الحمام

 مفروشات داخلية

 لوازم ومعدات الحدائق

قسم التكنولوجيا ا�نارة

مفروشات خارجية ا�نارة

 أدوات وعدد السيارات

االجهزة الكهربائية

 لوازم التخزين والتنظيم ادوات منزلية

 مواد البناء

 ا�دوات الكهربائية ادوات وا�جهزة الرياضية العاب ا�طفال الدهانات وأدواتها

العدد واالدوات عدد وادوات يدوية وكهربائية

 ادوات السباكة
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الحلول المنزلية 

تقدم ساكو مجموعة من الحلول المنزلية:

حلول الغسيل والكوي حلول الدهانات

 لوازم التخزين والتنظيم

حلول الماء حلول اكسسوارات الحمام

عدة السيارات

حلول الغبارحلول ا�رضيات والحائط

حلول الطاقة

حلول التحرك

حلول حوامل االجهزة الكهربائية

حلول لتبقى حديقتك جميلة حلول لتقوم بها بنفسك
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أهم اإلنجازات خالل عام 2018م 
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إفتتاح معارض جديدة

إفتتحــت شــركة ســاكو خــال عــام 2018م ثاثــة معــارض فــي كل مــن الريــاض وســكاكا والطائــف، وفقــً لمــا تــم اإلعــان عنــه 
فــي موقــع تــداول كمــا يلــي:

تاريخ اإلفتتاحمساحة المعرضالمدينةإسم المعرض
2018/07/05م 4،823 م2سكاكاساكو - الجوف سنتر1
2018/10/25م5،200 م2الرياضساكو أطياف مول - حي اليرموك2
2018/12/20م4،648 م2الطائف ساكو - تيرا مول 3

وبذلك يكون عدد معارض ساكو بتاريخ 2018/12/31م هو 32 معرضً بمجموع مساحات )185،641( مترًا مربعً
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إفتتاح أقسام مبيعات التكنولوجيا في معارض ساكو وعالم ساكو:  

ــزة  ــواالت واألجه ــن الج ــا المتضم ــات التكنولوجي ــي مبيع ــص ف ــم متخص ــاق أول قس ــخ 2018/04/09م بإط ــركة بتاري ــت الش قام
اللوحيــة واأللعــاب اإللكترونيــة وملحقاتهــا وذلــك فــي معــرض عالــم ســاكو الكائــن فــي الريــاض الدائــري الشــمالي )مخــرج 5(. 
وقــد جــاء هــذا اإلفتتــاح تنفيــذًا لخطــة الشــركة اإلســتراتيجية التــي أعلنــت عنهــا بتاريــخ 2018/02/16م علــى موقــع تــداول. وتابعــت 

الشــركة خــال العــام 2018م إفتتــاح أقســام مماثلــة فــي معــارض ســاكو وعالــم ســاكو حســب مايلــي: 

تاريخ اإلفتتاحالمدينةإسم المعرض
2018/04/09الرياضعالم ساكو الرياض1
2018/07/10الظهران عالم ساكو الظهران 2
2018/07/15الدمامعالم ساكو الدمام3
2018/07/17جدةعالم ساكو جدة 4
2018/07/22الرياضعالم ساكو الملك عبداهلل5
2018/12/04الرياض ساكو التخصصي 6

إستراتيجية الشركة ووصف لخططها وقراراتها المهمة والتوقعات المستقبلية   

بدئهــا  عــن  2018/01/16م  بتاريــخ  تــداول  موقــع  وعلــى  للمســاهمين  )ســاكو(  واألدوات  للعــدد  الســعودية  الشــركة  أعلنــت 
ــز مركــز الشــركة وتنوعهــا وتوســعها  بتطبيــق خطتهــا اإلســتراتيجية وذلــك للعاميــن 2019م و 2020م، والتــي تهــدف الــى تعزي
ــز  ــة المرك ــتعزز الخط ــادي س ــركة الري ــع الش ــى موق ــتنادًا إل ــي. إس ــج العرب ــاون الخلي ــس تع ــواق دول مجل ــة وأس ــي المملك ف

اإلقتصــادي للشــركة.

 وتتمثل نقاط الخطة االستراتيجية الرئيسية في: 

أواًل: التركيز على النمو بإضافة 7 معارض جديدة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي في عامي 2019م و 
2020م، ليرتفع عدد المعارض بنهاية عام 2020م، إلى )40( معرضً إضافًة إلى زيادة المساحة البيعية بمقدار 40،000 مترًا مربعً 

إضافية ليصبح مجموع مساحات المعارض الكلية 227،070 مترًا مربعً. 

ثانيًا: إضافة أقسام جديدة وزيادة تنويع األصناف لمواصلة تلبية تطلعات العماء وتوقعاتهم.
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ثالثًا: إضافة خدمات جديدة.

رابعًا: التركيز على التجارة اإللكترونية وإضافة قنوات بيعية جديدة لتعزيز موقع الشركة في السوق.

وقــد أعلنــت الشــركة  انــه جــاري العمــل علــى إضافــة )17.100(م2 خــال عــام 2018م وبالفعــل تــم إضافــة )14،671( م2 عــن طريــق 
إفتتــاح ثاثــة معــارض فــي كل مــن الريــاض وســكاكا والطائــف ممــا يشــكل تحقيقــً لنســبة )85.8%( مــن الخطــة لعــام 2018م، 
ولــم تتمكــن الشــركة مــن إفتتــاح كامــل المســاحة وفقــً للخطــة بســبب تأخــر أعمــال التجهيــز في أحــد المعــارض قيد اإلنشــاء.  

ــف  ــاد بالتكالي ــاءة واإلقتص ــين الكف ــى تحس ــيكون عل ــة س ــنوات القادم ــي الس ــي ف ــز الرئيس ــأن التركي ــركة ب ــادت الش ــد أف وق
ــس.  ــة والتناف ــا التكلف ــد فيه ــة يتزاي ــي بيئ ــزة ف ــة ممي ــى مكان ــاظ عل للحف

وســيتم تمويــل هــذه اإلســتراتيجية مــن التدفقــات النقديــة التشــغيلية للشــركة، إضافــة إلــى اإلســتفادة مــن مصــادر التمويــل 
المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية، كمــا تؤكــد الشــركة بأنــه لــم يكــن هنــاك أي تغيــرات هيكليــة خــال العــام 2018م أو وقــف 

فــي األعمــال.

الموارد  البشرية

السعودة والموارد البشرية والتدريب : 

يبلــغ مجمــوع موظفــي الشــركة كمــا فــي 2018/12/31م، عــدد )2.173(  موظــف منهــم 764 موظفــا ســعوديً، إذ تمكنــت 
الشــركة مــن تحقيــق معــدل ســعودة بنســبة 33.88 % مــن إجمالــي القــوى العاملــة.  

ــة  ــاكو" تجرب ــركة "س ــدى ش ــث أن ل ــركة  حي ــيرة الش ــم مس ــي دع ــال ف ــائي الفع ــر النس ــة العنص ــي اضاف ــركة ف ــر الش وتفتخ
ناجحــة فــي تمكيــن عمــل المــرأة الســعودية، مــن خــال البرامــج التدريبيــة المبتكــرة والمتنوعــة حيــث تــم رفــع عــدد الموظفات 
الســعوديات إلــى قرابــة 260 ســيدة يمثلــن نحــو 12% مــن إجمالــي عــدد موظفــي الشــركة، وأن هــذه األرقــام قابلــة للنمــو 
والتضاعــف مســتقبا وفــق خطــط الشــركة كمــا أن العديــد منهــن يعملــن فــي وظائــف إداريــة بالمركــز الرئيســي، إضافــة إلــى 

وظائــف تشــغيلية متنوعــة فــي األقســام الماليــة والمعــارض بكافــة فــروع المملكــة.

ولقــد ســعت الشــركة عبــر إدارة المــوارد البشــرية إلــى مواجهــة التحديــات المتعلقــة بعمــل المــرأة و إيجــاد حلــول عمليــة لهــا، 
ــة وبمــا  وقدمــت مجموعــة مــن البرامــج وخطــط التدريــب الشــاملة، لضمــان إمتــاك الموظفــة المهــارات والمعرفــة المطلوب

يحقــق إســتمراريتها فــي العمــل.

كمــا يتــم إختيــار الموظفيــن مــن خــال مصــادر  توظيــف داخليــة و خارجيــة. وتجــري إدارة المــوارد البشــرية فــي الشــركة 
مقابــات مــع المرشــحين قبــل توظيفهــم لضمــان إســتيفاء كافــة الشــروط المطلوبــة للعمــل، ويتــم إختبــار مهاراتهــم عمليــً 
فــي مرافــق إختبــار متخصصــة للتأكــد مــن أنهــم يتمتعــون بالمهــارات المطلوبــة، وتولــي الشــركة دائمــا األولويــة للمواطنيــن 

الســعوديين عنــد التوظيــف.

ــن  ــن والمؤهلي ــحين المميزي ــاظ بالمرش ــيتم اإلحتف ــث س ــا، حي ــاص به ــي خ ــج تدريب ــال برنام ــن خ ــب م ــركة بالتدري ــوم الش تق
ــهر. ــتغرق 3 أش ــي تس ــب الت ــرة التدري ــة فت ــي نهاي ــركة ف ــدى الش ــة ل ــف ثابت ــى وظائ ــيحصلون عل ــن س والذي

ــز تقــوم بشــكل رئيســي علــى تدريــب موظفــي اإلدارة وترســيخ قيــم الشــركة  إضافــة إلــى ذلــك، وضعــت اإلدارة خطــة تحفي
ــتقبلي. ــا المس ــتمراريتها ونموه ــان إس ــابة وضم ــادات ش ــل قي ــا لتأهي ورؤيته

كمــا تســتمر إدارة المــوارد البشــرية بتطويــر المهــارات ألكثــر مــن 20 مــدراء معــارض ســعوديين )تحــت التدريــب( ضمــن برنامــج  
)مــدراء المعــارض الســعوديين - مــدراء المســتقبل( حيــث تــم وضعهــم تحــت برنامــج تدريبــي مكثــف وســيتم ســعودة مــدراء 

معــارض بنســبة 100%  فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2019م.
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األداء المالي

البيان*
هامش الدخل صافي الدخل التكاليف المباشرة االيرادات المباشرة

2018201٧2018201٧2018201٧2018201٧

19.09 %17.47 %134.90 98.49 )1.169.32()1.138.84(1،445.28 1،379.83 قطاع التجزئة

48.89 %37.71 %4.59 4.52 )9.08()14.73(17.79 23.65 قطاع النقل

--)4.59()5.13(7.15 13.01 )7.14()13.01(تسويات

19.55 %17.97 %134.90 97.88 )1،171.25()1.140.56(1.455.93 1.390.47 اإلجمالي

*جميع المبالغ بالمايين

- تم عمل تسويات للعام السابق لتتوافق مع معايير المحاسبة الدولية.
- تم عمل تسويات للمعامات المالية المتداخلة بين الشركات التابعة.

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

قطاعات األعمال 
الرئيسية 

قطاع التجزئة 
والتشغيل

قطاع النقل والخدمات 
اللوجستية
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ملخص نتائج العمليات والتشغيل 

إيجاز نتائج العمليات و التشغيل والربح الصافي للشركة ) بالماليين(

النسبة من 2018
النسبة من 2017المبيعات

نسبة التغييرالمبيعات

-4.5 %1.390.471.455.93المبيعات
-2.6 % 80.45 %)1.171.25(82.03 %)1.140.56(تكلفة المبيعات واألشغال

-12.2 %19.55 %284.68-17.97 %249.91مجمل الربح

2.1 %9.25 %)134.74(9.89 %)137.55(المصاريف التشغيلية
-25.1 %10.30 %149.94-8.08 %112.36أرباح التشغيل

-24.7 %9.98 %145.33-7.87 %109.40صافي الربح قبل الزكاة
-27.4 %9.27 %134.90-7.04 %97.88صافي الربح

ــبب  ــود س ــام 2017م ويع ــًة بالع ــدره -4.50 % مقارن ــات وق ــي المبيع ــً ف ــي 2018م إنخفاض ــام المال ــال الع ــركة خ ــت الش حقق
ــة. ــة المضاف ــة القيم ــق ضريب ــر تطبي ــة و أث ــرات اإلقتصادي ــبب التغي ــات بس ــي المبيع ــاض ف اإلنخف

وكانــت شــركة ســاكو قــد أتمــت إجــراءات اإلســتحواذ علــى شــركة ميدســكان بتاريــخ 2016/11/23، حيث بلغــت مبيعات ميدســكان 
ــع  ــكان م ــطة ميدس ــن أنش ــعودي م ــال س ــون ري ــتبعاد 13.01 ملي ــم إس ــعودي وت ــال س ــون ري ــغ 23.65 ملي ــام 2018م، مبل ــن ع ع

ســاكو  وبلغــت صافــي األربــاح عــن نفــس الفتــرة مبلــغ 4.52 مليــون ريــال ســعودي.

وتعــد شــركة ميدســكان أحــد الشــركات العاملــة فــي مجــال النقــل والتخزيــن والخدمــات اللوجيســتية وتهــدف شــركة ســاكو 
ــن  ــًا ع ــكان بدي ــركة ميدس ــتخدام ش ــال اس ــن خ ــف م ــض المصاري ــل وتخفي ــادر الدخ ــع مص ــتحواذ تنوي ــذا اإلس ــال ه ــن خ م

مــوردي الخدمــات الحالييــن.

2018201٧201٦201٥201٤البيان

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديقائمة الدخل )بالماليين(

1.390.471.455.931.324.091.276.911.084.85إيرادات النشاط
)833.35()989.43()1.063.49()1.171.25()1.140.56(تكاليف النشاط

249.91284.68260.60287.48251.50مجمل ربح النشاط

)137.57()159.09()124.07()142.18()143.86(مصاريف ادارية و عمومية
3.352.842.656.143.68إيرادات اخرى

)7.59()8.43()10.20()10.44()11.52(الزكاة
9٧.8813٤.90128.9٧12٦.11110.01صافي الربح
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ــب  ــو المرك ــن أن النم ــي حي ــغ 5.09% ف ــنوات بل ــة س ــر خمس ــات آلخ ــي المبيع ــب ف ــو مرك ــق نم ــركة تحقي ــتطاعت الش ــد إس وق
ــا. ــرة ذاته ــك للفت ــً -2.31% وذل ــق إنخفاض ــة حق ــاح الصافي لألرب

نمو المبيعات و اإليرادات األخرى ) بالماليين(

نمو الدخل الصافي ) بالماليين(

1،084.85
1،276.911،324.09

1،455.931،390.47
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عرض لعناصر قوائم الدخل والميزانيات 

تطور نمو األصول المتداولة والثابتة ) بالمليون ريال(

20182018201٦201٥201٤البيان

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديالمركز المالي )بالماليين(

791.94706.40644.85684.93621.04موجودات متداولة
305.18297.18246.35185.30171.60موجودات غير متداولة

1.097.121،003.58891.20870.23792.64إجمالي الموجودات

362.08282.34300.91372.79364.62المطلوبات المتداولة
100.21121.7483.6941.0149.69مطلوبات غير متداوله

634.83599.50506.60456.43378.33حقوق المساهمين
إجمالي المطلوبات و حقوق 

1.09٧.121.003.٥8891.208٧0.23٧92.٦٤المساهمين

وقــد إســتمر نمــو أصــول الشــركة خــال الخمســة ســنوات الماضيــة مــن 793 مليــون فــي عــام 2014م إلــى 1،097 مليــون فــي عــام 
2018م.

نمو األصول ) بالماليين(

171.60

792.64

621.04

185.30

870.23

684.93

246.35

891.20

644.85

297.18

1.003.58

706.40

305.18

1.097.12

791.94

201٤201٥201٦201٧2018

200.00

400.00

600.00

800.00

1،000.00

1،200.00

-

األصول المتداولة األصول غير المتداولة أجمالي األصول
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كمــا إســتمر نمــو حقــوق الملكيــة خــال الخمســة ســنوات الماضيــة مــن 378 مليــون فــي عــام 2014م إلــى 635 مليــون فــي عــام 
2018م.

185
246

297

المطلوبات غير المتداولة المطلوبات المتداولةحقوق مساهمين

تطور اإللتزامات وحقوق الملكية )بالمليون ريال(

378.33
364.62

49.6941.01

83.69
121.74

100.21

372.79

300.91
282.34

362.08

456.43

506.60

599.50
634.83

201٤201٥201٦201٧2018
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النقدية المتولدة من أنشطة الشركة 
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حققــت الشــركة نمــوًا فــي التدفقــات النقديــة التشــغيلية مــن 50 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2014م إلــى 117 مليــون ريــال 
ســعودي فــي عــام 2018م ممــا أتــاح للشــركة تمويــل توســعاتها وكذلــك ســداد توزيعــات المســاهمين ممــا يعكــس كفــاءة 

إدارة رأس المــال العامــل فــي الشــركة.

التدفقات النقدية ) بالماليين (
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التحليل الجغرافي لنشاط الشركة 

ال تباشر الشركة حتى تاريخ 2018/12/31م أي نشاط خارج المملكة العربية السعودية. 
يوضح الجدول التالي المبيعات وصافي األرباح لنشاط الشركة والشركة التابعة داخل المملكة )بالمايين(:

تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات شركة ساكو 

المنطقة الجغرافية
201٧م2018م

صافي األرباحالمبيعاتصافي األرباحالمبيعات

     134.90   1.455.93 97.9  1.390.47 المملكة العربية السعودية

----مناطق أخرى

تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة التابعة ميدسكان*

المنطقة الجغرافية
201٧م2018م

صافي األرباحالمبيعاتصافي األرباحالمبيعات

          4.59         17.79           4.52         23.65 المملكة العربية السعودية

----مناطق أخرى

*الجدير بالذكر أنه تم اإلستحواذ على شركة ميدسكان بتاريخ 2016/11/23م.

ــج الســنة الســابقة أو أي  ــج التشــغيلية عــن نتائ ــة فــي النتائ إيضــاح ألي فروقــات جوهري
ــركة* ــا الش ــات أعلنته توقع

نسبة التغيرالتغيرات )+( أو )-(201٧م2018مالبيان
-4.50%-1.390.470.5441.455.932.27565.461.731المبيعات/اإليرادات
تكلفة المبيعات/

اإليرادات
1.140.564.8891.171.250.59930.685.710-%2.62-

-12.22%-249.905.655284.681.67634.776.021مجمل الربح
إيرادات تشغيلية-

أخرى
000

مصروفات 
تشغيلية-أخرى

137.545.503134.743.4412.802.062%2.08

الربح )الخسارة( 
التشغيلي

112.360.152149.938.23537.578.083-%25.06-

*ال يوجد أي توقعات أعلنت عنها الشركة خال عام 2018م.
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اإلقتراض

الجدول التالي يوضح أرصدة القروض القائمة حتى تاريخ 2018/12/31م ) بالمايين(.    

القروض المتوسطة الألجل )بالماليين(
طريقة 
السداد

الرصيد أول 
السنة

الرصيد أخر إضافاتالسداد
السنة

الجهة نوع القرضالغرض
المانحة

دفعات ربع 
سنوية حتى 

عام 2020

تمويل 24.6610.79013.87
التوسع

إسامية 
مرابحة / 

التورق

البنك 
السعودي 
البريطاني

دفعات ربع 
سنوية حتى 

عام 2021

تمويل 205015
التوسع

إسامية 
مرابحة / 

التورق

البنك 
السعودي 

الفرنسي
دفعات ربع 

سنويه
لمدة ثاثة 

سنوات 
ونص**

تمويل 540054
التوسع

إسامية 
مرابحة / 

التورق

البنك العربي

** تبدأ من 2019/06

إن الهــدف مــن هــذه القــروض تمويــل الخطــط التوســعية للشــركة بمــا فــي ذلــك إتمــام بنــاء مبنــى اإلدارة العامــة للشــركة فــي 
الريــاض واالســتحواذ على شــركة ميدســكان.

ــك  ــي و البن ــعودي البريطان ــك الس ــي البن ــة وه ــوك المحلي ــن البن ــة م ــهيات الممنوح ــتخدام التس ــركة باس ــت الش ــا قام كم
ــد كان  ــل، وق ــال العام ــل رأس الم ــل لتموي ــرة األج ــة قصي ــروض مرابح ــى ق ــول عل ــي للحص ــك العرب ــي و البن ــعودي الفرنس الس
الرصيــد القائــم لهــذه القــروض فــي نهايــة عــام 2018م )82.8( مليــون ريــال ســعودي مقابــل )98.66( مليــون ريــال ســعودي فــي 

ــعودي.  ــال س ــون ري ــددت )15.7( ملي ــام 2017م، وس ــة ع نهاي

إضافة لذلك تقّر الشركة بأنه ال يوجد قروض أو أدوات دين على شركاتها التابعة حتى تاريخ 2018/12/31م.

الزكاة والمدفوعات النظامية

فيما يلي بيان بالمبالغ المستحقة للجهات النظامية كما في 2018/12/31م بالرياالت.    

المبالغ المستحقة لمصلحة زكاة والمؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية )بالريال(
201٧م2018مالبيان

12.240.29511.542.327مصلحة زكاة والدخل
817.538807.762المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية
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إدارة المخاطر 

هنــاك مخاطــر محتملــة قــد تؤثــر علــى نتائــج الشــركة ويمكــن تصنيفهــا إلــى المخاطــر التــي تتعلــق بعمليــات الشــركة 
والمخاطــر التمويليــة وكذلــك المخاطــر المتعلقــة بالســوق والقطــاع والتــي يمكــن تلخيصهــا بمايلــي:

أوال : مخاطر تتعلق بعمليات الشركة والمخاطر التمويلية وتتمثل في:
1-  عدم نجاح إستراتيجية التوسع.

2- قيام المنافسين بتوفير منتجات أكثر حداثه.
3- المنافسة من قبل وسائل التسوق عبر اإلنترنت.
عدم مطابقة المنتجات للمواصفات واألنظمة.   -4

5- سوء إدارة المخزون.
6- إنهاء أو عدم تجديد عقود اإليجار أو عدم توافر عقارات مناسبة لإليجار.

ــة  ــارض الحالي ــور المع ــى ظه ــر عل ــد تؤث ــي ق ــة والت ــارض الحالي ــق المع ــي مناط ــرأ ف ــد تط ــي ق ــاءات الت ــال اإلنش 7- أعم
ــا. ــاء له ــول العم ــة وص وإمكاني

8- العقبــات الناجمــة عــن إتفاقيــات اإلمتيــاز ومخالفــة أحكامهــا ممــا قــد يؤثــر علــى اإلســم التجــاري للشــركة فــي هــذه 
المعــارض .

9- اإلعتماد على أنظمة اإلمداد والمساندة والحلول المعلوماتية ومخاطر تعطلها.
10- 1لمخاطر التشغيلية والتوقف غير المتوقع لألعمال.

11- عدم كفاية التغطية التأمينية.
عدم توفر التمويل اإلضافي مستقبًا.  -12

إنتهاء أو عدم تجديد تصاريح وتراخيص الشركة.  -13
الزيادة في المصاريف التشغيلية.  -14

اإلعتماد على العامات التجارية وأنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية.  -15
16- الحوادث واإلصابات التي قد تنشأ عن عمليات الشركة.

17- 1لمخاطر المتعلقة بعدم اإللتزام باألنظمة واللوائح.

ثانيًا- المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع:
1-   البيئة التنافسية.

2- المخاطر السياسية واإلقتصادية.
ــرف  ــعار ص ــات أس ــة بتقلب ــر المتعلق ــتقبًا والمخاط ــا مس ــر وتغييره ــتيراد والتصدي ــة اإلس ــة بأنظم ــر المتعلق المخاط  -3

ــات. العم

أمــا عــن سياســة الشــركة فــي إدارة هــذه المخاطــر ومراقبتهــا فتتمثــل فــي وجــود هيــكل داخلــي واضــح وخطــط مبرمجــة 
ــه  ــة من ــان المنبثق ــة واللج ــه واإلدارة التنفيذي ــس اإلدارة و لجان ــل مجل ــن قب ــا  م ــب طبيعته ــر حس ــذه المخاط ــع ه ــل م للتعام

والعمــل لضمــان إســتمرارية أعمــال وعمليــات الشــركة علــى مســتوياتها المختلفــة. 

وتؤمــن الشــركة بــأن إطــار إدارة المخاطــر الفاعــل يتطلــب وجــود إجــراءات متســقة وثابتــة لتقييــم ومراقبــة المســائل المتعلقــة 
ــركة  ــات الش ــع توجه ــة م ــة متوافق ــذه العملي ــون ه ــروري أن تك ــن الض ــركة وم ــة إدارات الش ــا بكاف ــاغ عنه ــر واإلب بالمخاط

وأهدافهــا وباألخــص التخطيــط اإلســتراتيجي والتخطيــط الســنوي لألعمــال.

وقــد إعتمــدت الشــركة فــي وقــت ســابق الئحــة إطــار إدارة المخاطــر، ويهــدف هــذا اإلطــار إلــى تحديــد منهجيــة عمــل رســمية 
إلدارة المخاطــر تحمــل الخصائــص التاليــة:

1-  اإلســتجابة إلحتياجــات اإلدارة التنفيذيــة فيمــا يتعلــق بتوفيــر معلومــات عــن المخاطــر وتطويــر نظــم الحوكمــة 
بالشــركة.

2- توفير القدرة على رصد ومراقبة وإدارة وترتيب أولويات المخاطر المعقدة بشكل مستمر.
3- أن تتم عملية إدارة المخاطر الرئيسية بشكل فاعل بما يخدم أصحاب المصالح المعنيين.

***
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سياسة توزيع األرباح 

يتولــى مجلــس اإلدارة التوصيــة بإعــان ودفــع أي أربــاح قبــل إقرارهــا مــن ِقبــل المســاهمين فــي إجتمــاع الجمعيــة العامــة، حيــث 
تقــوم الشــركة بتوزيــع أربــاح مرحليــة علــى مســاهميها بهــدف تعزيــز قيمــة إســتثماراتهم فيها. 

ــابقً  ــركة س ــا الش ــي حققته ــاح الت ــا األرب ــن بينه ــل م ــن العوام ــدد م ــى ع ــد عل ــاهمين تعتم ــاح للمس ــع األرب ــة لتوزي إن أي توصي
والمتوقعــة والتدفقــات النقديــة ومتطلبــات رأس المــال والتوســعات المســتقبلية ومعطيــات الســوق والعوامــل اإلقتصاديــة 

بشــكل عــام والــزكاة، فضــًا عــن اإلعتبــارات القانونيــة والنظاميــة وغيرهــا مــن العوامــل األخــرى.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن عمليــة توزيــع األربــاح تخضــع للقيــود الــواردة فــي النظــام األساســي للشــركة وقانــون الشــركات والئحــة 
حوكمــة الشــركات، حيــث يتــم توزيــع  أربــاح الشــركة الصافيــة علــى الوجــه اآلتــي:

1-  يجنــب )10%( مــن صافــي األربــاح لتكويــن اإلحتياطــي النظامــي للشــركة ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف 
هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور )30%( مــن رأس المــال المدفــوع.

ــي  ــن إحتياط ــاح لتكوي ــي األرب ــن صاف ــب )20%(م ــس اإلدارة أن تجن ــراح مجل ــى إقت ــاءًا عل ــة بن ــة العادي ــة العام للجمعي  -2
إتفاقــي يخصــص لغــرض أو أغــراض معينــة.

للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن إحتياطيــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل   -3
توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح مبالــغ 

إلنشــاء مؤسســات إجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائمــً مــن هــذه المؤسســات.
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اولى على المساهمين تعادل نسبة )5%( من رأسمال الشركة المدفوع.  -4

مــع مراعــاة األحــكام المقــررة فــي المــادة )مكافــآة أعضــاء المجلــس( مــن النظــام األساســي فــي الشــركة ، والمــادة   -5
السادســة والســبعين مــن نظــام الشــركات يخصــص بعــد مــا تقــدم نســبة )10%( مــن الباقــي لمكافــأة أعضــاء مجلــس 

اإلدارة، علــى أن يكــون إســتحقاق هــذه المكافــأة متناســبً مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو.
6- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح.

ــع  ــس اإلدارة بتوزي ــض مجل ــى تفوي ــة عل ــخ 2018/05/13م، بالموافق ــدة بتاري ــاهمين المنعق ــة للمس ــة العام ــت الجمعي ــد قام وق
أربــاح مرحليــة بشــكل نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي عــن العــام المالــي 2018م وتحديــد تاريــخ اإلســتحقاق والصــرف وفقــً للضوابــط 

واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذًا لنظــام الشــركات.

ــاح  كذلــك تمــت الموافقــة مــن قبــل الجميعــة العامــة لمســاهمي الشــركة بتاريــخ 2018/05/13م، علــى مــا تــم توزيعــه مــن أرب
الشــركة عــن النصــف األول مــن العــام المالــي 2017م، والبالــغ 42 مليــون ريــال ســعودي بواقــع )1.75( ريــال حصــة الســهم الواحــد 
ــال  ــون ري ــغ 36 ملي ــي 2017م والبال ــام المال ــن الع ــي م ــف الثان ــن النص ــك ع ــهم وكذل ــمية للس ــة اإلس ــن القيم ــبة 17.5% م وبنس

بواقــع )1.5( ريــال حصــة الســهم الواحــد وبنســبة 15% مــن القيمــة اإلســمية للســهم.

وقــد أوصــى مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للعــدد واألدوات )ســاكو( بتاريــخ 2018/07/23م بتوزيــع أرباح نقدية على مســاهمي 
الشــركة عــن  النصــف االول مــن العــام 2018م علــى النحــو التالي :

24.000.000 ريالإجمالي المبلغ الموزع
1 ريالحصة السهم الواحد

10%نسبة التوزيع من القيمة األسمية للسهم

تاريخ اإلستحقاق
تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم يوم االستحقاق 

2018/09/04م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز 
إيداع األوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق

2018/09/19متاريخ التوزيع
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كذلــك أوصــى مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للعــدد واألدوات )ســاكو( بتاريــخ 2019/02/26م بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى 
مســاهمي الشــركة عــن النصــف الثانــي مــن العــام 2018م علــى النحــو التالــي:

36.000.000 ريالإجمالي المبلغ الموزع
1 ريالحصة السهم الواحد

10%نسبة التوزيع من القيمة األسمية للسهم

تاريخ اإلستحقاق
تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم يوم االستحقاق 2019/04/03 
والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق 

المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق.
2019/04/17متاريخ التوزيع

وقد جرى توزيع األرباح  عن النصف األول من العام 2018م، وجاري توزيع األرباح عن النصف الثاني كما هو معلن عنه. 

ــة  ــل الموافق ــن أج ــاهمين م ــة للمس ــة العام ــى الجمعي ــوص عل ــذا الخص ــس اإلدارة به ــه مجل ــام ب ــا ق ــرض م ــم ع ــوف يت وس
وكذلــك ســوف يعــرض بنــد الموافقــة علــى تفويــض مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح مرحليــة علــى المســاهمين مــع تحديــد تاريــخ 

األحقيــة والتوزيــع مــع األخــذ باإلعتبــار الضوابــط ذات الصلــة. 

ال يوجد أي ترتيب أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.  

إدارة الشركة 

أ- عضوية مجلس اإلدارة:

يتكــون مجلــس إدارة الشــركة مــن )9( أعضــاء حيــث قامــت الجمعيــة العامــة للمســاهمين بتاريــخ 2017/05/04م  بإنتخــاب 
أعضــاء مجلــس اإلدارة للــدورة التــي بــدأت بتاريــخ 2017/07/20م ولمــدة ثاثــة ســنوات.

وعليــه فــإن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للعــدد واألدوات )ســاكو( خــال العــام 2018م، هــم حســب الجــدول 
التالــي الــذي  يوضــح أســماء األعضــاء وتكويــن مجلــس اإلدارة وتصنيــف أعضائــه وتاريــخ العضويــة:

تاريخ العضويةالصفةالمنصباإلسم

مستقلرئيس مجلس اإلدارةعبدالرحمن أمين حسن جاوه
تم اعادة انتخابه من قبل الجمعية العامة 

للمساهمين بتاريخ 2017/05/04م وذلك للدورة التي 
بدأت بتاريخ 2017/07/20م

تنفيذيرئيس إدارة الشؤون اإلدارية والموظفين/ عضوخالد محمد عبدالعزيز الحميدي
تم اعادة انتخابه من قبل الجمعية العامة 

للمساهمين بتاريخ 2017/05/04م وذلك للدورة التي 
بدأت بتاريخ 2017/07/20م

تنفيذيالرئيس التنفيذي/العضو المنتدبسمير محمد عبدالعزيز الحميدي
تم اعادة انتخابه من قبل الجمعية العامة 

للمساهمين بتاريخ 2017/05/04م وذلك للدورة التي 
بدأت بتاريخ 2017/07/20م

تنفيذيرئيس إدارة التسويق والمبيعات /عضوهيثم محمد عبدالعزيز الحميدي
تم اعادة انتخابه من قبل الجمعية العامة 

للمساهمين بتاريخ 2017/05/04م وذلك للدورة التي 
بدأت بتاريخ 2017/07/20م

غير تنفيذيعضوطال محمد بخش
تم اعادة انتخابه من قبل الجمعية العامة 

للمساهمين بتاريخ 2017/05/04م وذلك للدورة التي 
بدأت بتاريخ 2017/07/20م

غير تنفيذيعضوبندر خالد إبراهيم التركي
تم اعادة انتخابه من قبل الجمعية العامة 

للمساهمين بتاريخ 2017/05/04م وذلك للدورة التي 
بدأت بتاريخ 2017/07/20م

مستقلعضوأحمد محمد سالم السري
تم اعادة انتخابه من قبل الجمعية العامة 

للمساهمين بتاريخ 2017/05/04م وذلك للدورة التي 
بدأت بتاريخ 2017/07/20م

مستقلعضوعبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق
تم اعادة انتخابه من قبل الجمعية العامة 

للمساهمين بتاريخ 2017/05/04م وذلك للدورة التي 
بدأت بتاريخ 2017/07/20م

غير تنفيذيعضوهاني أحمد يوسف الشويعر
تم  انتخابه من قبل الجمعية العامة 

للمساهمين بتاريخ 2017/05/04م وذلك للدورة التي 
بدأت بتاريخ 2017/07/20م
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أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان واإلدارة التنفيذيــة ووظائفهــم الحاليــة 
والســابقة ومؤهالتهــم وخبراتهــم.

الصفةاإلسمالرقم
الوظائف
الحالية

الوظائف
السابقة

الخبراتالمؤهالت

عبدالرحمن 1
أمين حسن 

جاوه

رئيس 
مجلس 

اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة - 
شركة الشيكات السياحية 

السعودية
نائب رئيس مجلس اإلدارة - 
السعودي الفرنسي كابيتال

عضو مجلس اإلدارة - البنك 
السعودي الفرنسي

عضو مجلس اإلدارة - 
سوفيتكو

عضو مجلس اإلدارة - اليانز 
السعودي الفرنسي للتأمين 

التعاوني
عضو مجلس اإلدارة - شركة 

األمثل للتمليك
عضو مجلس اإلدارة - شركة 

كام السعودي الفرنسي
عضو مجلس اإلدارة - شركة 

الفرنسي تداول
- عضو مجلس اإلدارة - 

الشركة السعودية الفرنسية 
للتأمين التعاوني اليانز

برنامج اإلدارة المتقدمة - إدارة 
أعمال - جامعة هارفرد - الواليات 

المتحدة األمريكية )برنامج 
تدريبي(

- بكالوريوس إدارة أعمال دولية - 
جامعة اوهايو - الواليات المتحدة 

األمريكية

- خبرة في مجال اإلدارة 
االستراتيجية  واإلستثمارات 

المالية  وفي مجال البنوك و 
التجزئة و التأمين والسياحة.

خالد محمد 2
عبدالعزيز 
الحميدي

عضو 
مجلس 
اإلدارة / 
تنفيذي

رئيس إدارة 
الشؤون 
اإلدارية 

والموظفين  
- ساكو

مدير مشروع / مهندس 
موقع -  شركة الحميدي 

للمقاوالت
مهندس مشروع - شركة 

اتش بي زاكري االمريكيه

حاصل على درجة البكالوريوس 
في الهندسة في عام 1979م 

من جامعة سذرن ميثوديست  
- داالس - الواليات المتحدة 

األمريكية

خبرة في مجال الشؤون اإلدارية 
والموارد البشرية و إدارة المشاريع

سمير محمد 3
عبدالعزيز 
الحميدي

العضو 
المنتدب / 

تنفيذي
رئيس اللجنة 

التنفيذية

الرئيس 
التنفيذي - 

ساكو

حاصل على درجة البكالوريوس المدير العام - ساكو
في االقتصاد وإدارة األعمال في 

عام 1980م من جامعة سذرن 
ميثوديست - بداالس -   الواليات 

المتحدة األمريكية

خبرة  في مجال اإلدارة التنفيذية 
واالستراتيجية في قطاع التجزئة   

والصناعة والتأمين.

هيثم محمد 4
عبدالعزيز 
الحميدي

عضو 
مجلس 
األدارة / 
تنفيذي

رئيس إدارة 
التسويق 

والمبيعات - 
ساكو

مسؤول اإلستثمار العالمي 
بنك الرياض

رئيس محفظة األوراق المالية 
مؤسسة النقد السعودي

حاصل على درجة البكالوريوس 
في علوم االقتصاد في عام 

1987م من جامعة سذرن 
ميثوديست -  بداالس - الواليات 

المتحدة األمريكية
حاصل على درجة الماجستير في 
إدارة األعمال في عام 1989م من 

جامعة داالس - الواليات المتحدة 
األمريكية

خبرة في مجال إدارة المبيعات 
والتسويق   و في مجال 

القطاعات اإلستثمارية والخدمات 
المالية وقطاع البتروكيماويات

طال محمد 5
بخش

عضو 
مجلس 

اإلدارة
عضو لجنة 

المراجعة

رئيس 
مجلس إدارة 
شركة ريتاج 

المتميزة 
لإلستثمار 
التجاري 
- ذات 

مسؤولية 
محدودة

مدير الحسابات الخاصة في 
البنك األهلي

حاصل على شهادة الماجستير 
في اإلدارة  المالية عام 1992م 
من جامعة جورج واشنطن - 
واشنطن - الواليات المتحدة 

األمريكية

خبرة في  مجال العمل 
المصرفي واإلداري والمحاسبي

بندر خالد 6
إبراهيم 
التركي

عضو 
مجلس 

اإلدارة

مستشار تسويقي في 
الشركة السعودية العربية 

للتسويق - مسؤولية 
محدودة

مدير عام المنطقة الوسطى 
في الشركة السعودية 

العربية للتسويق - مسؤولية 
محدودة

حاصل على شهادة البكالوريوس 
في إدارة األعمال في عام 1994م 

من جامعة الملك سعود -الرياض 
- المملكة العربية السعودية

حاصل على ماجستير إدارة 
األعمال في التسويق في عام 

1998م من جامعة جورج واشنطن 
- واشنطن - الواليات المتحدة 

األمريكية

خبرة في االدارة التنفيذية وفي 
قطاع التجزئة والقطاعات 
التسويقية واالستثمارية  

والعقارية



[  28  ]

الصفةاإلسمالرقم
الوظائف
الحالية

الوظائف
السابقة

الخبراتالمؤهالت

أحمد محمد 7
سالم السري

عضو 
مجلس 

اإلدارة
رئيس لجنة 

المراجعة
رئيس لجنة 
الترشيحات 
والمكافآت

عضو اللجنة 
التنفيذية

رئيس 
مجلس 
اإلدارة 

لشركة الملز 
المالية

مسؤول النظم وادارة  تقنية 
المعلومات في  جامعة 

الملك فهد للبترول والمعادن.
مدير شركة الخليج  للكمبيوتر 

والمعدات اإللكترونية

حاصل على شهادة البكالوريوس 
في الهندسة الكيميائية في 

عام 1970م من جامعة تكساس 
–  أوستن –الواليات المتحدة 

األمريكية

خبرة في مجال  نظم 
المعلومات وحوكمة الشركات 
وانشاء وإدارة صناديق اإلستثمار 

وادارة المخاطر

عبدالمحسن 8
إبراهيم 

عبدالعزيز 
الطوق

نائب رئيس 
مجلس 

اإلدارة
عضو اللجنة 

التنفيذية

الرئيس 
التنفيذي 
لشركة 
الطوق

حاصل على شهادة البكالوريوس 
في إدارة األعمال عام 1995م من 
جامعة الملك سعود -  الرياض 

-  المملكة العربية السعودية

خبرة في مجال اإلدارة واإلستثمار 
العقاري والطاقة وااالتصاالت 

والخدمات المالية ويتمتع 
بعضوية منظمة رؤساء العمال 

الشباب )YPO( ومنظمة القيادات 
العربية الشابة )YAL( يشغل 

عضوية مجلس اإلدارة في عدة 
شركات رائدة في المملكة 
العربية السعودية وخارجها

هاني أحمد 9
يوسف 
الشويعر

عضو 
مجلس 

اإلدارة

مستشار 
تنفيذي في 
شركة رتاج 

المتميزة 
لإلستثمار 

التجاري

عضو منتدب في شركة 
االهلي المالية

مدير تطوير األعمال في البنك 
السعودي البريطاني

حاصل على شهادة البكالوريوس 
بالمحاسبة في عام 1984 من 

جامعة القاهرة - مصر

خبرة في مجال اإلدارة التنفيذية 
في نطاق االستثمارات التجارية 

والقطاع المصرفي

لطفي 10
قاسم 
شحادة

عضو لجنة 
المراجعة

عضو لجنة 
الترشيحات 
والمكافآت

مستشار 
مالي و 

إستشاري 
للثروات 
العائلية

عضو لجنة 
المراجعة 

في 
مجموعة 

شركة 
الخريف

 
عضو لجنة 
المراجعة 
في إدارة 

شركة 
الخليج 

للتدريب 
والتعليم

عضو لجنة المراجعة في 
شركة الملز كابيتال

شريك أول في أرنست أند 
يونغ ومدير مركز األعمال 

العائلية
شريك في آرثر أندرسن 

للخدمات اإلستشارية
مدير التدقيق والضرائب في 

شركة برايس واتر هاوس 
PW كوبر

حاصل على شهادة البكالوريس 
في إدارة األعمال و المحاسبة من 

الجامعة األمريكية في بيروت 
عام 1973م دراسات محاسبية 

في مجال المحاسبة  من جامعة 
هيوستن عام 1979م- الواليات 

المتحدة األمريكية

خبرة في مجال اإلستشارات 
المالية و  والتدقيق والمحاسبة 

والحوكمة



[  29  ]

ــة  أســماء الشــركات داخــل المملكــة أو خارجهــا والتــي يكــون ألعضــاء المجلــس عضوي
فــي مجالــس إداراتهــا الحاليــة أو الســابقة أو مــن مديريهــا:

اإلسم

العضوية في 
مجلس إدارت 

الشركات  
السعودية 

وطبيعتها القانونية

العضويات خارج العضويات السابقة
المؤهالتالمملكة

عضو مجلس إدارة بنك الرياض عبد الرحمن أمين جاوه
- مساهمة

رئيس مجلس إدارة  الشركة 
السعودية للعدد واألدوات - 

ساكو  -مساهمة

عضو مجلس اإلدارة - البنك 
السعودي الفرنسي

عضو مجلس اإلدارة - 
سوفيتكو

عضو مجلس اإلدارة - اليانز 
السعودي الفرنسي للتأمين 

التعاوني
عضو مجلس اإلدارة - شركة 

األمثل للتمليك
عضو مجلس اإلدارة - شركة 

كام السعودي الفرنسي
عضو مجلس اإلدارة - شركة 

الفرنسي تداول
عضو مجلس اإلدارة - الشركة 

السعودية الفرنسية للتأمين 
التعاوني اليانز

برنامج اإلدارة المتقدمة - إدارة -
أعمال - جامعة هارفرد - 

الواليات المتحدة األمريكية 
)برنامج تدريبي(

بكالوريوس إدارة أعمال دولية 
- جامعة اوهايو - الواليات 

المتحدة األمريكية

سمير محمد عبدالعزيز 
الحميدي

العضو المنتدب في الشركة 
السعودية للعدد واألدوات  

-  مساهمة
عضو مجلس إدارة دويتشه 

السعودية لألوراق المالية  -  
مساهمة مقفلة

عضو مجلس إدارة شركة 
مؤسسة الحميدي للمقاوالت 

-  مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة شركة ابناء 

محمد عبدالعزيز الحميدي 
القابضة - مسؤولية محدودة

عضو مجلس إدارة شركة 
مجموعة أسترا الصناعية

عضو مجلس إدارة شركة اليانز 
للتأمين - مساهمة عامة

عضو مجلس إدارة شركة 
أيس انترناشيونال لميتد - ذات 

مسؤولية محدودة

حاصل على درجة 
البكالوريوس في االقتصاد 

وإدارة األعمال في عام 1980م 
من جامعة سذرن ميثوديست 
بداالس - تكساس -  الواليات 

المتحدة األمريكية

هيثم محمد عبدالعزيز 
الحميدي

عضو مجلس إدارة الشركة 
السعودية للعدد واألدوات 

)ساكو( - مساهمة
عضو مجلس إدارة الشركة 

الوطنية للبتروكيماويات 
)بتروكيم( -  مساهمة

عضو مجلس إدارة شركة ثوب 
األصيل - مساهمة

عضو مجلس إدارة شركة رنا 
لإلستثمار - مساهمة مقفلة

عضو مجلس إدارة شركة 
مؤسسة الحميدي للمقاوالت 

- مساهمة محدودة
عضو مجلس إدارة شركة ابناء 

محمد عبدالعزيز الحميدي 
القابضة - مسؤولية محدودة

حاصل على درجة --
البكالوريوس في علوم 

االقتصاد في عام 1987م من 
جامعة سذرن ميثوديست - 
بداالس  - الواليات المتحدة 

األمريكية
حاصل على درجة الماجستير 

في إدارة األعمال في عام 
1989م من جامعة داالس - 
الواليات المتحدة األمريكية

عضو مجلس إدارة الشركة بندر خالد إبراهيم التركي
السعودية للعدد واألدوات 

)ساكو( - مساهمة.

عضو مجلس إدارة شركة 
جدة القابضة للتطوير 

العمراني

عضو مجلس اإلدارة لشركة 
النهلة للتجارة والمقاوالت - 

مسؤولية محدودة

عضو مجلس اإلدارة شركة 
التركي الطبية - مسؤولية 

محدودة
عضو مجلس إدارة االتحاد 

العربي السعودي للسيارات 
والدرجات النارية - مؤسسة 

حكومية

حاصل على شهادة -
البكالوريوس في إدارة األعمال 

في عام 1994م  من جامعة 
الملك سعود - الرياض 

-المملكة العربية السعودية
حاصل على ماجستير إدارة 
األعمال في التسويق في 

عام 1998م من جامعة 
جورج واشنطن - واشنطن - 

الواليات المتحدة األمريكية



[  30  ]

اإلسم

العضوية في 
مجلس إدارت 

الشركات  
السعودية 

وطبيعتها القانونية

العضويات خارج العضويات السابقة
المؤهالتالمملكة

عضو مجلس إدارة الشركة أحمد محمد سالم السري
السعودية للعدد واألدوات 

)ساكو( -مساهمة
عضو مجلس إدارة شركة 

الخليج للتدريب والتعليم - 
مساهمة

عضو مجلس اإلدارة شركة 
الفلك للمعدات والتجهزات 

اإللكترونية  -  مسؤولية 
محدودة

عضو مجلس إدارة شركة 
العناية للعلوم والخدمات 

الطبية  -  مسؤلية محدودة
رئيس مجليس اإلدارة لشركة 

الملز المالية

عضو مجلس اإلدارة - البنك 
السعودي الفرنسي -  

مساهمة

حاصل على شهادة -
البكالوريوس في الهندسة 

الكيميائية في عام 1970م من 
جامعة تكساس -  أوستن - 

الواليات المتحدة األمريكية

عبدالمحسن إبراهيم 
عبدالعزيز الطوق

عضو مجلس إدارة الشركة 
السعودية للعدد واألدوات 

)ساكو( -مساهمة
عضو مجلس إدارة البنك 

العربي -  مساهمة

عضو مجلس إدارة شركة 
دار التمليك  -  مسؤولية 

محدودة
عضو مجلس إدارة الشركات 

التالية وهي ذات مسؤولية 
محدودة  - شركة الطوق 

- الشركة السعودية 
لتغليف المعادن  -  الشركة 

السعودية ألجهزة االتصاالت  
-  شركة الطوق القابضة  -  
شركة نت وركرس السعودية 

للخدمات المحدودة - 
الشركة العربية للصناعات 

المحدودة - شركة المنتجات 
الفوالذية المحدودة

عضو مجلس إدارة شركة 
المجموعة األمريكية الدولية 

والبنك العربي الوطني للتأمين 
التعاوني

حاصل على شهادة شركة ايثوس المحدودة
البكالوريوس في إدارة األعمال 
عام 1995م من جامعة الملك 
سعود -  الرياض -  المملكة 

العربية السعودية

عضو مجلس إدارة الشركة هاني الشويعر
السعودية للعدد واألدوات 

)ساكو( -مساهمة

عضو منتدب في شركة 
االهلي المالية

حاصل على شهادة -
البكالوريوس بالمحاسبة في 
عام 1984 من جامعة القاهرة 

- مصر

عضو مجلس إدارة الشركة طال محمد بخش
السعودية للعدد واألدوات 

)ساكو( -مساهمة
عضو مجلس إدارة شركة أبرار 
العالمية القابضة -مسؤولية 

محدودة
رئيس مجلس إدارة شركة 

ريتاج المتميزة لإلستثمار 
التجاري - مسؤولية محدودة

حاصل على شهادة --
الماجستير في اإلدارة  المالية 

عام 1992م من جامعة 
جورج واشنطن - واشنطن - 

الواليات المتحدة األمريكية

خالد محمد عبدالعزيز 
الحميدي

عضو مجلس إدارة الشركة 
السعودية للعدد واألدوات 

)ساكو( - مساهمة
عضو مجلس إدارة مؤسسة 

اليمامة الصحفية - مؤسسة 
صحفية

حاصل على درجة --
البكالوريوس في الهندسة 
في عام 1979م من جامعة 

سذرن ميثوديست - بداالس - 
الواليات المتحدة األمريكية
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ب- إجتماعات مجلس اإلدارة:
إجتمع أعضاء مجلس اإلدارة سبعة إجتماعات خال عام 2018م وكان حضور األعضاء كما يلي:

أسم العضو
تواريخ االجتماعات في عام 2018م

اإلجمالي
2018/12/17م2018/10/23م2018/10/09م2018/07/23م2018/04/26م2018/04/08م2018/03/26م

عبدالرحمن أمين 
üüüüüüü7/7حسن جاوه

خالد محمد 
üüüüüüü7/7عبدالعزيز الحميدي

سمير محمد 
üüüüüüü7/7عبدالعزيز الحميدي

هيثم محمد 
üüüüüüü7/7عبدالعزيز الحميدي

üüüüüüü7/7بندر خالد التركي

üüüüüüü7/7أحمد محمد السري

üüüüüüü7/7عبدالمحسن الطوق

üüüüüüü7/7طال محمد بخش

هاني أحمد يوسف 
üüüüüüü7/7الشويعر

األتعــاب والمكافــآت المدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن وأعضــاء 
اللجــان خــالل العــام 2018م  :

لقــد تقاضــى أعضــاء مجلــس اإلدارة خــال العــام 2018م مكافــآة إجماليــة قدرهــا مبلــغ )1،700،000( ريــال ســعودي وذلك عن الســنة 
ــآت  ــيحات والمكاف ــة الترش ــة ولجن ــة المراجع ــات لجن ــور إجتماع ــدالت حض ــى ب ــة إل ــخ 2017/12/31م، إضاف ــة بتاري ــة المنتهي المالي

واللجنــة التنفيذيــة خــال العــام 2018م. 
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
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أواًل: األعضاء المستقلين

1
عبدالرحمن 
أمين حسن 

جاوه
200.00000000200.000000000200.0000

أحمد محمد 2
200.000045.000000245.000000000245.0000سالم السري

3

عبدالمحسن 
إبراهيم 

عبدالعزيز 
الطوق

200.000018.000000218.000000000218.0000

600.000063.000000663.000000000663.0000المجموع

ثانيً: األعضاء غير التنفيذيين

طال محمد 1
200.000015.000000215.000000000215.0000بخش

2
بندر خالد 
ابراهيم 
التركي

200.00009.000000209.000000000209.0000

3
هاني أحمد 

يوسف 
الشويعر

100.00000000100.000000000100.0000

500.000024.000000524.000000000524.0000المجموع

ثالثً: األعضاء التنفيذيين

1
خالد محمد 

عبدالعزيز 
الحميدي

200.00000000200.000000000200.0000

2
سمير محمد 

عبدالعزيز 
الحميدي

200.000015.000000215.000000000215.0000

3
هيثم محمد 

عبدالعزيز 
الحميدي

200.00000000200.000000000200.0000

600.000015.00000061.000000000615.0000المجموع
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مكافآت كبار التنفيذيين
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الرئيس 
التنفيذي

المدير 
المالي

CAO

COO

CIO

5.841.649-3.504.9171.409.495388.1055.302.517286.500252.632المجموع

مكافآت أعضاء اللجان

المكافآت الثابتة )عدا بدل 
المجموعبدل حضور جلساتحضور الجلسات(

أعضاء لجنة المراجعة

21.00021.000-1- احمد محمد سالم السري

15.00015.000-2- طال محمد بخش

365.00021.00086.000- لطفي قاسم شحادة

65.00057.000122.000المجموع

أعضاء لجنة اترشيحات والمكافآت

3.0003.000-1- عبدالمحسن ابراهيم عبدالعزيز الطوق

9،0009،000-2- احمد محمد سالم السري

365.00012.00077.000- لطفي قاسم شحادة

9.0009.000-4- بندر التركي 

65.00027.0009.000المجموع

أعضاء اللجنة التنفيذية

15.00015.000-1- عبدالمحسن ابراهيم عبدالعزيز الطوق

15.00015.000-2- احمد محمد سالم السري

15.00015.000-3- سمير محمد عبدالعزيز الحميدي

45.00045.000-المجموع

وال يوجــد أي مبالــغ أو مزايــا ماليــة أو عينيــة دفعــت ألعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر مــاورد فــي الجــدول أعــاه مقابــل أي أعمــال أو 
مناصــب تنفيذيــة أو فنيــة أو إداريــة إستشــارية.   

ــام 2018م  ــن الع ــس اإلدارة ع ــاء مجل ــأة أعض ــرف مكاف ــآت بص ــيحات والمكاف ــة الترش ــة لجن ــى توصي ــاء عل ــس بن ــى المجل أوص
ــعودي. ــال س ــي )1،800،000( ري ــغ أجمال بمبل

وفي هذا الصدد تؤكد إدارة ساكو  بأنه:
1-  ال توجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

2- ال توجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي ساكو عن أي حقوق في األرباح.
3- ال توجد أي إستثمارات أو إحتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.
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ت- نسبة ملكية األسهم والتغير فيها خالل السنة المالية 2018م .

1- نســب ملكيــة األســهم وأدوات الديــن  والتغيــر فيهــا خــالل الســنة الماليــة 2018م  
ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذين:

الجــدول التالــي يوضــح نســبة ملكيــة األســهم والتغيــر فيهــا خــال الســنة الماليــة 2018م ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار 
ــن  : ــر وأدوات الدي ــم القص ــم وأوالده ــن وأزواجه التنفيذي
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قبل 
زيادة 
رأس 
المال*

بعد 
زيادة 
رأس 
المال

عبدالرحمن أمين 1
حسن جاوه

رئيس مجلس 
2014/07/20م--- 0 % 0 %1.0001.000**مستقلسعودياإلدارة

2
خالد محمد 

عبدالعزيز 
الحميدي

رئيس إدارة 
الشؤون اإلدارية 

والموظفين/ 
عضو

2014/07/20م----1.33%1.545.2211.224.0001.836.000تنفيذيسعودي

3
سمير محمد 

عبدالعزيز 
الحميدي

الرئيس 
التنفيذي/

العضو المنتدب
2014/07/20م---0%1.349.2181.349.2182.023.827تنفيذيسعودي

4
هيثم محمد 

عبدالعزيز 
الحميدي

رئيس إدارة 
التسويق 

والمبيعات /
عضو

2014/07/20م---0%84.00084.000126.000تنفيذيسعودي

طال محمد 5
غير سعوديعضوبخش

2014/07/20م---0%1.000**1.000**1.000**تنفيذي

بندر خالد 6
غير سعوديعضوإبراهيم التركي

2014/07/20م---0%1.000**1.000**1.000**تنفيذي

أحمد محمد 7
2014/07/20م--- 0 %1.000**1.000**1.000**مستقلسعوديعضوسالم السري

8
عبدالمحسن 

إبراهيم 
عبدالعزيز الطوق

2014/07/20م--- 0 %1.000**1.000**1.000**مستقلسعوديعضو

هاني بوسف 9
غير سعوديعضوأحمد شويعر

2017/07/20م---0%1.0001.0001500تنفيذي

* بتاريــخ 2018/12/17م وافقــت الجمعيــة العامــة للمســاهمين علــى زيــادة رأس مــال الشــركة  وفقــً لتوصيــة مجلــس اإلدارة بزيــادة رأس مــال 

الشــركة عــن طريــق منــح ســهم واحــد مقابــل كل ســهمين مملوكيــن. 

** تم تخصيص هذه األسهم  لضمان مسؤولية عضو مجلس اإلدارة المعني ولم تشملها زيادة رأس المال.
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التغير في حصص الملكية لكبار المساهمين خالل السنة المالية 2018م

الجــدول التالــي يوضــح نســبة ملكيــة األســهم والتغيــر فيهــا خــال الســنة الماليــة 2018م لكبــار المســاهمين الذيــن يمكلــون %5 
مــن رأس مــال الشــركة:

المساهمون
الذين يمتلكون ٥% أو أكثر 

من رأس مال الشركة

في نهاية سنة )2018م(في بداية سنة )2018م(
نسبة التغير

النسبة المئويةعدد األسهمالنسبة المئويةعدد األسهم

شركة مؤسسة الحميدي 
17.74 %4.259.204للمقاوالت

قبل زيادة رأس المال 
3.732.013

بعد زيادة رأس المال
5.598.019

% 15.55%2.19-

17.85%4.284.000شركة أبرار العالمية القابضة

قبل زيادة رأس المال
4.284.000

بعد زيادة رأس المال
6.426.000

%17.85%0

عبد الرحمن حسن عباس 
17.85%4.284.000شربتلي

قبل زيادة رأس المال
4.284.000

بعد زيادة رأس المال
6.426.000

%17.85%0

سمير محمد عبدالعزيز 
5.62%1.349،218الحميدي

قبل زيادة رأس المال
1،349،218

بعد زيادة رأس المال
2.023.827

%5.62%0

خالد محمد عبدالعزيز 
6.43%1.545،221الحميدي

قبل زيادة رأس المال
1،224،000

بعد زيادة رأس المال
1.836.000

%5.10%1.33-

- فيمــا عــدا مــا ذكــر، ال يوجــد أي مصلحــة أو أوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق إكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار 
ــر فــي تلــك الحقــوق خــال  التنفيذييــن أو أقربائهــم فــي أســهم أو أدوات ديــن الشــركة أو الشــركات التابعــة أو أي تغيي

عــام 2018م.
- ال يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة للشركات التابعة.  

- ال يوجــد أي مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص )عــدا أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار 
التنفيذييــن وأقرابائهــم( أبلغــوا الشــركة بتلــك الحقــوق بموجــب المــادة 45 مــن قواعــد التســجيل واإلدارج أو أي تغييــر فــي 

تلــك الحقــوق خــال الســنة الماليــة األخيــرة.  
ــا  ــابهة أصدرته ــوق مش ــاب أو حق ــق إكتت ــرات ح ــة أو مذك ــة تعاقدي ــل أو أوراق مالي ــة للتحوي ــن قابل ــد أي أدوات دي - ال يوج

الشــركة أو منحتهــا خــال الســنة الماليــة 2018م، وال يوجــد أي عــوض حصلــت عليــه ســاكو فــي مقابــل ذلــك.
ــق  ــرات ح ــة أو مذك ــة تعاقدي ــل أو أوراق مالي ــة للتحوي ــن قابل ــب  أدوات دي ــاب بموج ــل أو إكتت ــوق تحوي ــد أي حق - ال يوج

إكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة خــال العــام 2018م.
- ال يوجــد أي إســترداد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانــب الشــركة أو شــركتها التابعــة ألي أدوات ديــن قابلــة لإلســترداد تمــت خــال 

2018م. العام 
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ــماء  ــام 201٧م وأس ــالل ع ــدة خ ــاهمين المنعق ــة للمس ــات العام ــخ الجمعي ــان بتواري بي
أعضــاء مجلــس اإلدارة الحاضريــن لهــذه الجمعيــات.

االسمالرقم
سجل الحضور

اإلجتماع األول بتاريخ 13/2018/0٥ - 
جمعية عامة غير عادية

اإلجتماع الثاني بتاريخ 2018/12/1٧ 
- جمعية عامة غير عادية

عبدالرحمن جاوه1
üüرئيس مجلس اإلدارة

üüخالد محمد عبدالعزيز الحميدي2

سمير محمد عبدالعزيز الحميدي3
üüالرئيس التنفيذي/العضو المنتدب

üüهيثم محمد عبدالعزيز الحميدي4

ûûطال محمد بخش5

üüبندر خالد إبراهيم التركي6

7
أحمد محمد سالم السري

رئيس لجنة المراجعة 
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 

üû

عبدالمحسن إبراهيم الطوق8
üüنائب رئيس مجلس اإلدارة

ûûهاني يوسف أحمد شويعر9

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

عدد طلبات الشركة لسجل 
أسباب الطلبتاريخ الطلبالمساهمين

2
توزيع أرباح2018/02/11م

توزيع أرباح2018/09/04م
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لجان مجلس اإلدارة

1- لجنة المراجعة

فيما يلي وصف مختصر إلختصاصات ومهام لجنة المراجعة:

ــة  ــر والقوائــم الماليــة وأنظمــة الرقاب تختــص لجنــة المراجعــة بمراقبــة أعمــال الشــركة والتحقــق مــن ســامة ونزاهــة التقاري
الداخليــة وذلــك مــن خــال: 

• اإلشــراف علــى إدارة المراجعــة الداخليــة للشــركة مــن أجــل التحقــق مــن مــدى فعاليتهــا فــي تنفيــذ األعمــال والمهــام 
التــي يكلفهــا بهــا مجلــس اإلدارة.

• مراجعة خطة وإجراءات المراجعة الداخلية.
• مراجعة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة اإلجراءات التصحيحية لنقاط الضعف التي تم ماحظتها.

• رفــع التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة والجمعيــة العامــة بشــأن تعييــن أو إنهــاء خدمــات المحاســبين القانونيــن وتحديــد 
أتعابهــم مــع األخــذ بعيــن اإلعتبــار إســتقاليتهم أثنــاء تقديــم التوصيــات.

• متابعــة أعمــال المحاســبين القانونيــن وإعتمــاد أيــة أنشــطة خــارج نطــاق أعمــال المراجعــة الموكلــة إليهــم أثنــاء قيامهم 
ــال المراجعة. بأعم

• مراجعة خطة المراجعة مع مراجع الحسابات وإبداء ماحظاتها عليها.
• مراجعة ماحظات مراجع الحسابات على القوائم المالية ومتابعة اإلجراءات التي اتخذت في هذا الصدد.

• مراجعــة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة وتقديــم ماحظاتهــا وتوصياتهــا حــول 
هــذه القوائــم إلــى مجلــس إدارة الشــركة.

• دراسة السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة ورفع توصياتها في هذا الشأن إلى مجلس اإلدارة.

وقــد تمــت الموافقــة علــى تحديــث الئحــة لجنــة المراجعــة التــي  تشــمل قواعــد إختيــار أعضــاء لجنــة المراجعــة، ومــدة 
عضويتهــم وأســلوب عمــل اللجنــة، فــي إجتمــاع الجمعيــة العامــة المنعقــد بتاريــخ 2017/12/27م.

وقد تم تعيين األعضاء التالية أسماؤهم في لجنة المراجعة من خال الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 2017/05/04م

المنصباالسم

الرئيسأحمد بن محمد سالم السري1

عضوطال محمد بخش2

عضو - عضو من خارج المجلسلطفي قاسم أحمد شحادة3

وقد إنعقدت سبعة إجتماعات للجنة خال العام 2018م وفيما يلي بيان بأسماء األعضاء وسجل الحضور.

االسم
مجموع تاريخ األجتماع

الحضور 2018/12/2٦م2018/10/23م2018/0٧/23م2018/0٥/09م2018/03/2٦م2018/03/19م2018/02/08م

üüüüüüü7/7أحمد بن محمد السري1

üûüüüüû7/5طال محمد بخش2

üüüüüüü7/7لطفي قاسم شحادة3

فــي ضــوء مــا قامــت بــه لجنــة المراجعــة مــن أعمــال عــام 2018م، فــإن لجنــة المراجعــة تــرى أنــه ليــس هنــاك أي قصــور أو تغيــر 
ــال  ــري أو إخ ــرق جوه ــدث أي خ ــم يح ــه ل ــاء وأن ــاف األخط ــع وإكتش ــة لمن ــا فعال ــة وأنه ــة الداخلي ــة الرقاب ــي أنظم ــري ف جوه

بأنظمــة الرقابــة الداخليــة خــال عــام 2018م.
فــي ضــوء مــا قامــت بــه لجنــة المراجعــة مــن أعمــال عــام 2018م، فإنــه لــم يحــدث تعــارض بيــن توصيــات لجنــة المراجعــة وبيــن 

قــرارات المجلــس أو رفــض لتوصياتهــا ولــم تقــم لجنــة المراجعــة خــال العــام 2018م بإقتــراح عــزل مراجــع الحســابات.
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2- لجنة الترشيحات والمكافآت:
وتشتمل مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت على اآلتي:

أ-  إعــداد سياســات واضحــة لتعويضــات ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان التابعــة لــه وكبــار التنفيذييــن 
بالشــركة بمــا يتوافــق مــع النظــام األساســي للشــركة وذلــك بإســتخدام معاييــر ترتبــط  بــاألداء ورفعهــا الــى مجلــس 
اإلدارة للنظــر فيهــا تمهيــدًا إلعتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة علــى أن يراعــى فــي تلــك السياســات إتبــاع معاييــر ترتبــط 

بــاألداء واإلفصــاح عنهــا والتحقــق مــن تنفيذهــا.
ب-  توضيــح العاقــة بيــن المكافــآت الممنوحــة وسياســة المكافــآت المعمــول بهــا، وبيــان أي إنحــراف جوهــري عــن هــذه 

السياســة.
ــة  ــا والتوصي ــاة منه ــداف المتوخ ــق األه ــي تحقي ــا ف ــدى فعاليته ــم م ــآت، وتقيي ــة المكاف ــة لسياس ــة الدوري ج-  المراجع
لمجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه وكبــار التنفيذييــن فــي الشــركة وفقــً 

للسياســة المعتمــدة.
د-  المراجعــة الســنوية لإلحتياجــات المطلوبــة مــن المهــارات المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة وإعــداد وصــف للقــدرات 
والمؤهــات المطلوبــة لعضويــة مجلــس اإلدارة بمــا فــي ذلــك تحديــد الوقــت الــذي يلــزم أن يخصصــه العضــو ألعمــال 

مجلــس اإلدارة.
ه-  مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجرائها.

و-  تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
ز-  التأكــد بشــكل ســنوي مــن إســتقالية األعضــاء المســتقلين وعــدم وجــود أي "تعــارض مصالــح" إذا كان العضــو يشــغل 

عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى.
ح- إقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح أعضــاء فيــه وإعــادة ترشــيحهم وفقــً للسياســات والمعاييــر المعتمــدة، مــع مراعــاة  ط-  
عــدم ترشــيح أي شــخص ســبقت إدانتــه بجريمــة مخلــة باألمانــة.

إعداد وصف للقدرات والمؤهات المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية. ي-  
ــن و  ــار التنفيذيي ــتقلين وكب ــاء المس ــن واألعض ــر التنفيذيي ــاء غي ــن واألعض ــاء التنفيذيي ــي لألعض ــف وظيف ــع وص ك-  وض

ــس اإلدارة. ــال مجل ــه ألعم ــو تخصيص ــى العض ــن عل ــذي يتعي ــت ال ــد الوق تحدي
ل-  وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.

ــر ســنوي يحتــوي علــى تفصيــل المكافــآت والتعويضــات المدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة  التأكــد مــن إعــداد تقري م-  
ــر الســنوي للشــركة. ــار التنفيذييــن إلدراجهــا فــي التقري وكب

أما بالنسبة للسياسات المتعلقة بالمكافآت وآلية تحديدها: 

تتأخــذ اللجنــة بعيــن اإلعتبــار إختصاصــات األعضــاء واألعمــال والمســؤوليات التــي يقومــون بهــا ويحملونهــا باإلضافــة إلــى النتائــج 
التــي تــم تحقيقهــا وكذلــك نشــاط الشــركة وعليــه فــإن التوصيــة بدفــع مكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة تبنــى علــى األداء، 
مــع العلــم بــأن إقتــراح مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين ال يجــب أن تكــون مبنيــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى 
ربحيــة الشــركة وقــد وافقــت الجمعيــة العامــة للمســاهمين بتاريــخ 2017/12/24م علــى الئحــة سياســة مكافــأت مجلــس اإلدارة 
ولجانــه واإلدارة التنفيذيــة، وأن أي مكافــآت دفعــت إلــى مجلــس اإلدارة أو لجانــه أو اإلدارة التنفيذيــة كانــت مبنيــة علــى سياســة 

المكافــآت ولــم يكــن هنــاك أي إنحــراف جوهــري عنهــا. 

قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وكان أعضاء اللجنة في بداية العام 2018م حسب مايلي:

المنصباإلسم

الرئيسعبدالمحسن إبراهيم الطوق1

عضوبندر خالد التركي2

عضولطفي قاسم شحادة3

ــارًا مــن تاريــخ 2018/04/09م، وقــد  ــة اللجنــة اعتب وقــد قــام العضــو الســيد عبدالمحســن الطــوق بتقديــم إســتقالته مــن عضوي
وافــق مجلــس اإلدارة علــى قبــول اإلســتقالة المشــارة لهــا أعــاه وعلــى تعييــن األســتاذ بنــدر خالــد التركــي ليكــون عضــوًا فــي 

ــس.  ــة دورة المجل ــى نهاي ــآت حت ــة الترشــيحات والمكاف لجن
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 وقد قام مجلس اإلدارة الجديد وبتاريخ 2018/04/08م بإعادة هيكلة لجنة الترشيحات والمكافآت على النحو التالي:

المنصباالسم

الرئيسأحمد محمد سالم السري1

عضوبندر خالد التركي2

عضو  من خارج المجلسلطفي شحادة3

وقد عقدت اللجنة خال العام 2018م أربعة إجتماعات وفيما يلي بيان بأسماء األعضاء وسجل الحضور:

االسم
مجموع تاريخ اإلجتماع

الحضور 2018/10/18م2018/10/03م2018/0٥/0٦م2018/02/08م 

üüûü4/3أحمد بن محمد سالم السري1

ü-*-*-*1/1عبدالمحسن إبراهيم الطوق2

üüüü4/4لطفي قاسم شحادة3

üüü3/3*-بندر خالد التركي4

*ليس عضوًا في هذا التاريخ.

3- اللجنة التنفيذية:
وافــق مجلــس اإلدارة فــي 2018/1/1م علــى إعــادة تفعيــل اللجنــة التنفيذيــة فــي الشــركة وتفويضها باألعمــال والصاحيــات وفقً 
لائحــة اللجنــة التنفيذيــة المعتمــدة مــن المجلــس وتكليــف لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بإقتــراح مكافآتهــم وتعويضاتهــم  

وتعييــن رئيســها وأعضائهــا مــن تاريــخ 2018/01/01م وحتــى تاريــخ نهايــة دورة المجلــس الحاليــة.  

وتشتمل مسؤوليات اللجنة التنفيذية على اآلتي:

• تتولى اللجنة التنفيذية المراجعة والتوصية لمجلس اإلدارة بما يلي:

-  الهيكل التنظيمي والوظيفي / إعادة تنظيم / إعادة هيكلة الشركة؛
-  سياســات العمــل فــي الشــركة، فيمــا عــدا السياســات التــي تختــص بهــا اللجــان االخــرى التابعــة لمجلــس اإلدارة والتــي 

تشــمل السياســات الماليــة والمحاســبية، سياســات التعويضــات والمكافــآت، ودليــل المراجعــة الداخليــة؛
-  إستراتيجيات وخطط أعمال الشركة؛

-  الموازنة السنوية للشركة وخطط العمل المرتبطة بها؛
-  المشاريع المشتركة وعمليات االندماج واالستحواذ وفقً لخطط الشركة؛

بيع أراضي وعقارات الشركة؛  -
توزيع االرباح )نقدًا أو أسهم(؛  -

تجديد أو إلغاء اتفاقيات التسهيات االئتمانية مع البنوك؛  -
المراجعة والتوصية بشطب ذمم العماء؛  -

• تتولــى اللجنــة التنفيذيــة إعتمــاد مــا يلــي وفــق مــا هــو موضــح فــي مصفوفــة الصاحيــات المعتمــدة كمــا تتولــى اللجنــة 
ــركة: ــال بالش ــير األعم ــى س ــراف عل ــة واإلش ــة لمتابع ــام التالي ــام بالمه ــة القي التنفيذي

-  تلقي تقارير عن ومتابعة تنفيذ وإنجاز المشاريع الرئيسية والخطط التوسعية؛
-  تلقي تقارير عن حالة المخاطر على مستوى الشركة ومدى فاعلية وكفاءة سير العمل بوحدة إدارة المخاطر؛

ــر الــواردة مــن ااٍلدارة عــن المســائل القانونيــة والقضائيــة الهامــة، والقيــام برفــع التوصيــات  -  إســتام ومناقشــة التقاري
ــس اإلدارة. ــأنها لمجل ــة بش الازم

-  القيام بأية مهام أخرى قد ُيكلفها بها مجلس إدارة الشركة.

وتتكــون اللجنــة التنفيذيــة مــن ثاثــة )3( أعضــاء تــم تعينهــم مــن قبــل مجلــس اإلدارة بتاريــخ 2018/01/01م حتــى تاريــخ نهايــة دورة 
المجلــس الحاليــة حســب مايلي:



[  40  ]

أعضاء اللجنة التنفيذية

المنصباالسم

الرئيساألستاذ سمير محمد عبدالعزيز الحميدي1

عضواألستاذ عبد المحسن الطوق2

عضواألستاذ أحمد السري3

وقد عقدت اللجنة خال العام 2018م خمسة إجتماعات وفيما يلي بيان بأسماء األعضاء وسجل الحضور:

االسم
تاريخ اإلجتماع

مجموع 
الحضور

2018/10/1٦م 2018/0٤/2٦م 2018/03/2٦م 2018/02/22م2018/01/03م 

üüüüü5/5سمير محمد عبدالعزيز الحميدي2

üüüüü5/5عبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق3

üüüüü5/5أحمد بن محمد سالم السري4

تعامالت مع أطراف ذات عالقة: 

ــش  ــه بخ ــداهلل ط ــة عب ــع ورث ــن م ــار لمتجري ــدي إيج ــال عق ــن خ ــة  م ــراف ذات عاق ــع أط ــل م ــركة بالتعام ــت الش ــد قام لق
)المالكيــن لشــركة أبــرار العالميــة القابضــة(  أحــد كبــار المســاهمين والممثلــة بــكل مــن عضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ طــال 

ــويعر. ــي ش ــيد هان ــو الس ــش والعض بخ

ولقــد تــم عــرض العقــود والتعامــات المذكــورة فــي الجــدول أدنــاه وتــم الترخيــص بهــا لعــام قــادم وتــم الموافقــة عليهــا 
ــركة  ــن الش ــات بي ــرض التعام ــيتم ع ــه س ــر أن ــر بالذك ــن الجدي ــخ 2018/05/13م. وم ــدت بتاري ــي إنعق ــة الت ــة العام ــي الجمعي ف

ــة.  ــة المقبل ــات العام ــي الجمعي ــنوي ف ــكل س ــا بش ــة عليه ــة للموافق ــراف ذات العاق واألط

وفيمــا عــدا مــا ذكــر فــي الجــدول أدنــا ال يوجــد خــال عــام 2018م أي أعمــال أو عقــود تكــون الشــركة طرفــً فيهــا أو كانــت فيهــا 
مصلحــة ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن أو أي طــرف ذي عاقــة.  

يوضح الجدول أدناه تفاصيل ترتيب اإلتفاقيات بين الشركة واألطراف ذات العاقة خال العالم 2018م.

الجدول التالي يوضح تفاصيل ترتيبات اإلتفاقيات بين الشركة واألطراف ذات العالقة خالل العام 2018م. 

الطرف الطرف األولالرقم
الثاني

الخدمات الموضوع
والمنتجات 

المقدمة 
بموجب 

االتفاقيات

تاريخ 
االتفاقيات

القيمةالمدة

أحد ورثة 1
عبداهلل طه 

بخش 

شركة 
ساكو

تؤجرشركة اتفاقية ايجار
ساكو متجر 
من الطرف 

األول في جدة  
)شارع االندلس(

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  خال 
العام 2018م 

أحد ورثة 2
عبداهلل طه 

بخش

شركة 
ساكو

تؤجر شركة اتفاقية ايجار
ساكو متجر 
من الطرف 

األول في جدة 
التحللية 

من تاريخ 2017/04/09م 2017/04/9م
لغاية 2030/12/31م

1،985،000 ريال سعودي خال 
العام 2018م 
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اإللتزام بلوائح الحوكمة 

قامــت الشــركة وإســتنادًا إلــى الئحــة حوكمــة الشــركات المســاهمة الصــادرة عــن  مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بتاريــخ 
2017/02/13م  بإقــرار لوائــح الحوكمــة المبينــة فــي الجــدول التالــي: 

تم اعتمادها من الالئحةالرقم
المجلس

تم اعتمادها من 
تاريخ االعتمادالجمعية

2017/12/26مüسياسة التعامات مع األطراف ذات العاقة1

2017/12/26مüدليل المساهمين2

2017/12/26مüإطار إدارة المخاطر3

2017/12/26مüسياسة اإلفصاح والشفافية4

2017/12/26مüدليل مجلس اإلدارة5

2017/12/26مüالئحة اللجنة التنفيذية6

2017/12/26مüميثاق الشرف األخاقي7

2017/12/26مüاإلطار العام لحوكمة الشركة8

2017/12/26مüاإلطار العام لنظام الرقابة الداخلية9

2017/12/26مüدليل سياسات وإجراءات اإللتزام10

2017/12/26مüسياسة إدارة أصحاب المصالح11

سياسات وانظمة الشركة الداخلية واإلدارية والمالية 12
2017/12/26مüمتضمنة آليات اإلستثمار والتمويل

2017/12/26مüسياسة توزيع األرباح13

2017/12/26مüسياسة تعارض المصالح14

2017/12/24مüالئحة  لجنة المراجعة15

2017/12/24مüالئحة لجنة الترشيحات والمكافأت المعدلة16

الئحة شروط ومعايير العضوية في مجلس اإلدارة 17
2017/12/24مüالمعدلة

الئحة سياسة مكافأت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة 18
2017/12/24مüالتنفيذية

ــة  ــبعون المتعلق ــادة الس ــدا الم ــا ع ــخ 2017/02/13م، م ــة بتاري ــوق المالي ــة الس ــن هيئ ــادرة م ــركات الص ــة الش ــة حوكم ــكام الئح ــع أح ــزام بجمي ــم اإللت - ت
بتشــكيل لجنــة المخاطــر وهــي مــادة إسترشــادية، والســبب هــو قيــام لجنــة المراجعــة بهــذا الــدور، كمــا نصــت الئحتهــا بــأن تقــوم لجنــة المراجعــة 

ــوص. ــذا الخص ــتقلة به ــة مس ــن لجن ــم تعيي ــى ان يت ــر إل ــة المخاط ــام لجن ــال ومه بأعم

كذلــك لــم يتــم اإللتــزام بالمــادة الخامســة والتســعون مــن الئحــة الحوكمــة المتعلقــة بتشــكيل لجنــة الحوكمــة وهــي مــادة استرشــادية، والســبب   -
ــخ  ــس اإلدارة بتاري ــد مجل ــد اعتم ــة وق ــات النظامي ــً للمتطلب ــا وفق ــد وتحديثه ــق القواع ــة  تطبي ــام مراقب ــة بمه ــة المراجع ــام لجن ــو قي ــك ه ــي ذل ف

ــركة.  ــة الش ــام لحوكم ــار الع ــة اإلط 2017/12/26م الئح

اإلجــراءات التــي إتخذهــا مجلــس اإلدارة إلحاطــة األعضــاء وخاصــة غيــر التنفيذييــن بمقترحــات المســاهمين وملحوظاتهــم حيــال الشــركة وأدائهــا فإنــه   -
وفــي حــال وجــود هــذه اإلقتراحــات تقــوم اإلدارة بإدراجهــا فــي العــروض التقديميــة التــي تعــرض علــى مجلــس اإلدارة خــال إجتماعاتــه وكذلــك مــن 
خــال حضــور األعضــاء إلجتماعــات الجمعيــات العامــة للمســاهمين و اإلطــاع بشــكل مباشــر علــى إقتراحــات المســاهمين وملحوظاتهــم كذلــك فــإن 
الشــركة خصصــت بريــد إلكترونــي مبيــن فــي صفحــة الشــركة فــي موقــع تــداول )investors@saco-ksa.com( مــن أجــل إســتقبال أســئلة وإقتراحــات 

المســاهمين. 

ــار  ــن اإلعتب ــآت بعي ــيحات والمكاف ــة الترش ــذت لجن ــد أخ ــه فق ــه وأداء أعضائ ــم أدائ ــي تقيي ــس اإلدارة ف ــا مجل ــد عليه ــي إعتم ــائل الت ــبة للوس ــا بالنس أم  -
إختصاصــات األعضــاء واألعمــال والمســؤوليات التــي يقومــون بهــا ويحملونهــا باإلضافــة إلــى النتائــج التــي تــم تحقيقهــا وكذلــك نشــاط الشــركة وعليــه 
فــإن التوصيــة بدفــع مكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة تبنــى علــى األداء مــع العلــم بــأن إقتــراح مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين ال يجــب أن 

تكــون مبنيــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى ربحيــة الشــركة.
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إقرارات مجلس اإلدارة 

يقر مجلس اإلدارة بما يلي:

- إن ســجات الحســابات أعــدت بالشــكل الصحيــح ووفقــً للمعاييــر المحاســبة الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين 
القانونييــن وال يوجــد إختــاف عنهــا.

- إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
- إنه ال يوجد شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

- ال يوجد تحفظات من مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية. 
ــن  ــن م ــدة المعي ــل الم ــك قب ــام 2018م وذل ــال الع ــابات خ ــع الحس ــر مراج ــس اإلدارة بتغيي ــن مجل ــة م ــدر توصي ــم يص - ل

ــا.  أجله
- ال يوجد أي إستثمارات أو إحتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

- ال توجــد أي عقوبــة أو جــزاء أو قيــد إحتياطــي مفــروض علــى الشــركة مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة أو أي جهــة إشــرافية 
أو تنظيميــة أو قضائيــة.

- ال يوجد أي عملية تعارض مصالح لم يتم اإلفصاح عنه. 
- لم تستلم الشركة من مراجع الحسابات طلبً لدعوة الجمعية العامة لانعقاد خال عام 2018م. 

- لــم تســتلم الشــركة مــن مســاهمين يملكــون 5% مــن رأس المــال أو أكثــر طلبــً لدعــوة الجمعيــة العامــة لإلنعقــاد خــال 
عــام 2018م.

- ال توجــد أي أحــداث جوهريــة تؤثــر علــى ســامة المركــز المالــي للشــركة بعــد نهايــة عــام 2018م يســتلزم اإلفصــاح عنهــا، 
عــدى مــا هــو متــاح ومــا أعلــن مــن معلومــات.

- لم تقدم الشركة قروًضا أو تسهيات إئتمانية ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة. 

وفــي الختــام يتقــدم مجلــس اإلدارة بالشــكر لحكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين الرشــيدة، علــى دعمهــا المتواصــل لقطــاع 
تجــارة التجزئــة وكذلــك يتقــدم مجلــس اإلدارة بالشــكر الجزيــل للســادة المســاهمين. 

واهلل الموافق
مجلس اإلدارة





القوائم المالية المدققة 
كما في تاريخ 2018/12/31م


