
 πé°ùdGh (Ω2011/04/30 ≥aGƒŸG) `g1432/05/26 ïjQÉJh ¥/178 ºbQ áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRh ‹É©e QGôb ÖLƒÃ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T »g (zƒcÉ°S ácô°T{ hCG zácô°ûdG{`H »∏j Éª«a É¡«dEG QÉ°ûŸG) (ƒcÉ°S) äGhOC’Gh Oó©∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG
 ÚjÓe Iô°ûY √Qób ∫Ée ¢SCGôH (Ω1984/11/19 ≥aGƒŸG) `g1405/02/26 ïjQÉàH ¢VÉjôdG ‘ IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°ûc π°UC’ÉH ƒcÉ°S ácô°T â°ù°SCÉJ óbh .(Ω1984/11/19 ≥aGƒŸG) `g1405/02/26 ïjQÉàH 1010056595 ºbQ …QÉéàdG
 ΩÉY ‘h .ácô°ûdG ≈dEG AÉcô°ûdG É¡eób ¢Vhôb á∏ª°SQ ≥jôW øY …Oƒ©°S ∫ÉjQ (16^000^000) ¿ƒ«∏e Iô°ûY áà°S ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ (10^000^000) ÚjÓe Iô°ûY øe ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR â“ Ω1990 ΩÉY ‘h .…Oƒ©°S ∫ÉjQ (10^000^000)
 áà°S øe ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR â“ ,Ω2014/05/26 ≥aGƒŸG) `g1435/07/27 ‘h .(Ω2011/04/30 ≥aGƒŸG) `g1432/05/26 ïjQÉàH ¥/178 ºbQ áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRh ‹É©e QGôb ÖLƒÃ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T ≈dEG ácô°ûdG âd qƒ– ,Ω2011
 ≈dEG º q°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (240^000^000) ¿ƒ«∏e Ú©HQCGh ÚàFÉe ‹É◊G ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ≠∏Ñjh .IÉ≤ÑŸG ácô°ûdG ìÉHQCG á∏ª°SQ ≥jôW øY …Oƒ©°S ∫ÉjQ (240^000^000) ¿ƒ«∏e Ú©HQCGh ÚàFÉe ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ (16^000^000) ¿ƒ«∏e ô°ûY

.óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ÉgQób á«ª°SG áª«≤H πeÉµdÉH ´ƒaóe …OÉY º¡°S (24^000^000) ¿ƒ«∏e øjô°ûYh á©HQCG

 .º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ÉgQóbh πeÉµdÉH áYƒaóe á«ª°SG áª«≤H (zìô£dG º¡°SCG{ hCG zÜÉààc’G º¡°SCG{) …OÉY º¡°S (7^200^000) ∞dCG »àFÉeh ÚjÓe á©Ñ°S Oó©d (zìô£dG{ hCG zÜÉààc’G{) ácô°ûdG º¡°SC’ ΩÉ©dG ìô£dG ¿ƒµ«°S
:Éªg øjôªãà°ùŸG øe Úàëjô°T ≈∏Y º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’G ô°üà≤jh .ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %30 áÑ°ùf É¡∏ªéÃ ÜÉààc’G º¡°SCG πã“h ,óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (70) ÜÉààc’G ô©°S ¿ƒµ«°Sh

 OóY ≠∏Ñjh .(zäÉë∏£°üŸGh äÉØjô©àdG{ (1) º°ù≤dG ™LGQ Ó°†a) (záÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸG{ `H ká©ªà› É¡«dEG QÉ°û ojh) QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°U É¡æª°V øeh äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒŸG øe áYƒª› áëjô°ûdG √òg πª°ûJh :áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸG :(CG) áëjô°ûdG -
 áëjô°ûdG `H Úaô©ŸG) OGôaC’G ÚÑààµŸG ΩÉ«b ∫ÉM ‘ ¬fCÉH Éª∏Y .ÜÉààc’G º¡°SCG OóY ‹ÉªLEG øe %100 πã“ ácô°ûdG º¡°SCG øe …OÉY º¡°S (7^200^000) ∞dCG »àFÉeh ÚjÓe á©Ñ°S áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d É¡°ü«°üîJ ºà«°S »àdG ÜÉààc’G º¡°SCG
 áMhô£ŸG º¡°SC’G ‹ÉªLEG øe (%60) πã“ …OÉY º¡°S (4^320^000) ∞dCG øjô°ûYh áFÉªKÓKh ÚjÓe ™HQCG ≈dEG áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d á°ü°üîŸG º¡°SC’G OóY ¢†«ØîJ ÜÉààc’G ôjóŸ ≥ëj ,ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’ÉH (√ÉfOCG (Ü)
 iôNC’G äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM ‘ πjó©à∏d á∏HÉb áÑ°ùædG √òg ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y ,QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°üd áëjô°ûdG √ò¡d á°ü°üîŸG º¡°SC’G øe (%90) áÑ°ùf ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .(záÄ«¡dG{) á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ÜÉààcÓd

.(%90) ∫OÉ©J »àdG É¡d á°ü°üîŸG áÑ°ùædG πeÉµH QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°U ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM ‘ hCG ,(%10) á«≤ÑàŸG áÑ°ùædG πeÉµH ≥jOÉæ°üdG √òg AÉæãà°SÉH

 Ωó≤J ¿CG á£jô°T ,É¡◊É°üd º¡FÉª°SCÉH ÖààµJ ¿CG É¡d ≥ëj å«M …Oƒ©°S ÒZ êhR øe ô q°üb O’hCG É¡d »àdG á∏eQC’G hCG á≤∏£ŸG ájOƒ©°ùdG ICGôŸG ∂dP ‘ ÉÃ ,Ú«©«Ñ£dG ÚjOƒ©°ùdG ¢UÉî°TC’G áëjô°ûdG √òg πª°ûJh :OGôaC’G ¿ƒÑààµŸG :(Ü) áëjô°ûdG -
 ´ƒædG Gòg øe á«∏ª©H ΩÉ«≤dG âÑK GPEGh , kÉ«Z’ ¬à≤∏£e º°SÉH ÖààcG øe ÜÉààcG ó©jh .(zOôØdG ÖààµŸG{`H øjOôØæe º¡«dEG QÉ°ûjh zOGôaC’G ÚÑààµŸG{`H Ú©ªà› ó©H Éª«a º¡«dEG QÉ°ûjh) ô°ü≤dG O’hCÓd É¡àeƒeCG âÑãj Éeh á∏eQCG hCG á≤∏£e É¡fCG âÑãj Ée
 OGôaC’G ÚÑààµŸG ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM ‘h ,OGôaC’G ÚÑààµª∏d ÜÉààc’G º¡°SCG øe (%40) πã“ ≈°übCG óëc ÜÉààc’G º¡°SCG øe …OÉY º¡°S (2^880^000) ∞dCG ÚfÉªKh áFÉ‰ÉªKh ¿Éfƒ«∏e ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .Ö∏£dG Ωó≤e ≥ëH ΩÉ¶ædG ≥Ñ£«°ùa

 .º¡∏Ñb øe É¡«a ÜÉààc’G ” »àdG º¡°SC’G OóY ™e Ö°SÉæààd OGôaC’G ÚÑààµª∏d á°ü°üîŸG º¡°SC’G OóY ¢†«ØîJ ,áÄ«¡dG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ,ÜÉààc’G ôjóŸ ≥ëj ,º¡d á°ü°üîŸG º¡°SC’G πeÉµH

 ±ƒ°S ,ÜÉààc’G á«∏ªY ∫ÉªàcG ó©Hh .ÜÉààc’G πÑb ácô°ûdG º¡°SCG øe %100 Ú©ªà› ¿ƒµ∏àÁ øjòdGh ,(zÚ©FÉÑdG ÚªgÉ°ùŸG{ `H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh) (O) áëØ°üdG ‘ ºgDhÉª°SCG IOQGƒdG ácô°ûdG »ªgÉ°ùe πÑb øe ÜÉààc’G º¡°SCG ™«H ºà«°S
 øªMôdG óÑYh ,á°†HÉ≤dG á«ŸÉ©dG QGôHCG ácô°Th ä’hÉ≤ª∏d …ó«ª◊G á°ù°SDƒe ácô°T øe πc ºg ácô°ûdG ‘ ÚªgÉ°ùŸG QÉÑc ¿CÉH kÉª∏Y ,Iô£«°ùdG á°üëH ¿ƒ¶Øàë«°S ‹ÉàdÉHh ,ácô°ûdG º¡°SCG øe %70 áÑ°ùf ¿ƒ©ªà› ¿ƒ©FÉÑdG ¿ƒªgÉ°ùŸG ∂∏Á
 äÓ°üëàe ‘É°U øe AõL …CG ≈∏Y ácô°ûdG π°ü– ødh .º¡æe πµd áYÉÑŸG º¡°SC’G Oó©d kÉ≤ah Ú©FÉÑdG ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y (zìô£dG äÓ°üëàe ‘É°U{) ìô£dG ∞jQÉ°üe º°üN ó©H ìô£dG äÓ°üëàe ™jRƒJ ºàj ±ƒ°Sh .»∏àHô°T ¢SÉÑY ø°ùM
 øjò∏dG ¢UÉî°TC’G ≈∏Y ô¶ëj .(zìô£dG á«£¨àH ó¡©àdG{ (12) º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a ,äÉeƒ∏©ŸG øe ójõª∏d) ìô£dG á«£¨J ó¡©àe πÑb øe πeÉµdÉH ìô£dG á«£¨àH ó¡©àdG ” óbh ,(zìô£dG äÓ°üëàe ΩGóîà°SG{ (8) º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a) ìô£dG

 .á≤HÉ°ùdG áÄ«¡dG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ’EG IÎØdG √òg AÉ¡àfG ó©H º¡ª¡°SCG ‘ ±ô°üàdG º¡d Rƒéj ’h ,¥ƒ°ùdG ‘ ácô°ûdG º¡°SCG ∫hGóJ AóH ïjQÉJ øe ô¡°TCG (9) á©°ùJ IóŸ º¡ª¡°SCG ‘ ±ô°üàdG ácô°ûdG ‘ º¡à«µ∏e QGó°U’G Iô°ûf ô¡¶J

 Ëó≤J øµÁ å«M ,(zÜÉààc’G IÎa{) (Ω2015/04/28 ≥aGƒŸG) `g1436/07/09 AÉKÓãdG Ωƒj ƒgh ÜÉààc’G ¥ÓZE’ Ωƒj ôNBG á∏eÉ°T ,ΩÉjCG (7) á©Ñ°S IóŸ ôªà°ùjh ,(Ω2015/04/22≥aGƒŸG) `g1436/07/03 AÉ©HQC’G Ωƒj ‘ ÜÉààc’G CGóÑj
 ‘ ÜÉààc’G áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d øµÁh .ÜÉààc’G IÎa ∫ÓN (zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T{ (15) º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a ,äÉeƒ∏©ŸG øe ójõª∏d) (R) áëØ°üdG ‘ áLQóŸG (záª∏à°ùŸG äÉ¡÷G{) áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe …CG iód ÜÉààc’G äÉÑ∏W

 .OGôaC’G ÚÑààµŸG ≈∏Y º¡°SC’G ìôW πÑb ºàJ »àdG ôeGhC’G πé°S AÉæH á«∏ªY ∫ÓN äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG πé°S ôjóe ∫ÓN øe ÜÉààc’G º¡°SCG

 ¿ƒ°ùªNh ¿ÉàFÉe ƒg ¢ü«°üîà∏d ≈°übC’G ó◊Gh ,Öààµe πµd º¡°SCG (10) Iô°ûY ƒg ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G ¿CÉH Éª∏Y ,≈fOCG óëc º¡°SCG (10) Iô°û©`H ÜÉààc’G Ö∏£H Ωó≤àdG ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ ¿ƒÑààµj øjòdG OGôaC’G ÚÑààµŸG ≈∏Y Öéj
 ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ GPEGh .É¡«a ÜÉààc’G Üƒ∏£ŸG º¡°SC’G ‹ÉªLEG øe Öààµe πc ¬Ñ∏W Ée áÑ°ùf ≈∏Y kAÉæH »Ñ°SÉæJ ¢SÉ°SCG ≈∏Y (óLh ¿EG) ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G øe »≤ÑàŸG Oó©dG ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .Öààµe πµd º¡°S (250^000) ∞dCG
 ácô°ûdG ¬MÎ≤J ÉŸ kÉ≤ah ¢ü«°üîàdG ºàj ±ƒ°ùa Öààµe (2^880^000) ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ ∫ÉM ‘h ,ÚÑààµŸG ™«ªL ≈∏Y …hÉ°ùàdÉH ÜÉààc’G º¡°SCG ¢ü«°üîJ ºà«°Sh ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G øª°†J ’ ácô°ûdG ¿EÉa ,Öààµe (288^000)
 kÓ°†a) .(Ω2015/05/05 ≥aGƒŸG) `g1436/07/16 √É°übCG óYƒe ‘ ¢†FÉØdG OQh »FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G ºà«°Sh .äÉYÉ£≤à°SG hCG ä’ƒªY …CG ¿hóH ÚÑààµŸG ≈dEG (óLh ¿EG) ÜÉààc’G ∫GƒeCG ¢†FÉa OÉ©j ±ƒ°Sh .‹ÉŸG QÉ°ûà°ùŸGh

.(zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T{ (15) º°ù≤dG ™LGQ

 âjƒ°üàdGh (záeÉ©dG á«©ª÷G{) ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M πbC’G ≈∏Y kÉª¡°S (20) øjô°ûY ∂∏àÁ (zºgÉ°ùŸG{) ácô°ûdG ‘ ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh ,óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉM º¡°S πc »£©jh ,º¡°SC’G øe IóMGh áÄa ácô°û∏d
 º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a ,äÉeƒ∏©ŸG øe ójõª∏d) .É¡«∏J »àdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdGh QGó°UE’G Iô°ûf ïjQÉJ øe kGQÉÑàYG ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG ájCG øe É¡Ñ«°üf ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ≥ëà°ùà°Sh .¬∏eÉ◊ á«∏«°†ØJ âjƒ°üJ ¥ƒ≤M …CG º¡°S …CG »£©j ødh É¡«a

.(zìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S{ (7)

 ∫ƒ°ü◊G ” óbh ,áaÉc äÉÑ∏£àŸÉH AÉaƒdG ” óbh ,É¡LGQOG ∫ƒÑbh º¡°SC’G π«é°ùàd áÄ«¡∏d Ö∏£H ácô°ûdG âe qó≤J óbh ,ΩÉ©dG ÜÉààcÓd É¡MôW πÑb É¡LQÉN hCG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG πNGO AGƒ°S º¡°SCÓd ¥ƒ°S …CG ‘ ácô°ûdG º¡°SCG ∫hGóJ ≥Ñ°ùj ⁄
 á«eÉ¶ædG äÉÑ∏£àŸG ™«ªL øe AÉ¡àf’Gh º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H Öjôb âbh ‘ (z∫hGóJ{ hCG zá«dÉŸG ¥ƒ°ùdG{) (∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .ìô£∏d áeRÓdG á«ª°SôdG äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y
 ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO »æWGƒeh á«é«∏ÿGh ájOƒ©°ùdG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°ûdGh á«eÉ¶f áeÉbEG ¿ƒ∏ªëj øjòdG É¡«a Úª«≤ŸGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ùoj ±ƒ°Sh ,(zÚÑààµª∏d áª¡e ïjQGƒJ{ º°ùb ™LGQ kÓ°†a) ábÓ©dG äGP
 º¡°SCÓd ájOÉ°üàb’G ™aÉæŸG ≈∏Y PGƒëà°S’ÉH ΩÉ«≤dG (zÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸG{`H º¡«dEG QÉ°ûjh) áµ∏ªŸG êQÉN á∏é°ùŸG äÉ°ù°SDƒŸGh áµ∏ªŸG êQÉN Úª«≤ŸG ÚjOƒ©°ùdG ÒZ OGôaCÓd ≥ëj Éªc .¥ƒ°ùdG ‘ É¡dhGóJ AóH ó©H º¡°SC’G ‘ ∫hGóàdÉH »é«∏ÿG
 (zº¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G{`H ó©H Éª«a º¡«dEG QÉ°ûjh) ÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸG ídÉ°üd É¡«a ∫hGóàdGh ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ áLQóŸG º¡°SC’G AGô°ûH áÄ«¡dG πÑb øe º¡d ¢üNôe ¢UÉî°TCG ™e zSWAP{ ádOÉÑŸG äÉ«bÉØJG ‘ ∫ƒNódG ≥jôW øY

 .º¡°SCÓd Ú«fƒfÉ≤dG ÚµdÉŸG º¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G ≈≤Ñj ±ƒ°Sh ,ádOÉÑŸG äÉ«bÉØJG ÖLƒÃ

.Iô°ûædG √òg ÖLƒÃ ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ QÉªãà°S’ÉH QGôb …CG PÉîJG πÑb ,áeÉJ ájÉæ©H Iô°ûædG √òg øe 2 º°ù≤dG ‘ zIôWÉîŸG πeGƒYzh ,(Ü) áëØ°U zº¡e QÉ©°TEG{ º°ùb IAGôb Öéj

 ≈∏Y ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .(záÄ«¡dG{ `H É¡«dEG QÉ°ûŸGh) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeó ob äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf iƒà–
 ΩóY iODƒj ¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› (O) áëØ°üdG
 …CG øe áMGô°U Éª¡«°ùØf ¿É«∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe …CG (∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ácô°Th áÄ«¡dG πªëàJ ’h .á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG É¡æ«ª°†J

.É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe

(Ω2015/03/25 ≥aGƒŸG) `g1436/06/05 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

الشركة السعودية للعدد وا�دوات (ساكو)
(Ω1984/11/19 ≥aGƒªdG) `g1405/02/26 ïjQÉJ 1010056595 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ªdGh (Ω2011/04/30 ≥aGƒªdG) `g1432/05/26 ïjQÉJh ¥/178 ºbQ áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRh »dÉ©e QGôb ÖLƒªH ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T

(º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ 10 ÉgQóbh πeÉµdÉH áYƒaóe á«ª°SG áª«b ™e) óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (70) ô©°ùH ΩÉ©dG ÜÉààcÓd (ƒcÉ°S) äGhOC’Gh Oó©∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %30 πãªJ …OÉY º¡°S 7^200^000 ìôW

(Ω2015/04/22 ≥aGƒªdG) `g1436/07/03 AÉ©HQC’G Ωƒj CGóÑJ           :ÜÉààc’G Iôàa

(Ω2015/04/28 ≥aGƒªdG) `g1436/07/09 AÉKÓãdG Ωƒj ≈dEG               

نشرة إصدار

المستشار المالي ومدير االكتتاب والمتعهد بتغطية الطرح

الجهات المستلمة





ب

إشعار مهم
حتتوي ن�سرة الإ�سدار هذه على معلومات مف�سلة متعلقة بال�سركة والأ�سهم املطروحة لالكتتاب. وعند تقدمي طلب الكتتاب يف الأ�سهم املطروحة، �سيتم معاملة 
امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات املكتتبة وامل�ستثمرين من الأفراد املكتتبني على اأ�سا�س اأن طلباتهم ت�ستند على املعلومات التي حتتويها هذه الن�سرة والتي ميكن احل�سول 
على ن�سخ منها من ال�سركة اأو مدير الكتتاب اأو اجلهات امل�ستلمة، اأو من خالل املوقع الإلكرتوين لل�سركة )www.saco-ksa.com(، اأو املوقع الإلكرتوين للهيئة 

 .)www.cma.org.sa(

بـ"امل�ست�سار املايل"(، ومدير اكتتاب املكتتبني  اإليها فيما بعد  عّينت ال�سركة �سركة ات�س ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة للعمل كم�ست�سار مايل )وي�سار 
الأفراد ومدير ل�سجل اكتتاب املوؤ�س�سات )وي�سار اإليها فيما بعد بـ"مدير الكتتاب" اأو "مدير �سجل اكتتاب املوؤ�س�سات"(، ومتعهد لتغطية الطرح )وي�سار اإليها فيما 

بعد بـ"متعهد التغطية"( فيما يتعلق بالأ�سهم املطروحة لالكتتاب املذكورة يف هذه الن�سرة.

حتتوى هذه الن�سرة على معلومات ُقدمت بح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية. ويتحمل اأع�ساء 
جمل�س الإدارة الذين تظهر اأ�سماوؤهم على ال�سفحة )د( جمتمعني ومنفردين كامل امل�سوؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف ن�سرة الإ�سدار هذه، ويوؤكدون بح�سب 
علمهم واعتقادهم، بعد اإجراء جميع الدرا�سات املمكنة واإلى احلد املعقول، اأنه ل توجد اأي وقائع اأخرى ميكن اأن يوؤدى عدم ت�سمينها يف هذه الن�سرة اإلى جعل اأي 
اإفادة واردة فيها م�سللة. ول تتحمل الهيئة و�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( اأي م�سوؤولية عن حمتويات هذه الن�سرة، ول تعطيان اأي تاأكيدات تتعلق بدقتها 

اأو اكتمالها، وتخليان نف�سيهما �سراحة من اأي م�سوؤولية مهما كانت عن اأي خ�سارة تنتج عما ورد يف هذه الن�سرة اأو عن العتماد على اأي جزء منها.

وعلى الرغم من قيام ال�سركة باإجراء كافة الدرا�سات املعقولة للتاأكد من �سحة املعلومات التي ت�سمنتها هذه الن�سرة يف تاريخ اإ�سدارها، اإل اأن جزءًا كبريًا من 
املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة عن ال�سوق والقطاع الذين تعمل فيهما ال�سركة مت احل�سول عليها من م�سادر خارجية، ومع اأنه ل يوجد لدى ال�سركة اأو امل�ست�سار 
املايل اأو اأي من م�ست�ساري ال�سركة الذين تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سفحات )هـ( و)و( من هذه الن�سرة )"امل�ست�سارون"( اأي �سبب لالعتقاد باأن املعلومات املتعلقة 
بال�سوق والقطاع غري دقيقة يف جوهرها، اإل اأنه مل يتم التحقق من هذه املعلومات ب�سكل م�ستقل، وبالتايل ل ميكن تقدمي اأي تاأكيد اأو �سمان ب�ساأن �سحة اأو اكتمال 

اأي من هذه املعلومات.

اإن املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة كما يف تاريخ اإ�سدارها عر�سة للتغيري، وبالتحديد فاإن الو�سع املايل لل�سركة وقيمة اأ�سهم الكتتاب ميكن اأن تتاأثر ب�سكل �سلبي 
اأو غريها من العوامل القت�سادية وال�سيا�سية وغريها من العوامل اخلارجة عن  نتيجة للتطورات امل�ستقبلية مثل عوامل الت�سخم ومعدلت الفائدة وال�سرائب 
نطاق �سيطرة ال�سركة )للمزيد من املعلومات، ف�ساًل راجع الق�سم )2( "عوامل املخاطرة"(. ول يجوز اعتبار تقدمي هذه الن�سرة اأو اأية معلومات �سفهية اأو خطية 
متعلقة باأ�سهم الكتتاب اأو تف�سريها اأو العتماد عليها باأي �سكل من الأ�سكال، على اأنه وعد اأو تاأكيد اأو اإقرار ب�ساأن حتقق اأي اإيرادات اأو نتائج اأو اأحداث م�ستقبلية. 

ل يجوز اعتبار ن�سرة الإ�سدار هذه على اأنها تو�سية من ال�سركة اأو اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو امل�ساهمني البائعني اأو اجلهات امل�ستلمة اأو اأي من م�ست�ساري ال�سركة 
بالكتتاب يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب. وُتعترب املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة ذات طبيعة عامة، مت اإعدادها دون الأخذ يف العتبار اأهداف ال�ستثمار الفردية 
اأو الو�سع املايل اأو الحتياجات ال�ستثمارية اخلا�سة لل�سخ�س الراغب يف ال�ستثمار باأ�سهم الكتتاب. ويتحمل كل م�ستلم لهذه الن�سرة قبل اتخاذ قراره بال�ستثمار 
م�سوؤولية احل�سول على ا�ست�سارة مهنية م�ستقلة من م�ست�سار مايل مرخ�س له من الهيئة بخ�سو�س الكتتاب لتقييم مدى مالئمة فر�سة ال�ستثمار واملعلومات 
لبع�س  منا�سبًا  يكون  قد  الطرح  اأ�سهم  يف  ال�ستثمار  اأن  التو�سيح  املنا�سب  ومن  به.  اخلا�سة  املالية  والحتياجات  والأو�ساع  لالأهداف  الن�سرة  هذه  يف  الواردة 
امل�ستثمرين دون غريهم. ويتوجب على امل�ستثمرين عدم العتماد على قرارات اأي م�ستثمر َاخر نظرًا لختالف الظروف الفردية وال�ستثمارية لهوؤلء امل�ستثمرين.

ويقت�شر االكتتاب على �شريحتني:

ال�سريحة )اأ( املوؤ�س�سات املكتتبة: وت�سمل هذه ال�سريحة جمموعة من املوؤ�س�سات وال�سركات مبا فيها �سناديق ال�ستثمار )ف�سال راجع الق�سم )1( "التعريفات 
وامل�سطلحات"(.

ر من  ال�سريحة )ب( املكتتبني الأفراد: وت�سمل هذه ال�سريحة الأ�سخا�س ال�سعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة اأو الأرملة التي لها اأولد ق�سّ
زوج غري �سعودي حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها �سريطة اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت اأمومتها لالأولد الق�سر، ويعد اكتتاب من 

اكتتب با�سم مطلقته لغيًا، واإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب. 

ويحظر �سراحة توزيع هذه الن�سرة اأو بيع اأ�سهم الكتتاب لأي �سخ�س يف اأية دولة اأخرى غري اململكة العربية ال�سعودية. ويتعني على جميع م�ستلمي هذه الن�سرة 
الطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بالكتتاب اأو بيع اأ�سهم الكتتاب ومراعاة التقيد بها. 

معلومات عن السوق والقطاع
مت احل�سول على املعلومات التي حتتوي عليها هذه الن�سرة واملتعلقة بالقطاع والبيانات املتعلقة ب�سرائح ال�سوق الذي تعمل فيه ال�سركة من: )1( تقديرات ال�سركة 
و)2( بيانات وحتليالت تلك ال�سرائح من �سركة يورومونيتور اإنرتنا�سونال املحدودة )"ا�ست�ساري القطاع وال�سوق"( وهي موؤ�س�سة خا�سة تاأ�س�ست يف عام 1972م 
ويقع مقّرها الرئي�سي يف مدينة لندن. واجلدير بالذكر اأن �سركة يورومونيتور اإنرتنا�سونال املحدودة متخ�س�سة يف جمال اأبحاث ال�سوق وتقّدم اأبحاث ال�سوق 
وتقارير حول املعلومات التجارية والبيانات فيما يتعلق بالقطاع التي تعمل به ال�سركة. وتوظف �سركة يورومونيتور اإنرتنا�سونال املحدودة حاليًا اأكرث من األف حمّلل 



ج

وم�ست�سار حول العامل الذين يقومون بتقدمي معلومات ال�سوق يف العديد من الدول بحيث تقوم باإ�سدار تقارير ال�سوق ونبذة عن ال�سركات وتوفري املراجع ومعلومات 
ال�سوق احلالية وتوقعاته امل�ستقبلية.

اإن املعلومات املتعلقة بالقطاع وال�سوق عر�سة للتغيري ول ميكن دائمًا التحقق منها على وجه اليقني ب�سبب حمدودية توفر البيانات التي ا�ستخل�ست منها تلك 
املعلومات، وال�سعوبات الأخرى التي قد تنتج عند القيام بعملية جتميع املعلومات يف �سوق بهذا احلجم.

يعتقد جمل�س اإدارة ال�سركة باأن املعلومات والبيانات الواردة يف هذه الن�سرة والتي مت احل�سول عليها من بيانات وحتليالت ا�ست�ساري القطاع وال�سوق موثوقة، 
واإن جمل�س الإدارة لي�س على علم باأي ق�سور اأو نق�س جوهري يف تلك املعلومات والبيانات ب�سكل يوؤثر على قرار امل�ستثمرين بالكتتاب باأ�سهم ال�سركة، اإل اأنه مل 
تقم ال�سركة اأو م�ساهميها اأو اأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو م�ست�ساريها – با�ستثناء ا�ست�ساري القطاع وال�سوق – بالتحقق من �سحة تلك املعلومات والبيانات ب�سكل 

م�ستقل، وبالتايل ل ميكنهم تقدمي اأي �سمان ب�ساأن دقتها اأو �سحتها اأو اكتمالها. 

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن �سركة يورومونيتور اإنرتنا�سونال املحدودة ل متتلك هي اأو اأي من م�ساهميها اأو اأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو اأقربائهم اأي اأ�سهم اأو م�سلحة من 
اأي نوع كانت يف ال�سركة، كما اأنه لي�س لأي منهم م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف ال�سركة اأو اأي اأطراف ذات عالقة. وقد قام ا�ست�ساري القطاع وال�سوق باإعطاء 
موافقته اخلطية على ن�سر ا�سمه و�سعاره واإفادته وا�ستخدام بيانات الدرا�سة ال�سوقية بال�سكل والطريقة الواردة يف هذه الن�سرة ومل يتم �سحب هذه املوافقة حتى 

تاريخ هذه الن�سرة.

البيانات المالية والمعلومات اإلحصائية
لقد مت اإعداد القوائم املالية املراجعة لل�سركة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و2014م والإي�ساحات املرفقة بها، وفقًا ملعايري 
املحا�سبة ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني )SOCPA( وقد متت مراجعتها من قبل �سركة براي�س ووترهاو�س كوبرز )"مراجع احل�سابات"(، 

ومت ادراجها يف الق�سم 18 )"تقرير مراجعي احل�سابات"(، علمًا باأن ال�سركة ت�سدر قوائمها املالية بالريال ال�سعودي.

ت�سمل هذه الن�سرة اأي�سا اإ�سارات اإلى بع�س الن�سب املالية مثل هام�س الربح الجمايل وهام�س الربح ال�سايف )اأنظر جدول اأ-10( حيث اأن الرقام امل�ستخدمة 
حل�ساب هذه الن�سب مبنية على املعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية. ت�ستخدم ال�سركة هذه الن�سب لتقييم الأداء، وهى معلومات مالية 
مدرجة يف هذه الن�سرة وينبغي اأن ينظر اإليها باعتبارها تكميلية للبيانات املالية. وينبغي على امل�ستثمرين الأخذ بعني العتبار اأن بع�س مكونات البيانات املالية، 
وب�سكل اأ�سا�سي هام�س الربح الجمايل، قد تختلف، كما مت احت�سابها من قبل ال�سركة، عن ما مت احت�سابه وعر�سه بنف�س امل�سميات من قبل �سركات اأخرى، مبا يف 

ذلك مناف�سي ال�سركة. ولذلك وجب على امل�ستثمرين الأخذ بعني العتبار هذه الفروقات عند مقارنة البيانات املالية لل�سركة مع ال�سركات املناف�سة.

وحيثما مت احل�سول على معلومات اإح�سائية لت�سمينها يف هذه الن�سرة، فاإن ال�سركة تقر اأن املعلومات املذكورة متثل اأحدث معلومات متاحة من امل�سادر ذات 
العالقة.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
اأ�سا�س افرتا�سات حمددة ومعينة تتما�سى مع اأف�سل املمار�سات يف هذا القطاع. هذا وقد تختلف  مت اإعداد التوقعات والتقديرات الواردة يف هذه الن�سرة على 

ظروف الت�سغيل امل�ستقبلية عن الفرتا�سات امل�ستخدمة، وبالتايل فاإنه ل يوجد �سمان اأو تعهد فيما يتعلق بدقة اأو اكتمال اأي من هذه التوقعات.

"اإفادات م�ستقبلية"، وي�ستدل على هذه الإفادات امل�ستقبلية من خالل ا�ستخدام بع�س الكلمات ذات الدللة مثل  متثل بع�س الإفادات الواردة يف هذه الن�سرة 
"�سوف" اأو "رمبا" اأو "ينبغي" اأو "يجب" اأو "متوقع" اأو "قد" اأو "يعتقد" اأو  املمكن" اأو  "من  "تتوقع" اأو  "تعتقد" اأو  "تقدر" اأو  "تعتزم" اأو  "تخطط" اأو 
ال�سيغ النافية لهذه املفردات وغريها من املفردات املقاربة اأو امل�سابهة لها يف املعنى. وتعك�س هذه الإفادات امل�ستقبلية وجهة نظر ال�سركة احلالية ب�ساأن الأحداث 
امل�ستقبلية، ولكنها ل ت�سكل �سمانًا لالأداء امل�ستقبلي. اإذ اأن هناك العديد من العوامل التي قد توؤثر على الأداء الفعلي لل�سركة اأو اإجنازاتها اأو نتائجها وتوؤدي اإلى 
اختالفها ب�سكل كبري عما كان متوقعًا �سراحًة اأو �سمنًا. وقد مت ا�ستعرا�س اأهم املخاطر والعوامل التي ميكن اأن توؤدي اإلى مثل هذا الأثر ب�سورة اأكرث تف�سياًل يف 
اأق�سام اأخرى من هذه الن�سرة )للمزيد من املعلومات، ف�سال راجع الق�سم )2( "عوامل املخاطرة"(. وفيما لو حتقق واحد اأو اأكرث من هذه املخاطر اأو لو ثبت عدم 
�سحة اأو عدم دقة اأي من التوقعات اأو التقديرات الواردة يف هذه الن�سرة، فاإن النتائج الفعلية لل�سركة قد تختلف ب�سكل جوهري عن تلك املو�سحة يف هذه الن�سرة.

اأي وقت من تاريخ ن�سر ن�سرة الإ�سدار وقبل  اإذا تبني لل�سركة يف  اإ�سدار تكميلية  ومع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج، تلتزم ال�سركة بتقدمي ن�سرة 
الإدراج باأي من الآتي: )اأ( وجود تغيري مهم يف اأمور جوهرية واردة يف ن�سرة الإ�سدار، اأو اأي م�ستند مطلوب مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج اأو )ب( ظهور اأي 
م�سائل مهمة كان يجب ت�سمينها يف ن�سرة الإ�سدار. وبا�ستثناء هاتني احلالتني، فاإن ال�سركة ل تعتزم حتديث اأو تعديل اأي معلومات متعلقة بالقطاعات اأو ال�سوق 
اأو الإفادات امل�ستقبلية الواردة يف هذه الن�سرة �سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة اأو نتيجة حوادث م�ستقبلية اأو خالف ذلك. ونتيجًة ملا تقّدم، فاإن الأحداث 
امل�ستثمرين من  وعليه، يجب على  وقد ل حتدث مطلقًا.  ال�سركة  تتوقعه  الذي  النحو  الن�سرة قد ل حتدث على  املبينة يف هذه  امل�ستقبلية  والتوقعات  والظروف 

املوؤ�س�سات والأفراد املكتتبني درا�سة جميع الإفادات امل�ستقبلية يف �سوء هذه الإي�ساحات مع عدم العتماد على الإفادات امل�ستقبلية ب�سكل اأ�سا�سي.
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التعريفات والمصطلحات
لالطالع على تف�سري بع�س العبارات والخت�سارات الواردة يف هذه الن�سرة، يرجى مراجعة الق�سم رقم )1( "التعريفات وامل�سطلحات". 

دليل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة

اجلدول اأ-1: جمل�س االإدارة
اجلهة املن�شباال�شمالرقم

املمثلة
امللكية املبا�شرة وغري امللكية املبا�شرة*ال�شفةالعمراجلن�شية

املبا�شرة

تاريخ الع�شوية***

الن�شبة 
قبل 

االكتتاب

عدد 
االأ�شهم 

قبل 
االكتتاب

الن�شبة 
بعد 

االكتتاب

عدد 
االأ�شهم 

بعد 
االكتتاب

قبل 
االكتتاب

بعد 
االكتتاب

عبدالرحمن 1
اأمني ح�سن 

جاوه

رئي�س جمل�س 
الإدارة

غري 62�سعودي-
تنفيذي/

م�ستقل

2014/07/20م1.000٪01.000٪0٪0**٪0

خالد حممد 2
عبدالعزيز 

احلميدي

رئي�س اإدارة 
ال�سوؤون 
الإدارية 

واملوظفني/ 
ع�سو

�سركة 
موؤ�س�سة 

احلميدي 
للمقاولت

2014/07/20م7.85٪11.22٪0.3584.000٪0.5120.000٪تنفيذي58�سعودي

�سمري حممد 3
عبدالعزيز 

احلميدي

الرئي�س 
التنفيذي/

الع�سو 
املنتدب

�سركة 
موؤ�س�سة 

احلميدي 
للمقاولت

2014/07/20م7.85٪11.21٪0.3584.000٪0.5120.000٪تنفيذي55�سعودي

هيثم حممد 4
عبدالعزيز 

احلميدي

رئي�س اإدارة 
الت�سويق 

واملبيعات /
ع�سو

�سركة 
موؤ�س�سة 

احلميدي 
للمقاولت

2014/07/20م7.85٪11.21٪0.3584.000٪0.5120.000٪تنفيذي49�سعودي

�سموءل 5
عبداهلل طه 

بخ�س

�سركة اأبرار ع�سو
العاملية 

القاب�سة

غري 45�سعودي
تنفيذي

2014/07/20م1.000٪01.000٪10.2٪7.14**٪0

بندر خالد 6
اإبراهيم 

الرتكي

غري 44�سعودي-ع�سو
تنفيذي

2014/07/20م1.000٪01.000٪0٪0**٪0

ديوان �سادق 7
عبدالب�سري 

ف�سل

�سركة اأبرار ع�سو
العاملية 

القاب�سة

غري 63كندي
تنفيذي

2014/07/20م1.000٪01.000٪0٪0**٪0

اأحمد حممد 8
�سامل ال�سري

غري 66�سعودي-ع�سو
تنفيذي/

م�ستقل

2014/07/20م1.000٪01.000٪0٪0**٪0

عبداملح�سن 9
اإبراهيم 

عبدالعزيز 
الطوق

غري 40�سعودي-ع�سو
تنفيذي/

م�ستقل

2014/07/20م1.000٪01.000٪0٪0**٪0

امل�سدر: ال�سركة
* وفقًا ملتطلبات نظام ال�سركات والنظام الأ�سا�سي لل�سركة، يجب اأن يكون ع�سو جمل�س الإدارة مالك لأ�سهم قيمتها الإ�سمية ع�سرة اآلف )10.000( ريال، وقد اأودعت �سهادات اأ�سهم �سمان الع�سوية لدى البنك 

ال�سعودي الربيطاين. 
** مت تخ�سي�س هذه ال�سهم  ل�سمان م�سوؤولية ع�سو جمل�س الدارة املعني.

***التواريخ املذكورة يف هذا اجلدول هي تواريخ التعيني يف املنا�سب احلالية كما هو مذكور يف اجلدول، وتو�سح ال�سري الذاتية لأع�ساء جمل�س الإدارة تاريخ بداية تعيني كل منهم يف املجل�س. 



هـ

عنوان الشركة وممثلوها وسكرتير مجلس إدارتها

�شكرتري جمل�س االإدارةممثال ال�شركةالعنوان

مبنى رقم 8862، �سارع هند بنت عتبة، املتفرع من �سارع 
العليا، حي العليا، الريا�س

�س.ب 86387، الريا�س 11622

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6677 463 )11( 966+

فاك�س: 7933 465 )11( 966+

www.saco-ksa.com :املوقع الإلكرتوين

investors@saco-ksa.com :الربيد الإلكرتوين

�سمري حممد عبدالعزيز احلميدي

الرئي�س التنفيذي/الع�سو املنتدب

مبنى رقم 8862، �سارع هند بنت عتبة، املتفرع من �سارع 
العليا، حي العليا، الريا�س

�س.ب 86387، الريا�س 11622

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6677-228 463 )11( 966+

فاك�س: 7933 465 )11( 966+

www.saco-ksa.com :املوقع الإلكرتوين

ceo@saco-ksa.com :الربيد الإلكرتوين

خالد حممد عبدالعزيز احلميدي

رئي�س اإدارة ال�سوؤون الإدارية واملوظفني/ع�سو جمل�س 
الإدارة 

مبنى رقم 8862، �سارع هند بنت عتبة، املتفرع من �سارع 
العليا، حي العليا، الريا�س

�س.ب 86387، الريا�س 11622

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 227- 6677 463 )11( 966+

فاك�س: 7933 465 )11( 966+

www.saco-ksa.com :املوقع الإلكرتوين

 cao@saco-ksa.com :الربيد الإلكرتوين

م�سطفى في�سل م�سطفى احلم�سي

م�ست�سار قانوين

مبنى رقم 8862، �سارع هند بنت عتبة، املتفرع من �سارع 
العليا، حي العليا، الريا�س

�س.ب 86387، الريا�س 11622

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6677-293 463 )11( 966+

فاك�س: 7933 465 )11( 966+

www.saco-ksa.com :املوقع الإلكرتوين

investors@saco-ksa.com :الربيد الإلكرتوين

�شوق االأ�شهم

�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(

اأبراج ال�سركة التعاونية للتاأمني التعاوين

 700 طريق امللك فهد
 �س. ب. 60612، الريا�س 11555

 اململكة العربية ال�سعودية
 هاتف: 9999 218 )11( 966+
 فاك�س: 1220 218 )11( 966+

www.tadawul.com.sa :املوقع الإلكرتوين 
info@tadawul.com.sa :الربيد الإلكرتوين

امل�شت�شارون

امل�شت�شار املايل ومدير االكتتاب واملتعهد بتغطية الطرح

�سركة ات�س ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة

�سارع العليا العام

�س. ب. 9084، الريا�س 11413، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2313 299 )11( 966+ ، فاك�س: 2424 299 )11( 966+

www.hsbcsaudi.com :املوقع الإلكرتوين

 saudiarabia@hsbc.com :الربيد الإلكرتوين



و

امل�شت�شار القانوين لالكتتاب

 امل�ست�سارون القانونيون
 عبدالعزيز اإبراهيم العجالن و�سركاه بالتعاون مع بيكر اأند ماكينزي ليمتد

 �سارع الأح�ساء، مبنى العليان، الطابق الثالث
 �س. ب. 4288، الريا�س 11491

 اململكة العربية ال�سعودية
 هاتف: 2915561 )11( 966+، فاك�س: 2915571 )11( 966+

www.bakermckenzie.com :املوقع الإلكرتوين 
legaladvisors@bakermckenzie.com :الربيد الإلكرتوين

م�شت�شار العناية املهنية املايل

 �سركة اأرن�ست اأند يونغ
برج الفي�سلية، الدور ال�ساد�س

 طريق امللك فهد، العليا
 �س. ب. 2732، الريا�س 11461

 اململكة العربية ال�سعودية
 هاتف: 2734740 )11( 966+، فاك�س: 2734730 )11( 966+

www.ey.com:املوقع الإلكرتوين 
riyadh@sa.ey.com :الربيد الإلكرتوين

مراجعو ح�شابات ال�شركة

براي�س ووترهاو�س كوبرز

 برج اململكة
 الدور الواحد والع�سرون
 طريق امللك فهد، العليا

 �س.ب. 13933الريا�س 11414
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4240 465 )11( 966+، الفاك�س: 1663 465 )11( 966+

www.pwc.com/middle-east :املوقع الإلكرتوين

Khalid.mahdhar@sa.pwc.com :الربيد الإلكرتوين

ا�شت�شاري القطاع وال�شوق

�سركة يورومونيتور اإنرتنا�سونال املحدودة

البناء F - اجلناح 607-606

منطقة واحة ال�سيليكون يف دبي

�س.ب. 341155

دبي - الإمارات العربية املتحدة

هاتف: 4363 372 )4( 971+، فاك�س: 4370 372 )4( 971+

 www.euromonitor.com :املوقع الإلكرتوين

Info-MENA@euromonitor.com :الربيد الإلكرتوين

تنويه: 

قّدم امل�ست�سارون اأعاله موافقتهم اخلطية على الإ�سارة اإلى اأ�سمائهم و�سعاراتهم واإفاداتهم يف ن�سرة الإ�سدار هذه، ومل يتم �سحب تلك املوافقة حتى تاريخ اإ�سدار 
هذه الن�سرة. ول يوجد لأي من امل�ست�سارين اأعاله اأو �سركاتهم التابعة اأو م�ساهميهم اأو اأع�ساء جمل�س اإداراتهم اأو اأي من اأقربائهم اأ�سهم اأو م�سلحة مهما كان 

نوعها يف ال�سركة حتى تاريخ هذه الن�سرة.
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اجلهات امل�شتلمة

البنك ال�سعودي الربيطاين

طريق امللك عبداهلل

�س.ب. 2907، الريا�س 11461، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2764005 )11( 966+

فاك�س: 2763436 )11( 966+

www.sabb.com :املوقع الإلكرتوين

sabb@sabb.com :الربيد الإلكرتوين

البنك ال�سعودي الفرن�سي

طريق املعذر

�س. ب.: 56006، الريا�س 11554، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4042222 )11( 966+

فاك�س: 4042311 )11( 966+

www.alfransi.com.sa:املوقع الإلكرتوين

communications@alfransi.com.sa:الربيد الإلكرتوين

م�سرف الراجحي

�سارع العليا العام

�س. ب: 28، الريا�س 11411، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4629922 )11( 966+

فاك�س: 4624311 )11( 966+

www.alrajhibank.com.sa :املوقع الإلكرتوين

contactcenter1@alrajhibank.com.sa :الربيد الإلكرتوين

البنك الأهلي التجاري

طريق املعذر

�س.ب 22216، الريا�س 11495، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4787877 )11( 966+

فاك�س: 4730417 )11( 966+

www.alahli.com :املوقع الإلكرتوين

contactus@alahli.com :الربيد الإلكرتوين

بنك الريا�س

طريق امللك عبدالعزيز

�س ب 22622، الريا�س 11416، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4013030 )11( 966+

فاك�س: 4042618 )11( 966+

 www.riyadbank.com:املوقع الإلكرتوين

customercare@riyadbank.com :الربيد الإلكرتوين

جمموعة �سامبا املالية

طريق امللك عبدالعزيز

�س ب 833، الريا�س 11421، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4774770 )11( 966+

فاك�س: 4799402 )11( 966+

 www.samba.com.sa:املوقع الإلكرتوين

customercare@samba.com.sa:الربيد الإلكرتوين
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العالقات التجارية لل�شركة مع البنوك

البنك ال�سعودي الربيطاين

طريق امللك عبداهلل

�س.ب. 2907، الريا�س 11461 

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2764005 )11( 966+

فاك�س: 2763436 )11( 966+

www.sabb.com :املوقع الإلكرتوين

 sabb@sabb.com :الربيد الإلكرتوين

البنك ال�سعودي لال�ستثمار

طريق املعذر

�س.ب. 3533، الريا�س 11481

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4786000 )11( 966+

فاك�س: 4776781 )11( 966+

www.saib.com.sa :املوقع الإلكرتوين

info@saib.com.sa :الربيد الإلكرتوين

البنك ال�سعودي الفرن�سي

طريق املعذر

�س. ب.: 56006، الريا�س 11554

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4042222 )11( 966+

فاك�س: 4042311 )11( 966+

www.alfransi.com.sa:املوقع الإلكرتوين

communications@alfransi.com.sa :الربيد الإلكرتوين

البنك العربي الوطني

طريق امللك في�سل

�س.ب. 56921، الريا�س 11564

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4029000 )11( 966+

فاك�س: 4027747 )11( 966+

 www.anb.com.sa :املوقع الإلكرتوين

info@anb.com.sa :الربيد الإلكرتوين
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ملخص الطرح

وتاريخ ال�شركة 178/ق  رقم  وال�سناعة  التجارة  وزير  معايل  قرار  مبوجب  �سعودية  م�ساهمة  �سركة  هي  )�ساكو(  والأدوات  للعدد  ال�سعودية  ال�سركة 
1432/05/26هـ )املوافق 2011/04/30م( وال�سجل التجاري رقم 1010056595 بتاريخ 1405/02/26هـ )املوافق 1984/11/19م( 

اأجلها هي ال�سترياد والت�سدير والبيع باجلملة وبالتجزئة ملنتجات ت�سمل املعدات واللوازم املنزلية واملكتبية اأن�شطة ال�شركة اإن الأغرا�س التي تكونت ال�سركة من 
والريا�سية والعدد والأدوات ومواد الت�سحيم ومنتجات التنظيف والتلميع املنزلية ومواد العناية باأجزاء ال�سيارات وم�سانع املفرو�سات ومنتجات تنقية 

مياه ال�سرف ال�سحي واأعمال الت�سطيب واملنتجات املتعلقة برتميم املباين وتزيينها. 

هم امل�ساهمون الذين تظهر اأ�سماوؤهم ون�سب ملكيتهم يف اجلدول التايل: امل�شاهمون البائعون

امل�شاهمون 
البائعون

بعد الطرحقبل الطرح

الن�شبة عدد االأ�شهم
املئوية

راأ�س املال
)ريال �شعودي(

الن�شبة عدد االأ�شهم
املئوية

راأ�س املال
)ريال �شعودي(

�سركة موؤ�س�سة 
احلميدي 
للمقاولت

11.400.000٪47.5114.000.0007.980.000٪33.2579.800.000

�سركة اأبرار 
العاملية القاب�سة

6.120.000٪25.561.200.0004.284.000٪17.8542.840.000

عبدالرحمن 
ح�سن عبا�س 

�سربتلي

6.120.000٪25.561.200.0004.284.000٪17.8542.840.000

خالد حممد 
عبدالعزيز 

احلميدي

120.000٪0.51.200.00084.000٪0.35840.000

�سمري حممد 
عبدالعزيز 

احلميدي

120.000٪0.51.200.00084.000٪0.35840.000

هيثم حممد 
عبدالعزيز 

احلميدي

120.000٪0.51.200.00084.000٪0.35840.000

3072.000.000٪7.200.000---اجلمهور

100240.000.000٪100240.000.00024.000.000٪24.000.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة

مائتان واأربعون مليون )240.000.000( ريال �سعوديراأ�س مال ال�شركة 

امل�ساهمون الكبار هم كل من �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت و�سركة اأبرار العاملية القاب�سة وعبد الرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي. ويو�سح اجلدول امل�شاهمون الكبار
رقم )اأ-3( عدد اأ�سهمهم ون�سب ملكيتهم قبل الطرح وبعده.

اأربعة وع�سرون مليون )24.000.000( �سهم عادي مدفوع القيمة بالكامل. اإجمايل عدد اأ�شهم ال�شركة

ع�سرة )10( ريالت �سعودية لل�سهم الواحد.القيمة اال�شمية لل�شهم

ال�سركة املدفوعة بالكامل بقيمة ا�سمية تبلغ ع�سرة )10( ريالت �سعودية االكتتاب اأ�سهم  األف )7.200.000( �سهم عادي من  طرح �سبعة ماليني ومائتي 
لل�سهم، وب�سعر طرح يبلغ )70( ريال �سعودي لل�سهم، متثل 30٪ من راأ�س مال ال�سركة.

�سبعة ماليني ومائتي األف )7.200.000( �سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.عدد االأ�شهم املطروحة لالكتتاب

ن�شبة اأ�شهم االكتتاب من االأ�شهم 
امل�شدرة

30٪ من اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة امل�سدرة.

)70( ريال �سعودي لل�سهم. �شعر الطرح

اإجمايل قيمة االأ�شهم املطروحة 
لالكتتاب

)504.000.000( ريال �سعودي
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يتوقع اأن تبلغ متح�سالت الطرح )504.000.000( ريال �سعودي، وبعد خ�سم كافة امل�ساريف والتكاليف املتعلقة بالكتتاب والبالغة ت�سعة ع�سر ا�شتخدام متح�شالت الطرح
مليون ومائة واأربعة ع�سر األف وت�سعمائة و�ستة ع�سر ريال )19.114.916( ريال �سعودي، �سيتم دفع �سايف متح�سالت الطرح اإلى امل�ساهمني البائعني 
وفقًا لن�سبة ملكية كل منهم لالأ�سهم املطروحة لالكتتاب. ولن حت�سل ال�سركة على اأي جزء من متح�سالت الطرح )للمزيد من املعلومات، ف�ساًل راجع 

الق�سم )8( "ا�ستخدام متح�سالت الطرح"(.

عدد االأ�شهم املطروحة التي مت 
التعهد بتغطيتها

�سبعة ماليني ومائتي األف )7.200.000( �سهم.

اإجمايل املبلغ الذي مت التعهد 
بتغطيته

)504.000.000( ريال �سعودي

ال�سريحة )اأ( املوؤ�س�سات املكتتبة: وت�سمل هذه ال�سريحة جمموعة من املوؤ�س�سات وال�سركات التي تت�سمن �سناديق ال�ستثمار )للمزيد من املعلومات، فئات امل�شتثمرين امل�شتهدفني
ف�ساًل راجع الق�سم )1( "التعريفات وامل�سطلحات"(. 

ال�سريحة )ب( املكتتبون الأفراد: وت�سمل هذه ال�سريحة الأ�سخا�س ال�سعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة اأو الأرملة التي لها اأولد 
ر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها �سريطة اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت اأمومتها لالأولد  ق�سّ

الق�سر. ويعد اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته لغيًا، واإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب.

اإجمايل عدد االأ�شهم املطروحة لكل فئة من فئات امل�شتثمرين امل�شتهدفني: 

عدد االأ�شهم املطروحة 
للموؤ�ش�شات املكتتبة

ال�سركة  اأ�سهم  من  عادي  �سهم   )7.200.000( األف  ومائتي  ماليني  �سبعة  املكتتبة  للموؤ�س�سات  تخ�سي�سها  �سيتم  التي  الكتتاب  اأ�سهم  عدد  يبلغ 
الأ�سهم املطروحة لالكتتاب، يحق ملدير الكتتاب،  الأفراد يف  اكتتاب  اأنه يف حال  الأ�سهم املطروحة لالكتتاب، علمًا  اإجمايل عدد  متثل 100٪ من 
بعد احل�سول على موافقة الهيئة، تخفي�س عدد الأ�سهم املخ�س�سة للموؤ�س�سات املكتتبة حتى )4.320.000( �سهم، متثل )60٪( من اإجمايل عدد 
الأ�سهم املطروحة لالكتتاب. و�سيتم تخ�سي�س ن�سبة )90٪( من الأ�سهم املخ�س�سة لهذه ال�سريحة ل�سناديق ال�ستثمار على اأن تكون هذه الن�سبة 
خا�سعة للتعديل يف حال عدم اكتتاب املوؤ�س�سات الأخرى با�ستثناء هذه ال�سناديق بالكامل يف الن�سبة املتبقية )10٪(، اأو يف حال عدم اكتتاب �سناديق 

ال�ستثمار بكامل الن�سبة املخ�س�سة لها. 

عدد االأ�شهم املطروحة للمكتتبني 
االأفراد

يبلغ عدد اأ�سهم الكتتاب التي �سيتم تخ�سي�سها للمكتتبني الأفراد )2.880.000( �سهم كحد اأق�سى متثل )40٪( من الأ�سهم املطروحة لالكتتاب.

طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات امل�شتثمرين امل�شتهدفني:

كيفية التقدم بطلب االكتتاب 
للموؤ�ش�شات املكتتبة

يحق للموؤ�س�سات املكتتبة كما هي معرفة يف الق�سم )1( "التعريفات وامل�سطلحات" التقدم بطلب لالكتتاب. و�سوف يوفر مدير �سجل اكتتاب املوؤ�س�سات 
مناذج طلبات الكتتاب للم�ستثمرين من املوؤ�س�سات املكتتبة اأثناء عملية بناء �سجل الأوامر.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب 
للمكتتبني االأفراد

�سيتم توفري طلبات الكتتاب خالل فرتة الكتتاب لفروع اجلهات امل�ستلمة. ويجب تعبئة طلب الكتتاب وفقًا للتعليمات املبينة يف الق�سم 15 )"�شروط 
وتعليمات الكتتاب"(. وباإمكان املكتتبني الأفراد الذين ا�سرتكوا يف اأحد الكتتابات التي جرت موؤخرًا الكتتاب عن طريق الإنرتنت اأو الهاتف امل�سريف 
اأو اأجهزة ال�سراف الآيل التابعة للجهات امل�ستلمة التي تقّدم كل هذه اخلدمات اأو بع�سها لعمالئها �سريطة اأن )1( اأن يكون لدى امل�ستثمر ح�ساب 
لدى اإحدى اجلهات امل�ستلمة التي تقدم مثل هذه اخلدمات و)2( األ يكون قد طراأ اأي تغيري على املعلومات اخلا�سة بامل�ستثمر منذ اكتتابه يف طرح 

جرى حديثًا.

احلد االأدنى لعدد االأ�شهم التي ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات امل�شتثمرين امل�شتهدفني:

احلد االأدنى لالكتتاب 
للموؤ�ش�شات املكتتبة 

مائة األف )100.000( �سهم

احلد االأدنى لالكتتاب بالن�شبة 
للمكتتبني االأفراد 

ع�سرة )10( اأ�سهم

قيمة احلد االأدنى لعدد االأ�شهم التي ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات امل�شتثمرين امل�شتهدفني:

قيمة احلد االأدنى لالكتتاب 
للموؤ�ش�شات املكتتبة

)7.000.000( ريال �سعودي

قيمة احلد االأدنى لالكتتاب 
للمكتتبني االأفراد

)700( ريال �سعودي

احلد االأق�شى لعدد االأ�شهم التي ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات امل�شتثمرين امل�شتهدفني: 

احلد االأق�شى لالكتتاب 
للموؤ�ش�شات املكتتبة

مليون ومائة وت�سعة وت�سعون األف وت�سعمائة وت�سعة وت�سعون1.199.999 �سهم
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احلد الأق�سى لالكتتاب بالن�سبة 
للمكتتبني الأفراد

مائتني وخم�سون �ألف )250.000( �سهم

قيمة احلد الأق�سى لعدد الأ�سهم التي ميكن الكتتاب فيها لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني:

قيمة احلد الأق�سى لالكتتاب 
للم�ؤ�س�سات املكتتبة

)83.999.930( ريال �سعودي

قيمة احلد الأق�سى لالكتتاب 
بالن�سبة للمكتتبني الأفراد

)17.500.000( ريال �سعودي

طريقة التخ�سي�ض ورد الفائ�ض لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني:

تخ�سي�ض اأ�سهم الكتتاب 
للم�ؤ�س�سات املكتتبة

 �سيتم تخ�سي�ص �أ�سهم �لكتتاب ب�سكل نهائي للموؤ�س�سات �ملكتتبة عن طريق مدير �كتتاب �ملوؤ�س�سات �ملكتتبة بعد �إمتام عملية �كتتاب �لأفر�د.

تخ�سي�ض اأ�سهم الكتتاب 
للمكتتبني الأفراد

�سوف يتم �لإعالن عن عملية تخ�سي�ص �أ�سهم �لكتتاب ورد �لفائ�ص يف موعد �أق�ساه يوم 1436/07/16هـ )�ملو�فق 2015/05/05م(. و�سيكون �حلد 
�لأدنى للتخ�سي�ص )10( �أ�سهم لكل مكتتب فرد، و�سيتم تخ�سي�ص ما تبقى من �لأ�سهم �ملطروحة لالكتتاب، �إن وجد، على �أ�سا�ص تنا�سبي بناء على 
ن�سبة ما طلبه كل مكتتب �إلى �إجمايل عدد �لأ�سهم �ملطلوب �لكتتاب فيها. ويف حال جتاوز عدد �ملكتتبني �لأفر�د )288.000( مكتتب، فاإن �ل�سركة ل 
ت�سمن �حلد �لأدنى للتخ�سي�ص لكل مكتتب من �ملكتتبني �لأفر�د، و�سيتم تخ�سي�ص �لأ�سهم �ملطروحة يف هذه �ل�سريحة بالت�ساوي على جميع �ملكتتبني 

�لأفر�د. و�إذ� جتاوز عدد �ملكتتبني �لأفر�د )2.880.000( مكتتب، �سيتم تخ�سي�ص �لأ�سهم �ملطروحة وفقًا ملا يقرتحه �مل�سدر و�مل�ست�سار �ملايل.

�سوف تتم �إعادة فائ�ص �لكتتاب )�إن وجد( �إلى �ملكتتبني بدون �أي عمولت �أو ��ستقطاعات. و�سوف يتم �لإعالن عن �لتخ�سي�ص �لنهائي ورد �لفائ�ص رد فائ�ض اأم�ال الكتتاب
وتعليمات  " �شروط  �لق�سم )15(  ر�جع  �ملعلومات، ف�ساًل  �أق�ساه 1436/07/16هـ )�ملو�فق 2015/05/05م(. )للمزيد من  )�إن وجد( يف موعد 

�لكتتاب"(.

يبد�أ �لكتتاب يف يوم �لأربعاء 1436/07/03هـ )�ملو�فق 2015/04/22م(، وي�ستمر ملدة )7( اأيام، �شاملة اآخر يوم الإغالق االكتتاب وهو يوم الثالثاء فرتة الكتتاب
1436/07/09هـ )�ملو�فق 2015/04/28م(.

ت�ستحق �لأ�سهم �ملطروحة لالكتتاب ن�سيبها من �أية �أرباح تعلن عنها �ل�سركة وتدفعها من تاريخ ن�سرة �لإ�سد�ر و�ل�سنو�ت �ملالية �لتي تليها. )للمزيد ت�زيع الأرباح
من �ملعلومات، ف�ساًل ر�جع �لق�سم )7( "�سيا�سة توزيع �لأرباح"(. 

لل�سركة فئة و�حدة فقط من �لأ�سهم )�أ�سهم عادية(، وهي ل تت�سمن �أية حقوق تف�سيلية، ويعطي كل �سهم حامله �حلق يف �سوت و�حد، ويحق لكل حق�ق الت�س�يت
م�ساهم ميلك ع�سرين )20( �سهمًا على �لأقل ح�سور �جتماعات �جلمعية �لعامة لل�سركة و�لت�سويت فيها. ويجوز للم�ساهم تفوي�ص م�ساهٍم �آخر من 
غري �أع�ساء جمل�ص �إد�رة �ل�سركة لينوب عنه يف ح�سور �جتماعات �جلمعية �لعامة. )للمزيد من �لتفا�سيل حول �لأ�سهم وحقوق �لت�سويت، ف�ساًل 

ر�جع �لق�سم )11-4-6("حقوق �لت�سويت"(. 

فرتة احلظر/ القي�د املفرو�سة 
على الأ�سهم

يحظر على االأ�شخا�ص اللذين تظهر ن�شرة اال�شدار ملكيتهم يف ال�شركة الت�شرف يف اأ�شهمهم ملدة ت�شعة )9( اأ�شهر من تاريخ بدء تداول اأ�شهم ال�شركة 
يف �ل�سوق )"فرتة �حلظر"(، ول يجوز لهم �لت�سرف يف �أ�سهمهم بعد �نتهاء هذه �لفرتة �إل بعد �حل�سول على مو�فقة �لهيئة �ل�سابقة. 

الأ�سهم التي �سبق لل�سركة 
اإدراجها

مل ي�سبق تد�ول �أ�سهم �ل�سركة يف �أي �سوق لالأ�سهم �سو�ء د�خل �ململكة �لعربية �ل�سعودية �أو خارجها قبل طرحها لالكتتاب �لعام، وقد تقّدمت �ل�سركة 
بطلب للهيئة لت�سجيل �لأ�سهم وقبول �در�جها، وقد مت �لوفاء باملتطلبات كافة، وقد مت �حل�سول على جميع �ملو�فقات �لر�سمية �لالزمة للطرح. ومن 
�ملتوقع �أن يبد�أ تد�ول �لأ�سهم يف �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية يف وقت قريب بعد �لنتهاء من عملية تخ�سي�ص �أ�سهم �لكتتاب و��ستكمال جميع �لإجر�ء�ت 

�لر�سمية ذ�ت �لعالقة. )للمزيد من �لتفا�سيل، ف�ساًل ر�جع ق�سم "تو�ريخ مهمة للمكتتبني"(. 

هناك خماطر معينة تتعلق باال�شتثمار يف هذا االكتتاب، وميكن ت�شنيف تلك املخاطر كالتايل: )اأ( املخاطر املتعلقة بن�شاط ال�شركة؛ )ب( املخاطر ع�امل املخاطرة
�ملتعلقة بال�سوق؛ و)ج( �ملخاطر �ملتعلقة باأ�سهم �لكتتاب. وقد مت ��ستعر��ص هذه �ملخاطر يف �لق�سم )2( "عو�مل �ملخاطرة" من هذه �لن�سرة، و�لتي 

يجب در��ستها بعناية قبل �تخاذ قر�ر �ل�ستثمار يف �أ�سهم �لكتتاب.

�لبائعون جميع �مل�ساريف و�لتكاليف �ملتعلقة بالطرح و�لتي تبلغ )19.114.916( ريال �سعودي، وت�سمل هذه �مل�ساريف م�ساريف الطرح �سوف يتحمل �مل�ساهمون 
�أتعاب �مل�ست�سار �ملايل، و�أتعاب �ملتعهد بتغطية �لطرح، و�مل�ست�سار �لقانوين لل�سركة، وم�ست�سار �لعناية �ملهنية، ومر�جعو �حل�سابات، �إ�سافة �إلى �أتعاب 

�جلهات �مل�ستلمة، وم�ساريف �لت�سويق و�لطباعة و�لتوزيع وغريها من �مل�ساريف ذ�ت �لعالقة.

�شركة ات�ص ا�ص بي �شي العربية ال�شعودية املحدودةمتعهد التغطية

�شارع العليا العام

�ص. ب. 9084، �لريا�ص 11413، �ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 2313 299 )11( 966+ 

فاك�ص: 2424 299 )11( 966+

www.hsbcsaudi.com :املوقع االإلكرتوين

saudiarabia@hsbc.com :الربيد االإلكرتوين
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يجب قراءة ق�سم "اإ�سعار مهم" �سفحة )ب(، والق�سم 2 "عوامل املخاطرة" من هذه الن�سرة بعناية تامة قبل اتخاذ اأي قرار بال�ستثمار يف اأ�سهم الكتتاب مبوجب 
هذه الن�سرة. تواريخ مهمة للمكتتبني

اجلدول اأ-2: اجلدول الزمني املتوقع للطرح

اجلدول الزمني املتوقع للطرح

التاريخ )التواريخ(احلدث

�سيبداأ الكتتاب يف يوم الأربعاء 1436/07/03هـ )املوافق 2015/04/22م( وي�ستمر ملدة )7( �سبعة فرتة الكتتاب
اأيام �ساملة اآخر يوم لإغالق الكتتاب وهو يوم الثالثاء 1436/07/09هـ )املوافق 2015/04/28م(.

يوم الثالثاء 1436/06/25هـ )املوافق 2015/04/14م(اآخر موعد لتقدمي طلبات الكتتاب للموؤ�س�سات املكتتبة

يوم الأحد 1436/07/07هـ )املوافق 2015/04/26م(اآخر موعد ل�سداد قيمة الكتتاب للموؤ�س�سات املكتتبة

يوم الثالثاء 1436/07/09هـ )املوافق 2015/04/28م( اآخر موعد لتقدمي طلبات الكتتاب و�سداد قيمة الكتتاب للمكتتبني الأفراد

يوم الثالثاء 1436/07/16هـ )املوافق 2015/05/05م( الإعالن عن التخ�سي�س النهائي لأ�سهم الكتتاب

يوم الثالثاء 1436/07/16هـ )املوافق 2015/05/05م( اإعادة مبالغ الكتتاب الفائ�سة )يف حال جتاوز حد الكتتاب(

يتوقع اأن يبداأ تداول اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية بعد ا�ستيفاء جميع املتطلبات والنتهاء من جميع التاريخ املتوقع لبدء تداول الأ�سهم يف ال�سوق
الإجراءات النظامية ذات العالقة، و�سيتم الإعالن عن بدء تداول الأ�سهم يف ال�سحف املحلية وموقع 

.www.tadawul.com.sa تداول

تنويه: اجلدول الزمني والتواريخ امل�سار اإليها اأعاله تقريبية، و�سوف يتم الإعالن عن التواريخ الفعلية من خالل اإعالنات تظهر يف ال�سحف املحلية اليومية يف اململكة العربية ال�سعودية والتي ت�سدر باللغة العربية 
 .)www.tadawul.com.sa( وعلى موقع تداول الإلكرتوين

كيفية التقدم بطلب االكتتاب

يقت�سر الكتتاب على �سريحتني من امل�ستثمرين هما:

ال�سريحة )اأ( املوؤ�س�سات املكتتبة: جمموعة من املوؤ�س�سات وال�سركات التي تت�سمن �سناديق ال�ستثمار )ف�سال راجع الق�سم )1( "التعريفات وامل�سطلحات"(. 
ويحق لهوؤلء امل�ستثمرين التقدم بطلب لالكتتاب وفقًا ملا ورد يف هذه الن�سرة. وعلى املوؤ�س�سات املكتتبة احل�سول على ا�ستمارات طلبات الكتتاب من مدير �سجل 

اكتتاب املوؤ�س�سات اأثناء فرتة عملية بناء �سجل اأوامر ال�سركة.

ر من زوج غري  ال�سريحة )ب( املكتتبون الأفراد: امل�ستثمرون من الأفراد ال�سعوديني الطبيعيني مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة اأو الأرملة التي لها اأولد ق�سّ
�سعودي حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها على اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت اأمومتها لالأولد الق�سر، ويعد لغيًا اكتتاب من اكتتب 

با�سم مطلقته، واإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب. 

املواقع  خالل  من  اأو  امل�ستلمة  اجلهات  وفروع  الكتتاب  مدير  فروع  من  الكتتاب  فرتة  خالل  الكتتاب  طلبات  مناذج  على  احل�سول  الأفراد  للمكتتبني  وميكن 
اللكرتونية ملدير الكتتاب وللجهات امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمة. ويجب ت�سديد قيمة ال�سهم املكتتب فيها كاملة من قبل املكتتب الرئي�سي واأفراد عائلته لدى 
اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة خ�سمَا من احل�ساب البنكي اجلاري للمكتتب الرئي�سي لدى اجلهة امل�ستلمة، ول ي�سمح اخل�سم من ح�ساب طرف ثالث لدفع قيمة 

الكتتاب. ول ي�سمح باإجراء اأي تعديالت على طلب الكتتاب اأو �سحبه بعد تقدميه.

وباإمكان املكتتبني الأفراد الذين �سبق لهم امل�ساركة يف الكتتابات الأولية ال�سابقة الكتتاب عن طريق الإنرتنت، اأو الهاتف امل�سريف، اأو ال�سراف الآيل، يف اأي فرع 
من فروع اجلهات امل�شتلمة التي تقدم مثل هذه اخلدمة لعمالئها �شريطة ا�شتيفاء ال�شروط التالية:

اأن يكون للمكتتب الفرد ح�ساب بنكي لدى اإحدى اجلهات امل�ستلمة التي تقدم مثل هذه اخلدمات.. 1
اأن ل يكون قد طراأت اأي تغريات على املعلومات اخلا�سة باملكتتب منذ اخر اكتتاب �سارك فيه.. 2

يجب تعبئة مناذج طلبات الكتتاب طبقًا للتعليمات الواردة يف ق�سم "�شروط وتعليمات االكتتاب" من هذه الن�سرة. ويجب على مقدم طلب الكتتاب اأن يوافق على 
جميع البنود والفقرات الواردة يف منوذج طلب االكتتاب. وحتتفظ ال�شركة بحقها يف رف�ض اأي طلب اكتتاب كليًا اأو جزئيًا يف حالة عدم ا�شتيفائه الأي من �شروط 
وتعليمات الكتتاب، ول ُي�سمح بتعديل طلب الكتتاب اأو �سحبه بعد ا�ستالمه من مدير الكتتاب اأو اأحد اجلهات امل�ستلمة. وُيعترب تقدمي طلب الكتتاب مبثابة اتفاقًا 

ملزمًا بني مقدم طلب الكتتاب وامل�ساهمون البائعون )للمزيد من املعلومات، ف�ساًل راجع الق�سم )15( "�شروط وتعليمات االكتتاب"(.

ملخص المعلومات األساسية

يقدم ملخ�س املعلومات الأ�سا�سية هذا ملحة عامة عن املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة. غري اأن هذا امللخ�س ل يت�سمن كافة املعلومات التي قد تهم امل�ستثمرين، 
وعليه، فاإنه يجب قراءة هذا امللخ�س كمقدمة لهذه الن�سرة، ويتعني على م�ستلم هذه الن�سرة قراءتها بالكامل، حيث اأن اأي قرار بال�ستثمار يف اأ�سهم الكتتاب من 

قبل امل�ستثمرين املحتملني يجب اأن ي�ستند اإلى درا�سة هذه الن�سرة يف جمملها.



م

الشركة 

ال�سركة ال�سعودية للعدد والأدوات )�ساكو( هي �سركة م�ساهمة �سعودية مبوجب قرار معايل وزير التجارة وال�سناعة رقم 178/ق وتاريخ 1432/05/26هـ )املوافق 
2011/04/30م( وال�سجل التجاري رقم 1010056595 بتاريخ 1405/02/26هـ )املوافق 1984/11/19م( وعنوانها امل�سجل هو �سارع التخ�س�سي يف مدينة 

الريا�س ومقرها الرئي�سي هو �سارع هند بنت عتبة، املتفرع من �سارع العليا يف الريا�س.

وقد تاأ�س�ست �سركة �ساكو بالأ�سل ك�سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة يف 1405/02/26هـ )املوافق 1984/11/19م( م�سجلة يف مدينة الريا�س، وبراأ�س مال 
قدره ع�سرة ماليني )10.000.000( ريال �سعودي. وكان ال�سركاء املوؤ�س�سون فيها �سركة موؤ�س�سة احلميدي للتجارة بن�سبة ملكية 50٪ وعبداهلل طه بخ�س بن�سبة 

ملكية 25٪ وعبد الرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي بن�سبة ملكية ٪25.

مليون  ع�سر  �ستة  اإلى  �سعودي  ريال   )10.000.000( ماليني  ع�سرة  من  ال�سركة  مال  راأ�س  زيادة  مت  1990/12/30م(،  )املوافق  1411/06/12هـ  تاريخ  يف 
)16.000.000( ريال �سعودي مق�سمة اإلى �ستة ع�سر األف )16.000( ح�سة بقيمة اإ�سمية قدرها األف )1.000( ريال �سعودي للح�سة الواحدة، عن طريق 

ر�سملة قرو�س قدمها ال�سركاء اإلى ال�سركة.

ويف 1418/08/15هـ )املوافق 1997/12/15م( تنازلت �سركة موؤ�س�سة احلميدي للتجارة عن كامل ح�س�سها يف ال�سركة اإلى �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت.

ويف عام 2007م، بعد وفاة عبداهلل طه بخ�س وانتقال ملكية ح�سته اإلى ورثته، تنازل جميع الورثة عن كامل ح�س�سهم يف ال�سركة اإلى �سركة اأبرار العاملية القاب�سة 
)اململوكة من قبل نف�س الورثة(.

وثالثون  واأربعة  وثالثمائة  األف  وثالثون  وثالثة  وثالثمائة  مليون  واأربعون  ثالثة  مبلغ  ال�سركة  اإقرا�س  على  �ساكو  �سركة  يف  ال�سركاء  اتفق  2008م،  عام  يف 
تها من القر�س، قامت �سركة موؤ�س�سة احلميدي  )43.333.334( ريال �سعودي بهدف متويل اأعمال ال�سركة وتو�ّسعها يف �سوق التجزئة. ومن اأجل متويل ح�سّ
للمقاولت ببيع ح�سة بلغت 12.5٪ من ح�س�س ال�سركة ل�سركة اأبرار العاملية القاب�سة وعبد الرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي منا�سفًة فيما بينهما. فاأ�سبحت ح�سة 
�سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت 37.5٪ من راأ�س مال ال�سركة، وح�سة كل من �سركة اأبرار العاملية القاب�سة وعبد الرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي 31.25٪ من 

راأ�س مال ال�سركة.

ويف عام 2008م، اتفق ال�سركاء يف �سركة �ساكو على منح �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت ن�سبة من راأ�س مال ال�سركة حت�سب على اأ�سا�س �سايف الربح املحقق 
لل�سنة املالية املنتهية يف 2009/12/31م، على اأن متنح هذه الن�شبة ب�شرط اأال يقل �شايف الربح املحقق عن 20.19 مليون ريال �سعودي. ويف تاريخ 1431/03/10هـ 
)املوافق 2010/02/24م(، بعد اأن جنحت ال�سركة يف بلوغ هذه الأهداف، حددت ن�سبة راأ�س املال بـ2.5٪ من راأ�س مال ال�سركة اأي ما جمموعه اأربعمائة )400( 
ح�سة وقد وافق كل من �سركة اأبرار العاملية القاب�سة وعبد الرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي على منح �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت مائتي )200( ح�سة متثل 
1.25٪ من راأ�س مال ال�سركة. فاأ�سبحت ح�سة �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت 40٪ من راأ�س مال ال�سركة، وح�سة كل من �سركة اأبرار العاملية القاب�سة 

وعبدالرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي 30٪ من راأ�س مال ال�سركة.

مبوجب قرار ال�سركاء بتاريخ 1432/03/23هـ )املوافق 2011/02/24م(، قرر ال�سركاء حتويل ال�سركة من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإلى �سركة م�ساهمة 
مقفلة. ومّت نقل مائتان واأربعون )240( ح�سة من احل�س�س التي متلكها �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت، اإلى خالد حممد عبدالعزيز احلميدي و�سمري حممد 
عبدالعزيز احلميدي وهيثم حممد عبدالعزيز احلميدي، مبا يعادل ثمانني )80( ح�سة متثل 0.5٪ من راأ�س مال ال�سركة لكّل منهم، بحيث اأ�سبحت ح�سة �سركة 

موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت الإجمالية 38.5٪ من راأ�س مال ال�سركة، مقابل 30٪ لكل من �سركة اأبرار العاملية القاب�سة وعبد الرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي.

حتّولت ال�سركة اإلى �سركة م�ساهمة مقفلة مبوجب قرار معايل وزير التجارة وال�سناعة رقم 178/ق وتاريخ 1432/05/26هـ )املوافق 2011/04/30م( وبلغ راأ�س 
مالها �ستة ع�سر مليون )16.000.000( ريال �سعودي ومّت تغيري احل�س�س اإلى اأ�سهم بقيمة اإ�سمية قدرها ع�سرة )10( ريالت �سعودية لكل �سهم.

قبول  توثيق  مبوجبها  مّت  للمقاولت  احلميدي  موؤ�س�سة  �سركة  مع  اتفاقية  باإبرام  ال�سركة  م�ساهمو  قام  2011/05/18م(  )املوافق  1432/06/15هـ  تاريخ  يف 
امل�ساهمني بقيام �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت بتقا�سي ن�سبة 15٪ من �سايف اأرباح ال�سركة كعو�س مقابل اإدارة ال�سركة، هذا مع العلم اأن �سركة موؤ�س�سة 
احلميدي للتجارة، التي خلفتها لحقًا �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت، كانت تتقا�سى هذا العو�س منذ تاريخ 1986/09/29م. اإل اأنه مت اإنهاء هذه التفاقية 
اإنهاء وت�سوية بتاريخ 1435/03/21هـ )املوافق 2014/01/22م( مّت مبوجبها التفاق على ح�سول �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت على  من خالل اتفاقية 
اأ�سهم ال�سركة، بحيث مّت نقل اثنان و�سبعون األف )72.000( �سهم )متثل 4.5٪ من جمموع راأ�س املال( من ح�سة كل من عبد الرحمن ح�سن  ن�سبة 9٪ من 
عبا�س �سربتلي و�سركة اأبرار العاملية القاب�سة اإلى �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت بتاريخ 1435/05/14هـ )املوافق 2014/03/16م(. فاأ�سبحت ح�سة �سركة 
موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت 47.5٪ من راأ�س مال ال�سركة واأ�سبحت ح�سة كل من �سركة اأبرار العاملية القاب�سة وعبدالرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي 25.5٪ من 
راأ�س مال ال�سركة وح�سة كل من خالد حممد عبدالعزيز احلميدي و�سمري حممد عبدالعزيز احلميدي وهيثم حممد عبدالعزيز احلميدي 0.5٪ من راأ�س مال 

ال�سركة.

يف تاريخ 1435/07/27هـ )املوافق 2014/05/26م(، متت زيادة راأ�س مال ال�سركة من �ستة ع�سر مليون )16.000.000( ريال �سعودي اإلى مائتني واأربعني 
مليون )240.000.000( ريال �سعودي مق�سمة اإلى اأربعة وع�سرين مليون )24.000.000( �سهم عادي بقيمة اإ�سمية قدرها ع�سرة )10( ريال �سعودي لل�سهم 

الواحد، عن طريق ر�سملة مائتني واأربعة وع�سرين مليون )224.000.000( ريال �سعودي من الأرباح املبقاة.
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وُتعترب �سركة �ساكو اأحدى اأكرب ال�سركات التي تقدم حلول منتجات التطوير املنزيل يف اململكة. وهي ت�سّغل 23 متجرًا يف 12 مدينة يف اململكة، مبا فيها 3 متاجر 
�سخمة حتت ا�سم "عامل �ساكو"، وترتاوح م�ساحة كل منها بني حوايل 2.000 مرت مربع اإلى اأكرث من 24.500 مرت مربع وتقدم هذه املتاجر منتجات متنوعة ي�سل 

عددها اإلى اأكرث من 45.000 منتج.

وت�سمل فئات املنتجات الرئي�سية التي تقدمها �سركة �ساكو الآتي: 

• الأدوات املنزلية	
• الأدوات الكهربائية	
• الأجهزة املنزلية الكهربائية	
• معدات ولوازم احلدائق	
• املفرو�سات اخلارجية	
• الإنارة	
• اخلردوات	
• اأدوات الدهانات 	
• املفار�س واإك�س�سوارات احلمامات	

• العدد والأدوات اليدوية والكهربائية	
• مواد البناء	
• املفرو�سات الداخلية	
• الأدوات والأجهزة الريا�سية	
• اأدوات وعدد ال�سيارات 	
• اأدوات ال�سباكة	
• لوازم التخزين والتنظيم	
• األعاب الأطفال	

تقوم ال�سركة ب�سراء وا�سترياد الأدوات واللوازم امل�سار اإليها اأعاله من جمموعة كبرية من املوّردين الدوليني واملحليني مبا فيهم �سركات دولية رائدة يف جمال 
ت�سنيع العدد والأدوات ومنتجات تطوير املنزل. ومن بني املوردين الرئي�سيني �سركة اآي�س اإنرتنا�سونال، الذي يقدر حجم اأعمالها مبليارات الدولرات )للمزيد 
1408هـ  عام  يف  هاردوير  اأي�س  و�سركة  ال�سركة  بني  ما  اأ�سا�سًا  العالقة  بداأت  وقد  هذا  من املعلومات، ف�ساًل راجع الق�سم )4-5( "نبذة عن اأعمال ال�سركة"(. 
)املوافق 1988م( حني اأبرمت �سركة �ساكو اتفاقية توزيع ح�سرية مع �سركة اأي�س هاردوير يف اململكة العربية ال�سعودية. ويف عام 1432هـ )املوافق 2010م( تنازلت 
�سركة اأي�س هاردوير عن عقد التوزيع مع �سركة �ساكو اإلى �سركة اآي�س اإنرتنا�سونال )وهي �سركة تابعة ل�سركة اي�س هاردوير( مبوجب اتفاقية تنازل. و�سهدت هذه 
العالقة تطّورًا تدريجيا خالل ال�سنوات ال�ستة والع�سرين املا�سية، وتعترب �سركة �ساكو اأحد اأكرب موزعي منتجات �سركة اآي�س اإنرتنا�سونال يف العامل. ويف �سوء هذه 
العالقة القوية والنمو لأعمال �سركة �ساكو، عمدت �سركة اآي�س اإنرتنا�سونال موؤخرًا اإلى متديد اتفاقيتها احل�سرية مع ال�سركة يف ال�سوق ال�سعودية حتى 31 دي�سمرب 
2024م، وجتدد هذه املدة تلقائيًا لعدة فرتات، مدة كّل فرتة خم�س �سنوات، ما مل يخطر اأحد الطرفني الطرف الآخر برغبته يف عدم التجديد خالل مدة اأق�ساها 

�ستة اأ�سهر قبل تاريخ انتهاء هذه التفاقية.

وت�سم ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2014م عدد 2.035 موظف يف خمتلف فروعها يف اململكة حيث بلغ عدد املوظفني ال�شعوديني العاملني يف ال�شركة 694 موظف. 
ويجدر الذكر اأن ال�سركة م�سنفة �سمن النطاق "الأخ�سر املرتفع" وفق برنامج نطاقات لل�سعودة اإذ حققت ال�سركة معدل مرتفع لل�سعودة بن�سبة 34.1٪ من 

اإجمايل القوى العاملة يف ال�سركة كما يف 2014/12/31م.

ويو�سح اجلدول التايل امل�ساهمني يف ال�سركة قبل وبعد الطرح:

اجلدول اأ-3: م�شاهمي ال�شركة قبل وبعد الطرح

بعد الطرحقبل الطرحامل�شاهم 

راأ�س املالالن�شبة املئويةعدد االأ�شهم*
)ريال �شعودي(

راأ�س املالالن�شبة املئويةعدد االأ�شهم*
)ريال �شعودي(

�سركة موؤ�س�سة احلميدي 
للمقاولت

11.400.000٪47.5114.000.0007.980.000٪33.2579.800.000

17.8542.840.000٪25.561.200.0004.284.000٪6.120.000�سركة اأبرار العاملية القاب�سة

عبد الرحمن ح�سن عبا�س 
�سربتلي

6.120.000٪25.561.200.0004.284.000٪17.8542.840.000

خالد حممد عبدالعزيز 
احلميدي

120.000٪0.51.200.00084.000٪0.35840.000

�سمري حممد عبدالعزيز 
احلميدي

120.000٪0.51.200.00084.000٪0.35840.000

هيثم حممد عبدالعزيز 
احلميدي

120.000٪0.51.200.00084.000٪0.35840.000

3072.000.000٪7.200.000---اجلمهور

100240.000.000٪100240.000.00024.000.000٪24.000.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة
*تت�سمن هذه الأ�سهم اأ�سهم ال�سمان املخ�س�سة لع�سوية جمل�س اإدارة ال�سركة الوارد ذكرها يف اجلدول )اأ-1( "جمل�س الإدارة".



�س

رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها

الرؤية

تهدف ال�سركة اإلى اأن ت�سبح الوجهة الأولى يف قطاع التجزئة يف اململكة العربية ال�سعودية، من خالل تاأمني جميع احتياجات العمالء من العدد والأدوات ومنتجات 
وحلول تطوير املنازل، وذلك باأ�سعار تناف�سية ويف بيئة ت�سوق مالئمة للعمالء. 

الرسالة

ت�سعى ال�سركة اإلى:

فهم احتياجات العمالء وتوفري املنتجات واحللول املنزلية املالئمة لهم. �
تقدمي بيئة ت�سوق مالئمة للعمالء وذلك من خالل توفري جمموعة وا�سعة من املنتجات يف مكان واحد وباأ�سعار تناف�سية. �
تعزيز ثقة العمالء وذلك من خالل تقدمي خدمات منا�سبة لهم. �
العربية  � والدول  دول اخلليج  التو�سع يف  وذلك من خالل  املنازل  تطوير  اإقليميًا يف جمال منتجات  الرائدة  �ساكو  �سركة  متاجر  ت�سبح جمموعة  اأن 

الأخرى.

استراتيجية الشركة

تهدف ا�سرتاتيجية ال�سركة اإلى ما يلي:

تو�سعة �سبكة املتاجر عن طريق افتتاح معار�س جديدة يف مدن جديدة وزيادة عدد املعار�س يف املدن املتواجدة فيها متاجر ال�سركة حاليَا. وت�سمل  �
ا�سرتاتيجية ال�سركة يف املدى املنظور افتتاح متاجر جديدة يف مدن حائل وجازان والطائف، بالإ�سافة اإلى افتتاح متجرين جديدين يف مدينة الريا�س.

تطوير املعار�س احلالية عن طريق زيادة م�ساحتها وحت�سني ت�سميمها الداخلي واخلارجي، وذلك لتح�سني جتربة ت�سوق امل�ستهلكني. �
التو�سع يف عدد من دول جمل�س التعاون اخلليجي يف امل�ستقبل. �
التجديد والتطوير امل�ستمّر لفئات املنتجات املعرو�سة مبا يتوافق مع متطلبات العمالء. �
تطوير خدمات ما بعد البيع بالإ�سافة اإلى خدمات ال�سيانة لزيادة حجم اأعمال ال�سركة واإيراداتها. �
تطوير وتدريب القوى العاملة يف ال�سركة من خالل برامج ال�سركة التدريبية.  �
ال�ستمرار يف �سعودة الوظائف تنفيذًا ل�سيا�سات ال�سركة ومتا�سيا مع متطلبات ال�سعودة ال�سادرة عن وزارة العمل. �
ال�ستعداد لدخول مناف�سني جدد اإلى ال�سوق من خالل تقدمي عرو�س جمدية اقت�ساديا للعمالء واحلفاظ على قاعدة عمالء ال�سركة وتو�سيعها.  �

المزايا التنافسية ونقاط القوة

القوة الشرائية الناجمة عن حجم أعمال الشركة

يبلغ اإجمايل امل�ساحة التجارية للمتاجر التابعة ل�سركة �ساكو 126.131 مرتًا مربعًا يف خمتلف اأنحاء اململكة وهي ت�شتقبل عدد من الزائرين تقدره ال�شركة بحوايل 
12 مليون زائر �سنويًا. اإن حجم اأعمال ال�سركة هذا ميّكنها من ال�ستفادة من اخل�سومات املقدمة من املوردين وامل�سنعني املحليني والدوليني فيما يتعلق ب�سراء 

كميات كبرية من املنتجات مثل �سركة اآي�س اإنرتنا�سونال و�سركة اأحمد عبدالواحد لالأجهزة والأدوات املنزلية1 و�سركة اجلفايل واأخوانه للمعدات الفنية.

العالمة التجارية

بعد اأن داأبت ال�سركة لنحو ثالثة عقود من الزمن على خدمة عمالئها يف جمال التجهيزات ومنتجات تطوير املنازل، اأ�سبح لديها اليوم عالمة جتارية معروفة 
يف اململكة يف جمال التجهيزات واملعدات ومنتجات تطوير املنازل والأدوات املنزلية. ومن اأجل املحافظة على قيمة وتطور هذه العالمة التجارية، ت�سعى �سركة 
�ساكو لتلبية حاجات عمالئها والتكّيف با�ستمرار مع متطلباتهم من خالل توفري جمموعة وا�سعة من املنتجات )ي�سل عددها اإلى اأكرث من 45.000 منتج( باأ�سعار 

تناف�سية وذلك �سمن بيئة ت�سوق مالئمة. 

خبرة الفريق اإلداري 

الالزمة  باملهارات  ويتمتعون  ال�سركة  اأعمال  جمال  يف  وا�سعة  خربة  ولديهم  تاأ�سي�سها  منذ  ال�سركة  يف  عملوا  اأفرادًا  �ساكو  �سركة  يف  العليا  الإدارة  فريق  ي�سم 
للم�ساهمة يف منو اأعمالها. وت�سعى ال�سركة دائمًا اإلى ا�ستقطاب الأ�سخا�س ذوي الكفاءات واخلربات الالزمة ملوا�سلة عملية التطور والنمو يف اأعمال ال�سركة. 

وقد انعك�ست معرفة وخربة الإدارة العليا يف الأداء املايل القوي لل�سركة خالل ال�سنوات املا�سية. كما اأن الرئي�س التنفيذي/ الع�سو املنتدب وعدد من اأع�ساء 
جمل�س الإدارة اأع�ساًء يف عدد من جمال�س الإدارة ل�سركات مدرجة يف ال�سوق ال�سعودي )للمزيد من املعلومات، ف�سال راجع الق�سم )5-2-3( "خربات وموؤهالت 

اأع�ساء جمل�س الإدارة"(.

1 يف يناير 2015م، تغري ا�سم موؤ�س�سة التفوق لالأجهزة الإلكرتونية لي�سبح ا�سمها �سركة اأحمد عبدالواحد لالأجهزة والأدوات املنزلية.



ع

بيئة التسوق

تعمل �شركة �شاكو على تدريب موظفيها يف خمتلف فئاتهم يف جمال خدمة العمالء ومعرفة املنتجات من اأجل متكينهم من تلبية متطلبات واحتياجات عمالئها. 

ممت متاجر �سركة �ساكو لتاأمني بيئة ت�سوق مالئمة للعمالء من خالل توفري ممرات وا�سعة واأ�ساليب عر�س ت�سّهل عملية الت�سوق للم�ستهلك. وتهتم ال�سركة  وقد �سُ
ب�سكل خا�س بالت�ساميم الداخلية ملتاجرها، اإذ ت�ساهم م�ساحة املتاجر الوا�سعة وطريقة و�سع البطاقات التعريفية ب�سكٍل وا�سح على املنتجات يف متكني العمالء 

من اإيجاد خيارات خمتلفة الحتياجاتهم. وت�شاهم كل هذه العوامل يف تقدمي بيئة ت�شوق مالئمة لعمالء �شركة �شاكو.

العالقات مع كبار الموردين والماركات العالمية

حر�ست �سركة �ساكو منذ تاأ�سي�سها على بناء عالقات مع موّردين بارزين على امل�ستوى العاملي واملحلي، مما مكن ال�سركة من توفري جمموعة وا�سعة من املنتجات 
لعمالئها. وبف�سل هذه العالقات ومن خالل اعتماد �سيا�سة التجديد والتحديث امل�ستمر للمنتجات املعرو�سة يف متاجرها، متكنت �سركة �ساكو من تقدمي منتجات 

جديدة قبل غريها من املناف�سني يف ال�سوق ال�سعودي.

الشراكة الحصرية مع شركة آيس إنترناشونال

يف 5 اأبريل 1988م، اأبرمت �سركة �ساكو اتفاقية توزيع ح�سري مع �سركة اأي�س هاردوير يف اململكة العربية ال�سعودية، وهي �سركة اأمريكية تعمل يف قطاع جتارة 
ر اأعمالها مبليارات الدولرات )للمزيد من املعلومات، ف�سال راجع الق�سم )4-5-1( "املوردون"(. وقد تنازلت �سركة اأي�س هاردوير عن عقد التوزيع  اجلملة وتقدَّ
اتفاقية  �ساكو  اإنرتنا�سونال و�سركة  اآي�س  بعد، وقعت �سركة  بتاريخ 2010/10/23م. يف ما  تنازل  اتفاقية  اإنرتنا�سونال مبوجب  اآي�س  اإلى �سركة  �ساكو  مع �سركة 
بتوزيع  اإنرتنا�سونال  اآي�س  �سركة  وتقوم  ال�سعودية حتى 2024/12/31م.  لل�سوق  �ساكو  ل�سركة  املمنوحة  لتجديد احلقوق احل�سرية  2014/03/12م  موؤرخة يف 
كميات �سخمة من ال�سلع اإلى عدد كبري من جتار التجزئة على امل�ستوى العاملي، ومن �سمنها �سركة �ساكو التي ت�ستفيد من اخل�سومات الكبرية التي تقدمها �سركة 
اآي�س اإنرتنا�سونال على امل�سرتيات باجلملة، ما ميثل ميزة تناف�سية لل�سركة يف �سوق منتجات التطوير املنزيل. اإن هذه التفاقية احل�سرية نافذة لغاية 31 دي�سمرب 
2024م وجتدد تلقائيًا لعدة فرتات، مدة كّل فرتة خم�س �سنوات، ما مل يخطر اأحد الطرفني الطرف الآخر برغبته يف عدم التجديد خالل مدة اأق�ساها �ستة اأ�سهر 

قبل تاريخ انتهاء هذه التفاقية.

وتوفر اتفاقية التوزيع احل�سري امل�سار اإليها اأعاله، عددا من امليزات التناف�سية وا�ستقرار يف اأعمال ال�سركة والتي بدورها قد ت�ساهم يف احلد من دخول مناف�سني 
جدد يف �سوق منتجات التطوير املنزيل يف اململكة نظرًا حلاجة املناف�سني اجلدد اإلى اإبرام اتفاقيات مع موردين بحجم �سركة اآي�س اإنرتنا�سونال لبيع منتجات 

منزلية مناف�سة للمنتجات التي توفرها ال�سركة.

التنوع والتجديد المستمر في المنتجات

تقوم �شركة �شاكو ب�شراء كميات كبرية من املنتجات من خمتلف اأنحاء العامل لتلبية متطلبات عمالئها مما مكنها املحافظة على موقعها يف ال�شوق ال�شعودي، بحيث 
تقوم ال�سركة بتوفري منتجات جديدة ومتنوعة يف اململكة )تتمثل يف 45.000 منتج تقريبًا( باأ�سعار تناف�سية. وت�ساهم املنتجات املتنوعة التي توفرها ال�سركة ب�سكل 
اأ�سا�سي يف جذب �سريحة وا�سعة من العمالء، مبا يف ذلك جتار اجلملة املحليني وامل�ستهلكني. وي�ساهم هذا التنّوع يف املنتجات يف تغطية اأي تراجع يف الطلب فيما 

يتعلق باأي من املنتجات الأخرى لل�سركة.

التغطية الشاملة للسوق المدعومة بالخدمات اللوجستية المتكاملة وأنظمة التوزيع

الدعم  توفر  اإلى 3 مراكز �سيانة  بالإ�سافة  اململكة،  23 متجرًا موزعة على 12 مدينة داخل  اململكة من خالل  ببيع منتجاتها يف خمتلف مناطق  ال�شركة  تقوم 
الالزم ملبيعات هذه املتاجر)اأي خدمات ما بعد البيع( يف املنطقة الغربية والو�سطى وال�سرقية، واإلى ثالثة م�ستودعات يف مواقع ا�سرتاتيجية باملنطقتني الغربية 

والو�سطى، مب�ساحة اإجمالية لتخزين الب�سائع تبلغ 62.963 مرتًا مربعًا. 

ونظرًا حلاجة ال�سركة لنظام متكامل يربط كل من متاجرها ومراكز ال�سيانة اخلا�سة بها بالإ�سافة اإلى م�ستودعاتها، ويف اإطار جهودها امل�ستمرة لدعم وتعزيز 
وت�سريع ا�سرتاتيجية اأعمالها وخطط النمو التي و�سعتها، بداأت ال�سركة يف العام 2013م تطبيق نظام تخطيط موارد ال�سركات )ERP( من �ساب )SAP( لتطوير 

اإدارة خمزونها وم�شرتياتها على اأف�شل وجه. وقد بداأ ت�شغيل هذا الربنامج يف �شهر نوفمرب من عام 2013م. 

االلتزام بالسعودة

النطاق  ال�سركة موؤخرَا �سمن  اأنه قد مت ت�سنيف  بالذكر  اأق�سامها، واجلدير  ال�سعوديني يف جميع  تعتمد �سركة �ساكو �سيا�سة توظيف وتدريب وترقية املوظفني 
املرتفع" وفقًا لربنامج نطاقات، علمًا باأن ال�سركة م�ستمرة يف توطني الوظائف تنفيذًا ل�سيا�سات ال�سركة ومتا�سيًا مع متطلبات ال�سعودة ال�سادرة عن  "الأخ�سر 

وزارة العمل.



ف

نبذة عن دراسة السوق

لمحة عن االقتصاد السعودي

�سّجلت اململكة العربية ال�سعودية اأعلى اإجمايل ناجت حملي يف منطقة ال�سرق الأو�سط لعام 2013م، والذي بلغ 2.794.8 مليون ريال �سعودي. ويرجع ذلك ب�سكل 
اأ�سا�سي اإلى قطاع النفط والغاز الذي ي�ساهم باأكرث من ن�سف قيمة اإجمايل الناجت املحلي. ومن املتوقع اأن يوؤدي انخفا�س �سعر النفط اإلى تباطوؤ منو اإجمايل الناجت 
املحلي خالل الفرتة ما بني العامني 2013م و2018م، ولكن قدرة اململكة املتوقعة يف املدى املنظور يف احلفاظ على ميزانيتها لت�سجيع ال�ستثمارات يف البنى التحتية 

والن�ساءات والقطاعات الأخرى حتد من تاأثري هذا التباطوؤ على القت�ساد ب�سكل عام وال�ستهالك املحلي ب�سكل خا�س. 

ويعد معدل النمو ال�سكاين يف اململكة العربية ال�سعودية الأ�سرع يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي، فيما و�سل عدد الأ�سر يف اململكة يف العام 2013م اإلى 
حوايل 5.3 مليون اأ�سرة، ومن املتوّقع اأن ي�سهد هذا العدد منوًا �سنويًا مركبًا بن�سبة 2.4٪ يف الفرتة املمتدة بني العامني 2013م و2018م2. كما انه من املتوّقع اأن 
يحافظ االإنفاق اال�شتهالكي على معّدل منو يف الفرتة القادمة مماثل ملعدالت منَوه التاريخي )2008م - 2013م(. وت�سّكل العوامل الآنف ذكرها الدوافع الرئي�سية 

لنمو قطاع جتارة منتجات تطوير املنازل واخلردوات، علما اأّن هذا القطاع يقّدم منتجات �سرورية لأي منزل.

اجلدول اأ-4: اإجمايل الناجت املحلي واإجمايل الناجت املحلي للفرد )2008م-2018م(

معّدل النمو ال�شنوي 2018م )متوقع(2013م )فعلي(2008م )فعلي(الوحدةالفئة
املرّكب

2008م-2013م

معّدل النمو ال�شنوي 
املرّكب

2013م-2018م

3.2٪7.5٪1.949.237.82.794.771.93.271.484.4مليون ريال �سعودياإجمايل الناجت املحلي

1.2٪5.1٪74.493.295.321.6101.101.6ريال �سعودياإجمايل الناجت املحلي للفرد

امل�سادر: يورومونيتور بناء على اإح�سائيات وطنية، والأمم املتحدة، و�سندوق النقد الدويل، ومنّظمة التعاون القت�سادي والتنمية

يعزز القت�ساد القوي يف اململكة منو الدخل القابل لالإنفاق، حيث بلغ الدخل القابل لالإنفاق ال�سنوي للفرد 29.588.8 ريال �سعودي، يف العام 2013م، ومن املتوّقع 
اأن ي�سهد منوا �سنويا مرّكبا بن�سبة 1.4٪ على مدى الفرتة ما بني العامني 2013م و 2018م.

اجلدول اأ-5: اإجمايل الدخل القابل لالإنفاق ال�شنوي والدخل القابل لالإنفاق ال�شنوي للفرد )2008م-2018م(

معّدل النمو ال�شنوي 2018م )متوقع(2013م )فعلي(2008م )فعلي(الوحدةالفئة
املرّكب

2008م-2013م

معّدل النمو ال�شنوي 
املرّكب

2013م-2018م

الدخل القابل لالإنفاق 
ال�سنوي

3.4٪9.3٪555.801.4867.524.51.025.379.1مليون ريال �سعودي

الدخل القابل لالإنفاق 
ال�سنوي للفرد

1.4٪6.9٪21.240.829.588.831.688.2ريال �سعودي

امل�سادر: يورومونيتور بناء على اإح�سائيات وطنية، والأمم املتحدة، و�سندوق النقد الدويل، ومنّظمة التعاون القت�سادي والتنمية 

السّكان وتوجهات النمو االستهالكي

تزايد عدد األسر وتنوع فئات المستهلكين 

بلغ عدد �سّكان اململكة العربية ال�سعودية حوايل 29.3 مليون ن�سمة يف 2013م، ومن املتوّقع اأن ينمو هذا العدد بن�سبة 2٪ �سنويا على مدى الفرتة ما بني العامني 
2013م و 2018م. وقد �سّكل عدد ال�سكان الأجانب ن�سبة 32٪ من اإجمايل عدد ال�سكان يف العام 2013م، ما نتج عنه تنوع يف الطلب وظهور م�شتويات خمتلفة يف 
الت�سعري وجودة منتجات تطوير املنازل واخلردوات، بح�سب ثقافة وذوق امل�ستهلكني. ويف حني كانت اململكة العربية ال�سعودية ت�سم حوايل 5.3 ماليني اأ�سرة يف 
العام 2013م، من املتوّقع اأن ينمو عدد الأ�سر ب�سرعة اأكرب من منو عدد ال�سكان الإجمايل، وذلك ب�سبب التوجه العام يف انخفا�س عدد الأفراد يف الأ�سرة الواحدة، 

والذي تراجع بن�سبة تقريبية تقدر بـ 0.7٪ �سنويا يف الفرتة ما بني العامني 2008م و2013م. 

2  امل�سدر: يورومونيتور بناء على اإح�سائيات وطنية
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اجلدول اأ-6: الرتكيب ال�شكاين واملوؤ�شرات االقت�شادية الكلية يف 2008م و2013م و2018م

معّدل النمو ال�شنوي املرّكب2018م )متوقع(2013م )فعلي(2008م )فعلي(الوحدة
2008م-2013م

معّدل النمو ال�شنوي املرّكب
2013م-2018م

2٪2.3٪26.166.629.319.432.358.4األف ن�سمةاإجمايل عدد ال�سكان

1.8٪2٪14.601.116.127.817.645.0األف ن�سمةعدد ال�سكان )الذكور(

2.2٪2.7٪11.565.613.191.614.713.4األف ن�سمةعدد ال�سكان )الإناث(

2.4٪2.8٪4.615.15.304.85.984.6األف ن�سمةعدد الأ�سر

امل�سدر: يورومونيتور بناء على اإح�سائيات وطنية، والأمم املتحدة، و�سندوق النقد الدويل، ومنّظمة التعاون القت�سادي والتنمية

الفلل: أهم أنواع الوحدات السكنية في المملكة العربية السعودية 

واملعلومات  العامة  الإح�ساءات  م�سلحة  بح�سب  2013م  العام  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  ال�سكنية  الوحدات  عدد  اإجمايل  من   ٪60 حوايل  الفلل  �سّكلت 
ال�سعودية. ومن �ساأن هذه الن�سبة العالية من الفلل اأن حتّفز الطلب على لوازم ومعدات احلدائق، بالإ�سافة اإلى املفرو�سات اخلارجية نظرا اإلى اعتدال درجات 

احلرارة يف ف�سل ال�ستاء.

نظرة عامة عن سوق تجارة التجزئة السعودي 

نظرة عامة 

ي�سهد قطاع التجزئة يف اململكة العربية ال�سعودية منوًا متوا�ساًل، مدفوعا بنمو القت�ساد وارتفاع م�ستويات الدخل القابل لالإنفاق )املقدرة بنمو �سنوي مركب يبلغ 
3.4٪ على مدى الفرتة ما بني العامني 2013م و 2018م(، بالإ�سافة اإلى تطور اأ�ساليب احلياة وتوّفر جمموعة وا�سعة من املنتجات والعالمات التجارية جلميع 
فئات املجتمع. وتعترب جتارة التجزئة عرب املتاجر من اأبرز و�سائل الت�سوق يف اململكة العربية ال�سعودية )باملقارنة بالت�سوق عن طريق الإنرتنت(، ويعود ذلك ب�سكل 

لون اختبار املنتجات عينيًا قبل �سرائها كما يعتربون الت�سّوق ن�ساطا ترفيهيا. اأ�سا�سي اإلى اأّن امل�ستهلكني ال�سعوديني يف�سّ

تعترب جتارة التجزئة الغري غذائية امل�ساهم الأكرب يف قطاع التجزئة ال�سعودي. ويحقق قطاع الإلكرتونيات والأجهزة الكهربائية املبيعات الأعلى بني قطاعات 
التجزئة غري الغذائية، ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى متو�سط �سعر الوحدة املرتفع ن�سبيا باملقارنة مع الفئات الأخرى. عالوة على ذلك، يتاأثر هذا القطاع اإيجابيًا 

ببناء وحدات �سكنية جديدة ملعاجلة نق�س املعرو�س من امل�ساكن من جهة، وزيادة الطلب على اإعادة الت�سميم والرتميم من جهة اأخرى.

ملخ�س املعلومات املاليةيجب قراءة املعلومات املالية الواردة اأدناه مع القوائم املالية املراجعة لل�سنوات 2011م و2012م و2013م و2014م، مبا يف ذلك الإي�ساحات 
املرفقة بها، والتي مت ادراجها يف الق�سم )6( "مناق�سة وحتليل الإدرة للو�سع املايل لل�سركة".

جدول اأ-7: ملخ�س قائمة الدخل لل�شنوات املنتهية بتاريخ 31 دي�شمرب 2011م و2012م و2013م و 2014م

2014م
مراجعة

2013م
مراجعة

2012م
مراجعة

2011م
مراجعة

)االأرقام باآالف الرياالت ال�شعودية(

قائمة الدخل:   

1.084.846  961.278  831.084  672.489 املبيعات والإيرادات الأخرى 

833.353  742.534  642.327  521.937 تكلفة املبيعات والأ�سغال

251.494  218.744  188.757  150.552 الربح الإجمايل

131.372  112.251  104.333  90.008 م�سروفات البيع والت�سويق وامل�سروفات العمومية والإدارية

120.122 106.493 84.424 60.544 الدخل من العمليات

110.014  102.742  76.815  55.193 �سايف الدخل

5.01 4.44 3.52 2.52 ربحية ال�سهم من العمليات الرئي�سية*

4.59 4.28 3.20 2.30 ربحية ال�سهم من �سايف الدخل*

امل�سدر: اإدارة ال�سركة
* مت احت�ساب ربحية ال�سهم من العمليات الرئي�سية ومن �سايف الدخل بتق�سيم الدخل من العمليات الرئي�سية و�سايف الدخل على متو�سط عدد الأ�سهم القائمة البالغة 24.000.000 �سهم كما يف 31 دي�سمرب 

2014م. ومت اإعادة احت�ساب ربحية ال�سهم من العمليات الرئي�سية ومن �سايف الدخل للفرتات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م  باأثر رجعي على اأ�سا�س العدد اجلديد لالأ�سهم والبالغ 24.000.000 
�سهم.
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جدول اأ-8: ملخ�س املركز املايل للفرتة املنتهية بتاريخ 31 دي�شمرب 2011م و2012م و2013م و2014م

2014م
مراجعة

2013م
مراجعة

2012م
مراجعة

2011م
مراجعة

)االأرقام باآالف الرياالت ال�شعودية(

املركز املايل:   

621.035  498.150  376.470  336.980 الأ�سول املتداولة 

171.604  124.748  116.885  111.649 الأ�سول غري املتداولة 

792.639  622.898  493.355  448.629 اإجمايل الأ�سول 

364.624 297.522 205.175 194،048 املطلوبات املتداولة

49.689  57.063  72.609  85.826 املطلوبات غري املتداولة 

414.313  354.585  277.784  279.874 اإجمايل املطلوبات

240.000 16.000 16.000 16.000 راأ�س املال

138.326 252.313 199.570 152.756 اأرباح مبقاة واحتياطي نظامي

378.326 268.313 215.570 168.756 اإجمايل حقوق امل�ساهمني

امل�سدر: اإدارة ال�سركة

جدول اأ-9: ملخ�س التدفقات النقدية للفرتة املنتهية بتاريخ31 دي�شمرب 2011م و2012م و2013م و2014م

2014م
مراجعة

2013م
مراجعة

2012م
مراجعة

2011م
مراجعة

)االأرقام باآالف الرياالت ال�شعودية(

التدفقات النقدية:   

49.842  51.583  71.117  48.561 الأن�سطة الت�سغيلية 

 20.203 )20.237( )51.013(  1.588 الأن�سطة التمويلية

)78.816( )30.439( )21.788( )42.449( الأن�سطة ال�ستثمارية 

)8.770(  907 )1.684(  7.700 �سايف التغري يف التدفقات النقدية 

امل�سدر: اإدارة ال�سركة

جدول اأ-10: ملخ�س موؤ�شرات االأداء الرئي�شية للفرتة املنتهية بتاريخ 31 دي�شمرب 2011م و2012م و2013م و2014م
2014م

مراجعة
2013م

مراجعة
2012م

مراجعة
2011م

مراجعة
)االأرقام باآالف الرياالت ال�شعودية(

موؤ�شرات االأداء الرئي�شية:   

121.889 106.603 106.603 102.009 اإجمايل م�ساحة الفروع )مرت مربع(

9.605 8.916 7.739 7.223 املبيعات لكل مرت مربع*

992 974 735 613 �سايف الدخل لكل مرت مربع

233 196 190 193 عدد اأيام املخزون

4 5 4 7 عدد اأيام التح�سيل )التجارية(***

57 43 49 55 عدد اأيام امل�سرتيات )التجارية(

181 158 145 145 **)cash cycle( عدد اأيام الدورة النقدية ما بني �سراء وتخزين املنتجات وبيعها

٪23.2 ٪22.8 ٪22.7 ٪22.4 هام�س الربح الإجمايل 

٪10.1 ٪10.7 ٪9.2 ٪8.2 هام�س الربح ال�سايف

1.7 1.7 1.8 1.7 الأ�سول املتداولة/املطلوبات املتداولة

٪52.3 ٪56.9 ٪56.3 ٪62.4 اإجمايل املطلوبات/اإجمايل الأ�سول 

٪109.5 ٪132.2 ٪128.9 ٪165.8 اإجمايل املطلوبات/اإجمايل حقوق امللكية

٪29.1 ٪38.3 ٪35.6 ٪32.7 العائد على حقوق امللكية

٪13.9 ٪16.5 ٪15.6 ٪12.3 العائد على الأ�سول
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2014م
مراجعة

2013م
مراجعة

2012م
مراجعة

2011م
مراجعة

)االأرقام باآالف الرياالت ال�شعودية(

٪13.1 ٪15.7 ٪23.6 ٪40.4 معدل منو الإيرادات

٪7.1 ٪33.8 ٪39.2 ٪75.6 معدل منو �سايف الدخل

امل�سدر: اإدارة ال�سركة
*يرجى مالحظة اأنه مت احت�ساب املبيعات لكل مرت مربع بناء على "امل�ساحة الإجمالية بح�سب اأيام العمل" )كما مت �سرحها يف الفقرة 6.6.2 )اأثر املتاجر اجلديدة((، وذلك لالأخذ بعني العتبار عدد اأيام ت�سغيل 

املتاجر اجلديدة.
** يحت�سب بجمع عدد اأيام املخزون مع عدد اأيام الذمم املدينة التجارية ناق�س عدد اأيام الذمم الدائنة للموردين

*** حم�سوبة كن�سبة لجمايل مبيعات ال�سركة ولي�س مبيعات اجلملة فقط

ملخص عوامل المخاطرة

يتعني على كل من يرغب يف ال�ستثمار يف اأ�سهم الكتتاب درا�سة كافة املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة بعناية مبا يف ذلك على وجه اخل�سو�س عوامل املخاطرة 
الواردة اأدناه )والتي قد ل ت�سمل جميع املخاطر التي قد تواجهها ال�سركة(، واملو�سحة ب�سكل مف�سل يف الق�سم )2( "عوامل املخاطرة".

أ- المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة

عدم جناح ا�سرتاتيجية التو�سع  .1

اإنهاء اتفاقية التوزيع يف البحرين مع �سركة اآي�س اإنرتنا�سونال  .2

قيام املناف�سني بتوفري منتجات اأكرث حداثة  .3

املناف�سة من قبل و�سائل الت�سوق على النرتنت  .4

عدم مطابقة املنتجات للموا�سفات والأنظمة  .5

�سوء اإدارة املخزون  .6

اإنهاء اأو عدم جتديد عقود الإيجار اأو عدم توافر عقارات منا�سبة لالإيجار  .7

العقبات الناجمة عن اتفاقيات االمتياز وخمالفة اأحكامها   .8

عدم القدرة على اإبرام اتفاقيات توزيع ملنتجات جديدة  .9

العتماد على العرو�س اخلا�سة واحلمالت الت�سويقية   .10

االعتماد على اأنظمة االإمداد وامل�شاندة واحللول املعلوماتية وخماطر تعطلها   .11

املخاطر الت�سغيلية والتوقف غري املتوقع لالأعمال   .12

عدم كفاية التغطية التاأمينية   .13

العتماد على املوردين الرئي�سيني   .14

خماطر االعتماد على التمويل   .15

خماطر االعتماد على ال�شمانات والكفاالت املقدمة من امل�شاهمني   .16

عدم توفر التمويل الإ�سايف م�ستقباًل   .17

العتماد على املوظفني الرئي�سيني   .18

انتهاء اأو عدم جتديد ت�ساريح وتراخي�س ال�سركة   .19

عدم اللتزام مبتطلبات ال�سعودة  .20

الزيادة يف امل�ساريف الت�سغيلية   .21

اخلربة املحدودة يف اإدارة �سركة م�ساهمة   .22

خماطر الزكاة   .23

العتماد على التعامالت مع الأطراف ذات العالقة   .24
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م�ساركة بع�س كبار م�ساهمي ال�سركة واأع�ساء جمل�س الإدارة يف اأعمال من املمكن اأن تكون مناف�سة لأعمال ال�سركة   .25

الدعاوى الق�سائية وال�سكاوى والغرامات   .26

العتماد على العالمات التجارية واأنظمة حماية حقوق امللكية الفكرية   .27

املخاطر املتعلقة باأخطاء املوظفني   .28

احلوادث والإ�سابات التي قد تن�ساأ عن عمليات ال�سركة  .29

املخاطر املتعلقة بعدم اللتزام بالأنظمة واللوائح   .30

اأثر افتتاح املتاجر اجلديدة  .31

ب- المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع 

البيئة التناف�سية   .1

املخاطر ال�سيا�سية والقت�سادية  .2

املخاطر املتعلقة باأنظمة ال�سترياد والت�سدير وتغيريها م�ستقباًل   .3

املخاطر املتعلقة بتقلبات اأ�سعار �سرف العمالت   .4

املخاطر املتعلقة بتقلبات معدل الفائدة   .5

الع�سوية يف منظمة التجارة العاملية وتاأثريها على البيئة التناف�سية  .6

ج- المخاطر المتعلقة باألسهم

ال�سيطرة الفعلية من قبل امل�ساهمني البائعني  .1

عدم وجود �سوق �سابقة لأ�سهم ال�سركة   .2

بيع اأوطرح اأ�سهم جديدة م�ستقباًل  .3

عدم توفر ال�سيولة يف ال�سوق املالية والتقلب يف �سعر ال�سهم   .4

عدم قدرة ال�سركة على توزيع الأرباح م�ستقباًل   .5
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التعريفات والمصطلحات. 1
فيما يلي بع�س التعريفات وامل�سطلحات امل�ستخدمة يف ن�سرة الإ�سدار هذه:

التعريفامل�شطلح 

اتفاقية التعهد بتغطية الطرح التي مت اإبرامها بني ال�سركة ومتعهد تغطية الطرح.اتفاقية التعهد بتغطية الطرح

ت�سجيل اأ�سهم الكتتاب وقبول اإدراجها يف ال�سوق املالية ال�سعودية.االإدراج

الأ�سهم العادية بقيمة ا�سمية تبلغ ع�سرة )10( ريالت �سعودية لل�سهم الواحد.االأ�شهم

اأ�شهم االكتتاب اأو االأ�شهم املطروحة 
لالكتتاب

�سبعة ماليني ومائتي األف )7.200.000( �سهمًا عاديًا من اأ�سهم ال�سركة.

الطرح العام الأويل لأ�سهم الكتتاب.االكتتاب اأو الطرح

البحوث املبنية على التقارير البحثية والإح�سائيات ال�سادرة عن اجلهات احلكومية وغري احلكومية البحوث الثانوية

�سركة ات�س ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة.ات�س ا�س بي �شي

ا�شت�شاري القطاع وال�شوق اأو 
يورومونيتور 

�سركة يورومونيتور اإنرتنا�سونال املحدودة.

اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة.اأع�شاء جمل�س االإدارة

اأع�ساء الإدارة العليا لل�سركة الذين مت اإدراج اأ�سمائهم يف اجلدول 5-2 "الإدارة العليا" من هذه الن�سرة.االإدارة العليا / كبار التنفيذيني

يق�سد بـ"اأطراف ذات عالقة" يف هذه الن�سرة ما يلي:اأطراف ذات عالقة

1- ال�سركة التابعة

2- امل�ساهمون الكبار يف ال�سركة

3- اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني لل�سركة

4- اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني لل�سركة التابعة

5- اأع�ساء جمال�س الإدارة وكبار التنفيذيني لدى امل�ساهمني الكبار يف ال�سركة

6- امل�ست�سار القانوين وامل�ست�سار املايل لل�سركة 

7- اأي اأقرباء لالأ�سخا�س امل�سار اإليهم من 1 اإلى 5 اأعاله 

8- اأي �سركة ي�سيطر عليها اأي �سخ�س م�سار اإليه من 1 اإلى 7 اأعاله. 

يق�سد بـ"ال�سيطرة":ال�شيطرة

القدرة على التاأثري على اأفعال اأو قرارات �سخ�س اآخر، ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر، منفردًا اأو جمتمعًا مع قريب اأو تابع، من خالل اأي من الآتي:

اأ( امتالك ن�سبة ت�ساوي 30٪ اأو اأكرث من حقوق الت�سويت يف ال�سركة؛

ب( حق تعيني 30٪ اأو اأكرث من اأع�ساء اجلهاز الإداري، وتف�سر كلمة "امل�سيطر" وفقًا لذلك.

�سركة اآي�س هاردوير كوربوري�سن.�شركة اآي�س هاردوير

�سركة اآي�س هاردوير اإنرتنا�سونال هولدينغ ليمتد.�شركة اآي�س اإنرتنا�شونال

�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية اأو ح�سب ال�سياغة النظام الآيل لتداول الأ�سهم يف ال�سوق املالية ال�سعودية.تداول

جريدة اأم القرى، وهي اجلريدة الر�سمية حلكومة اململكة العربية ال�سعودية.اجلريدة الر�شمية

اجلمعية العامة العادية مل�ساهمي ال�سركة.اجلمعية العامة العادية

اجلمعية العامة غري العادية مل�ساهمي ال�سركة.اجلمعية العامة غري العادية

ي�سمل املوؤ�س�سات املكتتبة واملكتتبون الأفراد.اجلمهور

البنك ال�سعودي الربيطاين، البنك ال�سعودي الفرن�سي، م�سرف الراجحي، البنك الأهلي التجاري، بنك الريا�س، جمموعة �سامبا املالية.اجلهات امل�شتلمة

حكومة اململكة العربية ال�سعودية.احلكومة

الرئي�س التنفيذي لل�سركة.الرئي�س التنفيذي

رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة.رئي�س املجل�س

ريال �سعودي.ريال

�سكرتري جمل�س اإدارة ال�سركة.�شكرتري املجل�س

)70( ريال �سعودي.�شعر الطرح

ال�سركة ال�سعودية للعدد والأدوات )�ساكو(.ال�شركة اأو �شركة �شاكو
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التعريفامل�شطلح 

�سخ�س طبيعي.�شخ�س

�سايف متح�سالت الطرح بعد خ�سم كافة امل�ساريف ذات ال�سلة.�شايف متح�شالت الطرح

الع�سو املنتدب لل�سركة.الع�شو املنتدب

)املوافق فرتة االكتتاب 1436/07/09هـ  الثالثاء  يوم  بنهاية  وتنتهي  2015/04/22م(  )املوافق  1436/07/03هـ،  الأربعاء  يوم  يف  تبداأ  التي  الفرتة 
2015/04/28م(.

يحظر على الأ�سخا�س اللذين تظهر ن�سرة ال�سدار ملكيتهم يف ال�سركة الت�سرف يف اأ�سهمهم ملدة ت�سعة )9( اأ�سهر من تاريخ بدء تداول اأ�سهم فرتة احلظر
ال�سركة يف ال�سوق، ول يجوز لهم الت�سرف يف اأ�سهمهم بعد انتهاء هذه الفرتة اإل بعد احل�سول على موافقة الهيئة ال�سابقة.

رقم قواعد الت�شجيل واالإدراج امللكي  املر�سوم  ال�سادر مبوجب  املالية  ال�سوق  نظام  املادة )6( من  املالية مبوجب  ال�سوق  ال�سادرة عن هيئة  والإدراج  الت�سجيل  قواعد 
)م/30( وتاريخ 1424/6/2هـ )املوافق 2003/7/31م(، وتعديالتها.

بتاريخ الئحة حوكمة ال�شركات 2006/212/1م  رقم  القرار  مبوجب  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س  عن  ال�سادرة  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  ال�سركات  حوكمة  لئحة 
وتاريخ 1431/03/30هـ )املوافق  املالية رقم 2010/10/1  ال�سوق  بقرار جمل�س هيئة  واملعدلة  1427/10/21هـ )املوافق 2006/11/12م( 

2010/03/16م(، وما يطراأ عليها من تعديالت.

براي�س ووترهاو�س كوبرز.مراجع احل�شابات

جمل�س اإدارة ال�سركة.جمل�س االإدارة اأو املجل�س

�سركة ات�س ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة.امل�شت�شار املايل

جمل�س التعاون اخلليجي لدول اخلليج العربي.جمل�س التعاون اخلليجي

ر من زوج غري �سعودي على اأن تقدم ما يثبت املكتتبون االأفراد الأ�سخا�س ال�سعوديون الطبيعيون، مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة اأو الأرملة التي لها اأولد ق�سً
اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت اأمومتها لالأولد الق�سر.

ت�سمل جمموعة من املوؤ�س�سات وهي كالتايل:املوؤ�ش�شات املكتتبة
�سناديق ال�ستثمار املوؤ�س�سة يف اململكة واملطروحة طرحَا عامَا والتي ت�ستثمر يف الأوراق املالية املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية اإذا كانت   -1

�شروط واأحكام ال�شندوق تتيح لها ذلك، مع االلتزام باالأحكام والقيود املن�شو�ض عليها يف الئحة �شناديق اال�شتثمار؛
الأ�سخا�س املرخ�س لهم يف التعامل يف الأوراق املالية ب�سفة اأ�سيل، مع التزام متطلبات الكفاية املالية؛  -2

ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية من خالل حمافظها التي يديرها اأ�سخا�س مرخ�س لهم، و�سركات قطاعي البنوك والتاأمني   -3
تعار�س يف  اأي  اإلى  ال�سركة  توؤدي م�ساركة  ل  اأن  الهيئة، على  اأ�سدرتها  التي  لل�سوابط  وفقَا  ال�سعودية، وذلك  املالية  ال�سوق  املدرجة يف 

امل�سالح.

اململكة العربية ال�سعودية.اململكة اأو ال�شعودية

�سركة ات�س ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة املعينة من قبل ال�سركة كمدير لالكتتاب.مدير االكتتاب اأو مدير �شجل االكتتاب

احلميدي امل�شاهمون البائعون عبدالعزيز  حممد  وخالد  �سربتلي  عبا�س  ح�سن  الرحمن  وعبد  القاب�سة  العاملية  اأبرار  و�سركة  للمقاولت  احلميدي  موؤ�س�سة  �سركة 
و�سمري حممد عبدالعزيز احلميدي وهيثم حممد عبدالعزيز احلميدي.

�سركة ات�س ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة.متعهد تغطية الطرح 

حاملو الأ�سهم امل�سّجلون.امل�شاهمون

ي�سمل ذلك املكتتبون الأفراد واملوؤ�س�سات املكتتبة وفقًا لتعريف كٍل منهما يف الق�سم )1( "التعريفات وامل�سطلحات "املكتتبون

النظام الأ�سا�سي لل�سركة.النظام االأ�شا�شي

نظام ال�سوق املالية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/30 بتاريخ 1424/6/2هـ )املوافق 2003/7/31م(، وتعديالته.نظام ال�شوق املالية

نظام ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم ) م/6( وتاريخ 1385/3/22هـ وما يطراأ عليه من تعديالت.نظام ال�شركات

نظام املناف�سة ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم 25 وتاريخ 1425/05/05هـ.نظام املناف�شة

نظام الوكالت التجارية ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/11 وتاريخ 1428/02/20هـ وتعديالته.نظام الوكاالت التجارية

هذه الوثيقة التي اأعدتها ال�سركة فيما يتعلق بالكتتاب.ن�شرة االإ�شدار اأو الن�شرة

منوذج طلب الكتتاب يف الأ�سهم املطروحة.منوذج طلب االكتتاب

هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية.الهيئة

وزارة التجارة وال�سناعة يف اململكة العربية ال�سعودية.وزارة التجارة وال�شناعة

وزارة العمل يف اململكة العربية ال�سعودية.وزارة العمل

ERP Systemنظام تخطيط موارد ال�سركات

IP-VPN )Internet Protocol Virtual Private Network( سبكة الربط الفرتا�سية عرب بروتوكول الإنرتنت�
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عوامل المخاطرة. 2
يتعني على كل من يرغب يف ال�ستثمار يف اأ�سهم الكتتاب درا�سة كافة املعلومات التي حتتويها هذه الن�سرة بعناية مبا يف ذلك وعلى وجه اخل�سو�س عوامل املخاطرة 
املو�شحة اأدناه، علمًا باأن عوامل املخاطرة املو�شحة اأدناه قد ال ت�شمل جميع املخاطر التي قد تتعر�ض لها ال�شركة. وقد تكون هناك خماطر اإ�شافية غري معلومة 

لل�سركة يف وقت هذه الن�سرة اأو قد تعتربها ال�سركة غري جوهرية، اإل اأن من �ساأنها التاأثري على عمليات ال�سركة يف حال حتققها.

وقد يتاأثر ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها امل�شتقبلية ب�شورة �شلبية وجوهرية يف حال حدوث اأو حتقق اأي من هذه 
املخاطر والتي تعتقد ال�شركة حاليًا اأنها جوهرية، اأو اأي خماطر اأخرى مل حتددها ال�شركة اأو ت�شنفها حاليًا باأنها لي�شت جوهرية، لكنها قد حتدث اأو تتحقق 

بالفعل وت�سبح جوهرية.

كما يقر اأع�شاء جمل�ض االإدارة لل�شركة، بح�شب علمهم واعتقادهم بعدم وجود اأي خماطر جوهرية من املمكن اأن توؤثر على قرار امل�شتثمرين كما يف تاريخ هذه 
الن�سرة، فيما عدا ما مت الإف�ساح عنه يف هذا الق�سم. 

ال يكون االكتتاب يف االأ�شهم املطروحة لالكتتاب مالئمًا اإال للم�شتثمرين القادرين على تقييم خماطر ومزايا ذلك اال�شتثمار والذين ميتلكون موارد كافية لتحمل 
اأية خ�سارة قد تنجم عنه. واإذا كان لدى امل�ستثمر املحتمل اأي �سك ب�ساأن الإجراء الذي عليه اتخاذه، فينبغي عليه الرجوع اإلى م�ست�سار مايل مرخ�س له للح�سول 

على امل�سورة الالزمة ب�ساأن ال�ستثمار يف اأ�سهم الكتتاب. 

يف حال حدوث اأو حتقق اإحدى عوامل املخاطرة التي تعتقد ال�شركة يف الوقت احلا�شر باأنها جوهرية اأو حدوث اأية خماطر اأخرى مل يت�شنى لل�شركة اأن حتددها 
اأو التي تعتربها ال�سركة غري جوهرية يف الوقت احلا�سر، فاإن ذلك �سوف يوؤدي اإلى انخفا�س �سعر الأ�سهم يف ال�سوق وينتج عنه خ�سارة امل�ستثمر كامل ا�ستثماره 

يف اأ�سهم ال�سركة اأو جزءًا منه.

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن الرتتيب الذي تظهر فيه عوامل املخاطرة املذكورة اأدناه ل يعك�س بال�سرورة اأهميتها اأو تاأثريها املتوقع على ال�سركة.

المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة 1   2

عدم نجاح استراتيجية التوسع 2 - 2 - 2

يعتمد اأداء ال�سركة امل�ستقبلي على قدرتها على تنفيذ خططها وا�سرتاتيجيات منوها. وقد اعتمدت ال�سركة عدة ا�سرتاتيجيات للنمو مبا يف ذلك زيادة عدد املتاجر 
التي ت�سّغلها يف اململكة )للمزيد من التفا�سيل حول ا�سرتاتيجية ال�سركة، ف�ساًل راجع الق�سم )4-4-3( "ا�سرتاتيجية ال�سركة"(. هذا ويعتمد جناح تنفيذ خطط 

ال�سركة وزيادة عدد متاجرها على عدة عوامل، من اأهمها:

قدرة ال�شركة على اإيجاد مواقع منا�شبة وا�شتئجارها وجتهيزها ب�شروط واأحكام وتكاليف منا�شبة لل�شركة �
توفر راأ�س املال والتمويل املنا�سبني  �
قدرة ال�سركة على توفري القوى العاملة املوؤهلة للمتاجر اجلديدة  �
تطوير مرافق التوزيع واأنظمة املعلومات وغريها من الأنظمة الت�سغيلية املالئمة لتلبية حاجات املتاجر اجلديدة  �
مالئمة الظروف القت�سادية خلطط ال�سركة التو�سعية  �

وميكن لأي من هذه العوامل اأن يوؤخر اأو مينع اأو يعيق ال�سركة من افتتاح اأي من املتاجر اجلديدة. ويف حال ح�سول اأي تاأخري يف افتتاح املتاجر اجلديدة، �سوف 
يوؤثر ذلك على نتائج عمليات ال�سركة لأنها �سوف تتحمل تكلفة الإيجار وغريها من التكاليف دون اأن ت�ستفيد من اإيرادات املتجر املتوقعة خالل مدة التاأخري. وقد 
ال تكون اأي من املتاجر اجلديدة مربحة اأو قد ال حتقق عائدات اال�شتثمار املتوقعة لها. وبالتايل �شوف يوؤثر ذلك ب�شكل �شلبي وجوهري على ن�شاط ال�شركة ونتائج 
عملياتها وو�سعها املايل اأو �سعر اأ�سهمها، مما �سوف يوؤثر اأي�سًا ب�سكل �سلبي وجوهري على العوائد املتوقعة للمكتتبني، اأو يوؤدي اإلى خ�سارة املكتتبني جلزء من اأو 

لكامل ا�ستثمارهم يف ال�سركة.

وفيما يتعلق بخطط التو�سعات الإقليمية التي قد تعتمدها ال�سركة، فقد تواجه ال�سركة بع�س املخاطر وال�سعوبات والتي قد تتمثل يف عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي يف 
بع�س الدول العربية ومنها اأحداث الربيع العربي، مما �سوف يوؤثر على اإمكانية ال�سركة يف التو�سع والنمو خارج اململكة العربية ال�سعودية. 

إنهاء اتفاقية التوزيع في البحرين مع شركة آيس إنترناشونال 2 - 2 - 2

اأبرمت ال�سركة اتفاقية ح�سرية مع �سركة اآي�س اإنرتنا�سونال بتاريخ 2012/01/28م لتوزيع منتجاتها يف مملكة البحرين، ومل تقم ال�سركة بافتتاح متاجر لها يف 
مملكة البحرين حتى تاريخ هذه الن�سرة. وتت�سمن هذه التفاقية التزامًا من قبل �سركة �ساكو ب�سراء حد اأدنى من املنتجات من �سركة اأي�س اإنرتنا�سونال �سنويًا، 
ويجوز ل�سركة اأي�س اإنرتنا�سونال اأن تنهي هذه التفاقية ب�سبب عدم التزام �سركة �ساكو ببنود التفاقية. وقد قامت �سركة اآي�س اإنرتنا�سونال بتاريخ 2014/12/12م 
 )2-5-11( الق�سم  راجع  ف�ساًل  التفا�سيل،  من  )للمزيد  2015/12/31م  اأق�ساها  مبهلة  البحرين  مملكة  يف  متجر  اأول  افتتاح  بوجوب  �ساكو  �سركة  باإخطار 
"اتفاقيات التوزيع"(. و�سوف يوؤدي عدم متكن ال�سركة من افتتاح اأول متجر لها يف مملكة البحرين خالل العام 2015م اإلى اإنهاء اتفاقية التوزيع املتعلقة مبملكة 

البحرين، مما �سوف يوؤثر على اإمكانية ال�سركة يف التو�سع والنمو خارج اململكة العربية ال�سعودية.
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قيام المنافسين بتوفير منتجات أكثر حداثة 2 - 2 - 2

يعتمد جناح ال�سركة على قدرتها على تاأمني منتجات جديدة با�ستمرار ملواكبة متطلبات واحتياجات العمالء. و�سوف يوؤدي ف�سل ال�سركة يف جتديد منتجاتها 
اإلى ك�شاد خمزون هذه  ال�شوقية املتعلقة بتلك املنتجات، باالإ�شافة  اإلى خ�شارة ال�شركة حل�شتها  اأكرث حداثة وتطور  تاأمني منتجات بديلة  وجناح مناف�شيها يف 
الفئة من املنتجات، مما �شيوؤدي اإلى �شطب هذا املخزون من اأ�شول ال�شركة. وبالتايل �شوف يوؤّثر ذلك �شلبًا وب�شورة جوهرية على ن�شاط ال�شركة ونتائج عملياتها 

وو�سعها املايل اأو �سعر اأ�سهمها، مما �سوف يوؤثر اأي�سًا ب�سكل �سلبي وجوهري على العوائد املتوقعة للمكتتبني.

المنافسة من قبل وسائل التسوق على اإلنترنت 2 - 2 - 2

تعتمد �سركة �ساكو يف عملياتها ب�سكل كامل على التعامل املبا�سر مع العمالء الذين يق�سدون متاجر ال�سركة ل�سراء حاجاتهم، ول تقدم ال�سركة حاليًا اأي خدمات 
ت�سوق عرب النرتنت. وقد ي�سهد �سوق التجزئة ال�سعودي يف امل�ستقبل تغريًا يف اأ�ساليب ت�سوق العمالء، مع منو كبري لعمليات الت�سوق عرب النرتنت، كما �سبق وح�سل 
يف العديد من الأ�سواق العاملية. وقد ل ت�ستطيع ال�سركة التاأقلم مع هذا التغيري من خالل توفري خدمة ت�سوق عرب النرتنت فعالة وناجحة لعمالئها، مما �سوف يوؤدي 
الى خ�شارتها حل�شتها ال�شوقية. و�شوف يوؤدي ذلك اإلى التاأثري ب�شكل �شلبي وجوهري على ن�شاط ال�شركة وخططها امل�شتقبلية ونتائج عملياتها وو�شعها املايل اأو 
�سعر اأ�سهمها، مما �سوف يوؤثر اأي�سًا ب�سكل �سلبي وجوهري على العوائد املتوقعة للمكتتبني، اأو يوؤدي اإلى خ�سارة املكتتبني جلزء من اأو لكامل ا�ستثمارهم يف ال�سركة.

عدم مطابقة المنتجات للمواصفات واألنظمة 2 - 2 - 2

تعتمد ال�سركة على م�سّنعني وموّردين حمليني ودوليني يوفرون لها جميع املنتجات التي تقوم ببيعها. وبالرغم من اأن ال�سركة ل ت�سرف ب�سكل مبا�سرعلى جودة تلك 
املنتجات، اإل اأنها تظل م�سوؤولة عن اأي عيوب فيها عماًل بالأنظمة املطبقة ومتطلبات وزارة التجارة وال�سناعة، مما �سوف يعر�سها ملطالبات واإجراءات نظامية 

تتعلق ب�سمان جودة املنتجات و�سالمتها.

قد ًترفع �سد ال�سركة دعاوى امل�سوؤولية فيما يتعلق بجودة املنتجات و�سمانها ومطابقتها جلميع املوا�سفات والأنظمة. وقد ت�ستغرق هذه الدعاوى واإجراءاتها وقتًا 
طوياًل وحتمل ال�سركة نفقات تقا�سي كبرية. كما �سوف يوؤثر اأي ت�سريب اأو ت�سهري متعلق بتلك الدعاوى اأو نتائجها على �سمعة ال�سركة وثقة العمالء يف منتجاتها. 

و�شوف يوؤدي حدوث اأي من هذه املخاطر اإلى التاأثري �شلبًا وب�شورة جوهرية على ن�شاط ال�شركة ونتائج عملياتها وو�شعها املايل.

وقد تواجه ال�سركة يف معر�س ا�ستريادها من بع�س املوردين الدوليني دخول ب�سائع اأو اأجزاء من املنتجات، تكون م�سنعة يف دول يحظر التعامل معها، وذلك دون 
اأن يكون لل�سركة علمًا يف ذلك، مما يعر�س ال�سركة للعقوبات والغرامات التي تفر�سها الأنظمة املعنية. هذا و�سبق اأن �سدر بحق ال�سركة قرار اإداري �سادر عن 
وزارة التجارة وال�سناعة، بفر�س عقوبات عليها يف ما يتعّلق با�سترياد ال�سركة ملنتج تبني اأن جزءًا منه م�سّنع يف دولة يحظر التعامل معها، واأن هذه ال�سكوى 

منظورة حاليًا من قبل ديوان املظامل )للمزيد من املعلومات عن هذه الدعوى يرجى مراجعة الق�سم )11-3( "التقا�سي"(. 

وال يوجد اأي �شمان باأن اأي دعاوى م�شتقبلية اأو ت�شهري ناجت عنها، اإن ح�شلت، لن توؤثر �شلبًا وب�شورة جوهرية على ن�شاط ال�شركة وخططها امل�شتقبلية ونتائج 
عملياتها وو�سعها املايل و�سعر اأ�سهمها، مما �سوف يوؤثر اأي�سًا وب�سكل �سلبي وجوهري على العوائد املتوقعة للمكتتبني، اأو يوؤدي اإلى خ�سارة املكتتبني جلزء من اأو 

لكامل ا�ستثمارهم يف ال�سركة.

سوء إدارة المخزون 2 - 2 - 2

يجب على ال�سركة احلفاظ على م�ستويات كافية من املخزون من اأجل ت�سغيل اأعمالها ب�سكل ناجح، ولي�س هناك اأي �سمان باأّن ال�سركة �ستتمّكن دائمًا من توّقع 
معدلت الطلب على منتجات معينة ب�سكل دقيق و�سحيح. وبالتايل ل ميكن �سمان قدرة ال�سركة على احلفاظ على املخزون الالزم من املنتجات التي يكرث الطلب 
عليها من قبل عمالئها. ففي حال ح�شول طلب كبري على منتجات معينة، وكانت م�شتويات خمزون ال�شركة لتلك املنتجات غري كافية، اأو كانت غري متوفرة لدى 

ال�سركة، �سوف يوؤثر ذلك �سلبًا على الأداء املايل لل�سركة ونتائج عملياتها. 

وباملقابل، ل ت�سمن ال�سركة عدم تراكم فائ�س املخزون لديها، ب�سبب عدة عوامل مرتبطة بطبيعة عمل ال�سركة ومنتجاتها ومنها:

جتدد املنتجات الذي يوؤدي اأحيانَا اإلى ظهور منتجات بديلة ذات تقنيات جديدة وخمتلفة، مما يوؤدي الى ركود اأو تراجع الطلب على منتجات تكون  �
ال�سركة قد طلبتها بكميات كبرية قبل ظهور املنتجات البديلة.

فاإن  � وبالتايل  ت�سنيعها،  اأو  تاأمينها  من  املوردون  يتمكن  مبكر حتى  وقت  املنتجات يف  �سراء  اأوامر  تقدمي  ال�سركة  بالطلب من  املوردين  بع�س  قيام 
على ال�سركة طلب الب�سائع يف وقت يرتاوح عادة بني ثالثة اأ�سهر وخم�سة اأ�سهر، قبل اأن يتم عر�سها للبيع. وبالتايل فاإن هذه الطلبات تكون مبنية 
على توقعات ال�سركة لحتياجات ال�سوق لفرتات م�ستقبلية، الأمر الذي قد يدفع ال�سركة اإلى طلب كميات اأكرب من احتياجاتها لتجنب اأي انقطاع يف 

املنتجات. 
فر�س بع�س املوّردين حدًا اأدنى لكمّيات املنتجات التي تطلبها ال�سركة مبوجب اتفاقيات التوريد املربمة قد تكون اأكرث من الكمية التي حتتاجها ال�سركة  �

)للمزيد من املعلومات، ف�سال راجع الق�سم )11-5-2( "اتفاقيات التوزيع"(.
تاأخر افتتاح متاجر لل�سركة يف الأوقات املخطط لها، يف حني تكون ال�سركة قد ا�ستلمت املخزون املخ�س�س لهذه املتاجر اجلديدة. �
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2014م، مقارنًة مبعدل ال�سنوات 2011م-2013م. وبالتوازي مع ارتفاع  هذا ويجدر الذكر اأن خمزون ال�شركة قد �شجل تراكمًا وتباطوؤ يف دورانه خالل العام 
املخزون �سّجل ارتفاع يف عدد اأيام الذمم الدائنة للموردين، كما يبني اجلدول التايل:

اجلدول 2-1: املوؤ�شرات الرئي�شية ملخزون ال�شركة 

2014م2013م2012م2011م

1.6×1.9×1.9×1.9×معدل دوران املخزون يف ال�سنة

193190196233عدد اأيام املخزون

55494357عدد اأيام الذمم الدائنة للموردين

7454عدد اأيام الذمم املدينة التجارية*

**)cash cycle( 145145158181عدد اأيام الدورة النقدية ما بني �سراء وتخزين املنتجات وبيعها

* حم�سوبة كن�سبة لجمايل مبيعات ال�سركة ولي�س مبيعات اجلملة فقط
** يحت�سب بجمع عدد اأيام املخزون مع عدد اأيام الذمم املدينة التجارية ناق�س عدد اأيام الذمم الدائنة للموردين

ويف حال ا�ستمرار تراكم املخزون وعدم قدرة ال�سركة على تخفي�سه بعد افتتاح املتاجر اجلديدة الى ما كان عليه يف ال�سنوات ما بني 2011م-2013م، فاإن ال�سركة 
اأو ب�سطبها من �سجالت ال�سركة، مما �سوف يوؤّثر �سلبًا على  لن تتمّكن من بيع املنتجات الفائ�سة، و�سوف ت�سطر اإلى اتخاذ قرار بت�سفيتها باأ�سعار منخف�سة 
اأدائها املايل ونتائج عملياتها. كما �شوف يوؤدي ارتفاع خمزون ال�شركة الى انخفا�ض تدفقاتها النقدية، خا�شًة اذا ما ترافق ارتفاع املخزون مع معدل دوران بطيء 
للمنتجات املخزنة. و�سوف ت�سطر ال�سركة الى تاأخري �سداد مدفوعاتها للموردين من اأجل ال�سيطرة على راأ�س مالها العامل وتدفقاتها النقدية، مما �سوف يوؤدي 
على املدى الطويل اإلى ت�سرر عالقتها باملوردين وانخفا�س اخل�سومات وامليزات التي حت�سل عليها ال�سركة منهم، اأو الى توقف تعاملهم مع ال�سركة بالكامل. 

و�سوف يوؤثر ذلك �سلبًا وب�سكل جوهري على الأداء املايل لل�سركة ونتائج عملياتها.

لنق�ض  باحت�شاب خم�ش�ض  �شهري  ب�شكل  ال�شركة  تقوم  باملخزون، حيث  املتعلقة  الرئي�شية  املخاطر  اأحد  املخ�ش�شات  كفاية  يعترب عدم  �شبق،  ما  الى  اإ�شافة 
املخزون )كنتيجة مثاًل لأعمال ال�سرقة اأو لت�سرر الب�ساعة املخزنة( ي�سكل ما ن�سبته 1.0٪ من �شايف املبيعات، كما تقوم ال�شركة باحت�شاب خم�ش�ض للب�شاعة 
بطيئة احلركة ي�سكل ما ن�سبته 0.25٪ من �سايف املبيعات. وقد يتبني من اجلرد الفعلي للمخزون الذي تقوم به ال�سركة دوريًا اأن املخ�س�سات املحت�سبة غري كافية، 
بحيث اأن نق�س املخزون قد يفوق قيمة هذه املخ�س�سات، كما قد يتبني لل�سركة اأن قيمة الب�ساعة بطيئة احلركة تفوق قيمة املخ�س�سات املحت�سبه لها. و�سوف 

يوؤدي ذلك الى ت�شجيل ال�شركة خل�شارة اأو خم�ش�شات اإ�شافية يف قائمة الدخل. 

ويف حال حدوث اأّي من العوامل املذكورة اأعاله، فاإن ذلك �شوف يوؤدي اإلى التاأثري ب�شكل �شلبي وجوهري على ن�شاط ال�شركة وخططها امل�شتقبلية ونتائج عملياتها 
وو�سعها املايل اأو �سعر اأ�سهمها، مما �سوف يوؤثر اأي�سًا ب�سكل �سلبي وجوهري على العوائد املتوقعة للمكتتبني، اأو يوؤدي اإلى خ�سارة املكتتبني جلزء من اأو لكامل 

ا�ستثمارهم يف ال�سركة.

إنهاء أو عدم تجديد عقود اإليجار أو عدم توافر عقارات مناسبة لإليجار 2 - 2 - 2

اإن جميع متاجر وم�ستودعات ال�سركة ومراكز ال�سيانة اخلا�سة بها م�ستاأجرة مبوجب عقود حمددة املدة وجتدد خطيًا بناء على موافقة املالك، اأو تلقائيًا ما مل 
يخطر اأحد الطرفني الطرف الآخر بنيته بعدم التجديد قبل فرتة حمددة من انتهاء مدة العقد )للمزيد من املعلومات، ف�سال راجع الق�سم )11-9-2( "اتفاقيات 
الإيجار"(. ومن املنا�شب التو�شيح باأن قيام مالك العقار برف�ض جتديد عقد االإيجار اأو موافقته على جتديده ب�شروط ال تتنا�شب مع ال�شركة، �شوف يجرب ال�شركة 
على تغيري موقع املتجر اأو اإغالقه، علمًا باأنه �سيرتتب على اأي من ذلك م�سروفات اإ�سافية اأو انخفا�س لهام�س الربحية لتوقف البيع موؤقتًا. ويجدر الذكر اأن موؤجر 
اأحد متاجر ال�سركة يف املنطقة ال�سرقية طالب ال�سركة برفع قيمة الإيجار من 1.4 مليون ريال �سعودي اإلى 4.5 مليون ريال �سعودي �سنويَا اأو الإخالء، ومن ثم 
اأقام دعوى �سد ال�سركة بهذا اخل�سو�س )للمزيد من املعلومات، ف�سال راجع الق�سم )11-13( "التقا�سي"(. ويف حال خ�سرت ال�سركة هذه الدعوى ف�سوف تتكبد 

م�ساريف اإيجار اإ�سافية اأوت�سطر الى ااإنهاء عقد الإيجار. وقد مثل هذا املتجر 2.0٪ من اإجمايل مبيعات ال�سركة يف عام 2014م.   

واإن اأّي من هذه العوامل �شوف توؤدي اإلى التاأثري ب�شكل �شلبي وجوهري على ن�شاط ال�شركة وخططها امل�شتقبلية ونتائج عملياتها وو�شعها املايل اأو �شعر اأ�شهمها، مما 
�سوف يوؤثر اأي�سًا ب�سكل �سلبي وجوهري على العوائد املتوقعة للمكتتبني، اأو يوؤدي اإلى خ�سارة املكتتبني جلزء من اأو لكامل ا�ستثمارهم يف ال�سركة.

ونظرًا لرتفاع القيمة الإيجارية للعقارات ال�سرتاتيجية ب�سكل عام، ف�سوف تتاأثر نتائج عمليات ال�سركة ومركزها املايل يف حال عدم توفر عقارات بقيمة تتنا�سب 
مع تطلعات ال�سركة.

وبالإ�سافة اإلى ذلك، تت�سمن عقود الإيجار عقودًا مربمة مع مالكي العقارات املوؤجرة من الأ�سخا�س الطبيعيني اأو املوؤ�س�سات الفردية، مبا يف ذلك: 

العقود العائدة للمتاجر التالية: متجر عامل �ساكو، ومتجر الورود، ومتجر التخ�س�سي، ومتجر خري�س يف مدينة الريا�س، ومتجر بريدة يف منطقة  �
الق�سيم، ومتجر الدمام يف املنطقة ال�سرقية، ومتجر الأندل�س يف مدينة جدة، 

عقدي اإيجار مل�ستودعني يف كل من حي ال�سلي يف الريا�س وحي اخلمرة يف جدة. �
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ويف حال وفاة هوؤالء املالكني، يلتزم الورثة من الناحية القانونية ب�شروط عقد االإيجار حتى تاريخ انتهاء هذه العقود. ولكن عند انتهاء هذه العقود، ال يوجد اأي 
�شمان باأن ورثة املالكني �شوف يوافقون على متديد العقود اأو اإبرام عقود اإيجار جديدة ب�شروط مماثلة باأي حال من االأحوال.

العقبات الناجمة عن اتفاقيات االمتياز ومخالفة أحكامها 2 - 2 - 2

تقوم ال�شركة بت�شغيل متجرين يف تبوك وخمي�ض م�شيط من خالل اتفاقيتي امتياز مع �شركات اأخرى، هذا وت�شمنت هاتني االتفاقيتني �شروط واأحكام تنظم حقوق 
االمتياز و�شروط اإنهائها، باالإ�شافة اإلى حقوق اأولوية مل�شلحة �شاحب االمتياز يف حال منح ترخي�ض لفتح متجر جديد يف نف�ض املنطقة )للمزيد من املعلومات، 
ف�سال راجع الق�سم )11-5-1( "اتفاقيات المتياز"(. وتوجد خماطر باأن اأ�شحاب االمتياز لن يقوموا بت�شغيل متاجر �شركة �شاكو مبا يتوافق مع متطلبات ال�شركة 
الت�شغيلية اأو اأن يتم اإنهاء تلك العقود ملخالفة ال�شركة ل�شروط واأحكام اتفاقية االمتياز. كما اأن حقوق االأولوية املمنوحة ل�شاحبي االمتياز �شوف حتد من حرية 
ال�سركة مبنح تراخي�س ل�سركات اأخرى بافتتاح متاجر جديدة يف املناطق عينها دون الرجوع اإلى �ساحبي المتياز، ويف حال وقوع اأي من العوامل امل�سار اإليها 
اأعاله، �شوف تتاأثر �شمعة ال�شركة وعملياتها الت�شغيلية يف تلك املناطق و�شيوؤدي ذلك اإلى التاأثري ب�شكل �شلبي وجوهري على ن�شاط ال�شركة وخططها امل�شتقبلية 

ونتائج عملياتها وو�سعها املايل. 

عدم القدرة على إبرام اتفاقيات توزيع لمنتجات جديدة 2 - 2 - 2

يتوجب على ال�سركة اأن ت�سعى با�ستمرار لعقد اتفاقيات توزيع جديدة من اأجل مواكبة التطور امل�ستمر ملتطلبات ال�سوق. ونظرا لوجود عدد من ال�سركات املناف�سة يف 
قطاع التجزئة وخا�سة �سركات العدد واملعدات )للمزيد من املعلومات، ف�سال راجع الق�سم )3-6-2( "البيئة التناف�سية"(، فال يوجد �سمان باأن ال�سركة �ستنجح 
يف اإبرام عقود واتفاقيات جديدة اأو جتديد اتفاقيات التوزيع احلالية مما �سوف يوؤدي اإلى تقييد فر�س النمو والتو�سع وبالتايل انخفا�س اأعمال ال�سركة وربحيتها 

م�شتقبال، و�شوف يوؤدي ذلك اإلى التاأثري ب�شكل �شلبي وجوهري على ن�شاط ال�شركة وخططها امل�شتقبلية ونتائج عملياتها وو�شعها املايل.

االعتماد على العروض الخاصة والحمالت التسويقية  2 - 2 - 2

"اإدارة   )4-6-4( الق�سم  راجع  ف�سال  املعلومات،  من  )للمزيد  املبيعات  لرفع  عملها  جمال  يف  اخلا�سة  والعرو�س  الت�سويقية  احلمالت  على  ال�سركة  تعتمد 
الت�سويق"(. و�شوف يوؤدي عدم جناح هذه احلمالت الت�شويقية اأو عدم اإمكانية ال�شركة القيام بها اإلى التاأثري ب�شكل �شلبي وجوهري على ن�شاط ال�شركة وخططها 
امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�سعها املايل. ويجدر بالذكر اأن احلمالت الت�سويقية التي متت يف عام 2014م اأدت الى ارتفاع املعدل اليومي ملبيعات ال�سركة مبقدار 

34٪ عن الأيام التي ل ت�سملها احلمالت الت�سويقية. 

وقد ت�سطر ال�سركة الى زيادة احلمالت الت�سويقية يف امل�ستقبل للمحافظة على منو مبيعاتها، مما �سيوؤدي الى ارتفاع اخل�سومات املمنوحة للعمالء كن�سبة من 
اجمايل املبيعات، وهو ما حدث يف عام 2014م حيث مثلت اخل�سومات ما ن�سبته 6.5٪ من اجمايل املبيعات مقارنة بـ 4.1٪ و4.0٪ و4.6٪ يف الأعوام 2013م 

و2012م و2011م على التوايل.  

باالإ�شافة اإلى ذلك، قد حت�شل اأخطاء يف معر�ض قيام ال�شركة باحلمالت الت�شويقية واالإعالنية توؤدي اإلى خمالفتها تعليمات وزارة التجارة وال�شناعة املنظمة 
للحمالت الت�سويقية والرتاخي�س املتعلقة بهذه احلمالت، الأمر الذي �سوف يوؤدي اإلى تعر�س ال�سركة لعقوبات ترتاوح بني الغرامة املالية والت�سهري. وقد تعر�ست 
ال�سركة يف �سياق احلملة الت�سويقية التي قامت بها خالل �سهر نوفمرب 2014م، خلطاأ اأدى اإلى فوترة بع�س الأ�سناف بدون تطبيق اخل�سومات املعلنة عليها، مما 
اأدى اإلى عدم منح خ�سومات على فواتري بع�س العمالء بلغ جمموعها 7.880 ريال �سعودي، وقد مت عك�س قيد هذه اخل�سومات واحت�سابها، بالإ�سافة اإلى حتمل 
ال�سركة ملبلغ ثالثة اآلف ريال اإ�سايف كتعوي�س لأ�سحاب الب�ساعة غري املخ�سومة بواقع مائة ريال لكل فاتورة. ول يوجد �سمان بعدم تكرار هذه الأخطاء، الأمر 

الذي �سوف يوؤثر �سلبًا وب�سورة جوهرية على �سمعة ال�سركة، وعلى ن�ساطها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل.

االعتماد على أنظمة اإلمداد والمساندة والحلول المعلوماتية ومخاطر تعطلها 22 - 2 - 2

تعترب نظم املعلومات وقاعدة البيانات عن�سر اأ�سا�سي يف ت�سغيل واإدارة مرافق ال�سركة ب�سكل عام، وتكمن اأهمية العتماد عليها كونها تقوم بربط اآلف العمليات 
ال�سرائية التي تتم يف متاجر ال�سركة بحركة املخزون وطلبات ال�سراء من املوردين. وعليه، فقد قامت ال�سركة يف عام 2013م بو�سع نظام تخطيط موارد ال�سركات 

)ERP( من �ساب )SAP( لإدارة وت�سغيل عملياتها حتت نظام حا�سب اآيل موحد ومتكامل. 

اإن عملية النتقال من النظام املعلوماتي املعتمد من ال�سركة �سابقًا اإلى نظام تخطيط موارد ال�سركات )ERP( من �ساب )SAP( والتي متت يف �سهر نوفمرب 
2013م، مل تت�سمن نقل جميع البيانات عن الفرتة ال�سابقة لهذا التاريخ، وبالتايل فاإن الرجوع لبع�س البيانات ال�سابقة لهذا التاريخ ي�ستلزم العودة اإلى النظام 

املعلوماتي القدمي، مما يوؤخر عملية ا�ستخراج تلك البيانات عن الفرتة ال�سابقة.

ويعتمد نظام تخطيط موارد ال�سركات )ERP( من �ساب )SAP( على خوادم مركزية موجودة �سمن مركز بيانات )Data Center- Tier 3( ت�سغله �سركة 
احتاد ات�شاالت )موبايلي(. ويرتبط املركز الرئي�شي لل�شركة وجميع متاجرها وخمازنها ب�شكل مبا�شر بهذه اخلوادم املركزية من خالل خطي ات�شال مبا�شرين 

)IP-VPN( توفرهما كل من �سركة احتاد ات�سالت )موبايلي( و�سركة الت�سالت املتكاملة املحدودة. 
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اإل اأن ال�سركة ل ت�سمن عدم تعطل نظام تخطيط موارد ال�سركات )ERP( نتيجًة لعدة عوامل منها على �سبيل املثال ل احل�سر:

ح�سول اأخطاء برجمية اأو ت�سغيلية، ل �سيما واأن نظام تخطيط موارد ال�سركات )ERP( من �ساب )SAP( قد مت اعتماده حديثًا يف ال�سركة. �
اخرتاق الأنظمة املعلوماتية يف ال�سركة من قبل اأطراف خارجية والعبث بهذه الأنظمة. �
عدم توافر التحديثات اأو التعديالت الالزمة ل�سمان كفاءة عمل هذا النظام نتيجة لعدم ح�سول ال�سركة على الدعم الفني الالزم من اجلهات املوردة  �

اأو امل�سغلة ملثل هذه النظم.
عدم تثبيت التحديثات والتعديالت الالزمة ل�سمان كفاءة ت�سغيل الأنظمة املعلوماتية من قبل ال�سركة بعد توفرها من قبل اجلهات املوردة اأو امل�سغلة  �

لهذه الأنظمة.
انقطاع يف جميع خطوط االت�شال مع اخلوادم املركزية. �
حدوث عطل يف مركز البيانات )Data Center- Tier 3( يوؤدي اإلى توقف اخلوادم املركزية عن اأداء عملها. �

و�سوف يوؤدي حدوث اأي من العوامل املذكورة اأعاله اإلى عدم متكن ال�سركة من املحافظة على اأنظمة الإمداد وامل�ساندة واحللول املعلوماتية وقاعدة بيانات فعالة، 
مما �شوف يوؤثر ب�شكل �شلبي وجوهري على ن�شاط ال�شركة واآفاقها امل�شتقبلية ونتائج عملياتها وو�شعها املايل و/اأو �شعر اأ�شهمها، مما �شيوؤثر اأي�شًا ب�شكل �شلبي 

وجوهري على العوائد املتوقعة للمكتتبني، اأو يوؤدي اإلى خ�سارة املكتتبني جلزء من اأو لكامل ا�ستثمارهم يف ال�سركة. 

المخاطر التشغيلية والتوقف غير المتوقع لألعمال 22 - 2 - 2

وقد  ال�سركة.  التي تخدم جميع متاجر  ال�سيانة  ومراكز  وم�ستودعاتها  الت�سغيلية يف متاجرها  العمليات  اأ�سا�سي على جودة  ب�سكل  ال�سركة  اأعمال  يعتمد جناح 
اندلع حريق يف 11 �سبتمرب 2013م يف مبنى  املثال،  الفي�سانات واحلرائق. فعلى �سبيل  الطبيعية مثل  للكوارث  ال�سيانة  وامل�ستودعات ومراكز  املتاجر  تتعر�س 
املركز الرئي�سي لل�سركة الواقع يف �سارع التخ�س�سي يف مدينة الريا�س، ونتج عنه �سرر كبري على مكاتب ال�سركة ومتجر �ساكو الواقع يف املبنى عينه، الأمر الذي 
كّبد ال�سركة تكلفة كبرية لإعادة ترميم البناء. وقدرت ال�سركة جمموع اخل�سائر الناجتة عن هذا احلريق بحوايل 25.2 مليون ريال �سعودي. كما اندلع حريق 
اآخر يف مركز توزيع تابع ملتجر ال�سركة يف مدينة الأح�ساء يف 1 اكتوبر 2013م، وقدرت ال�سركة جمموع اخل�سائر الناجمة عنه بحوايل 3.1 مليون ريال �سعودي. 
بالإ�سافة اإلى ذلك، فاإنه يف تاريخ 17 نوفمرب 2013م، ت�سببت ال�سيول بالإ�سرار مبتجر �ساكو الواقع يف حي البديعة بالريا�س، وقدرت ال�سركة اخل�سائر الناجمة 

عنها بحوايل 1.3 مليون ريال �سعودي.

ولي�س هناك ما ي�سمن اأّن حوادث اأخرى مماثلة لن تقع يف امل�ستقبل، اأو اأّنها يف حال وقعت، لن توؤّثر �سلبًا على عمليات ال�سركة وو�سعها املايل العام.

و�سوف يوؤدي اأي انقطاع جوهري يف اأعمال ال�سركة ب�سبب الكوارث الطبيعية اأو احلرائق يف اأي من املتاجر اأو امل�ستودعات اأو مراكز ال�سيانة اإلى �سرر كبري على 
االأعمال التجارية لل�شركة، والذي �شوف يوؤثر ب�شكل �شلبي وجوهري على ن�شاط ال�شركة وخططها امل�شتقبلية ونتائج عملياتها وو�شعها املايل و�شعر اأ�شهمها، مما 

�سيوؤثر اأي�سًا ب�سكل �سلبي وجوهري على العوائد املتوقعة للمكتتبني، اأو يوؤدي اإلى خ�سارة املكتتبني جلزء من اأو لكامل ا�ستثمارهم يف ال�سركة. 

عدم كفاية التغطية التأمينية 22 - 2 - 2

النقل الربي وال�شحن البحري  النقدية وخيانة االأمانة وتاأمني  العامة �شد الغري، و�شرقة املبالغ  اأ�شولها، وامل�شوؤولية  تاأمني تغطي  حتتفظ �شركة �شاكو ببوال�ض 
)للمزيد من املعلومات حول بوال�ض التاأمني التي حتتفظ بها ال�شركة، ف�شال راجع الق�شم )11-6( "التاأمني"(. ول يوجد �سمان باأن هذه البوال�س التاأمينية 
�سوف تكون كافية يف جميع الأوقات ويف جميع الظروف، اأو باأن حد الغطاء التاأميني �سيكون كافيًا يف كل احلالت ل�سداد املطالبات املتعلقة باأخطار مت التاأمني 
�شدها. وقد ال تكون ال�شركة قادرة على اإثبات مطالبتها بنجاح ب�شاأن م�شوؤولية اأو خ�شارة معينة وفق بوال�ض التاأمني ال�شارية ب�شبب ا�شتثناءات اأو �شروط الغطاء 
التاأميني، مما �سيجعل ال�سركة مطالبة ب�سداد اخل�سائر املرتتبة على هذه احلوادث، و�سيوؤثر اأي من تلك العوامل ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج 

عملياتها الت�سغيلية واملالية. 

ومن املمكن اأن تقع اأحداث يف امل�ستقبل ل تكون ال�سركة موؤمنة �سدها ب�سكل يغطي كامل اخل�سائر املحتملة، اأو قد ل تكون موؤمنة �سدها اإطالًقا، مثل الأخطار 
الناجمة عن الأعمال العدوانية واملخاطر ال�سيا�سية واحلرب والأعمال التخريبية. بالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن وثائق تاأمني ال�سركة احلالية ت�سمل ا�ستثناءات اأو حدوًدا 
للتغطية. كما ميكن اأن ل تتوفر وثائق التاأمني احلالية يف امل�ستقبل. وبالتايل فاإن اخل�سائر وامل�سوؤوليات الناجمة عن املخاطر غري املوؤمنة اإطالقا اأو غري املوؤمنة 
على نحو كاف، ميكن اأن تزيد تكاليف ال�شركة ب�شكل ملحوظ مما �شوف يوؤدي اإلى التاأثري ب�شكل �شلبي وجوهري على ن�شاط ال�شركة وخططها امل�شتقبلية ونتائج 
عملياتها وو�سعها املايل و�سعر اأ�سهمها، مما �سيوؤثر اأي�سًا ب�سكل �سلبي وجوهري على العوائد املتوقعة للمكتتبني، اأو يوؤدي اإلى خ�سارة املكتتبني جلزء من اأو لكامل 

ا�ستثمارهم يف ال�سركة.

هذا مع العلم اأنه يف 11 �سبتمرب 2013م، اندلع حريق يف مبنى املركز الرئي�سي ومتجر �سركة �ساكو الواقع يف �سارع التخ�س�سي يف الريا�س، ونتج عنه �سرر كبري 
على م�ستوى املتجر ومكاتب ال�سركة، قدرتها ال�سركة مببلغ 25.2 مليون ريال �سعودي، واأدى ذلك اإلى �سطب اأ�سول بقيمة 8.9 مليون ريال �سعودي. وكانت ال�سركة 
قد قامت �سابقًا بالتاأمني على املبنى وحمتوياته مبوجب بولي�سة تاأمني �سادرة من �سركة األيانز، وعليه مت ا�ستالم مبلغ خم�سة ماليني ريال �سعودي كدفعة اأولى 
يف مار�س 2014م. وما زالت ال�سركة تتابع مطالبتها باملبلغ املتبقي من التعوي�س )20.2 مليون ريال �سعودي( من خالل �سركة متخ�س�سة تقوم مبناق�سة املبالغ 

املطالب بها مع �سركة األيانز. وقد �سجلت ال�سركة مبلغ م�ستحق التح�سيل من �سركة التاأمني متعلق بهذه احلادثة قدره 12.2 مليون ريال �سعودي. 
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ويف 1 اأكتوبر 2013م، اندلع حريق يف مركز التوزيع التابع ملتجر ال�سركة يف مدينة الأح�ساء نتج عنه خ�سائر قدرتها ال�سركة بحوايل 3.1 مليون ريال �سعودي، واأدى 
ذلك اإلى �سطب اأ�سول بقيمة 1.2 مليون ريال �سعودي. وما زالت ال�سركة تتابع مطالبتها �سركة التاأمني مببلغ تعوي�س قدره 3.1 مليون. يف حني �سجلت ال�سركة 

مبلغ م�ستحق التح�سيل من �سركة التاأمني متعلق بهذه احلادثة قدره 2.5 مليون ريال �سعودي.

ول ت�سمن ال�سركة حت�سيل باقي املبالغ املذكورة اأعاله من �سركات التاأمني، مما �سوف يوؤدي اإلى �سطب 14.8 مليون ريال �سعودي من املبالغ امل�ستحقة من �سركات 
التاأمني وت�سجيل خ�سارة يف قائمة الدخل.

االعتماد على الموردين الرئيسيين 22 - 2 - 2

تعتمد ال�سركة ب�سكل كبري على موردين رئي�سيني حمليني وعامليني لتلبية احتياجاتها من املنتجات واخلدمات وقد تواجه �سعوبة يف ا�ستبدالهم مبوردين َاخرين 
على نف�س امل�ستوى من املوؤهالت والأ�سعار واجلودة اإذا قرر اأي منهم اإنهاء العالقة التعاقدية. فعلى �سبيل املثال، بلغ متو�سط م�سرتيات �سركة �ساكو من �سركة 
اآي�س انرتنا�سونال حوايل 31.3٪ من اإجمايل م�سرتياتها خالل الأعوام 2012م، 2013م و2014م. كما بلغ متو�سط م�سرتيات ال�سركة من اأكرب خم�سة موردين لها 

47.4٪ من اإجمايل م�سرتياتها خالل الأعوام 2012م، 2013م و2014م )للمزيد من املعلومات، ف�سال راجع الق�سم )4-5-1( "املوردون"(. 

واإن بع�ض عقود التوريد املربمة مع املوردين الرئي�شيني ت�شرتط على ال�شركة حد اأدنى من امل�شرتيات ال�شنوية، مثل اتفاقية التوزيع مع �شركة اآي�ض اإنرتنا�شونال 
يف البحرين، واتفاقية التوزيع مع �سركة الروؤية اخل�سراء لالإجنيلة ال�سناعية و�سركة اجلفايل واأخوانه للمعدات الفنية و�سركة ثري ام جلف ملتد )للمزيد من 
"املوردون"(. ويف حال مل ت�ستطع ال�سركة �سراء احلد الأدنى من امل�سرتيات ال�سنوية الواردة �سمن هذه التفاقيات،  املعلومات ف�ساًل راجع الق�سم )1-5-4( 
يجوز للموردين اإنهاء هذه االتفاقيات اأو تغيري �شروطها، مما �شوف يوؤدي اإلى التاأثري ب�شكل �شلبي وجوهري على ن�شاط ال�شركة واآفاقها امل�شتقبلية ونتائج عملياتها 

وو�سعها املايل اأو �سعر اأ�سهمها. 

ويف حال مل ت�شتطع ال�شركة احلفاظ على عالقات طويلة االأمد مع مورديها الرئي�شيني، وخ�شو�شًا �شركة اآي�ض انرتنا�شونال، اأو اإذا اأ�شبحت ال�شروط التي ت�شرتي 
مبوجبها ال�سركة ال�سلع واملنتجات من اأي من هوؤلء املوردين ل تتنا�سب مع م�سالح ال�سركة، اأو اإذا كان اأي من هوؤلء املوردين غري قادرين على تنفيذ التزاماتهم 
مبوجب اتفاقيات التوريد على نحو كاف، ف�شوف ت�شطر ال�شركة اإلى التعامل مع موردين جدد ب�شروط قد ال تكون منا�شبة لل�شركة، مما �شوف يوؤدي اإلى التاأثري 
ب�شكل �شلبي وجوهري على ن�شاط ال�شركة واآفاقها امل�شتقبلية ونتائج عملياتها وو�شعها املايل اأو �شعر اأ�شهمها، مما �شوف يوؤثر اأي�شًا ب�شكل �شلبي وجوهري على 

العوائد املتوقعة للمكتتبني، اأو يوؤدي اإلى خ�سارة املكتتبني جلزء من اأو لكامل ا�ستثمارهم يف ال�سركة.

مخاطر االعتماد على التمويل 22 - 2 - 2

لقد اأبرمت ال�سركة اتفاقيات ت�سهيالت ائتمانية مع عدة بنوك يف اململكة، وت�سمل هذه التفاقيات البنك ال�سعودي الربيطاين والبنك ال�سعودي الفرن�سي والبنك 
ال�سعودي لال�ستثمار، وذلك لتمويل بع�س اأعمالها )للمزيد من املعلومات حول هذه الت�سهيالت، ف�ساًل راجع الق�سم )11-7( "الت�سهيالت امل�سرفية"(. 

وتت�شمن اتفاقيات الت�شهيالت امل�شار اإليها اأعاله �شروط تفر�ض ح�شول ال�شركة على املوافقة امل�شبقة من تلك البنوك يف حال تغيري هيكل ملكية ال�شركة اأو �شكلها 
القانوين اأو التغيري يف �سركائها، وقد قامت ال�سركة باحل�سول على موافقة خطية من تلك البنوك فيما يتعلق بالتغيريات املتوقعة يف ملكية ال�سركة بعد ا�ستكمال 

عملية الطرح.

كما اأن بع�س اتفاقيات الت�سهيالت تت�سمن �سروطًا ت�سب يف م�سلحة البنك ب�سكل اأحادي. فمثاًل اإن اتفاقية التمويل املربمة مع البنك ال�سعودي الفرن�سي متنح 
هذا الأخري احلق يف �سحب اأو اإلغاء اأو تخفي�س حدود الت�سهيالت املمنوحة لل�سركة واملطالبة بت�سديد جميع اللتزامات امل�ستحقة بعد اإ�سعار ال�سركة خطيًا قبل 15 
يوم من تاريخ املطالبة. وللبنك اأي�سًا احلق املطلق يف تغيري مبلغ الر�سوم ون�سبة الأرباح ودمج احل�سابات املحفوظة با�سم ال�سركة اأو توحيد كافة املبالغ امل�ستحقة يف 
اأي وقت وفقًا لتقديره وبدون اأي اإ�شعار م�شبق لل�شركة. ويف حال قرر البنك ممار�شة اأي من تلك احلقوق، �شيكون لذلك تاأثري �شلبي وجوهري على ن�شاط ال�شركة 

ونتائج عملياتها ومركزها املايل.

االأرباح  لتوزيع  ق�شوى  حدود  حتديد  مثل  معينة،  �شروط  بعدة  البنوك  مع  االئتمانية  الت�شهيالت  اتفاقيات  مبوجب  االلتزام  ال�شركة  على  ذلك،  اإلى  باالإ�شافة 
ولالإقرتا�س واإيداع ن�سبة من املبيعات لدى البنك املقر�س. )للمزيد من املعلومات حول هذه الت�سهيالت، ف�ساًل راجع الق�سم )11-7( "الت�سهيالت امل�سرفية"(. 

ويف حال تخلفت ال�سركة عن �سداد اأي دفعة يف موعد ا�ستحقاقها اأو اإذا اأخلت ال�سركة بالتعهدات الواردة �سمن اتفاقيات الت�سهيالت، ف�سوف يطالب املقر�سون 
ال�سركة ب�سداد الدين على الفور، ويف حالة عدم توفر �سمانات كافية ل�سداد الدين، ف�سيمكنهم ذلك من ال�ستحواذ على موجودات ال�سركة. بالإ�سافة اإلى ذلك، 
اإذا اأعلن اأي مقر�س اأن دينه م�ستحق وواجب الأداء، فمن املرجح اأن يطالب بقية مقر�سي ال�سركة ب�سداد ديونهم على الفور، ويف هذه احلالة، ل يوجد �سمان باأن 
ال�شركة �شتتمكن من احل�شول على م�شادر متويل بديلة كافية للوفاء ب�شداد تلك الديون، و�شيكون الأي من هذه العوامل تاأثري �شلبي وجوهري على ن�شاط ال�شركة 
ونتائج عملياتها ومركزها املايل اأو �سعر اأ�سهمها، مما �سوف يوؤثر اأي�سًا ب�سكل �سلبي وجوهري على العوائد املتوقعة للمكتتبني، اأو يوؤدي اإلى خ�سارة املكتتبني جلزء 

من اأو لكامل ا�ستثمارهم يف ال�سركة.



9

مخاطر االعتماد على الضمانات والكفاالت المقدمة من المساهمين 22 - 2 - 2

اإن التزامات ال�سركة مبوجب اتفاقيات الت�سهيالت م�سمونة ب�سمانات �سخ�سية مقدمة من م�ساهمي ال�سركة الأفراد و�سمانات اأخرى مقدمة من قبل ال�سركات 
عن  التنازل  يتّم  مل  الن�سرة  هذه  تاريخ  وحتى  "الكفالت"(.   )8-11( الق�سم  راجع  ف�ساًل  ال�سمانات،  هذه  حول  املعلومات  من  )للمزيد  ال�سركة  يف  امل�ساهمة 
ال�سمانات ال�سخ�سية من قبل البنوك. يف حال قيام اأي من امل�ساهمني ب�سحب �سماناتهم اأو عدم جتديدها اأو انتهاء �سالحيتها لأي �سبب كان فاإن ذلك �سوف 
يعترب اإخالًل من قبل ال�سركة بالتزاماتها التعاقدية، مما �سيوؤدي اإلى مطالبة املقر�سون لل�سركة ب�سداد الدين على الفور. ويف هذه احلالة، ل يوجد �سمان باأن 
ال�سركة �ستتمكن من احل�سول على م�سادر متويل بديلة كافية للوفاء ب�سداد تلك الديون. كذلك ل يوجد �سمان با�ستمرارية تقدمي �سمانات �سخ�سية من قبل 
م�ساهمي ال�سركة الأفراد وممثلي ال�سركات امل�ساهمة يف ال�سركة بعد عملية الطرح، و�سوف يوؤثر ذلك على قدرة ال�سركة يف تاأمني ت�سهيالت ائتمانية م�ستقباًل. 
و�شيكون الأي من هذه العوامل تاأثري �شلبي وجوهري على ن�شاط ال�شركة واآفاقها امل�شتقبلية ونتائج عملياتها وو�شعها املايل اأو �شعر اأ�شهمها، مما �شوف يوؤثر اأي�شًا 

ب�سكل �سلبي وجوهري على العوائد املتوقعة للمكتتبني، اأو يوؤدي اإلى خ�سارة املكتتبني جلزء من اأو لكامل ا�ستثمارهم يف ال�سركة.

عدم توفر التمويل اإلضافي مستقباًل 22 - 2 - 2

قد حتتاج ال�شركة اإلى متويل اإ�شايف يف امل�شتقبل، وعليه فاإن اأي تاأخري اأو عدم املقدرة على تاأمني هذا التمويل عند احلاجة، اأو يف حال توفر التمويل ولكن ب�شروط 
غري منا�سبة اأو يف حال مل تتمكن ال�سركة من تقدمي ال�سمانات املطلوبة، ف�سيوؤثر ذلك �سلبًا على اأعمال ال�سركة. تعتمد احتياجات ال�سركة التمويلية على راأ�س مالها 
وعلى مركزها املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية، ول ميكن اإعطاء اأي تاأكيد باأن ال�سركة �ستتمكن من احل�سول على التمويل الالزم يف الوقت املنا�سب اأو 
ب�شروط منا�شبة لل�شركة اإن دعت احلاجة لذلك، مما �شيوؤثر اأي�شًا ب�شكل �شلبي وجوهري على العوائد املتوقعة للمكتتبني، اأو يوؤدي اإلى خ�شارة املكتتبني جلزء من 

اأو لكامل ا�ستثمارهم يف ال�سركة.

االعتماد على الموظفين الرئيسيين 22 - 2 - 2

تعتمد ال�سركة على قدرات وخربات وخدمات املوظفني التنفيذيني العاملني لديها وغريهم من املوظفني الأ�سا�سيني، وخ�سو�سًا �سمري حممد عبدالعزيز احلميدي 
)الرئي�س التنفيذي( الذي يعمل لدى ال�سركة منذ اأكرث من 29 عامًا، وخالد حممد عبدالعزيز احلميدي )رئي�س اإدارة ال�سوؤون الإدارية واملوظفني( وهيثم حممد 
عبدالعزيز احلميدي )رئي�س اإدارة الت�سويق واملبيعات( الذين يعمالن لدى ال�سركة منذ اأكرث من 15 عامًا. ول ميكن لل�سركة اأن ت�سمن جناح جهودها يف الحتفاظ 

باملوظفني احلاليني اأو ا�ستقطاب موظفني جدد ممن تتوفر لديهم الكفاءات املنا�سبة.

ويجدر الذكر اأن �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت )اململوك ق�سم كبري من ح�س�سها ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر من قبل الرئي�س التنفيذي ورئي�س اإدارة ال�سوؤون 
الإدارية واملوظفني ورئي�س اإدارة الت�سويق واملبيعات( كانت تتقا�سى ن�سبة 15٪ من �سايف اأرباح ال�سركة كعو�س مقابل اإدارة ال�سركة. وقد مت اإنهاء هذه التفاقية 
اإنهاء وت�سوية بتاريخ 1435/03/21هـ )املوافق 2014/01/22م( تعهد مبوجبها خالد حممد احلميدي و�سمري حممد احلميدي وهيثم حممد  مبوجب اتفاقية 
احلميدي بعدم ال�ستقالة من منا�سبهم ملدة ثالث �سنوات تبداأ من تاريخ اإدراج ال�سركة )للمزيد من املعلومات حول اتفاقية انهاء وت�سوية، ف�ساًل راجع الق�سم 
)11-11( "اتفاقيات الإدارة مع �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت"(. ول يوجد �سمان باأن ي�ستمر املذكورون اأعاله يف منا�سبهم بعد مرور املدة املذكورة كما ل 
يوجد �سمان باأن ل يتاأثر اأداءهم يف ادارة ال�سركة بعد فقدان احلوافز املالية التي كانوا ي�ستفيدون منها من خالل �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت. ويف حال 

ا�ستقالتهم من ال�سركة، ل يوجد �سمان باأن ال�سركة �سوف ت�ستطيع ا�ستقطاب طاقم اإداري يتمتع بخربة مماثلة. 

وبالتايل، �سوف توؤدي خ�سارة املوظفني الرئي�سيني اأو عدم الحتفاظ باملوظفني املوؤهلني اأو عدم توظيف موظفني موؤهلني َاخرين يف امل�ستقبل اإلى التاأثري ب�سكل �سلبي 
وجوهري على ن�شاط ال�شركة واآفاقها امل�شتقبلية ونتائج عملياتها وو�شعها املايل اأو �شعر اأ�شهمها، مما �شوف يوؤثر اأي�شًا ب�شكل �شلبي وجوهري على العوائد املتوقعة 

للمكتتبني، اأو يوؤدي اإلى خ�سارة املكتتبني جلزء من اأو لكامل ا�ستثمارهم يف ال�سركة.

انتهاء أو عدم تجديد تصاريح وتراخيص الشركة 22 - 2 - 2

يتعني على ال�شركة احل�شول على الت�شاريح والرتاخي�ض واملوافقات النظامية الالزمة واملحافظة عليها فيما يتعلق باأن�شطتها. هذا وحتتفظ ال�شركة حاليًا بعدد 
من الرتاخي�س والت�ساريح واملوافقات ذات العالقة بت�سغيل اأعمالها، ت�سمل على �سبيل املثال ل احل�سر �سهادات ت�سجيل ال�سركة وفروعها ال�سادرة من وزارة 
التجارة وال�سناعة، وتراخي�س فتح املحالت ال�سادرة من وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية، و�سهادات ال�سعودة والزكاة املتعلقة بت�سغيل اأعمالها. بالإ�سافة اإلى 
ذلك، تخ�شع معظم تراخي�ض ال�شركة ل�شروط قد يتم مبوجبها تعليق اأو اإنهاء الرتاخي�ض اإذا ف�شلت ال�شركة يف الوفاء وااللتزام بتلك ال�شروط. عالوة على ذلك، 
عند طلب جتديد الرخ�سة اأو تعديل نطاقها فاإنه ل يوجد �سمان اأن اجلهة املعنية بذلك �ستقوم بتجديد الرخ�سة اأو تعديلها، اأو اأنها اإذا فعلت ذلك لن تفر�س 

�سروًطا قد توؤثر �سلبيًا على اأداء ال�سركة.

هذا مع العلم باأن اثنان من تراخي�س البلدية العائدة لكل من متجر عامل �ساكو )حي املحمدية، جدة( ومتجر اجلبيل )حي الفناتري، طريق الوجه( قد انتهت 
مدة �سالحيتها، هذا وقد انتهت مدة �سالحية ترخي�س متجر عامل �ساكو )حي املحمدية، جدة( يف تاريخ 1434/08/12هـ وانتهت مدة �سالحية ترخي�س متجر 

اجلبيل )حي الفناتري، طريق الوجه( يف تاريخ 1435/03/19هـ واإن ال�سركة يف طور جتديدهما.
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ويف حال ف�سل ال�سركة اأو اأي فرع تابع لها يف جتديد رخ�سة ما اأو احل�سول على اأي من الرتاخي�س الالزمة لأعمالها، اأو اإذا مت تعليق اأو انتهاء اأي من تراخي�سهم 
اأو اإذا مت جتديد اأي من تلك الرتاخي�ض ب�شروط غري منا�شبة لل�شركة، اأو يف حالة عدم قدرة ال�شركة على احل�شول على الرخ�ض االإ�شافية التي قد ُتطلب منها يف 
امل�ستقبل، فاإنه �سوف ُيطلب من ال�سركة التوقف والمتناع عن القيام باأعمالها، مما �سوف ينتج عنه تعطل عمليات ال�سركة وتكبد تكاليف اإ�سافية والتاأثري ب�سكل 

�سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

عدم االلتزام بمتطلبات السعودة  2 - 2 - 2

ال�شعوديني  املوظفني  من  معني  عدد  توظيف  تقت�شي  التي  ال�شعودة  مبتطلبات  االلتزام  اململكة  يف  العاملة  ال�شركات  جميع  على  ال�شعودية  احلكومة  ت�شرتط 
واالإبقاء عليهم، وتختلف متطلبات ال�شعودة بح�شب ن�شاط ال�شركة. ويتعني على كل �شركة، عماًل بتعليمات وزارة العمل ال�شادرة يف 1423/05/01هـ )املوافق 
2002/08/10م( احل�سول على �سهادة بهذا اخل�سو�س من وزارة العمل، علما باأن وزارة العمل قررت يف بداية العام 2013م تعديل ن�سب ال�سعودة بح�سب كل 

ن�شاط وفقًا ملتطلبات برنامج نطاقات.

بلغت ن�سبة املوظفني ال�سعوديني يف �سركة �ساكو 34.1٪ من اإجمايل القوى العاملة يف ال�سركة كما يف تاريخ 31 دي�سمرب 2014م. وقد مت ت�سنيف ال�سركة �سمن 
ال�سركة �ستتمكن من احلفاظ على ن�سب ال�سعودة احلالية. فقد ينخف�س ت�سنيف ال�سركة اإلى  اأن  ي�سمن  ما  هناك  لي�س  ذلك،  ومع  املرتفع".  النطاق "الأخ�سر 

الفئة ال�سفراء اأو الفئة احلمراء، ويف تلك احلالة �ستتعر�س ال�سركة لعقوبات من اجلهات احلكومية من بينها:

تعليق طلباتها للح�سول على تاأ�سريات عمل جديدة. �
تعليق طلباتها لنقل كفالة موظف حايل اأو موظف حمتمل. �
منع املوظفني غري ال�سعوديني العاملني يف ال�سركة من تغيري مهنهم يف تاأ�سريات العمل. �
اإمكانية قيام عدد من املوظفني غري ال�سعوديني العاملني لديها بنقل كفالتهم اإلى �سركات اأخرى تقع �سمن النطاق الأخ�سر اأو النطاق املمتاز)البالتيني(  �

دون احل�سول على موافقتها.
ا�ستبعاد ال�سركة من امل�ساركة يف املزايدات احلكومية اأو حرمانها من احل�سول على قرو�س حكومية. �

اإ�سافة اإلى ذلك، اتخذت احلكومة تدابري لتنظيم توظيف العمال غري ال�سعوديني يف اململكة وفقا لنظام العمل ونظام الإقامة يف اململكة. ول ت�سمن ال�سركة قدرتها 
على اللتزام بنظام العمل ونظام الإقامة يف اململكة يف امل�ستقبل. وميكن للحكومة اتخاذ تدابري �سد العمال الأجانب الذين ل يعملون لدى �ساحب العمل الذي 
يكفلهم ويقومون باأعمال ل تتطابق مع و�سف وظائفهم )كما جاء يف ت�سريح عملهم(. ول يوجد اأي �سمان باأن ال�سركة �سوف تكون قادرة على توفري القوى العاملة 
الالزمة اأو توظيف العدد املطلوب من العمالة االأجنبية وفقًا ل�شروط منا�شبة لل�شركة. هذا مع العلم اأنه يف �شهر يناير 2015م، �شدرت خمالفة بحق ال�شركة من 
قبل وزارة العمل مببلغ 5.000 ريال �سعودي نظرًا لقيام اأحد موظفي معر�س �ساكو يف ينبع بالقيام بعمل ل يتطابق مع و�سف وظيفته كما جاء يف ت�سريح اإقامته، 

وذلك نيابة عن موظف متغّيب. 

كما قد تواجه ال�سركة حتديات يف احلفاظ على موظفيها من املواطنني ال�سعوديني، ويف حال انخفا�س عدد هذه الفئة من املوظفني فاإن ذلك �سيوؤدي اإلى انخفا�س 
ن�سبة ال�سعودة الإجمالية لديها. 

كما واأن اأي تغيري يف الأنظمة املتعلقة بالإقامات قد ينتج عنه زيادة التكاليف التي تتعلق بتوظيف القوى العاملة من الأجانب اأو اإ�سدار اأو جتديد ت�ساريح اإقامتهم 
و�سيكون لذلك تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها. وقد قامت وزارة العمل يف عام 2013م بزيادة ر�سوم جتديد ت�ساريح 
املوظفني الأجانب الذي يزيد عددهم عن عدد املوظفني ال�سعوديني من 100 ريال �سعودي اإلى 2.500 ريال �سعودي. وقد اأثر ذلك على ال�سركة ب�سكل مبا�سر، حيث 
بلغت تكلفة ر�سوم جتديد ت�ساريح موظفي ال�سركة من غري ال�سعوديني 4.9 مليون ريال �سعودي للعام 2013م، مقابل 3.2 مليون ريال �سعودي للعام 2012م، مما 
ميثل زيادة قدرها 47٪ يف معدل تكلفة ر�سوم جتديد ت�ساريح املوظف الغري �سعودي )4.271 ريال �سعودي للموظف الغري �سعودي يف العام 2013م، مقابل 2.900 

ريال �سعودي يف العام 2012م(. هذا مع العلم اأن تكلفة ر�سوم جتديد ت�ساريح موظفي ال�سركة من غري ال�سعوديني لعام 2014م بلغت 3.7 مليون ريال �سعودي.

اإن وقوع اأو حتقق اأيًا من االأحداث امل�شار اإليها اأعاله �شيكون له تاأثري �شلبي وجوهري على ن�شاط ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل اأو �شعر اأ�شهمها، مما 
�سيوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على العوائد املتوقعة للمكتتبني، اأو يوؤدي اإلى خ�سارة املكتتبني جلزء من اأو لكامل ا�ستثمارهم يف ال�سركة.

الزيادة في المصاريف التشغيلية 22 - 2 - 2

�سجلت ال�سركة على مدى ال�سنوات املا�سية ارتفاعًا متوا�ساًل يف م�ساريفها الت�سغيلية، ول �سيما فيما يتعلق برواتب املوظفني واملزايا الأخرى املمنوحة لهم )التي 
�سجلت معدل منو �سنوي مركب بلغ 12٪ بني عامي 2012م و2014م( وكذلك م�ساريف الإيجار )التي �سجلت معدل منو �سنوي مركب بلغ 12٪ بني عامي 2012م 

و2014م(. وتتوقع ال�سركة ا�ستمرار ارتفاع هذه امل�ساريف الت�سغيلية يف الأعوام القادمة.

واإذا مل تنجح ال�سركة يف ال�سيطرة على الزيادة يف م�ساريفها الت�سغيلية واملحافظة على هوام�س ربحيتها من خالل منو مبيعاتها بالتوازي مع الزيادة يف امل�ساريف 
الت�سغيلية، فاإن ذلك �سيوؤثر ب�سكل �سلبي وب�سورة جوهرية على نتائج عمليات ال�سركة ومركزها املايل.
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الخبرة المحدودة في إدارة شركة مساهمة 22 - 2 - 2

تدار ال�سركة منذ تاأ�سي�سها ك�سركة خا�سة، وبالتايل فاإن موظفي الإدارة العليا لديهم خربات حمدودة يف اإدارة ال�سركات امل�ساهمة العامة اأو قد ل تتوفر لديهم 
اأي خربة للقيام باإدارتها وخا�سًة فيما يتعلق باللتزام والتقيد باللوائح والأنظمة اخلا�سة بال�سركات امل�ساهمة املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية. ويتوجب على 
موظفي الإدارة العليا على وجه اخل�سو�س بذل جهود اإ�سافية ل�سمان التزام ال�سركة بالقواعد التنظيمية والقواعد املتعلقة بالإف�ساح املفرو�سة على ال�سركات 

املدرجة بال�سوق املالية ال�سعودية مما قد يقلل الوقت الذي يخ�س�سه موظفو الإدارة العليا لإدارة اأعمال ال�سركة اليومية. 

وقد قامت ال�سركة موؤخرًا باعتماد لوائح حوكمة داخلية )للمزيد من املعلومات، ف�ساًل راجع الق�سم )5-6-4( "حوكمة ال�سركة"(، كما قامت بت�سكيل جلان لها 
قواعد معتمدة ملهامها حتدد اأدوارها وم�سوؤولياتها )للمزيد من املعلومات، ف�ساًل راجع الق�سم )5-6( "جلان جمل�س الإدارة وم�سوؤوليتها"(. ونظرًا حلداثة تكوين 
هذه اللجان وتطبيق لوائح احلوكمة الداخلية لل�سركة، فال ميكن لل�سركة �سمان مقدرة اأع�ساء هذه اللجان على ال�سطالع بامل�سوؤوليات املحددة لها واتباع منهجية 
عمل تكفل حماية م�سالح ال�سركة وم�ساهميها، مما �سيوؤثر على تطبيق نظام احلوكمة يف ال�سركة وب�سط رقابة جمل�س اإدارة ال�سركة على اإدارة اأعمال ال�سركة من 
خالل هذه اللجان ب�سورة فعالة، الأمر الذي قد يوؤدي من جهة اإلى عدم التزام ال�سركة بنظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية بعد الإدراج مما يعر�سها خلطر 
فر�ض غرامات وعقوبات من قبل الهيئة، ومن جهة اأخرى اإلى خماطر ت�شغيلية واإدارية ومالية. وبالتايل، فاإن ذلك �شوف يوؤثر ب�شكل �شلبي وجوهري على اأعمال 

ال�سركة امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائجها الت�سغيلية. 

مخاطر الزكاة 22 - 2 - 2

اإن اآخر ربط زكوي نهائي ح�سلت عليه ال�سركة كان عن الفرتة املالية املنتهية يف 2007/12/31م، ومل حت�شل ال�شركة منذ ذلك الوقت على اأية ربوط زكوية نهائية 
عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م حتى 31 دي�سمرب 2014م. 

وال ت�شتطيع ال�شركة التنبوؤ باأي فروقات زكوية التي من املمكن اأن تطالب م�شلحة الزكاة والدخل ال�شركة بدفعها حتى تتمكن ال�شركة من احل�شول على الربوط 
الزكوية النهائية على ال�شنوات املالية امل�شار اإليها اأعاله. وعليه، مل تقم ال�شركة بتجنيب خم�ش�ض لهذه الفروقات يف قوائمها املالية. ومن املمكن اأن تقوم م�شلحة 
الزكاة والدخل بفر�س فروقات زكوية على ال�سركة قد تكون جوهرية، مما �سوف ي�سجل يف قائمة الدخل ويكون له اأثر �سلبي على الربح ال�سايف لل�سركة . وبالتايل 
�سيوؤثر ذلك على امل�ساهمني يف ال�سركة مبا يف ذلك امل�ساهمني احلاليني وامل�ساهمني اجلدد املكتتبني يف اأ�سهم ال�سركة نظرًا لتحملهم لقيمة هذه الفروقات ب�سورة 

غري مبا�سرة وفيما يتجاوز ما مت تخ�سي�سه للقوائم املالية لل�سركة يف العام املايل املنتهي يف 2014/12/31م. 

االعتماد على التعامالت مع األطراف ذات العالقة 22 - 2 - 2

تعتمد ال�سركة يف بع�س عملياتها على تعامالت مع اأطراف ذات عالقة، وتتمثل هذه التعامالت حاليًا يف عقدي اإيجار ملتجرين مملوكني من ورثة عبداهلل طه بخ�س، 
وقد مثلت اإيرادات هذين املتجرين ما ن�سبته 6.7٪ من اإجمايل اإيرادات ال�سركة يف العام 2014م. كما �سملت التعامالت مع الأطراف ذات العالقة عمليات �سراء 
بع�س املنتجات من �سركة �ساماكو اململوكة من قبل امل�ساهم عبدالرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي )للمزيد من املعلومات، ف�ساًل راجع الق�سم )11-10( "التعامالت 

مع الأطراف ذات العالقة"(.

ل يوجد اأي �سمان باأن تلك العقود مع الأطراف ذات العالقة �سيتم جتديدها بعد انتهائها، اإذ ميكن اأن ل يوافق جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اجلمعية العامة لل�سركة 
على جتديد تلك العقود كما ميكن اأال توافق االأطراف االأخرى يف تلك العقود على جتديدها وفقا لل�شروط التي تطلبها ال�شركة. ونظرا العتماد ال�شركة على هذه 
العقود، ف�شيكون الإنهائها اأثر �شلبي وجوهري على ن�شاط ال�شركة واآفاقها امل�شتقبلية ونتائج عملياتها وو�شعها املايل اأو �شعر اأ�شهمها، مما �شوف يوؤثر اأي�شًا ب�شكل 

�سلبي وجوهري على العوائد املتوقعة للمكتتبني، اأو يوؤدي اإلى خ�سارة املكتتبني جلزء من اأو لكامل ا�ستثمارهم يف ال�سركة.

مشاركة بعض كبار مساهمي الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة في أعمال من الممكن أن تكون منافسة  22 - 2 - 2
ألعمال الشركة

قد يقوم اأحد امل�ساهمني الرئي�سني اأو اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة بالدخول يف اأن�سطة مناف�سة لن�ساطات ال�سركة الرئي�سية اأو الغري رئي�سية، وهو ما قد يوؤدي لوجود 
تعار�س يف امل�سالح بني اأعمال ال�سركة واأعمال هذا امل�ساهم اأو الع�سو، مما قد يوؤثر �سلبًا على اأعمال ال�سركة املتعلقة مبثل هذه الن�ساطات والذي بدوره �سيوؤثر 

ب�سكل �سلبي على اأعمال ال�سركة ومركزها املايل ونتائج عملياتها.

ويجدر الذكر باأن اأحد اأع�ساء جمل�س ادارة ال�سركة، �سموءل عبداهلل طه بخ�س، هو �سريك يف �سركة رتاج املتميزة لال�ستثمار التجاري والتي متلك بدورها ن�سبة 
25٪ من �سركة خدمات الت�سويق وت�سغيل امل�سروعات التجارية التي تعمل يف جمال بيع األعاب الأطفال )والذي ميثل ن�سبة 1.6٪ من اإجمايل اإيرادات ال�سركة يف 

عام 2014م(، مما يوؤدي اإلى وجود تعار�س يف امل�سالح بني اأعماله واأعمال ال�سركة.  

ول ت�سمن ال�سركة عدم ح�سول ت�سارب يف امل�سالح بني اأعمالها واأعمال كبار م�ساهميها اأو اأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو بني اأعمال ال�سركة واأعمال ال�سركات التي 
ي�ساهم فيها كبار م�ساهمي ال�سركة اأو اأع�ساء جمل�س اإدارتها، مما �سوف يوؤثر ب�سكل �سلبي على اأعمال ال�سركة ومركزها املايل ونتائج عملياتها. 
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الدعاوى القضائية والشكاوى والغرامات 22 - 2 - 2

التي  اأو اجلهات احلكومية  المتياز  اأ�سحاب  اأو  املوؤجرين  اأو  املوظفني  اأو  املوردين  اأو  اأي من عمالئها  قبل  املقدمة من  وال�سكاوى  للدعاوى  ال�سركة معر�سة  اإن 
ت�سرف على اأعمال ال�سركة وتنظمها، وهناك عدد من الدعاوى الق�سائية وال�سكاوى مقامة حاليًا �سد ال�سركة )للمزيد من املعلومات حول تلك الدعاوى، ف�سال 
راجع الق�سم )11-13( "التقا�سي"(. ول ت�سمن ال�سركة النتائج النهائية التي ميكن اأن ترتتب على تلك الدعاوى اأو ال�سكاوى اأو املبالغ التي قد تتكبدها نتيجة 
لهذه الدعاوى والإجراءات الق�سائية. كما ميكن اأن توؤثر هذه الدعاوى اأو ال�سكاوى على �سمعة ال�سركة وثقة العمالء فيها. و�سوف يوؤدي خ�سارة ال�سركة للدعاوى 
الق�سائية احلالية اأو اأي دعاوى م�ستقبلية اأو تعر�س ال�سركة لغرامات مببالغ كبرية نتيجة لل�سكاوى املقدمة �سدها الى تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة 

وتوقعاتها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها. 

اأو خالفات تن�ساأ  بالإ�سافة اإلى ذلك فاإن بع�س عقود التوزيع احل�سرية املربمة من قبل ال�سركة مع موردين اأجانب تخ�سع لقوانني اأجنبية وحتيل اأي نزاعات 
ب�ساأنها الى حماكم اأجنبية اأو الى التحكيم خارج اململكة. فعلى �سبيل املثال، تخ�سع اتفاقية التوزيع يف البحرين مع �سركة اآي�س اإنرتنا�سونال لقوانني ولية اإلينوي، 
يف الوليات املتحدة الأمريكية، وحتال النزاعات اإلى اجلمعية الأمريكية للتحكيم )للمزيد من التفا�سيل، ف�ساًل مراجعة الق�سم )11-5-2( "اإتفاقيات التوزيع" 
من هذه الن�سرة(. ومن املمكن وجود اإجراءات تقا�سي ومتطلبات قانونية اأو نظامية يف بلد الخت�سا�س ذي العالقة تختلف عن تلك املطبقة يف اململكة، مما قد 
يوؤدي الى تكبد ال�سركة تكاليف تقا�سي اإ�سافية بخ�سو�سها. ويف حال ن�سوء نزاع ب�ساأن اأي من هذه العقود اأمام املحاكم الأجنبية اأو التحكيم الأجنبي، فان ال�سركة 
ل ميكنها اأن ت�سمن النتائج النهائية لتلك النزاعات، والتي ميكن ان يكون لها تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها. 

االعتماد على العالمات التجارية وأنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية 22 - 2 - 2

قامت ال�سركة بت�سجيل عدد من العالمات التجارية يف اململكة العربية ال�سعودية ودول اخلليج الأخرى مثل قطر والبحرين )للمزيد من املعلومات، ف�ساًل راجع 
الق�سم )11-12( "الأ�سول غري امللمو�سة"(. اإن اأي حدث يت�سبب يف اإحلاق اأ�سرار جوهرية ب�سمعة اأي عالمة جتارية خا�سة بال�سركة �سوف يكون له تاأثري �سلبي 
اأو ا�ستخدام غري  اأي اإخالل  اأعمال ال�سركة. واإن  على قيمة هذه العالمات التجارية وبالتايل على الإيرادات الناجتة عن ا�ستخدام هذه العالمات التجارية يف 
مرخ�ض اأو م�شروع فيما يخ�ض حقوق امللكية الفكرية اخلا�شة بال�شركة �شوف يوؤدي اإلى التاأثري ب�شكل �شلبي وجوهري على ن�شاط ال�شركة واآفاقها امل�شتقبلية ونتائج 
عملياتها وو�سعها املايل اأو �سعر اأ�سهمها، مما �سيوؤثر اأي�سًا ب�سكل �سلبي وجوهري على العوائد املتوقعة للمكتتبني، اأو يوؤدي اإلى خ�سارة املكتتبني جلزء من اأو لكامل 

ا�ستثمارهم يف ال�سركة.

المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين 22 - 2 - 2

ال ت�شمن ال�شركة عدم حدوث اأخطاء من موظفيها، كالقيام باأن�شطة غري نظامية اأو �شوء ا�شتخدام املعلومات واالأنظمة اأو اإف�شاء معلومات �شرية اأو التورط يف ن�شر 
معلومات م�سللة اأو عدم التقيد بال�سوابط الداخلية، والتي قد ينتج عنها خ�سائر اأو فر�س عقوبات اأو التزامات مالية على ال�سركة اأو ي�سبب �سررًا ل�سمعتها. وحيث 

اأن ال�سركة ل ت�سمن منع ح�سول اأخطاء املوظفني فهي ل ت�ستطيع �سمان اأن تلك الأخطاء لن توؤثر �سلبًا على اأداء ال�سركة ونتائج عملياتها.

الحوادث واإلصابات التي قد تنشأ عن عمليات الشركة 22 - 2 - 2

تتعر�س ال�سركة خالل قيامها باأعمالها لعدد من املخاطر املتعلقة بحوادث نقل وتخزين الب�سائع وا�ستخدام املعدات والآلت الثقيلة يف املتاجر وتخزين املواد 
الكيميائية. ويف حال وقوع اأخطاء تقنية اأو ب�سرية اأو تق�سري فيما يخ�س عمليات ال�سركة فاإن مثل هذه الأخطاء قد ت�سبب اأ�سرار وخ�سائر –ل �سمح اهلل- يف 
الأرواح اأو املمتلكات اأو املعدات. ويف حال ثبوت م�سوؤولية ال�سركة عن مثل هذه الأخطاء �سواًء كانت بق�سد اأو غري ق�سد فاإن هذا قد يوؤدي اإلى اإجراءات نظامية 
اأو توقف لأعمال ال�سركة اأو اإغالق متاجرها اأو �سحب للرتاخي�س ال�سادرة من اجلهات املخت�سة اأو رفع دعاوى ق�سائية �سد ال�سركة، مما قد يرتتب عليه دفع 
تعوي�شات مالية قد ال يغطيها التاأمني ب�شكل كامل )للمزيد من املعلومات عن خماطر التاأمني التي تتعر�ض لها ال�شركة، ف�شال راجع الق�شم )2-1-13( "عدم 
كفاية التغطية التاأمينية"(. و�سوف يوؤدي حدوث اأي من املخاطر املذكورة اأعاله اإلى التاأثري ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها وو�سعها املايل 

ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام باألنظمة واللوائح  2 - 2 - 2

تعتمد اأعمال ال�سركة على عقود توزيع اأبرمتها مع جمموعة من املوردين والتي مت مبوجبها تعيني ال�سركة كموزع ح�سري يف اململكة بالن�سبة ملجموعة من املنتجات. 
وجتدر ال�سارة الى اأن م�سرتيات ال�سركة من �سركة اي�س انرتنا�سيونال، التي اأبرمت معها ال�سركة عقد توزيع ح�سري، �سكلت نحو 37٪ و36٪ و24٪ من اإجمايل 
اأي�سًا اتفاقياتي توزيع ح�سرية مع كل من �سركة اجلفايل  م�سرتيات �سركة �ساكو يف العوام و 2012م و2013م و2014م على التوايل. هذا ولدى �سركة �ساكو 
واأخوانه للمعدات الفنية )على بع�س منتجات ماركة "كارت�سر"( و�سركة نينجبو ليانغ كورتينز املحدودة يفوق حجم امل�سرتيات لكل منها 1٪ من اإجمايل م�سرتيات 

ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة )للمزيد من املعلومات، ف�سال راجع الق�سم )11-5-2( "اتفاقيات التوزيع"(.

ومن املمكن اأن يعترب جمل�ض املناف�شة يف اململكة تعيني ال�شركة كموزع ح�شري لبع�ض املنتجات خمالفًا لنظام املناف�شة، واأن يقوم بناء على ذلك بفر�ض عقوبات 
على ال�سركة، مما �سوف يكون له تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.
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ال�سركة. ويف حال قيام اجلهات احلكومية املعنية يف  ال�سيا�سات املطبقة مبا ل يتنا�سب مع م�سالح  اأو  كما قد تقوم اجلهات احلكومية املعنية بتعديل الأنظمة 
اململكة بتعديل الأنظمة احلالية ب�سكل يوؤدي الى عدم العرتاف بحقوق التوزيع احل�سرية املمنوحة من املوردين الأجانب لل�سركات ال�سعودية، ف�سوف يوؤدي ذلك 
الى عدم نفاذ احلقوق احل�سرية املمنوحة لل�سركة من مورديها املختلفني اأمام املحاكم ال�سعودية مما يوؤدي الى خ�سارة ال�سركة لهذه احلقوق والى امكانية قيام 
هوؤلء املوردين بالتعاقد مع �سركات اأخرى يف اململكة لتوزيع منتجاتهم، مما �سوف يكون له تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها وو�سعها املايل 

ونتائج عملياتها. 

العمل،  ومكاتب  ووزارة  وال�سناعة،  التجارة  ووزارة  املدين،  الدفاع  لإدارة  التابعة  والأمن  وال�سحة  ال�سالمة  جمالت  لأنظمة  ال�سركة  عمليات  تخ�سع  واأخريًا 
والبلديات املختلفة يف املناطق التي متار�س بها ال�سركة ن�ساطاتها. وقد تتعر�س هذه الأنظمة واللوائح للتغيري ب�سبب العوامل ال�سيا�سية اأو القت�سادية اأو البيئية. 
باالإ�شافة اإلى ذلك، تخ�شع معظم تراخي�ض ال�شركة ل�شروط قد يتم مبوجبها تعليق اأو اإنهاء الرتاخي�ض اإذا ف�شلت ال�شركة يف الوفاء وااللتزام بتلك ال�شروط. ويف 
حال ف�سل ال�سركة اأو اأي فرع تابع لها يف جتديد رخ�سة ما اأو احل�سول على اأي من الرتاخي�س الالزمة لأعمالها، اأو اإذا مت تعليق اأو اإنهاء اأي من تراخي�سها اأو 
اإذا مت جتديد اأي من تلك الرتاخي�ض ب�شروط غري منا�شبة لل�شركة، اأو يف حالة عدم قدرة ال�شركة على احل�شول على الرخ�ض االإ�شافية التي قد ُتطلب منها يف 
امل�ستقبل، فاإنه �سوف ُيطلب من ال�سركة التوقف والمتناع عن القيام باأعمالها، مما �سوف ينتج عنه تعطل عمليات ال�سركة وتكبد تكاليف اإ�سافية والتاأثري ب�سكل 

�سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

أثر افتتاح المتاجر الجديدة 22 - 2 - 2

يعتمد النمو امل�ستقبلي لأعمال ال�سركة على قدرتها على افتتاح متاجر جديدة واإيجاد مواقع منا�سبة لها. وجتدر الإ�سارة اإلى ان افتتاح املتاجر اجلديدة قد يكون 
له تاأثري �سلبي على مبيعات املتاجر الأخرى لل�سركة، اإن وجدت، يف نف�س املنطقة. ل �سيما واأنه �سبق واأن �سّبب افتتاح ال�سركة لبع�س املتاجر اجلديدة انخفا�سًا يف 

مبيعات متاجر �سركة �ساكو املجاورة لفرتات مرتاوحة. 

وعلى �سبيل املثال اأدى افتتاح متجر عامل �ساكو الظهران يف املنطقة ال�سرقية يف عام 2011م الى هبوط يف مبيعات متجر �شاكو املجاور يف اخلرب بلغ 50٪، حيث 
كان متو�سط مبيعات متجر اخلرب 8.9 مليون ريال �سعودي يف الن�سف الأول لعام 2011م ومن ثم انخف�ست مبيعات املتجر نف�سه اإلى 4.4 مليون ريال �سعودي 
يف الن�سف الثاين من العام بعد افتتاح متجر عامل �ساكو الظهران يف �سهر يونيو يف العام نف�سه. وبالتايل فاإن افتتاح متاجر جديدة من دون الأخذ بعني العتبار 

اأثرها املحتمل على املتاجر القائمة يف نف�س املنطقة �سوف يوؤثر ب�سكل �سلبي على عمليات ال�سركة ومركزها املايل ب�سكل عام.

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع 2   2

البيئة التنافسية 2 - 2 - 2

تعمل ال�شركة يف بيئة تناف�شية تنق�شم فيها قاعدة عمالئها اإلى جمموعات خمتلفة ت�شمل املقاولني واأ�شحاب املنازل وامل�شاريع وجتار التجزئة.

يوجد لدى ال�سركة عددًا من املناف�سني )للمزيد من املعلومات، ف�سال راجع الق�سم )3-6-2( "البيئة التناف�سية"(، ومن املمكن لأي من املناف�سني اأن: )اأ( يتوقع 
م�سار منو ال�سوق بدقة اأكرث من ال�سركة، )ب( يقدم خدمات متفوقة اأو متخ�س�سة اأو يقوم ببيع منتجات متفوقة اأو متخ�س�سة، )ج( يكون لديه القدرة على 
توفري منتجات وخدمات مماثلة بكلفة اأقل، )د( يطور عالقات اأقوى مع العمالء، )هـ( يتكيف ب�سرعة اأكرب مع التقنيات املتطورة اأو تغري متطلبات العمالء، )و( 
يطور �شبكة من الفروع تتفوق على �شبكة ال�شركة اأو )ز( يح�شل على متويل ب�شروط اأف�شل من تلك املتوفرة لل�شركة. نتيجة لذلك، قد ي�شعب على ال�شركة اأحيانًا 

مناف�سة مناف�سيها ب�سكل ناجح.

اإ�سافة اإلى ذلك، قد يقرر امل�سنعون واملوزعون الذين تتعامل معهم ال�سركة بيع وتوزيع تلك املنتجات مبا�سرة يف ال�سوق ال�سعودي للمقاولني واملوزعني باجلملة 
والتجار ال�سغار يف امل�ستقبل، اأو الدخول يف عقود توزيع ح�سرية مع موزعني اآخرين.

اأي  يوؤدي  اأن  اإلى ذلك، ميكن  اإ�سافة  املناف�سة.  ال�سركة على  اإمكانية  املعتمدة من مناف�سي �سركة �ساكو على  التناف�سية  الت�سعري  �سيا�سات  توؤثر  اأن  املمكن  ومن 
فائ�ض يف املنتجات املعرو�شة يف ال�شوق اإلى مناف�شة اأكرب، وبالتايل �شوف يكون لهذه ال�شغوط التناف�شية تاأثري �شلبي وجوهري على ن�شاط ال�شركة ونتائج عملياتها 
لكامل  اأو  من  املكتتبني جلزء  اإلى خ�سارة  يوؤدي  اأو  للمكتتبني،  املتوقعة  العوائد  على  وجوهري  �سلبي  ب�سكل  اأي�سًا  �سيوؤثر  اأ�سهمها، مما  �سعر  اأو  املايل  ومركزها 

ا�ستثمارهم يف ال�سركة.

بالتايل لي�س هناك اأي �سمان باأن ال�سركة �سوف تكون قادرة على التناف�س ب�سكل فعال مع املناف�سني احلاليني وامل�ستقبليني، وقد توؤدي التغريات يف البيئة التناف�سية 
اإلى تخفي�س الأ�سعار والهوام�س اأو فقدان ح�سة ال�سركة يف ال�سوق، مما �سيوؤثر �سلبًا على هوام�س ربحها.
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المخاطر السياسية واالقتصادية 2 - 2 - 2

يعتمد اأداء ال�سركة على الأو�ساع القت�سادية ال�سائدة يف اململكة العربية ال�سعودية وعلى الأو�ساع القت�سادية العاملية التي قد توؤثر على اقت�ساد اململكة.

على الرغم من منو القت�ساد ال�سعودي يف قطاعات اأخرى اإل اأن القت�ساد والإنفاق احلكومي ال�سعودي ما زال يعتمدان على �سعر النفط والغاز يف الأ�سواق العاملية، 
ولذلك فاإن اأي انخفا�س يف اأ�سعار النفط والغاز قد يوؤدي اإلى تباطوؤ كبري اأو ك�ساد يف القت�ساد ال�سعودي اأو يف خطط الإنفاق احلكومي.

اإن اأي تغيري كبري غري متوقع يف البيئة ال�سيا�سية اأو القت�سادية اأو القانونية للمملكة العربية ال�سعودية اأو الدول الأخرى يف املنطقة �سوف يكون له تاأثري �سلبي 
وجوهري على ن�شاط ال�شركة واآفاقها امل�شتقبلية ونتائج عملياتها وو�شعها املايل اأو �شعر اأ�شهمها، مما �شوف يوؤثر اأي�شًا ب�شكل �شلبي وجوهري على العوائد املتوقعة 

للمكتتبني، اأو يوؤدي اإلى خ�سارة املكتتبني جلزء من اأو لكامل ا�ستثمارهم يف ال�سركة.

المخاطر المتعلقة بأنظمة االستيراد والتصدير وتغييرها مستقباًل 2 - 2 - 2

اإن فر�س متطلبات قانونية اأو تنظيمية جديدة، مثل ر�سوم مكافحة الإغراق والتدابري التعوي�سية وح�س�س ال�سترياد والتعريفات اجلمركية، والعقوبات واملقاطعة 
وغريها من التدابري، �سواء كانت معتمدة من قبل احلكومة اأو موجهة من قبل جهات اإقليمية، وتاأخر املوافقات احلكومية قد توؤثر على عمليات ال�سركة وو�سعها 
التناف�شي، مما �شيكون له تاأثري �شلبي وجوهري على ن�شاط ال�شركة واآفاقها امل�شتقبلية ونتائج عملياتها وو�شعها املايل اأو �شعر اأ�شهمها، وبالتايل �شيوؤثر ب�شكل �شلبي 

وجوهري على العوائد املتوقعة للمكتتبني، اأو يوؤدي اإلى خ�سارة املكتتبني جلزء من اأو لكامل ا�ستثمارهم يف ال�سركة.

المخاطر المتعلقة بتقلبات أسعار صرف العمالت 2 - 2 - 2

تتعامل ال�سركة حاليًا ب�سكل اأ�سا�سي بعملتي الدولر الأمريكي والريال ال�سعودي، ولكن قد تختلف يف امل�ستقبل العمالت التي تتعامل بها �سركة �ساكو مع املوردين 
وقد ت�سطر ال�سركة عندئٍذ الى ال�سراء بعملة غري الدولر الأمريكي اأو غري مرتبطة به وميكن لأ�سعار �سرف هذه العمالت اأن تتغري وفقًا للمتغريات الإقليمية اأو 

العاملية، مما قد يوؤدي اإلى ارتفاع تكلفة م�سرتيات ال�سركة.

كما ميكن اأن تتاأثر م�سرتيات ال�سركة ب�سكل غري مبا�سر ب�سعر �سرف العمالت املحلية يف دول م�سدري ال�سركة الذين يتعاملون معها بالدولر الأمريكي، كال�سني 
مثاًل، مما �سيوؤدي اإلى ارتفاع تكلفة تلك امل�سرتيات. 

ويف حال عدم متكن ال�شركة من عك�ض ارتفاع تكلفة امل�شرتيات على اأ�شعار البيع، �شوف يكون لذلك  تاأثري �شلبي وجوهري على ن�شاط ال�شركة واآفاقها امل�شتقبلية 
ونتائج عملياتها وو�سعها املايل اأو �سعر اأ�سهمها، وبالتايل �سيوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على العوائد املتوقعة للمكتتبني، اأو يوؤدي اإلى خ�سارة املكتتبني جلزء من اأو 

لكامل ا�ستثمارهم يف ال�سركة.

المخاطر المتعلقة بتقلبات معدل الفائدة 2 - 2 - 2

لدى ال�سركة عدد من الت�سهيالت الق�سرية الأجل التي يتم جتديدها �سنويا والتي ميكن اأن تتاأثر جراء اأي تغريات تطال اأ�سعار الفائدة. لذلك، ميكن لأي تغري 
�شلبي يف اأ�شعار الفائدة اأن يكون له اأثر �شلبي وجوهري على ن�شاط ال�شركة واآفاقها امل�شتقبلية ونتائج عملياتها وو�شعها املايل اأو �شعر اأ�شهمها، مما �شوف يوؤثر 
اأي�سًا ب�سكل �سلبي وجوهري على العوائد املتوقعة للمكتتبني، اأو يوؤدي اإلى خ�سارة املكتتبني جلزء من اأو لكامل ا�ستثمارهم يف ال�سركة. )للمزيد من املعلومات حول 

اتفاقيات الت�سهيالت لل�سركة، ف�سال راجع الق�سم )11-7( "الت�سهيالت امل�سرفية"(.

العضوية في منظمة التجارة العالمية وتأثيرها على البيئة التنافسية 2 - 2 - 2

نظرًا لن�سمام اململكة العربية ال�سعودية ملنظمة التجارة العاملية، فقد متكنت العديد من ال�سركات الأجنبية تاأ�سي�س �سركات يف اململكة ملمار�سة جتارة اجلملة 
والتجزئة بعد احل�سول على ترخي�س من الهيئة العامة لال�ستثمار، واأدى ذلك اإلى زيادة املناف�سة بني ال�سركات الوطنية وال�سركات ال�سعودية براأ�س مال اأجنبي 
يف قطاع التجزئة. وينبغي التو�سيح اأن بع�س ال�سركات الأجنبية التي تقوم �سركة �ساكو بتوزيع منتجاتها قد تقوم بتـاأ�سي�س �سركات يف اململكة بامل�ساركة مع �سركات 
اأو اأ�شخا�ض �شعوديني ملمار�شة ن�شاط جتارة اجلملة والتجزئة وقد يوؤدي ذلك اإلى خف�ض ح�شة   ال�شركة يف ال�شوق اأو تاأثر اأعمالها التجارية ومركزها املايل وقيمة 
اأ�سهمها وربحية ال�سركة ب�سكل �سلبي وجوهري مما �سيوؤثر اأي�سًا ب�سكل �سلبي وجوهري على العوائد املتوقعة للمكتتبني، اأو يوؤدي اإلى خ�سارة املكتتبني جلزء من اأو 

لكامل ا�ستثمارهم يف ال�سركة.
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المخاطر المتعلقة باألسهم 2   2

السيطرة الفعلية من قبل المساهمين البائعين 2 - 2 - 2

بعد النتهاء من هذا الكتتاب، �سيمتلك امل�ساهمون البائعون جمتمعني ن�سبة ل تقل عن 70٪ من راأ�س مال ال�سركة، بالإ�سافة اإلى اأن ثالثة من امل�ساهمني البائعني 
)�سمري حممد احلميدي، خالد حممد احلميدي، وهيثم حممد احلميدي( ي�سغلون املنا�سب التنفيذية الأ�سا�سية يف ال�سركة )للمزيد من املعلومات، ف�ساًل راجع 
الق�سم )5-4( "الإدارة العليا"(. وعليه �سيكون مبقدور امل�ساهمني البائعني التاأثري يف جميع الأمور والقرارات التي تتطلب موافقة امل�ساهمني، مبا يف ذلك انتخاب 
اأع�ساء جمل�س الإدارة واملوافقة وامل�سادقة على عقود واأن�سطة ال�سركة الهامة والتعديالت التي قد تطراأ على راأ�س مال ال�سركة وبنود نظامها الأ�سا�سي، ومن 
املمكن اأن ي�شتخدم ذلك بطريقة قد توؤثر ب�شكل �شلبي وجوهري على ن�شاط ال�شركة واآفاقها امل�شتقبلية ونتائج عملياتها وو�شعها املايل اأو �شعر اأ�شهمها، مما �شيوؤثر 

اأي�سًا ب�سكل �سلبي وجوهري على العوائد املتوقعة للمكتتبني، اأو يوؤدي اإلى خ�سارة املكتتبني جلزء من اأو لكامل ا�ستثمارهم يف ال�سركة.

عدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة 2 - 2 - 2

ل يوجد حاليا ومل ي�سبق وجود �سوق لأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية ول يوجد اأي �سمان باأنه �سيكون هناك �سوق فعال وم�ستمر للتداول يف اأ�سهم ال�سركة 
بعد انتهاء الكتتاب. واإذا مل يتوفر �سوق ن�سط لتداول اأ�سهم ال�سركة فقد تتاأثر �سيولة و�سعر تداول اأ�سهم ال�سركة تاأثريًا �سلبيًا. 

اإ�سافة اإلى ذلك، فقد مت حتديد �سعر الكتتاب بناًء على عدة عوامل منها و�سع ال�سركة وتطلعاتها امل�ستقبلية وال�سوق الذي تتناف�س فيه، وتقييم نتائج ال�سركة 
االإدارية والت�شغيلية واملالية. وميكن اأن توؤدي عوامل خمتلفة مثل اختالف النتائج املالية والظروف العامة والو�شع االقت�شادي العام والبيئة التنظيمية التي تعمل 
فيها ال�سركة وعوامل اأخرى خارجة عن نطاق �سيطرة ال�سركة اإلى حدوث تفاوت كبري يف �سيولة تداول �سهم ال�سركة و�سعره، مما �سيوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على 

العوائد املتوقعة للمكتتبني، اأو يوؤدي اإلى خ�سارة املكتتبني جلزء من اأو لكامل ا�ستثمارهم يف ال�سركة.

بيع أوطرح أسهم جديدة مستقباًل 2 - 2 - 2

اإن بيع عدد كبري من اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية عند اكتمال عملية الكتتاب، اأو احتمالية حدوث تلك املبيعات، ميكن اأن يوؤثر ب�سورة �سلبية على �سعر ال�سهم 
يف ال�سوق. 

و�سوف يخ�سع امل�ساهمون البائعون - بعد ا�ستكمال الكتتاب بنجاح - لفرتة حظر مدتها ت�سعة )9( اأ�سهر �سيحظر عليهم خاللها الت�سرف باأي من الأ�سهم التي 
ميلكونها. وقد يوؤدي بيع اأي من امل�ساهمون البائعون لعدد كبري من اأ�سهمهم بعد انتهاء فرتة احلظر املمتدة اإلى ت�سعة )9( اأ�سهر اإلى التاأثري �سلبًا على �سوق اأ�سهم 

ال�سركة وبالتايل اإلى انخفا�س �سعرها. 

ول تعتزم ال�سركة حالًيا اإ�سدار اأ�سهم اإ�سافية بعد النتهاء من عملية الكتتاب. واإذا ما قررت ال�سركة زيادة راأ�س مالها باإ�سدار اأ�سهم جديدة، فاإن اإ�سدار هذه 
اإلى انخفا�س قيمة الأ�سهم املطروحة لالكتتاب. و�سوف يوؤثر حدوث اأي من العوامل املذكورة ب�سكل �سلبي وجوهري على العوائد  الأ�سهم اجلديدة �سوف يوؤدي 

املتوقعة للمكتتبني، اأو يوؤدي اإلى خ�سارة املكتتبني جلزء من اأو لكامل ا�ستثمارهم يف ال�سركة.

عدم توفر السيولة في السوق المالية والتقلب في سعر السهم 2 - 2 - 2

قد ل يتمكن املكتتبون من اإعادة بيع اأ�سهم الكتتاب بنف�س �سعر الكتتاب اأو ب�سعر اأعلى منه، اأو قد ل يتمكنون من بيعها على الإطالق، حيث اأن �سعر ال�سوق لأ�سهم 
الكتتاب بعد الطرح قد يتاأثر �سلبًا بعوامل تكون خارجة عن �سيطرة ال�سركة، مبا يف ذلك على �سبيل املثال، التغريات يف النتائج املرتقبة لعمليات ال�سركة وظروف 
ال�سوق اأو تغيريات يف الأنظمة احلكومية. كما اأن تقلبات ال�سوق املالية والظروف القت�سادية قد توؤثر �سلبًا على اأ�سعار الأ�سهم يف ال�سوق، مما �سيوؤثر ب�سكل �سلبي 

وجوهري على العوائد املتوقعة للمكتتبني، اأو يوؤدي اإلى خ�سارة املكتتبني جلزء من اأو لكامل ا�ستثمارهم يف ال�سركة.

عدم قدرة الشركة على توزيع األرباح مستقباًل 2 - 2 - 2

يعتمد توزيع الأرباح يف امل�ستقبل على عدة عوامل منها قدرة ال�سركة على حتقيق الأرباح ومركزها املايل ومتطلبات الحتياطات النظامية والحتياطيات القابلة 
للتوزيع والأو�ساع القت�سادية العامة وعوامل اأخرى تخ�سع لتو�سية جمل�س الإدارة ح�سبما يراه منا�سبًا. 

ل تقدم ال�سركة اأي �سمانات على الإطالق باأنه �ستتم املوافقة من قبل امل�ساهمني يف اجتماعات اجلمعية العامة على توزيع الأرباح ول اأي �سمانات ب�ساأن مقدار 
املبالغ التي �سيتم دفعها يف اأي �سنة معينة. بالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن ال�سركة ل ت�سمن ربحية حمددة لكل �سهم يف اأي �سنة مالية.
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معلومات عن السوق والقطاع. 2

المقّدمة 1   2

قامت �سركة �ساكو بتعيني �سركة يورومونيتور اإنرتنا�سونال املحدودة )امل�سار اإليها فيما بعد "يورومونيتور"( من اأجل اإعداد درا�سة ال�سوق والتي تغطي قطاع جتارة 
منتجات تطوير املنازل واخلردوات يف اململكة العربية ال�سعودية �سمن قطاع التجزئة، مع العلم اأّن يورومونيتور هي �سركة م�ستقّلة تعنى باإعداد درا�سات الأ�سواق 

وتقدمي ال�ست�سارات.

اأن يتم ن�سر  اأعطت موافقتها اخلطية ومل ت�سحبها على  اأعدتها يورومونيتور والتي  وقد مت اقتبا�س م�سدر املعلومات الواردة فيما يلي من درا�سة �سوق م�ستقّلة 
تقريرها لدرا�سة ال�سوق يف ن�سرة الإ�سدار هذه كما ورد يف تاريخ اإعداد هذه الن�سرة. ومن اجلدير بالذكر اأّن يورومونيتور ل متلك اأي �سهم اأو م�سالح من اأي نوع 

كان يف ال�سركة ول حتى موظفيها اأو اأي من اأقربائهم اأو ال�سركات التابعة لها. 

مت اإعداد التوقعات والتقديرات الواردة يف هذه الن�سرة على اأ�سا�س درا�سة ال�سوق التي اعدتها يورومونيتور، والتي ت�سمل تقديرات مبنية على م�سادر من�سورة 
ومقابالت اأجرتها يورومونيتور مع عدد من جتار التجزئة واجلملة واملوزعون يف ال�سوق ال�سعودي. وقد مت ا�ستخدام اأف�سل املمار�سات مبا يتما�سى مع متطلبات 
ال�سناعة وذلك بالعتماد على اأف�سل ما تو�سلت اإليه يورومونيتور من تقنيات ومنهجيات يف درا�سة ال�سوق. وبناًء عليه فاإن يورومونيتور تعتقد اأنها ا�ستخدمت 
املعلومات  ب�سكل جوهري يف دقة  يوؤثر  قد  ال�سوق  اأو نق�س يف معلومات  باأي ق�سور  لي�ست على علم  الدرا�سة، وهي  لهذه  م�سادر معلومات ومنهجيات منا�سبة 
املت�سمنة، ولكن نظرًا لطبيعة اأ�ساليب ومنهجيات اأبحاث ال�سوق، فاإن يورومونيتور ل ت�سمن اأو تتعهد دقة اأو اإكتمال املعلومات املت�سمنة، وبالتايل ل تتحمل اأية 

م�سوؤولية ناجمة عن خ�سائر قد يتكبدها امل�ستثمرون من خالل العتماد على هذا الق�سم.

التعريفات 2   2

تق�سم �سركة �ساكو منتجاتها اإلى خم�سة اأق�سام اأ�سا�سية، ي�سمل كل منها عدة فئات من املنتجات، كما هو مبنّي يف اجلدول التايل. وقد اأعدت يورومونيتور تقريرها 
بناء على تق�سيم ال�سوق ح�سب فئات املنتجات عينها التي تعتمدها �سركة �ساكو. ومل ت�سمل درا�سة ال�سوق �سوى املنتجات املذكورة يف اجلدول اأدناه.

اجلدول 3-1: فئات املنتجات التي �شملتها درا�شة ال�شوق

املنتجات امل�شمولةالفئة الفرعيةالفئةالق�شم

اأدوات ولوازم التنظيف، منظفات املنازل، منظفات احلمامات، منظفات املطابخ، منظفات لوازم التنظيفالأدوات املنزليةالتجهيزات املنزلية
الأر�سيات والعناية بها، منظفات املجوهرات واملعادن، منظفات ال�سّجاد

لوازم حت�سري 
الطعام واأدوات 

املطبخ

اأدوات املائدة، اأدوات تناول الطعام، اأباريق وكوؤو�س ال�سرب، م�ستلزمات خدمة املائدة، 
بيا�سات املائدة، لوازم املائدة من البور�سلني الأبي�س، األواح التقطيع، اأدوات تخزين الأطعمة، 

حامالت املنا�شف الورقية، حوامل حفظ البهارات والتوابل، الرفوف، اأدوات تخزين املواد 
الغذائية، اأدوات اأحوا�س الغ�سيل، احتياجات تنظيم املطبخ، �سناديق قمامة املطابخ، اأقم�سة 
املطابخ، �سكاكني املطبخ، اأدوات اإعداد الأطعمة، حم�سرات القهوة وال�ساي اليدوية، الأباريق 

الزجاجية

لوازم غ�سل 
املالب�س

األواح وم�ستلزمات الكي، ال�سناديق، منا�سر الغ�سيل، �ستاندات تعليق املالب�س، املنظفات 
ومزيالت الروائح، العاّلقات

اأعمدة الإنارة، اإ�ساءة اجلدران اخلارجيةالأنوار اخلارجيةالإنارة

الرثّيات، الإ�ساءة املتدلية من ال�سقف، اإ�ساءة امل�سارات والطرقات، الأ�سواء الكا�سفةاإنارة الأ�سقف

الإنارة التي 
ت�سحن بوا�سطة 

الطاقة ال�سم�سية

جميع منتجات الإ�ساءة اخلارجية بالطاقة ال�سم�سية

اأغطية الكنباأغطية الكنباملفار�س واإك�س�سوارات احلمامات

اأغطية اللحافاأغطية اللحاف

الو�سائد، الو�سائد ال�سغريةالو�سائد
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 اأدوات التقطيع والزرديات، املبارد، اأدوات الك�سط، املطارق واملهدات، املثاقيب اليدوية، الُعدد اليدويةالعدد والأدوات اليدوية والكهربائيةاخلدمة الذاتية
املخارز، املنا�سري اليدوية واإك�س�سواراتها، املفّكات ومفاتيح ال�سواميل، املقاب�س ومفاتيح 

الرن�س، خردوات التثبيت واملالزم، اأطقم العدة، اأدوات الربط والتثبيت، ال�سكاكني وال�سفرات 
وامل�شّنات، اأدوات القيا�ض والتخطيط، اأجهزة الوقاية وال�شالمة، حقائب حفظ وحمل العّدة، 

جمموعات امل�ساعل، الوقود وامل�ستلزمات

املثاقب الآلية، اأدوات قطع املعادن مع قاعدتها، املجالخ، طقم الأدوات املتعدد ال�ستعمالت، الُعدد الكهربائية
فاأرة ت�سوية �سطح اخل�سب، العدد التي تعمل ب�سغط الهواء، الأدوات الدّوارة املتعددة 

ال�ستعمالت، قرازات اخل�سب، م�ستلزمات احلف والتلميع، املنا�سري اليدوية، املفّكات، العدد 
�سة، اأدوات اللحام واإك�س�سواراتها، النّفاخات الكهربائية املتخ�سّ

املواد الال�سقة، ال�سمغ، ال�سرائط الال�سقة، حاقنات ال�سمغ املواد الال�سقةاأدوات الدهانات

املنظفات اخلا�سة 
بالدهان

منظفات البقع والدهان عن اجلدران

املزيالت 
واملذيبات 

مزيالت البقع والدهان عن املالب�س والأ�سطح

اأعمدة التمديد، الفر�سالفر�س

ال�سالمل 
وال�سقالت

ال�سالمل املتداخلة الأجزاء، ال�سالمل القابلة للتمدد وال�سالمل القابلة للطي وال�سغط، ال�سالمل 
النقالة و�سالمل املن�سات، ال�سالمل املتعّددة ال�ستخدامات، املقاعد القابلة للطي بدرجات، 

ال�سالمل الطويلة املمتدة اأفقيا، �سقالت البناء

الرولويات 
و�سواين الدهان

اأغطية رولويات الدهان، �سواين الدهان، اإطارات رولويات الدهان، اأدوات طالء الإطارات 
واحلواف، الو�سالت القابلة للتمديد

املغ�سلة املزّودة اأدوات ال�سباكة
مبراآة وخزانة

املغ�سلة مع اخلزانة، املغ�سلة املزدوجة مع اخلزانة، اخلزائن اجلانبية، اخلزائن اجلدارية 
للحّمامات، خزائن الزوايا يف احلّمامات، خزائن الأدوية املزودة بقفل 

اأحوا�س املطبخ 
ومغاط�س احلمام

املغا�سل املحمولة على الكاونرت، جمايل املطبخ

مرفقات ال�ستحمام، كبائن الد�سكبائن الد�س

العدد و الأدوات و مواد 
البناء

منتجات حماية اخلردوات
الأطفال

اأقفال اأمان �سّكة ال�سرير، اأقفال اأمان الزاوية، مزلج الأبواب واخلزائن، اأغطية قاب�س 
الكهرباء، العّدة القابلة للتعديل، مقاب�س لتحت الباب، اأقفال للمرحا�س، احلواجز املانعة 

لل�شقوط

الأبواب اخل�سبية، الأبواب البال�ستيكيةالأبواب والنوافذ

جمموعات املقاب�س، مقاب�س الأبواب امل�ستديرة اأو الكروية، امل�ستلزماتمقاب�س الأبواب

خردوات التثبيت 
وامل�سامري

املثّبتات، امل�سامري

الأقفال الرقميةالأقفال

الأر�سيات اخل�سبية )الباركيه( والفينيل الأر�سياتمواد البناء

الأ�سواء الكا�سفة، امل�ّساحات، لوازم الأمن وال�سالمة اخلا�سة بال�سيارات، اأغطية الإطارات، الإك�س�سواراتاأدوات و عدد ال�سيارات
اإك�س�سوارات حماية الأبواب، اأقفال ال�سيارات، اإك�س�سوارات ال�سيارات الكهربائية، اأغطية 

ال�سيارات، الديكورات اخلا�سة بال�سيارات

بخاخات 
ال�سيارات

�سمع تلميع ال�سيارات، مواد العناية بداخل ال�سيارات، اأدوات التنظيف املتعّددة 
ال�ستخدامات، منظفات ال�سيارات، بّخاخات الإطارات

ال�سالل�سالل التخزينلوازم التخزين والتنظيم

لوازم تخزين 
الغ�سيل

�سالل الغ�سيل

الألواح والأقوا�س، من�سات الرفوف احلرة، الرفوف احلائطيةالأرفف
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الفوؤو�ض، املعاول، املهدات، ال�شوك واملجارف واالأم�شاط، معّدات الت�شذيب والتقليم، االأدوات اأدوات احلديقةمعدات ولوازم احلدائقالتجهيزات اخلارجية
�سة للحدائق، امل�سائد واإك�س�سواراتها، القّفازات واملالب�س اخلا�سة، املعاول اليدوية املخ�سّ

املعَدات 
الكهربائية

ات احلدائق، امل�سّذبات الطولّية ومنا�سري احلواف،  جزازات الع�سب واجلّرارات، مق�سّ
املنا�سري الآلية، اآلت التنظيف التي تعمل ب�سغط املاء، املوّلدات الكهربائية، مراوح �سفط 

�سة للحدائق، م�سّخات املياه التي تعمل  وتغيري الهواء، قطع غيار الأجهزة الكهربائية املخ�سّ
على البنزين

�سّوايات الفحم، ال�سّوايات املحمولة، �سّوايات الغازال�سواياتاملفرو�سات اخلارجية

مفرو�سات ال�ساطئ، اأطقم مفرو�سات الفناءات، فناءات اجللو�س، و�سائد مقاعد الفناءات، الأثاث اخلارجي
مقاعد الفناء، الكنب، طاولت الفناء، م�ستلزمات الفناء، املظاّلت، الأراجيح واملنزلقات

برك ال�سباحة، م�ستلزمات برك ال�سباحةبرك ال�سباحة

الألعاب، جمموعة األعاب الت�سلق والتزحلق، اأطقم الأرجوحات وحلقات اللعبالألعاب اخلارجية

ت�سمل هذه الفئة جمموع مفرو�سات املكاتب واخلزنات امل�ستخدمة يف املنازل مع ا�ستثناء اأثاث املكتباملفرو�سات الداخلية
مفرو�سات املكاتب امل�ستخدمة يف ال�سركات، ومبا يف ذلك اأ�سناف املنتجات التالية: املكاتب، 

الطاوالت، كرا�شي وم�شتلزمات املكتب، خزنات حلفظ امللفات، خزائن الكتب 

خزنات الفنادق، خزنات امل�سد�سات، �سناديق النقد، خزنات ال�سركاتاخلزانات

منقيات ومرطبات الهواء، الرّبادات، الثاّلجات، الغ�ّسالت، مكان�س الهواء، املكوايات، اآلت الأجهزة املنزليةالأجهزة الكهربائيةالأدوات الكهربائية
اخلياطة، اأجهزة وم�ستلزمات التربيد، مكّيفات الهواء، املراوح، اأجهزة التدفئة

حم�سرات الطعام، اخلالطات، حم�سرات الع�سائر، طباخات الأرز، اأجهزة الطهي على اأجهزة املطبخ
البخار، املقايل، اأجهزة الطهي، اأجهزة املايكروويف والأفران الكهربائية، اأجهزة �سانعات 

الف�سار، ال�سوايات الكهربائية، حمّم�سات اخلبز الكهربائية، الغاّليات الكهربائية، �سانعات 
القهوة، موّزعات املاء

معدات اللياقة الأدوات والأجهزة الريا�سية
البدنية

ات وحلقات كرة ال�سلة، م�ستلزمات الريا�سة اجلماعية امل�ستلزمات الريا�سية، من�سّ

معدات الريا�سة 
اخلارجية

اأجهزة اجلري، دراجات التمارين الريا�سية، اأجهزة التمارين الريا�سية لل�ساعدين 
وال�ساقني، اأجهزة التمارين الريا�سية لل�ساقني، اآلت الهتزاز حلرق الدهون، اأجهزة 

الريا�سة الإلكرتونية للياقة البدنية

امل�سدر: يورومونيتور وال�سركة

تعريفات اأخرى

املبيعات للمنّظمات التي ت�سّم اأكرث من 10 موظفني. وجتري املبيعات بالإجمال مبا�سرة من املوّرد اأو على �سكل واردات مبا�سرة من البلد امل�سدر.التجارة باجلملة

كّل املبيعات التي جتري عرب متاجر التجزئة لالأفراد واملقاولني ال�سغار.التجارة بالتجزئة

املبيعات للمنّظمات ال�سغرية التي ت�سّم 10 موظفني اأو اأقّل وال�سراء مبا�سرة من قناة البيع بالتجزئة. املقاولون ال�سغار

العالمات التجارية 
اخلا�سة

عالمات جتارية تابعة ملحالت جتزئة اأو �سوبرماركت اأو هايربماركت وحتمل ا�سم املتجر وتكون عادة اأرخ�س من العالمات التجارية العاملية

حمالت جتزئة ذات م�ساحة تزيد عن 2500 مرت مربع ون�ساطها الأ�سا�سي املنتجات الغذائية وحتتوى على منتجات غري غذائية متفرقةهايرب ماركت

لمحة عن االقتصاد السعودي 2   2

�سّجلت اململكة العربية ال�سعودية اأعلى اإجمايل ناجت حملي يف منطقة ال�سرق الأو�سط لعام 2013م، والذي بلغ 2.794.8 مليار ريال �سعودي. ويرجع ذلك ب�سكل 
اأ�سا�سي اإلى قطاع النفط والغاز الذي ي�ساهم باأكرث من ن�سف قيمة اإجمايل الناجت املحلي. ومن املتوّقع اأن يوؤدي انخفا�س �سعر النفط اإلى تباطوؤ منو اإجمايل الناجت 
املحلي خالل الفرتة ما بني العامني 2013م و2018م، ولكن قدرة اململكة املتوقعة يف املدى املنظور يف احلفاظ على ميزانيتها لت�سجيع ال�ستثمارات يف البنى التحتية 

والن�ساءات والقطاعات الأخرى حتد من تاأثري هذا التباطوؤ على القت�ساد ب�سكل عام وال�ستهالك املحلي ب�سكل خا�س. 

ويعد معدل النمو ال�سكاين يف اململكة العربية ال�سعودية الأ�سرع يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي، فيما و�سل عدد الأ�سر يف اململكة يف العام 2013م اإلى 
حوايل 5.3 ماليني اأ�سرة، ومن املتوّقع اأن ي�سهد هذا العدد منوا �سنويا مركبا بن�سبة 2.4٪ يف الفرتة املمتدة بني العامني 2013م و2018م. كما انه من املتوّقع اأن 
يحافظ االإنفاق اال�شتهالكي على معّدل منو يف الفرتة القادمة مماثل ملعدالت منَوه التاريخي )2008م-2013م(، كما يعزز هذا النمو بنمو الدخل القابل لالإنفاق 
املدعوم بالقت�ساد القائم على قطاع النفط والغاز. وت�سّكل العوامل الآنف ذكرها الدوافع الرئي�سية لنمو قطاع جتارة منتجات تطوير املنازل واخلردوات، علما 

اأّن هذا القطاع يقّدم منتجات �سرورية لأي منزل. 
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اجلدول 3-2: اإجمايل الناجت املحلي واإجمايل الناجت املحلي للفرد )2008م-2018م(

معّدل النمو ال�شنوي 2018م )متوقع(2013م )فعلي(2008م )فعلي(الوحدةالفئة
املرّكب

2008م-2013م

معّدل النمو ال�شنوي 
املرّكب

2013م-2018م

3.2٪7.5٪1.949.237.82.794.771.93.271.484.4مليون ريال �سعودياإجمايل الناجت املحلي

1.2٪5.1٪74.493.295.321.6101.101.6 ريال �سعودياإجمايل الناجت املحلي للفرد

امل�سادر: يورومونيتوربناء على اإح�سائيات وطنية، والأمم املتحدة، و�سندوق النقد الدويل، ومنّظمة التعاون القت�سادي والتنمية 

يعزز القت�ساد القوي يف اململكة منو الدخل القابل لالإنفاق، حيث بلغ الدخل القابل لالإنفاق ال�سنوي للفرد 29.588.8 ريال �سعودي يف العام 2013م، ومن املتوّقع 
اأن ي�سهد منوا �سنويا مرّكبا بن�سبة 1.4٪ على مدى الفرتة ما بني العامني 2013م و2018م.

اجلدول 3-3: اإجمايل الدخل القابل لالإنفاق ال�شنوي والدخل القابل لالإنفاق ال�شنوي للفرد )2008م-2018م(

معَدل النمو ال�شنوي 2018م )متوقع(2013م )فعلي(2008م )فعلي(الوحدةالفئة
املرّكب

2008م-2013م

معّدل النمو ال�شنوي 
املرّكب

2013م-2018م

3.4٪9.3٪555.801.4867.524.51025.379.1مليون ريال �سعوديالدخل القابل لالإنفاق ال�سنوي

1.4٪6.9٪21.240.829.588.831.688.2ريال �سعوديالدخل القابل لالإنفاق ال�سنوي للفرد

امل�سادر: يورومونيتور بناء على اإح�سائيات وطنية، والأمم املتحدة، و�سندوق النقد الدويل، ومنّظمة التعاون القت�سادي والتنمية 

السّكان وتوجهات النمو االستهالكي 3   2

تزايد عدد األسر وتنوع فئات المستهلكين 2 - 2 - 2

بلغ عدد �سّكان اململكة العربية ال�سعودية حوايل 29.3 مليون ن�سمة يف العام 2013م، ومن املتوّقع اأن ينمو هذا العدد بن�سبة 2٪ �سنويا على مدى الفرتة ما بني 
العامني 2013م-2018م. وقد �سّكل عدد ال�سكان الأجانب ن�سبة 32٪ من اإجمايل عدد ال�سكان يف العام 2013م، ما نتج عنه تنوع يف الطلب وظهور م�ستويات 
خمتلفة يف الت�شعري وجودة منتجات تطوير املنازل واخلردوات، بح�شب ثقافة وذوق امل�شتهلكني. ويف حني كانت اململكة العربية ال�شعودية ت�شم حوايل 5.3 ماليني 
اأ�سرة يف العام 2013م، من املتوّقع اأن ينمو عدد الأ�سر ب�سرعة اأكرب من منو عدد ال�سكان الإجمايل، وذلك ب�سبب التوجه العام يف انخفا�س عدد الأفراد يف الأ�سرة 

الواحدة، والذي تراجع بن�سبة تقريبية تقدر بـ 0.7٪ �سنويا يف الفرتة ما بني العامني 2008م و2013م. 

اجلدول 3-4: الرتكيب ال�شكاين واملوؤ�شرات االقت�شادية الكلية يف 2008م و2013م و2018م

معّدل النمو ال�شنوي 2018م )متوقع(2013م )فعلي(2008م )فعلي(الوحدة
املرّكب

2008م-2013م

معّدل النمو ال�شنوي 
املرّكب

2013م-2018م

2٪2.3٪26.166.629.319.432.358.4األف ن�سمةاإجمايل عدد ال�سكان

1.8٪2٪14.601.116.127.817.645.0األف ن�سمةعدد ال�سكان )الذكور(

2.2٪2.7٪11.565.613.191.614.713.4األف ن�سمةعدد ال�سكان )الإناث(

2.4٪2.8٪4.615.15.304.85.984.6األف ن�سمةعدد الأ�سر

امل�سدر: يورومونيتور بناء على اإح�سائيات وطنية، والأمم املتحدة، و�سندوق النقد الدويل، ومنّظمة التعاون القت�سادي والتنمية

الفلل: أهم أنواع الوحدات السكنية في المملكة العربية السعودية 2 - 2 - 2

واملعلومات  العامة  الإح�ساءات  م�سلحة  بح�سب  2013م  العام  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  ال�سكنية  الوحدات  عدد  اإجمايل  من   ٪60 حوايل  الفلل  �سّكلت 
ال�سعودية. ومن �ساأن هذه الن�سبة العالية من الفلل اأن حتّفز الطلب على لوازم ومعدات احلدائق، بالإ�سافة اإلى املفرو�سات اخلارجية نظرا اإلى اعتدال درجات 

احلرارة يف ف�سل ال�ستاء.
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نظرة عامة عن سوق تجارة التجزئة السعودي 3   2

نظرة عامة 2 - 2 - 2

ي�سهد قطاع التجزئة يف اململكة العربية ال�سعودية منوًا متوا�ساًل حيث بلغ حجم القطاع 375 مليار ريال �سعودي يف عام 2013م. مدفوعا بنمو القت�ساد وارتفاع 
م�ستويات الدخل القابل لالإنفاق )املقدرة بنمو �سنوي مركب يبلغ 3.4٪ على مدى الفرتة ما بني العامني 2013م و2018م(، بالإ�سافة اإلى تطور اأ�ساليب احلياة 
العربية  الت�سوق يف اململكة  اأبرز و�سائل  املتاجر من  التجزئة عرب  التجارية جلميع فئات املجتمع. وتعترب جتارة  املنتجات والعالمات  وتوّفر جمموعة وا�سعة من 
لون معاينة املنتجات يف املتجر قبل �سرائها كما  ال�سعودية )باملقارنة بالت�سوق عن طريق الإنرتنت(، ويعود ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى اأّن امل�ستهلكني ال�سعوديني يف�سّ

يعتربون الت�سّوق ن�ساطا ترفيهيا.

تعترب جتارة التجزئة الغري غذائية، امل�ساهم الأكرب يف قطاع التجزئة ال�سعودي وت�سكل ما ن�سبته 59.8٪ من اإجمايل قطاع التجزئة يف اململكة. ويحقق قطاع 
الإلكرتونيات والأجهزة الكهربائية، املبيعات الأعلى بني قطاعات التجزئة الغري غذائية، ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى متو�سط �سعر الوحدة املرتفع ن�سبيا باملقارنة 
مع الفئات الأخرى. عالوة على ذلك، يتاأثر هذا القطاع اإيجابيًا ببناء وحدات �سكنية جديدة ملعاجلة نق�س املعرو�س من امل�ساكن من جهة، وزيادة الطلب على 

اإعادة الت�سميم والرتميم من جهة اأخرى.

نظرة عامة عن قطاع تجارة منتجات تطوير المنازل والخردوات 2 - 2 - 2

تقدر قيمة قطاع منتجات تطوير املنازل واخلردوات بـ 17 مليار ريال �سعودي يف العام 2013م، بعد اأن �سهدت منوا �سنويا مرّكبًا بن�سبة 4،6٪ على مدى الفرتة 
التاريخية )2008م-2013م(. وي�سمل قطاع منتجات تطوير املنازل واخلردوات امل�سمولة يف الدرا�سة الفئات التالية: الأجهزة الكهربائية، اأدوات وعدد ال�سيارات، 
ال�سباكة،  اأدوات  الدهانات،  اأدوات  البناء،  مواد  اخلارجية،  املفرو�سات  الإنارة،  احلدائق،  ومعدات  لوازم  املنزلية،  الأدوات  احلمامات،  واإك�س�سوارات  املفار�س 
الأدوات والأجهزة الريا�سية، املفرو�سات الداخلية، لوازم التخزين والتنظيم، عدد واأدوات يدوية وكهربائية ، اخلردوات، وفقا لتعريفات �سركة �ساكو ويورومونيتور. 

وتقت�سر هذه الدرا�سة على �سوق جتارة التجزئة اخلا�س ب�سركة �ساكو فقط، اأي املنتجات التي تباع مبا�سرة للم�ستهلكني النهائيني اأو للمقاولني العاملني حل�سابهم 
اخلا�س بالإ�سافة اإلى �سركات املقاولت ال�سغرية )اأقّل من 10 موظفني(.

اجلدول 3-5: اإجمايل حجم �شوق منتجات تطوير املنازل واخلردوات )القيمة(: 2008م-2013م 

معّدل النمو 2013م2012م2011م2010م2009م2008ممليون ريال �شعودي
ال�شنوي املرّكب
2008م-2013م

5.0٪223.8235.0246.7259.0272.0286.1اأدوات وعدد ال�سيارات

4.4٪2.060.12.150.22.244.32.342.52.445.02.555.1املفار�س واإك�س�سوارات احلمامات

4.6٪290.9304.0317.7332.0346.9364.3مواد البناء

4.4٪551.2575.7601.3628.1656.0685.2عدد واأدوات يدوية وكهربائية

5.9٪4.306.74.581.84.874.65.186.15.517.55.740.7الأجهزة الكهربائية

5.1٪154.9162.7170.9179.6188.7199.0املفرو�سات الداخلية

3.2٪273.6282.3291.3300.6310.2320.9اخلردوات

3.9٪3.320.43.453.03.593.13.741.33.898.04.017.8الأدوات املنزلية

2.5٪379.7389.3399.2409.3419.7430.3معدات ولوازم احلدائق

5.0٪281.6295.2309.5324.5340.2360.0الإنارة

3.4٪299.3309.4319.8330.6341.7354.0املفرو�سات اخلارجية

2.7٪332.3341.5351.0360.8370.8379.9اأدوات الدهانات

3.9٪864.2898.7934.6971.91.010.71.046.0اأدوات ال�ســباكة

3.2٪249.6257.1264.8272.7280.9291.6الأدوات والأجهزة الريا�سية

4.0٪277.3288.4299.9311.9324.4337.6لوازم التخزين والتنظيم

4.6٪13.865.614.524.415.218.715.950.816.722.717.368.6اإجمايل حجم ال�شوق

امل�سدر: تقديرات يورومونيتور بناء على املقابالت مع التجار والبحوث الثانوية
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اجلدول 3-6: اإجمايل �شوق التجزئة الغري غذائية وح�شة كل فئة منها: 2008م-2013م

2013م2012م2011م2010م2009م2008ممليون ريال �شعودي

174.284.4172.526.7178.262.4189.513.6201.593.7217.496.3اإجمايل �شوق التجزئة الغري غذائية

ح�شة كل فئة من اإجمايل �شوق التجزئة الغري غذائية

0.13٪0.13٪0.14٪0.14٪0.14٪0.13٪اأدوات وعدد ال�سيارات

1.17٪1.21٪1.24٪1.26٪1.25٪1.18٪املفار�س واإك�س�سوارات احلمامات

0.17٪0.17٪0.18٪0.18٪0.18٪0.17٪مواد البناء

0.32٪0.33٪0.33٪0.34٪0.33٪0.32٪عدد واأدوات يدوية وكهربائية

2.64٪2.74٪2.74٪2.73٪2.66٪2.47٪الأجهزة الكهربائية

0.09٪0.09٪0.09٪0.10٪0.09٪0.09٪املفرو�سات الداخلية

0.15٪0.15٪0.16٪0.16٪0.16٪0.16٪اخلردوات

1.85٪1.93٪1.97٪2.02٪2.00٪1.91٪الأدوات املنزلية

0.20٪0.21٪0.22٪0.22٪0.23٪0.22٪معدات و لوازم احلدائق

0.17٪0.17٪0.17٪0.17٪0.17٪0.16٪الإنارة

0.16٪0.17٪0.17٪0.18٪0.18٪0.17٪املفرو�سات اخلارجية

0.17٪0.18٪0.19٪0.20٪0.20٪0.19٪اأدوات الدهانات

0.48٪0.50٪0.51٪0.52٪0.52٪0.50٪اأدوات ال�سباكة

0.13٪0.14٪0.14٪0.15٪0.15٪0.14٪الأدوات والأجهزة الريا�سية

0.16٪0.16٪0.16٪0.17٪0.17٪0.16٪لوازم التخزين والتنظيم

7.99٪8.28٪8.41٪8.54٪8.43٪7.97٪املجــــــموع

امل�سدر: تقديرات يورومونيتور اإنرتنا�سونال بناء على املقابالت مع التجار والبحوث الثانوية

ت�ستحوذ مبيعات الأجهزة الكهربائية والأدوات املنزلية، املباعة مبا�سرة للم�ستهلكني، على الن�سبة الأعلى من مبيعات قطاع منتجات تطوير املنازل واخلردوات؛ 
حيث بلغت 5.7 مليار ريال �سعودي لفئة الأجهزة الكهربائية و4.0 مليار ريال �سعودي لفئة الأدوات املنزلية يف العام 2013م. وحتتل الأجهزة الكهربائية املرتبة 

الأولى من حيث قيمة املبيعات نظرا لأ�سعار وحداتها املرتفعة. ويف املقابل، فاإن الأدوات املنزلية ذات الأ�سعار الأدنى للوحدة يتم �سراوؤها على نحو اأكرث تواترا. 

يعادل  مرّكب  �سنوي  منو  مبعّدل  ارتفعت  حيث  و2013م،  2008م  العامني  بني  النمو  معدلت  اأعلى  الداخلية  واملفرو�سات  الكهربائية  الأجهزة  مبيعات  �سجلت 
5.9٪ لالأجهزة الكهربائية و5.1٪ للمفرو�سات الداخلية. ويحّفز منو هاتني الفئتني ب�سكل اأ�سا�سي ازدياد عدد الأ�سر يف اململكة العربية ال�سعودية بالإ�سافة اإلى 
تطور البتكارات يف هذا املجال. وي�سهد �سوق املفرو�سات، حتديدًا، حتول يف رغبات امل�ستهلكني خا�سة يف جمموعات ال�سباب التي تف�سل الت�ساميم الع�سرية 
واحلديثة. وبالتايل، تعمد بع�س الأ�سر اإلى تبديل مفرو�ساتها القدمية باأخرى اأكرث حداثة وع�سرية، الأمر الذي يوؤّدي اإلى منو هذه الفئة. اإن العمر ال�ستهالكي 
)replacement cycle( ملنتجات التجهيزات اخلارجية )املفرو�سات اخلارجية ومعدات ولوازم احلدائق ومنتجات النارة اخلارجية( هو ق�سري ن�سبيًا، وذلك 
ب�سبب الظروف املناخية القا�سية يف اململكة خا�سة يف ف�سل ال�سيف، مما يدفع امل�ستهلكني الى التجديد امل�ستمر لهذه املنتجات ويوؤدي الى منو متوا�سل يف �سوق 

منتجات التجهيزات اخلارجية.

وقد اأدى التطور امل�ستمر ملتاجر التجزئة املتخ�س�سة يف منتجات تطوير املنازل يف اململكة، من حيث الت�سميم الداخلي، وم�ساحات واأ�ساليب العر�س اجلديدة، 
وتنوع املنتجات والعالمات التجارية، اإلى حت�سني جتربة الت�سوق للم�ستهلكني الذين باتوا مي�سون وقتا اأطول يف الت�سوق ويعتربونه نوعا من الأن�سطة الرتفيهية، مما 

ي�ساهم بارتفاع اجمايل حجم ال�سوق. 

الفئات   2 - 2 - 2

الأجهزة الكهربائية  3   3   3   3

بلغت قيمة مبيعات الأجهزة الكهربائية، التي ت�سمل ب�سكل اأ�سا�سي الأجهزة املنزلية واأجهزة املطبخ، 5.7 مليار ريال �سعودي تقريبًا يف العام 2013م. وت�سّكل 
وت�سمل  العام 2013م.  الفئة يف  تقريبًا من مبيعات هذه  ن�سبة ٪78  القيمة، حيث مثلت  الكهربائية من حيث  الأجهزة  الأكرب يف فئة  امل�ساهم  املنزلية  الأجهزة 
املنتجات الرئي�سية املباعة �سمن الأجهزة املنزلية الرّبادات والغ�ّسالت ومكّيفات الهواء والأفران، والتي تبلغ معدلت انت�سارها بني الأ�سر 76٪ و75٪ و99٪ و٪99 
على التوايل. ويعترب العمر ال�ستهالكي )replacement cycle( لالأجهزة املنزلية طويل املدى حيث يرتاوح بني 8 و15 �سنة، وذلك ب�سبب طبيعة هذه الأجهزة 

واأ�سعارها املرتفعة ن�سبيًا. 
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وتعترب اأجهزة املطبخ، مثل اخلالطات واملحام�س، امل�ساهم الأكرب يف فئة الأجهزة الكهربائية من حيث الكمّيات، حيث و�سلت ح�ستها يف العام 2013م اإلى ٪83 
من اإجمايل الكميات املباعة يف فئة الأجهزة الكهربائية. ويحّرك مبيعات اأجهزة املطبخ ب�سكل رئي�سي متو�سط �سعر الوحدة املنخف�س ن�سبيًا باملقارنة بفئة الأجهزة 
املنزلية، بالإ�سافة اإلى ابتكارات املنتجات اجلديدة يف هذه الفئة. ويرتاوح متو�سط �سعر اأجهزة املطبخ بني 50 و1.000 ريال �سعودي، بح�سب موا�سفات املنتج 
وعالمته التجارية. وي�سهد ابتكار املنتجات يف جمال اأجهزة املطبخ حتّول باجتاه املنتجات ال�سديقة للبيئة اأو لل�سحة، على غرار الأجهزة الكهربائية واملوفرة 
للكهرباء اأو املقايل التي ل ت�ستوجب ا�سافة الزيت. يف املقابل، يعد معّدل انت�سار اأجهزة املطبخ اأقل من معدل انت�سار الأجهزة املنزلية بني الأ�سر. وتتميز منتجات 

فئة اأجهزة املطبخ بتعددها وكرثة اأنواعها، وعمرها ال�ستهالكي الأق�سر الذي يرتاوح بني 1 اإلى 5 �سنوات.

يظهر اجلدول التايل قيمة �سوق الأجهزة الكهربائية مبا فيها الجهزة املنزلية واأجهزة املطبخ:

اجلدول 3-7: ملحة عن حجم �شوق االأجهزة الكهربائية للفرتة املمتدة بني 2008م-2013م 

معّدل النمو 2013م2012م2011م2010م2009م2008ممليون ريال �شعودي
ال�شنوي املرّكب
2008م-2013م

6.0٪3.351.53.569.43.801.44.048.54.311.64.492.7الأجهزة املنزلية

5.5٪955.11.012.41.073.21.137.61.205.81.248.0اأجهزة املطبخ

5.9٪4.306.74.581.84.874.65.186.15.517.55.740.7االأجهزة الكهربائية

امل�سدر: تقديرات يورومونيتور بناء على املقابالت مع التجار والبحوث الثانوية

من املتوّقع اأن يتباطاأ منو قيمة مبيعات الأجهزة الكهربائية مقارنة مبعدلتها التاريخية اإلى معّدل منو �سنوي مرّكب ي�سل اإلى 4.2٪ على مدى الفرتة ما بني 
العامني 2013م-2018م؛ ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى انخفا�س متوقع يف اأ�سعار الوحدات. هذا ومن املتوقع اأن تكون امل�ساعي الرامية ملعاجلة نق�س املعرو�س 
من امل�ساكن بالإ�سافة اإلى ا�ستمرار تزايد اأعداد الأ�سر من العوامل الداعمة لنمو مبيعات هذه الفئة. وتوؤّدي املناف�سة من العالمات التجارية ال�سينية والعالمات 
التجارية اخلا�سة )ف�ساًل راجع الق�سم )3-2( "التعريفات"( اإلى انخفا�س متو�سط �سعر الوحدة من الأجهزة الكهربائية. وتعترب حمالت اللكرتونيات والأجهزة 

الكهربائية املتخ�س�سة من اأهم قنوات املبيعات، وتوفر هذه القنوات ت�سكيلة وا�سعة من املاركات واملوديالت حتت �سقف واحد.

بلغت قيمة مبيعات الأجهزة املنزلية 4،492.7 مليون ريال �سعودي يف العام 2013م، ومن املتوّقع اأن تنمو مبيعات هذه الفئة مبعّدل منو �سنوي مركب ي�سل اإلى 
4.2٪ يف خالل الفرتة ما بني العامني 2013م-2018م، يف حني يتوقع اأن ت�سهد اأجهزة املطبخ والتي بلغت قيمة مبيعاتها 1،248 مليون ريال �سعودي يف العام 

2013م تباطوؤًا يف معدلت منوها مقارنة مب�ستوياتها التاريخية، وذلك بنمو �سنوي مركب ي�سل الى 4٪ تقريبا خالل الفرتة املمتدة بني 2013م و2018م.

اأدوات وعدد ال�سيارات  3   3   3   3

بلغ عدد �سيارات  العام 2013م،  الأو�سط. ففي  ال�سرق  امل�ستخدمة يف  الركاب  اإيران من حيث عدد �سيارات  الثانية بعد  ال�سعودية املرتبة  العربية  حتتّل اململكة 
الركاب امل�ستخدمة يف اململكة العربية ال�سعودية 10.6 مليون �سيارة. وتعد ال�سيارة و�سيلة النقل الرئي�سية يف اململكة العربية ال�سعودية ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى 
اأ�سعار الوقود املنخف�سة و�سبكة الطرقات املتطّورة و�سهولة اقتناء ال�سيارات من خالل املرابحات اأو برامج التاأجري مع الوعد بالتمليك. هذا وقد �سهدت ت�سجيالت 
ال�سيارات اجلديدة منوا �سريعا بن�سبة 12.3٪ �سنويًا يف الفرتة املمتدة بني 2008م و2013م، بف�سل الطلب على ال�سيارات يف �سفوف ال�سباب )18-35 �سنة( 

والذين ي�سّكلون اأغلبية ال�سّكان. 

ويعترب تزيني ال�سيارات اأمرًا مهّما بني فئة امل�ستهلكني ال�سباب، حيث ت�سم الفئة الفرعية ملنتجات اإك�س�سوارات ال�سيارات جمموعة وا�سعة ومتنوعة ّ باأكرث من 300 
منتج لداخل وخارج ال�سيارة. كما وتكت�سح املنتجات ال�سينية �سوق اإك�س�سوارات وبخاخات ال�سيارات، وذلك بعالمات جتارية غري معروفة. وت�سمل املنتجات الأكرث 
اإلى منتجات العناية  �سيوعا يف هذه الفئة، معّطرات الهواء، والبخاخات الرملية، و�سفرات امل�ّساحات، واأجهزة �سحن الهواتف النقالة يف ال�سيارات، بالإ�سافة 
بال�سيارات. وعادة ما تكون اأ�سعار الوحدات لهذه املنتجات منخف�سة، حيث ترتاوح بني 3 و50 رياًل �سعوديًا بح�سب املنتج. ول بّد من الإ�سارة اإلى اأّن فئة اإك�س�سوارات 
ال�شيارات الفرعية جمزئة بني العديد من العالمات التجارية املعروفة وغري املعروفة. وتباع هذه املنتجات عرب قنوات خمتلفة ت�شمل الهايرب ماركت وحمطات 

الوقود ومتاجر الأجهزة الإلكرتونية واملتاجر املتخ�س�سة باإك�س�سوارات ولوازم ال�سيارات.

تقدر قيمة �سوق اأدوات وعدد ال�سيارات يف اململكة العربية ال�سعودية بحوايل 286.1 مليون ريال �سعودي يف العام 2013م. ومن املتوقع اأن تنمو هذه ال�سوق بحوايل 
5.2٪ �سنويا يف الفرتة ما بني العامني 2013م و2018م، اأي مبعّدل اأ�سرع بقليل باملقارنة مع الفرتة التاريخية ما بني عامي 2008م و2013م، التي مّت فيها ت�سجيل 
منو بن�سبة 5.0٪ �سنويا. ويحّفز هذا النمو ب�سكل اأ�سا�سي ارتفاع اأعداد ال�سيارات يف اململكة. ومع ذلك، فاإّن ارتفاع نوعية املوا�سفات واخليارات يف ال�سيارات 
اأ�سبحت  اأم" التي  "اأف  اإر�سال  واأجهزة  النقالة،  الهواتف  �سحن  اأجهزة  على غرار  واللوازم  الإك�س�سوارات  بع�س  اإلى  الواقع من احلاجة  تقلل يف  قد  اجلديدة 

اإك�س�سوارات ثابتة يف النماذج احلديثة من ال�سيارات.
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اجلدول 3-8: حجم ال�شوق التاريخي واحلايل الأدوات وعدد ال�شيارات )القيمة(: 2008م-2013م 

معّدل النمو ال�شنوي املرّكب2013م2012م2011م2010م2009م2008ممليون ريال �شعودي
2008م-2013م

5.0٪138.8145.8153.1160.7168.8177.5الإك�س�سوارات

5.0٪84.989.293.698.3103.2108.6بخاخات ال�سيارات

5.0٪223.8235.0246.7259.0272.0286.1اأدوات وعدد ال�شيارات

امل�سدر: تقديرات يورومونيتور بناء على املقابالت مع التجار والبحوث الثانوية

تقدر مبيعات "الإك�س�سوارات" بحوايل 177.5 مليون ريال �سعودي يف العام 2013م، ما ميثل حوايل 62٪ من اإجمايل قيمة مبيعات اأدوات وعدد ال�سيارات يف 
نف�س العام. ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى تعدد منتجات "الإك�س�سوارات" واإلى ارتفاع قيمتها مقارنة بقيمة منتجات "بخاخات ال�سيارات". وقّدرت قيمة مبيعات 
بخاخات ال�سيارات بحوايل 108.6 مليون ريال �سعودي يف العام 2013م، ما يعك�س م�ساهمتها بن�سبة 38٪ من اإجمايل قيمة مبيعات اأدوات وعدد ال�سيارات يف 

نف�س العام.

املفار�ش واإك�س�سوارات احلمامات 3   3   3   3

ت�سهد هذه  اأن  املتوّقع  ومن  العام 2013م.  �سعودي يف  ريال  مليار  بحوايل 2.5  ال�سعودية  العربية  اململكة  واإك�س�سوارات احلمامات يف  املفار�س  فئة  قيمة  قّدرت 
الفئة منوًا �سنويًا مركبًا بن�سبة 4.5٪ خالل الفرتة املمتدة ما بني العامني 2013م اإلى 2018م، وهو معّدل مقارب للذي �سهدته هذه الفئة يف الفرتة التاريخية 
2008م-2013م، والتي بلغ فيها النمو ال�سنوي املرّكب ما يقارب 4.4٪. وتعترب الت�ساميم احلديثة وتزايد اأعداد الأ�سر من الدوافع الرئي�سة لنمو قيمة هذه الفئة. 

وتتاأّلف املفار�س واإك�س�سوارات احلمامات ب�سكل رئي�سي من اأغطية الكنب والو�سائد واأغطية اللحاف. وتتمّتع اأغطية اللحاف والو�سائد مبعّدل انت�سار بني الأ�سر 
يعادل 99٪، وذلك لكونها منتجات �سرورية ل غنى عنها يف كل منزل، يف حني يعترب معدل انت�سار اأغطية الكنب اأدنى من ذلك ويقارب 43٪ من جمموع الأ�سر. 
ول بّد من التنويه باأّن اأغطية الكنب املتاحة قد ل تتنا�سب مع جميع ت�ساميم واأحجام الكنب املتاح يف ال�سوق. وعالوة على ذلك، تتمّتع ت�ساميم الكنب احلديثة 
باأغطية قابلة للغ�سل، مما يلغي حاجة امل�ستهلكني اإلى �سراء غطاء خارجي حلماية كنبهم. وتباع منتجات املفار�س واإك�س�سوارات احلمامات عرب متاجر املفرو�سات 
املتخ�س�سة، بالإ�سافة اإلى الهايرب ماركت واملتاجر امل�ستقّلة ال�سغرية التي تقّدم اأ�سعارا اأدنى بـ20-30٪ من �سال�سل متاجر التجزئة، لأنها تعر�س منتجات اأقل 
جودة ن�سبيًا. كما وتتفاوت اأ�سعار منتجات املفار�س واإك�س�سوارات احلمامات بن�سب كبرية، بحيث ترتاوح بني 20 و900 ريال �سعودي بح�سب قناة التوزيع وجودة 

املنتج.

اجلدول 3-9: حجم ال�شوق التاريخي واحلايل للمفار�س واإك�ش�شوارات احلمامات )القيمة(: 2008م-2013م 

معّدل النمو ال�شنوي املرّكب2013م2012م2011م2010م2009م2008ممليون ريال �شعودي
2008م-2013م

4.5٪943.4985.81.030.21.076.61.125.01.176.8اأغطية اللحاف

4.5٪855.3893.8934.0976.11.020.01.066.9الو�سائد

3.6٪261.4270.6280.1289.9300.0311.4اأغطية الكنب

4.4٪2.060.12.150.22.244.32.342.52.445.02.555.1املفار�س واإك�ش�شوارات احلمامات

امل�سدر: تقديرات يورومونيتور بناء على املقابالت مع التجار واأبحاث ال�سركة

اأغطية اللحاف الفئة الفرعية الأكرب �سمن فئة املفار�س واإك�س�سوارات احلمامات، حيث قّدرت قيمة مبيعاتها بحوايل 1.2 مليار ريال �سعودي يف العام  ت�سّكل 
الوحدة  ارتفاع �سعر  اإلى  الرئي�سي يف ذلك  ال�سبب  ويعود  واإك�س�سوارات احلمامات.  املفار�س  اإجمايل قيمة مبيعات  القيمة حوايل 46٪ من  2013م. ومتّثل هذه 
باملقارنة مع الفئات الفرعية الأخرى �سمن فئة املفار�س واإك�س�سوارات احلمامات. اأما الو�سائد فقد �سّكلت ثاين اأكرب فئة فرعية وقّدرت قيمتها بحوايل 41٪ من 
اإجمايل مبيعات عام 2013م التي بلغت 1.1 مليار ريال �سعودي وذلك لرتفاع حجم مبيعات هذه املنتجات. وعلى الرغم من اأّن الو�سائد اأرخ�س ثمنًا من اأغطية 
اللحاف، اإل اأّن ن�سبة املبيعات العددية للو�سائد ت�ساوي اأربعة اأ�سعاف اأغطية اللحاف. واأخريا، �سّجلت اأغطية الكنب معّدل مبيعات اأدنى بكثري من غريها يف عام 

2013م، حيث بلغت 311.4 مليون ريال �سعودي. ويعود ذلك اإلى معدل انت�سارها املنخف�س بني الأ�سر باملقارنة مع املفار�س واإك�س�سوارات احلمامات الأخرى.

الأدوات املنزلية  3   3   3   3

ت�سّم فئة الأدوات املنزلية ثالث فئات فرعية: لوازم التنظيف، لوازم حت�سري الطعام واأدوات املطبخ، ولوازم غ�سيل املالب�س. وتعترب لوازم التنظيف من �سمن املواد 
ذات العمر ال�ستهالكي الق�سري باملقارنة مع لوازم حت�سري الطعام واأدوات املطبخ ولوازم غ�سيل املالب�س. ويتم �سراء لوازم التنظيف وغ�سيل املالب�س ب�سكل رئي�سي 
اإلى جانب ال�سلع ال�ستهالكية الأخرى، يف حني يتم �سراء لوازم حت�سري الطعام والأدوات املنزلية من متاجر متخ�س�سة  من الهايربماركت اأو ال�سوبرماركت، 

بالإ�سافة اإلى الهايرب ماركت ومتاجر منتجات التطوير املنزيل. وعادة ما يتم �سراء الأدوات املنزلية بالتالزم مع متطلبات الأ�سرة الأخرى.
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قّدرت قيمة �سوق الأدوات املنزلية يف اململكة العربية ال�سعودية بحوايل 4.0 مليار ريال �سعودي يف عام 2013م. ومن املتوّقع اأن تنمو هذه ال�سوق بن�سبة منو �سنوي 
مركب ت�سل اإلى 4.5٪ خالل الفرتة املمتدة ما بني العامني 2013م و2018م، بعد اأن بلغ هذا املعّدل 3.9٪ خالل الفرتة التاريخية بني العامني 2008م و2013م. 
هذا وقد �سّكلت لوازم حت�سري الطعام واأدوات املطبخ الفئة الفرعية الأكرب من حيث حجم املبيعات، حيث بلغت مبيعاتها 2.3 مليار ريال �سعودي يف العام 2013م، 
ما ميثل 57.7٪ من اإجمايل فئة الأدوات املنزلية. ويعود ذلك اإلى ارتفاع متو�سط �سعر الوحدة يف هذه املجموعة باملقارنة مع الفئتني الفرعيتني الأخريتني. وقد 
�سّكلت لوازم غ�سيل املالب�س الفئة الفرعية الثانية من حيث حجم املبيعات، حيث بلغت مبيعاتها 1.5 مليار ريال �سعودي يف عام 2013م، ما ميثل 36.5٪ من 

اجمايل مبيعات فئة الأدوات املنزلية.

اجلدول 3-10: حجم ال�شوق التاريخي واحلايل لالأدوات املنزلية )القيمة(: 2008م-2013م 

معّدل النمو ال�شنوي املرّكب2013م2012م2011م2010م2009م2008ممليون ريال �شعودي
2008م-2013م

5.6٪177.0188.2200.0212.6226.0232.8لوازم التنظيف

2.2٪2.078.72.120.22.162.62.205.92.250.02.317.5لوازم حت�سري الطعام واأدوات املطبخ

6.6٪1.064.81.144.71.230.51.322.81.422.01.467.5لوازم غ�سل املالب�س

3.9٪3.320.43.453.03.593.13.741.33.898.04.017.8االأدوات املنزلية

امل�سدر: تقديرات يورومونيتور بناء على املقابالت مع التجار واأبحاث ال�سركة

لوازم ومعدات احلدائق  3   3   3   3

ت�سري الدرا�سات اإلى ان اململكة العربية ال�سعودية ت�سم حوايل 3.2 مليون فيال يف العام 2013م. وُي�سّكل �سكان الفلل فئة امل�ستهلكني الرئي�سيني للوازم ومعدات 
�سركات  لإدارة  تخ�سع  ال�سكنية،  املجّمعات  يف  جندها  التي  تلك  مثل  احلدائق،  بع�س  اأن  غري  خ�سراء.  وم�ساحات  حدائق  ت�سّم  غالبيتها  لأن  وذلك  احلدائق 
متخ�س�سة يف زراعة وتن�سيق احلدائق. كما ويتم بيع حوايل 90٪ من لوازم ومعدات احلدائق عرب متاجر التجزئة. وجتدر الإ�سارة اإلى ان هذه الفئة ت�سمل اأدوات 

احلدائق واملعدات الكهربائية. 

اأما املنتجات الرئي�سية �سمن فئة املعدات الكهربائية الفرعية فت�سمل جزازات الع�سب وامل�سّذبات وم�سخات دفع الهواء. ويبلغ العمر الإ�ستهالكي ملنتجات املعدات 
الكهربائية حوايل 3-7 �سنوات بح�سب املنتج ونوعيته. ويرتاوح النطاق ال�سعري للمعدات الكهربائية بني 500 و4000 ريال �سعودي. وبالن�سبة اإلى معظم منتجات، 
ل ت�سّكل العالمات التجارية معيارًا مهمًا عند اختيارها، اإل اأن اقرتاحات مندوبي املبيعات توؤثر على عملية اتخاذ القرارات لدى امل�ستهلكني لهذه املنتجات بحيث 

يثقون بن�سائح املحرتفني وتو�سياتهم. 

اأدوات احلديقة الفرعية املجارف واملعاول وال�سَوك. ويرتاوح معدل العمر الفرتا�سي لأدوات احلدائق بني 2 و5 �سنوات،  وت�سمل املنتجات الرئي�سية �سمن فئة 
بح�سب طبيعة املنتج ونوعيته. كما ترتاوح اأ�سعار هذه الأدوات بني 20 و500 ريال �سعودي. اأما معايري الختيار يف هذا املجال فرتتبط اإلى حّد كبري ب�سعر املنتج 

ونوعيته. 

رت قيمة فئة لوازم ومعدات احلدائق يف اململكة العربية ال�سعودية بحوايل 430.3 مليون ريال �سعودي يف العام 2013م. ومن املتوقع اأن ترتفع قيمة املبيعات  وُقدِّ
مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ حوايل 2.5٪ خالل الفرتة ما بني العامني 2013م-2018م، وهي الن�سبة عينها التي �ُسجلت بني العامني 2008م و2013م. وقد اأدى 
العدد املتزايد لالأ�سر التي تعي�س يف ال�سقق ال�سكنية، والآخذة بالنمو ب�سكل اأ�سرع من الأ�سر التي ت�سكن يف الفلل، اإلى احلد من منو املبيعات يف هذا املجال. و�سّكلت 
املعدات الكهربائية الفئة الفرعية الأكرب بحيث تقدر حجم مبيعاتها بـ399.1 مليون ريال �سعودي يف العام 2013م و�ساهمت بن�سبة 92.7٪ من اإجمايل القيمة 
يف هذه الفئة يف العام نف�سه، وُيعزى ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى �سعر الوحدة املرتفع باملقارنة مع اأدوات احلديقة والتي ُقّدرت مبيعاتها بحوايل 31.2 مليون ريال 

�سعودي يف عام 2013م.

اجلدول 3-11: حجم ال�شوق التاريخي واحلايل للوازم ومعدات احلدائق : 2008م-2013م

معّدل النمو ال�شنوي املرّكب2013م2012م2011م2010م2009م2008ممليون ريال �شعودي
2008م-2013م

3.0٪26.927.728.629.430.331.2اأدوات احلديقة

2.5٪352.7361.6370.6379.9389.4399.1املعدات الكهربائية

2.5٪379.7389.3399.2409.3419.7430.3لوازم ومعدات احلدائق

امل�سدر: تقديرات يورومونيتور بناء على املقابالت مع التجار واأبحاث ال�سركة
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الإنارة  3   3   3   3

ت�سمل فئة الإنارة منتجات اإنارة الأ�سقف والأنوار اخلارجية والأنوار التي ُت�سحن بوا�سطة الطاقة ال�سم�سية. ويجري عمومًا بيع منتجات الإ�ساءة من خالل قطاع 
جتارة اجلملة، حيث ُتباع هذه املنتجات بن�سبة تقارب 70٪ اإلى ال�سركات التي تعمل يف جمال بناء امل�ساكن. وبالتايل، ُيعترب العدد املتزايد مل�ساريع الإ�سكان الهادفة 
اإلى �سّد النق�س يف عر�س امل�ساكن اأحد العوامل الرئي�سية املحّركة للنمو يف هذه الفئة. اأما املبيعات عرب قنوات قطاع التجزئة فت�سمل بالدرجة الأولى منتجات 
الإنارة التي يتم تركيبها ب�سهولة ول تتطّلب اإعداد �سبكة ملد اأ�سالك الدوائر الكهربائية، اأو املبيعات اإلى املقاولني الذين يعملون على م�ساريع �سغرية ت�ستلزم كميات 
�سئيلة من هذه املنتجات. وُتباع عمومًا منتجات الإنارة يف املتاجر املتخ�س�سة يف املعدات والأثاث واملتوفرة ب�سكل وا�سع يف اململكة بالإ�سافة اإلى متاجر التجزئة 

ال�سغرية .

رت قيمة �سوق منتجات الإنارة يف اململكة بحوايل 360 مليون ريال �سعودي يف العام 2013م، ومن املتوقع اأن تت�سارع وترية منو هذه ال�سوق مبعدل منو �سنوي  وُقدِّ
مركب يقارب 5.8٪ بني العامني 2013م و2018م. وُيعترب هذا النمو اأ�سرع من معدل النمو ال�سنوي املركب 5٪ امل�سجل خالل فرتة 2008م-2013م، وُيعزى ذلك 
رت قيمتها  ب�سكل رئي�سي اإلى عدد الأ�سر املتزايد ومنو الطلب على منتجات الإنارة لأغرا�س الديكور. وت�سّكل منتجات اإنارة الأ�سقف الفئة الفرعية الأكرب والتي ُقدِّ
بحوايل 294.6 مليون ريال �سعودي يف العام 2013م، ما يعادل 81.8٪ من اإجمايل قيمة املبيعات يف هذه الفئة. ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى �سعر الوحدة املرتفع 

لهذه املنتجات باملقارنة مع الفئات الفرعية الأخرى �سمن فئة منتجات الإنارة.

اجلدول 3-12: حجم ال�شوق التاريخي واحلايل ملنتجات االإنارة )القيمة(: 2008م-2013م

معّدل النمو ال�شنوي املرّكب2013م2012م2011م2010م2009م2008ممليون ريال �شعودي
2008م-2013م

5.2٪228.7240.1252.1264.7278294.6اإنارة الأ�سقف

3.6٪30.731.732.83435.236.6الأنوار اخلارجية

الإنارة التي ُت�سحن بوا�سطة الطاقة 
ال�سم�سية

22.323.424.625.827.128.7٪5.2

5٪281.6295.2309.5324.5340.2360االإنارة

امل�سدر: تقديرات يورومونيتور بناء على املقابالت مع التجار واأبحاث ال�سركة

املفرو�سات اخلارجية 3   3   3   3

ت�سمل فئة املفرو�سات اخلارجية ال�سوايات، والأثاث اخلارجي، والألعاب اخلارجية، بالإ�سافة اإلى برك ال�سباحة املوؤقتة. وتندرج املفرو�سات اخلارجية يف خانة 
الطلب املو�سمي املرتبط باأحوال الطق�س يف اململكة العربية ال�سعودية. وتبلغ مبيعات ال�سوايات والأثاث اخلارجي والألعاب اخلارجية، ذروتها يف ف�سل ال�ستاء حينما 
يق�سي امل�ستهلكون اأوقاتًا اأطول يف الأماكن املفتوحة كاحلدائق، بينما تنخف�س مبيعات هذه املنتجات يف ف�سل ال�سيف الذي ي�سكل الفرتة التي يعر�س فيها جتار 
التجزئة خ�سومات جلذب امل�ستهلكني. ويف املقابل، يرتفع الطلب على امل�سابح املوؤقتة يف ف�سل ال�سيف، والتي يعتمد طلبها ب�سكل عام على �ساكني الفلل مبا اأنها 
تتطلب م�ساحة وا�سعة لرتكيبها. وُتباع منتجات املفرو�سات اخلارجية بالدرجة الأولى يف املتاجر املتخ�س�سة يف الأثاث واملعدات، وحمالت الهايرب ماركت، اأومن 

خالل جتار الأثاث امل�ستقلني.

رت قيمة �سوق املفرو�سات اخلارجية يف اململكة بحوايل 354.2 مليون ريال �سعودي يف العام 2013م، ومن املتوقع اأن ت�سهد هذه ال�سوق منوًا اأكرث ديناميكية  وُقدِّ
�ُسجل خالل فرتة  الذي  املركب  ال�سنوي  النمو  معدل  قلياًل من  اأ�سرع  النمو  وُيعترب هذا  و2018م.  العامني 2013م  بني  يقارب ٪3.7  �سنوي مركب  مبعدل منو 
2008م-2013م والبالغة ن�سبته 3.4٪، نظرًا لتزايد عدد الفلل وحاجة امل�ستهلكني اإلى التغيري، بالإ�سافة اإلى متو�سط �سعر الوحدة املرتفع يف هذه الفئة. وي�سّكل 
رت قيمتها بحوايل 159 مليون ريال �سعودي يف العام 2013م، ما يعادل حوايل 44.9٪ من اإجمايل قيمة مبيعات هذه  الأثاث اخلارجي الفئة الفرعية الأكرب التي ُقدِّ

رت بنحو 110.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة عينها، ما �ساهم بن�سبة تقارب 31.3٪ من اإجمايل مبيعات هذه الفئة. الفئة. اأما مبيعات الألعاب اخلارجية فُقدِّ

اجلدول 3-13: حجم ال�شوق التاريخي واحلايل للمفرو�شات اخلارجية )القيمة(: 2008م-2013م

معّدل النمو ال�شنوي املرّكب2013م2012م2011م2010م2009م2008ممليون ريال �شعودي
2008م-2013م

3٪27.828.629.530.431.332.2ال�سوايات

4.1٪130135.2140.6146.3152.1159الأثاث اخلارجي

3٪95.798.5101.5104.5107.7110.9الألعاب اخلارجية

2.6٪45.84748.249.450.652.1برك ال�سباحة

3.4٪299.3309.4319.8330.6341.7354.2املفرو�شات اخلارجية

امل�سدر: تقديرات يورومونيتور بناء على املقابالت مع التجار واأبحاث ال�سركة
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مواد البناء )الأر�سيات( 3   3   3   3

ت�سمل فئة مواد البناء، ح�سب تعريفات درا�سة ال�سوق، اأغطية الأر�سيات مبا يف ذلك الأر�سيات اخل�سبية )الباركيه( واملطاطية )الفينيل(. ويف�سل امل�ستهلكون 
يف اململكة منتجات الأر�سيات اخل�سبية اأو املطاطية على حلول اأخرى مثل املوكيت، وذلك حلداثتها و�سهولة تنظيفها، بالإ�سافة اإلى اأ�سعارها التي تعترب يف متناول 
�سريحة كبرية من امل�ستهلكني. وت�ساهم م�ساريع بناء املنازل اجلديدة )التي يقوم بتنفيذها املقاولني ال�سغار( وترميم املنازل احلالية وتو�سيعها اإلى زيادة الطلب 
على هذه املنتجات. اأما العمر ال�ستهالكي لهذا النوع من املنتجات فيرتاوح بني 10 و20 �سنة، وبالتايل ل يعمد امل�ستهلكون اإلى ا�ستبدالها با�ستمرار بعد تركيبها. 
ول ُتعّد العالمة التجارية مهمة بالن�سبة اإلى م�ستهلكي هذه املنتجات حيث يقدم جتار التجزئة ال�سغار، الذين ي�سكلون القناة الرئي�سية لبيع هذه املنتجات، اأ�سعارًا 

تناف�سية بالإ�سافة اإلى خدمات الرتكيب. 

تقدر قيمة �سوق فئة مواد البناء يف اململكة، ح�سب تعريفات درا�سة ال�سوق، بحوايل 364.3 مليون ريال �سعودي يف العام 2013م. ومن املتوقع اأن ت�سهد هذه ال�سوق 
منو �سنوي مركب يقارب 5٪ �سنويًا بني العامني 2013م و2018م، مقارنة مع معدل منو �سنوي مركب بلغ 4.6٪ بني العامني 2008م و2013م. 

اجلدول 3-14: حجم ال�شوق التاريخي واحلايل ملواد البناء )القيمة(: 2008م-2013م

معّدل النمو ال�شنوي املرّكب2013م2012م2011م2010م2009م2008ممليون ريال �شعودي
2008م-2013م

4.6٪290.9304317.7332346.9364.3الأر�سيات

4.6٪290.9304317.7332346.9364.3مواد البناء

امل�سدر: تقديرات يورومونيتور بناء على املقابالت مع التجار واأبحاث ال�سركة

اأدوات الدهانات  3   3   3   3

واملزيالت،  املنظفات،  مثل  املنازل  دهانات  اأعمال  يف  عادًة  ُت�ستخدم  فرعية  فئات  الأولى  املجموعة  ت�سمل  اأ�سا�سيتني،  جمموعتني  من  الدهانات  اأدوات  تتاألف 
واملذيبات اخلا�سة بالدهان، والفر�س، و�سواين الدهان. وبالتايل، ُتعترب اأعمال الدهان العامل الرئي�سي املحّرك لهذه الفئات الفرعية، نظرًا اإلى توق امل�ستهلكني 
اإلى التجديد ومواكبة البتكارات اجلديدة يف هذا املجال. وعادًة ما تباع دهانات املنازل واأدواتها عن طريق متاجر التجزئة �سيان يف حالة اأعمال الدهان للمنازل 
اجلديدة اأو يف حالة ترميم وجتديد املنازل. اأما مبيعات منتجات اأدوات الدهان، فُتعترب مو�سمية اإلى حّد ما مبا اأن بع�س امل�ستهلكني يعمدون اإلى تغيري الألوان يف 
املنزل ح�سب ف�سول ال�سنة مثل ال�سيف اأو ال�ستاء، لكن من دون اأن يح�سل هذا التغيري بال�سرورة يف كل ف�سل، كما ترتبط هذه املبيعات جزئيًا بالتغيريات يف 
اأمناط الديكور احلديثة. ويقوم امل�شتهلكني عادًة با�شتخدام املقاولني للقيام باأعمال الدهان يف املنازل مبا اأنها ن�شاط يتطّلب مهارات وخربة. ونتيجًة لذلك، ي�شرتي 
عمومًا املقاولون املنظفات، واملزيالت، واملذيبات اخلا�سة بالدهان، والفر�س، و�سواين الدهان بكميات تفوق بكثري م�سرتيات الأ�سر من هذه الفئة الفرعية. اأما 
املجموعة الثانية من الفئات الفرعيةفتتاألف عمومًا من املواد الال�شقة وال�شالمل وال�شقاالت التي ت�شّكل منتجات ميكن ا�شتخدامها الأنواع خمتلفة من االأ�شغال. 
ونظرًا ل�ستعمالها يف اأغرا�س متعددة ، تتوفر هذه املنتجات ب�سكل اأو�سع يف املنازل ال�سعودية حيث ي�سرتيها املقاولون املحرتفون والأ�سر على حّد �سواء. ول تتبع 

مبيعات املواد الال�سقة وال�سالمل وال�سقالت منطًا مو�سميًا حيث اأن احلاجة اإلى هذه املنتجات ترتبط بعملية تطوير املنازل ب�سكل م�ستمر.

املنظفات،  مثل  الدهان  اأعمال  يف  امل�ستخدمة  التكميلية  املنتجات  الدهان  حمالت  تبيع  حيث  رئي�سية،  قنوات  ثالث  خالل  من  الدهانات  اأدوات  منتجات  ُتباع 
واملزيالت، واملذيبات اخلا�سة بالدهان، بينما ت�سّكل متاجر الأدوات واملعدات قناًة رئي�سية لبيع املواد الال�سقة، وال�سالمل، وال�سقالت. بالإ�سافة اإلى ذلك تتوفر 
هذه املنتجات )والتي ت�سمل عادًة املواد الال�سقة، والفر�س، وال�سالمل، وال�سقالت( يف املتاجر امل�ستقلة ال�سغرية والتي تنت�سر على نطاق وا�سع يف اململكة العربية 

ال�سعودية.

رت قيمة جتارة التجزئة يف فئة اأدوات الدهانات بـ379.9 مليون ريال �سعودي يف العام 2013م و�سهدت معدل منو �سنوي مركب بن�سبة 2.7٪ بني العامني  هذا وُقدِّ
2008م و2013م. اأما املنتجات البارزة �سمن هذه الفئة من حيث قيمة املبيعات، فكانت ال�سالمل وال�سقالت التي مثلت 55.1٪ من هذه الفئة يف عام 2013م بناًء 
على مبيعات بلغت 209.6 مليون ريال �سعودي. و�سّكلت املواد الال�سقة ثاين اأكربفئة فرعية بقيمة مبيعات قاربت 112.6 مليون ريال �سعودي يف العام 2013م. 

ومن املتوقع اأن ت�سجل فئة اأدوات الدهانات منوًا مماثاًل مبعدل منو �سنوي مركب ن�سبته 2.4٪ بني العامني 2013م و2018م.

اجلدول 3-15: حجم ال�شوق التاريخي واحلايل للدهان واأدواته )القيمة(: 2008م-2013م

معّدل النمو ال�شنوي املرّكب2013م2012م2011م2010م2009م2008ممليون ريال �شعودي
2008م-2013م

3.0٪97.2100.1103.1106.2109.4112.6املواد الال�سقة

2.9٪2.92.933.13.23.3الفر�س

3.4٪11.812.312.713.113.614املنظفات

2.4٪186.1190.8195.6200.4205.5209.6ال�سالمل وال�سقالت
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معّدل النمو ال�شنوي املرّكب2013م2012م2011م2010م2009م2008ممليون ريال �شعودي
2008م-2013م

3.4٪27.628.629.630.631.732.7املزيالت واملذيبات اخلا�سة بالدهان

2.9٪6.76.97.17.37.57.7الرولويات و�سواين الدهان

2.7٪332.3341.5351360.8370.8379.9اأدوات الدهانات

امل�سدر: تقديرات يورومونيتور بناء على املقابالت مع التجار واأبحاث ال�سركة

الأدوات والأجهزة الريا�سية   3   3   3   3

ُتعّد فئة ال�سباب ال�سريحة ال�سكانية الأكرب يف اململكة العربية ال�سعودية حيث مثلت الفئة العمرية ما دون الثالثني عامًا 48.2٪ من عدد ال�سكان يف �سنة 2013م. 
وي�سّكل هذا العامل الدميوغرايف ال�سبب الرئي�سي لهتمام ال�سكان ال�سعوديني امللحوظ بالريا�سة وخ�سو�سًا لعبة كرة القدم.

من جهة اأخرى، ُتعترب البدانة من املخاطر ال�سحية الرئي�سية يف اململكة، وقد اأعلنت منظمة ال�سحة العاملية يف العام 2007م اأن 68.8٪ من ال�سكان ال�سعوديني 
الرا�سدين يعانون من الوزن الزائد اأو البدانة. وبهدف تبديد املخاوف ال�سحية املتزايدة، ترّكز احلكومة ال�سعودية ب�سكل متزايد على قطاع الرعاية ال�سحية، 
ونتيجة لزيادة الوعي ال�شحي اأ�شبح امل�شتهلكون اأكرث اهتمامًا الأمناط عي�شهم من خالل اعتماد طرق �شحية يف اأ�شاليب حياتهم. وي�شّكل هذا التوجه اأحد العوامل 
الرئي�سية املحّركة للمبيعات يف فئة الأدوات والأجهزة الريا�سية. وقد برز موؤخرًا توجه لدى مالكي الفلل، نحو تخ�سي�س غرفة خا�سة يف املنزل للتمارين الريا�سية 

ومعدات اللياقة البدنية وتركيب معدات الريا�سة يف الأماكن املفتوحة مثل من�سة كرة ال�سلة يف احلديقة.

كما ُتعترب معدات اللياقة البدنية داخل املنزل من الفئات الوا�سعة النت�سار، وذلك لأن امل�ستهلكني عمومًا ل يحبذون ممار�سة التمارين الريا�سية خارج املنزل يف 
ف�سل ال�سيف ب�سبب الطق�س احلار. عالوًة على ذلك، وبح�سب التقاليد الثقافية ال�سائدة يف اململكة، يجري معظم الإناث التمارين الريا�سية يف املنزل. 

ت�سمل فئة الأدوات والأجهزة الريا�سية معدات اللياقة البدنية، ومعدات الريا�سة اخلارجية. وقد بلغت قيمة مبيعات هذه الفئة 291.6 مليون ريال �سعودي يف العام 
2013م، حيث �سهدت منو �سنوي مركب ن�سبته 3.2٪ بني العامني 2008م و2013م. ومثلت املعدات الريا�سية اخلارجية احل�سة الأكرب يف مبيعات هذه الفئة اإذ 
ا�ستحوذت على 71.1٪ من اإجمايل مبيعاتها، وذلك بحجم مبيعات بلغ 207.3 مليون ريال �سعودي يف العام 2013م. ومن جهتها، مثلت معدات اللياقة البدنية، 
التي بلغت مبيعاتها 84.2 مليون ريال �سعودي، حوايل 28.9٪ من قيمة هذه الفئة. اأما جمموعات املنتجات الأكرث مبيعًا �سمن املعدات الريا�سة اخلارجية فت�سمل 
الدراجات الهوائية لالأطفال، بينما تعترب اأجهزة الرك�س هي الأكرث رواجًا �سمن معدات اللياقة البدنية. ومن املتوّقع اأن ت�سهد فئة الأدوات والأجهزة الريا�سية 

معدل منو �سنوي مركب بن�سبة 3.8٪ بني العامني 2013م و2018م نتيجة زيادة الوعي ال�سحي يف اململكة.

اجلدول 3-16: حجم ال�شوق التاريخي واحلايل لالأدوات واالأجهزة الريا�شية )القيمة(: 2008م-2013م

معّدل النمو ال�شنوي املرّكب2013م2012م2011م2010م2009م2008ممليون ريال �شعودي
2008م-2013م

3.2٪72.174.376.578.881.284.2معدات اللياقة البدنية

3.2٪177.5182.8188.3193.9199.7207.3معدات الريا�سة اخلارجية

3.2٪249.6257.1264.8272.7280.9291.6االأدوات واالأجهزة الريا�شية

امل�سدر: تقديرات يورومونيتور بناء على املقابالت مع التجار واأبحاث ال�سركة 

املفرو�سات الداخلية 33   3   3   3

ت�سمل فئة املفرو�سات الداخلية، ح�سب تعريفات درا�سة ال�سوق، على اخلزنات واأثاث املكتب املنزيل فقط. . وُيعترب اأثاث املكتب املنزيل اعتياديًا يف املنازل يف 
اململكة نظرًا لوجود عدد كبري من الفلل. اأما اخِلَزن يف املنازل فهي منتجات اأقل �سيوعًا مبا اأن ا�ستخدامها حمدود ن�سبيًا وميكن ا�ستبدالها مبنتجات اأخرى مثل 
الأدراج القابلة للقفل. عالوًة على ذلك، ُتعترب قيمة مبيعات اأثاث املكاتب اأعلى بكثري من قيمة مبيعات اخِلَزن مبا اأن متو�سط �سعر الوحدة لالأخرية اأقل من متو�سط 

�سعر الوحدة لأثاث املكتب.

هذا وتقود مبيعات اأثاث املكتب فئة املفرو�سات الداخلية، حيث بلغت مبيعاتها 192.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م، ما ميثل 96.9٪ من قيمة مبيعات هذه 
الفئة. يف املقابل، متثل اخِلَزن 3.1٪ فقط من مبيعات املفرو�سات الداخلية، بقيمة 6.1 مليون ريال �سعودي. وت�سّكل فئة طاولت املكاتب املنتجات الرائدة �سمن 
الفئة الفرعية "اأثاث املكاتب" من حيث قيمة املبيعات. ومن املتوقع اأن ت�سهد فئة املفرو�سات الداخلية منوًا مبعدل منو �سنوي مركب بيلغ 5.5٪ بني العامني 2013م 
و2018م. و�سي�سّكل اأثاث املكتب العامل املحّرك لنمو فئة املفرو�سات الداخلية، بحيث ُيتوقع اأن ينمو الطلب على اأثاث املكاتب توافقا مع م�ساريع بناء الفلل وال�سقق 
ال�سكنية الكبرية يف اململكة التي تتوفر فيها م�ساحة وا�سعة لإ�سافة مكتب منزيل. كما من املتوقع اأن يبلغ معدل النمو ال�سنوي املركب ملبيعات اخلزنات 4.5٪ بني 

العامني 2013م و2018م.
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اجلدول 3-17: حجم ال�شوق التاريخي واحلايل للمفرو�شات الداخلية )القيمة(: 2008م-2013م

معّدل النمو ال�شنوي املرّكب2013م2012م2011م2010م2009م2008ممليون ريال �شعودي
2008م-2013م

5.2٪149.9157.5165.5174182.9192.9اأثاث املكتب

4.1٪55.25.45.65.86.1اخلزنات

5.1٪154.9162.7170.9179.6188.7199املفرو�شات الداخلية

امل�سدر: تقديرات يورومونيتور بناء على املقابالت مع التجار واأبحاث ال�سركة 

اأدوات ال�سباكة  33   3   3   3

ت�سمل فئة اأدوات ال�سباكة الفئات الفرعية التالية: املغا�سل، واأحوا�س املطبخ، ومغاط�س احلمام، وكبائن الد�س. ويوؤدي النت�سار الوا�سع يف اململكة العربية ال�سعودية 
للفلل وال�سقق ال�سكنية الكبرية )التي ت�سم اأكرث من ثالثة حمامات ويف بع�س احلالت اأكرث من مطبخ واحد( اإلى منو م�ستمريف �سوق اأدوات ال�سباكة ب�سكل عام. 
الوحدات  بزيادة عدد  والتي جرى معاجلتها جزئيًا  ال�سوق،  املعرو�سة يف  امل�ساكن  ب�سبب نق�س  الأ�سغر حجمًا  ال�سكنية  ال�سقق  التحّول باجتاه  برز موؤخرًا  كما 
ال�سكنية الأ�سغر ن�سبيًا، مما اأدى اإلى زيادة الطلب على اأدوات ال�سباكة ب�سكل عام. ومتثل املبيعات عرب قناة جتارة اجلملة 90٪ من مبيعات هذه الأدوات واللوازم، 
مبا اأنه يتم تركيب هذه املنتجات اأ�سا�سًا عند بناء املنازل. وتقت�سر جتارة التجزئة يف �سوق اأدوات ال�سباكة على الإحتياجات الفردية لتبديل وتطوير اأدوات ال�سباكة 

عند ترميم املنازل. 

القيمة  العام 2013م. و�سّكلت مبيعات املغا�سل 95.8٪ من  ال�سوق، 1.0 مليار ريال �سعودي يف  ال�سباكة، ح�سب تعريفات درا�سة  اأدوات  بلغ حجم �سوق جتزئة 
الإجمالية لهذه الفئة يف ذلك العام. كما �سهدت فئة اأدوات ال�سباكة منو �سنوي مركب بلغ 3.9٪ بني العامني 2008م و2013م. ومن املتوقع اأن يتباطاأ هذا النمو 

لينخف�س اإلى معدل منو �سنوي مركب بن�سبة 3.5٪ بني العامني 2013م و2018م، واأن يبلغ حجم �سوق هذه الفئة 1.2 مليار ريال �سعودي بحلول عام 2018م.

اجلدول 3-18: حجم ال�شوق التاريخي واحلايل الأدوات ال�شباكة )القيمة(: 2008م-2013م

معّدل النمو ال�شنوي املرّكب2013م2012م2011م2010م2009م2008ممليون ريال �شعودي
2008م-2013م

3.9٪827.8860.9895.3931.2968.41.002.3املغ�سلة املزّودة مبراآة وخزانة

3.9٪26.127.128.229.330.531.6اأحوا�س املطبخ ومغاط�س احلمام

3.4٪10.310.71111.411.812.2كبائن الد�س

3.9٪864.2898.7934.6971.91.010.71.046اأدوات ال�شباكة

امل�سدر: تقديرات يورومونيتور بناء على املقابالت مع التجار واأبحاث ال�سركة 

 لوازم التخزين والتنظيم  33   3   3   3

ت�سمل فئة لوازم التخزين والتنظيم الفئات الفرعية التالية: لوازم تخزين الغ�سيل، و�سالل التخزين، والأرفف. وتتاألف هذه الفئات الفرعية من منتجات ذات 
اأغلب �سرائح املجتمع ال�سعودي. وُتعترب معدلت ال�ستهالك للوازم تخزين الغ�سيل و�سالل  باأ�سعار تتيح �سرائها من قبل  انت�سار وا�سع يف املنازل، حيث ُتعر�س 
التخزين منخف�سة، حيث اأن امل�ستهلكني ل ي�ستبدلون هذه اللوازم اإل عندما تعطب وت�سبح غري �ساحلة لال�ستعمال. بينما ُت�ستبدل الأرفف غالبًا عند تغيريات 
الديكور الداخلي اأو يتم �سراوؤها عند النتقال اإلى منازل جديدة. وُتباع عمومًا منتجات التخزين والتنظيم من خالل حمالت الهايرب ماركت )مثل لوازم تخزين 

الغ�سيل وال�سالل( واملتاجر املتخ�س�سة يف املعدات واللوازم والأثاث )مثل الأرفف(.

قاربت قيمة مبيعات فئة لوازم التخزين والتنظيم 337.6 مليون ريال �سعودي يف العام 2013م، حيث منت مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 4٪ بني العامني 2008م 
و2013م. وت�سكل الأرفف الفئة الفرعية الأكرب �سمن هذه الفئة من حيث القيمة، اإذ حققت مبيعات بقيمة 179.1 مليون ريال �سعودي �سّكلت 53.1٪ من جمموع 
املبيعات يف هذه الفئة. ويعود ذلك بالدرجة الأولى اإلى �سعر الأرفف الأعلى ن�سبيًا باملقارنة مع الفئات الفرعية الأخرى. و�سّكلت لوازم تخزين الغ�سيل اأ�سغر فئة 
فرعية من خالل مبيعات بقيمة 31.7 مليون ريال �سعودي وبواقع 9.4٪ من قيمة مبيعات هذه الفئة. ويعود ذلك جزئيًا اإلى �سعر الوحدة املنخف�س يف هذه الفئة 
الفرعية باملقارنة مع الأرفف واإلى حجم املبيعات املنخف�س ن�سبيًا باملقارنة مع ال�سالل. ويقت�سر ا�ستعمال لوازم تخزين الغ�سيل يف املنازل على اأعمال الغ�سيل، 
بينما ُت�شتخدم ال�شالل لتخزين اأنواع خمتلفة من املنتجات، وبالتايل فهي تتواجد ب�شكل اأكرب يف املنازل. ومن املتوقع اأن ت�شجل فئة لوازم التخزين والتنظيم منو 
�سنوي مركب يقارب 4.1٪ بني العامني 2013م و2018م، مدفوعًا بنمو عدد الأ�سر يف اململكة، ليبلغ حجم مبيعات هذه الفئة 411.7 مليون ريال �سعودي يف العام 

2018م.
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اجلدول 3-19: حجم ال�شوق التاريخي واحلايل للوازم التخزين والتنظيم )القيمة(: 2008م-2013م

معّدل النمو ال�شنوي املرّكب2013م2012م2011م2010م2009م2008ممليون ريال �شعودي
2008م-2013م

4٪104.2108.3112.7117.2121.9126.7�سالل التخزين

4٪2627.128.229.330.531.7لوازم تخزين الغ�سيل

4٪147.1153159.1165.5172.1179.1الأرفف

4٪277.3288.4299.9311.9324.4337.6لوازم التخزين والتنظيم

امل�سدر: تقديرات يورومونيتور بناء على املقابالت مع التجار واأبحاث ال�سركة 

3   3   3   33  )DIY( العدد والأدوات اليدوية والكهربائية

الفئة  الرئي�سيون لهذه  امل�ستهلكون  اأما  املنزيل.  التطوير  اأ�سا�سيتان لأعمال  الفرعيتان  الفئتان  وُتعترب هاتان  واليدوية.  الكهربائية  الُعدد  الفئة على  ت�ستمل هذه 
بها  ي�ستعني  التي  )املحرتفون(  ال�سغرية  املقاولت  و�سركات  العاديون(  )امل�ستهلكون  بنف�سهم  املنزل  يف  التطوير  باأعمال  اأفرادها  يقوم  التي  الأ�سر  في�سملون 
امل�ستهلكون للقيام باأعمال ال�سيانة املطلوبة. كما ُتعترب العدد اليدوية وا�سعة النت�سار يف املنازل ال�سعودية مبا اأنها ُت�ستعمل يف اأعمال ال�سيانة املنزلية ب�سكل عام 

ول تتطلب مهارات خا�سة ل�ستخدامها.  

ويعتمد املحرتفون يف هذا املجال على العدد والأدوات اليدوية والكهربائية ذات اجلودة العالية والأداء اجليد لتفادي اأية اأعطال قد توؤدي اإلى عرقلة اأعمالهم، 
ولذلك يبحثون عن املنتجات ذات العالمات التجارية املعروفة. من ناحية اأخرى، يف�سل غالبًا امل�ستهلكون العاديون العدد ذات ال�سعر املنخف�س، بغ�س النظر عن 

العالمة التجارية، مبا اأن اأعمال التح�سني املنزيل التي يقومون بها نادرًا ما تكون معقدة. 

العام  بلغ 4.4٪ منذ  اإذ منت مبعدل منو �سنوي مركب  العام 2013م،  والكهربائية 685.2 مليون ريال �سعودي يف  اليدوية  والأدوات  العدد  بلغت قيمة مبيعات 
2008م حتى العام 2013م. وت�سّكل العدد الكهربائية الفئة الفرعية الأكرب، اإذ حققت مبيعات بقيمة 471.1 مليون ريال �سعودي يف العام 2013م وبن�سبة ٪68.8 
من اإجمايل املبيعات يف هذه الفئة خالل ال�سنة نف�سها. وبلغت قيمة مبيعات العدد اليدوية 214.1 مليون ريال �سعودي يف العام 2013م، اأي بن�سبة 31.2٪ من 
اإجمايل املبيعات يف هذه الفئة. وتفوق قيمة مبيعات العدد الكهربائية مبيعات العدد اليدوية نظرًا لأن �سعر الوحدة للعدد الكهربائية ُيعترب مرتفعًا باملقارنة مع 
العدد اليدوية. كما اأن توا�سل البتكارات يف جمال العدد الكهربائية ملواكبة الطلب على الو�سائل املريحة والأكرث مالءمة ملتطلبات العمل هو عامل اأ�سا�سي لزيادة 
الطلب على هذه املنتجات. ومن املتوقع اأن ينمو �سوق العدد والأدوات اليدوية والكهربائية مبعدل منو �سنوي مركب ن�سبته 4.5٪ خالل الفرتة ما بني عامي 2013م 
و2018م، نتيجة اجتاه فئة ال�سبان اإلى القيام باأعمال ال�سيانة املنزلية الب�سيطة باأنف�سهم. هذا ومن املتوقع اأن تبلغ مبيعات العدد والأدوات اليدوية والكهربائية 

851.9 مليون ريال �سعودي بحلول العام 2018م.

اجلدول 3-20: حجم ال�شوق التاريخي واحلايل للعدد واالأدوات اليدوية والكهربائية )القيمة(: 2008م-2013م

معّدل النمو ال�شنوي املرّكب2013م2012م2011م2010م2009م2008ممليون ريال �شعودي
2008م-2013م

5٪167.8176.1185194.2203.9214.1الُعدد اليدوية

4.2٪383.5399.6416.4433.9452.1471.1الُعدد الكهربائية

4.4٪551.2575.7601.3628.1656685.2العدد واالأدوات اليدوية والكهربائية
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 اخلردوات 33   3   3   3

ت�ستمل فئة اخلردوات على الفئات الفرعية التالية: الأقفال، والأبواب والنوافذ، ومقاب�س الأبواب، وخردوات التثبيت وامل�سامري، ومنتجات حماية الأطفال. هذا 
وي�سرتي امل�ستهلكون النهائيون عمومًا الأقفال ومنتجات حماية الأطفال، بينما يتم �سراء الأبواب، والنوافذ، ومقاب�س الأبواب، وخردوات التثبيت وامل�سامري غالبًا 
من قبل املقاولني املكلفني مب�ساريع ترميم املنازل اأو م�ساريع البناء ال�سكنية. وت�سّكل بالتايل م�ساريع ترميم املنازل العامل الرئي�سي املحّرك ملبيعات هذه الفئة. 
ويجدر بالذكر انه يف عام 2013م، اأ�سدرت اململكة العربية ال�سعودية لوائح حكومية ب�ساأن العمالة الغري �سرعية التي كانت تعمل �سمن م�ساريع البناء والرتميم، 

مما اأدى الى انخفا�س وترية النمو يف هذه الفئة ب�سبب انخفا�س عدد العاملني بهذا املجال. 

ي�سّكل ال�سعر واجلودة العامالن الرئي�سيان املوؤثران على قرارات �سراء منتجات اخلردوات باأنواعها املختلفة. فمن جهة، ُتعّد منتجات اخلردوات منتجات وا�سعة 
النت�ساريتم �سراوؤها عمومًا لأدائها الوظيفي ولي�س ملوا�سفاتها من ناحية الت�سميم واملميزات اجلمالية. ومن جهة اأخرى، ُيعترب معدل ا�ستبدال الأبواب ومقاب�سها 
والأقفال منخف�سًا، لذلك عادًة ما يويل امل�ستهلكون اأهمية للموا�سفات الت�سميمية واجلودة ل�سمان ا�ستمراريتها. وت�سّكل متاجر اأدوات التطوير املنزيل واخلردوات 

والأثاث، القنوات الرئي�سية لبيع اخلردوات مبختلف اأنوعها. 
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اأنواعها 320.9 مليون ريال �سعودي يف العام 2013م، نتيجة ارتفاع مبيعات الأبواب والنوافذ التي حققت  وقد بلغت القيمة ال�سوقية ملنتجات اخلردوات بكافة 
مبيعات قدرها 103.1 مليون ريال �سعودي مثلت 32.1٪ من اإجمايل مبيعات هذه الفئة يف ال�سنة عينها. و�سّكلت خردوات التثبيت وامل�سامري الفئة الأ�سغر بقيمة 
مبيعات بلغت 31.2 مليون ريال �سعودي يف العام 2013م ب�سبب �سعر الوحدة املنخف�س بالدرجة الأولى. و�سهدت فئة اخلردوات منوًا مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 
3.2٪ بني العامني 2008م و2013م. ومن املتوقع اأن حتافظ على معدل منو �شنوي مركب بن�شبة 3.5٪ بني العامني 2013م و2018م، حيث يقدر اأن يبلغ اإجمايل 

مبيعات هذه الفئة 381.3 مليون ريال �سعودي بحلول عام 2018م.

اجلدول 3-21: حجم ال�شوق التاريخي واحلايل ملنتجات اخلردوات )القيمة(: 2008م-2013م

معّدل النمو ال�شنوي املرّكب2013م2012م2011م2010م2009م2008ممليون ريال �شعودي
2008م-2013م

5.2٪50.452.955.658.361.365منتجات حماية الأطفال

2.5٪91.193.495.798.1100.6103.1الأبواب والنوافذ

2.5٪66.167.769.471.172.974.7مقاب�س الأبواب

4٪25.626.727.728.83031.2خردوات التثبيت وامل�سامري

3٪40.441.642.944.245.546.9الأقفال

3.2٪273.6282.3291.3300.6310.2320.9اخلردوات
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الوضع التنافسي 3   2

نظرة عامة  2 - 2 - 2

تتوفر منتجات التطوير املنزيل واخلردوات عرب جمموعة وا�سعة من قنوات البيع املختلفة وذلك ح�سب ال�سنف. فعلى �سبيل املثال، تباع الأجهزة املنزلية الكهربائية 
ب�سكل اأ�سا�سي من خالل متاجر الأجهزة الإلكرتونية والكهربائية وحمالت الهايرب ماركت، يف حني تتم مبيعات اأدوات وعدد ال�سيارات من خالل العديد من املتاجر 

امل�ستقلة ال�سغرية وحمطات البنزين، بالإ�سافة اإلى متاجر الهايرب ماركت/ �سوبر ماركت التي توفر مثل هذه املنتجات. 

ويتوقع اأن يوؤدي النمو امل�ستمر يف �سوق جتزئة منتجات التطوير املنزيل واخلردوات باململكة العربية ال�سعودية اإلى زيادة حدة املناف�سة من خالل قدوم مناف�سني 
جدد اإلى ال�سوق. وعليه، �سوف يكون ل�سم جتار التجزئة وعالمتهم التجارية دورا حموريًا يف املحافظة على ح�س�سهم ال�سوقية وتنميتها.

البيئة التنافسية 2 - 2 - 2

تقدم �سركة �ساكو �سريحة وا�سعة من املنتجات ت�سمل املفار�س واإك�س�سوارات احلمامات، والأدوات املنزلية، والإنارة، والعدد اليدوية والكهربائية، واأدوات الدهانات، 
واأدوات ال�سباكة، واخلردوات، ولوازم التخزين والتنظيم، ومواد البناء، واأدوات وعدد ال�سيارات، ولوازم ومعدات احلدائق، واملفرو�سات الداخلية واخلارجية، 

والأجهزة الكهربائية، والأدوات والأجهزة الريا�سية. 

ويعترب مزيج املنتجات الذي تقدمه �سركة �ساكو فريدًا من نوعه ول يتوفر لدى متاجر التجزئة الأخرى باململكة العربية ال�سعودية، حيث ت�سكل �سركة �ساكو مركز 
خدمات �ساملة )one stop destination( بالن�سبة ملنتجات التطوير املنزيل واخلردوات. كما تقدم بع�س متاجر �سركة �ساكو و�سائل الراحة جلميع اأفراد الأ�سرة 
بتوفريها مرافق متنوعة مثل اأماكن لعب الأطفال واملقاهي، بالإ�سافة اإلى م�ساحات ت�سوق وا�سعة يف كل متاجرها، علما باأنها ت�سّغل حوايل 23 متجرا يف 12 مدينة 

يف اأنحاء اململكة مب�ساحة ترتاوح ما بني 2.000 و24.500 مرت مربع لكل متجر.

كما تقدم �سركة �ساكو خدمات اإ�سافية لعمالئها، ومثال على ذلك، تقوم ال�سركة بعر�س قائمة وا�سعة من منتجاتها عرب موقعها الإلكرتوين ليتمكن عمالوؤها من 
تخطيط احتياجاتهم قبل زيارتهم ملتاجر ال�سركة. كما اأنها تقدم خدمات اأخرى ت�سمل التو�سيل والرتكيب وال�سمان من �سركة �ساكو بالإ�سافة اإلى �سمان ال�سركة 
امل�سنعة. كما وتقدم �سركة �ساكو اأي�سا خدمة "الفرق كا�س" حيث ت�سمن لعمالئها ا�سرتجاع فارق ال�سعر الذي دفعوه يف حال وجدوا �سعرًا اأقل لنف�س املنتج لدى اأي 
من املتاجر الأخرى، ف�ساًل على بطاقات الولء "�ساكو مكافاآتي" )SACO My Rewards( التي تهدف اإلى زيادة عمالء �سركة �ساكو من خالل مكافاأة العمالء 

امل�سرتكني يف هذا الربنامج. 

وتقدم �سركة �ساكو جمموعة وا�سعة من العالمات التجارية مبا يف ذلك منتجات حتمل عالمتها اخلا�سة، كما اأنها املوزع احل�سري ملنتجات اي�س اإنرتنا�سونال 
يف اململكة )للمزيد من املعلومات، ف�ساًل راجع ق�سم -6-7-4( "اأ�سهم ممنوحة من مورد خارجي" والق�سم )4-5-1( "املوردون")، من بني منتجات اأخرى. 
وتعترب �سركة �ساكو مناف�سا اأ�سا�سيا يف جمال لوازم ومعدات احلدائق واملفرو�سات اخلارجية، كما اأنها تقدم جمموعة وا�سعة من الت�ساميم والعالمات التجارية 
احل�سرية، وتعترب اأي�سا مناف�سا رئي�سيا يف جمال منتجات اخلردوات، ولوازم التخزين والتنظيم ومواد البناء حيث تبيع مناذج ل تتوفر لدى غريها من متاجر 

التجزئة. 
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ونظرًا للتنوع الكبري لفئات منتجات ال�سركة والذي يغطي قطاعات متعددة ومتنوعة من �سوق التجزئة يف اململكة، فال يوجد مناف�سني لل�سركة يقدمون ت�سكيلة 
مماثلة تغطي جميع فئات املنتجات التي تقدمها. وعليه، تتاألف البيئة التناف�سية لل�سركة ب�سكل اأ�سا�سي من �سركات جتزئة تقوم مبناف�سة ال�سركة على بع�س فئات 

املنتجات التي تقدمها، ولي�س على جميعها. 

وفيما يلي نظرة على مناف�سي ال�سركة الرئي�سيني وفئات املنتجات التي يناف�سون ال�سركة عليها:

اجلدول 3-22: ترتيب ال�شركات املتناف�شة والفئات التناف�شية

الفئات املناف�شة لل�شركة املناف�س املرتبة

الأجهزة الكهربائية  اإك�سرتا 1

اخلارجية،  واملفرو�سات  واخلردوات،  والتنظيم،  التخزين،  ولوازم  ومنتجات  الكهربائية،  الأجهزة 
والأدوات  احلمامات،  واإك�س�سوارات  واملفار�س  املنزلية،  والأدوات  احلدائق،  ومعدات  ولوازم  والإنارة، 

والأجهزة الريا�سية، واأدوات وعدد ال�سيارات، والعدد و الأدوات اليدوية و الكهربائية 

هايرب بنده 2

والأدوات  والعدد  والتنظيم،  التخزين  ولوازم  الداخلية،  واملفرو�سات  ال�سحية،  والأدوات  املفار�س 
الكهربائية، واخلردوات، واأدوات ال�سباكة، و اأدوات الدهانات، والإنارة، واملفرو�سات اخلارجية، ومواد 

البناء، ولوازم ومعدات احلدائق، والأدوات املنزلية

)IKEA( اإيكيا 3

والإنارة،  واملفرو�سات اخلارجية،  ال�سباكة،  واأدوات  والتنظيم، واخلردوات،  التخزين،  ولوازم  منتجات 
ولوازم ومعدات احلدائق، والأدوات املنزلية، واملفار�س والأدوات ال�سحية

)Home Center( هوم �سنرت 4

الأدوات والأجهزة الريا�سية  يومارك 5

املفرو�سات اخلارجية، ولوازم ومعدات احلدائق  حدائق ال�سلطان 6

الأدوات والأجهزة الريا�سية غرناطة للريا�سة 7

امل�سدر: تقديرات يورومونيتور بناء على املقابالت مع التجار واأبحاث ال�سركة 

إكسترا

تعد "اإك�سرتا" اإحدى متاجر الأجهزة الإلكرتونية الرئي�سية يف اململكة العربية ال�سعودية، وتقدم جمموعة وا�سعة من الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية ذات عالمات 
اأ�سا�سي يف فئة الأجهزة  "اإك�سرتا" �سركة �ساكو ب�سكل  جتارية عاملية وخا�سة )Private Label( وباأ�سعار متفاوتة م�ستهدفة كافة �سرائح امل�ستهلكني. وتناف�س 
الكهربائية، اإل اأن �سركة �ساكو تركز حتديدا على املنتجات ال�سريعة الدوران واملنخف�سة الأ�سعار التي ل حتتاج اإلى م�ساحات بيع وا�سعة كاخلالطات واملحام�س 
والتي يتم �سراوؤها اإلى جانب اأدوات التطوير املنزيل الأخرى. هذا وتتيح "اإك�سرتا" لعمالئها فر�سة الت�سوق عرب الإنرتنت، كما تقدم قائمة وا�سعة من املنتجات 

الخرى )غري الأجهزة الكهربائية( من خالل 35 متجرا يف اأنحاء اململكة.

هايرب بنده

تعد جمموعة "هايرب بنده" من اأكرب جمموعات الهايرب ماركت يف اململكة، حيث تقدم ت�سكيلة وا�سعة من املنتجات مبا يف ذلك املنتجات الغذائية وغري الغذائية. 
وعلى الرغم من اأن املنتجات الغذائية ت�سكل اجلزء الرئي�سي من مبيعات "هايرب بنده"، اإل اأن "هايرب بنده" تقدم اأي�سا جمموعة وا�سعة من الأجهزة الكهربائية 

وم�ستلزمات املنزل واملطبخ املناف�سة ل�سركة �ساكو، مما يتيح لعمالئها ارتياد مكان واحد ل�سراء جميع احتياجاتهم.

إيكيا

الداخلية  املفار�س والأدوات ال�سحية واملفرو�سات  تناف�سها يف منتجات  اأنها  ل�سركة �ساكو يف اململكة، حيث  الرئي�سيني  املناف�سني  اإحدى   )Ikea( "اإيكيا" تعترب 
ولوازم التخزين والتنظيم والعدد والأدوات الكهربائية واخلردوات واأدوات ال�سباكة واأدوات الدهانات والإنارة واملفرو�سات اخلارجية ومواد البناء ولوازم ومعدات 
احلدائق والأدوات املنزلية. وتعترب عرو�س منتجات "اإيكيا" الأقرب اإلى عرو�س منتجات �سركة �ساكو، اإل اأن "اإيكيا" توفر جمموعة وا�سعة من املفرو�سات املنزلية 
ت�سغل  و  فقط،  "اإيكيا" التجارية  "اإيكيا" منتجات عالمة  تقدم  كما  �ساكو.  �سركة  تقدمها  ل  والتي  الطعام(  وغرف  املعي�سة  وغرف  النوم  )كمفرو�سات غرف 

متاجرها يف املنطقة الغربية وال�سرقية والو�سطى من اململكة. 

هوم سنتر

تنت�سر "هوم �سنرت" )Home Center( يف اأنحاء خمتلفة من اململكة، من خالل 25 متجرا تتنوع ما بني متاجر م�ستقلة وحمالت داخل مراكز الت�سوق. وتقدم 
"هوم �سنرت" منتجات ولوازم التخزين، والتنظيم، ومنتجات اخلردوات، واأدوات ال�سباكة، واملفرو�سات اخلارجية، والإنارة، ولوازم ومعدات احلدائق، والأدوات 

املنزلية، واملفار�س والأدوات ال�سحية. وكما هو احلال بالن�سبة لـ "اإيكيا"، ترتكز منتجات "هوم �سنرت" على املفرو�سات املنزلية التي ل تقدمها �سركة �ساكو.
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يو مارك

اأ�سا�سي معدات ولوازم اللياقة البدنية ولوازم املطبخ،  "كما ت�ساهد على التلفاز" )As seen on TV( وي�سمل ذلك ب�سكل  "يومارك" يف بيع منتجات  تخت�س 
وبالتايل تعترب �سركة "يومارك" من مناف�سي �سركة �ساكو. ولدى "يومارك" قناة تلفزيونية خا�سة بها حتت ا�سم "U-Mark TV Shopping Channel" والتي 
الذي تعر�س من خالله  الإلكرتوين  "يومارك" اأي�سا منتجاتها عرب موقعها  وتبيع  ال�ستالم".  "الدفع عند  بالرتويج ملنتجاتها وتقدمي خدمة  تقوم من خاللها 
قائمة منتجات ح�سرية باأ�سعار وعرو�س خا�سة. وت�سمل منتجات البيع الرئي�سة لديها اأجهزة الرك�س والأجهزة الريا�سية املنزلية والدراجات الريا�سية. ومتتلك 

يف اأنحاء اململكة، تقع يف الغالب داخل مراكز الت�سوق، وترتكز قوة مبيعاتها على العالمات احل�سرية وخدمات ال�سيانة املجانية. متجرا  "يومارك" 48 

حدائق السلطان

تتخ�س�س �سركة "حدائق ال�سلطان" يف جمال املفرو�سات اخلارجية ولوازم ومعدات احلدائق، وتقوم اأي�سًا با�سترياد النباتات من خارج اململكة، علما باأن عالمتها 
التجارية الرئي�سية لبيع املفرو�سات اخلارجية حتمل ا�سم "�سكاي لين". وتركز "حدائق ال�سلطان" على تقدمي ت�ساميم ومناذج جديدة وفريدة من نوعها يف 

اململكة، من خالل 7 متاجر منت�سرة يف املنطقة الو�سطى والغربية وال�سرقية من اململكة. 

غرناطة للرياضة

تعد "غرناطة للريا�سة" اإحدى اأكرب املجموعات املتخ�س�سة يف بيع امل�ستلزمات والإك�س�سوارات الريا�سية، وهي متخ�س�سة ب�سكل رئي�سي يف املالب�س الريا�سية 
ويف معدات اللياقة البدنية والريا�سة اخلارجية. وتقدم "غرناطة للريا�سة" العالمة التجارية "ليف جري" اخلا�سة باللوازم واملعدات الريا�سية وكذلك عالمتها 

التجارية اخلا�سة بها. وتعمل "غرناطة للريا�سة" من خالل 31 متجرا منت�شرة يف اأنحاء خمتلفة من اململكة.

الحصص السوقية 3   2

يبني اجلدول التايل احل�س�س ال�سوقية املقدرة ل�سركة �ساكو ومناف�سيها الرئي�سيني يف �سوق منتجات تطوير املنازل واخلردوات يف اململكة العربية ال�سعودية ح�سب 
تعريف املنتجات املذكورة يف فقرة التعريفات يف الق�سم )3-2( "التعريفات".

اجلدول 3-23: احل�ش�س ال�شوقية ل�شركة �شاكو ومناف�شيها الرئي�شيني 

احل�شة ال�شوقية لعام 2013م يف �شوق منتجات تطوير املناف�شون الرئي�شيون ل�شركة �شاكو
املنازل واخلردوات يف اململكة العربية ال�شعودية

5.3٪اإك�سرتا

5.0٪�ساكو

3.7٪هايرببنده

2.9٪اإيكيا

0.7٪هوم �سنرت

82.5٪اأخرين

امل�سدر: تقديرات يورومونيتور بناء على املقابالت مع التجار واأبحاث ال�سركة

مالحظات:

مت احت�ساب احل�س�س ال�سوقية بناء على تقدير مبيعات كل �سركة يف الفئات املت�سمنة يف هذه الدرا�سة ووفقا للتعاريف املبينة )للمزيد من املعلومات،  �
ف�ساًل راجع الق�سم )3-2( "التعريفات"( ومت تقييم احل�س�س ال�سوقية بناء على تقديرات يورومونيتور حلجم �سوق تطوير املنازل واخلردوات. وبناًء 
على ما �سبق، لي�س من ال�سروري اأن متثل احل�س�س ال�سوقية كامل مبيعات ال�سركة، حيث ميكن اأن تت�سمن مبيعات ال�سركة فئات اأخرى غري م�سمولة 

يف الدرا�سة.
من  � فئة  كل  يف  ال�سركة  مبيعات  تفا�سيل  تبني  ل  البيانات  هذه  ولكن  ال�سركات  لبع�س  ال�سنوية  التقارير  يف  املتوفرة  املبيعات  بيانات  ا�ستخدام  مت 

الفئات املت�شمنة يف الدرا�شة ولذلك قامت يورومونيتور بتقدير احل�ش�ض ال�شوقية بناء على م�شادر خمتلفة مثل املقابالت مع جتار التجزئة واجلملة 
واملوزعني للتو�سل لأدق النتائج نظرًا لطبيعة ال�سوق املجزاأة. 

املنازل  � تطوير  �سوق  حلجم  يورومونيتور  تقديرات  من  كح�سة  واملح�سوبة  �ساكو  ل�سركة  املراجعة  املبيعات  بيانات  على  بناء  �ساكو  مبيعات  قدرت 
واخلردوات.
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الشركة. 3

مقّدمة 1   3
ال�سركة ال�سعودية للعدد والأدوات )�ساكو( هي �سركة م�ساهمة �سعودية مبوجب قرار معايل وزير التجارة وال�سناعة رقم 178/ق وتاريخ 1432/05/26هـ )املوافق 
2011/04/30م( وال�سجل التجاري رقم 1010056595 بتاريخ 1405/02/26هـ )املوافق 1984/11/19م( وعنوانها امل�سجل هو �سارع التخ�س�سي يف مدينة 
الريا�س ومقرها الرئي�سي هو �سارع هند بنت عتبة، املتفرع من �سارع العليا يف الريا�س. وقد تاأ�س�ست �سركة �ساكو بالأ�سل ك�سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة 
وبراأ�س مال قدره ع�سرة ماليني )10.000.000( ريال �سعودي. وكان ال�سركاء املوؤ�س�سون فيها �سركة موؤ�س�سة احلميدي للتجارة بن�سبة ملكية 50٪ وعبداهلل طه 

بخ�س بن�سبة ملكية 25٪ وعبد الرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي بن�سبة ملكية ٪25.

مليون  ع�سر  �ستة  اإلى  �سعودي  ريال   )10.000.000( ماليني  ع�سرة  من  ال�سركة  مال  راأ�س  زيادة  مت  1990/12/30م(،  )املوافق  1411/06/12هـ  تاريخ  يف 
)16.000.000( ريال �سعودي مق�سمة اإلى �ستة ع�سر األف )16.000( ح�سة بقيمة اإ�سمية قدرها األف )1.000( ريال �سعودي للح�سة الواحدة، عن طريق 

ر�سملة قرو�س قدمها ال�سركاء اإلى ال�سركة.

ويف 1418/08/15هـ )املوافق 1997/12/15م( تنازلت �سركة موؤ�س�سة احلميدي للتجارة عن كامل ح�س�سها يف ال�سركة اإلى �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت.

ويف عام 2007م، بعد وفاة عبداهلل طه بخ�س وانتقال ملكية ح�سته اإلى ورثته، تنازل جميع الورثة عن كامل ح�س�سهم يف ال�سركة اإلى �سركة اأبرار العاملية القاب�سة 
)اململوكة من قبل نف�س الورثة(.

وثالثون  واأربعة  وثالثمائة  األف  وثالثون  وثالثة  وثالثمائة  مليون  واأربعون  ثالثة  مبلغ  ال�سركة  اإقرا�س  على  �ساكو  �سركة  يف  ال�سركاء  اتفق  2008م،  عام  يف 
تها من القر�س، قامت �سركة موؤ�س�سة احلميدي  )43.333.334( ريال �سعودي بهدف متويل اأعمال ال�سركة وتو�ّسعها يف �سوق التجزئة. ومن اأجل متويل ح�سّ
للمقاولت ببيع ح�سة بلغت 12.5٪ من ح�س�س ال�سركة ل�سركة اأبرار العاملية القاب�سة وعبد الرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي منا�سفًة فيما بينهما. فاأ�سبحت ح�سة 
�سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت 37.5٪ من راأ�س مال ال�سركة، وح�سة كل من �سركة اأبرار العاملية القاب�سة وعبد الرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي 31.25٪ من 

راأ�س مال ال�سركة.

ويف عام 2008م، اتفق ال�سركاء يف �سركة �ساكو على منح �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت ن�سبة من راأ�س مال ال�سركة حت�سب على اأ�سا�س �سايف الربح املحقق 
لل�سنة املالية املنتهية يف 2009/12/31م، على اأن متنح هذه الن�شبة �شرط اأال يقل �شايف الربح املحقق عن 20.19 مليون ريال �سعودي. ويف تاريخ 1431/03/10هـ 
)املوافق 2010/02/24م(، بعد اأن جنحت ال�سركة يف بلوغ هذه الأهداف، حددت ن�سبة راأ�س املال بـ2.5٪ من راأ�س مال ال�سركة اأي ما جمموعه اأربعمائة )400( 
ح�سة وقد وافق كل من �سركة اأبرار العاملية القاب�سة وعبد الرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي على منح �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت مائتي )200( ح�سة متثل 
1.25٪ من راأ�س مال ال�سركة. فاأ�سبحت ح�سة �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت 40٪ من راأ�س مال ال�سركة، وح�سة كل من �سركة اأبرار العاملية القاب�سة 

وعبدالرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي 30٪ من راأ�س مال ال�سركة.

مبوجب قرار ال�سركاء بتاريخ 1432/03/23هـ )املوافق 2011/02/24م(، قرر ال�سركاء حتويل ال�سركة من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإلى �سركة م�ساهمة 
مقفلة. ومّت نقل مائتان واأربعون )240( ح�سة من احل�س�س التي متلكها �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت، اإلى خالد حممد عبدالعزيز احلميدي و�سمري حممد 
عبدالعزيز احلميدي وهيثم حممد عبدالعزيز احلميدي، مبا يعادل ثمانني )80( ح�سة متثل 0.5٪ من راأ�س مال ال�سركة لكّل منهم، بحيث اأ�سبحت ح�سة �سركة 

موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت الإجمالية 38.5٪ من راأ�س مال ال�سركة، مقابل 30٪ لكل من �سركة اأبرار العاملية القاب�سة وعبد الرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي.

حتّولت ال�سركة اإلى �سركة م�ساهمة مقفلة مبوجب قرار معايل وزير التجارة وال�سناعة رقم 178/ق وتاريخ 1432/05/26هـ )املوافق 2011/04/30م( وبلغ راأ�س 
مالها �ستة ع�سر مليون )16.000.000( ريال �سعودي ومّت تغيري احل�س�س اإلى اأ�سهم بقيمة اإ�سمية قدرها ع�سرة )10( ريالت �سعودية لكل �سهم.

قبول  توثيق  مبوجبها  مّت  للمقاولت  احلميدي  موؤ�س�سة  �سركة  مع  اتفاقية  باإبرام  ال�سركة  م�ساهمو  قام  2011/05/18م(  )املوافق  1432/06/15هـ  تاريخ  يف 
امل�ساهمني بقيام �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت بتقا�سي ن�سبة 15٪ من �سايف اأرباح ال�سركة كعو�س مقابل اإدارة ال�سركة، هذا مع العلم اأن �سركة موؤ�س�سة 
احلميدي للتجارة، التي خلفتها لحقًا �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت، كانت تتقا�سى هذا العو�س منذ تاريخ 1986/09/29م. اإل اأنه مت اإنهاء هذه التفاقية 
اإنهاء وت�سوية بتاريخ 1435/03/21هـ )املوافق 2014/01/22م( مّت مبوجبها التفاق على ح�سول �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت على  من خالل اتفاقية 
اأ�سهم ال�سركة، بحيث مّت نقل اثنان و�سبعون األف )72.000( �سهم )متثل 4.5٪ من جمموع راأ�س املال( من ح�سة كل من عبد الرحمن ح�سن  ن�سبة 9٪ من 
عبا�س �سربتلي و�سركة اأبرار العاملية القاب�سة اإلى �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت بتاريخ 1435/05/14هـ )املوافق 2014/03/16م(. فاأ�سبحت ح�سة �سركة 
موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت 47.5٪ من راأ�س مال ال�سركة واأ�سبحت ح�سة كل من �سركة اأبرار العاملية القاب�سة وعبدالرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي 25.5٪ من 
راأ�س مال ال�سركة وح�سة كل من خالد حممد عبدالعزيز احلميدي و�سمري حممد عبدالعزيز احلميدي وهيثم حممد عبدالعزيز احلميدي 0.5٪ من راأ�س مال 

ال�سركة.

ويف تاريخ 1435/07/27هـ )املوافق 2014/05/26م(، متت زيادة راأ�س مال ال�سركة من �ستة ع�سر مليون )16.000.000( ريال �سعودي اإلى مائتني واأربعني 
مليون )240.000.000( ريال �سعودي مدفوعة بالكامل مق�سمة اإلى اأربعة وع�سرين مليون )24.000.000( �سهم عادي بقيمة اإ�سمية قدرها ع�سرة )10( ريال 
�سعودي لل�سهم الواحد، عن طريق ر�سملة مائتني واأربعة وع�سرين مليون )224.000.000( ريال �سعودي من الأرباح املبقاة. تعمل �سركة �ساكو يف جمال جتارة 
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التجزئة والبيع باجلملة لّلوازم املنزلية واملكتبية والعدد اليدوية ومعدات البناء والأجهزة الكهربائية. وقد �سجلت ال�سركة كافة فروعها بوزارة التجارة وال�سناعة 
باململكة. 

وت�سم ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2014م 2.035 موظف، وعدد املوظفني ال�سعوديني العاملني يف ال�سركة 694 موظف. وقد مت ت�سنيف ال�سركة �سمن النطاق 
ال�سركة كما يف  العاملة يف  القوى  اإجمايل  بن�سبة 34.1٪ من  �سعودة  ال�سركة من حتقيق معدل  اإذ متكنت  لل�سعودة  نطاقات  برنامج  وفق  املرتفع"  "الأخ�سر 

2014/12/31م.  

ويو�سح اجلدول التايل امل�ساهمون احلاليون يف ال�سركة قبل وبعد الطرح ون�سبة ملكيتهم يف راأ�س مال ال�سركة:

اجلدول 4-1: امل�شاهمون يف ال�شركة قبل وبعد الطرح

بعد الطرحقبل الطرحامل�شاهمون 

راأ�س املال الن�شبة املئويةعدد االأ�شهم*
)ريال �شعودي(

راأ�س املالالن�شبة املئويةعدد االأ�شهم*
)ريال �شعودي(

33.2579.800.000٪47.5114.000.0007.980.000٪11.400.000�سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت

17.8542.840.000٪25.561.200.0004.284.000٪6.120.000�سركة اأبرار العاملية القاب�سة

17.8542.840.000٪25.561.200.0004.284.000٪6.120.000عبدالرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي

0.35840.000٪0.51.200.00084.000٪120.000خالد حممد عبدالعزيز احلميدي

0.35840.000٪0.51.200.00084.000٪120.000�سمري حممد عبدالعزيز احلميدي

0.35840.000٪0.51.200.00084.000٪120.000هيثم حممد عبدالعزيز احلميدي

3072.000.000٪7.200.000---اجلمهور

100240.000.000٪100240.000.00024.000.000٪24.000.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة
*تت�سمن هذه الأ�سهم اأ�سهم ال�سمان املخ�س�سة لع�سوية جمل�س اإدارة ال�سركة الوارد ذكرها يف اجلدول )اأ-1( "جمل�س الإدارة".

تطّور رأس مال الشركة 2   3

اإن التغريات يف راأ�س مال ال�سركة وملكية امل�ساهمني متت على النحو التايل: 

تاأ�س�ست ال�سركة ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010056595 وتاريخ 1405/02/26هـ )املوافق 1984/11/19م( يف   .1
الريا�س براأ�س مال قدره ع�سرة ماليني )10.000.000( ريال �سعودي.

ومت توزيع احل�س�س عند تاأ�سي�س ال�سركة على النحو التايل:

اجلدول 4-2: امل�شاهمون يف ال�شركة عند تاأ�شي�شها

راأ�س املال )ريال �شعودي(ن�شبة امللكيةا�شم امل�شاهم

505.000.000٪�سركة موؤ�س�سة احلميدي للتجارة

252.500.000٪عبداهلل طه بخ�س

252.500.000٪عبد الرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي

10010.000.000٪املجموع

امل�سدر: ال�سركة

يف تاريخ 1411/06/12هـ )املوافق 1990/12/30م(، مت زيادة راأ�س مال ال�سركة من ع�سرة ماليني )10.000.000( ريال �سعودي اإلى �ستة ع�سر مليون   .2
األف )1.000( ريال �سعودي للح�سة الواحدة، عن  اإ�سمية قدرها  األف )16.000( ح�سة بقيمة  اإلى �ستة ع�سر  )16.000.000( ريال �سعودي مق�سمة 

طريق ر�سملة قرو�س قدمها ال�سركاء اإلى ال�سركة.

يف 1418/08/15هـ )املوافق 1997/12/15م(، قامت �سركة موؤ�س�سة احلميدي للتجارة بتحويل جميع ح�س�سها اإلى �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت.  .3

ويف عام 2007م، بعد وفاة عبداهلل طه بخ�س وانتقال ملكية ح�سته اإلى ورثته، تنازل جميع الورثة عن كامل ح�س�سهم يف ال�سركة اإلى �سركة اأبرار العاملية   .4
القاب�سة )اململوكة من قبل نف�س الورثة(.
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واأربعة وثالثون  األف وثالثمائة  واأربعون مليون وثالثمائة وثالثة وثالثون  ال�سركة مبلغ ثالثة  اإقرا�س  ال�سركاء يف �سركة �ساكو على  اتفق  يف عام 2008م،   .5
موؤ�س�سة  �سركة  قامت  القر�س،  من  تها  ح�سّ متويل  اأجل  ومن  التجزئة.  �سوق  يف  وتو�ّسعها  ال�سركة  اأعمال  متويل  بهدف  �سعودي  ريال   )43.333.334(
احلميدي للمقاولت ببيع ح�سة بلغت 12.5٪ من ح�س�س ال�سركة ل�سركة اأبرار العاملية القاب�سة وعبد الرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي منا�سفة فيما بينهما. 
فاأ�سبحت ح�سة �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت 37.5٪ من راأ�س مال ال�سركة، وح�سة كل من �سركة اأبرار العاملية القاب�سة وعبد الرحمن ح�سن عبا�س 

�سربتلي 31.25٪ من راأ�س مال ال�سركة.

ويف عام 2008م، اتفق ال�سركاء يف �سركة �ساكو على منح �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت ن�سبة من راأ�س مال ال�سركة حت�سب على اأ�سا�س �سايف الربح   .6
املحقق لل�سنة املالية املنتهية يف 2009/12/31م، على اأن متنح هذه الن�شبة ب�شرط اأال يقل �شايف الربح املحقق عن 20.19 مليون ريال �سعودي. ويف تاريخ 
1431/03/10هـ )املوافق 2010/02/24م(، بعد اأن جنحت ال�سركة يف بلوغ هذه الأهداف، حددت ن�سبة راأ�س املال بـ2.5٪ من راأ�س مال ال�سركة اأي ما 
اأبرار العاملية القاب�سة وعبد الرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي على منح �سركة موؤ�س�سة احلميدي  جمموعه اأربعمائة )400( ح�سة وقد وافق كل من �سركة 

للمقاولت مائتي )200( ح�سة متثل 1.25٪ من راأ�س مال ال�سركة. 

مبوجب قرار ال�سركاء تاريخ 1432/03/23هـ )املوافق 2011/02/24م(، قرر ال�سركاء حتويل ال�سركة من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإلى �سركة م�ساهمة   .7
مقفلة. ومّت نقل مائتان واأربعون )240( ح�سة من احل�س�س التي متلكها �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت، اإلى خالد حممد عبدالعزيز احلميدي و�سمري 
حممد عبدالعزيز احلميدي وهيثم حممد عبدالعزيز احلميدي، مبا يعادل ثمانني )80( ح�سة متثل 0.5٪ من راأ�س مال ال�سركة لكّل منهم، بحيث اأ�سبحت 
ح�سة �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت الإجمالية 38.5٪ من راأ�س مال ال�سركة، مقابل 30٪ لكل من �سركة اأبرار العاملية القاب�سة وعبد الرحمن ح�سن 

عبا�س �سربتلي.

حتّولت ال�سركة اإلى �سركة م�ساهمة مقفلة مبوجب قرار معايل وزير التجارة وال�سناعة رقم 178/ق وتاريخ 1432/05/26هـ )املوافق 2011/04/30م( وبلغ   .8
راأ�س مالها �ستة ع�سر مليون )16.000.000( ريال �سعودي ومّت تغيري احل�س�س اإلى اأ�سهم بقيمة اإ�سمية قدرها ع�سرة )10( ريالت �سعودية لكل �سهم.

اأ�سبحت هيكلة راأ�س مال ال�سركة بعد التحول يف عام 2011م على النحو التايل: 

اجلدول 4-3: امل�شاهمون يف ال�شركة بعد التحّول

راأ�س املال )ريال �شعودي(ن�شبة امللكية املبا�شرةا�شم امل�شاهم

38.56.160.000٪�سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت

30.04.800.000٪�سركة اأبرار العاملية القاب�سة

30.04.800.000٪عبد الرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي

0.580.000٪خالد حممد عبدالعزيز احلميدي

0.580.000٪�سمري حممد عبدالعزيز احلميدي

0.580.000٪هيثم حممد عبدالعزيز احلميدي

10016.000.000٪املجموع

امل�سدر: ال�سركة

يف تاريخ 1432/06/15هـ )املوافق 2011/05/18م( قام م�ساهمو ال�سركة باإبرام اتفاقية مع �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت مّت مبوجبها توثيق قبول   .9
اأن �سركة  اإدارة ال�سركة، هذا مع العلم  اأرباح ال�سركة كعو�س مقابل  امل�ساهمني بقيام �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت بتقا�سي ن�سبة 15٪ من �سايف 
موؤ�س�سة احلميدي للتجارة، التي خلفتها لحقًا �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت، كانت تتقا�سى هذا العو�س منذ تاريخ 1986/09/29م. اإل اأنه مت اإنهاء 
هذه التفاقية من خالل اتفاقية اإنهاء وت�سوية بتاريخ 1435/03/21هـ )املوافق 2014/01/22م( مّت مبوجبها التفاق على ح�سول �سركة موؤ�س�سة احلميدي 
للمقاولت على ن�سبة 9٪ من اأ�سهم ال�سركة، بحيث مّت نقل اثنان و�سبعون األف )72.000( �سهم )متثل 4.5٪ من جمموع راأ�س املال( من ح�سة كل من عبد 

الرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي و�سركة اأبرار العاملية القاب�سة اإلى �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت بتاريخ 1435/05/14هـ )املوافق 2014/03/16م(.

وبعد ا�ستكمال عملية التنازل عن الأ�سهم وفقًا ملا مت تو�سيحه اأعاله، اأ�سبحت ن�سبة ملكية امل�ساهمني البائعني على النحو التايل:

اجلدول 4-4: ن�شب ملكية امل�شاهمني البائعني يف ال�شركة بعد عملية التنازل عن االأ�شهم

راأ�س املال )ريال �شعودي(ن�شبة امللكية املبا�شرةا�شم امل�شاهم

47.57.600.000٪�سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت

25.54.080.000٪�سركة اأبرار العاملية القاب�سة

25.54.080.000٪عبد الرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي

0.580.000٪خالد حممد عبدالعزيز احلميدي
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راأ�س املال )ريال �شعودي(ن�شبة امللكية املبا�شرةا�شم امل�شاهم

0.580.000٪�سمري حممد عبدالعزيز احلميدي

0.580.000٪هيثم حممد عبدالعزيز احلميدي

100.016.000.000٪املجموع

امل�سدر: ال�سركة

يف تاريخ 1435/07/27هـ )املوافق 2014/05/26م(، متت زيادة راأ�س مال ال�سركة من �ستة ع�سر مليون )16.000.000( ريال �سعودي اإلى مائتني واأربعني   .10
مليون )240.000.000( ريال �سعودي مق�سمة اإلى اأربعة وع�سرين مليون )24.000.000( �سهم عادي بقيمة اإ�سمية قدرها ع�سرة )10( ريال �سعودي 

لل�سهم الواحد، عن طريق ر�سملة مائتني واأربعة وع�سرين مليون )224.000.000( ريال �سعودي من الأرباح املبقاة.

ونتيجًة لذلك، اأ�سبحت ن�سبة امللكية احلالية للم�ساهمني البائعني يف ال�سركة على النحو التايل:

اجلدول 4-5: ن�شب ملكية امل�شاهمني البائعني يف ال�شركة

راأ�س املال )ريال �شعودي(ن�شبة امللكية املبا�شرةا�شم امل�شاهم

47.5114.000.000٪�سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت

25.561.200.000٪�سركة اأبرار العاملية القاب�سة

25.561.200.000٪عبد الرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي

0.51.200.000٪خالد حممد عبدالعزيز احلميدي

0.51.200.000٪�سمري حممد عبدالعزيز احلميدي

0.51.200.000٪هيثم حممد عبدالعزيز احلميدي

100.0240.000.000٪املجموع

امل�سدر: ال�سركة

يو�سح اجلدول التايل التغرّيات يف راأ�س مال ال�سركة وتواريخها كالتايل:

اجلدول 4-6: التغرّيات يف راأ�س مال ال�شركة وتواريخها

راأ�س املالالتاريخ
)ريال �شعودي(

مبلغ الزيادة
)ريال �شعودي(

طريقة الزيادة

راأ�س املال عند التاأ�سي�س-ع�سرة ماليني )10.000.000( 1405/02/26هـ )املوافق 1984/11/19م(

ــة مــاليــني �ستة ماليني )6.000.000(�ستة ع�سر مليون )16.000.000(1411/06/12هـ )املوافق 1990/12/30م( ــت ــس ــة قـــرو�ـــس بــقــيــمــة � ــل ــم ــس عـــن طـــريـــق ر�
اإلــى  ال�سركاء  قدمها  �سعودي  ريـــال   )6.000.000(

ال�سركة.

مائتني واأربعة وع�سرين مائتني واأربعني مليون )1435/07/27240.000.000هـ )املوافق 2014/05/26م(
مليون )224.000.000( 

عــن طــريــق ر�ــســمــلــة مــائــتــني واأربـــعـــة وعــ�ــســريــن مليون 
)224.000.000( ريال �سعودي من الأرباح املبقاة.

امل�سدر: ال�سركة

اجلدول 4-7: تفا�شيل القرو�س والدفعات املقّدمة من قبل امل�شاهمني

املبالغ امل�شتحقة كما يف 2013/12/31مامل�شاهمات املقدمةالتطّورالعام

واأربعون مليون وثالثمائة وثالثة وثالثون 2008م ال�سركة مبلغ وقدره ثالثة  امل�ساهمون مبنح  قام 
األف وثالثمائة واأربعة وثالثون )43.333.334( ريال �سعودي لل�سركة على �سكل قرو�س. 

وقامت ال�سركة بت�سديد تلك القرو�س بالكامل خالل العام 2013م.

ــــون مــلــيــون  ــــع ثـــالثـــة واأرب
ــــة  ــــالث وثـــــالثـــــمـــــائـــــة وث
وثالثمائة  األـــف  وثــالثــون 
ـــــــــة وثــــــالثــــــون  ـــــــــع واأرب
ريــال   )43.333.334(

�سعودي

ل يوجد )مت الت�سديد كاماًل يف دي�سمرب 2013م(

امل�سدر: ال�سركة
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لمحة عامة عن كبار المساهمين 2   3

شركة مؤسسة الحميدي للمقاوالت 2 - 2 - 2

�سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة يف الريا�س مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010004135 وتاريخ 1387/06/09هـ 
)املوافق 1967/09/14م( وبراأ�س مال قدره خم�سة ماليني )5.000.000( ريال �سعودي. 

ت�سمل اأن�سطة هذه ال�سركة املقاولت العامة يف الطرقات واملرافئ واملباين، وال�سيانة والت�سغيل، واأعمال ال�سباكة، وتنظيف املدن، ومتلك العقارات وتطويرها.

اإن ملكية ال�سركاء يف �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت على النحو التايل:

اجلدول 4-8: هيكل ملكية �شركة موؤ�ش�شة احلميدي للمقاوالت

الن�شبة املئويةا�شم امل�شاهم

70٪�سركة اأبناء حممد عبدالعزيز احلميدي القاب�سة )"�سركة احلميدي القاب�سة"(

10٪خالد حممد عبدالعزيز احلميدي

10٪�سمري حممد عبدالعزيز احلميدي

10٪هيثم حممد عبدالعزيز احلميدي

100٪املجموع

امل�سدر: ال�سركة

�سركة احلميدي القاب�سة 3   3   3   3

�سركة احلميدي القاب�سة هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة يف الريا�س مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010233489 وتاريخ 1428/05/10هـ )املوافق 
2007/05/27م( وبراأ�س مال قدره خم�سمائة األف )500.000( ريال �سعودي.

وت�سمل اأن�سطة هذه ال�سركة املقاولت العامة ومقاولت الطرق واملوانئ واملباين و�سيانتها وت�سغيلها.

اإن ملكية ال�سركاء يف �سركة احلميدي القاب�سة على النحو التايل:

اجلدول 4-9: هيكل ملكية �شركة احلميدي القاب�شة

الن�شبة املئويةا�شم امل�شاهم

19.46٪خالد حممد عبدالعزيز احلميدي

19.44٪�سمري حممد عبدالعزيز احلميدي

19.44٪هيثم حممد عبدالعزيز احلميدي

12.50٪فتاة اأحمد عبدالقادر ال�سابونة

9.72٪اإلهام حممد عبدالعزيز احلميدي

9.72٪اإميان حممد عبدالعزيز احلميدي

9.72٪منى حممد عبدالعزيز احلميدي

100٪املجموع

امل�سدر: ال�سركة
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شركة أبرار العالمية القابضة 2 - 2 - 2

�سركة اأبرار العاملية القاب�سة هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة يف جدة مبوجب ال�سجل التجاري رقم 4030173959 وتاريخ 1428/11/09هـ )املوافق 
2007/11/19م( وبراأ�س مال قدره مليون )1.000.000( ريال �سعودي. 

وت�سمل اأن�سطة هذه ال�سركة متلك العقارات وتطويرها، وبناء واإدارة وت�سغيل الفنادق وال�سرتاحات واملباين ال�سكنية واملراكز التجارية، وبيع مواد البناء بالتجزئة 
وباجلملة.

اإن ملكية ال�سركاء يف �سركة اأبرار العاملية القاب�سة على النحو التايل:

اجلدول 4-10: هيكل ملكية �شركة اأبرار العاملية القاب�شة

الن�شبة املئويةا�شم امل�شاهم

40٪�سموءل عبد اهلل طه بخ�س

20٪هوازن عبد اهلل طه بخ�س

20٪اأمنية عبد اهلل طه بخ�س

20٪باهو عبد اهلل طه بخ�س

100٪املجموع

امل�سدر: �سركة اأبرار العاملية القاب�سة

عبدالرحمن حسن عباس شربتلي 2 - 2 - 2

عبدالرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي هو من امل�ساهمني املوؤ�س�سني لل�سركة، ويعد اإحدى ال�سخ�سيات ال�سعودية البارزة واملعروفة يف جمال الأعمال وال�ستثمارات يف 
ال�سرق الأو�سط، وهو اأي�سًا رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة ح�سن عبا�س �سربتلي. 

كما اأن ال�سيد عبدالرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي هو رئي�س جمل�س املديرين ملجموعة �سركات النهلة، وهو اأي�سًا ع�سو جمل�س اإدارة بنك الريا�س، وع�سو جمل�س 
اإدارة �سركة ال�سقر للتاأمني التعاوين. وال�سيد عبدالرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي هو موؤ�س�س ورئي�س جمل�س اإدارة جمموعة "�سيتي �ستارز" العقارية والتي تدير 

م�سروع "�سيتي �ستارز" يف م�سر، وهو اأحد اأكرب الأ�سواق التجارية وامل�ساريع الفندقية يف املنطقة.

المساهمون الذين يمتلكون 2٪ أو أكثر من أسهم الشركة 2 - 2 - 2

يو�سح اجلدول التايل ن�سب ملكية امل�ساهمني الذين ميتلكون ب�سورة مبا�سرة اأكرث من 5٪ من راأ�س مال �سركة �ساكو:

اجلدول 4-11: امل�شاهمني الذين ميتلكون ب�شورة مبا�شرة اأكرث من 5٪ من راأ�س مال �شركة �شاكو

الن�شبة املئويةاال�شم

بعد الطرحقبل الطرح

33.25٪47.5٪�سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت

17.85٪25.5٪�سركة اأبرار العاملية القاب�سة

17.85٪25.5٪عبدالرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي

امل�سدر: ال�سركة

يو�سح اجلدول التايل ن�سبة ملكية امل�ساهمني الذين ميتلكون ب�سورة مبا�سرة وغري مبا�سرة اأكرث من 5٪ من راأ�س مال ال�سركة:

اجلدول 4-12: امل�شاهمون الذين ميتلكون ب�شورة مبا�شرة وغري مبا�شرة اأكرث من 5٪ من راأ�س مال ال�شركة

الن�شبة املئويةاال�شم

بعد الطرحقبل الطرح

8.20٪11.72٪خالد حممد عبدالعزيز احلميدي

8.20٪11.71٪�سمري حممد عبدالعزيز احلميدي

8.20٪11.71٪هيثم حممد عبدالعزيز احلميدي
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الن�شبة املئويةاال�شم

بعد الطرحقبل الطرح

17.85٪25.50٪عبدالرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي

7.14٪10.20٪�سموءل عبد اهلل طه بخ�س

3.57٪5.10٪هوازن عبد اهلل طه بخ�س

3.57٪5.10٪اأمنية عبد اهلل طه بخ�س

3.57٪5.10٪باهو عبد اهلل طه بخ�س

امل�سدر: ال�سركة

رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها 3   3

الرؤية 2 - 2 - 2

تهدف ال�سركة اإلى اأن ت�سبح الوجهة الأولى يف قطاع التجزئة يف اململكة العربية ال�سعودية، من خالل تاأمني جميع احتياجات العمالء من العدد والأدوات ومنتجات 
وحلول تطوير املنازل، وذلك باأ�سعار تناف�سية ويف بيئة ت�سوق مالئمة للعمالء. 

الرسالة 2 - 2 - 2

ت�سعى ال�سركة اإلى:

فهم احتياجات العمالء وتوفري املنتجات واحللول املنزلية املالئمة لهم. �
تقدمي بيئة ت�سوق مالئمة للعمالء وذلك من خالل توفري جمموعة وا�سعة من املنتجات يف مكان واحد وباأ�سعار تناف�سية. �
تعزيز ثقة العمالء وذلك من خالل تقدمي خدمات منا�سبة لهم. �
العربية  � والدول  دول اخلليج  التو�سع يف  وذلك من خالل  املنازل  تطوير  اإقليميًا يف جمال منتجات  الرائدة  �ساكو  �سركة  متاجر  ت�سبح جمموعة  اأن 

الأخرى.

استراتيجية الشركة 2 - 2 - 2

استراتيجية الشركة

تهدف ا�سرتاتيجية ال�سركة اإلى ما يلي:

تو�سعة �سبكة املتاجر عن طريق افتتاح معار�س جديدة يف مدن جديدة وزيادة عدد املعار�س يف املدن املتواجدة فيها متاجر ال�سركة حاليَا. وت�سمل  �
ا�سرتاتيجية ال�سركة يف املدى املنظور افتتاح متاجر جديدة يف مدن حائل وجازان والطائف، بالإ�سافة اإلى افتتاح متجرين جديدين يف مدينة الريا�س.

تطوير املعار�س احلالية عن طريق زيادة م�ساحتها وحت�سني ت�سميمها الداخلي واخلارجي، وذلك لتح�سني جتربة ت�سوق امل�ستهلكني. �
التو�سع يف عدد من دول جمل�س التعاون اخلليجي يف امل�ستقبل. �
التجديد والتطوير امل�ستمّر لفئات املنتجات املعرو�سة مبا يتوافق مع متطلبات العمالء. �
تطوير خدمات ما بعد البيع بالإ�سافة اإلى خدمات ال�سيانة لزيادة حجم اأعمال ال�سركة واإيراداتها. �
تطوير وتدريب القوى العاملة يف ال�سركة من خالل برامج ال�سركة التدريبية.  �
ال�ستمرار يف �سعودة الوظائف تنفيذًا ل�سيا�سات ال�سركة ومتا�سيًا مع متطلبات ال�سعودة ال�سادرة عن وزارة العمل. �
ال�ستعداد لدخول مناف�سني جدد اإلى ال�سوق من خالل تقدمي عرو�س جمدية اقت�ساديًا للعمالء واحلفاظ على قاعدة عمالء ال�سركة وتو�سيعها. �

المزايا التنافسية ونقاط القوة 

القوة ال�شرائية الناجمة عن حجم اأعمال ال�شركة

يبلغ اإجمايل امل�ساحة التجارية احلالية للمتاجر التابعة ل�سركة �ساكو 126.131 مرتًا مربعًا يف خمتلف اأنحاء اململكة وهي ت�شتقبل عدد من الزائرين تقدره ال�شركة 
بحوايل 12 مليون زائر �سنويًا. اإن حجم اأعمال ال�سركة هذا ميّكنها من ال�ستفادة من اخل�سومات املقدمة من املوردين وامل�سنعني املحليني والدوليني فيما يتعلق 

ب�سراء كميات كبرية من املنتجات مثل �سركة اآي�س اإنرتنا�سونال و�سركة اأحمد عبدالواحد لالأجهزة والأدوات املنزلية و�سركة اجلفايل واأخوانه للمعدات الفنية.
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العالمة التجارية

بعد اأن داأبت ال�سركة لنحو ثالثة عقود من الزمن على خدمة عمالئها، اأ�سبح لديها اليوم عالمة جتارية معروفة يف اململكة يف جمال التجهيزات واملعدات ومنتجات 
تطوير املنازل والأدوات املنزلية. ومن اأجل املحافظة على قيمة وتطور هذه العالمة التجارية، ت�سعى �سركة �ساكو لتلبية حاجات عمالئها و التكّيف با�ستمرار مع 

متطلباتهم من خالل توفري جمموعة وا�سعة من املنتجات )ي�سل عددها اإلى اأكرث من 45.000 منتج( باأ�سعار تناف�سية وذلك �سمن بيئة ت�سوق مالئمة.

خربة الفريق االإداري 

الالزمة  باملهارات  ويتمتعون  ال�سركة  اأعمال  جمال  يف  وا�سعة  خربة  ولديهم  تاأ�سي�سها  منذ  ال�سركة  يف  عملوا  اأفرادًا  �ساكو  �سركة  يف  العليا  الإدارة  فريق  ي�سم 
للم�ساهمة يف منو اأعمالها. وت�سعى ال�سركة دائمًا اإلى ا�ستقطاب الأ�سخا�س ذوي الكفاءات واخلربات الالزمة ملوا�سلة عملية التطور والنمو يف اأعمال ال�سركة. 

وقد انعك�ست معرفة وخربة الإدارة العليا يف الأداء املايل القوي لل�سركة خالل ال�سنوات املا�سية. كما اأن الرئي�س التنفيذي/ الع�سو املنتدب وعدد من اأع�ساء 
جمل�س الإدارة اأع�ساًء يف عدد من جمال�س الإدارة ل�سركات مدرجة يف ال�سوق ال�سعودي )للمزيد من املعلومات، ف�سال راجع الق�سم )5-2-3( "خربات وموؤهالت 

اأع�ساء جمل�س الإدارة"(.

بيئة الت�شوق 

تعمل �شركة �شاكو على تدريب موظفيها يف خمتلف فئاتهم يف جمال خدمة العمالء ومعرفة املنتجات من اأجل متكينهم من تلبية متطلبات واحتياجات عمالئها. 

ممت متاجر �سركة �ساكو لتاأمني بيئة ت�سوق مالئمة للعمالء من خالل توفري ممرات وا�سعة واأ�ساليب عر�س ت�سّهل عملية الت�سوق للم�ستهلك. وتهتم ال�سركة  وقد �سُ
ب�سكل خا�س بالت�ساميم الداخلية ملتاجرها، اإذ ت�ساهم م�ساحة املتاجر الوا�سعة وطريقة و�سع البطاقات التعريفية ب�سكٍل وا�سح على املنتجات يف متكني العمالء 

من ايجاد خيارات خمتلفة الحتياجاتهم. 

وت�ساهم كل هذه العوامل يف تقدمي بيئة ت�سوق مالئمة لعمالء �سركة �ساكو.

العالقات مع كبار املوردين واملاركات العاملية

حر�ست �سركة �ساكو منذ تاأ�سي�سها على بناء عالقات مع موّردين بارزين على امل�ستوى العاملي واملحلي، مما مكن ال�سركة من توفري جمموعة وا�سعة من املنتجات 
لعمالئها. وبف�سل هذه العالقات ومن خالل اعتماد �سيا�سة التجديد والتحديث امل�ستمر للمنتجات املعرو�سة يف متاجرها، متكنت �سركة �ساكو من تقدمي منتجات 

جديدة قبل غريها من املناف�سني يف ال�سوق ال�سعودي.

ال�شراكة احل�شرية مع �شركة اآي�س اإنرتنا�شونال

يف 5 اأبريل 1988م، اأبرمت �سركة �ساكو اتفاقية توزيع ح�سري مع �سركة اأي�س هاردوير يف اململكة العربية ال�سعودية، وهي �سركة اأمريكية تعمل يف قطاع جتارة 
ر اأعمالها مبليارات الدولرات )للمزيد من املعلومات، ف�سال راجع الق�سم )4-5-1( "املوردون"(. وقد تنازلت �سركة اأي�س هاردوير عن عقد التوزيع  اجلملة وتقدَّ
اتفاقية  �ساكو  اإنرتنا�سونال و�سركة  اآي�س  بعد، وقعت �سركة  بتاريخ 2010/10/23م. يف ما  تنازل  اتفاقية  اإنرتنا�سونال مبوجب  اآي�س  اإلى �سركة  �ساكو  مع �سركة 
بتوزيع  اإنرتنا�سونال  اآي�س  �سركة  وتقوم  ال�سعودية حتى 2024/12/31م.  لل�سوق  �ساكو  ل�سركة  املمنوحة  لتجديد احلقوق احل�سرية  2014/03/12م  موؤرخة يف 
كميات �سخمة من ال�سلع اإلى عدد كبري من جتار التجزئة على امل�ستوى العاملي، ومن �سمنها �سركة �ساكو التي ت�ستفيد من اخل�سومات الكبرية التي تقدمها �سركة 
اآي�س اإنرتنا�سونال على امل�سرتيات باجلملة، ما ميثل ميزة تناف�سية لل�سركة يف �سوق منتجات التطوير املنزيل. اإن هذه التفاقية احل�سرية نافذة لغاية 31 دي�سمرب 
2024م وجتدد تلقائيًا لعدة فرتات، مدة كّل فرتة خم�س �سنوات، ما مل يخطر اأحد الطرفني الطرف الآخر برغبته يف عدم التجديد خالل مدة اأق�ساها �ستة اأ�سهر 

قبل تاريخ انتهاء هذه التفاقية.

وتوفر اتفاقية التوزيع احل�سري امل�سار اإليها اأعاله، عددا من امليزات التناف�سية وا�ستقرار يف اأعمال ال�سركة والتي بدورها قد ت�ساهم يف احلد من دخول مناف�سني 
جدد يف �سوق منتجات التطوير املنزيل يف اململكة نظرًا حلاجة املناف�سني اجلدد اإلى ابرام اتفاقيات مع موردين بحجم �سركة اآي�س اإنرتنا�سونال لبيع منتجات 

منزلية مناف�سة للمنتجات التي توفرها ال�سركة.

التنوع والتجديد امل�شتمر يف املنتجات

تقوم �شركة �شاكو ب�شراء كميات كبرية من املنتجات من خمتلف اأنحاء العامل لتلبية متطلبات عمالئها مما مكنها املحافظة على موقعها يف ال�شوق ال�شعودي بحيث 
تقوم ال�سركة بتوفري منتجات جديدة ومتنوعة يف اململكة )تتمثل يف 45.000 منتج تقريبًا( باأ�سعار تناف�سية. وت�ساهم املنتجات املتنوعة التي توفرها ال�سركة ب�سكل 

اأ�سا�سي يف جذب �سريحة وا�سعة من العمالء، مبا يف ذلك جتار اجلملة املحليني وامل�ستهلكني.

وي�ساهم هذا التنّوع يف املنتجات يف تغطية اأي تراجع يف الطلب فيما يتعلق باأي من املنتجات الأخرى لل�سركة.
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التغطية ال�شاملة لل�شوق املدعومة باخلدمات اللوج�شتية املتكاملة واأنظمة التوزيع

الدعم  توفر  �سيانة  3 مراكز  اإلى  بالإ�سافة  اململكة  داخل  12 مدينة  23 متجرًا موزعة على  اململكة من خالل  مناطق  منتجاتها يف خمتلف  ببيع  ال�شركة  تقوم 
الالزم ملبيعات هذه املتاجر)اأي خدمات ما بعد البيع( يف املنطقة الغربية والو�سطى وال�سرقية، واإلى ثالثة م�ستودعات يف مواقع ا�سرتاتيجية باملنطقتني الغربية 

والو�سطى، مب�ساحة اإجمالية لتخزين الب�سائع تبلغ 62.963 مرتًا مربعًا. 

ونظرًا حلاجة ال�سركة لنظام متكامل يربط كل من متاجرها ومراكز ال�سيانة اخلا�سة بها بالإ�سافة اإلى م�ستودعاتها، ويف اإطار جهودها امل�ستمرة لدعم وتعزيز 
وت�سريع ا�سرتاتيجية اأعمالها وخطط النمو التي و�سعتها، بداأت ال�سركة يف العام 2013م تطبيق نظام تخطيط موارد ال�سركات )ERP( من �ساب )SAP( لتطوير 

اإدارة خمزونها وم�شرتياتها على اأف�شل وجه. وقد بداأ ت�شغيل هذا الربنامج يف �شهر نوفمرب من عام 2013م. 

االلتزام بال�شعودة

النطاق  ال�سركة موؤخرَا �سمن  اأنه قد مت ت�سنيف  بالذكر  اأق�سامها، واجلدير  ال�سعوديني يف جميع  تعتمد �سركة �ساكو �سيا�سة توظيف وتدريب وترقية املوظفني 
ال�سركة م�ستمرة يف توطني الوظائف تنفيذا ل�سيا�سات ال�سركة ومتا�سيًا مع متطلبات ال�سعودة ال�سادرة عن  باأن  علمًا  نطاقات.  لربنامج  املرتفع" وفقًا  "الأخ�سر 

وزارة العمل.

 نبذة عن أعمال الشركة 3   3

تعمل ال�سركة يف قطاع منتجات تطوير املنازل واخلردوات، وهي ت�سّغل 23 متجرًا يف 12 مدينة يف اململكة )منها الريا�س وجدة والدمام واخلرب(، مبا فيها 3 
متاجر �سخمة حتت ا�سم "عامل �ساكو" تهدف اإلى تاأمني احتياجات العمالء فيما يخ�س التجهيزات املنزلية والأدوات الكهربائية والعدد والأدوات ومواد البناء 

وغريها من منتجات تطوير املنازل. 

 وتدير ال�سركة كل هذه املتاجر وت�سغلها مبا�سرًة، با�ستثناء متجرين ت�سغلهما بوا�سطة اأطراف اأخرى من خالل عقود امتياز يف كل من تبوك وخمي�س م�سيط. هذا 
وت�سّغل ال�سركة نوعني من املتاجر؛ 

متاجر "�ساكو" التي ترتاوح م�ساحتها ما بني 2.000 مرت مربع و6.000 مرت مربع. �
متاجر "عامل �ساكو" التي ترتاوح م�ساحتها بني 11.297 مرت مربع اإلى اأكرث من 24.500 مرت مربع والتي تقدم جمموعة اأو�سع من املنتجات.  �

هذا وقد افتتحت �سركة �ساكو يف عام 2004م، متجر "عامل �ساكو" الأول يف الريا�س، وهو متجر �سخم ميتد على م�ساحة 11.297 مرتًا مربعًا، وافتتحت ال�سركة 
فيما بعد متجري "عامل �ساكو" اآخرين. يقع املتجر الأول يف جدة وتبلغ م�ساحته 18.213 مرتًا مربعًا ومت افتتاحه يف العام 2010م، ويقع املتجر الثاين يف الظهران 

وتبلغ م�ساحته 24.681 مرتًا مربعًا مّت افتتاحه يف العام 2011م، وهو اأي�سًا اأ�سخم متجر �سمن �سبكة متاجر �سركة �ساكو.

اجلدول 4-13: عدد املتاجر احلالية

عدد املتاجر احلاليةاملدينةالرقم

9 )مبا يف ذلك متجر واحد لـ"عامل �ساكو"(الريا�س1

4 )مبا يف ذلك متجر واحد لـ"عامل �ساكو"(جدة2

1الدمام3

1 )متجر "عامل �ساكو"(الظهران4

1الأح�ساء4

1املدينة املنّورة6

1ينبع7

1تبوك8

1اجلبيل9

1بريدة10

1خمي�س م�سيط11

1اخلرب12

امل�سدر: ال�سركة

الغربية  باملنطقتني  ا�سرتاتيجية  مواقع  يف  امل�ستودعات  هذه  وتقع  والب�سائع.  باملنتجات  واإمدادها  متاجرها  �سبكة  لدعم  م�ستودعات  ثالثة  ال�سركة  ت�سغل  كما 
والو�سطى، مب�ساحة اإجمالية لتخزين الب�سائع تبلغ 62.963 مرتًا مربعًا. وت�سغل ال�سركة ثالثة مراكز �سيانة موزعة يف املناطق الو�سطى والغربية وال�سرقية.
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ويرد اأدناه و�سف لالأن�سطة التجارية التي تقوم بها ال�سركة مع ملحة عامة عن موّرديها وقاعدة عمالئها ومتاجرها ومنتجاتها ومناف�سيها.

الموّردون 2 - 2 - 2

ت�سرتي ال�سركة املنتجات من موّردين حمليني ودوليني. وهي تهدف ب�سكل دائم يف اإطار ا�سرتاتيجيتها ال�سرائية العامة اإلى �سراء املنتجات ذات النوعية الأف�سل 
باأح�سن الأ�سعار مبا�سرًة من املوّردين. ويو�سح اجلدول اأدناه معلومات عن املورديني الرئي�سني لل�سركة

اجلدول 4-14: موّردي ال�شركة الرئي�شيني

معلومات عن املوردالدولة2014م2013م2012ما�شم املوردالرقم

الإمارات 23.7٪36.0٪37.2٪اي�س انرتنا�سونال 1
العربية 

املتحدة، 
و الوليات 

املتحدة 
الأمريكية، 

وال�سني

�سركة امريكية وهي موّرد رئي�سي لأكرث من 4.800 متجرًا ملنتجات تطوير 
املنازل يف اأكرث من 60 دولة.

العدد  منتجات  من  كبرية  جمموعة  لل�سركة  انرتنا�سيونال  اأي�س  وتورد   
ماركة  ا�ستخدام  يف  احل�سري  احلق  �ساكو  ول�سركة  واخلردوات.  والأدوات 
اأي�س التجارية جلميع املنتجات التي ت�ستوردها من اأي�س انرتنا�سيونال. ويعترب 
فرع دبي احد مراكز التوزيع الدولية الثالثة ل�سركة اأي�س انرتنا�سيونال الى 

جانب ال�سني وبنما. 

�سركة اإبراهيم اجلفايل 2
واأخوانه للمعدات الفنية

اململكة العربية ٪16.2٪17.0*٪14.1*
ال�سعودية

�سركة �سعودية حمدودة امل�سوؤولية تورد ل�سركة �ساكو جمموعة من املنتجات 
منتجات  اإلى  بالإ�سافة  اللحام،  وماكينات  والك�س�سوارات  العدد  مثل: 

ح�سرية من "كارت�سر".

�سركة اأحمد عبدالواحد 3
لالأجهزة والأدوات 

املنزلية

اململكة العربية 
ال�سعودية

هي �سركة �سعودية تورد ل�سركة �ساكو جمموعة من املنتجات مثل: منتجات 
كينوود وديلوجني وبراون وفيليب�س وبيبي لي�س وغريه

�سركة نينجبو ليانغ 4
كورتينز املحدودة

�ساكو احلق يف ال�سني ول�سركة  واك�س�سواراتها  ال�ستائر  لل�سركة  تورد  �سركة �سينية 
التوزيع احل�سري لهذه املنتجات منذ اأغ�سط�س 2013م.

الإمارات ثري ام جلف ليمتد5
العربية املتحدة

�سركة اإماراتية تورد ل�سركة �ساكو منتجات العناية املنزلية

جمموع اأكرب خم�س موّردين من 
اجمايل م�شرتيات ال�شركة

٪51.4٪52.2٪40.7

امل�سدر: ال�سركة
* متثل هذه الأرقام اإجمايل م�سرتيات املوردون رقم 2، 3، 4 و5

الموّردون الدوليون  -2

بلغت م�سرتيات �سركة �ساكو من خالل �سركة اآي�س اإنرتنا�سونال حوايل 23.7٪ من اإجمايل م�سرتياتها يف عام 2014م، بينما ت�سرتي �سركة �ساكو ما تبقى من 
املنتجات عن طريق عدة موّردين دوليني اآخرين.

شركة آيس أ. 

ر اأعمالها  تاأ�س�ست �سركة اأي�س هاردوير يف العام 1924م وهي �سركة اأمريكية ذات م�سوؤولية حمدودة موؤ�س�سة يف ولية ديالوير تعمل يف قطاع جتارة اجلملة وتقدَّ
اأي�س  التابعة  �سركتها  خالل  من  وذلك  دولة   60 من  اأكرث  يف  املنازل  تطوير  ملنتجات  متجرًا   4.800 من  لأكرث  رئي�سي  موّرد  اليوم  وهي  الدولرات،  مبليارات 

اإنرتنا�سونال، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة موؤ�س�سة يف برمودا. 

بداأت العالقة بني �سركة �ساكو و�سركة اأي�س هاردوير يف العام 1988م عندما اأبرمت ال�سركة اتفاقية ع�سوية مع �سركة اأي�س هاردوير، منحت �سركة اأي�س هاردوير 
من خاللها �سركة �ساكو حق التوزيع احل�سري يف اململكة العربية ال�سعودية لكافة املنتجات التي تعر�سها �سركة اأي�س هاردوير. وقد تاأ�س�ست لحقًا �سركة اآي�س 
اإنرتنا�سونال، وهي �سركة تابعة ل�سركة اأي�س هاردوير لإدارة العمليات الدولية، يف حني اأ�سبحت �سركة اأي�س هاردوير تركز على اإدارة العمليات يف ال�سوق الأمريكي 

فقط. 

وقد تنازلت �سركة اأي�س هاردوير عن عقد التوزيع مع �سركة �ساكو اإلى �سركة اآي�س اإنرتنا�سونال مبوجب اتفاقية تنازل بتاريخ 2010/10/23م. وفيما بعد، وقعت 
�سركة اآي�س اإنرتنا�سونال و�سركة �ساكو اتفاقية موؤرخة يف 2014/03/12م لتجديد احلقوق احل�سرية املمنوحة ل�سركة �ساكو لل�سوق ال�سعودية حتى 2024/12/31م. 

وُتعترب �سركة اآي�س اإنرتنا�سونال واحدة من اأهم ال�سركات العاملية يف قطاع منتجات تطوير املنازل، وهي تزّود �سركائها الدوليني يف جتارة التجزئة بت�سكيلة وا�سعة 
من العدد والأدوات واخلردوات. وتقوم �سركة اأي�س اإنرتنا�سونال بتجميع طلبات جميع �سركائها الدوليني من جتار التجزئة، ومن �سمنها �سركة �ساكو، ومن ثم 
تقوم بال�سراء من امل�سّنعني بكميات كبرية مما ميّكن ال�سركاء الدوليني )مبا فيه �سركة �ساكو( من ال�ستفادة من اقت�ساديات احلجم وبالتايل احل�سول على 

اأ�شعار خمف�شة. 
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وتقوم �سركة اآي�س اإنرتنا�سونال بت�سغيل ثالثة مراكز توزيع دولية يف كل من ال�سني ودبي وبنما، مما ي�سّهل اإمكانية الو�سول اإلى املخزون الأ�سا�سي من املنتجات 
املطلوبة من خالل اخلدمة ال�سريعة لطلب الب�سائع اإلكرتونيًا.

اإ�سافة اإلى ذلك، بو�سع �سركة �ساكو �سراء كميات متنوعة من املنتجات من عدد كبري من املوردين بوا�سطة �سركة اآي�س اإنرتنا�سونال، الأمر الذي ي�سهل على �سركة 
�شاكو القيام بعمليات �شراء منتجاتها وميكنها من التعامل مع جهة واحدة )�شركة اآي�ض اإنرتنا�شونال( �شمن �شروط حمددة ومعروفة م�شبقًا، بداًل من التعامل مع 
عدد كبري من املوردين وفقًا ل�شروط قد تختلف من مورد اَلخر. وتقوم �شركة اآي�ض اإنرتنا�شونال ب�شحن تلك الب�شائع جمّمعًة اإلى م�شتودعات ومتاجر ال�شركة، بحيث 

يوؤدي ذلك اإلى احلد من القيود ويجعل عملية ال�سراء اأكرث مرونة واأقل كلفة.

وب�سفتها ع�سوًا يف �سبكة اآي�س اإنرتنا�سونال، متتلك �سركة �ساكو 22.022 �سهمًا من اأ�سهم الفئة A-2 متثل 2.3٪ من اإجمايل اأ�سهم �سركة اآي�س اإنرتنا�سونال 
بجميع فئاتها. وتقرتن هذه الأ�سهم بحقوق ت�سويت متثل 2.3٪ من اإجمايل حقوق ت�سويت م�ساهمي �سركة اآي�س اإنرتنا�سونال. 

هذا ومتلك ال�سركة اأ�سهمَا يف �سركة اي�س انرتنا�سيونال كما هو مو�سح يف اجلدول التايل. )للمزيد من املعلومات ف�ساَل راجع الق�سم )6-7-4( "اأ�سهم مملوكة 
يف مورد خارجي"(.

ال تت�شمن االتفاقية املربمة بني �شركة �شاكو و�شركة اي�ض انرتنا�شونال اأية اأحكام تتعلق باأ�شعار خمف�شة اأو حوافز تف�شيلية. ولكن من الناحية العملية، قد تقوم 
�سركة اي�س انرتنا�سونال من وقت لآخر بتقدمي بع�س العرو�س على بع�س الأ�سناف ي�ستفيد منها مورديها مبا فيهم �سركة �ساكو.

اجلدول 4-15: ملخ�س عن فئات االأ�شهم ل�شركة اآي�س اإنرتنا�شونال، وملكية �شركة �شاكو فيها

القيمة االإ�شمية العدد االإجمايلفئة االأ�شهم
لل�شهم

االأ�شهم اململوكة من �شركة �شاكوحقوق الت�شويت لل�شهم

ن�شبة حقوق ن�شبة امللكية عدد االأ�شهم
الت�شويت

A-1768.674سوت واحد لكل �سهم100 دولر اأمريكي�---

A-2216.95310.15٪10.15٪22.022�سوت واحد لكل �سهم100 دولر اأمريكي

2.23٪2.23٪22.022�شوت واحد لكل �شهم100 دوالر اأمريكي985.627املجموع

امل�سدر: ال�سركة

الموّردون الدوليون اآلخرون

توزيع ح�شرية وغري ح�شرية مع عدة  اتفاقيات  ال�شركة  اأبرمت  املوّردين. وقد  املنتجات من جمموعة متنوعة من  اأنواع خمتلفة من  �شاكو على  حت�شل �شركة 
�سركات يف العامل لت�سنيع منتجات موحدة املوا�سفات اأو منتجات ح�سب الطلب تباع يف متاجر �سركة �ساكو. هذا ولدى �سركة �ساكو اتفاقية توزيع ح�سرية مع 
�سركة نينجبو ليانغ كورتينز املحدودة يفوق حجم امل�سرتيات منها 1٪ من اإجمايل م�سرتيات ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة )للمزيد من املعلومات، ف�ساًل راجع 
الق�سم )4-5-1( "املوردون" من هذه الن�سرة(. ولهذه الغاية، قامت ال�سركة بت�سجيل بع�س العالمات التجارية امل�ستخدمة يف املنتجات التي يتم ا�ستريادها من 
م�شادر خمتلفة حول العامل وت�شويقها يف اململكة العربية ال�شعودية، مثل منتجات "�سبورتك�س" امل�سنعة ح�سب الطلب يف ال�سني وفق موا�سفات �سركة �ساكو والتي 

ت�سّوقها ال�سركة كعالمة خا�سة يف ال�سوق ال�سعودية.

الموّردون المحليون   -2

اأبرمت �سركة �ساكو عدة اتفاقيات توزيع ح�سرية وغري ح�سرية مع موّردين حمليني، هذا ولدى �سركة �ساكو اتفاقية توزيع ح�سرية مع �سركة اجلفايل واأخوانه 
للمعدات الفنية )على بع�س منتجات ماركة "كارت�سر"( يفوق حجم امل�سرتيات منها 1٪ من اإجمايل م�سرتيات ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة )للمزيد من 
املعلومات، ف�ساًل راجع الق�سم )4-5-1( "املوردون" من هذه الن�سرة(. ويتعني على املوّردين املحليني الراغبني يف عر�س منتجاتهم يف متاجر �سركة �ساكو التقّيد 
مبجموعة من القواعد والإجراءات ال�سارمة التي تطبقها ال�سركة ول�سمان اللتزام بتلك القواعد والإجراءات، ي�سرف ق�سم اإدارة امل�سرتيات يف �سركة �ساكو على 

موا�سفات جميع املنتجات. 

كما اأن ل�سركة �ساكو عالقات طويلة الأمد مع املوردين املحليني الرئي�سيني، تهدف من خاللها احل�سول على منتجات ذات جودة عالية لعمالئها. غري اأن �سركة 
�شاكو مل تربم اتفاقيات توزيع مع جميع موّرديها املحليني مف�شلًة عدم االرتباط ب�شراكات طويلة االأجل مع �شركاء غري ا�شرتاتيجيني. 

المتاجر والمستودعات ومراكز الصيانة 2 - 2 - 2

افتتحت �سركة �ساكو متجرها الأول يف العام 1985م. وقد بلغ عدد متاجرها كما بتاريخ هذه الن�سرة 23 متجرًا يف خمتلف اأنحاء اململكة، وتدير ال�شركة كل هذه 
املتاجر وت�سغلها مبا�سرًة، با�ستثناء متجرين يتم ت�سغيلهما من خالل اتفاقيات امتياز يف كل من تبوك وخمي�س م�سيط.
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كما ت�ستاأجر عادًة ال�سركة جميع متاجرها اأو الأرا�سي التي تقيم عليها متاجرها ملدة 3 �سنوات على الأقل قابلة للتجديد. وت�سّغل ال�سركة نوعني من املتاجر؛ اأ( 
متاجر "�ساكو" التي ترتاوح م�ساحتها ما بني 2.000 مرت مربع و6.000 مرت مربع( ومتاجر "عامل �ساكو" التي ترتاوح م�ساحتها بني 11.297 مرت مربع اإلى اأكرث 

من 24.500 مرت مربع والتي تقدم جمموعة اأو�سع من املنتجات والأ�سناف مثل الأثاث واملنتجات امل�ستخدمة خارج املنزل.

اجلدول 4-16: متاجر �شركة �شاكو يف 2014/12/31م 

امل�شاحة املخ�ش�شة املدينةالفرعالرقم
للمبيعات )مرت مربع(3

عدد املوظفنيموؤجر/مملوكتاريخ االفتتاح

45موؤجر1985/01/01م3.900الريا�سمتجر الورود1.

52موؤجر1992/09/01م5.853الريا�سمتجر التخ�س�سي2.

141موؤجر2004/05/05م11.297الريا�سعامل �ساكو3.

40موؤجر2009/03/02م3.379الريا�سمتجر البديعة4.

44موؤجر2010/05/08م3.714الريا�سمتجر احلمرا5.

66موؤجر2010/06/14م5.915الريا�سمتجر خري�س6.

37موؤجر2010/06/26م3.904الريا�سمتجر الرمال7.

44موؤجر2012/06/13م4.594الريا�سمتجر الق�سر8.

20موؤجر2015/02/19م4.241الريا�سمتجر عالية بالزا9.

39موؤجر2005/01/16م2.929بريدةمتجر بريدة10.

35موؤجر1994/11/01م3.668اخلربمتجر اخلرب11.

32موؤجر1999/11/01م2.009اجلبيلمتجر اجلبيل12.

36موؤجر2001/08/01م2.195الدماممتجر الدمام13.

137موؤجر2011/06/23م24.681الظهرانعامل �ساكو14.

50موؤجر2011/06/25م4.008الأح�ساءمتجر الأح�ساء15.

39موؤجر1994/02/01م2.480جدةمتجر الأندل�س16.

41موؤجر2000/01/01م2.346جدةمتجر التحلية17.

113موؤجر2010/06/09م18.213جدةعامل �ساكو18.

33موؤجر2014/05/08م5.258جدةمتجر ال�سواري19.

38موؤجر2007/09/02م2.938املدينة املنّورةمتجر املدينة20.

37موؤجر2010/10/13م3.374ينبعمتجر ينبع21.

ل ينطبق4�ساحب امتياز1997/07/01م2.205خمي�س م�سيطمتجر خمي�س م�سيط22.

ل ينطبق�ساحب امتياز1997/05/01م3.029تبوكمتجر تبوك23.

امل�سدر: ال�سركة

اجلدول 4-17: م�شتودعات �شركة �شاكو يف 2014/12/31م

عدد املوظفنيموؤجر/مملوكتاريخ االفتتاحامل�شاحة )مرت مربع(املدينةالفرعالرقم

173**موؤجر2010/03/01م44.030الريا�سحي ال�سلي*1.

2014/03/01م6.333

موؤجر2013/03/01م10.600الريا�سحي ال�سلي3.

4موؤجر2009/12/18م2.000جدةحي اخلمرة4.

امل�سدر: ال�سركة
* بتاريخ 2014/03/01م مت ا�ستئجار م�ساحة ا�سافية لهذا امل�ستودع تبلغ 6.333 مرت مربع من نف�س املوؤجر

** اإن موظفي م�ستودعي الريا�س يعملون يف املوقعني ح�سب احلاجة

3 قد تختلف امل�ساحات املوجودة يف هذا اجلدول عن امل�ساحات املبينة يف اتفاقيات الإيجار )ف�ساًل راجع الق�سم )11-9-2( "اتفاقيات الإيجار"( حيث ت�سري هذه التفاقيات يف بع�س الأحيان اإلى م�ساحات اكرب 
من امل�ساحة املخ�س�سة للمبيعات لأنها ت�سمل م�ساحات مواقف ال�سيارات وغريها من مرافق املعار�س. ويف بع�س الأحيان ت�سري هذه التفاقيات فقط اإلى م�ساحة الدور الأول من هذه املعار�س، فت�سبح امل�ساحات 

املذكورة يف هذا اجلدول ا�سغر من امل�ساحات الفعلية املخ�س�سة للمبيعات.
4 هذه املحالت يتم ت�سغيلها من قبل اأ�سحاب المتياز الذين يقدمون القوى العاملة الكافية حتت كفالتهم.
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اجلدول 4-18: مراكز �شيانة �شركة �شاكو يف 2014/12/31م

عدد املوظفنيموؤجر/مملوكتاريخ االفتتاحامل�شاحة )مرت مربع(املدينةالفرعالرقم

12موؤجر2010/06/08م 714الريا�سحي امللز1.

3موؤجر2011/06/23م131الظهرانعامل �ساكو25.

1موؤجر2010/06/09م20جدةالأندل�س36.
امل�سدر: ال�سركة

"عامل �ساكو" الأول يف الريا�س، وهو متجر �سخم تبلغ م�ساحته 11.297 مرتًا مربعًا وافتتحت ال�سركة فيما بعد  يف عام 2004م، افتتحت �سركة �ساكو متجر 
متجرين "عامل �ساكو" اآخرين. ويقع املتجر الأول يف جدة وتبلغ م�ساحته 18.213 مرتًا مربعًا ومت افتتاحه يف العام 2010م. ويقع املتجر الثاين يف الظهران وتبلغ 
م�ساحته 24.681 مرتًا مربعًا مّت افتتاحه يف العام 2011م، وهو اأي�سًا اأ�سخم متجر �سمن �سبكة �سركة �ساكو. ومنذ العام 2010م، تعمل ال�سركة على تنفيذ خطة 

تو�سعية طموحة حيث ت�ساعفت م�ساحة متاجر التجزئة فيها منذ بدء تنفيذ اخلطة اإذ بلغ متو�سط امل�ساحة التجارية للمتجر حاليَا 5.540 مرتًا مربعًا.

ويف اإطار خطتها التو�سعية، تنوي �سركة �ساكو افتتاح متاجر جديدة يف كل من مدن حائل والطائف وجازان والريا�س. وقد قامت ال�سركة بتوقيع عقد اإيجار ملعر�س 
جديد يف جازان بتاريخ 2014/06/12م وهي يف طور جتهيز هذا املعر�س الذي تنوي ال�سركة افتتاحه يف  يوليو 2015م. كما قامت ال�سركة بتوقيع عقد اإيجار 
ملعر�س جديد يف حائل بتاريخ 2014/12/04م وتنوي ال�سركة افتتاحه يف  يناير 2016م. بالإ�سافة اإلى ذلك قامت ال�سركة بتوقيع عقد اإيجار ملعر�س جديد يف 

الريا�س )متجر الدرعية بتاريخ 2012/12/01م( وتنوي ال�سركة افتتاحه يف  مايو 2015م.

ويدعم �سبكة متاجر �سركة �ساكو ثالثة م�ستودعات يف مواقع ا�سرتاتيجية باملنطقتني الغربية والو�سطى، مب�ساحة اإجمالية لتخزين الب�سائع تبلغ 62.963 مرتًا 
مربعًا، بالإ�سافة اإلى ثالثة مراكز �سيانة موزعة يف املناطق الو�سطى والغربية وال�سرقية من اململكة.

المنتجات 2 - 2 - 2

تعر�س �سركة �ساكو يف املتاجر اخلا�سة بها جمموعة وا�سعة من املنتجات ت�سمل حوايل 45.000 نوع خمتلف من اللوازم املتفرعة من االأ�شناف التالية:

 الأدوات املنزلية	•

الأدوات الكهربائية	•

الأجهزة املنزلية الكهربائية	•

معدات ولوازم احلدائق	•

املفرو�سات اخلارجية	•

الإنارة	•

اخلردوات	•

اأدوات الدهانات 	•

املفار�س واإك�س�سوارات احلمامات	•

العدد والأدوات اليدوية والكهربائية	•

مواد البناء	•

املفرو�سات الداخلية	•

الأدوات والأجهزة الريا�سية	•

اأدوات وعدد ال�سيارات 	•

اأدوات ال�سباكة	•

لوازم التخزين والتنظيم	•

األعاب الأطفال	•

اأبرمت �سركة �ساكو اتفاقيات مع عدد من املوّردين الدوليني واملحليني لتزويد �سركة �ساكو مبنتجات حتمل عالمات جتارية متعددة، مبا فيها عالمات "اأي�س"، 
و"غروهي"، و"كينوود"، و"ماكيتا"، و"مولينك�س"، و"كارت�سر" بالإ�سافة اإلى العديد من العالمات التجارية الأخرى. وتلتزم ال�سركة بتطوير وجتديد منتجاتها 
با�ستمرار، كما تقوم بطلب وعر�س منتجات مبوا�سفات ثابتة عامليًا، وتقوم يف اأحيان اأخرى بتعديل موا�سفات بع�س املنتجات مبا يتما�سى مع متطلبات امل�ستهلك 

ال�سعودي وذلك لإر�ساء قاعدة عمالئها املتنامية. 

كما تطمح �شركة �شاكو اإلى زيادة الكفاءة يف اإدارة املخزون وهي ترّكز على ت�شفية خمزونها بطريقة فعالة. وفيما يلي ملخ�ض عن الطرق التي ت�شتخدمها �شركة 
�ساكو لزيادة الكفاءة يف اإدارة املخزون:

املنتجات حتت الت�سفية: جتمع �سركة �ساكو هذه املنتجات �سمن كتّيب ترويجي وتوزعه على جميع عمالئها الذين يزورون متاجر �سركة �ساكو. وي�سدر   .1
هذا الكتّيب عادة مرتني يف ال�سنة.

املنتجات املعيبة: تعمد ال�سركة اإلى جمع هذه املنتجات ومن ثم يتم عر�سها على م�سرتي اجلملة وبيعها يف مزاد علني خارج معار�سها.  .2
برنامج "القطعة الأخرية": حيث يخّف�س النظام الآيل تلقائيًا �سعر القطعة الأخرية من اأي منتج معرو�س يف اأي متجر بهدف ت�سفية املخزون.   .3

وهكذا ت�ساهم اخلطوات املو�سحة اأعاله يف ت�سفية املخزون القدمي يف املتاجر بحيث تت�سع رفوفها لأنواع جديدة من الأدوات واللوازم.

5 اإن مركز ال�سيانة للمنطقة ال�سرقية موجود �سمن متجر عامل �ساكو يف الظهران.
6 اإن مركز ال�سيانة للمنطقة الغربية موجود �سمن متجر الأندل�س يف جدة.
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أقسام الشركة 3   3

لدى ال�سركة 11 اإدارة رئي�سية تقوم بالدعم الالزم لت�سغيل واإدارة عمليات ال�سركة، وهي كالتايل:

1. الإدارة املالية

2. اإدارة تقنية املعلومات

3. اإدارة امل�سرتيات

4. اإدارة الت�سويق

5. الإدارة القانونية

6. ق�سم اإدارة املخاطر

7. اإدارة العقارات

8. اإدارة املوارد الب�سرية

9. اإدارة الإمداد وامل�ساندة

10. اإدارة ت�سنيف املنتجات وعر�سها

11. ق�سم اخلدمات

اإلدارة المالية 2 - 2 - 2

يعمل يف ق�سم املحا�سبة واملالية 25 موظفا كما بتاريخ دي�سمرب 2014م، علمًا باأن املدير املايل لل�سركة هو امل�سوؤول عن اإدارة هذا الق�سم. 

يو�سح الر�سم البياين اأدناه الهيكل التنظيمي لالإدارة املالية:

á«dÉŸG IQGOE’G ¢ù«FQ

áeÉ©dG äÉHÉ°ù◊G ôjóe

áÑ°SÉfi ¢ù«FQ

áæjõN ÚeCGπ°üfiπ°SGôeÖ°SÉfi

äÉÑdÉ£e ∫ qhCG Ö°SÉfiáæjõÿG ∫ qhCG ±ô°ûeΩÉY ∫ qhCG Ö°SÉfi

الإدارة املالية م�سوؤولة عما يلي:

ال�سيا�سات والإجراءات 3   3   3   3

تطوير وتنفيذ واملحافظة على ال�سيا�سات والإجراءات املالية لل�سركة ل�سمان اإدارة ورقابة مالية �سليمة. �
التاأكد من اأن ال�سيا�سات والإجراءات املحا�سبية املعتمدة تتما�سى مع ال�سيا�سات العامة ل�سركة �ساكو ومتوافقة مع معايري املحا�سبة ال�سادرة عن الهيئة  �

ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني، وتقوم الدارة املالية ب�سفة دورية مبراجعة تلك ال�سيا�سات والإجراءات وتو�سي بالتعديالت ال�سرورية.

املوازنات 3   3   3   3

م�ساعدة اأق�سام ال�سركة يف اإعداد املوازنات اخلا�سة بها والتي ت�سمل النفقات الراأ�سمالية والت�سغيلية. �
اإعداد التقارير الدورية عن اإنحرافات النتائج الفعلية عن املوازنة وحتليل الأ�سباب وا�ستعرا�س الفروقات مع الإدارات واقرتاح الإجراءات الت�سحيحية  �

املنا�سبة للرئي�س التنفيذي.
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اإدارة راأ�ش املال العامل 3   3   3   3

حتديد متطلبات راأ�س املال العامل وحجم واأنواع التمويل املطلوبة. �
مراقبة متطلبات راأ�س املال العامل ب�سورة دورية ل�سمان مطابقتها مع املعايري املحددة. �

اإدارة املخاطر 3   3   3   3

التاأكد من اأن موجودات ومطلوبات ال�سركة معتمدة مبوجب م�ستندات كافية و�سحيحة، وقد مّت ت�سجيلها واإظهارها ب�سكل �سحيح يف القوائم املالية  �
لل�سركة.

يقوم الق�سم دوريا بتقييم املخاطر املالية والت�سغيلية والئتمانية للتاأكد من اأنها �سمن املعايري املقبولة. �
املحافظة على الرقابة الداخلية املنا�سبة �سواًء الإدارية منها اأو التطبيقية، وذلك ل�سمان اأن اأ�سول ال�سركة م�سانة وحممية �سد اخل�سائر. �

حما�سبة التكاليف 3   3   3   3

تطوير وحتليل هيكل تكلفة الأعمال )الإنحرافات، الفعلية مقابل املعايري والنفقات وعمليات اجلرد، الخ( ومراقبة عنا�سر التكلفة امل�ستمرة ح�سب  �
خطة العمل املعتمدة.

اخلزينة والبنوك 3   3   3   3

التاأكد من اأن طلبات احل�سول على الت�سهيالت الئتمانية واللتزامات مبوجب العقود املربمة يتم املوافقة عليها ب�سكل �سحيح.  �
التفاو�ض على ال�شروط واأحكام اتفاقيات الت�شهيالت واإدارة خماطر التقلب يف �شعر �شرف العمالت واإدارة ال�شالحيات ح�شب التفاوي�ض املعتمدة.  �
التاأكد من اأن جميع ح�سابات البنوك تتم مطابقتها ب�سكل دوري مع ك�سوفات البنوك والتحقق من الختالفات. �

التقارير 3   3   3   3

التاأكد من اأن املخ�س�سات وامل�ستحقات وامل�ساريف املدفوعة م�سبقًا والت�سويات ال�سهرية وال�سنوية حل�سابات ال�سركة قد متت ب�سكل كامل ودقيق بناًء  �
على م�ستندات كافية. 

�سمان اإعداد التقارير املالية يف حينه والتاأكد من دقتها، وحتليل الو�سع املايل واإعداد التقارير املالية التو�سيحية وعر�سها على الرئي�س التنفيذي. �

إدارة تقنية المعلومات 2 - 2 - 2

تتطلب عمليات �سركة �ساكو اإدارة متكاملة معنية بتقنية املعلومات لإدارة كل جانب من جوانب الأعمال اليومية بدءًا من املخزون والإمداد وامل�ساندة و�سوًل اإلى 
جدول رواتب اأكرث من 2.000 موظف، ل �سيما واأن اأعمال ال�سركة ت�سمل بيع اأكرث من 45 األف نوع من اللوازم واملعدات يتّم توريدها من مئات املوّردين املحليني 

والدوليني.

هذا وا�ستخدمت �سركة �ساكو منذ 12 عامًا نظامَا خا�سَا بها والذي كان عبارة عن برنامج مطّور داخليا يلبي احتياجات ال�سركة يف جمال تقنية املعلومات. ولكن 
مع منو ال�سركة ال�سريع، فاقت هذه الحتياجات ما ميكن اأن يوفره هذا النظام. ويف عام 2013م، قررت ال�سركة ال�ستثمار يف نظام �ساب )ERP SAP( العاملي 

لتخطيط موارد املوؤ�س�سات، وهو ي�سكل نظامًا متكاماًل ي�ستمل على عمليات موجهة بهدف دعم الأعمال احلالية يف ال�سركة وخططها التو�سعية الإ�سافية. 

يذكر اأن نظام �ساب )SAP ERP( طورته �سركة �ساب اإي جي، وهي �سركة اأملانية تاأ�س�ست يف عام 1972م. ويدعم هذا النظام قطاعات خمتلفة وت�شتخدمه 
�سركات عاملية مثل �سركة بوينغ، و�سركة اإيربا�س، و�سركة مر�سيد�س بنز، و�سركة اأرامكو ال�سعودية، و�سركة �سابك والعديد من ال�سركات الأخرى.

وتطمح �سركة �ساكو اإلى اأن يرفع هذا النظام من فعالية م�ستوى ال�سراء، ل�سيما واأن �سركة اآي�س اإنرتنا�سونال ت�ستخدم النظام ذاته، مما ي�سمح لل�سركتني املزيد 
من التن�سيق يف عمليات ال�سراء وي�سهل ب�سكل ملحوظ طلب املنتجات ب�سكل تلقائي بح�سب م�ستوى املخزون. 

وي�ساهم هذا النظام يف التكامل التام بني اأق�سام ال�سركة مثل ق�سم الت�سويق وق�سم اإدارة امل�سرتيات واأق�سام اأخرى، مما ميّكنها من التحكم الكامل باملخزون، 
واإدارة امل�ستودعات، وتخطيط تنّوع الب�سائع، واملوارد الب�سرية، واإدارة العالقات مع العمالء )متابعة �سلوك العمالء(، وتقييم املوردين واأدائهم، وتقارير اإح�ساء 

وحتليل املبيعات، وي�سمح لل�سركة باإدارة اأن�سطتها بفعالية والتخطيط امل�سبق ل�سرتاتيجياتها التجارية بناًء على معلومات دقيقة.

ويعتمد هذا النظام على خوادم مركزية موجودة �سمن مركز بيانات )Data Center- Tier 3( ت�سغله �سركة احتاد ات�سالت )موبايلي(. ويرتبط املركز الرئي�سي 
لل�شركة وجميع متاجرها وخمازنها ب�شكل مبا�شر بهذه اخلوادم املركزية من خالل خطي ات�شال مبا�شرين )IP-VPN( يوفرهما كل من �سركة احتاد ات�سالت 

)موبايلي( و�سركة الت�سالت املتكاملة.

ات�سالت  احتاد  و�سركة  اإم  بي  اآي  �سركتا  تقدمه  الذي   "Disaster Recovery Solution" الطوارئ  بنظام  2014م  مايو  �سهر  يف  ال�سركة  ا�ستثمرت  كما 
التي ت�سمن ا�ستمرارية اخلدمة يف حال حدوث   )""Virtualized Server Recovery( "واملعروف حتت ا�سم "خدمة ا�سرتداد النظام الفرتا�سي ،)موبايلي(

عطل يف اخلوادم املركزية املوجودة �سمن مركز البيانات )Data Center- Tier 3(. وقد بداأ ت�سغيل هذا النظام يف �سهر نوفمرب 2013م.
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هذا وي�سم ق�سم اإدارة تقنية املعلومات كما يف 31 دي�سمرب 2014م 17 موظفًا موزعني على ق�سمني، حيث يتولى 7 موظفون اإدارة تطبيقات الأعمال بينما يتولى 10 
موظفون اإدارة ق�سم البنية التحتية والأمن. 

إدارة المشتريات 2 - 2 - 2

اأهمية كربى لتنويع معرو�ساتها وتوفري اأكرب جمموعة  اأهم امل�ستوردين يف اململكة العربية ال�سعودية يف جمال تطوير املنازل، تويل �سركة �ساكو  باعتبارها اأحد 
ممكنة من املنتجات من خالل اإدارة امل�سرتيات يف ال�سركة. وت�سعى ال�سركة با�ستمرار اإلى تقدمي منتجات جديدة بهدف توفري حلول �ساملة لعمالئها، مع الرتكيز 

ب�سكل اأ�سا�سي على ا�سترياد الأ�سناف من جميع اأنحاء العامل يف الوقت املنا�سب بجودة عالية واأ�سعار تناف�سية. 

وتقوم اإدارة امل�سرتيات يف �سركة �ساكو مبعاينة الب�سائع واملنتجات قبل �سرائها اإما ب�سكل مبا�سر من خالل زيارة امل�سانع اأو من خالل الطلب اإلى املوردين اإر�سال 
عينات اإلى مكتب اإدارة امل�سرتيات الرئي�سي يف �سركة �ساكو. ويتم معاينة هذه العينات ملعرفة مدى مالئمة هذه الب�سائع ملتطلبات ال�سوق ال�سعودي. وقد يتم الطلب 

اإلى املورد اأو امل�سّنع بتعديل هذه املنتجات مبا يتنا�سب مع ال�سوق ال�سعودي.

وبهدف التطوير امل�ستمر جلميع فئات منتجاتها، ت�سارك �سركة �ساكو بانتظام يف العديد من املعار�س الدولية التجارية لتكون على ا�سطالع باأحدث املنتجات 
والتقنيات بغية تقدميها لعمالئها.

وتقوم ال�سركة بدرا�سة وافية لتحديد اجلدوى من تخ�سي�س امل�ساحة للمنتجات اجلديدة يف متاجرها. وبعد درا�سة اجلدوى، يجتمع فريق امل�سرتيات يف ال�سركة 
ل اإلى اتفاق مع املوّرد، يعمل ق�سم اإدارة امل�سرتيات على  باملوّردين حيث يتم التفاو�س ب�ساأن الأ�سعار والكميات قبل املوافقة على �سراء املنتج. وبعد اأن يتّم التو�سّ

.)SAP ERP( تاأمني تواجد املنتج ب�سكل دائم يف املتاجر عرب اإر�سال طلبيات ال�سراء من خالل نظام �ساب لتخطيط موارد ال�سركة

وي�سم ق�سم اإدارة امل�سرتيات يف ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2014م 31 موظفًا. 

إدارة التسويق 2 - 2 - 2

ال�ستثمار  ال�سركة  توا�سل  تعتمدها،  التي  التطوير  ا�سرتاتيجية  يف  رئي�سيًا  وعاماًل  تناف�سية  ميزة  ت�سّكل  التجارية  عالمتها  قيمة  باأن  ال�سركة  ثقة  من  انطالقًا 
ت�سويقية  اأن�سطة  اإطالق  ذلك  وي�سمل  املنازل.  تطوير  ملنتجات  ال�ساملة  احللول  �سوق  يف  رائدة  جتارية  كعالمة   )SACO( "ساكو�" عالمة  وترويج  الت�سويق  يف 
واإعالنية متنوعة مثل و�سع الإعالنات على قنوات التلفزيون ويف ال�سحف وعلى اللوحات العالنية يف الطرقات وتنظيم الفعاليات الرتويجية داخل متاجر ال�سركة 
وخارجها. وتعمل �سركة �ساكو على تعزيز عالمتها التجارية وزيادة الولء لها وللمنتجات التي تقدمها عرب تنفيذ مبادرات ت�سويقية متنوعة ومبتكرة. بالإ�سافة 
اإلى ذلك، تقوم اإدارة الت�سويق بت�سميم وتوزيع كتّيب ترويجي تعر�س فيه جمموعة وا�سعة من املنتجات. كما قامت اإدارة الت�سويق بتطوير تطبيقات اأندرويد واأبل 

للهواتف الذكية بهدف اإعالم عمالئها املمّيزين باأحدث منتجاتها واآخر توجهاتها. 

وتقوم ال�سركة مبنح بطاقات "�ساكو مكافاآتي" )SACO My Rewards( والقيام بحمالت ترويجية م�سرتكة مع اأطراف اأخرى )مثل اخل�سومات اخلا�سة لفرتة 
حمددة التي ي�ستفيد منها حاملو بطاقات الئتمان من بع�س البنوك( لتعزيز ولء العمالء وتطوير العالقات على املدى الطويل مع عمالئها.

التوا�سل مع  اأ�سا�س  على  ال�سوق  اأبحاث  اإجراء  ال�سركة من خالل  ا�سرتاتيجية  و�سع  الت�سويق يف  ق�سم  ي�ساهم  الرتويجية،  واحلمالت  الإعالنات  اإلى  بالإ�سافة 
العمالء. فيحّلل ق�سم الت�سويق توجهات ال�سوق وي�ستخدم نظام تخطيط موارد ال�سركات )ERP( من �ساب )SAP(  ل�ستك�ساف �سلوك امل�ستهلكني، ف�سال عن 
ا�ستخدام مواقع التوا�سل الجتماعي )مثل املواقع الإلكرتونية، واأنظمة مراكز الت�سال، ومواقع التوا�سل الجتماعي )مثل في�سبوك وتويرت واإن�ستجرام( للتوا�سل 

مع عمالء ال�سركة وفهم اهتماماتهم. 

كما جتري �سركة �ساكو، بالتعاون مع �سركات اإعالنية عاملية، اأبحاثًا متقدمة لدرا�سة ال�سوق وفهم احتياجات العمالء ب�سكل اأف�سل وتكييف موا�سفات منتجاتها 
املعرو�سة بناًء عليها.

ي�سم ق�سم الت�سويق يف ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2014م 25 موظفًا يعملون �سمن فريقني: 

الفريق الإبداعي الذي يتولى �سوؤون الت�ساميم الإعالنية للمواد الت�سويقية التي يتم ن�سرها؛ �
وفريق الت�سويق امليداين املعني بجمع معلومات ال�سوق والإ�سراف على تنفيذ ا�سرتاتيجية الت�سويق يف ال�سركة داخل متاجر �سركة �ساكو.  �

اإلدارة القانونية 2 - 2 - 2

تتمثل امل�سوؤوليات الرئي�سية لالإدارة القانونية فيما يلي: 

ال�سركة  � العليا فيما يتعلق ب�سوؤون  القانونية ملجل�س الإدارة والإدارة  التاأ�سي�سية والعقود وتقدمي امل�سورة  القانونية وامل�ستندات  الوثائق  مراجعة جميع 
القانونية. 

اإعداد م�سودات العقود والتفاقيات القانونية.  �
رفع الدعاوى ومتابعتها �سد الغري ومتثيل ال�سركة اأمام الق�ساء.  �
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تقدمي امل�سورة القانونية جلميع الإدارات الداخلية يف ال�سركة.  �
مراجعة جميع الأنظمة والتعاميم والتوجيهات ال�سادرة عن اجلهات احلكومية فيما يتعلق باأعمال ال�سركة.  �
الإ�سراف على عملية الرت�سيح والتفاو�س مع املكاتب اخلارجية والتي تعمل يف جمال املحاماة والإ�ست�سارات القانونية عند احلاجة خلدماتها.  �
ال�سراف على عقد اجلمعيات العامة ومراجعة الوزارات واجلهات احلكومية املعنية.  �

قسم إدارة المخاطر 2 - 2 - 2

يقوم ق�شم اإدارة املخاطر بالعمل على حماية مباين ال�شركة وم�شتودعاتها وخمزونها، من خالل ن�شر عنا�شر االأمن وكامريات املراقبة وتوظيف اأ�شخا�ض لتاأمني 
ال�سالمة. ويكمن الهدف الرئي�سي من ن�سر عنا�سر الأمن يف ردع ال�سارقني والتبليغ عن احلوادث، مما ي�سمح لل�سركة باتخاذ التدابري املنا�سبة. ويوؤّمن احلرا�سة 

يف مباين ال�سركة وم�ستودعاتها 93 رجل اأمن مب�ساندة اأكرث من 800 كامريا للمراقبة تغطي كل متاجر ال�سركة وم�ستودعاتها كما يف 31 دي�سمرب 2014م. 

النرثيات  بح�ساب  ي�سمى  ما  اأو  ال�سناديق  اأمناء  اإلى  امل�سّلمة  واملبالغ  املتاجر  ب�سناديق  املتعلقة  املالية  العمليات  مبراقبة  با�ستمرار  الق�سم  هذا  يقوم  كما 
 .)pettycash(

بالإ�سافة اإلى ذلك، ان�سم موؤخرًا اإلى فريق �سركة �ساكو م�سوؤول عن ال�سالمة متخ�س�س يف مكافحة احلرائق للعمل على تنفيذ ا�سرتاتيجية للوقاية من احلرائق 
يف املتاجر وامل�ستودعات كافة. 

إدارة العقارات 2 - 2 - 2

تهدف �سركة �ساكو يف هذا املجال الى تاأمني مواقع متميزة ملتاجرها لفرتات طويلة وباأ�سعار منا�سبة وذلك من خالل ابرام عقود اإيجار طويلة الأجل مع مطّوري 
املجمعات التجارية ومالكي الأرا�سي.

ويتولى ق�شم ال�شوؤون العقارية مهمة حتديد اأف�شل املواقع للمتاجر اجلديدة والتفاو�ض ب�شاأن �شروط واأحكام عقود االإيجار واإدارة العالقة مع اأ�شحاب العقارات 
مبا فيها التفاو�س ب�ساأن جتديد العقود.

وكثريًا ما يقوم الو�سطاء العقاريون اأو اأ�سحاب العقارات بالتوا�سل مع ال�سركة ب�ساأن تقدمي فر�س اأو عرو�س لإيجار معار�س. وُتعترب �سركة �ساكو بف�سل حجم 
عملياتها وقاعدة عمالئها الوا�سعة من امل�ستاأجرين الأ�سا�سيني يف املجمعات التجارية، التي ت�سعى اإداراتها ل�ستقطاب هذا النوع من امل�ستاأجرين بهدف زيادة 
نوعية  �شروط على  لفر�ض  التجارية  املجمعات  مع مطّوري  التفاو�ض  بالقدرة على  �شاكو  �شركة  تتمتع  اإلى ذلك،  اإ�شافة  التجاري.  املجمع  املت�شوقني على  اإقبال 

امل�ستاأجرين املجاورين. 

إدارة الموارد البشرية 2 - 2 - 2

تويل �سركة �ساكو اأهمية كبرية لختيار وتدريب موظفيها. وحتر�س ال�سركة، مب�ساعدة �سندوق تنمية املوارد الب�سرية، على توظيف ال�سعوديني وتدريبهم ب�سورة 
منتظمة. كما ت�سارك ال�سركة يف منتديات التوظيف لتاأمني فر�س العمل لل�سباب ال�سعودي حيث يلتقي فريق ال�سركة بطالبي العمل ويجري مقابالت معهم لبحث 

اإمكانية ان�سمامهم اإلى القوى العاملة يف ال�سركة )للمزيد من املعلومات، ف�ساًل راجع الق�سم )4-7( "املوظفون"(. 

إدارة اإلمداد والمساندة 2 - 2 - 2

تتاألف اإدارة الإمداد وامل�ساندة من ق�سم اخلدمات اللوج�ستية وق�سم امل�ستودعات.

للمنتجات  تقني  للقيام بفح�س  امل�سّدر  البلد  ب�سركات متخ�س�سة يف  امل�سرتيات،  ق�سم  ال�سراء من  ا�ستالم طلبيات  وبعد  اللوج�ستية،  ق�سم اخلدمات  ي�ستعني 
التي يتم �شراءها �شمن خمتربات متخ�ش�شة قبل �شحن تلك املنتجات اإلى اململكة من اأجل �شمان اإمتثالها للمعايري التي تفر�شها الهيئة ال�شعودية للموا�شفات 
واملقايي�س واجلودة. وما اأن ت�سل املنتجات اإلى اململكة، تكلف ال�سركة مكاتب التخلي�س اجلمركي لتخلي�س وا�ستالم هذه املنتجات ونقلها اإلى امل�ستودعات، ومن 

.)SAP( من �ساب )ERP( ثم يقوم ق�سم امل�ستودعات بتوزيع الب�سائع بح�سب طلبات كل متجر واحتياجاته بطريقة اآلية عرب نظام تخطيط موارد ال�سركات

كما اأنه بو�سع متاجر ال�سركة اإجراء طلبيات م�ستعجلة عرب م�ستودعاتها يف احلالت التي يطلب فيها العميل ب�سكل عاجل منتجات غري متوفرة باملعر�س، مما ي�سمح 
بت�سليم املنتجات خالل 24 �ساعة من تقدمي الطلب. 

وتعتمد ال�سركة على اأ�سطولها اخلا�س لتو�سيل الب�سائع كبرية احلجم من متاجرها اإلى عمالئها. اأما فيما يخ�س نقل الب�سائع بني م�ستودعات ومتاجر ال�سركة، 
فتعتمد ال�سركة ب�سكل اأ�سا�سي على اأطراف اأخرى متخ�س�سة باخلدمات اللوج�ستية.

وي�سم ق�سم اخلدمات اللوج�ستية 17 موظفًا كما يف 31 دي�سمرب 2014م ، اأما ق�سم امل�ستودعات في�سم 177 موظف.
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إدارة تصنيف المنتجات وعرضها  2 - 2 - 2

عرو�س  وحتليل  العمالء،  طلبات  وتقييم  ال�سوق،  اأبحاث  على  بناًء  ال�سركة  معرو�سات  �سمن  تدخل  التي  املنتجات  جمموعة  اختيار  عملية  الإدارة  هذه  تتولى 
املناف�سني، وامل�ساركة يف املعار�س الدولية. كما تتولى هذه الإدارة و�سع خطة عمل �ساملة لكل فئة من املنتجات حتدد النطاق ال�سعري والكمية التي يجب �سراوؤها 

وطريقة عر�سها.

كما تعمل هذه الإدارة بالتن�سيق مع اإدارة امل�سرتيات حيث تقوم بدور الإ�سراف عليها وذلك ل�سمان اأن �سراء املنتجات يتوافق مع ال�سرتاتيجيات املعتمدة.

قسم الخدمات 22 - 2 - 2

ي�سرف هذا الق�سم ب�سكل رئي�سي على تنفيذ خدمة التو�سيل والرتكيب املتوفرة يف متاجر �سركة �ساكو ح�سب الطلب، حيث ي�سم ق�سم التو�سيل والرتكيب فريق 
�س يتاأّلف من موّظفني ذوي خربة عالية يف نقل وتركيب املنتجات التي ت�سمل على �سبيل املثال ل احل�سر الأر�سيات اخل�سبية والع�سب الإ�سطناعي  خدمات متخ�سّ

والأثاث ومكّيفات الهواء. 

اإ�سافة اإلى ذلك، ي�ستطيع العمالء بعد التو�سيل والرتكيب الت�سال بهذا الق�سم من اأجل اأي ا�ستف�سارات اأو م�ساكل ما بعد البيع، مما يعزز ثقة العمالء بال�سركة.

الموظفون 3   3
يبلغ جمموع موظفي ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2014م 2.035 موظف، منهم 694 موظفًا �سعوديًا. وقد مت ت�سنيف ال�سركة �سمن النطاق "الأخ�سر املرتفع" 
وفق برنامج نطاقات لل�سعودة اإذ متكنت ال�سركة من حتقيق معدل �سعودة بن�سبة 34.1٪ من اإجمايل القوى العاملة يف ال�سركة كما يف 2014/12/31م. واجلدير 

بالذكر اأن ال�سركة ل توظف  اأي عمالة اأجنبية على غري كفالتها.

ويبنّي اجلدول التايل عدد موظفي ال�سركة للفرتات املذكورة اأدناه:

اجلدول 4-19: عدد موظفي ال�شركة يف ال�شنوات 2011م و2012م و2013م ودي�شمرب 2014م
دي�شمرب 2014مدي�شمرب 2013مدي�شمرب 2012مدي�شمرب 2011مالق�شم

440629708694ال�سعوديون

1.1091.1031.1791.341غري ال�سعوديني

1.5491.7321.8872.035جمموع عدد املوظفني

34.1٪37.5٪36.3٪28.4٪ن�شبة املوظفني ال�شعوديني

امل�سدر: ال�سركة

يتم تدريب املوظفني ال�سعوديني اجلدد على مرحلتني. يف املرحلة الأولى تتولى �سركات تدريب متخ�س�سة برامج التاأهيل والتدريب وحت�سني م�ستوى الإدراك لبيئة 
العمل واإخ�ساعهم لدورات يف اللغة الإجنليزية وغريها من املهارات ال�سرورية. اأما يف املرحلة الثانية تقوم ال�سركة بالتدريب من خالل برنامج تدريبي خا�س بها، 

حيث يتم الحتفاظ باملر�سحني اجلادين واملوؤهلني، والذين يح�سلون على وظائف ثابتة لدى ال�سركة يف نهاية فرتة التدريب التي ت�ستغرق 4 اأ�سهر.

اأما العاملني غري ال�سعوديني يف ال�سركة فيتم توظيفهم من خالل مكاتب توظيف خارجية. ويجري ق�سم املوارد الب�سرية يف ال�سركة مقابالت مع املر�سحني قبل 
�شة للتاأكد من اأنهم يتمتعون بالكفاءات املطلوبة. توظيفهم ل�شمان ا�شتيفاء كافة ال�شروط املطلوبة للعمل، ويتم اإختبار مهاراتهم عمليًا يف مرافق اختبار متخ�شّ

اأما موظفو الإدارة املتو�سطة يف ال�سركة فيتم توظيفهم عن طريق وكالت التوظيف يف اململكة العربية ال�سعودية اأو خارجها. وتويل ال�سركة دائمًا الأولوية للمواطنني 
ال�سعوديني عند التوظيف.

اإ�سافة اإلى ذلك، و�سعت الإدارة احلالية خطة حتفيز تقوم ب�سكل رئي�سي على تدريب موظفي الإدارة وتر�سيخ قيم ال�سركة وروؤيتها لتاأهيل قيادات �سابة و�سمان 
اإ�ستمراريتها ومنوها امل�ستقبلي.

التوّقعات المستقبلية  4   3

ة كبرية يف ال�سوق عن طريق:  ت�سعى �سركة �ساكو با�ستمرار اإلى املحافظة على منو اأعمالها وربحيتها واإلى ال�ستحواذ على ح�سّ

انت�سار  � زيادة  يف  والإ�ستمرار  م�ساحتها  زيادة  خالل  من  وذلك  احلالية  متاجرها  لتحديث  �ساكو  �سركة  تخطط  ال�شركة:  ملتاجر  اجلغرايف  التو�شع 
بتاريخ  الدرعية  متجر  )وهو  الريا�س  مدينة  يف  جديد  ملعر�س  اإيجار  عقد  بتوقيع  ال�سركة  قامت  وعليه،  اململكة.  مناطق  معظم  لتغّطي  متاجرها 
2012/12/01م(، وتنوي ال�سركة افتتاحه يف  مايو 2015م. بالإ�سافة اإلى ذلك، قامت ال�سركة بتوقيع عقد اإيجار ملعر�س جديد يف جازان بتاريخ 
2014/06/12م وهي يف طور جتهيز هذا املعر�س الذي تنوي ال�سركة افتتاحه يف  يوليو 2015م. كما قامت ال�سركة بتوقيع عقد اإيجار ملعر�س جديد 

يف حائل بتاريخ 2014/12/04م وتنوي ال�سركة افتتاحه يف  يناير 2016م.  
تطوير جمموعة منتجات ال�شركة: تركز �سركة �ساكو على تقدمي اأف�سل بيئة ت�سوق، وذلك من خالل تقدمي خيارات اأو�سع من املنتجات وحتديث هذه  �

املنتجات املعرو�سة وتطويرها مبا يتطابق مع اجتاهات ال�سوق ومتطلبات العمالء. هذا ول تنوي �سركة �ساكو حاليا تقدمي اأي فئات منتجات جديدة، 
و�سرتكز على التطوير امل�ستمر لفئات املنتجات التي تقدمها حاليًا.
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هيكل الشركة وحوكمتها. 3

الهيكل التنظيمي 1   3

يو�سح الر�سم البياين اأدناه الهيكل التنظيمي لل�سركة:

áeÉ©dG á«©ª÷G

IQGOE’G ¢ù∏›

á©LGôŸG áæ÷

á«∏NGódG á©LGôŸG

ájò«ØæàdG áæé∏dG äBÉaÉµŸGh äÉë«°TÎdG áæ÷
…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

…ó«ª◊G óªfi Òª°S

¢ù«FQ
á«dÉŸG IQGOE’G

¿Gƒ«c óªM ÒeCG

¢ù«FQ
äÉjÎ°ûŸG IQGOEG

º°SÉb óªMCG ºXÉf

IQGOEG ¢ù«FQ
äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J
ÜƒjCG ÜƒjCG óFGQ

IQGOEG ¢ù«FQ
äÉ©«ÑŸGh ≥jƒ°ùàdG

…ó«ª◊G óªfi ºã«g

¿hDƒ°ûdG IQGOEG ¢ù«FQ
ÚØXƒŸGh ájQGOE’G 

…ó«ª◊G óªfi ódÉN

أعضاء مجلس اإلدارة 2   3

يتكون جمل�س اإدارة ال�سركة من )9( اأع�ساء مت تعيينهم من قبل اجلمعية العامة التي انعقدت يف تاريخ 1435/09/23هـ )املوافق 2014/07/20م(

تت�سمن م�سوؤوليات رئي�س جمل�س الإدارة والأع�ساء الآخرين التايل:

رئيس مجلس اإلدارة 2 - 2 - 2

الدعوة لجتماعات جمل�س الإدارة واجلمعية العامة وتروؤ�سها. �
متثيل ال�سركة يف املحافل الر�سمية والإعالمية وغري ذلك. �
�سمان و�سوح ودقة خطة عمل جمل�س الإدارة واأولوية املو�سوعات التي تعر�س على جمل�س الإدارة. �
�سمان اأن م�سوؤوليات جمل�س الإدارة تتفق مع روؤية وا�سرتاتيجية ال�سركة. �
�سمان و�سوح مهام جمل�س الإدارة ونطاق عمل واأ�س�س توزيع الأدوار فيما بني الأع�ساء. �
الت�سويت فيما يتعلق بتعيني الإدارة العليا وامل�سوؤولني التنفيذيني. �
تقييم اأداء اأع�ساء جمل�س الإدارة. �

أعضاء مجلس اإلدارة 2 - 2 - 2

امل�ساركة يف اإعداد اخلطط ال�سرتاتيجية لل�سركة وتوجيهها.  �
الإ�سراف على اللجنة التنفيذية ل�سمان التنفيذ الفعال ل�سيا�سات واأهداف ال�سركة. �
امل�ساركة يف حتديد ا�سرتاتيجيات واأولويات ال�سركة ومراقبة ال�ستخدام الفعال والأمثل لأ�سول ال�سركة. �
الت�سويت على تعيني الرئي�س التنفيذي والإدارة العليا. �
اإدراج اأي معامالت مع اأطراف ذات عالقة يف جدول اأعمال اجلمعيات العامة للموافقة عليها. �
املوافقة على امليزانية ال�سنوية لل�سركة. �

وتقوم جلنة الرت�سيحات واملكافاآت باقرتاح املكافاأة اخلا�سة التي يح�سل عليها رئي�س جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب بالإ�سافة اإلى املكافاأة املقررة لأع�ساء جمل�س 
الإدارة واملن�سو�س عليها يف النظام الأ�سا�سي. 
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يو�سح اجلدول اأدناه تفا�سيل عن اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة: 

اجلدول 5-1: اأع�شاء جمل�س اإدارة ال�شركة 
اجلهة املن�شباال�شمالرقم

املمثلة
تاريخ امللكية غري املبا�شرةامللكية املبا�شرة*ال�شفةالعمراجلن�شية

الع�شوية***
الن�شبة 

قبل 
االكتتاب

عدد 
االأ�شهم 

قبل 
االكتتاب

الن�شبة 
بعد 

االكتتاب

عدد 
االأ�شهم 

بعد 
االكتتاب

قبل 
االكتتاب

بعد 
االكتتاب

عبدالرحمن 1
اأمني ح�سن 

جاوه

رئي�س جمل�س 
الإدارة

غري تنفيذي/62�سعودي-
م�ستقل

2014/07/20م1.000٪01.000٪0٪0**٪0

خالد حممد 2
عبدالعزيز 

احلميدي

رئي�س اإدارة 
ال�سوؤون الإدارية 

واملوظفني/ 
ع�سو

�سركة 
موؤ�س�سة 

احلميدي 
للمقاولت

2014/07/20م7.85٪11.22٪0.3584.000٪0.5120.000٪تنفيذي58�سعودي

�سمري حممد 3
عبدالعزيز 

احلميدي

الرئي�س 
التنفيذي/

الع�سو املنتدب

�سركة 
موؤ�س�سة 

احلميدي 
للمقاولت

2014/07/20م7.85٪11.21٪0.3584.000٪0.5120.000٪تنفيذي55�سعودي

هيثم حممد 4
عبدالعزيز 

احلميدي

رئي�س اإدارة 
الت�سويق 

واملبيعات /
ع�سو

�سركة 
موؤ�س�سة 

احلميدي 
للمقاولت

2014/07/20م7.85٪11.21٪0.3584.000٪0.5120.000٪تنفيذي49�سعودي

�سموءل 5
عبداهلل طه 

بخ�س

�سركة ع�سو
اأبرار 

العاملية 
القاب�سة

2014/07/20م7.14٪10.2٪00٪00٪غري تنفيذي45�سعودي

بندر خالد 6
اإبراهيم 

الرتكي

2014/07/20م0٪0٪01.000٪1.000**0٪غري تنفيذي44�سعودي-ع�سو

ديوان 7
�سادق 

عبدالب�سري 
ف�سل

�سركة ع�سو
اأبرار 

العاملية 
القاب�سة

2014/07/20م0٪0٪01.000٪1.000**0٪غري تنفيذي63كندي

اأحمد 8
حممد �سامل 

ال�سري

غري تنفيذي/66�سعودي-ع�سو
م�ستقل

2014/07/20م1.000٪01.000٪0٪0**٪0

عبداملح�سن 9
اإبراهيم 

عبدالعزيز 
الطوق

غري تنفيذي/40�سعودي-ع�سو
م�ستقل

2014/07/20م1.000٪01.000٪0٪0**٪0

امل�سدر: ال�سركة
* وفقًا ملتطلبات نظام ال�سركات والنظام الأ�سا�سي لل�سركة، يجب اأن يكون ع�سو جمل�س الإدارة مالك لأ�سهم قيمتها الإ�سمية ع�سرة اآلف )10.000( ريال، وقد اأودعت �سهادات اأ�سهم �سمان الع�سوية لدى البنك 

ال�سعودي الربيطاين. 
** مت تخ�سي�س هذه ال�سهم  ل�سمان م�سوؤولية ع�سو جمل�س الدارة املعني.

***التواريخ املذكورة يف هذا اجلدول هي تواريخ التعيني يف املنا�سب احلالية كما هو مذكور يف اجلدول، وتو�سح ال�سري الذاتية لأع�ساء جمل�س الإدارة تاريخ بداية تعيني كل منهم يف املجل�س.
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خبرات ومؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة 2 - 2 - 2

فيما يلي ملخ�س عن ال�سري الذاتية لأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة احلاليني:

عبدالرحمن أمين حسن جاوه

�سعودياجلن�شية

62 �سنةالعمر

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة �ساكو منذ عام 2014ماملن�شب احلايل

•املوؤهالت العلمية حا�سل على درجة بكالوريو�س علوم يف اإدارة الأعمال الدولية يف عام 1974م من جامعة ولية اأوهايو، الوليات املتحدة الأمريكية. 	

• دورة الإدارة املتقدمة – جامعة هارفارد	

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
االأخرى احلالية

• جمال 	 يف  متخ�س�سة  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  وهي  2011م  عام  منذ  كابيتال  الفرن�سي  ال�سعودي  �سركة  مديري  جمل�س  رئي�س  نائب 
الو�ساطة

•منا�شب تنفيذية اأخرى حالية م�ست�سار اأول لتطوير الأعمال يف بنك الريا�س منذ عام 2014م وهي �سركة م�ساهمة متخ�س�سة يف جمال اخلدمات امل�سرفية التجارية	

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
ال�شابقة

• عامة 	 م�ساهمة  �سركة  وهي  2014م،  عام  وحتى  2007م  عام  منذ  التعاوين  للتاأمني  الفرن�سي  ال�سعودي  اليانز  �سركة  اإدارة  جمل�س  ع�سو 
متخ�س�سة يف جمال التاأمني 

• ع�سو جمل�س مديري �سركة كاليون ال�سعودي الفرن�سي منذ عام 2007م وحتى عام 2011م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة يف 	
جمال اخلدمات امل�سرفية ال�ستثمارية وال�ست�سارات املالية

• ع�سو جمل�س مديري �سركة كام ال�سعودي الفرن�سي منذ عام 2007م وحتى عام 2011م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة يف 	
جمال اإدارة الأ�سول

• �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة يف جمال 	 تداول منذ عام 2007م وحتى عام 2011م، وهي  �سركة فرن�سي  ع�سو جمل�س مديري 
الو�ساطة

• رئي�س جمل�س اإدارة بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي منذ عام 2007م وحتى عام 2010م، وهي �سركة م�ساهمة متخ�س�سة يف جمال اخلدمات 	
امل�سرفية

• جمال 	 يف  متخ�س�سة  م�ساهمة  �سركة  وهي  2006م،  عام  نهاية  وحتى  2006م  عام  منذ  الفرن�سي  ال�سعودي  بيمو  بنك  اإدارة  جمل�س  ع�سو 
اخلدمات امل�سرفية

• جمال 	 يف  متخ�س�سة  م�ساهمة  �سركة  وهي  2010م،  عام  وحتى  2003م  عام  منذ  الأو�سط  لل�سرق  الأوربي  البنك  بيمو  اإدارة  جمل�س  ع�سو 
اخلدمات امل�سرفية

• ال�سيكات 	 جمال  يف  متخ�س�سة  م�ساهمة  �سركة  وهي  2010م،  عام  وحتى  1995م  عام  منذ  ال�سياحية  ال�سيكات  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ال�سياحية

• للتمليك منذ عام 2000م وحتى عام 2012م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة يف جمال 	 ع�سو جمل�س مديري �سركة الأمثل 
التاأجري والتمويل

• اخلدمات 	 جمال  يف  متخ�س�سة  م�ساهمة  �سركة  وهي  2014م،  عام  وحتى  1995م  عام  منذ  الفرن�سي  ال�سعودي  البنك  اإدارة  جمل�س  ع�سو 
امل�سرفية التجارية

•اخلربة املهنية ال�شابقة الفرن�سي منذ عام 1990م وحتى عام 2013م، وهي �سركة م�ساهمة متخ�س�سة يف جمال اخلدمات 	 ال�سعودي  للبنك  املنتدب  الع�سو  نائب 
امل�سرفية التجارية

• املدير الإقليمي للمنطقة الو�سطى للبنك ال�سعودي الفرن�سي منذ عام 1984م وحتى عام 1990م، وهي �سركة م�ساهمة متخ�س�سة يف جمال 	
اخلدمات امل�سرفية التجارية

• مدير الفرع الرئي�سي بالريا�س للبنك ال�سعودي الفرن�سي منذ عام 1982م وحتى نهاية عام 1983م، وهي �سركة م�ساهمة متخ�س�سة يف جمال 	
اخلدمات امل�سرفية التجارية

• نائب مدير الفرع الرئي�سي بالريا�س للبنك ال�سعودي الفرن�سي منذ عام 1980م وحتى نهاية عام 1981م، وهي �سركة م�ساهمة متخ�س�سة يف 	
جمال اخلدمات امل�سرفية التجارية

• مدير عام موؤ�س�سة ه�سام التجارية منذ عام 1977م وحتى عام 1980م، وهي �سركة موؤ�س�سة فردية متخ�س�سة يف جمال التجارة واملقاولت	

• ال�سعودي لال�ستثمار منذ عام 1976م وحتى نهاية عام 1977م، وهي �سركة م�ساهمة متخ�س�سة يف جمال اخلدمات 	 البنك  م�ساعد مدير 
امل�سرفية التجارية

• م�ساعد مدير فري�ست نا�سيونال �سيتي بنك/ الريا�س منذ عام 1974م وحتى عام 1976م، وهي �سركة م�ساهمة متخ�س�سة يف جمال اخلدمات 	
امل�سرفية التجارية
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خالد محمد عبدالعزيز الحميدي

�سعودياجلن�شية

58 �سنةالعمر

•املن�شب احلايل رئي�س اإدارة ال�سوؤون الإدارية واملوظفني  ل�سركة �ساكو منذ عام 2011م	

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة �ساكو منذ عام 2014م	

•املوؤهالت العلمية حا�سل على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة يف عام 1979م من جامعة �سذرن ميثودي�ست بدال�س، تك�سا�س، الوليات املتحدة الأمريكية	

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
االأخرى احلالية

• رئي�س جمل�س مديري �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت منذ عام 1992م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة يف جمال املقاولت	

•  رئي�س جمل�س مديري �سركة اأبناء حممد عبدالعزيز احلميدي القاب�سة منذ عام 2007م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة يف 	
جمال املقاولت

• رئي�س جمل�س مديري �سركة اأبناء حممد عبدالعزيز احلميدي لوكالة التاأمني منذ عام 2008م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة 	
يف جمال وكالت التاأمني

• ع�سو جمل�س اإدارة موؤ�س�سة اليمامة ال�سحفية وهي موؤ�س�سة �سحفية �سعودية وع�سو جلنتها ال�ستثمارية منذ عام 2007م	

ل يوجدمنا�شب تنفيذية اأخرى حالية

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
ال�شابقة

• رئي�س جمل�س اإدارة �سركة �ساكو منذ عام 2011م وحتى يونيو 2014م، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة متخ�س�سة يف جمال جتارة العدد والأدوات	

• ع�سو جمل�س مديري �سركة ال�ستثمار كابيتال منذ عام 2008م اإلى عام 2010م، وهي �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة يف 	
جمال اخلدمات املالية

•اخلربة املهنية ال�شابقة املدير التنفيذي لل�سوؤون الإدارية واملوظفني يف �سركة �ساكو منذ عام 1996م وحتى عام 2011م، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة متخ�س�سة يف 	
جمال جتارة العدد والأدوات

• م�سوؤولية 	 ذات  �سعودية  �سركة  وهي  1996م،  عام  اإلى  1980م  عام  منذ  للمقاولت  احلميدي  موؤ�س�سة  ب�سركة  موقع  مهند�س  م�سروع/  مدير 
حمدودة متخ�س�سة يف جمال املقاولت

• مهند�س م�سروع يف �سركة ات�س بي زاكري منذ عام 1979م اإلى عام 1980م، وهي �سركة م�ساهمة اأمريكية متخ�س�سة يف جمال املقاولت	

سمير محمد عبدالعزيز الحميدي

�سعودياجلن�شية

55 �سنةالعمر

•املن�شب احلايل الرئي�س التنفيذي والع�سو املنتدب ل�سركة �ساكو منذ عام 2011م	

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف القت�ساد واإدارة الأعمال يف عام 1980م من جامعة �سذرن ميثودي�ست بدال�س، تك�سا�س، الوليات املتحدة املوؤهالت العلمية
الأمريكية

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
االأخرى احلالية

• ع�سو جمل�س مديري �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت منذ عام 1992م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة يف جمال املقاولت	

•  ع�سو جمل�س مديري �سركة اأبناء حممد عبدالعزيز احلميدي القاب�سة منذ عام 2007م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة يف 	
جمال املقاولت

• ع�سو جمل�س مديري �سركة اأبناء حممد عبدالعزيز احلميدي لوكالة التاأمني منذ عام 2008م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة 	
يف جمال وكالت التاأمني

• ع�سو جمل�س مديري �سركة اآي�س اإنرتنا�سونال ليمتد منذ عام 2011م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة يف جمال جتارة العدد 	
والأدوات 

• ع�سو جمل�س اإدارة دويت�سه ال�سعودية لالأوراق املالية منذ عام 2010م، وهي �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة متخ�س�سة يف جمال اخلدمات 	
املالية

• ع�سو جمل�س اإدارة جمموعة اأ�سرتا ال�سناعية منذ عام 2008م، وهي �سركة م�ساهمة �سعودية عامة متخ�س�سة يف جمال الت�سنيع	

ل يوجدمنا�شب تنفيذية اأخرى حالية

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
ال�شابقة

ليوجد

•اخلربة املهنية ال�شابقة املدير العام يف �سركة �ساكو منذ عام 1985م وحتى عام 2011م، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة متخ�س�سة يف جمال جتارة العدد والأدوات	

• نائب رئي�س �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت منذ عام 1981م اإلى عام 1985م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة يف جمال 	
املقاولت
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هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي

�سعودياجلن�شية

49 �سنةالعمر

•املن�شب احلايل رئي�س اإدارة الت�سويق واملبيعات منذ عام 2011م	

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة �ساكو منذ عام 2011م	

•املوؤهالت العلمية حا�سل على درجة البكالوريو�س يف علوم القت�ساد يف عام 1987م من جامعة �سذرن ميثودي�ست بدال�س، تك�سا�س، الوليات املتحدة الأمريكية 	

• حا�سل على درجة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال من جامعة دال�س يف عام 1989م 	

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
االأخرى احلالية

• ع�سو جمل�س مديري �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت منذ عام 1992م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة يف جمال املقاولت	

•  ع�سو جمل�س مديري �سركة اأبناء حممد عبدالعزيز احلميدي القاب�سة منذ عام 2007م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة يف 	
جمال املقاولت

• ع�سو جمل�س مديري �سركة اأبناء حممد عبدالعزيز احلميدي لوكالة التاأمني منذ عام 2008م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة 	
يف جمال وكالت التاأمني

• ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة الوطنية للبرتوكيماويات )برتوكيم( منذ عام 2010م، وهي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية متخ�س�سة يف جمال 	
البرتوكيماويات

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة رنا لال�ستثمار منذ عام 2003م، وهي �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة متخ�س�سة يف جمال اخلدمات املالية	

ل يوجدمنا�شب تنفيذية اأخرى حالية

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
ال�شابقة

ليوجد

•اخلربة املهنية ال�شابقة للت�سويق واملبيعات يف �سركة �ساكو منذ عام 1993م وحتى عام 2011م، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة متخ�س�سة يف جمال 	 التنفيذي  املدير 
جتارة العدد والأدوات

• جمال 	 يف  متخ�س�سة  �سعودية  عامة  م�ساهمة  �سركة  وهي  1993م،  عام  اإلى  1992م  عام  منذ  الريا�س  بنك  يف  العاملي  ال�ستثمار  م�سوؤول 
اخلدمات املالية

• رئي�س حمفظة الأوراق املالية ذات العائد الثابت مبوؤ�س�سة النقد ال�سعودي )�ساما( منذ عام 1990م اإلى عام 1992م	

سموءل عبداهلل طه بخش 

�سعودياجلن�شية

45 �سنةالعمر

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة �ساكو منذ عام 2011ماملن�شب احلايل

حا�سل على درجة بكالوريو�س العلوم يف الهند�سة يف عام 1991م من جامعة جورج وا�سنطن، وا�سنطن، الوليات املتحدة الأمريكيةاملوؤهالت العلمية

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
االأخرى احلالية

• رئي�س جمل�س اإدارة �سركة وردية هولدجن يف بريوت منذ عام 2005م، وهي �سركة م�ساهمة عامة لبنانية متخ�س�سة يف جمال البرتول	

• ع�سو جمل�س مديري �سركة جدة القت�سادية منذ عام 2009م وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة يف جمال املقاولت	

• رئي�س جمل�س مديري �سركة مبكو العربية منذ عام 2008م وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة يف جمال املقاولت	

• م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة يف جمال 	 �سركة ذات  املحدودة منذ عام 2001م وهي  العربية  ال�سعودية  ويلي�س  �سركة  ع�سو جمل�س مديري 
التاأمني  

•منا�شب تنفيذية اأخرى حالية مدير �سركة اأبرار العاملية القاب�سة منذ عام 2007م وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة يف التطوير العقاري	

• مدير �سركة رتاج املتميزة لال�ستثمار التجاري املحدودة منذ عام 2007م وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة يف ال�ستثمار التجاري	

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
ال�شابقة

رئي�س جمل�س مديري �سركة �سامكو منذ عام 2008م وحتى عام 2014م وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة يف جمال النقل البحري.

ل يوجد اخلربة املهنية ال�شابقة
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بندر خالد إبراهيم التركي

�سعودياجلن�شية

44 �سنةالعمر

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة �ساكو منذ عام 2014ماملن�شب احلايل

•املوؤهالت العلمية حا�سل على �سهادة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال من جامعة امللك �سعود يف عام 1994م، الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية	

• حا�سل على ماج�ستري اإدارة الأعمال يف الت�سويق يف عام 1998م من جامعة جورج وا�سنطن، وا�سنطن، الوليات املتحدة الأمريكية	

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
االأخرى احلالية

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة جدة القاب�سة للتطوير العمراين منذ عام 2011م، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة متخ�س�سة يف جمال التطوير 	
العمراين

• ع�سو جمل�س مديري �سركة النهلة للتجارة واملقاولت منذ عام 2011م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة يف جمال التجارة 	
واملقاولت

• ع�سو جمل�س اإدارة الحتاد العربي ال�سعودي لل�سيارات والدراجات النارية منذ عام 2014م وهي منظمة حكومية متخ�س�سة يف الأ�سراف 	
على اأن�سطة ال�سيارات والدراجات النارية

•منا�شب تنفيذية اأخرى حالية مدير عام املنطقة الو�سطى لل�سركة ال�سعودية العربية للت�سويق والتوكيالت املحدودة منذ عام 1999م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 	
متخ�س�سة فقي جمال توكيالت ال�سيارات

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
ال�شابقة

• ع�سو جمل�س مديري �سركة جمموعة الرتكي الطبية منذ عام 2000م اإلى عام 2011م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة يف 	
املجال الطبي

•اخلربة املهنية ال�شابقة م�ست�سار ت�سويقي يف ال�سركة ال�سعودية العربية للت�سويق والتوكيالت املحدودة منذ عام 2005م اإلى عام 2010م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية 	
حمدودة متخ�س�سة يف جمال توكيالت ال�سيارات

ديوان صادق عبدالبصير فضل

كندياجلن�شية

63 �سنةالعمر

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة �ساكو منذ عام 2011ماملن�شب احلايل

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال يف عام 1970م من جامعة دكا، بنجالد�س، و�سهادة يف املحا�سبة الإدارية عام 1978م من املوؤهالت العلمية
جمعية املحا�سبني القانونني املعتمدين يف جزيرة الأمري اإدوارد، كندا

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
االأخرى احلالية

ع�سو جمل�س مديري �سركة ويلي�س ال�سعودية العربية املحدودة منذ عام 2008م، وهي �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال 
التاأمني

•منا�شب تنفيذية اأخرى حالية م�ست�سار مايل ب�سركة رتاج املتميزة لال�ستثمار التجاري منذ عام 2007م، وهي �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال 	
الإ�ستثمار التجاري

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
ال�شابقة

ل يوجد

•اخلربة املهنية ال�شابقة رئي�س تنفيذي يف �سركة جمموعة تراكو منذ عام 2005م اإلى عام 2007م، وهي �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة يف جمال 	
ال�ستثمارات املتنوعة 

• نائب الرئي�س التنفيذي واملدير املايل يف �سركة جمموعة تراكو منذ عام 1996م اإلى عام 2005م، وهي �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة 	
متخ�س�سة يف جمال ال�ستثمارات املتنوعة

• املدير املايل يف �سركة جمموعة تراكو منذ عام 1993م اإلى عام 1996م، وهي �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة يف جمال 	
ال�ستثمارات املتنوعة

• حملل اإدارة املخاطر يف �سركة مار�س اأند مكلنن منذ عام 1990م اإلى عام 1992م، وهي �سركة م�ساهمة كندية متخ�س�سة يف جمال اإدارة 	
املخاطر وو�ساطة التاأمني واإعادة التاأمني

• مدير اإقليمي يف �سركة مار�س - مكلنن - بخ�س منذ عام 1986م اإلى عام 1989م، وهي �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة يف 	
جمال اإدارة املخاطر وو�ساطة التاأمني واإعادة التاأمني

• مدير م�ساعد يف ق�سم اخلدمات امل�سرفية لل�سركات يف البنك ال�سعودي لالإ�ستثمار منذ عام 1983م اإلى عام 1985م، وهي �سركة م�ساهمة 	
عامة �سعودية متخ�س�سة يف املجال امل�سريف

• حما�سب يف بنك الإمارات دبي الوطني منذ عام 1981م اإلى عام 1983م، وهي �سركة م�ساهمة عامة اإماراتية متخ�س�سة يف املجال امل�سريف	

• حما�سب يف جهاز اأبو ظبي لالإ�ستثمار، منذ عام 1979م اإلى عام 1981م، وهو موؤ�س�سة عامة اإماراتية متخ�س�س غي اإدارة الأموال العامة	
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أحمد محمد سالم السري

�سعودياجلن�شية
66 �سنةالعمر

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة �ساكو منذ عام 2014ماملن�شب احلايل
حا�سل على �سهادة البكالوريو�س يف الهند�سة الكيميائية يف عام 1970م من جامعة ولية تك�سا�س يف اأو�سنت، الوليات املتحدة الأمريكيةاملوؤهالت العلمية

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
االأخرى احلالية

• ع�سو جمل�س مديري �سركة اخلليج للكمبيوتر والتجهيزات الإلكرتونية منذ عام 1980م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة يف 	
جمال خدمات احلا�سب الآيل

• ع�سو جمل�س مديري �سركة الفلك للمعدات والتجهيزات الإلكرتونية منذ عام 1981م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة يف جمال 	
خدمات احلا�سب الآيل

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اخلليج للتدريب والتعليم منذ عام 1993م، وهي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية متخ�س�سة يف جمال التدريب والتعليم	

• العايل 	 التعليم  يف  متخ�س�سة  مقفلة  م�ساهمة  �سركة  وهي  2002م،  عام  منذ  الطبية  واخلدمات  للعلوم  العناية  �سركة  اإدارة  جمل�س  ع�سو 
واخلدمات الطبية

• رئي�س جمل�س اإدارة �سركة امللز املالية منذ عام 2014م، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة متخ�س�سة يف جمال ال�ستثمار	
ل يوجدمنا�شب تنفيذية اأخرى حالية

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
ال�شابقة

• امل�سرفية 	 متخ�س�سة يف اخلدمات  م�ساهمة  �سركة  وهي  عام 2003م،  اإلى  1997م  عام  منذ  الفرن�سي  ال�سعودي  البنك  اإدارة  ع�سو جمل�س 
التجارية

• رئي�س جلنة املراجعة يف البنك ال�سعودي الفرن�سي منذ عام 2003م اإلى عام 2009م وهي �سركة م�ساهمة متخ�س�سة يف اخلدمات امل�سرفية 	
التجارية

• ع�سو جمل�س اإدارة ورئي�س جلنة املراجعة ل�سركة �سالمة للتاأمني منذ عام 2008م اإلى عام 2013م وهي �سركة م�ساهمة متخ�س�سة يف اأعمال 	
التاأمني التعاوين

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة امللز املالية منذ عام 2010م حتى عام 2014م، وهي �سركة م�ساهمة متخ�س�سة يف جمال ال�ستثمار	
•اخلربة املهنية ال�شابقة مربمج حا�سب اآيل منذ عام 1970م اإلى عام 1974م يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، وهي جامعة �سعودية حكومية	

• اإلى عام 1975م، وهي جامعة 	 للبرتول واملعادن منذ عام 1974م  الأكادميية يف مركز تقنية املعلومات يف جامعة امللك فهد  مدير اخلدمات 
�سعودية حكومية

• اإلى عام 1976م، وهي جامعة 	 واملعادن منذ عام 1975م  للبرتول  امللك فهد  املعلومات يف جامعة  تقنية  مدير اخلدمات اخلارجية يف مركز 
�سعودية حكومية

• مدير مركز تقنية املعلومات يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن منذ عام 1976م اإلى عام 1980م، وهي جامعة �سعودية حكومية	

• م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة يف 	 ذات  �سركة  وهي  اإلى عام 2000م،  منذ عام 1980م  الإلكرتونية  واملعدات  للكمبيوتر  �سركة اخلليج  رئي�س 
خدمات نظم املعلومات

• مدير عام يف جمموعة امللز منذ عام 2000م اإلى عام 2010م، و هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة يف جمال ال�ستثمار	

عبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق

�سعودياجلن�شية
40 �سنةالعمر

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة �ساكو منذ عام 2014ماملن�شب احلايل
حا�سل على �سهادة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال عام 1995م من جامعة امللك �سعود يف الريا�س، اململكة العربية ال�سعوديةاملوؤهالت العلمية

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
االأخرى احلالية

• املقاولت 	 يف  متخ�س�سة  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  وهي  1998م  عام  منذ  الت�سالت  لأجهزة  ال�سعودية  ال�سركة  مديري  جمل�س  رئي�س 
الكهربائية

• رئي�س جمل�س مديري �سركة نت وركر�س ال�سعودية للخدمات املحدودة منذ عام 2002م وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة يف �سيانة 	
�سبكات الت�سالت 

• اأ�سول ال�سعودية لال�ستثمار القاب�سة منذ عام 2005م وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة يف جمال 	 ع�سو جمل�س مديري �سركة 
العقارات

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة دار التمليك منذ عام 2008م وهي �سركة م�ساهمة مقفلة متخ�س�سة يف جمال العقارات	

• ع�سو جمل�س مديري �سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال منذ عام 2013م وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة يف جمال الو�ساطة	

• للتاأمني التعاوين منذ عام 2013م وهي �سركة م�ساهمة عامة 	 اإدارة �سركة املجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني  ع�سو جمل�س 
متخ�س�سة يف اأعمال التاأمني التعاوين

الرئي�س التنفيذي يف �سركة الطوق منذ عام 1999م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة يف املقاولت العامةمنا�شب تنفيذية حالية اأخرى
منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 

ال�شابقة
ل يوجد

ل يوجداخلربة املهنية ال�شابقة
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سكرتير مجلس اإلدارة 2   3

فيما يلي ملخ�س عن ال�سرية الذاتية ل�سكرتري جمل�س الإدارة:

م�سطفى في�سل م�سطفى احلم�سي

�سورياجلن�شية

33 �سنةالعمر

امل�ست�سار القانوين يف �سركة �ساكو منذ عام 2008م	•املن�شب احلايل

�سكرتري جمل�س الإدارة يف �سركة �ساكو منذ عام 2011م	•

حا�سل على درجة املاج�ستري يف القانون التجاري من جامعة �سانت كليمنت�س يف عام 2008م، دم�سق، �سوريا 	•املوؤهالت العلمية

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف احلقوق من كلية احلقوق بجامعة دم�سق يف عام 2006م، دم�سق، �سوريا	•

حا�سل على لقب اأ�ستاذ يف املحاماة من نقابة املحامني يف عام 2008م، دم�سق، �سوريا	•

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
االأخرى احلالية

ل يوجد

ل يوجدمنا�شب تنفيذية حالية اأخرى

حمامي متمرن يف مكتب املحامي في�سل احلم�سي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية منذ عام 2006م حتى 2008ماخلربة املهنية ال�شابقة

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
ال�شابقة

ل يوجد

اإلدارة العليا 3   3

اأهداف وتوجيهات جمل�س  اإدارة ال�سركة فريق يتمتع بخربة طويلة وم�ستوى عاٍل من املعرفة واملهارات الالزمة لإدارة عمليات ال�سركة متا�سيًا مع  ي�سرف على 
الإدارة وامل�ساهمني. 

وتتاألف الإدارة العليا من الأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم: 

اجلدول 5-2: االإدارة العليا

امللكية املبا�شرة العمراجلن�شيةاملن�شباال�شم
يف ال�شركة قبل 

الطرح

امللكية املبا�شرة يف 
ال�شركة بعد الطرح

تاريخ التعيني يف 
املن�شب احلايل

2011م0.35٪0.5٪55�سعوديالرئي�س التنفيذي والع�سو املنتدب�سمري حممد عبدالعزيز احلميدي

رئي�س اإدارة ال�سوؤون الإدارية خالد حممد عبدالعزيز احلميدي
واملوظفني

2011م0.35٪0.5٪58�سعودي

2011م0.35٪0.5٪49�سعوديرئي�س اإدارة الت�سويق واملبيعاتهيثم حممد عبدالعزيز احلميدي

1993م--59لبناينرئي�س الإدارة املاليةاأمري حمد قا�سم كيوان

2008م--40اأردينرئي�س اإدارة تقنية املعلوماترائد اأيوب اإبراهيم اأيوب

2010م--51فل�سطينيرئي�س اإدارة امل�سرتياتناظم اأحمد قا�سم

مدير اإدارة ت�سنيف املنتجات في�سل �سمري حممد احلميدي
وعر�سها

2010م--25�سعودي

2008م--33�سوريامل�ست�سار القانوينم�سطفى في�سل م�سطفى احلم�سي

2011م--44�سوداينمدير اأول خدمات الدعم وامل�ساندةمي�سرة عو�س اأحمد اإدري�س

2007م--64م�سريمدير حماية الأ�سولحممد عبدالعزيز ال�سكروين

2013م-34اأردينمدير الت�سويقحممد عز الدين اأبوريدة

2014م--35 اأردينمدير امل�ستودعاتاأحمد نائل قرعان

2012م--34�سعوديمدير �سوؤون املوظفني�سعد حمد العنزي

2011م--32�سعودياملدير الأول للموارد الب�سريةاأحمد جنا الذيابي

2005م--58م�سريمدير اق�سام اخلدماتاأحمد حممود ح�سني �سلوم
امل�سدر: ال�سركة
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فيما يلي ملخ�س بال�سري الذاتية لأع�ساء الإدارة العليا:

سمير محمد عبدالعزيز الحميدي

�سمري حممد عبدالعزيز احلميدي هو الرئي�س التنفيذي وع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة �ساكو.

يرجى مراجعة الق�سم رقم )5-2-3( "خربات وموؤهالت اأع�ساء جمل�س الإدارة" لالطالع على ال�سرية الذاتية املف�سلة ل�سمري حممد عبدالعزيز احلميدي.

خالد محمد عبدالعزيز الحميدي

خالد حممد عبدالعزيز احلميدي هو رئي�س اإدارة ال�سوؤون الإدارية واملوظفني وع�سو جمل�س اإدارة �سركة �ساكو.

يرجى مراجعة الق�سم رقم )5-2-3( "خربات وموؤهالت اأع�ساء جمل�س الإدارة" لالطالع على ال�سرية الذاتية املف�سلة خلالد حممد عبدالعزيز احلميدي.

هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي

هيثم حممد عبدالعزيز احلميدي هو رئي�س اإدارة الت�سويق واملبيعات وع�سو جمل�س اإدارة �سركة �ساكو.

يرجى مراجعة الق�سم رقم )5-2-3( "خربات وموؤهالت اأع�ساء جمل�س الإدارة" لالطالع على ال�سرية الذاتية املف�سلة لهيثم حممد عبدالعزيز احلميدي.

أمير حمد قاسم كيوان

لبنايناجلن�شية

59 �سنةالعمر

رئي�س الإدارة املالية ب�سركة �ساكو منذ عام 1993ماملن�شب احلايل

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال من جامعة بريوت العربية يف عام 1983ماملوؤهالت العلمية

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
احلالية

ل يوجد

ل يوجدمنا�شب تنفيذية حالية اأخرى

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
ال�شابقة

ل يوجد

مدير املحا�سبة ب�سركة �سارة منذ عام 1983م اإلى 1993م، وهي �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة يف جمال التجارةاخلربة املهنية ال�شابقة

رائد اأيوب اإبراهيم اأيوب

اأرديناجلن�شية

40 �سنةالعمر

رئي�س اإدارة تقنية املعلومات ب�سركة �ساكو منذ عام 2008ماملن�شب احلايل

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف علوم احلا�سب من جامعة املن�سور بالعراق يف عام 1997م. املوؤهالت العلمية

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
احلالية

ل يوجد

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
ال�شابقة

ل يوجد

•اخلربة املهنية ال�شابقة مدير تقنية املعلومات يف �سركة �ساكو منذ عام 2002م اإلى عام 2007م.	

• مربمج حا�سب/حملل نظم يف ال�سركة العربية مل�ساريع احلا�سبات الإلكرتونية املحدودة منذ عام 1998م اإلى عام 2001م، وهي �سركة 	
�سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة يف جمال معدات وخدمات تقنية املعلومات

• مربمج حا�سب يف جمموعة طنط�س لنظم املعلومات )تي اأي اإ�س( منذ 1998/02/10م اإلى 1998/08/30م، وهي �سركة اأردنية ذات 	
م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال ت�سميم واإنتاج الربامج احلا�سوبية
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ناظم أحمد قاسم

فل�سطينياجلن�شية

51 �سنةالعمر

رئي�س اإدارة امل�سرتيات ب�سركة �ساكو منذ 2010ماملن�شب احلايل

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال من جامعة ليدون، الوليات املتحدة الأمريكية يف عام 2001ماملوؤهالت العلمية

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
احلالية

ل يوجد

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
ال�شابقة

ل يوجد

•اخلربة املهنية  رئي�س برنامج الأ�سناف الأكرث مبيعا يف �سركة �ساكو منذ عام 2006م اإلى عام 2009م	

• مدير امل�سرتيات ب�سركة �ساكو منذ عام 1992م اإلى عام 2005م	

• مدير م�ستودع ب�سركة �ساكو منذ عام 1987م اإلى عام 1992م	

فيصل سمير محمد الحميدي

�سعودياجلن�شية

25 �سنةالعمر

مدير اإدارة ت�سنيف املنتجات وعر�سهايف �سركة �ساكو منذ عام 2010ماملن�شب احلايل

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف التجارة، تخ�س�س رئي�سي يف الإدارة املالية وتخ�س�س ثانوي يف الت�سويق من جامعة كنكورديا يف كندا عام املوؤهالت العلمية
2010م

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
احلالية

ل يوجد

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
ال�شابقة

ل يوجد

ل يوجداخلربة املهنية ال�شابقة

م�سطفى في�سل احلم�سي

م�سطفى في�سل احلم�سي هو امل�ست�سار القانوين و�سكرتري جمل�س اإدارة �سركة �ساكو.

يرجى مراجعة الق�سم رقم )5-3( "�سكرتري جمل�س الإدارة" لالطالع على ال�سرية الذاتية املف�سلة مل�سطفى في�سل احلم�سي.

أحمد نائل أحمد قرعان

اأرديناجلن�شية

35 �سنةالعمر

مدير امل�ستودعات يف �سركة �ساكو منذ عام 2014ماملن�شب احلايل

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف اإدارة الت�سويق من جامعة الريموك يف الأردن يف عام 2013م املوؤهالت العلمية

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
احلالية

ل يوجد

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
ال�شابقة

ل يوجد

•اخلربة املهنية ال�شابقة مدير عمليات مركز التوزيع يف �سركة ال�سدحان التجاريه منذ عام 2005م اإلى عام 2009م 	

• مدير مبيعات كبار العمالء يف �سركة العي�سائي لالأدوات املنزلية منذ عام 2009م اإلى عام م2012م	

• مدير عمليات مركز التوزيع يف �سركة �ساكو منذ عام 2012م اإلى عام 2014م	
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سعد حمد العنزي

�سعودياجلن�شية

34 �سنةالعمر

مدير �سوؤون املوظفني يف �سركة �ساكو منذ عام 2012ماملن�شب احلايل

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال من جامعة الإمام حممد بن �سعود يف عام 2013م املوؤهالت العلمية

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
احلالية

ل يوجد

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
ال�شابقة

ل يوجد

•اخلربة املهنية ال�شابقة مدير �سوؤون املوظفني يف �سركة برافو منذ عام 2007م اإلى 2012م	

• مدير التوظيف يف �سركة الإلكرتونيات املتقدمة منذ عام 2006م اإلى 2007م	

• موظف م�سوؤول يف �سركة الهو�سان لل�سناعة منذ عام 2004م اإلى 2006م	

• �سيانة الكمبيوتر وفني �سبكات يف �سركة جمالت الكمبيوتر املتخ�س�سة منذ عام 2000م اإلى 2004م	

محمد عزالدين أبوريدة

اأرديناجلن�شية

34 �سنةالعمر

مدير الت�سويق يف �سركة �ساكو منذ عام 2013ماملن�شب احلايل

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال من اجلامعة الها�سمية يف الأردن يف عام 2003م، وماج�ستري يف الت�سويق من جامعة نيو �ساوث املوؤهالت العلمية
ويلز يف اأ�سرتاليا يف عام 2009م

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
احلالية

ل يوجد

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
ال�شابقة

ل يوجد

•اخلربة املهنية ال�شابقة مدير الت�سويق يف �سركة مفرو�سات املطلق منذ عام 2009م اإلى 2013م	

• مدير ت�سويق ومبيعات �سركة اأودي يف اأ�سرتاليا منذ يناير عام 2009م اإلى اأغ�سط�س عام 2009م	

• مدير مبيعات اإقليمي يف جمموعة �سلمات يف اأ�سرتاليا منذ عام 2007م اإلى عام 2008م	

• اأخ�سائي ت�سويق يف �سركة اأي �سي نيل�سني يف اأ�سرتاليا منذ نوفمرب 2006م اإلى يناير 2007م	

• مدير اأبحاث الت�سويق يف �سركة ال�سعيدان للعقارات منذ يناير 2006م اإلى نوفمرب 2006م	

• اأخ�سائي بحوث وت�سويق يف �سركة اإمنائية للعقارات والتطوير منذ عام 2003م اإلى عام 2005م	

ميسرة عوض أحمد أدريس

�سودايناجلن�شية

44 �سنةالعمر

مدير اأول خدمات الدعم وامل�ساندة يف �سركة �ساكو منذ عام 2011ماملن�شب احلايل

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف احلقوق من جامعة القاهرة، فرع اخلرطوم يف عام 1992م، ودبلوم يف اإدارة الأعمال جامعة القاهرة، فرع املوؤهالت العلمية
اخلرطوم يف عام 1997م

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
احلالية

ل يوجد

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
ال�شابقة

ل يوجد

•اخلربة املهنية مدير امل�ستودعات املركزية يف �سركة املخازن الكربي منذ عام 1997م اإلى عام 2007م	

• مدير م�ستودعات يف �سركة بنده منذ عام 2007م اإلى عام 2009م 	

• مدير اخلدمات اللوج�ستية يف �سركة التموين العربي منذ عام 2009م اإلى عام 2011م	
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أحمد محمود حسين سلوم

م�سرياجلن�شية

58 �سنةالعمر

مدير اق�سام اخلدمات يف �سركة �ساكو منذ عام 2005ماملن�شب احلايل

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية من جامعة ال�سكندرية يف عام 1979ماملوؤهالت العلمية

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
احلالية

ل يوجد

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
ال�شابقة

ل يوجد

•اخلربة املهنية ال�شابقة مدير م�سروعات يف �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت منذ عام 1992م اإلى عام 2001م. 	

• مدير م�سرتيات يف �سركة �ساكو منذ عام 2001م اإلى عام 2005م	

محمد عبدالعزيز الشكروني

م�سرياجلن�شية

64 �سنةالعمر

مدير حماية الأ�سول يف �سركة �ساكو منذ عام 2007م.املن�شب احلايل

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف التجارة من جامعة حلوان يف القاهرة يف عام 1976م، وماج�ستري يف القت�ساد من املعهد العايل للدرا�سات املوؤهالت العلمية
الإ�سالمية يف القاهرة عام 1979م

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
احلالية

ل يوجد

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
ال�شابقة

ل يوجد

•اخلربة املهنية ال�شابقة رئي�س املحا�سبة يف �سركة �ساكو منذ عام 1980م اإلى عام 1989م	

• مدير املراجعة الداخلية يف �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت منذ عام 1989م اإلى عام 2001م 	

أحمد نجا الذيابي

�سعودياجلن�شية

32 �سنةالعمر

املدير الأول للموارد الب�سرية يف �سركة �ساكو منذ عام 2011م.املن�شب احلايل

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال من جامعة امللك عبدالعزيز يف جدة يف عام 2012ماملوؤهالت العلمية

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
احلالية

ل يوجد

منا�شب ع�شوية جمال�س االإدارة 
ال�شابقة

ل يوجد

•اخلربة املهنية ال�شابقة م�سوؤول العالقات العامة يف �سركة ال�سدحان التجارية منذ عام 2001م اإلى عام 2006م	

• مدير املوارد الب�سرية والإدارة يف �سركة املوجز منذ عام 2006م اإلى عام 2011م	

ملخص عقود العمل ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 3   3

اأبرمت ال�سركة عقود عمل مع اأع�ساء جمل�س الإدارة التنفيذيني. وهذه العقود قابلة للتجديد وتخ�سع لنظام العمل. وتت�سمن تلك العقود عدد من املزايا مثل توفري 
و�سائل للنقل اأو منح بدل �سهري للنقل اأو امل�سكن اأو كالهما، مع الرعاية الطبية لع�سو جمل�س الإدارة التنفيذي وزوجته واأولده. وملزيد من املعلومات عن مكافاآت 

اأع�ساء جمل�س الإدارة الرجاء مراجعة الق�سم رقم )5-7( "مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة العليا". 

واأبرمت ال�سركة اأي�سًا عقود عمل مع جميع اأع�ساء الإدارة العليا ومت حتديد قيمة اأتعابهم ومكافاآتهم مبا يتنا�سب مع موؤهالتهم وخرباتهم، وتت�سمن تلك العقود 
عدد من املزايا مثل توفري و�سائل املوا�سالت اأو منح بدل �سهري للموا�سالت اأو امل�سكن اأو كالهما. وهذه العقود قابلة للتجديد وتخ�سع لنظام العمل ال�سعودي.
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وتو�سح اجلداول اأدناه التفا�سيل الرئي�سية ب�ساأن عقود العمل املذكورة.

اجلدول 5-3: ملخ�س عقود توظيف اأع�شاء جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي و�شكرتري املجل�س*

تاريخ العقد مع �شركة اجلن�شيةاملن�شباال�شمالرقم
�شاكو

تاريخ امل�شاركة يف اإدارة 
�شركة �شاكو من خالل 
عقد االإدارة مع �شركة 

موؤ�ش�شة احلميدي 
للمقاوالت

تاريخ انتهاء العقد مع 
�شركة �شاكو

�سمري حممد 1
عبدالعزيز احلميدي

عقد �سالح ملدة �سنة -1991/01/01م**�سعوديالرئي�س التنفيذي
واحدة يجدد تلقائيا ملدد 

مماثلة.***

خالد حممد 2
عبدالعزيز احلميدي

رئي�س اإدارة ال�سوؤون الإدارية 
واملوظفني 

عقد �سالح ملدة �سنة واحدة 1999م2014/01/01م****�سعودي
يجدد تلقائيا ملدد مماثلة.

هيثم حممد 3
عبدالعزيز احلميدي

رئي�س اإدارة الت�سويق واملبيعات 
وع�سو جمل�س اإدارة

عقد �سالح ملدة �سنة واحدة 1993م2014/01/01م****�سعودي
يجدد تلقائيا ملدد مماثلة.

م�سطفى في�سل 4
م�سطفى احلم�سي

�سكرتري جمل�س الإدارة 
وامل�ست�سار القانوين

عقد �سالح ملدة �سنة واحدة -2008/04/02م�سوري
يجدد تلقائيا ملدد مماثلة.

امل�سدر: ال�سركة
*مل تقم ال�سركة باإبرام عقود خدمات مع اأع�ساء جمل�س الإدارة الذين مل يتم ذكرهم يف هذا اجلدول.

** بداأ �سمري احلميدي بالعمل كمدير عام يف عام 1985م اإل اأنه مل يتم توقيع عقد عمل بينه وبني ال�سركة اإل يف عام 1991م.
*** وفقًا للمادة )55( من نظام العمل، اإذا جتدد عقد عمل املوظف ال�سعودي ملرتني متتاليتني اأو بلغت مدة العقد الأ�سلي مع مدة التجديد ثالث �سنوات اأيهما اأقل وا�ستمر الطرفان يف تنفيذه، حّتول العقد اإلى 

عقد غري حمدد املدة، وبالتايل فاإن هذا العقد غري حمدد املدة.
****ميثل تاريخ عقد العمل مع �سركة �ساكو، وقبل ذلك كان يقوم باملهام عينها من خالل عقد الإدارة مع �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت )للمزيد من املعلومات عن عقد الإدارة مع �سركة موؤ�س�سة احلميدي 

للمقاولت يرجى مراجعة الق�سم 11-11(.

اجلدول 5-4: ملخ�س لعقود كوادر االإدارة العليا يف ال�شركة

تاريخ انتهاء العقدتاريخ العقداجلن�شيةاملن�شباال�شمالرقم

عقد �سالح ملدة �سنة واحدة يجدد تلقائيا 1993/06/19ملبناينرئي�س الإدارة املاليةاأمري حمد قا�سم كيوان1
ملدد مماثلة.

عقد �سالح ملدة �سنة واحدة يجدد تلقائيا 2002/01/01ماأردينرئي�س اإدارة تقنية املعلوماترائد اأيوب اإبراهيم اأيوب2
ملدد مماثلة.

عقد �سالح ملدة �سنة واحدة يجدد تلقائيا 1987/09/01مفل�سطينيرئي�س اإدارة امل�سرتياتناظم اأحمد قا�سم3
ملدد مماثلة.

امل�سدر: ال�سركة

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وسكرتير مجلس اإلدارة

يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة العليا و�سكرتري جمل�س الإدارة مبا يلي:

اأنهم مل ي�سهروا اإفال�سهم يف اأي وقت من الأوقات ومل يخ�سعوا لإجراءات اإفال�س. مل يكن اأي منهم معني يف من�سب اإداري اأو اإ�سرايف يف اأي �سركة اأعلنت اإفال�سها 
اأو اإع�سارها يف ال�سنوات اخلم�س التي �سبقت تاريخ هذه الن�سرة. لي�س لهم اأو لأي من اأقربائهم اأو اأي من تابعيهم اأية م�سالح مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف اأ�سهم 

ال�سركة اأو اأدوات دينها، با�ستثناء ما ذكر يف الق�سم )5-3( "اأع�ساء جمل�س الإدارة"، وبا�ستثناء اأ�سهم �سمان ع�سوية .

ل يوجد اأي عقد اأو ترتيب �ساري املفعول اأو مزمع اإبرامه يف تاريخ هذه الن�سرة فيه لهم اأو لأي من اأقربائهم اأو تابعيهم م�سلحة يف اأعمال ال�سركة با�ستثناء ما ذكر 
يف الق�سم )11-10( من هذه الن�سرة "التعامالت مع الأطراف ذات العالقة".

لجان مجلس اإلدارة ومسؤولياتها 3   3

من اأجل �سمان الأداء الأمثل لإدارة ال�سركة، �سّكل جمل�س اإدارة ال�سركة عددًا من اللجان، ح�سب احلاجة، ويف هذا ال�سدد فقد تاأكد املجل�س مما يلي:

جميع اللجان لها قواعد معتمدة لوظائفها حتدد اأدوارها وم�سوؤولياتها. �
يتم حتديد �سالحيات كل جلنة ب�سكل وا�سح. �
يتم اإعداد حما�سر جلميع الجتماعات التي تعقد وتتم مراجعة هذه املحا�سر واملوافقة عليها من قبل كامل اأع�ساء املجل�س. �
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يوجد لدى ال�سركة حاليا اللجان التالية:

اللجنة التنفيذية 2 - 2 - 2

�سكل جمل�س الإدارة اللجنة التنفيذية يف اجتماع جمل�س الإدارة املنعقد بتاريخ 1432/06/15هـ )املوافق 2011/05/18م(. وقد مت املوافقة على قواعد اختيار 
اأع�ساء اللجنة، ومدة ع�سويتهم، واأ�سلوب عمل اللجنة وم�سوؤوليتها يف اإجتماع جمل�س الإدارة املنعقد يف تاريخ 1435/09/23هـ )املوافق 2014/07/20م(. 

وت�ستمل م�سوؤوليات اللجنة التنفيذية على الآتي:

تتولى اللجنة التنفيذية مراجعة والتو�سية ملجل�س الإدارة مبا يلي: �
الهيكل التنظيمي والوظيفي / اإعادة تنظيم / اإعادة هيكلة ال�سركة؛ -
املالية  - ال�سيا�سات  ت�سمل  والتي  الإدارة  ملجل�س  التابعة  الخرى  اللجان  بها  تخت�س  التي  ال�سيا�سات  عدا  فيما  ال�سركة،  يف  العمل  �سيا�سات 

واملحا�سبية، �سيا�سات التعوي�سات واملكافاآت، ودليل املراجعة الداخلية؛
ا�سرتاتيجيات وخطط اأعمال ال�سركة؛ -
املوازنة ال�سنوية لل�سركة وخطط العمل املرتبطة بها؛ -
امل�ساريع امل�سرتكة وعمليات الندماج وال�ستحواذ وفقًا خلطط ال�سركة؛ -
بيع اأرا�سي وعقارات ال�سركة؛ -
توزيع الرباح )نقدًا اأو اأ�سهم(؛ -
جتديد اأو اإلغاء اتفاقيات الت�سهيالت الئتمانية مع البنوك؛ -
املراجعة والتو�سية ب�سطب ذمم العمالء. -

تتولى اللجنة التنفيذية اعتماد ما يلي وفق ما هو مو�سح يف م�سفوفة ال�سالحيات املعتمدة: �
اعتماد ا�ستثمارات يف امل�سروعات اجلديدة وفق اخلطة ال�ستثمارية لل�سركة؛ -
اعتماد امل�سرتيات الراأ�سمالية التي تتجاوز املوازنة املعتمدة لل�سركة؛ -
اعتماد النفقات الت�سغيلية التي تتجاوز ما هو حمدد يف املوازنة املعتمدة لل�سركة؛ -
اعتماد تعديل بنود املوازنة املعتمدة لل�سركة؛ -
بيع اأ�سول وموجودات ال�سركة ب�سايف قيمتها الدفرتية؛ -
مراجعة تقييم اأ�سول وموجودات ال�سركة؛ -
اعتماد �سطب احل�سابات مثل املخزون، الأ�سول الثابتة؛ عدا ذمم العمالء؛ -
اعتماد اأعمال اجلرد ال�سنوي / الدوري )مثل: الأ�سول الثابتة، املخزون، النقدية( مبا يف ذلك الفروقات الناجتة عن اأعمال اجلرد. -

تتولى اللجنة التنفيذية القيام باملهام التالية ملتابعة والإ�سراف على �سري الأعمال بال�سركة: �
تلقي تقارير عن ومتابعة تنفيذ واإجناز امل�ساريع الرئي�سية واخلطط التو�سعية؛ -
تلقي تقارير عن حالة املخاطر على م�ستوى ال�سركة ومدى فاعلية وكفاءة �سري العمل بوحدة اإدارة املخاطر؛ -
ا�ستالم ومناق�سة التقارير الواردة من اٍلدارة عن امل�سائل القانونية والق�سائية الهامة، والقيام برفع التو�سيات الالزمة ب�ساأنها ملجل�س الإدارة؛  -
القيام باأية مهام اأخرى قد ُيكلفها بها جمل�س اإدارة ال�سركة. -

وتتكون اللجنة التنفيذية من ثالثة )3( اأع�ساء يتم تعيينهم من قبل جمل�س اإدارة ال�سركة ملدة ثالثة )3( �سنوات.

وتتكون اللجنة التنفيذية من الأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم:

اجلدول 5-5 اأع�شاء اللجنة التنفيذية

املن�شباال�شم

الرئي�س�سمري حممد عبدالعزيز احلميدي1

ع�سواأمري حمد قا�سم كيوان2

ع�سوديوان �سادق عبدالب�سري ف�سل3

امل�سدر: ال�سركة
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فيما يلي نبذة موجزة عن اأع�ساء اللجنة التنفيذية:

سمير محمد عبدالعزيز الحميدي

رئي�س اللجنة التنفيذية وع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة �ساكو.

يرجى مراجعة الق�سم رقم )5-2-3( "خربات وموؤهالت اأع�ساء جمل�س الإدارة" لالطالع على ال�سرية الذاتية املف�سلة ل�سمري حممد عبدالعزيز احلميدي.

أمير حمد قاسم كيوان

ع�سو يف اللجنة التنفيذية ل�سركة �ساكو.

كيوان. قا�سم  حمد  لأمري  املف�سلة  الذاتية  ال�سرية  على  يرجى مراجعة الق�سم رقم )5-4( "الإدارة العليا" لالطالع 

ديوان صادق عبدالبصير فضل 

ع�سو يف اللجنة التنفيذية وع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة �ساكو.

يرجى مراجعة الق�سم رقم )5-2-3( "خربات وموؤهالت اأع�ساء جمل�س الإدارة" لالطالع على ال�سرية الذاتية املف�سلة لديوان �سادق عبدالب�سري ف�سل.

لجنة المراجعة 2 - 2 - 2

متت املوافقة على قواعد اختيار اأع�ساء جلنة املراجعة، ومدة ع�سويتهم واأ�سلوب عمل اللجنة، يف اجتماع اجلمعية العامة املنعقد بتاريخ 1435/09/23هـ )املوافق 
2014/07/20م(.

 �سكل جمل�س الإدارة جلنة املراجعة يف اإجتماع جمل�س الإدارة املنعقد بتاريخ 1435/09/23هـ )املوافق 2014/07/20م(.

وت�ستمل م�سوؤوليات جلنة املراجعة على الآتي:

الإ�سراف على اإدارة املراجعة الداخلية لل�سركة من اأجل التحقق من مدى فعاليتها يف تنفيذ الأعمال واملهام التي يكلفها بها جمل�س الإدارة؛ �
درا�سة نظام الرقابة الداخلية واإبداء مالحظاتها عليها ورفع التو�سيات يف هذا ال�ساأن الى جمل�س الإدارة؛ �
مراجعة خطة واإجراءات املراجعة الداخلية مبا يف ذلك اآراء وتو�سيات اللجنة يف هذا اخل�سو�س؛ �
مراجعة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة االإجراءات الت�شحيحية لنقاط ال�شعف التي مت مالحظتها؛ �
رفع التو�سيات اإلى جمل�س الإدارة ب�سان تعيني اأو اإنهاء خدمات املحا�سبني القانونني وحتديد اأتعابهم مع الأخذ بعني العتبار ا�ستقالليتهم اأثناء تقدمي  �

التو�سيات؛ 
متابعة اأعمال املحا�سبني القانونني واعتماد اأية اأن�سطة خارج نطاق اأعمال املراجعة املوكلة اإليهم اأثناء قيامهم باأعمال املراجعة؛ �
مراجعة خطة املراجعة مع مراجع احل�سابات واإبداء مالحظاتها عليها؛ �
مراجعة مالحظات مراجع احل�سابات على القوائم املالية ومتابعة الإجراءات التي اتخذت يف هذا ال�سدد؛ �
مراجعة القوائم املالية الأولية وال�سنوية قبل عر�سها على جمل�س الإدارة وتقدمي مالحظاتها وتو�سياتها حول هذه القوائم اإلى جمل�س اإدارة ال�سركة؛  �
درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية التي تتبناها ال�سركة ورفع تو�سياتها يف هذا ال�ساأن اإلى جمل�س الإدارة. �

وتتكون جلنة املراجعة من ثالثة )3( اأع�ساء يتم تعيينهم من قبل جمل�س اإدارة ال�سركة ملدة ثالثة )3( �سنوات. 

وقد مت تعيني الأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم يف جلنة املراجعة من خالل اإجتماع جمل�س الإدارة املنعقد بتاريخ 1435/09/23هـ )املوافق 2014/07/20م(:

اجلدول 5-6 اأع�شاء جلنة املراجعة

املن�شباال�شم

الرئي�سعبدالرحمن اأمني ح�سن جاوه1

ع�سوعبداملح�سن اإبراهيم عبدالعزيز الطوق2

ع�سواأحمد بن حممد �سامل ال�سري3

امل�سدر: ال�سركة
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فيما يلي نبذة موجزة عن اأع�ساء جلنة املراجعة:

عبدالرحمن أمين حسن جاوه

رئي�س جلنة املراجعة ورئي�س جمل�س اإدارة �سركة �ساكو.

يرجى مراجعة الق�سم رقم )5-2-3( "خربات وموؤهالت اأع�ساء جمل�س الإدارة" لالطالع على ال�سرية الذاتية املف�سلة لعبدالرحمن اأمني ح�سن جاوه.

عبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق

ع�سو جلنة املراجعة وع�سو جمل�س اإدارة �سركة �ساكو.

يرجى مراجعة الق�سم رقم )5-2-3( "الإدارة العليا" لالطالع على ال�سرية الذاتية املف�سلة لعبداملح�سن اإبراهيم عبدالعزيز الطوق.

أحمد بن محمد سالم السري 

ع�سو جلنة املراجعة وع�سو جمل�س اإدارة �سركة �ساكو.

يرجى مراجعة الق�سم رقم )5-2-3( "خربات وموؤهالت اأع�ساء جمل�س الإدارة" لالطالع على ال�سرية الذاتية املف�سلة لأحمد حممد �سامل ال�سري.

لجنة الترشيحات والمكافآت 2 - 2 - 2

بتاريخ  املنعقد  العامة  اجلمعية  اجتماع  يف  اللجنة  عمل  واأ�سلوب  ع�سويتهم  ومدة  واملكافاآت،  الرت�سيحات  جلنة  اأع�ساء  اختيار  قواعد  على  املوافقة  متت 
1435/09/23هـ )املوافق 2014/07/20م(.

 �سكل جمل�س الإدارة جلنة الرت�سيحات واملكافاآت يف اإجتماع جمل�س الإدارة املنعقد بتاريخ 1436/04/14هـ )املوافق 2015/02/03م(.

وت�ستمل م�سوؤوليات جلنة الرت�سيحات واملكافاآت على الآتي:

حتديد وانتقاء مر�سحني لع�سوية جمل�س اإدارة �سركة �ساكو يف حالة وجود �سواغر متاحة اأو عند توفر بدائل لأع�ساء جدد يف جمل�س الإدارة. وتقدم  �
اللجنة تو�سياتها باملر�سحني املنا�سبني لع�سوية جمل�س الإدارة للجمعية العامة للم�ساهمني �سريطة األ يتم تر�سيح اأي �سخ�س �سبق اإدانته بجرمية تخل 

بال�سرف والأمانة.
و�سع �سيا�سات وا�سحة لتعوي�سات ومكافاآت اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة واأع�ساء اللجان التابعة له وكبار التنفيذيني بال�سركة مبا يتوافق مع النظام  �

الأ�سا�سي لل�سركة وذلك با�ستخدام معايري ترتبط بالأداء.
اإعداد تقرير �سنوي يحتوي على تف�سيل املكافاآت والتعوي�سات املدفوعة لأع�ساء جمل�س الإدارة ولكبار التنفيذيني لإدراجها يف التقرير  � التاكد من 

ال�سنوي لل�سركة.
الإ�سراف وتقدمي امل�سورة للمجل�س فيما يخ�س اإعداد ال�سيا�سات واخلطط التي تنظم برامج التعوي�سات يف ال�سركة. �
التاأكد ب�سكل �سنوي من ا�ستقاللية اأع�ساء جمل�س الإدارة امل�ستقلني، وعدم وجود اأي تعار�س م�سالح اإذا كان الع�سو ي�سغل ع�سوية جمل�س اإدارة �سركة  �

اأخرى 
مراجعة هيكل جمل�س الإدارة ورفع التو�سيات ب�ساأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها. �
حتديد جوانب القوة وال�سعف يف جمل�س الإدارة واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�سلحة ال�سركة. �
املراجعة ال�سنوية للمهارات والقدرات وخربات العمل املطلوبة لتعزيز قدرات جمل�س الإدارة والتو�سية بذلك ملجل�س الإدارة.  �
التاأكد ب�سكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ساء امل�ستقلني ومن وجود اأو عدم وجود اأي ت�سارب يف امل�سالح اإذا كان الع�سو ي�سغل ع�سوية جمل�س اإدارة  �

�سركة اأخرى.
التو�سية اإلى املجل�س فيما يخ�س املر�سحني لع�سوية اللجان املختلفة املنبثقة عن املجل�س. �
على اللجنة التو�سية مبر�سحني قادرين على تعزيز قدرة املجل�س على اإدارة وتوجيه �سوؤون ال�سركة على نحو فعال. �
التاأكد من وجود برنامج تعريفي لالأع�ساء اجلدد يف املجل�س باأعمال ال�سركة وتوفري برنامج تعليم م�ستمر جلميع اأع�ساء املجل�س. �
تقوم اللجنة بتحديد الوقت الواجب اأن يكر�سه كل ع�سو لتاأدية املهام املتعلقة بع�سويته يف جمل�س الإدارة اأو اأحد اللجان املنبثقة عنه. �
تقوم اللجنة مب�ساعدة املجل�س يف اختيار وتاأهيل املر�سحني لع�سوية املجل�س واإعداد خطة التعاقب طويلة الأجل عند ال�سرورة. �
تقوم اللجنة بتحديد جوانب القوة وال�سعف يف املجل�س واقرتاح معاجلة اأي ق�سور. �
تقوم اللجنة بالتاأكد من اأن الرئي�س التنفيذي قام ب�سياغة الإجراءات الالزمة لنقل م�سوؤولياته ب�سكل �سريع وفعال ليتم تطبيقها يف حال تركه للعمل  �

واأي�سًا احل�سول على  التنفيذي  الرئي�س  اأن تقوم مبراجعة هذه الإجراءات مع  اللجنة  اأهليته املفاجئة، ويجب على  اأو عدم  بال�سركة ب�سكل مفاجئ 
تو�سياته ب�ساأن ترتيبات التعاقب الوظيفي على املدى الطويل.

يجب على اللجنة اأن ت�سع معايري لتقييم اأداء الرئي�س التنفيذي ويجب اأن يتم اإبالغ الرئي�س التنفيذي بهذه املعايري والتفاق عليها معه. �
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ت�ساعد جلنة الرت�سيحات واملكافاآت املجل�س يف اإعداد املعايري لتقييم اأداء رئي�س املجل�س واإعالمه بها والتفاق عليها معه. �
يعترب الزاميًا على اللجنة اأن تقدم تو�سيتها قبل اأن يدخل اأحد اأع�ساء املجل�س والذي ل يكون موظفًا بال�سركة يف ترتيبات ا�ست�سارية مع ال�سركة. �
على اللجنة اأن تقدم تو�سياتها ب�ساأن �سيا�سات التعوي�سات و�سلم الرواتب واملزايا الأخرى جلميع العاملني بال�سركة و�سركاتها التابعة )اإن ُوجدت(. �
تقدم اللجنة تو�سياتها على اأهداف ال�سركة املرتبطة بتعوي�سات الرئي�س التنفيذي. �
للرئي�س  � ُي�سمح  ول  والق�سري  الطويل  املدى  على  لل�سركة  املنا�سبة  القيادة  يقدم  اأنه  ل�سمان  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  لأداء  �سنوية  اإجراء مراجعة 

التنفيذي لل�سركة بح�سور جل�سات الجتماع ملناق�سة اأدائه اأو مكافاأته يف حال كان ع�سوًا يف هذه اللجنة.
على اللجنة التو�سية ملجل�س الإدارة للموافقة على كافة تعوي�سات اأع�ساء اللجان املنبثقة عن املجل�س و�سكرتري املجل�س وكبار التنفيذيني. �
تقوم اللجنة مبراجعة �سنوية ملكافاأة اأع�ساء املجل�س وجميع اللجان وتقدمي تو�سيات اإلى املجل�س لأية مراجعة. �
على اللجنة اإعداد تقرير �سنوي عن املكافاآت املدفوعة لكبار التنفيذيني لإدراجه يف تقرير ال�سركة ال�سنوي مبا يتوافق مع القواعد والأنظمة املطبقة،  �

وفقًا للمادة )9( من لوائح حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية.
ا�ستعرا�س ومراجعة اأداءها �سنويًا على الأقل لتحديد مدى فاعليتها والتفاق على اخلطوات لتح�سني اأداء اأع�سائها ويجب على اللجنة تقدمي تقرير  �

ملجل�س الإدارة عن اأدائها.
على اللجنة تاأدية املهام اأو امل�سوؤوليات الأخرى التي يكلفها بها جمل�س الإدارة من حني لآخر. �
تقوم اللجنة وبالت�ساور مع الرئي�س التنفيذي مبراجعة عملية خطة التعاقب بحيث يكون هناك جمموعة كافية من املر�سحني الداخليني املوؤهلني ل�سغل  �

املنا�سب العليا واملنا�سب القيادية ولتحديد الفر�س والق�سور يف الأداء واخلطوات التالية كجزء من خطة تعاقب وتطوير كفاءات التنفيذيني لدى 
ال�سركة حيث يجب مراجعتها جميعًا مع اللجنة.

وتتكون جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من ثالثة )3( اأع�ساء يتم تعيينهم من قبل جمل�س اإدارة ال�سركة ملدة ثالثة )3( �سنوات. 

وقد مت تعيني الأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم يف جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من خالل اإجتماع جمل�س الإدارة املنعقد بتاريخ 1436/04/14هـ )املوافق 2015/02/03م(:

اجلدول 5-7 اأع�شاء جلنة الرت�شيحات واملكافاآت

املن�شباال�شم

الرئي�سخالد حممد عبدالعزيز احلميدي1

ع�سواأحمد حممد �سامل ال�سري2

ع�سوعبداملح�سن اإبراهيم عبدالعزيز الطوق3

امل�سدر: ال�سركة

فيما يلي نبذة موجزة عن اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت:

خالد محمد عبدالعزيز الحميدي

رئي�س جلنة الرت�سيحات واملكافاآت وع�سو جمل�س اإدارة �سركة �ساكو.

يرجى مراجعة الق�سم رقم )5-2-3( "خربات وموؤهالت اأع�ساء جمل�س الإدارة" لالطالع على ال�سرية الذاتية املف�سلة خلالد حممد عبدالعزيز احلميدي.

أحمد بن محمد سالم السري 

ع�سو جلنة الرت�سيحات واملكافاآت وع�سو جمل�س اإدارة �سركة �ساكو.

يرجى مراجعة الق�سم رقم )5-2-3( "خربات وموؤهالت اأع�ساء جمل�س الإدارة" لالطالع على ال�سرية الذاتية املف�سلة لأحمد بن حممد �سامل ال�سري.

عبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق

ع�سو جلنة الرت�سيحات واملكافاآت وع�سو جمل�س اإدارة �سركة �ساكو.

يرجى مراجعة الق�سم رقم )5-2-3( "خربات وموؤهالت اأع�ساء جمل�س الإدارة" لالطالع على ال�سرية الذاتية املف�سلة لعبداملح�سن اإبراهيم عبدالعزيز الطوق.
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حوكمة الشركة 2 - 2 - 2

اإدارتها وم�ساهميها وغريهم من اجلهات املعنية، بحيث يوفر ذلك  اإلى توفري �سل�سلة من العالقات بني ال�سركة واإدارتها العليا وجمل�س  تهدف حوكمة ال�سركة 
الطريقة التي تو�سح اأهداف ال�سركة والأ�ساليب التي توؤدي اإلى حتقيق هذه الأهداف. ولدى ال�سركة تق�سيم وا�سح للم�سوؤوليات بني جمل�س الإدارة والإدارة العليا 

لل�سركة.

وتتبنى ال�سركة معايري عالية حلوكمة ال�سركات. وتتعهد ال�سركة باللتزام بالئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية التي ترى اأنها عاماًل هامًا يف 
جناحها، والتي تتطلب تنفيذ اإطار وا�سح لل�سفافية والإف�ساح من اأجل التاأكد اأن جمل�س الإدارة يعمل من اأجل حتقيق اأف�سل امل�سالح للم�ساهمني ويقدم �سورة 

وا�سحة وعادلة لنتائج ال�سركة املالية ونتائج اأعمالها.

املادة  و)ي( من  الفقرتني )ط(  ال�شركات هي  االإلزامية يف الئحة حوكمة  املواد  فاإن  معلوم،  هو  فكما  ال�شركات،  بالئحة حوكمة  ال�شركة  بالتزام  يتعلق  وفيما 
اخلام�سة، واملادة التا�سعة، والفقرات )ب( و)ج( و)د( من املادة العا�سرة، والفقرات )ج( و)هـ( و)ز( من املادة الثانية ع�سرة واملادة الرابعة ع�سرة واملادة 

اخلام�سة ع�سر.

وتعد ال�شركة ملتزمة بالفقرة )ط( من املادة اخلام�شة، حيث ي�شمح للم�شاهمني باالطالع على حم�شر اجتماع اجلمعية العامة، وبالفقرتني )ج( و)هـ( من املادة 
الفقرة  العدد املطلوب ح�سب  امل�ستقلني  الإدارة  اأع�ساء جمل�س  التنفيذيني، ويبلغ عدد  الإدارة من الأع�ساء غري  اأع�ساء جمل�س  اأغلبية  اأن  الثانية ع�سرة، حيث 
)املوافق  بتاريخ 1435/09/23هـ  الإدارة  �سكل جمل�س  واخلام�سة ع�سرة حيث  الرابعة ع�سرة  باملادتني  ملتزمة  ال�سركة  اأن  كما  الثانية ع�سرة.  املادة  )هـ( من 
2014/07/20م( جلنة املراجعة والتي تتكون من ثالثة اأع�ساء من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة التنفيذيني، وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت. وقامت ال�سركة بو�سع 
لوائح احلوكمة الداخلية التي تت�سمن جميع املواد الإلزامية يف املادة العا�سرة من لئحة حوكمة ال�سركات، وقد اأقرها جمل�س الإدارة يف جل�سته املنعقدة بتاريخ 

1435/09/23هـ )املوافق 2014/07/20م(. 

اخلا�سة  التالية  الداخلية  اللوائح  على  2014/07/20م(  )املوافق  1435/09/23هـ  بتاريخ  املنعقدة  العادية  العامة  واجلمعية  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  وافق  وقد 
بحوكمة ال�سركة:

اجلدول 5-8: �شيا�شات ال�شركة الداخلية ذات العالقة باحلوكمة

املهامالالئحة الداخلية

�سيا�سة التعامالت مع 1
الأطراف ذوي العالقة

ت�سع هذه  اإلى ذلك،  وبالإ�سافة  ال�سركة.  مع  بتعامالتهم  اإطار عمل خا�س  واعتماد  العالقة  الأطراف ذات  تعريف  اإلى  ال�سيا�سة  تهدف هذه 
ال�سيا�سة القواعد وال�سوابط الالزمة للتعامل مع الأطراف ذات العالقة ب�سفافية وعلى اأ�س�س جتارية بحتة ودون اأي معاملة تف�سيلية. 

اإن الغر�س من �سيا�سة الإف�ساح وال�سفافية هو حتديد املبادئ الأ�سا�سية واملتطلبات النظامية الواجب اتباعها عند الإف�ساح عن املعلومات ونتائج �سيا�سة الإف�ساح وال�سفافية2
اأعمال ال�سركة للجمهور، كما تهدف هذه ال�سيا�سة اإلى �سمان اأن يتم الإف�ساح للجمهور يف الوقت املنا�سب وب�سكل كامل ودقيق وفق ما هو مطلوب 
يف قواعد الت�سجيل والإدراج ولئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية. وت�سمل هذه ال�سيا�سة جميع املوظفني والإدارة التنفيذية 

وم�ست�ساري ال�سركة وجمل�س الإدارة وغريهم من املفو�سني اأو املعينني للتحدث نيابة عن ال�سركة.

�سيا�سات معايري واإجراءات 3
الع�سوية يف جمل�س الإدارة

الغر�س من هذه ال�سيا�سة هو و�سع �سيا�سات ومعايري واإجراءات حمددة ووا�سحة لع�سوية جمل�س الإدارة وو�سعها مو�سع التنفيذ.

يو�سح هذا الدليل حقوق والتزامات امل�ساهمني يف ال�سركة وفق الأنظمة والقواعد املعمول بها، ويبني حق امل�ساهمني يف الت�سويت يف اجتماعات دليل امل�ساهمني4
اجلمعية العامة، واحل�سول على النتائج املالية لل�سركة، وحق امل�ساهمني يف الأرباح من اأجل �سمان معاملة عادلة ومن�سفة جلميع م�ساهمي 

ال�سركة.

مت اإعداد دليل جمل�س الإدارة بهدف حتديد �سالحيات وم�سوؤوليات ومهام جمل�س اإدارة ال�سركة ب�سورة مف�سلة، اآخذًا بعني العتبار باأن جمل�س دليل جمل�س الإدارة5
اإدارة ال�سركة هو امل�سوؤول عن حتمل كافة امل�سوؤوليات ال�سرورية لإدارة ال�سركة، حتى يف حال تعيينه للجان اأو تفوي�س بع�س �سالحياته لالإدارة.

عقد  وكيفية  اللجان،  تلك  اع�ساء  تعيني  واأ�سلوب  عنه  املنبثقة  واللجان  الإدارة،  جمل�س  وت�سكيل  باختيار  املتعلقة  اجلوانب  الدليل  يو�سح  كما 
اجتماعات املجل�س والن�ساب الالزم لنعقادها والت�سويت على قرارات املجل�س وغريها من المور املتعلقة باأعمال املجل�س.

تعنى هذه ال�سيا�سة بحماية م�سالح ال�سركة، من خالل تنظيم تعار�س امل�سالح املحتملة مع كل من اأع�ساء جمل�س الإدارة، والإدارة التنفيذية، �سيا�سة تعار�س امل�سالح6
واملوظفني، وامل�ساهمني واجلهات ذات العالقة الأخرى والتعامل مع اأ�سول ال�سركة ومرافقها اأو من خالل تعاملها مع الأ�سخا�س ذوي العالقة.

يهدف هذا امليثاق اإلى تو�سيح مهام ونطاق عمل وم�سوؤوليات و�سالحيات اإدارة املراجعة الداخلية بال�سركة، مبا ي�سمن ال�ستقاللية واملو�سوعية. ميثاق املراجعة الداخلية7
كما حتدد عالقة اإدارة املراجعة الداخلية بالإدارات الأخرى بال�سركة.

يهدف هذا الدليل اإلى حتقيق م�ستوى اأف�سل من اللتزام باملعايري واملمار�سات املهنية الدولية الرائدة يف اأداء اأن�سطة اإدارة املراجعة الداخلية دليل املراجعة الداخلية8
والرتقاء مب�ستوى الإدارة مبا يتفق مع اأهداف وقيم ال�سركة.

لئحة جلنة الرت�سيحات 9
واملكافاآت

تنظم هذه الالئحة اأعمال جلنة الرت�سيحات واملكافَات بال�سركة وتقوم بتو�سيح م�سوؤوليات اللجنة وكيفية تنفيذها، مبا يف ذلك ت�سكيلها وعدد 
اع�سائها وهيكلها والإجراءات ومتطلبات الع�سوية بها، بالإ�سافة الى �سالحياتها والمور الخرى املنظمة لعملها.

تو�سح لئحة اللجنة التنفيذية اأعمال اللجنة وم�سوؤولياتها، مبا يف ذلك كيفية تنفيذ هذه امل�سوؤوليات وهيكلها واإجراءات عملها وال�سالحيات لئحة اللجنة التنفيذية10
املتعلقة بها.
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املهامالالئحة الداخلية

تو�سح لئحة جلنة املراجعة تفا�سيل تنظيم جلنة املراجعة من حيث ت�سكيلها وال�ستقاللية اخلا�سة بها ومهام وم�سوؤوليات اللجنة و�سالحياتها لئحة جلنة املراجعة11
واإجراءات اجتماعاتها وغري ذلك.

تعزيز ثقافة ال�سركة يف كيفية التعامل مع املخاطر التي تواجه ال�سركة والقيام بتوجيه روؤ�ساء الإدارات نحو تغطية املخاطر اجلوهرية ب�سكل اإطار اإدارة املخاطر12
�سامل مقارنة بالتعامل مع املخاطر التي تكون جلية اأو ملحة يف وقت ما.

امل�سدر: ال�سركة 

وفيما يتعلق بالفقرة )ي( من املادة اخلام�سة، واملادة التا�سعة، والفقرة )ز( من املادة الثانية ع�سر من لئحة حوكمة ال�سركات، فاإن ال�سركة لي�ست ملتزمة بهذه 
املواد حتى تاريخ اإ�سدار هذه الن�سرة حيث اأن ال�سركة غري مدرجة حاليًا، وتتعهد ال�سركة باللتزام بهذه املواد بعد �سدور قرار الهيئة باملوافقة على ت�سجيل اأ�سهم 

ال�سركة لدى ال�سوق املالية ال�سعودية وقبول اإدراج ال�سركة.

تعهدات الشركة بعد اإلدراج 2 - 2 - 2

تتعهد ال�سركة باإمتام ما يلي بعد الإدراج:

اللتزام مبا ورد يف قواعد الت�سجيل والإدراج ولئحة حوكمة ال�سركات عند اإعداد تقرير جمل�س الإدارة. �
اللتزام بجميع املواد الإلزامية من لئحة حوكمة ال�سركات بعد الإدراج مبا�سرة. �
اإبالغ الهيئة بتاريخ انعقاد اجلمعيات العامة التي �ستعقدها ال�سركة بعد الإدراج حتى يتمكن ممثل الهيئة من ح�سور اجلمعية. �
العامة  � اجلمعيات  يف  �سنوي  ب�سكل  ال�سركات  حوكمة  ولئحة  ال�سركات  لنظام  وفقا  بال�سركة  العالقة  ذوي  الأطراف  مع  والعقود  املعامالت  عر�س 

للح�سول على موافقة امل�ساهمني و بعد ا�ستبعاد اأي طرف ذو عالقة من الت�سويت عليها.
عر�س اأي ت�سارب يف امل�سالح بني اأعمال ال�سركة واأعمال كبار م�ساهميها واأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو ال�سركات التي ي�ساهمون فيها ب�سكل �سنوي يف  �

اجلمعيات العامة للح�سول على موافقة امل�ساهمني وبعد ا�ستبعاد اأي طرف ذو عالقة من الت�سويت عليها.

مكافآت مجلس اإلدارة واإلدارة العليا 3   3

اأو اأع�ساء الإدارة العليا اأية �سالحيات متكنهم من الت�سويت على املكافاآت اأو التعوي�سات اخلا�سة بهم، كما لي�س لهم اأية  لي�س لأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة 
�سالحيات لالقرتا�س من ال�سركة اأو الت�سويت على اأي عقد اأو ترتيب يكون لهم فيه م�سلحة.

بلغت اإجمايل امل�سروفات املدفوعة ملجل�س اإدارة ال�سركة )0( ريال �سعودي عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م، و)0( ريال �سعودي عن ال�سنة املنتهية يف 31 
دي�سمرب 2013م، و)0( ريال �سعودي عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م، و)0( ريال �سعودي عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م. وقد تنازل اأع�ساء 

جمل�س الإدارة عن حقهم يف اأي مكافاآت خالل مدة ع�سويتهم يف املجل�س الذي انتهت يف 2014/07/20م.

كما وبلغت اإجمايل امل�سروفات املدفوعة لالإدارة العليا خم�سة ماليني ومائتان و�ستة وع�سرون األف وثالثمائة وثالثة و�سبعون )5.226.373( ريال �سعودي عن 
ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م، واأربعة ماليني وت�سعمائة واثنا ع�سر األف ومائة وواحد وثالثون )4.912.131( ريال �سعودي عن ال�سنة املنتهية يف 31 
دي�سمرب 2013م، واأربعة ماليني و�سبعمائة وخم�سة اآلف وثمامنائة و�ستة وع�سرون )4.705.826( ريال �سعودي عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م، واأربعة 
ماليني وثالثمائة و�سبعة وع�سرون األف وثمامنائة واأربع و�ستون )4.327.864( ريال �سعودي عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م، وت�سمل هذه امل�سروفات 

الرواتب وال�سكن واملزايا الأخرى.

اجلدول 5-9: املكافاآت واملزايا التي ح�شل عليها اأع�شاء جمل�س االإدارة واالإدارة العليا خالل ال�شنوات 2011م و2012م و2013م و2014م

2014م )ريال �شعودي(2013م )ريال �شعودي(2012م )ريال �شعودي(2011م )ريال �شعودي(

----جمل�س الإدارة

4.327.8644.705.8264.912.1315.226.373الإدارة العليا
امل�سدر: ال�سركة

تعارض المصالح 4   3

ل مينح النظام الأ�سا�سي لل�سركة اأو اأي من اللوائح وال�سيا�سات الداخلية اأية �سالحيات متكن ع�سو جمل�س الإدارة من الت�سويت على عقد اأو عر�س له فيه م�سلحة 
جوهرية �سواًء ب�سفة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة، وذلك عماًل بن�س املادة )69( من نظام ال�سركات التي تن�س على اأنه ل يجوز اأن يكون لع�سو جمل�س الإدارة اأية 
م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف التعامالت والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة اإل مبوافقة من اجلمعية العامة العادية يتم جتديدها كل �سنة، ووفقًا لن�س املادة 
املذكورة فاإنه يتعني على ع�سو جمل�س الإدارة اأن يبلغ جمل�س الإدارة مبا له من م�سالح �سخ�سية يف التعامالت والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة، ويف�سح رئي�س 
املجل�س للجمعية العامة عند انعقادها عن التعامالت والعقود التي يكون لأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة م�سلحة �سخ�سية فيها، على اأن يكون الإف�ساح م�سفوعًا 
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بتقرير خا�س من مراقب احل�سابات، ويتم اإثبات هذا التبليغ يف حم�سر اجلمعية، ول يجوز للع�سو ذي امل�سلحة ال�سرتاك يف الت�سويت على القرار الذي يطرح 
للت�سويت يف هذا ال�ساأن. وبناًء على ما �سبق، يلتزم اأع�ساء جمل�س الإدارة مبا يلي: 

اللتزام بالعمل طبقًا للمواد )69( و)70( من نظام ال�سركات، واملادة )18( من لئحة حوكمة ال�سركات. �
عدم الت�سويت على جميع العقود املربمة مع اأطراف ذات عالقة يف اجتماعات اجلمعية العامة. �
اأ�سا�س تناف�سي  � اللتزام بعدم الدخول يف مناف�سة �سد اأعمال ال�سركة وباأن كافة التعامالت مع الأطراف ذات العالقة يف امل�ستقبل �سوف تتم على 

تطبيقًا لن�س املادة )70( من نظام ال�سركات. 
ويو�سح اجلدول اأدناه معلومات عن اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة امل�ساركون كما يف تاريخ هذه الن�سرة يف �سركات متار�س اأعماًل �سبيهة اأو مناف�سة لأعمال ال�سركة.

اجلدول 5-10: اأع�شاء جمل�س االإدارة الذين ي�شاركون يف �شركات متار�س اأعمااًل �شبيهة اأو مناف�شة الأعمال ال�شركة عن طريق ع�شويتهم يف جمل�س االإدارة 
اأو امل�شاهمة يف راأ�س املال

�شركة اأخرى ذات عالقة بع�شو 
جمل�س االإدارة

�شفة الع�شو بال�شركة ذات 
العالقة

هل تناف�س اأعمال ال�شركة؟طبيعة اأعمال ال�شركة ذات العالقة

ع�شو جمل�س مالك
اإدارة / مدير

عبدالرحمن اأمني ح�شن جاوه

ل - حيث تقوم �سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال كما يف جمال الو�ساطةنعمل�سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال
تاريخ هذه الن�سرة باأعمال الو�ساطة. ول تعترب هذه الأعمال 

مناف�سة ل�سركة �ساكو. 

ل - حيث تقوم �سركة ميثاء العاملية كما يف تاريخ هذه جمال املقاولتلنعم�سركة ميثاء العاملية
الن�سرة باأعمال املقاولت. ول تعترب هذه الأعمال مناف�سة 

ل�سركة �ساكو. 

خالد حممد عبدالعزيز احلميدي

ل - حيث تقوم موؤ�س�سة اليمامة ال�سحفية كما يف تاريخ هذه ال�سحافة والن�سرنعملموؤ�س�سة اليمامة ال�سحفية
الن�شرة بن�شاط ال�شحافة والن�شر. وال يعترب هذا الن�شاط 

مناف�س ل�سركة �ساكو. 

ل - حيث اأن �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت كما يف املقاولتنعمنعم�سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت
تاريخ هذه الن�شرة ال تقوم باأي ن�شاط با�شتثناء التملك يف 

�شركة �شاكو. وال يعترب هذا الن�شاط مناف�ض ل�شركة �شاكو. 

�سركة اأبناء حممد عبدالعزيز 
احلميدي القاب�سة

ل - حيث اأن �سركة اأبناء حممد عبدالعزيز احلميدي املقاولتنعمنعم
القاب�شة كما يف تاريخ هذه الن�شرة ال تقوم باأي ن�شاط 

با�ستثناء التملك يف �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت. ول 
يعترب هذا الن�شاط مناف�ض ل�شركة �شاكو. 

�سركة اأبناء حممد عبدالعزيز 
احلميدي لوكالة التاأمني

ل - حيث تقوم �سركة اأبناء حممد عبدالعزيز احلميدي وكالت التاأمنينعمنعم
لوكالة التاأمني كما يف تاريخ هذه الن�سرة بالأن�سطة املتعلقة 

بوكاالت التاأمني. وال يعترب هذا الن�شاط مناف�ض ل�شركة 
�ساكو. 

�شمري حممد عبدالعزيز احلميدي

ل - حيث اأن �سركة اآي�س اإنرتنا�سونال هي املورد الأ�سا�سي جتارة العدد والأدواتنعمل�سركة اآي�س اإنرتنا�سونال
ل�سركة �ساكو كما يف تاريخ هذه الن�سرة. 

ل - حيث تقوم �سركة دويت�سه ال�سعودية لالأوراق املالية اخلدمات املاليةنعمل�سركة دويت�سه ال�سعودية لالأوراق املالية
كما يف تاريخ هذه الن�سرة باخلدمات املالية. ول تعترب هذه 

الأعمال مناف�سة ل�سركة �ساكو. 

ل - حيث تقوم �سركة جمموعة اأ�سرتا ال�سناعية كما يف القطاع ال�سناعينعمل�سركة جمموعة اأ�سرتا ال�سناعية
تاريخ هذه الن�سرة بال�ستثمار يف املجال ال�سناعي. ول يعترب 

هذا الن�شاط مناف�ض ل�شركة �شاكو. 

ل - حيث اأن �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت كما يف املقاولتنعمنعم�سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت
تاريخ هذه الن�شرة ال تقوم باأي ن�شاط با�شتثناء التملك يف 

�شركة �شاكو. وال يعترب هذا الن�شاط مناف�ض ل�شركة �شاكو. 
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�شركة اأخرى ذات عالقة بع�شو 
جمل�س االإدارة

�شفة الع�شو بال�شركة ذات 
العالقة

هل تناف�س اأعمال ال�شركة؟طبيعة اأعمال ال�شركة ذات العالقة

ع�شو جمل�س مالك
اإدارة / مدير

�سركة اأبناء حممد عبدالعزيز 
احلميدي القاب�سة

ل - حيث اأن �سركة اأبناء حممد عبدالعزيز احلميدي املقاولتنعمنعم
القاب�شة كما يف تاريخ هذه الن�شرة ال تقوم باأي ن�شاط 

با�ستثناء التملك يف �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت. ول 
يعترب هذا الن�شاط مناف�ض ل�شركة �شاكو. 

�سركة اأبناء حممد عبدالعزيز 
احلميدي لوكالة التاأمني

ل - حيث تقوم �سركة اأبناء حممد عبدالعزيز احلميدي وكالت التاأمنينعمنعم
لوكالة التاأمني كما يف تاريخ هذه الن�سرة بالأن�سطة املتعلقة 

بوكاالت التاأمني. وال يعترب هذا الن�شاط مناف�ض ل�شركة 
�ساكو. 

هيثم حممد عبدالعزيز احلميدي

ال�سركة الوطنية للبرتوكيماويات 
)برتوكيم(

ل - حيث تقوم ال�سركة الوطنية للبرتوكيماويات )برتوكيم( قطاع البرتوكيماوياتنعمل
كما يف تاريخ هذه الن�سرة بالأن�سطة املتعلقة بقطاع 

البرتوكيماويات. وال يعترب هذا الن�شاط مناف�ض ل�شركة 
�ساكو. 

ل - حيث تقوم �سركة رنا لال�ستثمار كما يف تاريخ هذه اخلدمات املاليةنعمل�سركة رنا لال�ستثمار
الن�سرة باخلدمات املالية. ول تعترب هذه الأعمال مناف�سة 

ل�سركة �ساكو. 

ل - حيث اأن �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت كما يف املقاولتنعمنعم�سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت
تاريخ هذه الن�شرة ال تقوم باأي ن�شاط با�شتثناء التملك يف 

�شركة �شاكو. وال يعترب هذا الن�شاط مناف�ض ل�شركة �شاكو. 

�سركة اأبناء حممد عبدالعزيز 
احلميدي القاب�سة

ل - حيث اأن �سركة اأبناء حممد عبدالعزيز احلميدي املقاولتنعمنعم
القاب�شة كما يف تاريخ هذه الن�شرة ال تقوم باأي ن�شاط 

با�ستثناء التملك يف �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت. ول 
يعترب هذا الن�شاط مناف�ض ل�شركة �شاكو. 

�سركة اأبناء حممد عبدالعزيز 
احلميدي لوكالة التاأمني

ل - حيث تقوم �سركة اأبناء حممد عبدالعزيز احلميدي وكالت التاأمنينعمنعم
لوكالة التاأمني كما يف تاريخ هذه الن�سرة بالأن�سطة املتعلقة 

بوكاالت التاأمني. وال يعترب هذا الن�شاط مناف�ض ل�شركة 
�ساكو. 

�شموءل عبداهلل طه بخ�س

�سركة خدمات الت�سويق وت�سغيل 
امل�سروعات التجارية امللوكة بن�سبة ٪25 
من قبل �سركة رتاج املتميزة لال�ستثمار 

التجاري، اململوكة بدورها من �سموءل 
عبداهلل طه بخ�س بن�سبة ٪40

نعم - حيث تقوم �سركة خدمات الت�سويق وت�سغيل امل�سروعات قطاع الألعابلنعم
التجارية كما يف تاريخ هذه الن�سرة بالأن�سطة املتعلقة بقطاع 

مبيعات األعاب االأطفال. ويعترب هذا الن�شاط مناف�ض لفئة 
غري جوهرية من فئات املنتجات التي تقدمها �سركة �ساكو 

متثل ن�سبة 1.6٪ من اإجمايل اإيرادات ال�سركة.

ل - حيث تقوم �سركة اأبرار العاملية القاب�سة كما يف تاريخ التطوير العقارينعمنعم�سركة اأبرار العاملية القاب�سة
هذه الن�سرة بالأن�سطة املتعلقة بقطاع التطوير العقاري. ول 

يعترب هذا الن�شاط مناف�ض ل�شركة �شاكو.

�سركة رتاج املتميزة لال�ستثمار 
التجاري املحدودة

ل - حيث تقوم �سركة رتاج املتميزة لال�ستثمار التجاري ال�ستثمار التجارينعمنعم
املحدودة كما يف تاريخ هذه الن�سرة بالأن�سطة املتعلقة 

باال�شتثمار التجاري. وال يعترب هذا الن�شاط مناف�ض ل�شركة 
�ساكو.

ل - حيث تقوم �سركة وردية هولدجن كما يف تاريخ هذه جمال البرتولنعمل�سركة وردية هولدجن
الن�سرة بالأن�سطة املتعلقة يف جمال البرتول. ول يعترب هذا 

الن�شاط مناف�ض ل�شركة �شاكو. 

ل - حيث تقوم �سركة جدة القت�سادية كما يف تاريخ هذه قطاع املقاولتنعمل�سركة جدة القت�سادية
الن�سرة بالأن�سطة املتعلقة بقطاع املقاولت. ول يعترب هذا 

الن�شاط مناف�ض ل�شركة �شاكو. 
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�شركة اأخرى ذات عالقة بع�شو 
جمل�س االإدارة

�شفة الع�شو بال�شركة ذات 
العالقة

هل تناف�س اأعمال ال�شركة؟طبيعة اأعمال ال�شركة ذات العالقة

ع�شو جمل�س مالك
اإدارة / مدير

�سركة ويلي�س ال�سعودية العربية 
املحدودة

ل - حيث تقوم �سركة ويلي�س ال�سعودية العربية املحدودة قطاع التاأمنينعمل
كما يف تاريخ هذه الن�سرة بخدمات التاأمني. ول يعترب هذا 

الن�شاط مناف�ض ل�شركة �شاكو. 

ل - حيث تقوم �سركة مبكو العربية كما يف تاريخ هذه الن�سرة جمال املقاولتنعمنعم�سركة مبكو العربية
باالأن�شطة املتعلقة مبجال املقاوالت. وال يعترب هذا الن�شاط 

مناف�س ل�سركة �ساكو. 

ل - حيث تقوم �سركة �سامكو كما يف تاريخ هذه الن�سرة جمال النقل البحرينعمنعم�سركة �سامكو 
بالأن�سطة املتعلقة مبجال النقل البحري. ول يعترب هذا 

الن�شاط مناف�ض ل�شركة �شاكو. 

بندر خالد اإبراهيم الرتكي

ل - حيث تقوم �سركة جدة القاب�سة للتطوير العمراين كما جمال التطوير العمرايننعمل�سركة جدة القاب�سة للتطوير العمراين
يف تاريخ هذه الن�سرة بالأن�سطة املتعلقة بالتطوير العمراين. 

وال يعترب هذا الن�شاط مناف�ض ل�شركة �شاكو. 

ل - حيث تقوم �سركة النهلة للتجارة واملقاولت كما يف تاريخ جمال التجارة واملقاولتنعمنعم�سركة النهلة للتجارة واملقاولت
هذه الن�سرة بالأن�سطة املتعلقة بالتجارة واملقاولت. ول يعترب 

هذا الن�شاط مناف�ض ل�شركة �شاكو.

الحتاد العربي ال�سعودي لل�سيارات 
والدراجات النارية

الإ�سراف على اأن�سطة ال�سيارات نعمل
والدراجات النارية

ل - حيث يقوم الحتاد العربي ال�سعودي لل�سيارات 
والدراجات النارية كما يف تاريخ هذه الن�سرة بالأن�سطة 

املتعلقة بالإ�سراف على اأن�سطة ال�سيارات والدراجات 
النارية. وال يعترب هذا الن�شاط مناف�ض ل�شركة �شاكو.

ديوان �شادق عبدالب�شري ف�شل

�سركة ويلي�س ال�سعودية العربية 
املحدودة

ل - حيث تقوم �سركة ويلي�س ال�سعودية العربية املحدودة قطاع التاأمنينعمل
كما يف تاريخ هذه الن�سرة بخدمات التاأمني. ول يعترب هذا 

الن�شاط مناف�ض ل�شركة �شاكو.

اأحمد حممد �سامل ال�سري

�سركة اخلليج للكمبيوتر والتجهيزات 
الإلكرتونية

ل - حيث تقوم �سركة اخلليج للكمبيوتر والتجهيزات جمال خدمات احلا�سب الآيلنعمنعم
الإلكرتونية كما يف تاريخ هذه الن�سرة بخدمات احلا�سب 

االآيل. وال يعترب هذا الن�شاط مناف�ض ل�شركة �شاكو.

�سركة الفلك للمعدات والتجهيزات 
الإلكرتونية

ل - حيث تقوم �سركة الفلك للمعدات والتجهيزات جمال خدمات احلا�سب الآيلنعمنعم
الإلكرتونية كما يف تاريخ هذه الن�سرة بخدمات احلا�سب 

االآيل. وال يعترب هذا الن�شاط مناف�ض ل�شركة �شاكو.

ل - حيث تقوم �سركة اخلليج للتدريب والتعليم كما يف تاريخ جمال التدريب والتعليمنعمل�سركة اخلليج للتدريب والتعليم
هذه الن�سرة بالأن�سطة املتعلقة مبجال التدريب والتعليم. ول 

يعترب هذا الن�شاط مناف�ض ل�شركة �شاكو.

ل - حيث تقوم �سركة العناية للعلوم واخلدمات الطبية جمال التعليم العايل والو�سفات الطبيةنعمل�سركة العناية للعلوم واخلدمات الطبية
كما يف تاريخ هذه الن�سرة بالأن�سطة املتعلقة مبجال التعليم 

العايل واخلدمات الطبية. وال يعترب هذا الن�شاط مناف�ض 
ل�سركة �ساكو.

ل - حيث تقوم �سركة امللز املالية كما يف تاريخ هذه الن�سرة جمال ال�ستثمارنعمنعم�سركة امللز املالية
باالأن�شطة املتعلقة مبجال اال�شتثمار. وال يعترب هذا الن�شاط 

مناف�س ل�سركة �ساكو.

عبداملح�شن اإبراهيم عبدالعزيز الطوق

ل - حيث تقوم ال�سركة ال�سعودية لأجهزة الت�سالت كما جمال املقاولت الكهربائيةنعملال�سركة ال�سعودية لأجهزة الت�سالت
يف تاريخ هذه الن�سرة بالأن�سطة املتعلقة مبجال املقاولت 
الكهربائية. وال يعترب هذا الن�شاط مناف�ض ل�شركة �شاكو.



73

�شركة اأخرى ذات عالقة بع�شو 
جمل�س االإدارة

�شفة الع�شو بال�شركة ذات 
العالقة

هل تناف�س اأعمال ال�شركة؟طبيعة اأعمال ال�شركة ذات العالقة

ع�شو جمل�س مالك
اإدارة / مدير

�سركة نت ورك�س ال�سعودية للخدمات 
املحدودة

ل - حيث تقوم �سركة نت وركر�س ال�سعودية للخدمات جمال �سيانة �سبكات الت�سالتنعمل
املحدودة كما يف تاريخ هذه الن�سرة بالأن�سطة املتعلقة مبجال 

�شيانة �شبكات االت�شاالت. وال يعترب هذا الن�شاط مناف�ض 
ل�سركة �ساكو.

�سركة اأ�سول ال�سعودية لال�ستثمار 
القاب�سة

ل - حيث تقوم �سركة اأ�سول ال�سعودية لال�ستثمار القاب�سة جمال العقاراتنعمل
كما يف تاريخ هذه الن�سرة بالأن�سطة املتعلقة مبجال 

العقارات. وال يعترب هذا الن�شاط مناف�ض ل�شركة �شاكو.

ل - حيث تقوم �سركة دار التمليك كما يف تاريخ هذه الن�سرة جمال العقاراتنعمل�سركة دار التمليك
باالأن�شطة املتعلقة مبجال العقارات. وال يعترب هذا الن�شاط 

مناف�س ل�سركة �ساكو.

ل - حيث تقوم �سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال كما يف جمال الو�ساطةنعمل�سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال
تاريخ هذه الن�سرة بالأن�سطة املتعلقة مبجال الو�ساطة. ول 

يعترب هذا الن�شاط مناف�ض ل�شركة �شاكو.

�سركة املجموعة الأمريكية الدولية 
والبنك العربي الوطني للتاأمني 

التعاوين

ل - حيث تقوم �سركة املجموعة الأمريكية الدولية والبنك جمال اأعمال التاأمني التعاويننعمل
العربي الوطني للتاأمني التعاوين كما يف تاريخ هذه الن�سرة 

بالأن�سطة املتعلقة مبجال التاأمني التعاوين. ول يعترب هذا 
الن�شاط مناف�ض ل�شركة �شاكو.

امل�سدر: ال�سركة

االلتزام بالسعودة 5   3

تتبع ال�سركة �سيا�سة طموحة لتنفيذ برنامج ال�سعودة، وهي من ال�سركات الداعمة لأهداف احلكومة التي ت�سعى للق�ساء على البطالة وخلق فر�س عمل ملواطنيها، 
وت�سعى دومًا لزيادة جهودها لدعم ال�سعودة يف كل ما يخ�س ذلك. 

تلتزم ال�شركة بتوظيف ال�شعوديني يف خمتلف الوظائف لديها للحفاظ على الن�شبة النظامية املقررة لل�شعودة والتي تفر�ض على املن�شاآت العامة يف اململكة العربية 
ال�سعودية، مبا فيها ال�سركة، تعيني عدد معني من املوظفني ال�سعوديني والحتفاظ بهم. 

2011/09/10م(  )املوافق  1432/10/12هـ  وتاريخ   )4040( رقم  العمل  وزير  قرار  "نطاقات" مبوجب  الوظائف  لتوطني  املن�ساآت  حتفيز  برنامج  اعتماد  مت 
اعتبارًا من 1432/10/12هـ )املوافق  ابتداأ تطبيقه  والذي  وتاريخ 1415/05/21هـ )املوافق 1994/10/27م(،  الوزراء رقم )50(  واملبني على قرار جمل�س 
2011/09/10م(. لقد و�سعت وزارة العمل برنامج نطاقات لتحفيز املن�ساآت على توطني الوظائف وتقييم اأدائها بناء على نطاقات حمددة هي نطاق بالتيني، 

واأخ�سر )وينق�سم هذا النطاق بدوره اإلى نطاق اأخ�سر منخف�س ونطاق اأخ�سر متو�سط ونطاق اأخ�سر مرتفع( ونطاق اأ�سفر ونطاق اأحمر. 

ال�شحية  كاخلدمات  خمتلفني  ن�شاطني  يف  تعمل  املن�شاأة  كانت  فاإذا  لها،  التابعة  الكيانات  بح�شب  املن�شاآت  مع  التعامل  على  نطاقات  برنامج  عمل  اآلية  وتعتمد 
والتجزئة مثاًل، فاإن وزارة العمل تتعامل مع تلك املن�شاأة وكاأنها كيانني م�شتقلني هما اخلدمات ال�شحية والتجزئة، بغ�ض النظر عن ن�شاط املن�شاأة الرئي�شي اأو عدد 
فروعها. واإذا ما كانت املن�شاأة تعمل يف ن�شاط واحد ولها اأكرث من فرع يف ذات الن�شاط، فاإن وزارة العمل �شتتعامل مع تلك املن�شاأة وكاأن لها كيان واحد هو جمموع 
فروع املن�شاأة العاملة يف ذات الن�شاط. بناًء على ذلك فالكيان هو �شفة املن�شاأة الذي تتعامل معه وزارة العمل والذي ميثل جمموع الفروع التي تنتمي لذات الن�شاط.

وفيما يلي عر�س موجز لت�سنيف املن�ساآت العاملة يف جمال جتارة اجلملة والتجزئة ح�سب كل نطاق من برنامج نطاقات.

ن�شاط جتارة اجلملة والتجزئة

توزيع نطاقات ح�شب ن�شب التوطني كما هي معلنة من وزارة العملعدد العاملني

بالتينياأخ�سر مرتفعاأخ�سر متو�سطاأخ�سر منخف�ساأ�سفراأحمراإلىمن

1049٪0٪4٪5٪9٪10٪15٪16٪21٪22٪26٪27

50499٪0٪4٪5٪16٪17٪22٪23٪28٪29٪23٪34

5002999٪0٪9٪10٪23٪24٪27٪28٪31٪32٪34٪35

3000-٪0٪9٪10٪24٪25٪28٪29٪32٪33٪36٪37
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ومينح النطاق البالتيني �ساحب العمل عدة مزايا ميكن تلخي�س اأهمها فيما يلي: اإ�سدار تاأ�سريات جديدة لأي مهنة يطلبها، اإ�سدار تاأ�سريات اإ�سافية، القدرة 
على تغيري مهن العمالة الوافدة التي تعمل لديه اإلى مهن اأخرى )عدا املهن امل�ستثناة بقرارات جمل�س الوزراء اأو باأوامر �سامية(، والقدرة على جتديد رخ�س العمل 

للعمالة الوافدة التي تعمل لديه.

ومينح النطاق الأخ�سر �ساحب العمل عدة مزايا ميكن لتلخي�س اأهمها فيما يلي: التقدم بطلب تاأ�سريات جديدة، القدرة على تغيري مهن العمالة الوافدة التي 
تعمل لديه اإلى مهن اأخرى )عدا املهن امل�ستثناة بقرارات جمل�س الوزراء اأو باأوامر �سامية(، منح تاأ�سريات بديلة لعامليه بدًل من العاملني املغادرين بتاأ�سرية خروج 

نهائي من اململكة، والقدرة على جتديد رخ�س العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديه.

ويرتتب على الدخول يف النطاق الأ�سفر عدة تبعات من اأهمها: اإيقاف طلب احل�سول على تاأ�سريات جديدة، عدم ال�سماح بنقل خدمات العمالة الوافدة، عدم 
ال�سماح بتغيري املهن للعمالة الوافدة، عدم ال�سماح بتجديد رخ�س العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لدى �ساحب العمل واأم�ست اجمايل 6 �سنوات اأو اأكرث داخل 
اململكة، عدم ال�سماح باإ�سدار رخ�س العمل للعمالة الوافدة اجلديدة، اإل اأنه يجوز ل�ساحب العمل جتديد رخ�س العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديه �سريطة األ 

يزيد املتبقي يف اإقامة العامل عن 3 اأ�سهر عند التجديد.

اأما بالن�سبة للنطاق الأحمر، فيرتتب على الدخول �سمن هذا النطاق عدة تبعات من اأهمها: عدم ال�سماح بتغيري املهن للعمالة الوافدة التي تعمل لدى �ساحب 
العمل، عدم ال�سماح بنقل خدمات العمالة الوافدة، عدم ال�سماح بطلب اأي تاأ�سريات جديدة، عدم ال�سماح باإ�سدار رخ�س العمل للعمالة الوافدة اجلديدة، عدم 

ال�سماح بفتح ملف ملن�ساأة جديدة اأو فرع جديد، وعدم ال�سماح بتجديد رخ�س العمل للعمالة التي تعمل لديها.

�سمن  م�سنفة  ال�سركة  اأن  الذكر  ويجدر  �سعوديا.  موظفا   694 منهم  موظف،   2.035 2014م  دي�سمرب   31 يف  كما  بال�سركة  املوظفني  عدد  اإجمايل  بلغ  وقد 
النطاق "الأخ�سر املرتفع" وفق برنامج نطاقات لل�سعودة اإذ حققت ال�سركة معدل مرتفع لل�سعودة بن�سبة 34.1٪ من اإجمايل القوى العاملة يف ال�سركة كما يف 
2014/12/31م. واإن �سركة �ساكو حري�سة على جتاوز م�ستويات متطلبات ال�سعودة وتعتزم ال�ستمرار يف تدريب وتوظيف املوظفني ال�سعوديني لالن�سمام اإلى قوتها 

العاملة )للمزيد من املعلومات، ف�سال راجع الق�سم )4-7( "املوظفون"(. 

اجلدول 5-11: توزيع موظفي ال�شركة بناء على ت�شنيفهم الوظيفي

دي�شمرب 2014مدي�شمرب 2013مدي�شمرب 2012مالق�شم

موظفون 
�شعوديون

موظفون 
غري 

�شعوديون

موظفون املجموع
�شعوديون

موظفون 
غري 

�شعوديون

موظفون املجموع
�شعوديون

موظفون 
غري 

�شعوديون

املجموع

215172182022325الإدارة املالية

112130131301717اإدارة تقنية املعلومات

118192182042731اإدارة امل�سرتيات

06605512425اإدارة الت�سويق

011011022الإدارة القانونية

65873978105781593ق�سم اإدارة املخاطر

011011011اإدارة العقارات

8132191322115061اإدارة املوارد الب�سرية

013132131511617اإدارة الإمداد وامل�ساندة

اإدارة ت�سنيف املنتجات 
وعر�سها

07717811011

517918441881923174177امل�ستودعات

79079204172213410341موظفني حتت التدريب

4657111.1763847511.1352498081.057املعار�س واجلملة

011911901261260174174ق�سم اخلدمات

303303303الدارة العليا

6291.1031.7327081.1791.8876941.3412.035املجموع

34.1٪37.5٪36.3٪ال�شعودة

امل�سدر: ال�سركة
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مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي للشركة. 3

مقدمة 1   3

يقدم هذا الق�سم مراجعة حتليلية لالأداء الت�سغيلي لل�سركة ومركزها املايل خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و2014م على 
التوايل. وينبغي اأن يقراأ هذا الق�سم جنبًا اإلى جنب مع القوائم املالية املراجعة لل�سركة كما يف ال�سنوات املالية املذكورة والإي�ساحات املرفقة بها التي مت اعدادها 
من قبل املحا�سب القانوين لل�سركة "براي�س ووترهاو�س كوبرز"، وجميعها م�سمنة يف هذه الن�سرة. ويتعني على امل�ستثمرين املحتملني قراءة هذه الن�سرة بالكامل 

وعدم العتماد فقط على املعلومات الواردة يف هذا الق�سم.

ل يوجد لدى براي�س ووترهاو�س كوبرز، ول لأي من ال�سركات التابعة لهم اأي م�ساهمة اأو م�سلحة من اأي نوع كان يف ال�سركة. كما اأن براي�س ووترهاو�س كوبرز قد 
قدموا موافقتهم اخلطية على الإ�سارة الواردة يف هذه الن�سرة ب�ساأن دورهم كمراجعي ح�سابات لل�سركة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م 

و2013م و 2014م على التوايل ومل يقوموا ب�سحب تلك املوافقات حتى تاريخ هذه الن�سرة.

قد ي�شمل هذا الق�شم على اإفادات تتعلق باالحتماالت امل�شتقبلية لل�شركة بناًء على خطط وتوقعات اإدارة ال�شركة والتي قد تنطوي على خماطر واأمور م�شتقبلية غري 
موؤكدة وقد تختلف النتائج الفعلية لل�سركة اختالًفا جوهريًا عن تلك التوقعات ب�سبب جمموعة من العوامل املتعددة مبا يف ذلك العوامل التي تطرقت اإليها املناق�سة 

يف الأجزاء الآتية ويف اأي مكان اآخر من هذه الن�سرة ل �سيما تلك الواردة يف الق�سم اخلا�س بعوامل املخاطرة.

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية 2   3
يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة باأنه مت ا�ستخراج كافة املعلومات املالية املدرجة يف ن�سرة الإ�سدار هذه، من القوائم املالية املراجعة والإي�ساحات عليها لل�سنوات 2011م 
و2012م و2013م و2014م من دون اإجراء اأي تعديل جوهري عليها واأنها مقدمة ب�سكل يتفق مع املتبع يف القوائم املالية ال�سنوية لل�سركة ومعدة على اأ�سا�س موحد، 
وانه قد مت اعداد القوائم املالية لل�سركة ومراجعتها وفقا للمعايري املحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني. ويقر اأع�ساء جمل�س الإدارة اأنه 

مل يحدث اأي تغيري جوهري �سلبي يف املركز املايل اأو التجاري لل�سركة خالل ال�سنوات 2011م و2012م و2013م و2014م وحتى تاريخ هذه الن�سرة.

كما يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة اأي�سا باأن لدى ال�سركة راأ�س مال عامل يكفي مدة اثني ع�سرة )12( �سهرًا تلي مبا�سرًة تاريخ هذه الن�سرة. 

ويتحمل جمل�س اإدارة ال�سركة وكبار التنفيذيني امل�سوؤولية الكاملة فيما يتعلق ب�سحة ودقة املعلومات وحتليل النتائج املالية الواردة يف هذه الن�سرة. ويوؤكد، بعد 
القيام بال�ستق�ساءات الالزمة، اأنه قد مت الإف�ساح بالكامل وبو�سوح تام عن جميع املعلومات املتعلقة بالو�سع املايل ونتائج العمليات واأنه ل توجد اأية معلومات اأو 

م�ستندات اأخرى جتعل البيانات اأو املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة م�سللة.

كما يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني بعدم وجود اأي عمولت اأو خ�سومات اأو اأتعاب و�ساطة اأو اأي عو�س غري نقدي منحته ال�سركة خالل فرتة الثالثة 
�سنوات ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج يف ما يتعلق باإ�سدار اأو طرح اأي اأوراق مالية. ويوؤكد اأع�ساء جمل�س الإدارة باأن راأ�س مال 

ال�سركة غري م�سمول بحق خيار. 

الهيكل القانوني للشركة ونظرة عامة على أنشطتها 2   3

تاأ�س�ست ال�سركة يف عام 1984م ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة يف مدينة الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية، ب�سجل جتاري رقم 1010056595. وتتمحور اأن�سطة 
ال�سركة ب�سكل رئي�سي حول قطاع التجزئة. 

ُتعترب �سركة �ساكو من كبار ال�سركات التي تقدم حلول منتجات التطوير املنزيل يف اململكة العربية ال�سعودية. وهي ت�سّغل 23 متجرًا يف 12 مدينة يف اململكة، مبا 
فيها 3 متاجر �سخمة حتت ا�سم "عامل �ساكو". وترتاوح م�ساحة املتاجر بني حوايل 2.000 مرت مربع اإلى اأكرث من 24.500 مرت مربع وتقدم هذه املتاجر منتجات 

متنوعة ي�سل عددها اإلى اأكرث من 45.000 منتج.

وت�سمل فئات املنتجات الرئي�سية التي تقدمها �سركة �ساكو الآتي: الأدوات املنزلية، الأدوات الكهربائية، الأجهزة املنزلية الكهربائية، معدات ولوازم احلدائق، 
املفرو�سات اخلارجية، الإنارة، اخلردوات، اأدوات الدهانات، املفار�س واإك�س�سوارات احلمامات، عدد واأدوات يدوية وكهربائية، مواد البناء، املفرو�سات الداخلية، 

الأدوات والأجهزة الريا�سية، اأدوات وعدد ال�سيارات، اأدوات ال�سباكة، لوازم التخزين والتنظيم واألعاب الأطفال.

توؤمن ال�سركة منتجاتها من جمموعة وا�سعة من املوّردين الدوليني واملحليني مبا فيهم �سركات دولية رائدة يف جمال ت�سنيع العدد والأدوات ومنتجات تطوير 
املنزل. ومن بني اأولئك املوردين الرئي�سيني �سركة اآي�س اإنرتنا�سونال، والتي اأبرمت معها �سركة �ساكو اتفاقية توزيع ح�سرية يف اململكة العربية ال�سعودية. 

وتوّظف ال�سركة ما يزيد عن 2.000 موظف يف كل اأنحاء اململكة.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3   3

مت اإدراج اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة يف اإعداد القوائم املالية اأدناه. مت تطبيق هذه ال�سيا�سات ب�سكل منتظم على جميع ال�سنوات املعرو�سة، ما مل يتم ذكر 
خالف ذلك.

وجتدر الإ�سارة اإلى اأنه مل يتم اإجراء اأي تغيري جوهري يف ال�سيا�سات املحا�سبية لل�سركة اأو اأي تعديل جوهري للقوائم املالية املراجعة واملعلنة خالل ال�سنوات املالية 
الثالث ال�شابقة. باالإ�شافة لذلك، مل يكن هناك اأي حتفظ يف تقرير املحا�شب القانوين على القوائم املالية املوحدة لل�شركة عن اأي من ال�شنوات املالية الثالث 

ال�سابقة. كما اأنه مل يتم اإجراء اأي تغيريات هيكلية يف ال�سركة اأو تغيري يف راأ�س املال من خالل ا�ستخدام متويل خارجي خالل ال�سنوات املالية الثالث ال�سابقة.

أسس اإلعداد

اأعدت القوائم املالية املرفقة على اأ�سا�س التكلفة التاريخية وفقًا ملبداأ ال�ستحقاق املحا�سبي وطبقا للمعايري املحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني 
القانونيني.

تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة

عن  والإف�ساح  واملطلوبات،  املوجودات  مبالغ  على  توؤثر  وافرتا�سات  تقديرات  ا�ستخدام  عليها  املتعارف  املحا�سبية  للمبادئ  وفقًا  املالية  القوائم  اإعداد  يتطلب 
املوجودات واللتزامات املحتملة كما يف تاريخ القوائم املالية، وكذلك تقدير مبالغ الإيرادات وامل�ساريف خالل الفرتة املالية. يتم تقييم التقديرات والفرتا�سات 
ب�سكل م�ستمر وهي مبنية على خربة �سابقة وعوامل اأخرى تت�سمن توقعات بالأحداث امل�ستقبلية والتي تعترب منا�سبة للظروف. تقوم ال�سركة بتقديرات وافرتا�سات 

متعلقة بامل�ستقبل، والتي وفقًا لتعريفها، نادرًا ما تت�ساوى مع النتائج الفعلية.

العمالت األجنبية

)أ( العملة الرئيسية

تظهر البنود يف القوائم املالية لل�سركة بالريال ال�سعودي التي هي العملة الرئي�سية لل�سركة.

)ب( معامالت وأرصدة

يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية اإلى الريال ال�سعودي على اأ�سا�س اأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف تاريخ تلك املعامالت. يتم قيد اأرباح وخ�سائر فروق 
العملة الناجتة عن ت�سوية تلك املعامالت وكذلك الناجتة عن حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعملة الأجنبية على اأ�سا�س اأ�سعار �سرف العمالت ال�سائدة 

كما يف نهاية العام التي مل تكن جوهرية لل�سنوات 2014م و2013م و2012م و2011م �سمن قائمة الدخل.

النقد وما يعادله

ي�ستمل النقد وما يعادله على النقد يف ال�سندوق ولدى البنوك وال�ستثمارات ق�سرية الأجل الأخرى عالية ال�سيولة والتي ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر اأو اأقل من 
تاريخ ال�سراء، اإن وجدت.

ذمم مدينة

تظهر الذمم املدينة باملبالغ االأ�شلية للفواتري ناق�شًا خم�ش�ض الديون امل�شكوك يف حت�شيلها. يتم عمل خم�ش�ض للديون امل�شكوك يف حت�شيلها عندما يكون هناك 
دليل مو�شوعي على عدم متكن ال�شركة من حت�شيل جميع املبالغ امل�شتحقة مبوجب ال�شروط االأ�شلية للذمم املدينة. يتم قيد هذه املخ�ش�شات يف قائمة الدخل 
وتظهر حتت بند "م�ساريف عمومية واإدارية". عندما تكون الذمم املدينة غري قابلة للتح�شيل، يتم �شطبها مقابل خم�ش�ض الديون امل�شكوك يف حت�شيلها. تقيَّد 

اأي مبالغ ت�سرتد يف وقت لحق لذمم قد مت �سطبها بقيد دائن على "م�ساريف عمومية واإدارية" يف قائمة الدخل.

مخزون

يقيد املخزون على اأ�سا�س �سعر التكلفة اأو �سايف القيمة القابلة للتحقق اأيهما اأقل. يحدد �سعر التكلفة على اأ�سا�س متو�سط التكلفة املرجح املتحرك. 

ميثل �سايف القيمة القابلة للتحقق �سعر البيع املقدر يف �سياق الأعمال العادية ناق�سًا تكاليف ا�ستكمال العملية وم�ساريف البيع.
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ممتلكات ومعدات

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد خ�سم ال�ستهالكات املرتاكمة ما عدا اإن�ساءات حتت التنفيذ التي تظهر بالتكلفة. يحمل ال�ستهالك على قائمة الدخل على 
اأ�سا�س طريقة الق�سط الثابت وذلك لتوزيع تكلفة هذه املوجودات على مدى الأعمار النتاجية املقدرة لها كما يلي:

العمر االإنتاجي املقدر )�شنة(الفئة

2014م2013م2012م2011م

4-420-420-420-20اأثاث وجتهيزات

2-27-27-27-7معدات وبرامج احلا�سب الآيل

4444�سيارات

4-47-47-47-7اآلت ومعدات

يتم اإطفاء تكاليف التح�سينات على عقارات م�ستاأجرة على اأ�سا�س طريقة الق�سط الثابت على مدى العمر النتاجي اأو فرتة العقد، اأيهما اأق�سر.

حتدد الأرباح واخل�سائر الناجتة عن ال�ستبعاد مبقارنة املتح�سالت مع القيمة الدفرتية وتقيَّد يف قائمة الدخل.

التي ل تزيد جوهريا من العمر النتاجي املقدر لالأ�سل، يف قائمة الدخل عند تكبدها. يتم ر�سملة التجديدات  العادية  تقيَّد م�ساريف ال�سيانة وال�سالحات 
والتح�سينات الهامة، اإن وجدت، ويتم ا�ستبعاد الأ�سل الذي مت ا�ستبداله.

مصاريف ما قبل التشغيل

تتكون م�ساريف ما قبل الت�سغيل من امل�ساريف التي تكبدتها ال�سركة من اأجل تاأ�سي�س معار�س جديدة. يتم اإطفاء هذه امل�ساريف على اأ�سا�س الق�سط الثابت على 
مدى خم�س اإلى �سبع �سنوات بدءًا من تاريخ ت�سغيل كل متجر.

أسهم ممنوحة من موّرد

متثل الأ�سهم املمنوحة من موّرد ا�ستثمارات طويلة الأجل يف اأ�سهم حقوق امللكية ملّورد اأجنبي قابلة لال�سرتداد وتظهر بالقيمة ال�سمية. يتم العرتاف بالدخل من 
اأ�سهم ممنوحة عند وجود حق با�ستالمه.

الهبوط في قيمة الموجودات غير المتداولة

قابلة  تكون غري  قد  الدفرتية  القيمة  اأن  اإلى  الظروف  التغري يف  اأو  ت�شري احلاالت  قيمتها عندما  بالهبوط يف  يتعلق  فيما  املتداولة  املوجودات غري  يتم مراجعة 
لال�شرتداد. يتم اإثبات اخل�شارة الناجتة عن الهبوط يف القيمة، التي متثل الزيادة يف القيمة الدفرتية لالأ�شل عن القيمة القابلة لال�شرتداد وهي القيمة العادلة 
لالأ�شل ناق�شًا تكاليف البيع اأو قيمة اال�شتخدام، اأيهما اأعلى. لغر�ض تقدير الهبوط، يتم جتميع املوجودات على اأدنى م�شتوى لها بحيث تتواجد تدفقات نقدية 
منف�شلة وحمددة )وحدات مدرة للنقد(. يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة، بخالف املوجودات غري امللمو�شة، التي �شبق اأن حدث هبوط يف قيمتها بغر�ض 
احتمال عك�ض ذلك الهبوط، وذلك يف تاريخ كل فرتة مالية. اإذا ما مت الحقًا عك�ض خ�شارة الهبوط يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لالأ�شل اأو الوحدة 
املدرة للنقد اإلى التقدير املعدل لقيمتها القابلة لال�شرتداد، على اأال يزيد عن القيمة الدفرتية فيما لو مل يتم اإثبات خ�شارة الهبوط يف قيمة ذلك االأ�شل اأو الوحدة 
املدرة للنقد يف ال�شنوات ال�شابقة. يتم اإثبات عك�ض خ�شارة الهبوط يف القيمة فورًا كاإيرادات يف قائمة الدخل. ال يتم عك�ض خ�شارة الهبوط يف قيمة املوجودات 

غري امللمو�سة.

القروض

يتم اإثبات القرو�س بقيمة املتح�سالت امل�ستلمة بعد ح�سم تكاليف املعاملة املتكبدة. يتم ر�سملة تكاليف القرو�س التي ترتبط مبا�سرة باقتناء اأو اإن�ساء اأو اإنتاج 
املوجودات املوؤهلة كجزء من هذه املوجودات. يتم حتميل تكاليف القرو�س الأخرى على قائمة الدخل.

ذمم دائنة ومستحقات

يتم اإثبات املطلوبات باملبالغ التي �سيتم دفعها مقابل ب�سائع وخدمات م�ستلمة، �سواًء مت اإ�سدار فواتري مبوجبها اإلى ال�سركة اأو ل.

مخصصات

يتم اإثبات املخ�س�سات عندما يكون لدى ال�سركة التزام قانوين حايل اأو متوقع ناجت عن حدث �سابق، وهناك احتمال وجود ا�ستخدام للموارد لت�سوية اللتزام، 
واإمكانية تقدير املبلغ ب�سكل يعتمد عليه.
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الزكاة

تخ�شع ال�شركة للزكاة وفقًا الأنظمة م�شلحة الزكاة والدخل. تقّيد ال�شركة خم�ش�ض للزكاة وحتمله على قائمة الدخل. يتم املحا�شبة عن مبالغ الزكاة االإ�شافية، 
اإن وجدت، التي ت�شتحق مبوجب الروبوط النهائية، عند حتديدها.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يتم قيد خم�ش�ض مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني مبوجب �شروط اأنظمة العمل والعمال يف اململكة العربية ال�شعودية من قبل ال�شركة ويحمل على قائمة الدخل. 
يتم احت�ساب مبلغ اللتزام على اأ�سا�س القيمة احلالية للمكافاأة املكت�سبة التي حتق للموظف فيما لو ترك املوظف عمله كما يف تاريخ قائمة املركز املايل. يتم 
احت�ساب املبالغ امل�سددة عند نهاية اخلدمة على اأ�سا�س رواتب وبدلت املوظفني الأخرية وعدد �سنوات خدماتهم املرتاكمة، كما هو مو�سح يف اأنظمة اململكة العربية 

ال�سعودية.

ربحية السهم

يتم احت�ساب ربحية ال�سهم با�ستخدام املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة.

اإليرادات

تتحقق مبيعات متاجر التجزئة على اأ�سا�س نقدي وتقيَّد عند ا�ستالم العميل اأ�سل الي�سال. كما تقيَّد اليرادات من مبيعات اجلملة وب�سائع بر�سم اأمانة عند 
ت�سليم الب�ساعة اإلى العمالء. تظهر الإيرادات بعد ح�سم اخل�سومات وتتحقق اإيرادات اخلدمات عند تقدمي اخلدمات.

التكاليف والمصاريف

تكلفة المبيعات واإلشغال

متثل تكلفة املبيعات والإ�سغال املتكبدة خالل ال�سنة وت�سمل تكلفة الب�ساعة اجلاهزة للبيع وتكاليف العمالة املبا�سرة وامل�ساريف غري املبا�سرة الأخرى واملتعلقة 
باملبيعات والإيرادات الأخرى املثبتة.

مصاريف بيع وتسويق

متثل امل�ساريف الناجتة عن جهود اإدارة ال�سركة املتعلقة باأعمال الت�سويق اأو اأعمال البيع والتوزيع. ت�ستمل م�ساريف البيع والت�سويق على التكاليف املبا�سرة وغري 
املبا�سرة التي ل تكون بال�سرورة جزءًا من تكاليف املبيعات والإ�سغال. توزع هذه التكاليف بني م�ساريف البيع والت�سويق وتكاليف املبيعات والإ�سغال، اإن لزم الأمر، 

بطريقة منتظمة. مل تكن هذه امل�ساريف جوهرية ومت دجمها مع امل�ساريف العمومية والإدارية.

مصاريف عمومية وإدارية

وغري  املبا�سرة  التكاليف  على  والإدارية  العمومية  امل�ساريف  ت�ستمل  والتوزيع.  البيع  اأعمال  اأو  اليرادات  ك�سب  باأعمال  ولي�س  بالإدارة  املتعلقة  امل�ساريف  متثل 
املبا�سرة التي ل تكون بال�سرورة جزءًا من تكاليف املبيعات والإ�سغال. توزع هذه التكاليف بني امل�ساريف العمومية والإدارية وتكاليف املبيعات والإ�سغال، اإن لزم 

الأمر، بطريقة منتظمة.

أرباح موزعة

تقيَّد الرباح املوزعة يف القوائم املالية يف الفرتة التي يتم املوافقة عليها من قبل م�ساهمي ال�سركة.

عقود إيجار تشغيلية

يتم حتميل امل�ساريف املتعلقة بعقود الإيجار الت�سغيلية على قائمة الدخل على مدى فرتة الإيجار. تقيَّد اإيرادات عقود اإيجارات من الباطن على اأ�سا�س ال�ستحقاق 
وفقًا ل�شروط التعاقد.
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إعادة تصنيف القوائم المالية

بناءًا على تو�سية املحا�سب القانوين لل�سركة، مت يف عام 2013م اإعادة ت�سنيف بع�س عنا�سر القوائم املالية كما هو مو�سح اأدناه.

البنود التي تم إعادة تصنيفها: 

تت�سمن البنود التي مت اإعادة ت�سنيفها ما يلي:

التكاليف اخلا�سة مبتاجر البيع وتكلفة الب�ساعة املباعة، مت اإعادة ت�سنيفها من بند م�ساريف البيع والت�سويق وامل�ساريف العمومية والإدارية الى بند . 1
تكلفة املبيعات واأ�سبحت تت�سمن:

تكلفة الب�ساعة املباعة �
رواتب ومزايا اأخرى للموظفني �
اإيجارات وم�ساريف عقارات م�ستاأجرة اأخرى �
اإ�ستهالكات واإطفاءات �
م�ساريف خدمات �
خ�سومات م�ستلمة  �
تكاليف اأخرى مبا�سرة �

مت اإعادة ت�سنيف الذمم املدينة الأخرى من بند الذمم املدينة اإلى بند م�ساريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة اأخرى، وبالتايل اأ�سبحت الذمم املدينة . 2
تت�سمن الذمم املدينة التجارية فقط.

مت اإعادة ت�سنيف اإيرادات اخلدمات التي متثل الدخل من عمليات التو�سيل والرتكيب وال�سيانة من بند الإيرادات الأخرى اإلى بند املبيعات والإيرادات . 3
الأنها متثل جزء من الن�شاط الرئي�شي لل�شركة.

وبح�سب املحا�سب القانوين، فاإن الت�سنيفات اجلديدة اأعاله ل تعترب تغيريًا يف ال�سيا�سات املحا�سبية لل�سركة.

األسباب الموجبة إلعادة التصنيف:

الغر�س من تو�سية املحا�سب القانوين باإعادة الت�سنيف هو لتتوافق قوائم ال�سركة املالية مع املتبع وال�سائد يف قطاع التجزئة. ويعتقد املحا�سب القانوين اأن اإعادة 
ت�سنيف القوائم املالية تقدم عر�سًا اأف�سل عن اأداء ال�سركة وت�سهل عمليات املقارنة مع غريها من ال�سركات املدرجة يف قطاع التجزئة ال�سعودي.

ويبني اجلدول التايل بنود امل�ساريف التي مت اإعادة ت�سنيفها.

جدول 6-1: بنود امل�شاريف التي متت اإعادة ت�شنيفها

بعد اإعادة الت�شنيفقبل اإعادة الت�شنيفالعملة: األف ريال �شعودي

2012م

قائمة املركز املايل

املوجودات املتداولة

22.4999.134ذمم مدينة

18.41031.775م�ساريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة اأخرى

قائمة الدخل

826.039831.084املبيعات واإيرادات اأخرى

)642.327()526.426(تكلفة املبيعات والأ�سغال الأخرى

)104.333()230.029(م�ساريف بيع وت�سويق واإدارية وعمومية

17.2412.402اإيرادات اأخرى

2011م

قائمة املركز املايل

املوجودات املتداولة

22.95011.234ذمم مدينة

18.75430.470م�ساريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة اأخرى
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بعد اإعادة الت�شنيفقبل اإعادة الت�شنيفالعملة: األف ريال �شعودي

2011م

قائمة الدخل

668.690672.489املبيعات واإيرادات اأخرى

)521.937()425.759(تكلفة املبيعات والأ�سغال الأخرى

)90.008()193.327(م�ساريف بيع وت�سويق واإدارية وعمومية

12.7561.817اإيرادات اأخرى

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

العوامل المؤثرة على العمليات 3   3

المخاطر المرتبطة باقتصاد المملكة واالقتصاد العالمي  2 - 2 - 2

يعتمد اأداء ال�سركة اإلى حد كبري على الو�سع القت�سادي يف اململكة. وبالرغم من اأن حكومة اململكة ت�سعى اإلى تطبيق �سيا�سات اقت�سادية تهدف اإلى تنويع م�سادر 
الدخل، اإل اأن القت�ساد ال�سعودي يظل يعتمد ب�سكل رئي�سي وكبري على القطاع النفطي وينعك�س ذلك يف الناجت املحلي للمملكة. وبالتايل، فاإن تقلبات اأ�سعار النفط 
)وخ�سو�سًا عند نزول تلك الأ�سعار ب�سكل كبري( له تاأثري مبا�سر �سلبي وجوهري على القت�ساد ال�سعودي وال�سركات يف اململكة ب�سفة عامة )مبا فيها ال�سركة(. 
كما اأن التغري يف املوؤ�سرات والعوامل القت�سادية يف اململكة ومنها النمو القت�سادي قد يكون له تاأثري �سلبي على الدخل القابل لالإنفاق حيث يقل الإنفاق على 

منتجات ال�سركة، وهو ما �سوف يوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على عمليات ال�سركة ونتائج عملياتها الت�سغيلية.

أثر افتتاح المتاجر الجديدة 2 - 2 - 2

يعتمد النمو امل�ستقبلي لأعمال ال�سركة على قدرتها على اإيجاد مواقع جديدة ملتاجرها. وقد اأثبتت ال�سركة قدرتها يف ال�سابق على ا�ستئجار مواقع منا�سبة ملتاجرها 
اأعداد متاجرها يف املدن  اإلى زيادة  وبعقود طويلة الأجل. ولدى ال�سركة خطة للتو�سع يف مدن اململكة التي ل يوجد فيها حاليًا متاجر ل�سركة �ساكو، بالإ�سافة 

الرئي�سية. 

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن افتتاح املتاجر اجلديدة قد يكون له تاأثري �سلبي على مبيعات املتاجر الأخرى لل�سركة، اإن وجدت يف نف�س املنطقة. ل �سيما واأنه �سبق واأن 
�سّبب افتتاح ال�سركة لبع�س املتاجر اجلديدة انخفا�سًا يف مبيعات متاجر �سركة �ساكو املجاورة لفرتات مرتاوحة. ولذلك يتوجب على اإدارة ال�سركة اإجراء درا�سة 

مف�سلة للمواقع اجلديدة قبل اتخاذ القرارات ب�ساأنها. 

إدارة المخزون 2 - 2 - 2

يتوجب على ال�سركة احلفاظ على م�ستويات كافية من املخزون من اأجل ت�سغيل اأعمالها ب�سكل ناجح وجتنب حالت نفاذ املعرو�سات يف متاجرها. وت�ستوجب عملية 
طلب الب�سائع عادًة عدة اأ�سابيع ما بني �سدور اأوامر �سراء من قبل ال�سركة وت�سنيع و�سحن تلك الب�سائع من قبل املوردين اإلى متاجر ال�سركة حيث يتم عر�سها 

للبيع. ونتيجة لذلك، يتوجب على ال�سركة ال�ستجابة ب�سكل �سريع للبيئة املتغرية يف جتارة الأدوات بالتجزئة.

اإن ال�شركة ت�شعى دائمًا اإلى املحافظة على خمزون كاف من خمتلف املنتجات واحلد من حاالت نفاذ اأو تراكم ال�شلع، وبالتايل فعليها اإدارة املخزون بكفاءة عالية. 
وجتدر الإ�سارة اإلى اأن اأي تغيري يف اإدارة املخزون ب�سكل �سلبي اأو اإيجابي يوؤثر ب�سكل مبا�سر على عمليات ال�سركة وو�سعها املايل وتدفقاتها النقدية.

أثر تكاليف القوى العاملة وتغير األنظمة واللوائح المتعلقة بها 2 - 2 - 2

تعتمد عمليات ال�سركة ب�سكل كبري على توفر القوى العاملة املوؤهلة لت�سغيل متاجرها وم�ستودعاتها، ويعمل لدى ال�سركة عدد كبري من املوظفني ال�سعوديني بالإ�سافة 
اإلى العمالة الوافدة. وكجزء من واجبها الوطني، تقوم ال�سركة بال�سعي ل�سعودة الوظائف وتوفري فر�س عمل منا�سبة لل�سعوديني من خالل دعم برامج �سعودة 
الوظائف وا�ستقطاب الكفاءات ال�سعودية وتدريبهم لت�سغيل متاجر ال�سركة على اأعلى م�ستويات اجلودة. ونظرًا لعدد موظفي ال�سركة، فاإن م�سروفات ال�سركة 
على املوظفني متثل جزءًا مهمًا من م�ساريف ال�سركة الت�سغيلية، مما يجعل اأداء ال�سركة عر�سًة للتاأثر يف حال ارتفعت تكلفة املوظفني �سواء عن طريق ارتفاع 
متو�سط الرواتب نتيجة �سعودة الوظائف وتدريب املوظفني اجلدد اأو التغيريات التي حت�سل يف نظام وزارة العمل فيما يخ�س العمالة الوافدة، كفر�س ر�سوم اأو 

غرامات اإ�سافية م�ستقبلية. 

وفيما عدا ما تقدم ذكره، ل توجد اأي معلومات لدى ال�سركة عن اأي �سيا�سات حكومية اأو اقت�سادية اأو مالية اأو نقدية اأو �سيا�سية اأو اأي عوامل اأخرى اأثرت اأو ميكن 
اأن توؤثر ب�سكل جوهري )مبا�سر اأو غري مبا�سر( على عملياتها حتى تاريخ هذه الن�سرة.
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العوامل الموسمية والدورات االقتصادية 2 - 2 - 2

ل تعتقد ال�سركة اأن هناك عوامل مو�سمية توؤثر ب�سكل جوهري على الأعمال اأو الو�سع املايل لل�سركة، ويعود ذلك اإلى تنوع املنتجات التي تبيعها �سركة �ساكو والتي 
تنا�سب احتياجات الزبائن يف جميع موا�سم ال�سنة. فعلى �سبيل املثال، تن�سط مبيعات املكيفات الداخلية واخلارجية، بالإ�سافة اإلى مبيعات لوازم امل�سابح يف ف�سل 
ال�سيف، ويف املقابل، تن�سط مبيعات املفرو�سات اخلارجية، بالإ�سافة اإلى الدفايات الداخلية واخلارجية يف ف�سل ال�ستاء. اإ�سافة اإلى ذلك، تبيع ال�سركة منتجات 
تعترب مطلوبة خالل جميع ف�سول ال�سنة مثل م�ستلزمات ال�سيارات والأدوات املنزلية )ملزيد من املعلومات ف�سال راجع الق�سم رقم )3( "معلومات عن ال�سوق 

والقطاع"(.

اأداء ال�سركة على الأو�ساع القت�سادية ال�سائدة يف اململكة العربية ال�سعودية، وبالأخ�س على منو الدخل القابل  اأما يف ما يتعلق بالدورات الإقت�سادية فيعتمد 
لالنفاق للم�ستهلك ال�سعودي. 

وعلى الرغم من منو القت�ساد ال�سعودي يف قطاعات اأخرى، اإل اأن القت�ساد والإنفاق احلكومي ال�سعودي ما زال يعتمدان على �سعَري النفط والغاز يف الأ�سواق 
العاملية، ولذلك فاإن اأي تغرّي يف اأ�سعار النفط والغاز �سوف يوؤثر ب�سكل مبا�سر على القت�ساد ال�سعودي والإنفاق احلكومي، مما �سوف يوؤثر بدوره على الدخل القابل 

لالنفاق للم�شتهلك ال�شعودي الذي يعترب الدافع االأهم لن�شاط ال�شركة ومبيعاتها ونتائج عملياتها وو�شعها املايل.

تحليل قائمة الدخل 3   3

يبني اجلدول التايل قوائم الدخل لل�سركة ل�سنوات 2011م و2012م و2013م و2014م:

جدول 6-2: قوائم الدخل لالأعوام 2011م و2012م و2013م و2014م 

العملة: األف ريال 
�شعودي

2011م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

2014م 
مراجعة

ن�شبة التغري 
2011م - 

2012م

ن�شبة التغري 
2012م - 

2013م

ن�شبة التغري 
2013م-2014م

معدل النمو 
ال�شنوي 
املركب 

2011م-2014م

18.2٪16.8٪15.1٪23.0٪730.517898.5731.034.1441.207.407اإجمايل املبيعات

مردودات مبيعات 
وخ�سومات

)61.827()72.534()79.117()127.678(٪17.3٪9.1٪61.4٪27.3

17.3٪13.1٪15.6٪23.5٪668.690826.039955.0271.079.729�شايف املبيعات

10.4٪)18.1٪(23.9٪32.8٪3.7995.0456.2515.118اإيرادات اأخرى

17.3٪12.9٪15.7٪23.6٪672.489831.084961.2781.084.847اإجمايل االإيرادات

16.9٪12.2٪15.6٪23.1٪)833.353()742.534()642.327()521.937(تكلفة املبيعات

18.7٪15.0٪15.9٪25.4٪150.552188.757218.744251.494الربح االإجمايل

م�ساريف البيع والت�سويق 
وامل�ساريف الإدارية 

والعمومية

)90.008()104.333()112.251()131.372(٪15.9٪7.6٪17.0٪13.4

25.7٪12.8٪26.1٪39.4٪60.54484.424106.493120.122الربح الت�شغيلي

28.5٪155.3٪)46.3٪(54.9٪)6.195()2.427()4.519()2.917(النفقات التمويلية

26.5٪28.6٪19.0٪32.2٪1.8162.4022.8593.678اإيرادات اأخرى

25.5٪10.0٪29.9٪38.5٪59.44382.307106.925117.605الربح قبل الزكاة

)100.0٪(--)100.0٪(---)477(تعديالت الزكاة

26.2٪81.5٪)23.9٪(45.6٪)7.591()4.182()5.492()3.773(الزكاة

25.9٪7.1٪33.8٪39.2٪55.19376.815102.743110.014�شايف الربح

)100.0٪()100.0٪(30.5٪39.4٪10.80715.06119.6620اأتعاب الإدارة

�شايف الربح قبل اأتعاب 
االإدارة

66.00091.876122.405110.014٪39.2٪33.2)٪10.1(٪18.6

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة واإدارة ال�سركة

 ميثل بند اجمايل املبيعات كميات الب�ساعة املباعة من قطاعي التجزئة واجلملة والتي يتم ت�سعريها من قبل ادارة ال�سركة بناءا على اأ�سا�س متو�سط �سعر التكلفة 
املتحرك للمنتج م�سافا اليه هام�س ربح. 
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تتكون مردودات املبيعات من الب�ساعة التي يتم ردها الى املناجر بق�سد ا�ستبدالها او ارجاعها �سمن ال�سيا�سات املحددة من قبل ادارة ال�سركة بهذا اخل�سو�س، 
اأما اخل�سومات فهي تتكون من املبالغ املخ�سومة من �سعر البيع والتي متنح للعمالء يف املتاجر خالل فرتات عرو�س التنزيالت على الأ�سعار. وقد �سجل بند 
مردودات مبيعات وخ�سومات معدل منو �سنوي مركب بلغ 27.3٪ خالل الفرتة 2011م - 2014م، مقارنة بنمو �سنوي مركب لجمايل املبيعات بلغ 18.2٪ خالل 
الفرتة نف�سها، نتيجة قيام ال�سركة بزيادة احلمالت الت�سويقية للمحافظة على منو مبيعاتها خالل عام 2014م والتعوي�س عن اغالق متجر التخ�س�سي نتيجة 

حادثة احلريق )ف�ساًل راجع الق�سم )11.6( "التاأمني"(.  

اإليرادات  2 - 2 - 2

يبني اجلدول التايل تف�سيل اإيرادات ال�سركة بح�سب نوع املتجر وقطاع الأعمال لل�سنوات 2011م و2012م و2013م و2014م:

جدول 6-3: تف�شيل اإيرادات ال�شركة بح�شب نوع املتجر  وقطاع االأعمال )2011م - 2014م(

العملة: األف ريال 
�شعودي

2011م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

2014م
مراجعة

ن�شبة التغري 
2011م - 

2012م

ن�شبة التغري 
2012م - 

2013م

ن�شبة التغري 
2013م - 

2014م

معدل النمو 
ال�شنوي املركب  

2011م-2014م

12.6٪11.5٪14.0٪12.3٪398.701447.578510.082568.928فروع �ساكو

26.0٪14.7٪19.5٪46.0٪225.007328.444392.583450.218فروع عامل �ساكو

الفروع العاملة مبوجب 
ترخي�س امتياز

26.47233.13938.31845.960٪25.2٪15.6٪19.9٪20.2

اإجمايل مبيعات 
التجزئة

650.180809.161940.9831.065.106٪24.5٪16.3٪13.2٪17.9

مبيعات اجلملة - 
املنطقة الو�سطى

12.28613.21712.24613.220٪7.6)٪7.3(٪8.0٪2.5

مبيعات اجلملة - 
املنطقة ال�سرقية

2.5353.3811.7981.403٪33.4)٪46.8()٪22.0()٪17.9(

مبيعات اجلملة - 
املنطقة الغربية

3.689280--)٪92.4()٪100.0(-)٪100.0(

اإجمايل مبيعات 
اجلملة

18.51016.87814.04414.623)٪8.8()٪16.8(٪4.1)٪7.6(

17.3٪13.1٪15.6٪23.5٪668.690826.039955.0271.079.729اإجمايل املبيعات

10.4٪)18.1٪(23.9٪32.8٪3.7995.0456.2515.118اإيرادات اأخرى

17.3٪12.9٪15.7٪23.6٪672.489831.084961.2781.084.847اإجمايل االإيرادات

امل�سدر: اإدارة ال�سركة

حتقق ال�شركة اإيراداتها ب�شكل رئي�شي من خالل مبيعات قطاع التجزئة، باالإ�شافة اإلى مبيعات قطاع اجلملة. هذا وتقوم ال�شركة مبزاولة ن�شاط البيع بالتجزئة 
من خالل ثالثة اأنواع من الفروع:

متاجر �شاكو العادية: ترتاوح م�ساحة املتجر ما بني 2.009 مرت مربع و5.915 مرت مربع كما يف 31 دي�سمرب 2014م

متاجر عامل �شاكو: ترتاوح م�ساحة املتجر ما بني 11.297 مرت مربع و24.681 مرت مربع كما يف 31 دي�سمرب 2014م

املتاجر العاملة مبوجب ترخي�س امتياز: وهي متاجر تعمل ب�سكل م�ستقل يتم ت�سغيلها من قبل اأطراف اأخرى قامت ال�سركة مبنحهم تراخي�س امتياز لت�سغيل 
فروع حمددة

ال�شعودية. وقد �شكل جمموع  العربية  ن�ساطها من خالل 17 متجر عادي موزعة على خمتلف مناطق اململكة  ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب2014م مبزاولة  تقوم 
اإيرادات هذه املتاجر يف املتو�سط ما ن�سبته 55.6٪ من اإجمايل اإيرادات التجزئة بني عامي 2011م و2014م. 

بالإ�سافة اإلى ذلك، قامت ال�سركة بت�سغيل 3 متاجر عامل �ساكو موزعة على املدن الرئي�سية يف اململكة العربية ال�سعودية. وقد مثلت مبيعات هذه املتاجر الكبرية يف 
املتو�سط ما ن�سبته 40.2٪ من اإجمايل ايرادات ال�شركة من ن�شاط البيع بالتجزئة خالل الفرتة ما بني عامي 2011م و2014م.

هذا وقد قامت ال�سركة مبنح تراخي�س امتياز ل�سركتني حمليتني لت�سغيل متجرين يف مدينتي تبوك وخمي�س م�سيط. وقد �سكلت اإيرادات املتجرين العاملني مبوجب 
تراخي�س المتياز يف املتو�سط ما ن�سبته 4.2٪ من اإجمايل اإيرادات ن�شاط التجزئة بني عامي 2011م و2014م.
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وتتبع ال�سركة ال�سيا�سة املحا�سبية التالية يف قوائمها املالية بالن�سبة للفروع العاملة مبوجب تراخي�س المتياز:

املبيعات: يتم ت�سجيل الإيرادات الناجتة عن مبيعات املتاجر العاملة مبوجب تراخي�س المتياز يف �سجالت ال�سركة بنف�س الطريقة ونف�س الت�سنيف  �
املعتمد يف ت�سجيل ايرادات املعار�س الخرى. وتعترب مبيعات املتاجر العاملة مبوجب ترخي�س امتياز مبيعات نقدية بالكامل، وبالتايل ل يتم ت�سجيل اأية 
ديون ناجتة عن عمليات بيع ّاجلة متت يف هذه املتاجر يف �سجالت ال�سركة. وتقوم املتاجر ب�سداد متح�سالت البيع بالكامل لل�سركة بناء على مطالبات 

اأ�سبوعية ت�سدرها الأخرية وذلك بعد خ�سم عمولت البيع املتفق عليها. وت�سجل هذه املطالبات الأ�سبوعية �سمن الذمم املدينة التجارية لل�سركة.
يف  � فقط  املباعة  الب�ساعة  تكلفة  ت�سجيل  يتم  وبذلك  المتياز،  ترخي�س  مبوجب  العاملة  املتاجر  ت�سغيل  تكاليف  ال�سركة  تتحمل  ل  املبيعات:  تكلفة 

�سجالت ال�سركة، دون حتمل امل�ساريف الأخرى التي ت�سجل حتت تكلفة املبيعات للمتاجر العادية )كرواتب موظفي املتجر واإيجار املتجر وم�ساريف 
ال�ستهالك، الخ(.

للمتاجر  � والإدارية  العمومية  وامل�ساريف  والت�سويق  البيع  تكاليف  ال�سركة  تتحمل  ل  والعمومية:  االإدارية  وامل�شاريف  والت�شويق  البيع  م�شاريف 
العاملة مبوجب ترخي�س المتياز فيما عدا: م�ساريف الدعاية والإعالن وم�ساريف نقل الب�سائع وجزء من م�ساريف الت�سالت. هذا وت�سنف هذه 

امل�ساريف بح�سب الت�سنيف املتبع لباقي معار�س ال�سركة.
الذمم املدينة التجارية: ت�سجل ال�سركة املطالبات الأ�سبوعية )املبيعات ناق�س عمولت المتياز( �سمن الذمم املدينة التجارية لل�سركة. �
املخزون: اإن خمزون الب�شاعة لدى املتاجر العاملة مبوجب ترخي�ض االمتياز هو ملك ل�شركة �شاكو ويتم ت�شجيله ب�شعر التكلفة يف �شجالت ال�شركة  �

عن طريق احلا�شب االآيل وبنف�ض الطريقة التي يتم التعامل بها مع خمزون املتاجر العادية. وتقوم ال�شركة مبراقبة املخزون عن طريق احلا�شب االآيل 
لتحديد الكميات التي يجب تزويد املتاجر بها مقابل الكميات املباعة. وتكون املتاجر م�سوؤولة بالكامل عن اأي نق�س يف املخزون حيث يتم حتميلها ب�سعر 

البيع املقرر من قبل اإدارة ال�سركة واملحدد يف احلا�سب الآيل.
االأ�شول الثابتة: ل يتم ت�سجيل اأي اأ�سول ثابتة تابعة للمتاجر العاملة مبوجب ترخي�س المتياز يف �سجالت ال�سركة، حيث تعترب جميع الأ�سول، فيما  �

عدا املخزون، ملك لأ�سحاب تراخي�س الإمتياز.
وقد �سهدت ال�سركة منوًا يف اإيراداتها خالل الفرتة ما بني عامي 2011م و2014م حيث قامت ال�سركة باتخاذ العديد من اخلطوات ال�سرتاتيجية والعملية لتحفيز 
وزيادة عدد العمالء وبالتايل زيادة املبيعات. وقد �سملت هذه اخلطوات ا�ستبدال عدد من املتاجر القدمية التي كانت م�ساحتها الإجمالية حمدودة ن�سبيًا، مبتاجر 
عامل �ساكو التي تكون م�ساحتها اأكرب من م�ساحة املتاجر العادية. ومن هذه اخلطوات اأي�سا قيام ال�سركة بافتتاح متاجر جديدة مثل متجر ال�سواري يف مدينة 
جدة الذي مت افتتاحه يف عام 2014م وكذلك زيادة م�ساحة متجر عامل �ساكو جدة ومتجر التخ�س�سي يف مدينة الريا�س يف العام ذاته، بالإ�سافة اإلى الإعالنات 

واحلمالت الرتويجية مبا فيها احلمالت الإعالنية عرب النرتنت.

وب�سكل عام، حققت مبيعات ال�سركة من قطاع التجزئة زيادة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 17.9٪ بني عامي 2011م و2014م.

أثر المتاجر الجديدة 2 - 2 - 2

يبني اجلدول التايل تاأثري "املتاجر امل�ستمرة"، وهي املتاجر التي مت افتتاحها قبل عام 2011م وما زالت م�ستمرة يف ن�ساطها كما يف 31 دي�سمرب 2014م، بالإ�سافة 
اإلى املتاجر اجلديدة التي مت افتتاحها خالل �سنوات 2011م و2012م  2014م:

جدول 6-4: تف�شيل �شايف املبيعات بح�شب �شنة افتتاح/اقفال املتاجر )2011م – 2014م(

2011مالعملة: األف ريال �شعودي
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

2014م
 مراجعة

ن�شبة التغري 
2011م - 2012م

ن�شبة التغري 
2012م - 2013م

ن�شبة التغري 
2013م - 2014م

10.7٪16.5٪14.7٪559.647641.860747.604827.747املتاجر املتواجدة قبل عام 2011م

املتاجر التي مت افتتاحها خالل عام 
2011م

74.670161.334176.435195.591٪116.1٪9.4٪10.9

املتاجر التي مت اإغالقها خالل عام 
2011م

15.863---)٪100.0(--

املتاجر التي مت افتتاحها خالل عام 
2012م

-5.96716.94320.491٪100٪183.9٪20.9

املتاجر التي مت افتتاحها خالل عام 
2014م

---21.277--٪100

4.1٪)16.5٪()9.1٪(18.51016.87814.04514.623مبيعات اجلملة

13.1٪15.6٪23.5٪668.690826.039955.0271.079.729اإجمايل املبيعات

امل�سدر: اإدارة ال�سركة
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ويبني اجلدول التايل عدد وم�ساحة الفروع كما يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و2014م

جدول 6-5: عدد وم�شاحة الفروع )2011م-2014م(

2014م2013م2012م2011مالعملة: األف ريال �شعودي

20212122عدد فروع �ساكو وعامل �ساكو كما يف نهاية العام

102.009106.603106.603121.889امل�ساحة الإجمالية للفروع 

90.012104.551105.536110.887امل�ساحة الإجمالية للفروع بح�سب اأيام العمل الفعلية*

امل�سدر: اإدارة ال�سركة
* يرجى املالحظة اأن امل�ساحة الإجمالية بح�سب اأيام العمل الفعلية مت احت�سابها على اأ�سا�س امل�ساحة الإجمالية للمعر�س مق�سومة على عدد اأيام الفرتة  م�سروبة بعدد اأيام الت�سغيل لكل معر�س منذ افتتاحه. 

والهدف من ذلك هو احت�ساب وحتليل املبيعات باملرت املربع بطريقة متوازية بني الفرتات مع جتنب اأثر املتاجر التي مت ت�سغيلها يف خالل الفرتة )يف حال مت احت�ساب م�ساحة هذه املتاجر اجلديدة دون تعديل �سيوؤدي 
ذلك الى اظهار انخفا�س غري حقيقي ملعدل املبيعات باملرت املربع(.

خالل الن�سف الأول من عام 2011م، كانت ال�سركة متار�س ن�ساطها من خالل 16 متجر �ساكو بالإ�سافة اإلى متجري عامل �ساكو ومتجري امتياز، مب�ساحة جتزئة 
اإجمالية بلغت 77.012 مرت مربع. ويف يونيو عام 2011م، اأوقفت ال�سركة ن�ساطها يف متجرين بالح�ساء والظهران والتي كانت م�ساحتهما الإجمالية 1.492 مرت 
مربع و2.200 مرت مربع على التوايل. وقد قامت ال�شركة بنقل ن�شاط املتجرين اإلى مواقع جديدة تتمتع مب�شاحات عر�ض اأكرب مت ا�شتئجارها وجتهيزها لهذا 
الغر�س هي متجر الأح�ساء الذي تبلغ م�ساحته 4.008 مرت مربع ومتجر عامل �ساكو الظهران الذي تبلغ م�ساحته 24.681 مرت مربع. وبالتايل ارتفعت م�ساحة 

التجزئة الإجمالية لفروع لل�سركة اإلى 102.009 مرت مربع كما يف 31 دي�سمرب 2011م. 

اإلى زيادة  اأدى  اإجمالية بلغت 4.594 مرت مربع، مما  اأما يف 30 يونيو 2012م، فقد قامت ال�سركة بافتتاح متجر الق�سر يف املنطقة الو�سطى مب�ساحة عر�س 
امل�ساحة الإجمالية لفروع ال�سركة اإلى 106.603 مرت مربع كما يف دي�سمرب 2012م. وجتدر الإ�سارة اإلى اأنه مل يتم افتتاح اأي متاجر جديدة خالل عام 2013م.

اأما خالل مايو 2014م، فقد قامت ال�سركة بافتتاح متجر �ساكو ال�سواري يف املنطقة الغربية مب�ساحة اجمالية بلغت 5.258 مرت مربع. كما قامت ال�سركة بتو�سيع 
م�ساحة التجزئة يف متجر �ساكو التخ�س�سي من 3.510 مرت مربع اإلى 5.853 مرت مربع، وقامت  بتو�سعة متجر عامل �ساكو يف املنطقة الغربية من 10.528 مرت 

مربع اإلى 18.213 مرت مربع. ويف نهاية عام 2014م، ارتفعت م�ساحة التجزئة الإجمالية لل�سركة اإلى 121.889 مرت مربع.

وقد بلغت اليرادات الناجتة من املتاجر املتواجدة منذ ما قبل عام 2011م يف املتو�سط ما ن�سبته 78.7٪ من اإجمايل اليرادات خالل الفرتة من عام 2011م اإلى 
عام 2014م، وقد ارتفعت مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 13.9٪ بني عامي 2011م و2014م. ومن جهة اأخرى، بلغ اإجمايل اليرادات املحققة من الفروع التي مت 

افتتاحها يف عامي 2011م و2012م يف املتو�سط ما ن�سبته 18.5٪ من اإجمايل الإيرادات خالل الفرتة من عام 2011م اإلى عام 2014م.

تحليل اإليرادات لكل متر مربع  2 - 2 - 2

بلغ متو�سط ايرادات التجزئة يف متاجر �ساكو لكل مرت مربع 7.223 ريال و7.739 ريال و8.916 ريال و9.605 ريال يف 2011م و2012م و2013م و2014م على 
التوايل. وتعزى الزيادة يف اإجمايل الإيرادات للمرت املربع اإلى العوامل التالية:

الزيادة يف الأن�سطة الت�سويقية واحلمالت الرتويجية بني عامي 2011م و2013م والتي اأدت اإلى زيادة الإقبال على املتاجر. �

اإقفال متجر �ساكو يف الظهران والذي بلغت م�ساحته 2.200 مرت مربع وا�ستبداله مبتجر عامل �ساكو يف نف�س املدينة يف يونيو 2011م، والذي بلغت  �
م�ساحته 24.681 مرت مربع. وقد اأدى ذلك اإلى زيادة الإيرادات ال�سنوية الناجتة من متجر الظهران لت�سبح 96.3 مليون ريال �سعودي و111.0 مليون 

ريال �سعودي و123.6 مليون ريال �سعودي و136.7 مليون ريال �سعودي خالل الأعوام 2011م و2012م و2013م و2014م على التوايل. 

اإقفال متجر �ساكو يف الح�ساء والذي بلغت م�ساحته 1.492 مرت مربع وا�ستبداله مبتجر اأكرب مب�ساحة 4.008 مرت مربع يف نف�س املدينة خالل �سهر  �
يونيو من عام 2011م. وقد اأدى ذلك اإلى زيادة اليرادات ال�سنوية ب�سكل عام. وقد بلغت اإجمايل اإيرادات متجري مدينة الأح�ساء )القدمي واجلديد( 
24.1 مليون  ريال �سعودي لعام 2011م، فيما بلغت اإيرادات املتجر اجلديد 34.5  مليون ريال �سعودي و36.9 مليون ريال �سعودي و43.0 مليون ريال 

�سعودي خالل الأعوام 2012م و2013م و2014م على التوايل. 

اإفتاح متجر �ساكو الق�سر يف مدينة الريا�س مب�ساحة تبلغ 4.594 مرت مربع خالل �سهر يونيو من عام 2012م، مما اأدى اإلى زيادة اإجمايل مبيعات  �
ال�سركة بقيمة 6.0 مليون ريال �سعودي و16.9 مليون ريال �سعودي و20.5 مليون ريال �سعودي خالل الأعوام 2012م و2013م و2014م.

اإعادة افتتاح متجر التخ�س�سي يف �سهر يونيو 2014م يف مدينة الريا�س مع تو�سيع م�ساحة التجزئة فيه من 3.510 مرت مربع اإلى 5.853 مرت مربع. �

تو�سعة م�ساحة متجر عامل �ساكو جدة من 10.528 مرت مربع اإلى 18.213 مرت مربع يف نوفمرب 2014م. �
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المبيعات حسب األقسام 2 - 2 - 2

تنق�سم منتجات ال�سركة اإلى �ستة اأق�سام لأغرا�س التقارير والرقابة الداخلية. ويبني اجلدول التايل الأق�سام ال�ستة وفئات املنتجات التابعة لكل منها:

جدول 6-6: اأق�شام ال�شركة وفئات املنتجات التابعة لكل منها

 الفئة الق�شم

الأدوات املنزلية، الإنارة، املفار�س واإك�س�سوارات احلماماتالتجهيزات املنزلية

العدد والأدوات اليدوية والكهربائية، اأدوات الدهانات، اأدوات ال�سباكةاخلدمة الذاتية

اخلردوات، مواد البناء، اأدوات وعدد ال�سيارات، لوازم التخزين والتنظيمالعدد والأدوات ومواد البناء

معدات ولوازم احلدائق، املفرو�سات اخلارجية، املفرو�سات الداخليةالتجهيزات اخلارجية

الأجهزة الكهربائية، الأدوات والأجهزة الريا�سيةالأدوات الكهربائية

ي�سمل مبيعات الأ�سناف غري الأ�سا�سية لل�سركة )كالألعاب واملنتجات التالفة جزئيًا القابلة للبيع وبع�س منتجات التكنولوجيا، ومنتجات ح�سب اأخرى
الطلب الغري معرو�سة يف متاجر �ساكو، ولوازم كهربائية متفرقة، الخ(

امل�سدر: اإدارة ال�سركة

ويبني اجلدول التايل توزيع املبيعات بح�سب فئة املنتجات:

جدول 6-7: تف�شيل املبيعات بح�شب االأق�شام )2011م - 2014م(

2011مالعملة: األف ريال �شعودي
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

2014م
مراجعة

ن�شبة التغري 
2011م - 

2012م

ن�شبة التغري 
2012م - 

2013م

ن�شبة التغري 
2013م - 

2014م

معدل النمو 
ال�شنوي املركب  

2011م-2014م

21.3٪23.7٪20.6٪19.6٪131.212156.911189.257234.184التجهيزات املنزلية

)1.7٪()27.4٪(9.9٪19.2٪105.099125.330137.73599.963اخلدمة الذاتية

6.9٪)7.2٪(10.3٪19.4٪110.507131.910145.510135.077العدد والأدوات ومواد البناء

41.2٪61.7٪22.0٪42.6٪97.539139.132169.710274.352التجهيزات اخلارجية

20.8٪14.1٪21.7٪27.1٪145.932185.417225.664257.475الأدوات الكهربائية

0.1٪)9.7٪()0.2٪(11.4٪78.40187.33987.15178.678اأخرى

17.3٪13.1٪15.6٪23.5٪668.690826.039955.0271.079.729اإجمايل املبيعات

امل�سدر: اإدارة ال�سركة

حقق ق�سم الأدوات الكهربائية خالل الفرتة بني عامي 2011م و2014م اأعلى م�ساهمة يف املبيعات من بني الأق�سام الأخرى نتيجة الطلب على منتجات الأجهزة 
الكهربائية املختلفة، حيث بلغت هذه امل�ساهمة يف املتو�سط ما ن�سبته 23.1٪ من اإجمايل املبيعات خالل الفرتة نف�سها.

وقد �ساهم متو�سط مبيعات ق�سم التجهيزات اخلارجية )احلدائق( بن�سبة بلغت 19.3٪ من اإجمايل متو�سط مبيعات الأعوام 2011م و2012م و2013م و2014م، 
ق�سم  مبيعات  �سهدت  وقد  املبيعات.  من   ٪25.4 بلغت  بن�سبة  2014م  عام  مبيعات  اجمايل  يف  م�ساهمة  اأعلى  اخلارجية  التجهيزات  ق�سم  مبيعات  مثلت  كما 
التجهيزات اخلارجية اأ�سرع منو متمثاًل مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 41.2٪ بني عامي 2011م و2014م، وذلك ب�سبب طبيعة املنتجات �سمن هذا الق�سم والتي 
تتجدد با�ستمرار ملواكبة توجهات العمالء. ويعود النمو الكبري بن�سبة 61.7٪ بني عامي 2013م و2014م ب�سكل اأ�سا�سي اإلى اإعادة ت�سنيف اأدوات تن�سيق وتنظيف 
احلدائق من ق�سم اخلدمة الذاتية لتكون حتت ق�سم التجهيزات اخلارجية )على �سبيل املثال: اأجهزة منفاخ الهواء واأجهزة الغ�سيل بال�سغط العايل( وكذلك ب�سبب 

اإعادة ت�سنيف بع�س املنتجات من ق�سم العدد والأدوات لتكون حتت ق�سم التجهيزات اخلارجية.

وقد �سهدت اليرادات من ق�سم التجهيزات املنزلية منوًا �سنويًا مركبًا بلغ ن�سبة 21.3٪ بني عامي 2011م و2014م نتيجة الطلب املتزايد على منتجات هذه الفئة 
بالإ�سافة اإلى اإعادة ت�سنيف فئة اإك�س�سوارات احلمامات من ق�سم اخلدمة الذاتية اإلى ق�سم التجهيزات املنزلية يف عام 2013م. 

وقد �سهدت اليرادات من ق�سم اخلدمة الذاتية منوًا �سنويًا مركبًا بلغ ن�سبة 14.5٪ بني عامي 2011م و2013م نتيجة الطلب املتزايد على منتجات هذه الفئة. وقد 
اأدى اإعادة ت�سنيف فئة اإك�س�سوارات احلمامات من ق�سم اخلدمة الذاتية اإلى ق�سم التجهيزات املنزلية يف عام 2013م اإلى انخفا�س الإيرادات من ق�سم اخلدمة 

الذاتية بن�سبة 27.4٪ خالل عام 2014م مقارنة بعام 2013م. 

و�سهدت اليرادات من ق�سم العدد والأدوات ومواد البناء ارتفاعًا بني عامي 2011م و 2013م نتيجة منو اأعمال ال�سركة الطبيعي فيما �سهدت اإيرادات هذه الفئة 
انخفا�سا بن�سبة 7.2٪ بني عامي 2013م و2014م نتيجة لإعادة ت�سنيف بع�س البنود لتكون حتت ق�سم التجهيزات اخلارجية.
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وقد متت اإعادة ت�سنيف البنود ال�سابق ذكرها عندما غريت ال�سركة نظام تخطيط املوارد اخلا�س بها، حيث ا�ستغلت فر�سة النقل اإلى النظام اجلديد يف عام 
2013م لكي ت�سنف بع�س البنود حتت الأق�سام الأن�سب لها.

وقد �سجل ق�سم املنتجات الأخرى اأقل متو�سط  منو مقارنًة بالأق�سام الأخرى، حيث  بلغ معدل النمو ال�سنوي املركب 0.1٪ بني عامي 2011م و2014م. وب�سكل عام، 
فاإن مبيعات هذا الق�سم ل تتاأثر بالأن�سطة الرتويجية التي تقوم بها ال�سركة باعتبارها منتجات غري اأ�سا�سية لل�سركة. كما ومتثل م�ساهمتها اإلى اإجمايل املبيعات 

امل�ساهمة الأدنى من بني الأق�سام الأخرى حيث بلغ يف املتو�سط 9.4٪ ما بني عامي 2011م و2014م.

تكلفة المبيعات  2 - 2 - 2

جدول 6-8: تف�شيل تكلفة املبيعات )2011م - 2014م(

 2011مالعملة: األف ريال �شعودي
مراجعة

 2012م
مراجعة

 2013م
مراجعة

 2014م
مراجعة

ن�شبة التغري 
2011م-2012م

ن�شبة التغري 
2012م-2013م

ن�شبة التغري 
2013م-2014م

معدل النمو 
ال�شنوي 

املركب

17.5٪13.9٪15.3٪23.6٪425.759526.426606.731690.896تكلفة الب�ساعة املباعة

17.1٪2.8٪22.7٪27.3٪48.05861.20175.09677.190الرواتب واملزايا الأخرى

اإيجارات وم�ساريف 
تاأجريية اأخرى

35.69341.58846.34152.064٪16.5٪11.4٪12.3٪13.4

11.6٪10.9٪9.8٪14.2٪11.20212.79714.04615.573الإ�ستهالك والإطفاء

12.3٪11.2٪20.2٪6.0٪4.7965.0866.1156.800م�ساريف اخلدمات

46.5٪43.7٪59.6٪37.2٪)22.453()15.630()9.794()7.141(احل�سومات املتلقاه

55.0٪35.1٪95.8٪41.3٪3.5705.0249.83513.283اأخرى

16.9٪12.2٪15.6٪23.1٪521.937642.327742.534833.353اإجمايل تكلفة املبيعات

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة واإدارة ال�سركة

جدول 6-9: ن�شبة تكلفة املبيعات من �شايف املبيعات واالإيرادات االأخرى

 2011م
مراجعة

 2012م
مراجعة

 2013م
مراجعة

 2014م
مراجعة

63.7٪63.1٪63.3٪63.3٪تكلفة الب�ساعة املباعة

7.1٪7.8٪7.4٪7.1٪الرواتب واملزايا الأخرى

4.8٪4.8٪5.0٪5.3٪اإيجارات وم�ساريف تاأجريية اأخرى

1.4٪1.5٪1.5٪1.7٪الإ�ستهالك والإطفاء

0.6٪0.6٪0.6٪0.7٪م�ساريف اخلدمات

)2.1٪()1.6٪()1.2٪()1.1٪(احل�سومات املتلقاه

1.2٪1.0٪0.6٪0.5٪اأخرى

76.8٪77.2٪77.3٪77.6٪االإجمايل

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة واإدارة ال�سركة 

�سكلت تكلفة الب�ساعة املباعة غالبية تكلفة املبيعات وارتفعت مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 17.5٪ متا�سيًا مع النمو يف اإجمايل الإيرادات. ومثلت تكلفة الب�ساعة 
املباعة يف املتو�سط ما ن�سبته 63.4٪ من اإجمايل الإيرادات بني عامي 2011م و 2014م. ويبني اجلدول 6-8 تفا�سيل تكلفة املبيعات. وتتكون تكلفة الب�ساعة املباعة 

من تكلفة املنتج بناًء على �سعر ال�سراء من املورد، ي�ساف اإليها تكاليف ال�سحن والتخلي�س اجلمركي وتكلفة النقل والتاأمني.

�سكلت امل�سرتيات من �سركة اآي�س اإنرتنا�سونال يف املتو�سط ما ن�سبته 33.6٪ من اإجمايل امل�سرتيات من املوردين بني عامي 2011م و2014م، وبلغت امل�سرتيات من 
�سركة اجلفايل واأخوانه للمعدات الفنية يف املتو�سط ما ن�سبته 5.6٪ خالل نف�س الفرتة.

ارتفعت الرواتب واملزايا الأخرى مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 17.1٪ ويعود ال�سبب ب�سكل عام اإلى الزيادة يف عدد املوظفني من 1.549 موظف كما يف دي�سمرب 
لنمو  نتيجة  املوظفني  عمولت  يف  زيادة  واأي�سا  الأ�سا�سية  الرواتب  على   ٪5 بحوايل  زيادة  اإلى  بالإ�سافة  2014م،  دي�سمرب  يف  كما  موظف   2.035 اإلى  2011م 
اليرادات. وقد �سجلت الرواتب واملزايا الأخرى معدلت منو متقاربه بلغت 27.3٪ يف عام 2012م و 22.7٪ يف عام  2013م وذلك ب�سبب زيادة عدد املوظفني 
بعدد 183 موظف و155 موظف يف الأعوام 2012م و 2013م على التوايل. اأما يف عام 2014م، وعلى الرغم من زيادة عدد املوظفني بعدد 148 موظف، فقد �سهدت 

الرواتب واملزايا الأخرى ارتفاعًا متوا�سعًا مقارنة بعام 2013م، حيث ارتفعت بن�سبة 2.8٪ نتيجة الأ�سباب التالية:
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تغيري �سيا�سة عمولت املبيعات التي متنحها ال�سركة ملوظفيها، مما اأدى اإلى انخفا�س م�سروف عمولت املبيعات ال�سنوية من 8.7 ريال �سعودي كما  �
يف دي�سمرب 2013م اإلى 7.0 مليون ريال �سعودي كما يف دي�سمرب 2014م.

قيام اإدارة ال�سركة باعتماد الزيادة على الرواتب الأ�سا�سية خالل �سهر نوفمرب من عام 2014م، حيث مل يظهر اأثر هذه الزيادة اإل على اأخر �سهرين  �
من عام 2014م. 

انخفا�س بدل تذاكر الطريان ال�سنوي من 4.0 مليون ريال �سعودي كما يف دي�سمرب 2013م اإلى 2.4 مليون ريال �سعودي كما يف دي�سمرب 2014م، نتيجة  �
ا�ستخدام نظام "اأماديو�س" الذي ي�سمح باختيار ان�سب الأ�سعار وارخ�سها.

تتاألف الإيجارات وم�ساريف ال�ستئجار الأخرى امل�سمولة �سمن "تكلفة املبيعات" من الإيجار ال�سنوي املدفوع اإلى اأ�سحاب العقارات امل�ستاأجرة والتي ت�ستخدمها 
ال�شركة كمتاجر �شاكو وعامل �شاكو ومراكز ال�شيانة، واأق�شاط التاأمني �شد احلريق وال�شرقة وامل�شوؤولية املدنية، باالإ�شافة الى تكاليف ال�شيانة ونفقات املرافق 
العامة. وقد منت هذه النفقات مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 13.4٪ خالل الفرتة ما بني عامي 2011م و2014م نتيجة اإعادة افتتاح متجري الإح�ساء والظهران 
بعد انتقالهما اإلى موقعني جديدين يتمتعان مب�ساحة عر�س اأكرب يف عام 2011م وافتتاح متجر الق�سر يف الريا�س يف عام 2012م وافتتاح متجر �ساكو ال�سواري 

اجلديد يف مدينة جدة يف مايو 2014م مما اأدى اإلى زيادة يف الإيجار وم�ساريف اخلدمات املتعلقة بها. 

تتكون م�ساريف اخلدمات من تكاليف �سيانة املعدات واأثاث املكاتب وتكاليف املركبات امل�ستاأجرة امل�ستخدمة من قبل الفروع وفواتري الهاتف والربيد. وقد ارتفعت 
هذه التكاليف مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 12.3٪ متا�سيًا مع الزيادة يف م�ستوى الت�سغيل بني عامي 2011م و2014م.

مينح موردو ال�سركة خ�سومات يف حال حتقيق ال�سركة لأهداف م�سرتيات حمددة يكون قد مت التفاق عليها مع املورد. ويتم ت�سجيل هذه اخل�سومات امل�ستلمة 
من املوردين كتخفي�س من تكلفة املبيعات. وقد ارتفعت اخل�سومات امل�ستلمة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 46.5٪ خالل الفرتة بني عامي 2011م و2014م نظرًا 
لزيادة م�ستوى الأعمال وارتفاع قيمة امل�سرتيات. هذا ول يرتبط النمو يف اخل�سومات ب�سكل كلي باملبيعات نظرًا لختالف ن�سبة امل�سرتيات امل�ستهدفة ومعدلت 

اخل�سم واإ�سافة موردين جدد. 

�سكلت تكاليف املبيعات الأخرى يف املتو�سط ما ن�سبته 1.2٪ من تكلفة املبيعات بني عامي 2011م و2014م. وت�سمل تكاليف املبيعات الأخرى نفقات النقل بني 
املتاجر وامل�ستودعات وم�ساريف التعبئة والتغليف واملواد التالفة واملفقودة. و�سهد هذا البند زيادة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 55.0٪ خالل الفرتة ما بني عامي 
2011م و2014م ب�سبب الزيادة يف م�ستوى الت�سغيل. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن تكاليف املبيعات الأخرى �سهدت ارتفاعًا ملحوظًا يف عام 2013م نتيجة لإعادة ت�سنيف 

بع�س التكاليف من م�ساريف اإدارية وعمومية اإلى تكلفة املبيعات، والتي ظهر اأثرها يف عامي 2013م و2014م. 

الربح اإلجمالي   2 - 2 - 2

يبني اجلدول التايل اإجمايل الربح لل�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و2014م: 

جدول 6-10: الربح االإجمايل )2011م - 2014م(
2011مالعملة: األف ريال �شعودي

مراجعة
2012م

مراجعة
2013م

مراجعة
2014م

مراجعة
ن�شبة التغري 

2011م - 
2012م

ن�شبة التغري 
2012م - 

2013م

ن�شبة التغري 
2013م - 

2014م

معدل النمو 
ال�شنوي املركب 
2011م-2014م

18.2٪16.8٪15.1٪23.0٪730.517898.5731.034.1441.207.407اإجمايل املبيعات

27.3٪61.4٪9.1٪17.3٪)127.678()79.117()72.534()61.827(مردودات مبيعات وخ�سومات

17.3٪13.1٪15.6٪23.5٪668.690826.039955.0271.079.729�شايف املبيعات

10.4٪)18.1٪(23.9٪32.8٪3.7995.0456.2515.118اإيرادات اأخرى

17.3٪12.9٪15.7٪23.6٪672.489831.084961.2781.084.847اإجمايل الإيرادات

16.9٪12.2٪15.6٪23.1٪)833.353()742.534()642.327()521.937(تكلفة املبيعات

18.7٪15.0٪15.9٪25.4٪150.552188.757218.744251.494الربح االإجمايل

23.18٪22.80٪22.70٪22.40٪هام�س الربح الإجمايل

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة واإدارة ال�سركة

بلغ متو�سط هام�س الربح الجمايل ما ن�سبته 22.8٪ خالل الفرتة ما بني عامي 2011م و2014م. وقد �سهد الربح الإجمايل زيادة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 
18.7٪ خالل الفرتة ما بني عامي 2011م و2014م. ويعود هذا الرتفاع اإلى العوامل التالية: 

زيادة م�ستوى الأن�سطة الت�سويقية مما اأدى اإلى ارتفاع املبيعات واليرادات.  �
ارتفاع عدد الأ�سر يف اململكة العربية ال�سعودية وارتفاع م�ستوى الدخل القابل لالإنفاق.  �
طرح منتجات جديدة لإ�سافة تنوع يف ت�سكيلة املنتجات املعرو�سة يف فروع عامل �ساكو والتي تتمتع مب�ساحة عر�س اأكرب باملقارنة مع فروع �ساكو الأخرى. �
افتتاح متاجر جديدة، كان اهمها متجر عامل �ساكو يف املنطقة ال�سرقية خالل عام 2011م. وتقدم متاجر عامل �ساكو جمموعة اأكرب من املنتجات �سمن  �

كل فئة مقارنة باملتاجر العادية، مما �ساهم يف زيادة اليرادات وبالتايل ارتفاع الربح الجمايل.
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مصاريف البيع والتسويق والمصاريف االدارية والعمومية  2 - 2 - 2

يظهر اجلدول التايل م�ساريف البيع والت�سويق وامل�ساريف الإدارية والعمومية لل�سركة لل�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و2014م:

جدول 6-11: م�شاريف البيع والت�شويق وامل�شاريف االإدارية والعمومية )2011م – 2014م( 
2011مالعملة: األف ريال �شعودي

مراجعة
2012م

مراجعة
2013م

مراجعة
2014م

مراجعة
ن�شبة التغري 
2011م-2012م

ن�شبة التغري 
2012م-2013م

ن�شبة التغري 
2013م-2014م

معدل النمو 
ال�شنوي املركب
2011م - 2014م

20.8٪26.0٪37.4٪1.9٪30.37030.94742.51053.575الرواتب واملزايا الخرى

)100.0٪()100.0٪(30.5٪39.4٪-10.80715.06119.662اأتعاب الدارة

13.4٪19.1٪18.9٪3.0٪5.9466.1267.2838.676اإيجارات وم�ساريف تاأجريية اأخرى

7.0٪30.2٪)13.4٪(8.7٪15.57516.92914.66519.091دعاية واإعالن

45.2٪86.8٪19.7٪36.9٪2.8783.9404.7158.810الإ�ستهالك والإطفاء

18.0٪17.6٪11.0٪25.9٪6.3808.0308.91310.480عمولت مبيعات المتياز

28.9٪52.0٪8.6٪29.6٪4.8566.2946.83410.391م�ساريف اخلدمات

خم�ش�ض ب�شاعة بطيئة ونق�ض 
خمزون

4.6352.2004.2504.833)٪52.5(٪93.2٪13.7٪1.4

24.8٪ل ينطبق)128.4٪(69.0٪9.434)2.330(4.8558.206�شطب خمزون، �شايف

)100.0٪()100.0٪(-)100.0٪(-452-7�سطب م�ساريف ما قبل الت�سغيل

خم�ش�ض ديون م�شكوك يف 
حت�سيلها

2781.100245219٪295.7)٪77.7()٪10.6()٪7.6(

19.7٪16.1٪)8.2٪(60.8٪3.4215.5005.0525.863اأخرى

13.4٪17.0٪7.6٪15.9٪90.008104.333112.251131.372االإجمايل

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة واإدارة ال�سركة

جدول 6-12: م�شاريف البيع والت�شويق وامل�شاريف االإدارية والعمومية كن�شبة من اإجمايل االإيرادات )2011م - 2014م(
2011مالعملة: األف ريال �شعودي

مراجعة
2012م

مراجعة
2013م

مراجعة
2014م

مراجعة

4.9٪4.4٪3.7٪4.5٪الرواتب واملزايا الخرى

- ٪2.0٪1.8٪1.6٪اأتعاب الدارة

0.8٪0.8٪0.7٪0.9٪اإيجارات وم�ساريف تاأجريية اأخرى

1.8٪1.5٪2.0٪2.3٪دعاية واإعالن

0.8٪0.5٪0.5٪0.4٪الإ�ستهالك والإطفاء

1.0٪0.9٪1.0٪0.9٪عمولت مبيعات المتياز

1.0٪0.7٪0.8٪0.7٪م�ساريف اخلدمات

0.4٪0.4٪0.3٪0.7٪خم�ش�ض ب�شاعة بطيئة احلركة ونق�ض خمزون

0.9٪)0.2٪(1.0٪0.7٪�شطب خمزون، �شايف

- ٪0.0٪- ٪0.0٪�سطب م�ساريف ما قبل الت�سغيل

0.0٪0.0٪0.1٪0.0٪خم�ش�ض ديون م�شكوك يف حت�شيلها

0.5٪0.5٪0.7٪0.5٪اأخرى

12.1٪11.7٪12.6٪13.4٪االإجمايل

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة واإدارة ال�سركة
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�سكلت الرواتب واملزايا الأخرى يف املتو�سط ما ن�سبته 35.9٪ من اجمايل م�ساريف البيع والت�سويق وامل�ساريف الإدارية والعمومية بني عامي 2011م و2014م. 
و�سجل اإجمايل الرواتب معدل منو �سنوي مركب بلغ 20.8٪ بني عامي 2011م و2014م نتيجة لنمو اأعداد املوظفني ال�سعوديني، والعالوات التي مت منحها جلميع 
املوظفني خالل الفرتة من 2011م اإلى 2014م والتي تقارب 5.0٪ من املرتبات الأ�سا�سية. بالإ�سافة اإلى تاأثري التغري يف نظام العمل الذي يلزم رب العمل بدفع 
مبلغ 2.400 ريال �سعودي اإ�سافية لكل موظف غري �سعودي عند جتديد تاأ�سرية العمل اخلا�سة به )وتطّبق هذه الر�سوم عند جتديد تاأ�سرية العمل للموظفني 

الأجانب الذين يزيد عددهم عن �سعفي عدد املوظفني ال�سعوديني العاملني يف ال�سركة(.

ولدى ال�سركة �سيا�سة طموحة لتوظيف ال�سعوديني وت�سغيلهم يف متاجرها، حيث قامت باإن�ساء برنامج لتدريب املوظفني اجلدد لفرتة حمددة قبل حتويلهم الى 
املتاجر. ويتم ت�سجيل تكلفة رواتبهم وتدريبهم خالل هذه الفرتة حتت امل�ساريف الدارية والعمومية، ومن ثم يتم حتويلها واإدراجها حتت بند تكلفة املبيعات بعد 
حتويل هوؤلء املوظفني اإلى املتاجر. هذا وقد اأدى ارتفاع عدد املوظفني ال�سعوديني اإلى ارتفاع اإجمايل الرواتب وم�ساريف التاأمينات الجتماعية ب�سبب م�ستوى 

اأجور املوظفني ال�سعوديني املرتفع مقارنة بغري ال�سعوديني.

ويبني اجلدول التايل متو�سط الراتب ال�سنوي للموظف خالل الفرتة ما بني عامي 2011م و2014م:

جدول 6-13: متو�شط الراتب ال�شنوي للموظف )2011م – 2014م(

2011مالعملة: األف ريال �شعودي
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

2014م
مراجعة

ن�شبة التغري 
2011م - 

2012م

ن�شبة التغري 
2012م - 

2013م

ن�شبة التغري 
2013م-
2014م

معدل النمو 
ال�شنوي املركب  

2011م-2014م

17.1٪2.8٪22.7٪27.3٪48.05861.20175.09677.190الرواتب واملزايا الأخرى �سمن تكلفة املبيعات

الرواتب واملزايا الأخرى �سمن م�ساريف البيع 
والتوزيع وامل�ساريف الدارية والعمومية

30.37030.94742.51053.575٪1.9٪37.4٪26.0٪20.8

18.6٪11.2٪27.6٪17.5٪78.42892.148117.606130.765اجمايل الرواتب واملزايا الأخرى

9.5٪7.8٪8.9٪11.8٪1.5491.7321.8872.035عدد املوظفني

8.3٪3.1٪17.1٪5.1٪50.63253.20362.32464.258متو�شط الراتب ال�شنوي للموظف )ريال �شعودي(

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة واإدارة ال�سركة

متثل اأتعاب الإدارة ما ن�سبته 15.0٪ من الدخل ال�سنوي لل�سركة ويتم دفعها �سنويًا ل�سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت وهي اأحد امل�ساهمني يف ال�سركة، وذلك 
مقابل اإدارة عمليات ال�سركة. ويف 22 يناير 2014م، مت انهاء اتفاقية اأتعاب الدارة، ونتيجة لذلك تنازلت �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت نهائيًا عن حقها يف 
الأتعاب الدارية ابتداًء من 1 يناير 2014م. وكجزء من ترتيبات اإنهاء التفاقية، مت حتويل ن�سبة 9٪ من اأ�سهم ال�سركة ل�سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت، بحيث 
مّت نقل ن�سبة 4.5٪ من اأ�سهم ال�سركة من ح�سة كل من عبد الرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي و�سركة اأبرار العاملية القاب�سة اإلى �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت. 

�سهدت اليجارات وامل�ساريف التاأجريية الأخرى امل�سمولة حتت "م�ساريف البيع والت�سويق وامل�ساريف الدارية والعمومية" واملتعلقة بالعقارات امل�ستخدمة من 
قبل الإدارة وامل�ستودعات معدل منو �سنوي مركب بلغ 13.4٪ خالل الفرتة من عام 2011م اإلى عام 2014م، نتيجة جتديد عقد اإيجار م�ستودع يف الريا�س يف 
مار�س 2011م، وب�سبب انتقال املقر الرئي�سي لل�سركة يف عام 2013م اإلى مقر جديد بعد حادثة احلريق التي حلقت باملقر الرئي�سي لل�سركة ومتجر التخ�س�سي 

)ف�ساًل راجع الق�سم )11-6( "التاأمني"( وا�ستئجار م�ستودع جديد يف مدينة الريا�س.

ت�سمل نفقات الدعاية والإعالن تكلفة الإعالنات يف ال�سحف واملجالت واملطبوعات والتلفاز والراديو وو�سائط الدعاية الرقمية. وقد منت تكاليف الدعاية والإعالن 
مبعدل �سنوي مركب بلغ 7.0٪ بني عامي 2011م و2014م نتيجة منو اأعمال ال�سركة. وقد �سكلت تكلفة املطبوعات يف املتو�سط ما ن�سبته 60.1٪ من اإجمايل نفقات 

الدعاية والإعالن بني عامي 2011م و2014م تلتها تكلفة الإعالن يف ال�سحف واملجالت بن�سبة ٪24.0.

�سجلت م�ساريف ال�ستهالك والإطفاء معدل منو �سنوي مركب بلغ 45.2٪ خالل الفرتة من عام 2011م اإلى عام 2014م نتيجة لالإ�سافات على فئة "حت�سينات 
وتو�سعة بع�س املتاجر القدمية مثل متجر عامل �ساكو يف مدينة الظهران(  جديدة  متاجر  افتتاح  نتيجة  مطردًا  منوا  �سهدت  على عقارات م�ستاأجرة" )والتي 

2013م.  عام  اأواخر  واإ�سافة نظام الـ"ERP System" يف 

متثل عمولت مبيعات المتياز املبالغ التي تقوم ال�سركة بتحملها جتاه الأطراف التي قامت �سركة �ساكو مبنحها حقوق امتياز ملتجري �ساكو تبوك و�ساكو خمي�س 
م�سيط. ويتم احت�ساب هذه املبالغ كن�سبة من املبيعات. وقد �سجلت عمولت مبيعات المتياز معدل منو �سنوي مركب بلغ 18.0٪ خالل الفرتة من عام 2011م اإلى 

عام 2014م نتيجة لرتفاع مبيعات متاجر المتياز. 

تتكون نفقات اخلدمات ب�سكل عام من اخلدمات العامة كاملياه والكهرباء والنرتنت والربيد ال�سريع. وارتفعت هذه امل�ساريف مبعدل منو �سنوي مركب بلغ ٪28.9 
متا�سيًا مع النمو يف اأعمال ال�سركة. 

ي�سكل "خم�ش�ض ب�شاعة بطيئة احلركة ونق�ض خمزون" امل�شروف الذي تقوم ال�شركة باحت�شابه ب�شكل �شهري لت�شجيل تناق�ض املخزون وخم�ش�ض الب�شاعة 
بطيئة احلركة بحد اأدنى 1.5٪ من �سايف املبيعات، ي�ساف عليه املخ�س�سات الإ�سافية التي قد تنتج عن اجلرد الدوري للمخزون )يف حال كانت ن�سبة 1.5٪ غري 
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كافية(. وابتداء من عام 2014م، قامت ال�سركة بتعديل الن�سبة لت�سبح 1.25٪ كحد اأدنى وذلك متا�سيا مع نتائج جرودات املخزون لل�سنوات املا�سية )للمزيد 
من التفا�سيل ف�ساًل راجع حتليل "املخزون"(.

ي�سكل املخزون الذي مت �سطبه )اأو اإعادته( الفرق بني اجلرد الفعلي للمخزون وقيمة املخزون امل�سجلة يف دفاتر ال�سركة بنهاية ال�سنة املالية. ويعود التعديل يف 
املخزون الذي مت القيام به يف عام 2013م اإلى قيام ال�سركة بجرد فعلي اأثناء تطبيق نظام اإدارة موارد ال�سركة اجلديد. وقد تبني اأن اجلرد الفعلي للمخزون يفوق 

القيمة امل�سجلة يف النظام القدمي بقيمة 2.3 مليون ريال �سعودي.

الربح التشغيلي 2 - 2 - 2

�سجل الربح الت�سغيلي معدل منو �سنوي مركب بلغ 25.7٪ خالل الفرتة من عام 2011م حتى عام 2014م، ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى الزيادة يف مبيعات ال�سركة 
واإجمايل الربح مبعدل اأ�سرع من النمو يف م�ساريف البيع والت�سويق وامل�ساريف الإدارية والعمومية، بالإ�سافة اإلى اإنهاء اتفاقية اأتعاب الدارة كما ذكر اأعاله.

جدول 6-14: الربح الت�شغيلي )2011م - 2014م(

2011مالعملة: األف ريال �شعودي
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

2014م
 مراجعة

60.54484.424106.493120.122الربح الت�سغيلي

11.1٪11.1٪10.2٪9.0٪هام�س الربح الت�سغيلي )٪(

71.35199.485126.156120.122الربح الت�شغيلي - قبل اأتعاب االإدارة

11.1٪13.1٪12.0٪10.6٪هام�س الربح الت�سغيلي – قبل اأتعاب الإدارة )٪( 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة واإدارة ال�سركة

وجدير بالذكر اأن هام�س الربح الت�سغيلي قبل اأتعاب الإدارة قد انخف�س من 13.1٪ يف عام 2013م اإلى 11.1٪ يف عام 2014م. ويعود ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى 
ارتفاع قيمة املخزون امل�سطوب مببلغ قدره 11.8 مليون ريال �سعودي بني عامي 2013م و2014م، واإلى تكاليف ا�ستهالك تخطيط املوارد اجلديد )ERP( والتي 

بلغت 5.3 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م.

النفقات التمويلية  2 - 2 - 2

تتعلق النفقات التمويلية بالقرو�س الق�سرية واملتو�سطة الأجل والعتمادات امل�ستندية التي ح�سلت عليها ال�سركة من البنك ال�سعودي لال�ستثمار والبنك ال�سعودي 
الفرن�سي والبنك ال�سعودي الربيطاين. يو�سح اجلدول التايل تف�سيل النفقات التمويلية:

جدول 6-15: النفقات التمويلية )2011م – 2014م(

2011مالعملة: األف ريال �شعودي
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

2014م
مراجعة

ن�شبة التغري 
2011م - 2012م

ن�شبة التغري 
2012م - 2013م

ن�شبة التغري 
2013م - 2014م

156.6٪)52.4٪(67.3٪2.5144.2052.0025.137قرو�س بنكية

69.8٪30.9٪)14.1٪(362311407691ر�سوم بنكية

1.938.9٪500.0٪)92.9٪(42318367ال�سحب على املك�سوف

155.3٪)46.3٪(54.9٪2.9174.5192.4276.195االجمايل

امل�سدر: اإدارة ال�سركة

مصروف الزكاة   2 - 2 - 2

تخ�سع ال�سركة للوائح م�سلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية. وتعك�س الزيادة يف م�سروف الزكاة بني عامي 2011م و2014م الزيادة يف �سايف 
الدخل. مت منح ال�سركة �سهادة الزكاة من م�سلحة الزكاة والدخل وال�سادرة بتاريخ 1435/06/06هـ عن الفرتة املنتهية يف 2013/12/31م، وذلك لتمكينها 
تاريخ  حتى  املفعول  �سارية  ال�سهادة  هذه  تزال  وما  العقود.  عن  النهائية  م�ستحقاتها  �سرف  لل�سركة  ميكن  ال�سهادة  تلك  ومبوجب  معامالتها،  جميع  اإنهاء  من 
2015/04/30م. ويجدر الذكر اأن اآخر ربط زكوي نهائي ح�سلت عليه ال�سركة كان عن الفرتة املالية املنتهية يف 2007/12/31م، ومل حت�سل ال�سركة منذ ذلك 

الوقت على اأية ربوط زكوية نهائية عن ال�شنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م وحتى 31 دي�سمرب 2014م. 
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صافي الدخل   22 - 2 - 2

نتجت الزيادة يف �سايف الدخل ب�سكل رئي�سي من الزيادة يف الإيرادات بني عامي 2011م و2014م مع حفاظ هام�س الربح الجمايل على م�ستوى ثابت خالل الفرتة 
نف�سها. كما ارتفع �سايف دخل ال�سركة بني عامي 2011م و2014م مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 25.9٪ مقارنة مبعدل منو �سنوي مركب للربح الجمايل بلغ ٪18.7، 
حيث ا�ستمرت ال�سركة يف النمو وتطوير الكفاءة الت�سغيلية لقطاع البيع بالتجزئة. على �سبيل املثال، قامت ال�سركة بزيادة العتماد على قنوات الت�سويق من خالل 
مواقع التوا�سل الجتماعي التي تعترب اأقل تكلفة من الو�سائل الت�سويقية الأخرى. اإ�سافًة اإلى ذلك، منت م�ساريف الإيجار مبعدلت اأقل مقارنة مبعدلت زيادة 
املبيعات حيث اأن عقود الإيجار يتم توقيعها مببالغ حمددة على فرتات طويلة. و�سكل انهاء اتفاقية اأتعاب الدارة مع �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت )اعتبارًا 

من 1 يناير 2014م( الدافع الرئي�سي لإرتفاع �سايف الدخل من 102.7 مليون ريال �سعودي يف العام 2013م اإلى 110.0 مليون ريال �سعودي يف العام 2014م.

جدول 6-16: �شايف الدخل )2011م – 2014م(

2011مالعملة: األف ريال �شعودي
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

2014م
مراجعة

ن�شبة التغري 
2011م - 

2012م

ن�شبة التغري 
2012م - 

2013م

ن�شبة التغري 
2013م - 

2014م

7.1٪33.8٪39.2٪55.19376.815102.743110.014�سايف الدخل

10.1٪10.7٪9.2٪8.2٪هام�س الربح ال�سايف

)100.0٪(30.5٪39.4٪-10.80715.06119.662ا�سافة: اأتعاب الإدارة

)10.1٪(33.2٪39.2٪66.00091.876122.405110.014�شايف الربح قبل اأتعاب االإدارة

10.1٪12.7٪11.1٪9.8٪هام�س الربح ال�سايف قبل اتعاب الإدارة
امل�سدر: القوائم امللية املراجعة واإدارة ال�سركة

وقد بلغ هام�س الربح ال�سايف 8.2٪ يف عام 2011م و9.2٪ و10.7٪ يف عامي 2012م و2013م، على التوايل. هذا وقد انخف�س هام�س الربح ال�سايف الى ٪10.1 
يف عام 2014م، ويعود ذلك ب�سكل اأ�سا�سي نتيجة لرتفاع الرواتب واملزايا الخرى املحملة على "م�ساريف البيع والت�سويق وامل�ساريف الإدارية والعمومية"، وارتفاع 
ERP والتي بلغت 5.3 مليون ريال �سعودي خالل  خم�ش�ض نق�ض املخزون، وارتفاع اال�شتهالكات واالطفاءات )خا�شًة اال�شتهالكات اجلديدة املتعلقة بنظام 

عام 2014م(.

مؤشرات األداء الرئيسية 22 - 2 - 2

جدول 6-17: موؤ�شرات االأداء الرئي�شية لل�شنوات 2011م و2012م و2013م و2014م

2011مالعملة: األف ريال �شعودي
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

2014م
مراجعة

ن�شبة التغري 
2011م-2012م

ن�شبة التغري 
2012م-2013م

ن�شبة التغري 
2013م-2014م

معدل النمو 
ال�شنوي املركب 

18.65٪14.97٪15.90٪25.40٪150.552188.757218.744251.494الربح الإجمايل

الربح قبل الزكاة والنفقات التمويلية 
وال�ستهالك

74.624101.161125.255144.505٪35.60٪23.80٪15.37٪24.64

25.85٪7.08٪33.80٪39.20٪55.19376.815102.742110.014الربح ال�سايف

23.2٪22.8٪22.7٪22.4٪هام�س الربح الإجمايل

هام�س الربح قبل الزكاة والنفقات 
التمويلية وال�ستهالك

٪11.1٪12.2٪13.0٪13.3

10.1٪10.7٪9.2٪8.2٪هام�س الربح ال�سايف

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة واإدارة ال�سركة  

حقق الربح الإجمايل منوًا من 150.6 مليون ريال �سعودي يف عام 2011م ليبلغ 251.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م مدفوعا بنمو اإجمايل الإيرادات من 
672.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2011م اإلى 1.1 مليار ريال �سعودي يف عام 2014م، نتيجة الفتتاح فروع جديدة وزيادة اإجمايل م�شاحة التجزئة. وقد حافظ 
هام�س الربح الإجمايل على م�ستوى ثابت بني عامي 2011م و2014م حيث اأن معظم تكلفة املبيعات تتكون من تكلفة الب�ساعة املباعة التي بقيت م�ستقرة كن�سبة 

من املبيعات خالل هذه الفرتة. 

اإلى 144.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م،  �سجل الربح قبل الزكاة والنفقات التمويلية وال�ستهالك منوا من 74.6 مليون ريال �سعودي يف عام 2011م 
مدفوعًا بالنمو الإجمايل يف العمليات املتمثل يف زيادة الربح الإجمايل مبعدل منو �سنوي مركب بلغ ٪18.7. 

وحقق الربح ال�سايف معدل منو �سنوي مركب بلغ 25.9٪ من 55.2 مليون ريال �سعودي يف عام 2011م اإلى 110.0 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م مدفوعًا 
بالزيادة يف الربح الت�سغيلي لالأ�سباب املذكورة اأعاله. 
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تحليل قائمة المركز المالي 3   3

يبني اجلدول التايل املركز املايل لل�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و2014م. 

 جدول 6-18: املركز املايل لل�شركة كما يف 31 دي�شمرب 2011م و2012م و2013م و2014م

31 دي�شمرب 2011مالعملة: األف ريال �شعودي
مراجعة

31 دي�شمرب 2012م
مراجعة

31 دي�شمرب 2013م
مراجعة

31 دي�شمرب 2014م
 مراجعة

املوجودات

املوجودات املتداولة

14.73213.04813.9555.185نقد وما يعادله

11.2349.13411.52111.606الذمم املدينة

280.544322.513417.664530.431املخزون

30.47031.77555.01173.813م�ساريف مدفوعة مقدمًا واأر�سدة مدينة اأخرى

336.980376.470498.150621.035جمموع املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة

8.2608.2608.2608.260اأ�سهم ممنوحة من مورد 

90.02197.298108.078153.764ممتلكات ومعدات، �سايف

13.36711.3278.4099.580م�ساريف ما قبل الت�سغيل، �سايف

111.649116.885124.747171.604جمموع املوجودات غري املتداولة

448.629493.355622.898792.639اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�شاهمني

املطلوبات املتداولة

81.44573.188110.479140.102قرو�س بنكية ق�سرية الأجل و �سحب على املك�سوف

13.59616.08227.66729.089اجلزء املتداول من قرو�س متو�سطة الأجل

78.25691.475114.895147.871الذمم الدائنة

16.66818.74439.53139.704م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

4.0825.6864.9517.858زكاة م�ستحقة 

194.047205.175297.523364.624جمموع املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة

28.33213.09032.71021.868قرو�س متو�سطة الأجل

--38.73338.733مبالغ مقدمة من امل�ساهمني

18.76220.78724.35327.821خم�ش�ض مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

85.82672.61057.06349.689جمموع املطلوبات غري املتداولة

279.873277.785354.585414.313اجمايل املطلوبات

حقوق امل�شاهمني

16.00016.00016.000240.000راأ�س املال

8.0008.0008.00019.001الحتياطي النظامي

144.756191.570244.313119.325اأرباح مبقاه

168.756215.570268.313378.326جمموع حقوق امل�ساهمني

448.629493.355622.898792.639جمموع املطلوبات وحقوق امل�شاهمني

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة واإدارة ال�سركة
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 الذمم المدينة  2 - 2 - 2

�سكلت الذمم املدينة ما ن�سبته 2.5٪ و1.9٪ و1.8٪ و1.5٪ من اإجمايل الأ�سول كما يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و2014م على التوايل. وترتبط 
الذمم املدينة مببيعات اجلملة بالإ�سافة اإلى الذمم املدينة للمطالبات املتعلقة بت�سغيل متاجر مبوجب عقود المتياز. وبلغ معدل اأيام ا�ستحقاق �سايف الذمم املدينة 

)املح�سوب كن�سبة ملبيعات اجلملة فقط( 222 يوم و198 يوم و299 يوم و290 يوم كما يف دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و2014م على التوايل.

بناًء على حتليل اأعمار الذمم املدينة كما يف دي�سمرب 2014م، يتبني اأن ن�سبة 78.4٪ من الذمم املدينة مل ت�ستحق بعد، اأي اأنها ما تزال �سمن الفرتة امل�سموحة 
املن�شو�ض عليها يف �شروط االئتمان املمنوحة للعمالء. وقد �شكلت 41.6٪ من هذه الذمم املدينة مبالغ م�ستحقة من عميل رئي�سي واحد )�سركة اأرامكو ال�سعودية(.

وقد بلغت الذمم املدينة امل�ستحقة التح�سيل 2.6 مليون ريال �سعودي كما يف دي�سمرب 2014م، �سكلت ن�سبة 46.9٪ منها مبالغ متاأخرة لفرتة ترتاوح بني يوم واحد 
و90 يوما، و�سكلت ن�سبة 35.4٪ منها مبالغ متاأخرة لفرتة ترتاوح بني 90 و240 يوم، بينما �سكلت 17.6٪ منها مبالغ متاأخرة لفرتة تفوق 240 يوم.

هذا وقد انخف�س اإجمايل الذمم املدينة من اأكرب خم�سة عمالء كما يف 31 دي�سمرب 2014م الى 7.6 مليون ريال �سعودي باملقارنة مع 8.6 مليون ريال �سعودي كما 
يف 31 دي�سمرب 2013م وذلك نتيجة للتغري يف كمية ونوعية املبيعات لهوؤلء العمالء خالل الربع الخري من عام 2014م. 

خالل �سهر يناير من عام 2015م، قامت ال�سركة بتح�سيل ما يقارب 86.9٪ من جميع الذمم املدينة املرتتبة على اأكرب خم�سة عمالء كما يف دي�سمرب 2014م. 

هذا وتقوم ال�شركة بتكوين خم�ش�ض للديون امل�شكوك يف حت�شيلها باعتماد ن�شبة 1.5٪ من املبيعات الآجلة ب�سكل �سنوي.  

المخزون 2 - 2 - 2

�سكل املخزون ما ن�سبته 62.5٪ و65.4٪ و67.1٪ و66.9٪ من اإجمايل الأ�سول كما يف دي�سمرب 2011م ودي�سمرب 2012م ودي�سمرب 2013م ودي�سمرب 2014م على 
التوايل. ويبني اجلدول التايل تف�سيل ر�سيد املخزون. 

جدول 6-19: تف�شيل املخزون

31 دي�شمرب 2011مالعملة: األف ريال �شعودي
مراجعة

31 دي�شمرب 2012م
مراجعة

31 دي�شمرب 2013م
مراجعة

31 دي�شمرب 2014م
مراجعة

237.436291.170340.065514.441متاجر �ساكو وامل�ستودعات

9.5419.34012.00516.716ب�ساعة حتت الت�سريف )معرو�سة يف الفروع العاملة مبوجب ترخي�س امتياز(

246.977300.510352.070531.157اإجمايل املخزون

45.08435.72083.56122.074ب�ساعة بالطريق

)22.800()17.967()13.717()11.517(خم�ش�ض خمزون بطيء احلركة ونق�ض يف املخزون

280.544322.513417.664530.431املخزون بال�شايف

193190196233عدد اأيام املخزون
امل�سدر: القوائم املالية املراجعة واإدارة ال�سركة

كما هو مبني يف اجلدول اأعاله، فقد بلغ ر�سيد �سايف املخزون 280.5 مليون ريال �سعودي بنهاية عام 2011م، وقد �سهد ر�سيد �سايف املخزون زيادة بن�سبة ٪14.9 
و29.5٪ و27.0٪ كما يف دي�سمرب 2012م ودي�سمرب 2013م ودي�سمرب 2014م على التوايل، وذلك نتيجة لإفتتاح متاجر جديدة وزيادة حجم املبيعات. وقد بلغ 
متو�سط عدد اأيام املخزون 202 يوم خالل الفرتة بني عامي 2011م و2014م. ويعود ارتفاع عدد اأيام املخزون الى 233 يوم كما يف 31 دي�سمرب 2014م ب�سكل 
اأ�سا�سي الى التو�سع الذي �سهدته ال�سركة خالل عام 2014م عرب افتتاح متجر التخ�س�سي يف الريا�س الذي مت ترميمه وتو�سعته بعد حادثة احلريق، )ف�ساًل راجع 
الق�سم )11.6( "التاأمني"( ومتجر ال�سواري اجلديد يف جدة وتو�سعة متجر عامل �ساكو يف جدة بالإ�سافة اإلى جتهيز املتاجر املزمع افتتاحها يف عام 2015م. 
هذا وقد بلغ اإجمايل املخزون الذي مت �سطبه نتيجة حريق متجر التخ�س�سي 5.6 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م وبلغ اإجمايل املخزون الذي مت 

�سطبه يف متجري الح�ساء والبديعة 1.2 مليون ريال �سعودي و0.6 مليون ريال �سعودي على التوايل يف عام 2014م.
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ويبني اجلدول التايل تف�سيل املخزون بح�سب الق�سم.

جدول 6-20: تف�شيل املخزون بح�شب الق�شم

31 دي�شمرب 2011مالعملة: األف ريال �شعودي
مراجعة

31 دي�شمرب 2012م
مراجعة

31 دي�شمرب 2013م
مراجعة

31 دي�شمرب2014م
مراجعة

49.55563.26872.059128.794التجهيزات املنزلية

33.91139.89920.59346.651اخلدمة الذاتية

40.07347.61353.82073.039العدد والأدوات ومواد البناء

44.84052.43588.412138.056التجهيزات اخلارجية

53.33765.87383.761107.265الأدوات الكهربائية

25.26131.42233.42537.352اأخرى

246.977300.510352.070531.157اإجمايل املخزون

امل�سدر: اإدارة ال�سركة

�سهد املخزون بني دي�سمرب 2011م ودي�سمرب 2012م ارتفاعًا يف جميع اأق�سام املنتجات. بينما يعزى الرتفاع يف املخزون بني دي�سمرب 2012م ودي�سمرب 2013م اإلى 
حد كبري اإلى ارتفاع خمزون اأق�شام "التجهيزات اخلارجية" و"الأدوات الكهربائية"، حيث اأن ال�سركة تتبع �سيا�سة املحافظة على م�ستوى املخزون ح�سب الطلب 
املتوقع وبالتايل تقوم بزيادة املخزون عند وجود فر�ض بيع اإ�شافية يف فئات منتجات معينة. ويف املقابل قد ينخف�ض خمزون فئات اأخرى يف حال مل ترى ال�شركة 
حاجة لزيادة املخزون نظرًا لعدم توقع مبيعات كبرية. كما �سهد املخزون بني دي�سمرب 2013م ودي�سمرب 2014م ارتفاعًا يف جميع اأق�سام املنتجات، خ�سو�سًا يف 
اأق�سام "التجهيزات املنزلية" و "التجهيزات اخلارجية" نتيجة اإعادة ت�سنيف بع�س الفئات من ق�سم "اخلدمة الذاتية" اإلى هذه الأق�سام. كما تتوقع ال�سركة زيادة 

املبيعات يف عام 2015م بالتزامن مع افتتاح متاجر جديدة، لذلك قامت بتجهيز املخزون ليتنا�سب مع حجم ونوعية الطلب املتوقع يف العام املقبل.

تقوم ال�سركة بت�سغيل ثالثة م�ستودعات، يقع اثنان منهما يف مدينة الريا�س والآخر يف مدينة جدة. وتبلغ امل�ساحة الإجمالية مل�ستودعي الريا�س 60.963 مرت مربع 
كما يف 31 دي�سمرب 2014م، بينما تبلغ م�ساحة م�ستودع جدة 2.000 مرت مربع كما يف نف�س التاريخ. وتتبع اإدارة املخزون يف ال�سركة اإجراءات حمددة ل�سمان 
حماية املخزون يف امل�ستودعات واأماكن التخزين يف الفروع وذلك من خالل التاأكد اأن جميع انظمة اإطفاء احلريق مت املوافقة عليها من قبل الدفاع املدين واأن 
جميعها حتت عقود �سيانة �سارية املفعول واأن اأنظمة الأمان املركبة وجميع معدات نقل املخزون يتم �سيانتها ب�سكل دوري للتاأكد من جاهزيتها للعمل. كما وتقوم 

ال�سركة بالتاأمني على كامل املخزون املوجود لديها. 

�سرقتها( وتخ�سع هذه  اأو  احتمالية �سياعها  يزيد من  ال�سغري )مما  ن�سبيًا واحلجم  املرتفعة  القيمة  املنتجات ذات  بع�س  املخزون مبراقبة  اإدارة  تقوم  كذلك 
املنتجات ملراقبة م�ستمرة ويتم جردها ب�سكل دوري، بفرتات ترتاوح بني مرة كل اأ�سبوع اإلى مرة كل �سهر، وعادة ما تعتمد ال�سركة على حتليل تناق�س املخزون 

خالل الثني ع�سر �سهرًا ال�سابقة لتحديد املنتجات التي تندرج حتت هذه الفئة.

كما وتقوم ال�سركة بجرد دوري لبع�س الأق�سام التي يتم اختيارها ع�سوائيا يف كل متجر اأو م�ستودع مرة كل �سنة. بالإ�سافة اإلى ذلك، تقوم ال�سركة بجرد باقي 
املخزون الذي مل يجرد يف ال�سنة ال�سابقة يف ال�سنة التالية. وبناء على ذلك، يتم اإجراء جرد كامل لكل للفروع اململوكة من ال�سركة وامل�ستودعات بجميع اأق�سامها 

على الأقل مرة كل �سنتني. هذا ويتم جرد الفروع العاملة مبوجب ترخي�س امتياز مرة كل �سنة على الأقل. 

ويتيح نظام تخطيط املوارد متابعة املخزون حيث يقوم بتحذير اإدارة امل�سرتيات عند انخفا�س م�ستوى املخزون اإلى معدلت معينة يتم حتديدها يف النظام كما 
التالفة  التالفة ومنتهية ال�سالحية. وتقوم ال�سركة بالتخل�س من الب�سائع  يقوم باإ�سدار تقارير ملراقبة التحويالت بني امل�ستودعات والفروع ومراقبة الب�سائع 

واملنتهية ال�سالحية عندما يقوم نظام تخطيط موارد ال�سركة بلفت انتباه الفريق امل�سوؤول عن مراقبة املخزون اإلى وجود مثل هذه الب�سائع. 

وحتى نهاية عام 2013م، كانت ال�شركة تقوم ب�شكل �شهري باحت�شاب خم�ش�ض لتناق�ض املخزون ي�شكل ما ن�شبته 1.25٪ من �سايف املبيعات )عدا متاجر المتياز 
حيث اأنها م�سوؤولة عن اأي فروقات يف املخزون(، يخ�سم منه املخزون الذي يتم �سطبه نتيجة القيام باجلرد الدوري خالل ال�سنة. وابتداء من عام 2014م، قامت 
اأدنى وذلك متا�سيًا مع جرودات املخزون لل�سنوات املا�سية. هذا ومل تتجاوز الت�سويات بني القيمة الدفرتية للمخزون  ال�سركة بتعديل الن�سبة لت�سبح 1٪ كحد 
واجلرد الفعلي بني عامي 2011م و2014م ن�سبة 1٪ من �سايف املبيعات مقارنة باملوؤ�سرات العاملية لقطاع التجزئة )بح�سب تقارير حت�سل عليها ال�سركة من �سركة 
0.25٪ من �سايف  اآي�س اإنرتنا�سونال( والتي ت�سل بحد اأق�سى اإلى 3.5٪ من �شايف املبيعات. كما وتقوم ال�شركة ب�شكل �شهري بتكوين خم�ش�ض ي�شكل ن�شبة 

املبيعات للب�سائع البطيئة احلركة اأو الراكدة. 

اأما بالن�شبة الأعمار خمزون ال�شركة، فقد �شكل املخزون الذي يبلغ عمره اأقل من 120 يومًا ما ن�سبته 55.8٪ من اإجمايل خمزون ال�شركة كما يف دي�شمرب 2014م، 
واأما املخزون الذي يبلغ عمره اأكرث من 361 يومًا فبلغت ن�سبته 10.1٪ من اإجمايل املخزون.
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جدول 6-21: حتليل اأعمار املخزون كما يف 31 دي�شمرب 2014م

املجموع*اأكرث من 721 يوم361 - 720 يوم 241-360 يوم121-240 يوم61-120 يوم31-60 يوم1-30 يومالعملة: األف ريال �شعودي

80.53489.173126.764117.55263.49453.3818530.906الإجمايل

100.0٪0.0٪10.1٪12.0٪22.1٪23.9٪16.8٪15.2٪الن�سبة من الإجمايل 

امل�سدر: اإدارة ال�سركة
* يتم حتليل اأعمار املخزون على اأ�سا�س الب�ساعة املوجودة يف امل�ستودعات واملتاجر فقط، حيث ل يوؤخذ يف العتبار الب�ساعة بالطريق )22.074 الف(  والب�ساعة حتت الت�سليم )251 األف(،كما ال يوؤخذ خم�ش�ض 

خمزون بطيئ احلركة ونق�ض يف املخزون )22.800 الف( يف العتبار 

ونظرًا لطبيعة املنتجات التي يتكون منها خمزون ال�شركة والتي ال تتعر�ض ب�شكل عام للتقادم وال تف�شد مبرور الوقت، فاإن ال�شركة ال تعتمد على مراقبة اأعمار 
املخزون واإمنا تقوم مبراقبة املنتجات بطيئة احلركة التي مل يتم بيع اأي منها خالل فرتة الثني ع�سر �سهرًا ال�سابقة. ويتم مقارنة قيمة هذه املنتجات مبخ�س�س 
الب�ساعة البطيئة احلركة الذي يتم احت�سابه كن�سبة 0.25٪ من املبيعات ال�سافية. وقد بلغت قيمة هذا املخ�س�س 10.8 مليون ريال �سعودي كما يف دي�سمرب 
2014م. وتعتقد ال�سركة اأن هذا املخ�س�س يغطي قيمة املنتجات بطيئة احلركة كما يف دي�سمرب 2014م. ومل تقم اإدارة ال�شركة ب�شطب اأي خمزون بني عامي 
2011م و2014م نظرا لطبيعة املخزون التي ل تتقادم مع مرور الوقت ونظرًا لتمكن ال�سركة من ت�سفية الب�سائع بطيئة احلركة باأ�سعار مغرية خالل احلمالت 

الت�سويقية.

اأما بالن�سبة للعوامل املو�سمية، فيجدر الذكر اأن م�ستويات املخزون غالبًا ما ترتفع يف الربع الثالث وبداية الربع الرابع من كل �سنة، ويعود ذلك اإلى اأن جزء من 
امل�سرتيات يتم خالل الربع الأول وبداية الربع الثاين من كل عام، حيث يح�سر مندوبي ق�سم امل�سرتيات يف ال�سركة معار�س دولية يف ال�سني واأمريكا واأملانيا، يتم 
خاللها اختيار املنتجات التي ترغب ال�سركة يف �سرائها. ويتم ا�سدار طلبات ال�سراء خالل نف�س الفرتة، ويحتاج املوردون لفرتة )lead time( ترتاوح بني ثالثة 

الى خم�سة اأ�سهر لت�سليم الب�سائع لل�سركة، مما يوؤدي الى و�سولها ملخازن ال�سركة يف الربع الثالث وبداية الربع الرابع.

المصاريف المدفوعة مقدمًا والذمم المدينة األخرى   2 - 2 - 2

يتكون هذا البند ب�سكل رئي�سي من م�ساريف الإيجار املدفوعة مقدمًا واملبالغ امل�ستحقة التح�سيل من �سركات التاأمني. ويعود ارتفاع ر�سيد امل�ساريف املدفوعة 
مقدمًا والذمم املدينة الأخرى من 30.5 مليون ريال �سعودي كما يف دي�سمرب 2011م اإلى 31.8 مليون ريال �سعودي كما يف دي�سمرب 2012م ب�سكل اأ�سا�سي الى 

املبالغ امل�ستحقة من �سندوق تنمية املوارد الب�سرية التي بلغت 4.5 مليون ريال �سعودي وتتعلق بدعم رواتب املوظفني ال�سعوديني.

هذا وقد ارتفعت امل�ساريف املدفوعة مقدمًا والذمم املدينة الأخرى اإلى 55 مليون ريال �سعودي كما يف دي�سمرب 2013م نتيجة ت�سجيل مبلغ 10.4 مليون ريال 
�سعودي م�ستحق التح�سيل من �سركة التاأمني ميثل قيمة التعوي�س عن احلريق الذي ح�سل يف متجر التخ�س�سي يف الريا�س واحلريق يف متجر الأح�ساء وحادثة 
تدفق مياه الأمطار يف متجر البديعة )ف�ساًل راجع الق�سم )11.6( "التاأمني"(. وقد قامت ال�سركة ب�سطب الأ�سول واملخزون املت�سرر يف هذه احلوادث و�سجلت 
يف املقابل نف�س املبلغ كم�ستحق من �سركة التاأمني. وبلغت قيمة املطالبة الإجمالية حلادثة متجر التخ�س�سي 25.2 مليون ريال �سعودي للتعوي�س عن قيمة املخزون 
املت�سرر واإعادة ترميم املبنى واأ�سول ثابتة مت�سررة وتكلفة التوقف عن العمل وهي قيد الدرا�سة من قبل �سركة التاأمني. كما بلغ اإجمايل القيمة املطالب بها حلادثة 
احلريق يف متجر الح�ساء 3.1 مليون ريال �سعودي وحادثة متجر البديعة 1.3 مليون ريال �سعودي. وارتفعت قيمة املبالغ امل�ستحقة من �سركة التاأمني كما يف 31 
دي�سمرب 2014م لت�سل اإلى 14.8 مليون ريال �سعودي، نتيجة احت�ساب مبالغ ا�سافية على �سركة التاأمني مرتبطة بهذه احلوادث بلغت 10.7 مليون ريال، ونتيجة 
حت�سيل مبلغ 6.3 مليون ريال خالل عام 2014م من اإجمايل املبالغ امل�ستحقة من �سركة التاأمني. )الرجاء مراجعة ق�سم حتليل املمتلكات واملعدات وق�سم املخزون 

ملزيد من التفا�سيل حول الأ�سول امل�سطوبة نتيجة هذه احلوادث(. 

هذا وقد قامت اإدارة ال�سركة بتعيني �سركة اآي�س ل�ست�سارات التاأمني املحدودة للقيام بدرا�سة املخاطر جلميع فروع ال�سركة وقد قام م�ست�سار التاأمني بتحديد عدة 
مقرتحات بداأت ال�سركة بتنفيذها ابتداء من عام 2014م. 

ويبني اجلدول اأدناه ملخ�س احلوادث املرتبطة باملبالغ امل�ستحقة التح�سيل من �سركات التاأمني كما يف 31 دي�سمرب 2014م.

جدول 6-22: ملخ�س احلوادث املرتبطة باملبالغ امل�شتحقة التح�شيل من �شركات التاأمني كما يف 31 دي�شمرب 2014م )مليون ريال �شعودي(

االأ�شول احلادثة
امل�شطوبة

املبالغ 
املطالب بها

املبالغ امل�شجلة كـ 
التح�شيل من  "م�شتحق 

�شركة التاأمني"

مالحظات

حريق متجر التخ�س�سي يف 11 
�سبتمرب 2013م

- مت قب�س 5 مليون ريال �سعودي كدفعة اأولى من �سركة التاأمني8.925.212.3

- املبالغ امل�سجلة كـ "م�ستحق التح�سيل من �سركة التاأمني" ت�سمل فقط ما 
يتعلق بالأ�سول الثابتة واملخزون وحت�سينات املباين التي مت �سطبها

اأ�سرار ال�سيول مبتجر البديعة يف 17 
نوفمرب 2013م

- مت قب�س كامل هذا املبلغ يف �سهر اكتوبر 2014م1.21.30

حريق مبركز التوزيع التابع ملتجر 
الأح�ساء يف 1 اكتوبر 2013م

- مل يتم قب�س اأي مبلغ متعلق بهذه احلادثة حتى تاريخ هذه الن�سرة0.63.12.5

امل�سدر: اإدارة ال�سركة
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اإلى 73.8 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2014م وذلك ب�سبب ارتفاع املبالغ  وقد ارتفع ر�سيد امل�ساريف املدفوعة مقدمًا والذمم املدينة الأخرى لي�سل 
التاأمينات ال�سحية من 1.0 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب  اإلى الزيادة يف م�ساريف  اأعاله، بالإ�سافة  التاأمني كما ذكر  م�ستحقة التح�سيل من �سركات 
2013م اإلى 2.2 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م وذلك نتيجة جتديد عقد التاأمني ال�سحي للموظفني والذي انتهى يف مايو 2014م. كما وارتفعت 
الإيجارات املدفوعة م�سبقا من 14.0 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 15.1 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م نتيجة لفتتاح 
متجر جديد لل�سركة يف مدينة جدة خالل عام 2014م بالإ�سافة الى ا�ستئجار مبنى يف جازان لفتتاح متجر جديد خالل عام 2015م، ومبنى اآخر يف الريا�س 
لفتتاح متجر جديد يف منطقة الدرعية بالريا�س من املتوقع اأن يتم ت�سغيله خالل الن�سف الثاين من عام 2015م. بالإ�سافة اإلى ذلك، قامت ال�سركة بالتعاقد مع 
ثالثة �سركات متخ�س�سة يف �سيانة الربجميات والبنية التحتية ل�سبكات الت�سالت و�ساهم ذلك يف ارتفاع م�ساريف ال�سيانة امل�سبقة الدفع الى 0.9 مليون ريال 
�سعودي يف 31 دي�سمرب 2014م مقارنة مع 0.2 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م. كما و�ساهمت م�ساريف العمالة امل�سبقة الدفع والتي تتكون ب�سكل 

رئي�سي من بدل �سكن وايجار للموظفني يف هذا الرتفاع وذلك نتيجة للزيادة يف اأعداد املوظفني خالل عام 2014م. 

اأتعاب مدقق احل�سابات  كما ت�سمل امل�ساريف املدفوعة مقدمًا م�ساريف الطرح والتي بلغت 4.1 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م وتتكون من 
وامل�ست�سار املايل وامل�ست�سار القانوين والتي �سيتم حت�سيلها عند اإدراج اأ�سهم ال�سركة عن طريق خ�سمها من متح�سالت الكتتاب.

أسهم مملوكة في مورد خارجي  2 - 2 - 2

ميثل هذا البند القيمة ال�سمية لأ�سهم متتلكها ال�سركة يف �سركة اآي�س اإنرتنا�سونال. وتعترب �سركة �ساكو هذه الأ�سهم اإ�ستثمارًا ا�سرتاتيجيًا طويل الأمد يف مورد 
اأ�سا�سي لها. وقد بلغ عدد الأ�سهم التي متتلكها ال�سركة كما يف دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و2014م عدد 22.022 �سهم من فئة A-2 بقيمة اإ�سمية بلغت 

375 ريال )100 دولر اأمريكي( لكل �سهم. 

جدول 6-23: حركة اال�شتثمار يف اأ�شهم املورد

31 دي�شمرب 20 11مالعملة: األف ريال �شعودي
مراجعة

31 دي�شمرب 2012م
مراجعة

31 دي�شمرب 2013م
مراجعة

31 دي�شمرب 2014م
 مراجعة

8.5248.2608.2608.260الر�سيد يف بداية ال�سنة

---)187(التعديالت

---)77(مبالغ م�سددة

8.2608.2608.2608.260الر�شيد يف نهاية ال�شنة

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

اآي�ض هاردوير( متنح مبوجبها هذه  حتى نهاية �سهر نوفمرب 2010م، كانت ال�شركة تخ�شع ل�شروط اتفاقية ع�شوية تعاونية موقعة مع املورد اخلارجي )�شركة 
بال�سداد  وعد  �سهادات  بوا�سطة  و  نقدًا  هذه اخل�سومات  هاردوير  اآي�س  �سركة  ت�سدد  �ساكو.  ل�سركة  امل�سرتيات  اإجمايل  على   )Rebates( الأخرية خ�سومات 
)Patronage Refund Certificates( وكذلك عرب اأ�سهم ا�سمية يف �سركة اآي�س هاردوير. تعود التعديالت التي بلغت قيمتها 186.459 ريال �سعودي كما يف 
دي�سمرب 2011م اإلى ت�شحيح فروق بني تقديرات ال�شركة وتقديرات �شركة اآي�ض هاردوير للخ�شومات وفقًا ل�شروط اتفاقية الع�شوية التعاونية امللغاة. ومتثل املبالغ 

امل�سددة بقيمة 76.589 ريال �سعودي كما يف دي�سمرب 2011م ت�سوية اأخر �سهادة وعد بال�سداد. 

بعد تاأ�سي�س �سركة اآي�س اإنرتنا�سونال ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة يف نوفمرب 2010م، حتولت الأ�سهم املمنوحة لل�سركة من قبل املورد من الفئة A )10 اأ�سهم( 
وC )14.512 �سهم( يف �سركة اآي�س هاردوير اإلى اأ�سهم من فئة A-2 يف �سركة اآي�س اإنرتنا�سونال. كما وقامت ال�سركة ب�سراء عدد 7.500 �سهم اإ�سايف بقيمة 
ا�سمية قدرها 375 ريال �سعودي )100 دولر اأمريكي( لكل �سهم، ليبلغ اإجمايل اأ�سهم �سركة �ساكو يف �سركة اآي�س اإنرتنا�سونال 22.022 �سهم. وتوؤهل الأ�سهم من 

فئة A-2 حاملها للح�سول على توزيعات اأرباح ومتنحه حق الت�سويت. 

يف يناير 2013م، قامت �سركة KPMG باإعادة تقييم الأ�سهم من فئة A-2 والتي اأظهرت باأن قيمة ال�سهم قد ارتفعت اإلى 127 دولر اأمريكي اأي بزيادة قدرها 
27٪. ومع ذلك، توا�سل ال�سركة الحتفاظ بال�ستثمار بقيمة اإ�سمية تبلغ 100 دولر اأمريكي لل�سهم.  
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الممتلكات والمعدات 2 - 2 - 2

مثلت �سايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات 19.1٪ من اإجمايل موجودات ال�سركة كما يف دي�سمرب 2014م. ويو�سح اجلدول التايل تف�سيل اأ�سول ال�سركة 
كما يف 31 دي�سمرب من عام 2011م و2012م و2013م و2014م:

جدول 6-24: تف�شيل املمتلكات واملعدات كما يف 31 دي�شمرب 2011م و2012م و2013م و2014م

العملة: األف ريال 
�شعودي

حت�شينات 
على عقارات 

م�شتاأجرة

اأجهزة حا�شب اأثاث وتركيبات
اآيل وبرامج

م�شاريع حتت اأدوات ومعداتمركبات
التنفيذ

االإجمايلاأرا�شي

التكلفة كما يف 1 
يناير 2011م

43.38938.62112.0103.1253.019817-100.981

38.570--24.3249.7092.5429881.007اإ�سافات

)1.537(---)59()163()1.315(-اإ�ستبعادات

--)395(----395حتويالت

اإجمايل التكلفة 
كما يف 31 دي�شمرب 

2011م

68.10847.01514.3894.0544.026422-138.014

جممع ال�ستهالك 
كما يف 31 دي�سمرب 

2011م

)13.570()23.297()8.334()2.002()2.210(--)49.413(

1.420---1.22213959-اإ�ستبعادات

�شايف القيمة 
الدفرتية كما يف 31 

دي�شمرب 2011م

54.53824.9406.1942.1111.816422-90.021

التكلفة كما يف 1 
يناير 2012م

68.10847.01514.3894.0544.026422-138.014

22.410-7.1575.2601.6172.0771.1745.125اإ�سافات

)2.337(--)488()1.431()316()102(-اإ�ستبعادات

اإجمايل التكلفة 
كما يف 31 دي�شمرب 

2012م

75.26552.17315.6904.7004.7125.547-158.087

جممع ال�ستهالك 
كما يف 31 دي�سمرب 

2012م

)19.710()26.658()10.192()2.768()3.004(--)62.332(

1.543--63315902263-اإ�ستبعادات

�شايف القيمة 
الدفرتية كما يف 31 

دي�شمرب 2012م

55.55525.5785.8132.8341.9715.547-97.298

التكلفة كما يف 1 
يناير 2013م

75.26552.17315.6904.7004.7125.547-158.087

30.569-1.3122.45623.6471.0021.661491اإ�سافات

)17.079(--)1.660(-)7.779()6.075()1.565(اإ�ستبعادات

حتويالت/ اعادة 
ت�سنيف

5.880)10.692(2.4281007.372)5.088(--

اإجمايل التكلفة 
كما يف 31 دي�شمرب 

2013م

80.89237.86233.9865.80212.085950-171.577
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العملة: األف ريال 
�شعودي

حت�شينات 
على عقارات 

م�شتاأجرة

اأجهزة حا�شب اأثاث وتركيبات
اآيل وبرامج

م�شاريع حتت اأدوات ومعداتمركبات
التنفيذ

االإجمايلاأرا�شي

جممع ال�ستهالك 
كما يف 31 دي�سمرب 

2013م

)27.610()30.136()11.562()3.065()4.713(--)77.086(

13.586--764-1.0355.2036.584اإ�ستبعادات

حتويالت/ اعادة 
ت�سنيف

)2.427(4.532937)100()2.942(---

�شايف القيمة 
الدفرتية كما  يف 31 

دي�شمرب 2013م

51.89017.46129.9452.6375.194950-108.077

التكلفة كما يف 1 
يناير 2014م

80.89237.86233.9865.80212.085950-171.577

26.4046.4067.9926364.91211.37317.76875.491اإ�سافات

)616(-)275()128(-)6()155()52(اإ�ستبعادات

حتويالت/ اعادة 
ت�سنيف

)6.994()9(9-0)586(-)7.580(

اإجمايل التكلفة كما 
يف 31 دي�شمرب2014م

100.25044.10441.9816.43816.86911.46217.768238.872

جممع ال�ستهالك 
كما يف 31 دي�سمرب 

2014م

)37.674()23.892()10.144()4.338()9.173(--)85.221(

113----52565اإ�ستبعادات

�شايف القيمة 
الدفرتية كما يف 31 

دي�شمرب 2014م

62.62820.26831.8422.1007.69611.46217.768153.764

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة واإدارة ال�سركة

تعود الزيادة ال�سنوية يف ممتلكات ومعدات ال�سركة بني دي�سمرب 2011م ودي�سمرب 2014م اإلى الأن�سطة التو�سعية، وخ�سو�سًا املتعلقة باإن�ساء فروع جديدة خالل 
متجر  وافتتاح  الريا�س  مبدينة  التخ�س�سي  متجر  افتتاح  اإعادة  الى  بالإ�سافة  2013م،  يف  ال�سركة  موارد  اإدارة  نظام  اإ�سافة  وكذلك  و2012م  2011م  عامي 
ال�سواري مبدينة جدة يف عام 2014م. كما قامت ال�سركة ب�سراء اأر�س بهدف اإن�ساء مبنى جديد لالإدارة يف مدينة الريا�س، كذلك بداأت بتجهيز متاجر جديدة 

تنوي افتتاحها يف عام 2015م. 

تتكون املمتلكات واملعدات كما يف دي�سمرب 2014م ب�سكل رئي�سي من حت�سينات على عقارات م�ستاأجرة، بالإ�سافة اإلى اأجهزة احلا�سب الآيل والربامج. وقد �سكلت 
�سايف القيمة الدفرتية للتح�سينات 40.7٪ من املمتلكات واملعدات، يف حني �سكل احلا�سب الآيل والربامج ما ن�سبته 20.7٪. وبلغت تكلفة نظام ERP 33.6 مليون 

ريال �سعودي اأما قيمته الدفرتية فقد بلغت 28.3 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م.

ميثل ح�ساب "حت�سينات على عقارات  م�ستاأجرة" �سايف القيمة الدفرتية ل�ستثمارات ال�سركة يف تطوير املمتلكات املوؤجرة. وتتكون الإ�سافات على هذا احل�ساب 
يف عام 2011م ب�سكل رئي�سي من مبلغ 14.3 مليون ريال �سعودي تعود ملتجر عامل �ساكو يف الظهران، وهو املتجر الكرب لل�سركة، بالإ�سافة اإلى 9.5 مليون ريال 
�سعودي تعود اإلى متجر الإح�ساء. اأما بالن�سبة لالإ�سافات البالغة 7.2 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م فرتتبط ب�سكل اأ�سا�سي بالتح�سينات املتعلقة باإن�ساء متجر 
الق�سر اجلديد يف الريا�س. ويف عام 2014م، بلغت الإ�سافات على حت�سينات على عقارات م�ستاأجرة 26.4 مليون ريال �سعودي مرتبطة ب�سكل اأ�سا�سي بافتتاح 

متجر ال�سواري وتو�سعة متجر عامل �ساكو يف مدينة جدة بالإ�سافة اإلى اإعادة افتتاح متجر التخ�س�سي بعد ترميمه وتو�سعته يف مدينة الريا�س.

يتكون بند الأثاث والرتكيبات ب�سكل اأ�سا�سي من جتهيزات املتاجر مبا يف ذلك الرفوف والالفتات واإك�س�سوارات العر�س. كما وي�سمل اأي�سا اأثاث مكاتب و�سكن 
املوظفني وجتهيزات امل�ستودعات وعربات و�سالل الت�سوق. 

تتكون الأدوات واملعدات من اأنظمة الأمن يف الفروع مبا يف ذلك على �سبيل املثال اأجهزة املراقبة واأجهزة ال�ست�سعار ملكافحة ال�سرقة وغريها وكذلك الرافعات 
ال�سوكية. 
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اأما بالن�سبة للمركبات، فقد بلغت �سايف قيمتها الدفرتية 2.1 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م. ويتاألف هذا البند من 30 مركبة بالإ�سافة اإلى 
ملحقاتها. وقد قررت ال�سركة تلبية حاجتها من املركبات ال�سافية عن طريق عقود اإيجار ت�سغيلي، وذلك ل�سهولة اإدارتها وانخفا�س تكاليفها واإمكانية توفريها 

مركبات بديلة خالل مدة زمنية وجيزة عند احلاجة. وجتدر ال�سارة باأن عدد املركبات امل�ستاأجرة بلغ 98 مركبة كما يف 31 دي�سمرب 2014م.

ويف عام 2014م، قامت ال�سركة ب�سراء اأر�س يف مدينة الريا�س بهدف اإن�ساء مبنى جديد لالإدارة بلغت قيمتها 17.8 مليون ريال �سعودي. وقد مت اإفراغ هذه الأر�س 
ل�سالح ال�سركة يف �سهر فرباير 2014م.

وقد بلغت الإ�سافات على م�ساريع حتت التنفيذ مبلغ 11.4 مليون ريال �سعودي كما يف دي�سمرب 2014م، وتتكون ب�سكل اأ�سا�سي من اأعمال اإن�ساء وجتهيز متجر 
عالية بالزا التي بلغت قيمتها حوايل 9.0 مليون ريال �سعودي، كما وت�سمل املبالغ التي �سرفتها ال�سركة حتى 31 دي�سمرب 2014م على مبنى الدارة اجلديد وجتهيز 

متجر يف مدينة جازان ومتجر اآخر يف الدرعية. 

يتم ا�ستهالك املمتلكات واملعدات على اأ�سا�س الق�سط الثابت على مدى العمر الفرتا�سي لكل منها. ويعر�س اجلدول التايل معدلت ال�ستهالك املطبقة والعمر 
الفرتا�سي لكل فئة من فئات املمتلكات واملعدات.
جدول 6-25: معدلت ا�ستهالك الأ�سول املعتمدة من قبل ال�سركة

معدل اال�شتهالكعدد ال�شنواتاملجموعة

5٪ - 25٪4-20 اأثاث وتركيبات 

14.3٪ - 50٪2-7 اأجهزة حا�سب اآيل وبرامج

25٪4 مركبات 

14.3٪ - 25٪4-7 اأدوات ومعدات

الأق�سر بني العمر الفرتا�سي وفرتة الإيجار حت�سينات على عقارات م�ستاأجرة 
امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

ويجدر الذكر باأن ال�سركة مل تقم بتغيري �سيا�سة اإ�ستهالك الأ�سول املعتمدة بني اأعوام 2011م و2014م وحتى تاريخ هذه الن�سرة، ول يوجد لدى ال�سركة نية لتغيري 
�سيا�سة احت�ساب ا�ستهالك ال�سول يف القريب املنظور.

هذا وقد قامت ال�سركة خالل عام 2013م با�ستبعاد اأ�سول ثابتة نتيجة احلريق الذي وقع يف متجر التخ�س�سي مببلغ 3.4 مليون ريال، ومل يتم ا�ستبعاد اأي اأ�سول 
ثابتة فيما يتعلق بحادثتي متجر الأح�ساء ومتجر البديعة.

ول تعتقد ال�سركة اأن هناك حاجة لإعادة تقييم اأ�سولها حيث اأنها ل متلك اأ�سول غري متداولة جوهرية با�ستثناء املقر الرئي�سي حيث مت �سراء الأر�س التي يتم 
حاليَا ان�ساوؤه عليها، وتتوقع الإدارة اأن ينتهي العمل به خالل الن�سف الثاين من عام 2016م.

مصاريف ما قبل التشغيل   2 - 2 - 2

تتكون م�ساريف ما قبل الت�سغيل من نفقات الإيجار والرواتب ونفقات الدعاية قبل ت�سغيل الفروع اجلديدة، ويتم اإطفاوؤها على فرتة متتد من 5 اإلى 7 �سنوات بعد 
افتتاح هذه الفروع. وتعود م�ساريف ما قبل الت�سغيل للفرتة بني عامي 2011م و2012م ب�سكل رئي�سي اإلى افتتاح متجر �ساكو الح�ساء و متجر عامل �ساكو الظهران و 
متجر �ساكو الق�سر بالريا�س. وقد انخف�ست م�ساريف ما قبل الت�سغيل بني عامي 2011م و2012م نظرًا لالإطفاء الذي جتاوز الإ�سافات املرتبطة بافتتاح الفروع. 

هذا ومل يتم ر�سملة اأي م�ساريف ما قبل الت�سغيل خالل عام 2013م نظرًا لعدم افتتاح اأي متجر جديد. 

ويف عام 2014م، ارتفعت م�ساريف ما قبل الت�سغيل مببلغ 1.2 مليون ريال �سعودي حيث قامت ال�سركة بت�سجيل م�ساريف ما قبل الت�سغيل بلغت 3.8 مليون ريال 
�سعودي متعلقة بافتتاح متجر ال�سواري اجلديد يف مدينة جدة  يف مايو 2014م واإعادة افتتاح متجر التخ�س�سي يف مدينة الريا�س يف يونيو 2014م. وقد قابل 

هذه امل�ساريف اإطفاء بلغ حوايل 2.6 مليون ريال �سعودي يف العام 2014م.
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الذمم الدائنة    2 - 2 - 2

يتاألف هذا البند من الذمم الدائنة التجارية وذمم دائنة غري جتارية ومبالغ م�ستحقة لأطراف ذات عالقة. ويعر�س اجلدول التايل تف�سيل هذا البند كما يف 
دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و2014م: 

جدول 6-26: تف�شيل الذمم الدائنة كما يف 31 دي�شمرب 2011م و2012م و2013م و2014م
31 دي�شمرب 2011مالعملة: األف ريال �شعودي

مراجعة
31 دي�شمرب 2012م

مراجعة
31 دي�شمرب 2013م

مراجعة
31 دي�شمرب 2014م

 مراجعة

63.81771.03170.993107.728ذمم دائنة جتارية

9.3949.21126.91639.347ذمم دائنة غري جتارية )خدمات(

5.04511.23416.986796مبالغ م�ستحقة لأطراف ذات عالقة

78.25691.475114.895147.871االإجمايل

67636978عدد اأيام الذمم الدائنة )التجارية والغري جتارية(

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة واإدارة ال�سركة

اإلى زيادة امل�سرتيات خالل عام 2012م لتلبية  تعود الزيادة يف الذمم الدائنة التجارية بقيمة 7.2 مليون ريال �سعودي بني دي�سمرب 2011م ودي�سمرب 2012م 
م�ستوى الأعمال املتزايد. 

وقد ارتفعت الذمم الدائنة التجارية خالل عام 2014م لت�سل اإلى 107.7 مليون ريال �سعودي مقارنة بـ 71.0 مليون ريال �سعودي كما يف دي�سمرب 2013م. وتعزى 
هذه الزيادة الى ارتفاع امل�سرتيات متا�سيًا مع النمو امل�ستمر يف م�ستوى املبيعات.

وقد �سكلت الذمم الدائنة التجارية ما ن�سبته 72.9٪ من اإجمايل الذمم الدائنة  كما يف دي�سمرب 2014م. وكما يف دي�سمرب 2014م، كان مبلغ 2.1 مليون ريال 
�شعودي من جمموع الذمم الدائنة التجارية واجب الدفع مبوجب �شروط الدفع املمنوحة من املوردين حيث اأنه جتاوز تاريخ ا�شتحقاقه )فرتة 240 يوم(. 

 ERP" سهدت الذمم الدائنة الغري جتارية ارتفاعًا كما يف 31 دي�سمرب 2013م مقارنة مع 31 دي�سمرب 2012م نتيجة ا�ستحقاق م�ساريف ا�ست�سارات تاأ�سي�س نظام�
�ساكو الق�سر يف مدينة الريا�س وم�ساريف متنوعة اخرى )تخلي�س جمركي، �سحن، طباعة، دعاية واإعالن، اإلخ(.  بناء متجر  تكاليف  اإلى  System" بالإ�سافة 

و�سهد عام 2014م ا�ستمرارًا يف منو الذمم الدائنة الغري جتارية مببلغ 12.4 مليون ريال �سعودي، وذلك نتيجة لأعمال جتهيز متجر عالية بالزا مبدينة الريا�س، 
بالإ�سافة اإلى قيام ال�سركة بعدة حمالت اإعالنية خالل عام 2014م نتج عنها ذمم دائنة غري جتارية بقيمة 7 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م. 

تفاصيل المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة

تتكون املبالغ امل�ستحقة لأطراف ذات عالقة كما يف دي�سمرب2011م و2012م و 2013م من الأر�سدة امل�ستحقة للم�ساهمني كتعوي�س عن دورهم يف اإدارة الأعمال، 
بالإ�سافة اإلى املبالغ امل�ستحقة من �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت املرتبطة ببع�س امل�ساريف احلكومية املتعلقة باملوظفني وم�ساريف اأخرى؛ والتي دفعتها 
�سركة �ساكو بالنيابة عنها. وت�سمل هذه امل�ساريف التاأمينات الجتماعية والإيجارات وال�سيانة. هذا وقد مت اإقفال هذه الأر�سدة بالكامل كما يف 31 دي�سمرب 

2014م.

ويف دي�سمرب 2014م، تتكون املبالغ امل�ستحقة لأطراف ذات عالقة ب�سكل رئي�سي من مبالغ م�ستحقة ل�سركة �ساماكو، نتجت عن �سراء منتجات تقوم �سركة �ساكو 
الكهربائية  الأطفال  املنزلية وعربات  للرتكيب يف احلدائق  ال�سباحة اجلاهزة  الأطفال وحمامات  واأثاث غرف  الأطفال  األعاب  بيعها يف معار�سها؛ مثل  باإعادة 

والدراجات الهوائية. 

يبني اجلدول التايل تفا�سيل املبالغ امل�ستحقة لأطراف ذات عالقة:

جدول 6-27: تف�شيل املبالغ امل�شتحقة الأطراف ذات عالقة
31 دي�شمرب 2011مالعملة: األف ريال �شعودي

مراجعة
31 دي�شمرب 2012م

مراجعة
31 دي�شمرب 2013م

مراجعة
31 دي�شمرب 2014م

 مراجعة

-9.30815.77020.457اأتعاب الدارة )احلميدي(
-)3.471()4.536()4.263(�سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت

794---�ساماكو
2---�سمري احلميدي
----خالد احلميدي
----هيثم احلميدي

5.04511.23416.986796االجمايل
امل�سدر: اإدارة ال�سركة 
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مخصص الزكاة   2 - 2 - 2

متثل الزكاة امل�ستحقة الر�سيد املتبقي من املبالغ امل�ستحقة مل�سلحة الزكاة والدخل على اأ�سا�س تقييم ال�سركة للوعاء الزكوي )الدخل اخلا�سع للزكاة ح�سب لوائح 
الزكاة و�سريبة الدخل(. 

ح�سب لوائح الزكاة و�سريبة الدخل، فان الزكاة واجبة الدفع هي 2.5٪ حتت�سب على املبلغ الأعلى ما بني الوعاء الزكوي التقريبي وبني �سايف الدخل املعدل. ويبني 
اجلدول التايل تفا�سيل احت�ساب الوعاء الزكوي كما يف 2011م و2012م و2013م و2014م.

جدول 6-28: تفا�سيل احت�ساب الوعاء الزكوي 

2014م2013م2012م2011مالعملة: األف ريال �شعودي

129.163168.756215.570268.313حقوق امل�ساهمني كما يف بداية ال�سنة 

69.26793.225121.852137.319�سايف الدخل املعدل لل�سنة

-  -38.73338.733مقدمات من امل�ساهمني

28.63227.05313.44733.192القرو�س متو�سطة الأجل بناَء على م�سلحة الزكاة والدخل

23.05127.00932.36439.816املخ�س�سات كما يف بداية ال�سنة

)161.259()133.177()125.781()116.302(ممتلكات ومعدات وم�ساريف ما قبل الت�سغيل – �سايف- ح�سب م�سلحة الزكاة والدخل

-  )50.000()30.000()15.600(اأرباح موزعة مدفوعة

)8.260()8.260()8.260()8.260(ا�ستثمار طويل الأجل – اأ�سهم ممنوحة من مورد

148.683190.734191.797309.120الوعاء الزكوي التقريبي

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

وقد بلغت الزكاة املدفوعة 2.8 مليون ريال �سعودي و3.7 مليون ريال �سعودي و4.8 مليون ريال �سعودي و4.7 مليون ريال �سعودي يف الأعوام 2011م و2012م 
و2013م و2014م على التوايل.

المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى 2 - 2 - 2

  جدول 6-29: تف�شيل امل�شاريف امل�شتحقة واالأر�شدة الدائنة االأخرى

31 دي�شمرب 2014م31 دي�شمرب 2013م31 دي�شمرب 2012م31 دي�شمرب 2011مالعملة: األف ريال �شعودي

10.27012.53824.87521.565م�ساريف م�ستحقة

6.3986.20614.65618.139اأخرى

16.66818.74439.53139.704جمموع االأر�شدة الدائنة االأخرى

امل�سدر: اإدارة ال�سركة

اإجمايل امل�ساريف امل�ستحقة والأر�سدة الدائنة الأخرى بني دي�سمرب 2011م ودي�سمرب 2014م.  �سكلت امل�ساريف امل�ستحقة يف املتو�سط ما ن�سبته 60.4٪ من 
وتتاألف امل�ساريف امل�ستحقة ب�سكل اأ�سا�سي من العمولت والرواتب امل�ستحقة للموظفني. 

ويعود �سبب الزيادة يف امل�ساريف امل�ستحقة من 10.3 مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2011م اإلى 12.5 مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2012م اإلى الزيادة يف 
ر�سيد العمولت امل�ستحقة للموظفني. ويعزى هذا الرتفاع اإلى منو مبيعات التجزئة يف ال�سركة وبالتايل ارتفاع عمولت البيع التي يتم احت�سابها على اأ�سا�س الراتب 

الأ�سا�سي ملدير الفرع وموظف البيع مع الأخذ بعني العتبار تقييم الأداء وحتقيق املبيعات امل�ستهدفة. 

وارتفعت امل�ساريف امل�ستحقة يف عام 2013م لت�سل اإلى 24.9 مليون ريال �سعودي ب�سبب الزيادة يف الرواتب امل�ستحقة كما يف دي�سمرب 2013م نتيجة قيام بنك 
�ساب ) بعد اأن قامت ال�سركة باإنهاء اتفاقية حتويل الرواتب عن طريق البنك العربي الوطني واعتمدت بنك �ساب خالل عام 2013م( بت�سديد رواتب �سهر دي�سمرب 
من عام 2013م التي بلغت 3.7 مليون ريال �سعودي يف بداية عام 2014م، بالإ�سافة اإلى ارتفاع يف باقي بدلت املوظفني امل�ستحقة مببلغ 9.2 مليون ريال �سعودي 
كما يف دي�سمرب 2013م مقارنة بدي�سمرب 2012م وارتفاع عمولت املوظفني امل�ستحقة مببلغ 1.5 مليون ريال �سعودي كما يف دي�سمرب 2013م، كذلك نتيجة لرتفاع 

الإيجارات امل�ستحقة مببلغ 4.0 مليون ريال �سعودي كما يف دي�سمرب 2013م.

هذا وقد انخف�ست امل�سروفات امل�ستحقة من 24.9 مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2013م اإلى 21.6 مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2014م مدفوعة ب�سكل 
اإلى تراجع بدلت  العمولت امل�ستحقة مببلغ 1.9 مليون ريال �سعودي، بالإ�سافة  الرواتب امل�ستحقة مببلغ 3.7 مليون ريال �سعودي، وتراجع  رئي�سي بانخفا�س 
املوظفني الأخرى امل�ستحقة )تذاكر طريان و مكافئات واجازات م�ستحقة الدفع( مببلغ 1.5 مليون ريال �سعودي. وقد قابل هذا النخفا�س زيادة يف اليجارات 
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امل�ستحقة مببلغ 3.4 مليون ريال �سعودي كما يف دي�سمرب 2014م نتيجة ا�ستئجار مباٍن جديدة يف نف�س العام لتجهيزها كمتاجر بالإ�سافة اإلى ا�ستئجار م�ساحة 
اإ�سافية مل�ستودع يف مدينة الريا�س كذلك قابلها ارتفاع طفيف يف اأر�سدة امل�ساريف امل�ستحقة الأخرى مببلغ 0.4 مليون ريال �سعودي كما يف دي�سمرب 2014م.

2011م  عامي  بني  الفرتة  خالل  الأخرى  الدائنة  والأر�سدة  امل�ستحقة  امل�ساريف  اإجمايل  من   ٪39.6 ن�سبته  ما  املتو�سط  يف  الأخرى  الدائنة  الأر�سدة  �سكلت 
و2014م. ويبني اجلدول التايل تف�سيل الأر�سدة الدائنة الأخرى.

جدول 6-30: تف�شيل االأر�شدة الدائنة االأخرى

31 دي�شمرب 2014م31 دي�شمرب 2013م31 دي�شمرب 2012م31 دي�شمرب 2011مالعملة: األف ريال �شعودي

5.5765.52313.99117.586ق�سائم وبطاقات هدايا

822683665553اإيرادات موؤجلة

6.3986.20614.65618.139جمموع االأر�شدة الدائنة االأخرى

امل�سدر: اإدارة ال�سركة 

تتاألف الأر�سدة الدائنة الأخرى من بطاقات الهدايا التي مت اإ�سدارها ولكنها مل ت�ستخدم من قبل العمالء، بالإ�سافة اإلى اإيرادات الإيجارات املوؤجلة واملقبو�سة 
مقدما من م�ستاأجري بع�س امل�ساحات داخل فروع ال�سركة.

وقد بقيت الأر�سدة الدائنة الأخرى م�ستقرة بني دي�سمرب 2011م ودي�سمرب 2012م ثم ارتفعت مببلغ 8.5 مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2013م نتيجة الزيادة 
يف اإ�سدار ق�سائم هدايا لكبار العمالء من ال�سركات بقيمة تقارب 5.5 مليون ريال �سعودي خالل عام 2013م. وقد �سهدت الأر�سدة الدائنة الأخرى ارتفاعًا قدره 
24٪ يف دي�سمرب 2014م باملقارنة مع دي�سمرب 2013م، وكانت هذه الزيادة مدفوعة بالنمو املت�شارع يف ن�شاط ال�شركة مما اأدى اإلى اإ�شدار عدد اأكرب من الق�شائم. 
وجتدر الإ�سارة باأن اأغلب هذه الق�سائم كانت قد اأ�سدرت ل�سالح �سركة اأرامكو ال�سعودية. وتقوم ال�سركة بت�سجيل هذه الق�سائم بالقيمة ال�سمية مطروحًا منها 
اخل�سم املمنوح )اإن وجد( يف ح�ساب الذمم املدينة، وباملقابل ي�سجل نف�س املبلغ كاإيراد موؤجل م�سجل حتت بند "الأر�سدة الدائنة الأخرى". وعند التح�سيل من 
العميل، يتم �سداد الذمم املدينة مقابل النقد. اأما عند ا�ستخدام هذه الق�سائم، ت�سطب القيمة ال�سافية من ح�ساب الإيرادات املوؤجلة، وباملقابل ت�سجل القيمة 
ال�سافية(  وقيمتها  للق�سيمة  ال�سمية  القيمة  بني  )الفرق  الق�سائم  على  املمنوحة  اأي�سًا اخل�سومات  وت�سجل  الدخل  قائمة  كمبيعات يف  الق�سائم  لهذه  ال�سمية 

كح�سومات املبيعات يف قائمة الدخل.

القروض المتداولة والقروض الغير متداولة  2 - 2 - 2

يو�سح اجلدول التايل القرو�س املتداولة والغري متداولة خالل الفرتة بني دي�سمرب 2011م ودي�سمرب 2014م. 

 جدول 6-31: جمموع القرو�س والت�شهيالت التي ح�شلت عليها ال�شركة كما يف 31 دي�شمرب 2011م و2012م و2013م  و2014م

31 دي�شمرب 2011مالعملة: األف ريال �شعودي
مراجعة

31 دي�شمرب 2012م
مراجعة

31 دي�شمرب 2013م
مراجعة

31 دي�شمرب 2014م
 مراجعة

73.60870.26991.510127.386قرو�س ق�سرية الجل )غري �ساملة لـ "اأوراق دفع جتارية"(

7.2321.77618.28512.252�سحب على املك�سوف

6051.143683464اأوراق دفع جتارية

81.44573.188110.479140.102قرو�س بنكية ق�شرية االأجل و�شحب على املك�شوف

13.59616.08227.66729.089اجلزء املتداول من القرو�س متو�سطة الأجل

95.04189.270138.145169.191اإجمايل القرو�س ق�شرية االأجل

28.33213.09032.71021.868اجلزء الغري متداول من القرو�س متو�سطة الأجل

123.373102.360170.855191.059اإجمايل القرو�س ق�سرية الأجل ومتو�سطة الأجل

--38.73338.733مبالغ مقدمة من امل�ساهمني

162.106141.093170.855191.059جمموع القرو�س واملبالغ املقدمة من امل�شاهمني

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة واإدارة ال�سركة

بلغ جمموع القرو�س القائمة على ال�سركة 162.1 مليون ريال �سعودي و141.1 مليون ريال �سعودي و170.9 مليون ريال �سعودي و191.1 مليون ريال �سعودي كما 
يف دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و2014م على التوايل. وتت�سمن قرو�س ال�سركة ت�سهيالت ق�سرية ومتو�سطة الأجل مت احل�سول عليها من عّدة بنوك جتارية 

حملية. ويرتتب على هذه القرو�س اأعباء مالية وفوائد بالأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق ومبنية على معدل �سعر الفائدة بني البنوك )�سيبور(. 

وقد ح�سلت ال�سركة على قر�س متو�سط الأجل مببلغ 12.0 مليون ريال �سعودي خالل عام 2014م. وكان الغر�س من هذا القر�س �سراء اأر�س لبناء مقر ال�سركة 
الرئي�شي اجلديد يف مدينة الريا�ض .ويتم ت�شديد هذا القر�ض على اأق�شاط ربع �شنوية لغاية اأبريل من عام 2018م.
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يو�سح اجلدول التايل جدول �سداد القرو�س متو�سطة الأجل التي ح�سلت عليها ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2014م. 

 جدول 6-32: جدول �شداد القر�س الذي ح�شلت عليه ال�شركة من بنك �شاب

املجموع2018م2017م2016مالعملة: األف ريال �شعودي

3.85021.868  9.009  9.009  بنك �ساب
امل�سدر: اإدارة ال�سركة 

يو�سح اجلدول التايل ت�سنيف الت�سهيالت التي ح�سلت عليها ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2014م.

جدول 6-33: ت�شنيف الت�شهيالت املمنوحة لل�شركة وال�شمانات املقدمة مقابلها كما يف 31 دي�شمرب 2014م

احلد االئتماين للت�شهيالت كما ال�شماناتنوع الت�شهيالت املتاحةالبنك
يف 31 دي�شمرب 2014م 

)األف ريال �شعودي(

الت�شهيالت امل�شتخدمة كما يف 
31 دي�شمرب 2014م 

)األف ريال �شعودي( **

البنك ال�سعودي 
لال�ستثمار

اتفاقية ت�سهيالت اإ�سالمية ت�سمل التايل: 

كفالت اإ�سالمية  1( ت�سهيل مرابحة متو�سط الأجل 
�سخ�سية 

ن�سبية 
غري قابلة 

للنق�س 
وغري 

م�سروطة 

 15.00010.559

70.00057.006 اإ�سالمية  2( اعتمادات م�ستندية ومتويلها

85.00067.565 املجموع

البنك ال�سعودي 
الفرن�سي 

اتفاقية ت�سهيالت اإ�سالمية ت�سمل التايل:  

�سند لأمر اإ�سالمية 1( قرو�س ق�سرية الأجل ومتويل تورق 
وخطابات 

كفالة 
�سخ�سية 
و�سركات 

 14.00013.584

2( اعتمادات م�ستندية وقرو�س ق�سرية 
الأجل 

48.00030.736اإ�سالمية 

 680 2.187اإ�سالمية 3( خطابات �سمان متعددة الأغرا�س 

  

64.18745.000املجموع

البنك ال�سعودي 
الربيطاين )�ساب( 

اتفاقيات ت�سهيالت اإ�سالمية ت�سمل التايل: 

10.00010.048 اإ�سالمية 1( متويل مرابحة  

10.901 10.901 اإ�سالمية 2( متويل مرابحة 

5.309 5.309 اإ�سالمية 3( متويل مرابحة 

3.015 3.015اإ�سالمية* 4( متويل مرابحة 

48.597 50.000 اإ�سالمية 5( اعتمادات م�ستندية ومتويلها  

2.00092 اإ�سالمية 6( �سمانات متنوعة 

7( ت�شهيالت حتوط من تقلبات اأ�شعار 
�سرف العمالت 

 -  5.000 اإ�سالمية 

5.00012.252اإ�سالمية 8( ح�ساب اإ�سالمي نقدي )1(

915.21515.215( متويل مرابحة لتمويل �سلف امل�ساهمني 

12.82012.820اإ�سالمية *10( متويل مرابحة

2.5122.512اإ�سالمية *11( متويل مرابحة

1.1851.185اإ�سالمية *12( متويل مرابحة

-100اإ�سالمية 13( بطاقات ائتمانية

123.057121.946  املجموع
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احلد االئتماين للت�شهيالت كما ال�شماناتنوع الت�شهيالت املتاحةالبنك
يف 31 دي�شمرب 2014م 

)األف ريال �شعودي(

الت�شهيالت امل�شتخدمة كما يف 
31 دي�شمرب 2014م 

)األف ريال �شعودي( **

234.511**272.244    اإجمايل الت�شهيالت كما يف 31 دي�شمرب 2014م

43.453اإجمايل ال�شمانات واالعتمادات امل�شتندية القائمة كما يف اإف�شاحات القوائم املالية للفرتة 31 دي�شمرب 2014م 

191.059اإجمايل الت�شهيالت كما يف القوائم املالية للفرتة املنتهية 31 دي�شمرب 2014م

امل�سدر: اإدارة ال�سركة 
اإن هذه الت�سهيالت كانت اأ�سا�سًا ت�سهيالت ائتمانية تقليدية وقد مت حتويلها اإلى ت�سهيالت اإ�سالمية بالكامل عند توقيع اتفاقية املرابحة ال�سالمية مع بنك �ساب قبل 31 دي�سمرب 2013م. ويبلغ اإجمايل هذه   *

الت�سهيالت 18.4 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م. وبذلك اأ�سبحت جميع ت�سهيالت املمنوحة لل�سركة من البنوك، ت�سهيالت ا�سالمية.
** اأر�سدة الت�سهيالت امل�ستخدمة تت�سمن هوام�س الربح امل�ستحقة لغاية تاريخ القوائم املالية.

تت�سمن الت�سهيالت التي ح�سلت عليها ال�سركة مبلغ 3.1 مليون ريال �سعودي عبارة عن �سيكات �سادرة من ال�سركة ومل يتم ت�سليمها للم�ستفيدين بعد. كما تت�سمن هذه الت�سهيالت مبلغ 9.1 مليون ريال   )1(
�سعودي عبارة عن �سيكات �سادرة من ال�سركة ومت ت�سليمها للم�ستفيدين يف �سهر دي�سمرب ولكن مل تقدم للبنك للتح�سيل عند تاريخ ا�سدار القوائم املالية. 

جدول 6-34: �شروط اتفاقية القرو�ض مع البنوك ومدى التزام ال�شركة بهذه ال�شروط

31 دي�شمرب �شروط االتفاقيةالت�شهيالت االئتمانية
2011م

31 دي�شمرب 
2012م

31 دي�شمرب 
2013م

31 دي�شمرب 
2014م

ت�سهيالت ائتمانية 
متعددة الأغرا�س 
- البنك ال�سعودي 

لال�ستثمار

üüüüالن�سبة الق�سوى للقرو�س اإلى �سايف القيمة امللمو�سة* 1:2.5

üüüüالن�سبة الأدنى ملعدل التداول 1:1.25

üüüüاإيداع 30٪ من املبيعات يف ح�ساب ال�سركة لدى البنك

üüüüاحلد الأق�سى لتوزيعات الأرباح 75٪ من �سايف الدخل

ت�سهيالت ائتمانية 
متعددة الأغرا�س 
- البنك ال�سعودي 

الفرن�سي

üüüüالن�سبة الق�سوى للقرو�س اإلى اإجمايل حقوق امل�ساهمني 1:2

üüüüالن�سبة الأدنى ملعدل التداول 1:1.5

üüüüاإيداع 30٪ من املبيعات يف ح�ساب ال�سركة لدى البنك

üل ينطبقل ينطبقل ينطبقاحلد الأدنى حلقوق ال�سركاء يف ال�سركة هو 250 مليون ريال �سعودي

ل ينطبق**üüüاحلد الأق�سى لتوزيعات الأرباح 50٪ من �سايف الدخل

ت�سهيالت ائتمانية 
متعددة الأغرا�س 

ال�سعودي  – البنك 
الربيطاين )�ساب(

ال توجد �شروط لالتفاقية

امل�سدر: اإدارة ال�سركة 
اأ�سل  اأي  اأو  املحل،  و�سهرة  )التقدير(  التثمني  باحتياطي  ومتعلقة  العميل  مبينة يف ح�ساب  مبالغ  اأية  اإجمايل  ناق�سا  والحتياطيات  املبقاة  الأرباح  زائدا  املدفوع  املال  راأ�س  اإجمايل  امللمو�سة  القيمة  * متثل �سايف 

)موجودات( غري مادي وغري ملمو�س واأي مبالغ يتوجب دفعها للعميل من ال�سركاء اأو جهات ذات عالقة اأو ال�سركات الزميلة.
** جتدر االإ�شارة اإلى اأن هذا ال�شرط ينطبق على ر�شيد القر�ض متو�شط االأجل الذي كان قائما يف تاريخ اإبرام اتفاقية الت�شهيالت بتاريخ 2014/01/02م. هذا مع العلم اأنه مت ت�سديد كامل هذا الر�سيد كما يف 

دي�سمرب 2014م.

واأوراق دفع ت�ستخدم  ال�سركة ت�سهيالت ال�سحب على املك�سوف والقرو�س وخطابات العتماد وخطابات ال�سمان  البنكية التي ح�سلت عليها  الت�سهيالت  ت�سمل 
لتمويل متطلبات راأ�س املال العامل.

ويف عام 2013م ارتفعت مديونية ال�سركة اإلى 170.8 مليون ريال �سعودي نتيجة ح�سول ال�سركة على قرو�س جديدة من البنوك لتمويل �سراء نظام جديد لتخطيط 
موارد ال�سركة و�سداد املبالغ املقدمة من امل�ساهمني. 

يعود ال�سبب يف ارتفاع مديونية ال�سركة كما يف دي�سمرب 2014م اإلى ح�سول ال�سركة على قرو�س جديدة من البنوك لغر�س متويل �سراء قطعة اأر�س يف مدينة 
الريا�ض لبناء مقر ال�شركة الرئي�شي اجلديد باالإ�شافة الى متويل ن�شاط ال�شركة من خالل جتهيز متجري التخ�ش�شي وال�شواري ومتويل الزيادة يف بنود راأ�ض 

املال العامل.

جميع الت�سهيالت املذكورة م�سمونة اإما ب�سمان �سخ�سي من م�ساهمني مبا�سرين وغري مبا�سرين يف ال�سركة اأو من قبل �سركات مملوكة لل�سركاء املوؤ�س�سني لل�سركة 
)للمزيد من التفا�سيل، ف�ساًل راجع ق�سم 11.7 "الت�سهيالت امل�سرفية"(. كما واأن بع�س هذه الت�سهيالت، مبا فيها الت�سهيالت التقليدية وال�سالمية، تخ�سع 
ملجموعة �شروط يجب التقيد بها ح�شب االتفاقيات مع البنوك ومل يتم خرق اأي من هذه ال�شروط حتى تاريخ هذه الن�شرة. هذا وتقوم ال�شركة بت�شديد التزاماتها 

املرتتبة عن الت�سهيالت يف مواعيد ال�ستحقاق املحددة وبالتايل مل تتعر�س ال�سركة اإلى اأي ر�سوم تاأخري حتى تاريخ هذه الن�سرة.
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ويقّر اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني بعدم وجود اأي رهونات اأو حقوق اأو اأعباء على ممتلكات ال�سركة.

كما ويقر اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني بعدم وجود اأي التزامات حتت القبول اأو اإمتان القبول اأو التزامات �سراء تاأجريي.   

مخصص مكافأة نهاية الخدمة   22 - 2 - 2

مت ت�شجيل خم�ش�ض مكافاأة نهاية اخلدمة وفقًا لنظام العمل ال�شعودي. وقد ارتفع ر�شيد هذا البند مبعدل منو �شنوي مركب بلغ 14.0٪ بني الأعوام 2011م 
و2014م نظرا لزيادة يف عدد املوظفني من 1.549 موظفا كما يف دي�سمرب 2011م اإلى 2.035 موظفًا كما يف دي�سمرب 2014م. 

المبالغ المقدمة من المساهمين   22 - 2 - 2

متثل املبالغ املقدمة من امل�ساهمني مبالغ دفعها امل�ساهمون لل�سركة على �سكل قرو�س بدون فائدة يف اأبريل 2008م وذلك لتمويل خطط التو�سع يف ال�سوق ال�سعودي. 
وقد مت �سداد جميع هذه القرو�س للم�ساهمني يف دي�سمرب 2013م من خالل احل�سول على قر�س متو�سط الأجل بقيمة 30 مليون ريال �سعودي من بنك �ساب، 

بالإ�سافة اإلى �سداد 8.7 مليون ريال �سعودي نقدا من ال�سركة. 

حقوق المساهمين   22 - 2 - 2

يو�سح اجلدول التايل تفا�سيل حقوق امل�ساهمني كما يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2014م. 

جدول 6-35: تف�شيل حقوق امل�شاهمني كما يف 31 دي�شمرب 2011م و2012م و2013م و2014م

31 دي�شمرب 2011مالعملة: األف ريال �شعودي
مراجعة

31 دي�شمرب 2012م
مراجعة

31 دي�شمرب 2013م
مراجعة

31 دي�شمرب 2014م
مراجعة

16.00016.00016.000240.000راأ�س املال

8.0008.0008.00019.001الحتياطي النظامي

144.756191.570244.313119.325الرباح املبقاة

168.756215.570268.313378.326جمموع حقوق امل�شاهمني

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة واإدارة ال�سركة

ارتفع جمموع حقوق امل�ساهمني مببلغ 209.6 مليون ريال �سعودي بني دي�سمرب 2011م ودي�سمرب 2014م ويعود ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى الزيادة الكبرية يف الأرباح 
املبقاة خالل الفرتة نف�سها، مدفوعة بارتفاع �سايف الربح. وقد وزعت ال�سركة اأرباحًا بقيمة 15.6 مليون ريال �سعودي يف 2011م و30 مليون ريال �سعودي يف 

2012م و50 مليون ريال �سعودي يف 2013م، فيما مل تقم ال�سركة بتوزيع اأية اأرباح خالل عام 2014م.

وجتدر الإ�سارة اإلى اأنه متت زيادة راأ�س املال يف 26 مايو من عام 2014م مببلغ 224.0 مليون ريال �سعودي عن طريق ر�سملة جزء من الأرباح املبقاة.

االلتزامات المحتملة الغير مدرجة في الميزانية العمومية 22 - 2 - 2

اإن ال�سركة غري معر�سة للتزامات مالية مهمة قد تنتج عن منازعات اأو ق�سايا.

ت�ستخدم ال�سركة �سمن نطاق ت�سيري اأعمالها خطابات اعتماد وخطابات �سمان بنكية، حيث ت�ستخدم خطابات العتماد من اأجل �سراء ال�سلع من املوردين يف 
اخلارج، يف حني ت�سدر البنوك املحلية خطابات �سمان نيابة عن ال�سركة ُت�ستخدم ل�سمان ال�سداد وح�سن الأداء.  

جدول 6-36: االلتزامات املحتملة كما يف 31 دي�شمرب 2011م و2012م و2013م و2014م 

31 دي�شمرب 2011مالعملة: األف ريال �شعودي
مراجعة

31 دي�شمرب 2012م
مراجعة

31 دي�شمرب 2013م
مراجعة

31 دي�شمرب 2014م
 مراجعة

30.63834.26450.61841.831خطابات العتماد

002791.622خطابات ال�سمان

30.63834.26450.89743.453املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة
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اأما فيما يتعلق بالتزامات ال�سركة الراأ�سمالية فقد بلغت 5.6 مليون ريال �سعودي كما يف دي�سمرب 2014م، وهي متعلقة ب�سكل اأ�سا�سي مبتاجر ال�سركة، كما هو 
مو�سح يف اجلدول التايل.

جدول 6-37: االلتزامات الراأ�شمالية كما يف دي�شمرب 2014م 

31 دي�شمرب 2014مالعملة: مليون ريال �شعودي
مراجعة

-مباين

97معدات وبرامج احلا�سب الآيل

372اأثاث وجتهيزات

5.039حت�سينات على عقارات م�ستاأجرة

95اأخرى

5.602املجموع

امل�سدر: اإدارة ال�سركة 

وجتدر االإ�شارة اإلى اأنه لدى ال�شركة عقود اإيجار خمتلفة ملكاتبها ومتاجرها وم�شاكن املوظفني وال�شيارات وامل�شتودعات. وقد بلغت م�شاريف االإيجارات الت�شغيلية 
53.5 مليون ريال �سعودي خالل عام 2014م. ويبني اجلدول التايل تعهدات الإيجارات امل�ستقبلية مبوجب عقود الإيجارات الت�سغيلية كما يف دي�سمرب 2014م:

جدول 6-38: التزامات االإيجار الت�شغيلي كما يف دي�شمرب 2014م

اإجمايل االلتزامالعملة: األف ريال �شعودي

42.419الفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015م 

62.709الفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016م 

61.961الفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م 

58.226الفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م

290.010بعد ذلك )2019م - 2033م(

515.325االإجمايل

امل�سدر: اإدارة ال�سركة

مؤشرات األداء الرئيسية لقائمة المركز المالي 22 - 2 - 2

جدول 6-38: موؤ�شرات االأداء الرئي�شية لقائمة املركز املايل

2011مموؤ�شرات االأداء الرئي�شية
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

2014م
مراجعة

13.9٪16.5٪15.6٪12.3٪ العائد على املوجودات

29.1٪38.3٪35.6٪32.7٪ العائد على حقوق امل�ساهمني 

1.71.81.71.7املوجودات املتداولة/املطلوبات املتداولة

52.3٪56.9٪56.3٪62.4٪اإجمايل املطلوبات/اإجمايل املوجودات 

109.5٪132.2٪128.9٪165.8٪اإجمايل املطلوبات/اإجمايل حقوق امللكية

امل�سدر: اإدارة ال�سركة

ارتفع العائد على املوجودات من 12.3٪ يف عام 2011م اإلى 16.5٪ يف عام 2013م ب�سبب زيادة �سايف الربح مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 36.4٪ مدفوعًا بزيادة 
الإيرادات نتيجة الزيادة يف م�ساحة التجزئة الإجمالية، ومت ذلك من خالل تو�سعة بع�س املتاجر، بالإ�سافة اإلى افتتاح متاجر جديدة. هذا وقد انخف�س العائد 
على املوجودات يف عام 2014م لي�سل اإلى 13.9٪ على الرغم من الزيادة يف �سايف الربح، ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى زيادة املخزون مببلغ 113.2 مليون ريال 
�سعودي مقارنة بعام 2013م لي�سل اإلى 530.4 مليون ريال �سعودي وذلك ا�ستعدادًا لفتتاح متاجرة جديدة وملقابلة الزيادة املرتقبة يف املبيعات. بالإ�سافة اإلى 
ذلك، ارتفع ر�سيد املوجودات غري املتداولة مببلغ 46.9 مليون ريال �سعودي نتيجة �سراء اأر�س لبناء مقر ال�سركة اجلديد اإلى جانب ال�سافات التي ارتبطت 

بافتتاح متجر �ساكو ال�سواري مبدينة جدة واإعادة افتتاح متجر �ساكو التخ�س�سي مب�ساحة اأكرب.

وارتفع العائد على حقوق امل�ساهمني من 32.7٪ يف عام 2011م اإلى 38.3٪ يف عام 2013م ب�سبب ارتفاع �سايف الربح الناجم عن النمو يف مبيعات ال�سركة. 
وتراجع العائد على حقوق امل�ساهمني لي�سل اإلى 29.1٪ يف عام 2014م نتيجة عدم توزيع اأية اأرباح يف العام 2014م. 
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املخزون  ارتفاع  ب�سبب  2012م  يف   1.8 معدل  اإلى  2011م  عام  يف   1.7 معدل  من  طفيفًا  ارتفاعا  املتداولة  املطلوبات  اإلى  املتداولة  املوجودات  ن�سبة  وارتفعت 
وانخفا�س ر�سيد القرو�س ق�سرية الأجل والبنوك الدائنة وعادت الن�سبة اإلى 1.7 يف العام 2013م. وقد بقيت ن�سبة املوجودات املتداولة اإلى املطلوبات املتداولة 
عند 1.7 يف عام 2014م على الرغم من الرتفاع يف املخزون الذي قابله ارتفاع يف م�ستوى الذمم الدائنة والقرو�س الق�سرية واملتو�سطة الجل والبنوك الدائنة. 

وحقق اإجمايل املطلوبات اإلى اإجمايل املوجودات انخفا�سًا من 62.4٪ عام 2011م لي�سل اإلى 52.3٪ يف عام 2014م ب�سبب النمو يف املوجودات املرتبط ب�سكل 
اأ�سا�سي بتو�سع ال�سركة عن طريق افتتاح متاجر جديدة. 

وحقق اإجمايل املطلوبات اإلى اإجمايل حقوق امللكية انخفا�سا كبريا من 165.8٪ يف عام 2011م اإلى 109.5٪ يف عام 2014م وذلك ب�سبب حت�سن ربحية ال�سركة 
من 55.2 مليون ريال �سعودي يف عام 2011م اإلى 110.0 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م، بالإ�سافة الى عدم توزيع ارباح خالل عام 2014م، مما اأدى اإلى 
ارتفاع اإجمايل حقوق امللكية بن�سبة 224.2٪ بني عامي 2011م و2014م. وقد قابل ذلك ارتفاع يف اإجمايل املطلوبات بن�سبة 148.0٪ بني عامي 2011م و2014م. 
وتعود الزيادة يف اإجمايل املطلوبات اإلى الرتفاع يف الذمم الدائنة والقرو�س الق�سرية واملتو�سطة الجل والبنوك الدائنة وذلك لتمويل امل�سرتيات وتنفيذ خطط 

التو�سعة كافتتاح فروع جديدة وبناء مقر جديد لل�سركة.

التدفقات النقدية  4   3

يو�سح اجلدول التايل قائمة التدفقات النقدية لل�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م  و2014م:

جدول 6-39: قائمة التدفقات النقدية

2011مالعملة: األف ريال �شعودي
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

2014م
مراجعة

55.19376.815102.742110.014�شايف الربح لل�شنة

تعديالت لبنود غري نقدية

14.07916.73718.76124.383ال�ستهالك والإطفاء

9.434)2.330(4.8558.206خمزون مت �شطبه / )اإعادة ت�شجيله(

4.6352.2004.2504.833خم�ش�ض خمزون بطيء احلركة والنق�ض يف املخزون

3.3784.4445.9546.393خم�ش�ض مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

2781.100245219خم�ش�ض ديون م�شكوك يف حت�شيلها

-  --186تعديالت على قيمة اأ�سهم ممنوحة من مورد خارجي

276-)185(46خ�سائر )اأرباح( بيع ممتلكات و معدات

-  452-7م�ساريف ما قبل الت�سغيل مت �سطبها

72---�سطب الديون املعدومة

27.46332.50227.33245.610

التغري يف راأ�س املال العامل

)376()2.631(1.000)1.293(الذمم املدينة

)128.916()102.622()52.375()69.846(املخزون

)9.620()14.322()1.305(705م�ساريف مدفوعة مقدما واأر�سدة مدينة اأخرى

31.00213.21923.42032.976الذمم الدائنة

4.5092.07620.787173م�ساريف م�ستحقة واأر�سدة دائنة اأخرى

2.906)735(1.4821.604خم�ش�ض الزكاة

)2.925()2.388()2.419()654(مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني املدفوعة

)34.095()38.200()78.491()105.782(

48.56171.11751.58349.842�شايف النقد الناجت من االأن�شطة الت�شغيلية

االأن�شطة اال�شتثمارية

)75.492()30.569()22.410()38.570(�سراء ممتلكات ومعدات

)3.551(-)357()4.028(الإ�سافات اإلى م�ساريف ما قبل الت�سغيل
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2011مالعملة: األف ريال �شعودي
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

2014م
مراجعة

-  --77ت�سديد �سهادات مطالبة مرتبطة باتفاقية الع�سوية التعاونية مع مورد خارجي

72979130227متح�سالت من بيع اأ�سول

)78.816()30.439()21.787()42.449(�شايف التدفق النقدي امل�شتخدم يف االأن�شطة اال�شتثمارية

الأن�سطة التمويلية

37.29132.555)8.257(11.152التغيري يف القرو�س ق�سرية الأجل

13.1882.11846.41819.617متح�سالت من قرو�س متو�سطة الأجل

)31.969()15.213()14.875()7.152(ت�سديد قرو�س متو�سطة الأجل

-  )38.733(--ت�سديد مبالغ مقدمة من امل�ساهمني

-  )50.000()30.000()15.600(توزيعات اأرباح

20.203)20.237()51.014(1.588�شايف التدفق النقدي الناجت من/)امل�شتخدم( يف االأن�شطة التمويلية

)8.770(907)1.684(7.700�شايف التغري يف النقد وما يف حكمه

7.03214.73213.04813.955النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

14.73213.04813.9555.185النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�شنة

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة واإدارة ال�سركة

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  2 - 2 - 2

بلغت التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية يف عام 2011م 48.6 مليون ريال �سعودي نتيجة حتقيق ال�سركة �سايف ربح بلغ 55.2 مليون ريال على الرغم من 
العجز الناجت من التغري يف بنود راأ�س املال العامل والذي بلغ 34.1 مليون ريال �شعودي، مدفوعا بالزيادة يف خمزون ال�شركة نتيجة تو�شعة الفروع وافتتاح فروع 

جديدة. 

ويف عام 2012م، ارتفعت التدفقات النقدية الناجتة من الأن�سطة الت�سغيلية لت�سل اإلى 71.1 مليون ريال �سعودي، نتيجة الزيادة يف �سايف الدخل الذي �سجل منوًا 
بلغ 39.2٪ بني عامي 2011م و2012م. 

وارتفع العجز الناجت من التغري يف بنود راأ�س املال العامل يف عام 2012م ليبلغ 38.2 مليون ريال �سعودي نتيجة الزيادة يف املخزون وامل�ساريف املدفوعة مقدما 
والأر�سدة املدينة الأخرى. 

و�سهدت التدفقات النقدية الناجتة من الأن�سطة الت�سغيلية تراجعا يف عام 2013م لت�سل اإلى 51.6 مليون ريال �سعودي اأي بانخفا�س قدره 19.5 مليون ريال 
�سعودي مقارنة بعام 2012م، وذلك نتيجة لرتفاع العجز يف راأ�س املال العامل لي�سل اإلى 78.5 مليون ريال �سعودي نتيجة الزيادة الكبرية يف ر�سيد املخزون 

وامل�ساريف املدفوعة مقدمًا. 

وخالل عام 2014م، �سجل النقد الناجت من تغري راأ�س املال العامل عجزًا بلغ 105.8 مليون ريال �سعودي، مقارنة بعجز بلغ 78.5 مليون ريال �سعودي يف عام 
2013م. ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي الى ارتفاع كبري يف ر�سيد املخزون، قابله ارتفاع يف ر�سيد الذمم الدائنة. ويعود �سبب ارتفاع املخزون الى افتتاح متجر ال�سواري 
يف مدينة جدة بالإ�سافة الى زيادة م�ساحة متجر عامل �ساكو جدة، كذلك ا�ستعدادًا لفتتاح معار�س جديدة يف عام 2015م. وبالرغم من العجز املحقق من التغري 
يف بنود راأ�س املال العامل، اإل اأن التدفقات النقدية املحققة من الأن�سطة الت�سغيلية انخف�ست بن�سبة �سئيلة مقدارها 3.4٪ مقارنة مع دي�سمرب 2013م لت�سل الى 
49.8 مليون ريال �سعودي، وذلك نتيجة لرتفاع �سايف الربح بن�سبة 7.1٪ لي�سل اإلى 110.0 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م مقارنة مع 102.7 مليون ريال 

�سعودي يف عام 2013م. 

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  2 - 2 - 2

�سكل النقد امل�ستخدم يف �سراء ممتلكات ومعدات اجلزء الرئي�سي من التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�سطة ال�ستثمارية. 

يف عام 2011م، �سكلت التح�سينات على املباين امل�ستاأجرة ما ن�سبته 63.1٪ من اإجمايل الإ�سافات التي ارتبطت مبتجر عامل �ساكو الظهران يف املنطقة ال�سرقية 
والذي يعد املتجر الأكرب من بني املتاجر الأخرى ومت افتتاحه يف يونيو عام 2011م. عالوة على ذلك، تعود الإ�سافات على الأثاث والرتكيبات يف عام 2011م اإلى 

افتتاح متجر عامل �ساكو الظهران. 
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يف عام 2012م، �سكلت الإ�سافات اإلى "حت�سينات على عقارات م�ستاأجرة" واإلى "الأثاث والرتكيبات" املتعلقة مبتجر الق�سر يف مدينة الريا�س اجلزء الأكرب 
من التدفقات النقدية املتعلقة بالأن�سطة ال�ستثمارية. وقد مت افتتاح هذا املتجر يف مدينة الريا�س يف يونيو 2012م. كما ومت �سراء �ساحنات خالل عام 2012م 

ل�ستخدمها يف امل�ستودعات.

�سكلت اإ�سافة اأجهزة احلا�سب الآيل والربامج ما ن�سبته 77.4٪ من اإجمايل الإ�سافات يف عام 2013م حيث قامت ال�سركة ب�سراء وت�سغيل برنامج جديد لإدارة 
 .)ERP( وتخطيط موارد ال�سركة

وقد بلغت اإ�سافات ال�سركة خالل عام 2014م 78.8 مليون ريال �سعودي وهي مرتبطة ب�سكل رئي�سي بتجهيز متجري التخ�س�سي مبدينة الريا�س وال�سواري 
مبدينة جدة، وكذلك �سراء قطعة اأر�س يف مدينة الريا�س لبناء املقر الرئي�سي اجلديد لل�سركة والبدء بتجهيز متاجر جديدة يف جازان والدرعية وعالية بالزا 

يف الريا�س. 

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  2 - 2 - 2

تتكون التدفقات النقدية من الأن�سطة التمويلية ب�سكل اأ�سا�سي من التمويل البنكي وتوزيعات الأرباح وت�سديد القرو�س بدون فائدة املمنوحة من امل�ساهمني. 

حققت ال�سركة تدفقات نقدية من الأن�سطة التمويلية يف عام 2011م بلغت 1.6 مليون ريال �سعودي مدفوعة بالتمويل البنكي الذي مت احل�سول عليه على �سكل 
قرو�س ق�سرية ومتو�سطة الأجل قابلها توزيعات الأرباح. هذا وقد مت ا�ستخدام التمويل البنكي لفتتاح فروع جديدة. 

يف عام 2012م، ارتفع النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة التمويلية ب�سكل كبري نتيجة �سداد القرو�س وتوزيعات الأرباح لي�سل الى 51.0 مليون ريال �سعودي. 

يف عام 2013م، ح�سلت ال�سركة على ت�سهيالت بنكية على �سكل قرو�س لتمويل �سراء نظام جديد لتخطيط موارد ال�سركة و�سداد القرو�س املمنوحة من امل�ساهمني. 
كما قامت ال�سركة بتوزيع اأرباح بلغت 50.0 مليون ريال �سعودي يف العام ذاته. 

وعلى الرغم من انخفا�س التدفقات النقدية من الديون الق�سرية الأجل واملتو�سطة الأجل خالل عام 2014م مقارنة بعام 2013م، اإل اأن ال�سركة حققت اإجمايل 
تدفقات نقدية من الأن�سطة التمويلية خالل عام 2014م بلغت 20.2 مليون ريال �سعودي مقارنة بعجز قدرة 20.2 مليون ريال �سعودي خالل عام 2013م، وذلك 
نتيجة لعدم توزيع اأية ارباح نقدية خالل عام 2014م. وجتدر ال�سارة اإلى اأن الت�سهيالت البنكية التي مت احل�سول عليها خالل عام 2014م كانت لغر�س متويل 
�شراء قطعة اأر�ض يف مدينة الريا�ض لبناء مركز ال�شركة الرئي�شي اجلديد، باالإ�شافة الى متويل ن�شاط ال�شركة من خالل جتهيز متجري التخ�ش�شي يف مدينة 

الريا�س وال�سواري يف مدينة جده ومتويل الزيادة يف بنود راأ�س املال العامل.
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سياسة توزيع األرباح. 3
مبوجب املادة 108 من نظام ال�سركات، مُينح امل�ساهم جميع احلقوق املرتبطة بالأ�سهم، والتي ت�سمل على وجه اخل�سو�س احلق يف احل�سول على ن�سيب من 
الأرباح املقرر توزيعها. ويتولى جمل�س الإدارة التو�سية باإعالن ودفع اأي اأرباح قبل اإقرارها من ِقبل امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة. وتعتزم ال�سركة توزيع 
اأرباح �سنوية على م�ساهميها بهدف تعزيز قيمة ا�ستثماراتهم فيها، اإل اأن اأي تو�سية لتوزيع الأرباح للم�ساهمني تعتمد على عدد من العوامل من بينها الأرباح 
التي حققتها ال�سركة �سابقًا واملتوقعة والتدفقات النقدية ومتطلبات راأ�س املال ومعطيات ال�سوق والعوامل القت�سادية ب�سكل عام والزكاة، ف�ساًل عن العتبارات 

القانونية والنظامية الأخرى وغريها من العوامل الأخرى.

وعلى الرغم من اأن ال�سركة تعتزم توزيع اأرباح �سنوية على م�ساهميها، اإل اأنها ل تعطي اأي تاأكيد بدفع تلك الأرباح اأو اأي تاأكيد ب�ساأن قيمة الأرباح التي �سيتم 
توزيعها يف اأي �سنة من ال�سنوات. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن عملية توزيع الأرباح تخ�سع للقيود الواردة يف النظام الأ�سا�سي لل�سركة، حيث يتم توزيع اأرباح �سنوية 

�سافية بعد خ�سم كافة امل�ساريف والتكاليف الأخرى على النحو التايل، علمًا باأن الأرباح اإن وجدت �سوف يتم توزيعها بالريال ال�سعودي.  

يجنب 10٪ من الأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الحتياطي املذكور ن�سف راأ�س . 1
املال.

للجمعية العامة العادية، بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة، اأن جتنب ن�سبة من الأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي اإ�سايف وتخ�سي�سه لغر�س اأو اأغرا�س . 2
معينة.

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمني ل تقل عن 5٪ من راأ�س املال املدفوع.. 3
يتم تخ�سي�س ن�سبة 5٪ من الر�سيد املتبقي لأع�ساء جمل�س الإدارة كمكافاأة.. 4
يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�سة اإ�سافية يف الأرباح.. 5

هذا  ويف  اَلخر.  وقت  من  املمولة  اجلهات  مع  ال�شركة  تربمها  التي  االئتمانية  الت�شهيالت  اتفاقيات  تت�شمنتها  التي  وال�شروط  للقيود  االأرباح  توزيع  يخ�شع  كما 
اأو  اخل�سو�س، ت�سمنت اتفاقية الت�سهيالت الإ�سالمية املوقعة من قبل ال�سركة مع البنك ال�سعودي لال�ستثمار بتاريخ 2013/12/31م �شرط بعدم جواز توزيع 

�سحب اأرباح تتجاوز 75٪ من �سايف ربح اأي �سنة من ال�سنوات. 

 وفيما يلي ملخ�س لأرباح الأ�سهم امل�سرح عنها واملدفوعة خالل ال�سنوات من 2011م اإلى 2013م:

اجلدول 7-1: االأرباح املوزعة يف ال�شنوات االأخرية

2011ماملبلغ )ريال �شعودي(
)ريال �شعودي(

2012م
)ريال �شعودي(

2013م
)ريال �شعودي(

15.600.00030.000.00050.000.000التوزيعات املعلنة عن الفرتة

50.000.000 30.000.000 15.600.000 االتوزيعات املدفوعة عن الفرتة

55.192.68776.814.914102.742.279�سايف الدخل

48.7٪39.1٪28.3٪ن�سبة الأرباح املعلنة اإلى �سايف الدخل

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

ويوؤكد اأع�ساء جمل�س الإدارة عدم وجود اأية اأرباح معلنة مل يتم ذكرها يف هذه الن�سرة، كما مل يتم توزيع اأية اأرباح يف عام 2014م.
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استخدام متحصالت الطرح. 4
يقدر اإجمايل متح�سالت الطرح بحوايل )504.000.000( ريال �سعودي، �سي�ستخدم منها مبلغ وقدره )19.114.916( ريال �سعودي لت�سوية جميع التكاليف 
املتعلقة بالطرح والتي ت�سمل اأتعاب امل�ست�سار املايل، ومدير الكتتاب، وامل�ست�سار القانوين، وم�ست�سار العناية املهنية املالية، وم�ست�سار ال�سوق، واملحا�سبني، ور�سوم 
اأن ال�سركة  التعهد بالتغطية واجلهات امل�ستلمة، ور�سوم الت�سويق والطباعة والتوزيع، والأتعاب وامل�ساريف الأخرى املتعلقة بعملية الكتتاب. هذا ويجدر الذكر 
لن تتحمل اأي من امل�ساريف املتعلقة بالكتتاب واإمنا �سيتم خ�سمها من متح�سالت الطرح والتي �ستبلغ )504.000.000( ريال �سعودي. و�سيقوم امل�ساهمون 

البائعون ب�سداد م�ساريف الكتتاب التي حتملتها ال�سركة عنهم فور النتهاء من عملية الطرح.

اأما �سايف متح�سالت الطرح املقدرة بحوايل )484.885.084( ريال �سعودي ف�سوف تدفع اإلى امل�ساهمني البائعني بالتنا�سب مع عدد الأ�سهم التي �سيتم بيعها 
من قبل كل منهم، ولن حت�سل ال�سركة على اأي مبالغ من متح�سالت الطرح. 
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إفادة الخبراء والمستشارون. 5
مت احل�سول على املوافقة الكتابية لكل من امل�ست�سار املايل وامل�ست�سار القانوين ومراجع احل�سابات وم�ست�سار العناية املهنية املالية وا�ست�ساري القطاع وال�سوق لإدراج 
اأ�سمائهم و�سعاراتهم واإفاداتهم بال�سيغة الواردة يف هذه الن�سرة، كما اأنه مل يتم �سحب اأي من تلك املوافقات. هذا ول ميتلك اأي من امل�ست�سارين اأو من يعمل لديهم 

اأو اأي من اأقربائهم اأ�سهمًا اأو م�سلحة يف ال�سركة مهما كان نوعها.

امل�شت�شار املايل ومدير االكتتاب واملتعهد بتغطية الطرح

�سركة ات�س ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة

اإحدى ال�سركات املرخ�سة من قبل هيئة ال�سوق املالية بالرقم 05008037 يف اململكة العربية 
ال�سعودية، وتقوم بتقدمي خدمات التعامل ب�سفة اأ�سيل ووكيل والتعهد بالتغطية واإدارة �سناديق 

اال�شتثمار وحمافظ العمالء والرتتيب وتقدمي امل�شورة واحلفظ.

امل�شت�شار القانوين لالكتتاب

امل�ست�سارون القانونيون

عبدالعزيز اإبراهيم العجالن و�سركاه بالتعاون مع بيكر اأند ماكينزي ليمتد

اإحدى �سركات املحاماة املرخ�سة بال�سجل التجاري رقم 1010425995 لتقدمي خدمات املحاماة 
وال�ست�سارات ال�سرعية والنظامية يف اململكة العربية ال�سعودية.

م�شت�شار العناية املهنية املايل

 �سركة اأرن�ست اأند يونغ
اإحدى ال�سركات ال�ست�سارية املرخ�سة يف اململكة العربية ال�سعودية، وتقوم بتقدمي خدمات 

ال�ست�سارات املهنية، اإعداد البحوث العلمية، ت�سميم وتنفيذ عمليات امل�سح امليدانية، اإجراء درا�سات 
اجلدوى القت�سادية للم�ستثمرين.

مراجعو ح�شابات ال�شركة

براي�س ووترهاو�س كوبرز

اأحد مكاتب املحا�سبة واملراجعة القانونية املرخ�سة من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني يف 
اململكة العربية ال�سعودية بالرقم 25، ويقوم املكتب بتقدمي خدمات املحا�سبة، املراجعة، ال�ست�سارات 

والدرا�سات املالية واملحا�سبية والإدارية.

ا�شت�شاري القطاع وال�شوق

�سركة يورومونيتور اإنرتنا�سونال املحدودة

اإحدى ال�سركات ال�ست�سارية التي تاأ�س�ست يف عام 1972م، وتقوم بتقدمي خدمات يف جمال اأبحاث 
ال�سوق وتقّدم اأبحاث ال�سوق وتقارير حول املعلومات التجارية والبيانات فيما يتعلق بالقطاع التي 

تعمل به ال�سركة.
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اإلقرارات. 10
يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي وموظفو الإدارة العليا و�سكرتري جمل�س الإدارة مبا يلي:

لي�س لهم اأو لأي من اأقربائهم اأو اأي من تابعيهم اأية م�سالح مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف اأ�سهم ال�سركة، با�ستثناء ما ذكر يف الق�سم )5-3( "اأع�ساء  �
جمل�س الإدارة" والق�سم )5-4( "الإدارة العليا" والق�سم )11-10( "التعامالت مع الأطراف ذات العالقة" وبخالف اأ�سهم �سمان ع�سوية جمل�س 

الإدارة.
با�ستثناء ما ذكر يف الق�سم )11-10( من هذه الن�سرة "تعامالت الأطراف ذات العالقة" ل يوجد اأي عقد اأو ترتيب �ساري املفعول اأو مزمع اإبرامه يف  �

تاريخ هذه الن�سرة فيه لهم اأو لأي من اأقربائهم اأو تابعيهم م�سلحة يف اأعمال ال�سركة.
بخالف ما ذكر يف الق�سم )4-3( "ملحة عامة عن كبار امل�ساهمني" والق�سم )11-10( "التعامالت مع الأطراف ذات العالقة" واأ�سهم الع�سوية امل�سار  �

اإليها يف الق�سم )5-2-2( "اأع�ساء جمل�س الإدارة" من هذه الن�سرة، لي�س لهم اأو لأي من اأقربائهم اأو تابعيهم اأي اأ�سهم اأو م�سلحة من اأي نوع يف 
ال�سركة حتى تاريخ هذه الن�سرة. 

توجد لدى ال�سركة الأنظمة وال�سيا�سات الالزمة من اأجل اإعداد القوائم املالية املرحلية وال�سنوية وفقًا ملعايري املحا�سبة ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية  �
للمحا�سبني القانونيني ويف املواعيد املحددة مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج. كما توجد لدى ال�سركة الأنظمة وال�سيا�سات الالزمة من اأجل اإعداد 

جميع التقارير املالية الأخرى، وجميع التقارير غري املالية، ح�سب ما تقت�سيه قواعد الت�سجيل والإدراج ويف املواعيد املحددة يف هذه القواعد.
لدى ال�سركة راأ�س مال عامل يكفي مدة 12 �سهر من تاريخ هذه الن�سرة. �
مل تقم ال�سركة يف ال�سابق باإ�سدار اأي اأدوات دين ومل ت�سرح باإ�سدار مثل هذه الأدوات. �
لي�شت هناك نية يف اإجراء اأي تغيري جوهري يف طبيعة ن�شاط ال�شركة.  �
مل يحدث اأي انقطاع يف اأعمال ال�سركة ميكن اأن يوؤثر اأو يكون قد اأثر تاأثريًا ملحوظًا يف الو�سع املايل لل�سركة خالل فرتة الثني ع�سر )12( �سهرًا  �

الأخرية.
مل متنح اأي عمولت اأو خ�سومات اأو اأتعاب و�ساطة اأو اأي عو�س غري نقدي من قبل ال�سركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب  �

الت�سجيل وقبول الإدراج يف ما يتعلق باإ�سدار اأو طرح اأي اأوراق مالية. 
مل يكن هناك اأي تغيري �سلبي جوهري يف الو�سع املايل والتجاري لل�سركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول  �

الإدراج، اإ�سافة اإلى الفرتة التي ي�سملها تقرير املحا�سب القانوين حتى اعتماد ن�سرة الإ�سدار. اأن اأنظمة و�سوابط الرقابة الداخلية قد اأعدت على 
اأ�س�س �سليمة حيث مت و�سع �سيا�سة مكتوبة تنظم تعار�س امل�سالح ومعاجلة حالت التعار�س املحتملة والتي ت�سمل اإ�ساءة ا�ستخدام الأ�سول واإ�ساءة 
الت�سرف الناجت عن التعامالت مع الأ�سخا�س ذوي العالقة. بالإ�سافة اإلى التاأكد من �سالمة الأنظمة املالية والت�سغيلية والـتاأكد من تطبيق اأنظمة 
رقابية منا�سبة لإدارة املخاطر وفقًا ملتطلبات املادة )10( من لئحة حكومة ال�سركات. كما يقوم اأع�ساء جمل�س الإدارة مبراجعة �سنوية لإجراءات 

الرقابة الداخلية لل�سركة.
اأّن املعلومات املالية الواردة يف هذه الن�سرة والقوائم املالية املوحدة لل�سنوات املنتهية يف 2011م و2012م و2013م و2014م، والإي�ساحات املرفقة  �

بها من مراجع احل�سابات قد مّت اإعدادها وفقًا للمعايري املحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ومتت مراجعتها وفقًا ملعايري 
املراجعة ال�سادرة من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونني )"SOCPA"( والتي تتيح ا�ستخدام معايري املراجعة الدولية يف غياب معايري املراجعة 

ال�سعودية ذات ال�سلة.
ل يجوز لأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو اأي من املدراء التنفيذيني الت�سويت على اأي عقد اأو اقرتاح له فيه م�سلحة. �
ل يوجد حاليًا اأي اعرتا�س اأو خالف مع م�سلحة الزكاة والدخل. �
ل يوجد اأي �سمان اأو رهن اأو عبء مايل على اأي من اأ�سول ال�سركة. �
لي�س هناك اأي خطة لتخ�سي�س اأ�سهم ملوظفي ال�سركة حتى تاريخ هذه الن�سرة، ول توجد اأي ترتيبات ت�سرك املوظفني يف راأ�س مال ال�سركة.  �
ل يجوز لأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة ول اأي من موظفو الإدارة العليا اأن يكون له م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف الأعمال والعقود التي  �

تتم حل�ساب ال�سركة اإل برتخي�س من اجلمعيات العامة. كما يلتزم اأع�ساء جمل�س الإدارة باإبالغ املجل�س عن م�ساحلهم ال�سخ�سية، املبا�سرة اأو غري 
املبا�سرة يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة، على اأن ي�سجل ذلك يف حم�سر الجتماع. ولن ي�سرتك الع�سو ذي امل�سلحة يف اأي ت�سويت على 

القرار ال�سادر يف هذا ال�ساأن.
ل متار�س ال�سركة اأي من ن�ساطاتها خارج اململكة العربية ال�سعودية.  �
لي�ست هناك اأية �سيا�سات بحث وتطوير معتمدة لدى ال�سركة.  �
ل يوجد اأي حق خيار على ا�سم ال�سركة. �
مل ي�سهروا اإفال�سهم يف اأي وقت من الأوقات ومل يخ�سعوا لإجراءات اإفال�س.  �
مل يكن اأي منهم معني يف من�سب اإداري اأو اإ�سرايف يف اأي �سركة اأعلنت اإفال�سها اأو اإع�سارها يف ال�سنوات اخلم�س التي �سبقت تاريخ هذه الن�سرة. �
لي�س لديهم اأي حق يخولهم الت�سويت على اأي عقد اأو عر�س لهم فيه م�سلحة. �
لي�س لديهم اأي حق يخولهم القرتا�س من ال�سركة. �
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كما يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة بالتزامهم باملادة )69( و)70( من نظام ال�سركات واملادة )18( من لئحة حوكمة ال�سركات فيما يتعلق بالعقود مع الأطراف ذات 
العالقة كما يلي:

يتم عر�س جميع العقود مع الأطراف ذات العالقة على جمل�س الإدارة للموافقة عليها، ومن ثم يتم عر�سها على اجلمعية العامة العادية للموافقة عليها  �
مع امتناع ع�سو جمل�س الإدارة ذو العالقة عن الت�سويت على قرار جمل�س الإدارة واجلمعية العامة املتعلق بها.

يوؤكد امل�ساهمون واأع�ساء جمل�س الإدارة بعدم مناف�سة اأعمال ال�سركة والتعامل مع الأطراف ذات العالقة بناء على اأ�س�س جتارية. �
اإن النظام الأ�سا�سي لل�سركة ل يعطي اأي ع�سو يف جمل�س الإدارة اأو املدير التنفيذي حق الت�سويت على اأي عقد اأو اقرتاح يكون لهم فيه م�سلحة، ول  �

يعطي اأي �سالحية لأي منهم للت�سويت على مكافاأة خا�سة متنح لهم اأو اأي �سالحيات جتيز لأع�ساء جمل�س الإدارة اأو كبار التنفيذيني القرتا�س من 
ال�سركة. 

اإ�سافة اإلى الإقرارات امل�سار اليها اأعاله، يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي مبا يلي:

لي�ست هناك �سلطات متنح اأع�ساء جمل�س الدارة اأو الرئي�س التنفيذي احلق يف الت�سويت على املكافاآت املمنوحة لهم �

كما يقر جمل�س الإدارة:

اأن نظم تقنية املعلومات واأنظمة الإمداد وامل�ساندة اخلا�سة بال�سركة، مبا فيها نظام تخطيط موارد ال�سركات )ERP( من �ساب )SAP( الذي مت  �
اعتماده يف �سهر نوفمرب 2013م، تعمل ب�سكل �سليم وهي كافية لتلبية احتياجات ال�سركة.  

اأن اأنظمة اإدارة املخزون واملخ�ش�شات املجنبة و�شيا�شات احت�شاب خم�ش�شات تناق�ض املخزون والب�شاعة بطيئة احلركة هي كافية ومالئمة لطبيعة  �
عمليات ال�سركة.

اأن تقرير ال�سوق الذي اأعدته يورومونيتور يغطي ب�سورة كافية �سوق التجزئة الذي تعمل فيه �سركة �ساكو، واأنه لي�س على علم باأي ق�سور اأو نق�س  �
جوهري يف تلك املعلومات والبيانات ب�سكل يوؤثر على قرار امل�ستثمرين بالكتتاب باأ�سهم ال�سركة.

ل يوجد اأي تغيري جوهري يف �سيا�سة الت�سويق اخلا�سة بال�سركة خالل الفرتة بني 2011م و2014م. �
يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة مبالءمة وكفاءة اأنظمة الرقابة الداخلية واملحا�سبية وتقنية املعلومات. �
يقر اأع�شاء جمل�ض االإدارة اأنه مت االإف�شاح عن جميع ال�شروط واالأحكام التي ميكن اأن توؤثر على قرار املكتتبني يف اأ�شهم ال�شركة. �
يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة باأنه لي�س لدى ال�سركة حاليا نية لتوقيع اأية عقود جديدة مع اأطراف ذات عالقة با�ستثناء جتديد العقود مع الأطراف ذات  �

عالقة التي مت اإبرامها �سابقًا وامل�سار اإليها يف هذه الن�سرة. ويف حال رغبت ال�سركة يف امل�ستقبل بتوقيع عقود جديدة مع اأطراف ذات عالقة، ف�سوف 
تلتزم ال�سركة باملادة )69( و)70( من نظام ال�سركات واملادة )18( من لئحة حوكمة ال�سركات.

يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة اأن مالك الأ�سهم الذين تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سفحة )ن( من هذه الن�سرة هم املالك القانونيون والنفعيون لل�سركة. �
العربية  � اململكة  بها يف  املعمول  واللوائح  الأنظمة  مع  تتعار�س  ل  ال�سركة  مال  راأ�س  التي طراأت على  الزيادات  اأن جميع  الإدارة  اأع�ساء جمل�س  يقر 

ال�سعودية.
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المعلومات القانونية. 11

الشركة 1   11

ال�سركة ال�سعودية للعدد والأدوات )�ساكو( هي �سركة م�ساهمة �سعودية مبوجب قرار معايل وزير التجارة وال�سناعة رقم 178/ق وتاريخ 1432/05/26هـ )املوافق 
2011/04/30م( وال�سجل التجاري رقم 1010056595 بتاريخ 1405/02/26هـ )املوافق 1984/11/19م( وعنوانها امل�سجل هو �سارع التخ�س�سي يف مدينة 
الريا�س ومقرها الرئي�سي هو �سارع هند بنت عتبة، املتفرع من �سارع العليا يف الريا�س. وقد تاأ�س�ست �سركة �ساكو بالأ�سل ك�سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة 
وبراأ�س مال قدره ع�سرة ماليني )10.000.000( ريال �سعودي. وكانت تعود ملكية ال�سركة يف حينها ل�سركة موؤ�س�سة احلميدي للتجارة بن�سبة ملكية 50٪ وعبداهلل 

طه بخ�س بن�سبة ملكية 25٪ وعبد الرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي بن�سبة ملكية ٪25.

مليون  ع�سر  �ستة  اإلى  �سعودي  ريال   )10.000.000( ماليني  ع�سرة  من  ال�سركة  مال  راأ�س  زيادة  مت  1990/12/30م(،  )املوافق  1411/06/12هـ  تاريخ  يف 
)16.000.000( ريال �سعودي مق�سمة اإلى �ستة ع�سر األف )16.000( ح�سة بقيمة اإ�سمية قدرها األف )1.000( ريال �سعودي للح�سة الواحدة، عن طريق 
ر�سملة قرو�س قدمها ال�سركاء اإلى ال�سركة. ويف 1418/08/15هـ )املوافق 1997/12/15م( تنازلت �سركة موؤ�س�سة احلميدي للتجارة عن كامل ح�س�سها يف 

ال�سركة اإلى �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت.

ويف عام 2007م، بعد وفاة عبداهلل طه بخ�س وانتقال ملكية ح�سته اإلى ورثته، تنازل جميع الورثة عن كامل ح�س�سهم يف ال�سركة اإلى �سركة اأبرار العاملية القاب�سة 
)اململوكة من قبل نف�س الورثة(.

وثالثون  واأربعة  وثالثمائة  األف  وثالثون  وثالثة  وثالثمائة  مليون  واأربعون  ثالثة  مبلغ  ال�سركة  اإقرا�س  على  �ساكو  �سركة  يف  ال�سركاء  اتفق  2008م،  عام  يف 
تها من القر�س، قامت �سركة موؤ�س�سة احلميدي  )43.333.334( ريال �سعودي بهدف متويل اأعمال ال�سركة وتو�ّسعها يف �سوق التجزئة. ومن اأجل متويل ح�سّ
اأبرار العاملية القاب�سة وعبد الرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي. فاأ�سبحت ح�سة �سركة موؤ�س�سة  للمقاولت ببيع ح�سة بلغت 12.5٪ من ح�س�س ال�سركة ل�سركة 
اأبرار العاملية القاب�سة وعبد الرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي 31.25٪ من راأ�س مال  احلميدي للمقاولت 37.5٪ من راأ�س مال ال�سركة، وح�سة كل من �سركة 
اأ�سا�س �سايف  ال�سركة حت�سب على  راأ�س مال  ن�سبة من  للمقاولت  موؤ�س�سة احلميدي  �سركة  �ساكو على منح  �سركة  ال�سركاء يف  اتفق  ال�سركة.ويف عام 2008م، 
الربح املحقق لل�سنة املالية املنتهية يف 2009/12/31م، على اأن متنح هذه الن�شبة ب�شرط اأال يقل �شايف الربح املحقق عن 20.19 مليون ريال �سعودي. ويف تاريخ 
1431/03/10هـ )املوافق 2010/02/24م(، بعد اأن جنحت ال�سركة يف بلوغ هذه الأهداف، حددت ن�سبة راأ�س املال بـ2.5٪ من راأ�س مال ال�سركة اأي ما جمموعه 
اأربعمائة )400( ح�سة وقد وافق كل من �سركة اأبرار العاملية القاب�سة وعبد الرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي على منح �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت مائتي 

)200( ح�سة متثل 1.25٪ من راأ�س مال ال�سركة. 

مبوجب قرار ال�سركاء بتاريخ 1432/03/23هـ )املوافق 2011/02/24م(، قرر ال�سركاء حتويل ال�سركة من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإلى �سركة م�ساهمة 
مقفلة. ومّت نقل مائتان واأربعون )240( ح�سة من احل�س�س التي متلكها �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت، اإلى خالد حممد عبدالعزيز احلميدي و�سمري حممد 
عبدالعزيز احلميدي وهيثم حممد عبدالعزيز احلميدي، مبا يعادل ثمانني )80( ح�سة متثل 0.5٪ من راأ�س مال ال�سركة لكّل منهم، بحيث اأ�سبحت ح�سة �سركة 

موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت الإجمالية 38.5٪ من راأ�س مال ال�سركة، مقابل 30٪ لكل من �سركة اأبرار العاملية القاب�سة وعبد الرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي.

حتّولت ال�سركة اإلى �سركة م�ساهمة مقفلة مبوجب قرار معايل وزير التجارة وال�سناعة رقم 178/ق وتاريخ 1432/05/26هـ )املوافق 2011/04/30م( وبلغ راأ�س 
مالها �ستة ع�سر مليون )16.000.000( ريال �سعودي ومّت تغيري احل�س�س اإلى اأ�سهم بقيمة اإ�سمية قدرها ع�سرة )10( ريالت �سعودية لكل �سهم.

قبول  توثيق  مبوجبها  مّت  للمقاولت  احلميدي  موؤ�س�سة  �سركة  مع  اتفاقية  باإبرام  ال�سركة  م�ساهمو  قام  2011/05/18م(  )املوافق  1432/06/15هـ  تاريخ  يف 
امل�ساهمني بقيام �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت بتقا�سي ن�سبة 15٪ من �سايف اأرباح ال�سركة كعو�س مقابل اإدارة ال�سركة، هذا مع العلم اأن �سركة موؤ�س�سة 
احلميدي للمقاولت كانت تتقا�سى هذا العو�س منذ تاريخ 1986/09/29م. اإل اأنه مت اإنهاء هذه التفاقية من خالل اتفاقية اإنهاء وت�سوية بتاريخ 1435/03/21هـ 
)املوافق 2014/01/22م( مّت مبوجبها التفاق على ح�سول �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت على ن�سبة 9٪ من اأ�سهم ال�سركة، بحيث مّت نقل اثنان و�سبعون األف 
)72.000( �سهم )متثل 4.5٪ من جمموع راأ�س املال( من ح�سة كل من عبد الرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي و�سركة اأبرار العاملية القاب�سة اإلى �سركة موؤ�س�سة 

احلميدي للمقاولت بتاريخ 1435/05/14هـ )املوافق 2014/03/16م(.

يف تاريخ 1435/07/27هـ )املوافق 2014/05/26م(، متت زيادة راأ�س مال ال�سركة من �ستة ع�سر مليون )16.000.000( ريال �سعودي اإلى مائتني واأربعني 
مليون )240.000.000( ريال �سعودي مدفوعة بالكامل مق�سمة اإلى اأربعة وع�سرين مليون )24.000.000( �سهم عادي بقيمة اإ�سمية قدرها ع�سرة )10( ريال 

�سعودي لل�سهم الواحد، عن طريق ر�سملة مائتني واأربعة وع�سرين مليون )224.000.000( ريال �سعودي من الأرباح املبقاة.

الكهربائية.  الأجهزة  البناء وكذلك  اليدوية ومعدات  والعدد  واملكتبية  املنزلية  لّلوازم  والبيع باجلملة  التجزئة  ب�سكل رئي�سي يف جمال جتارة  �ساكو  تعمل �سركة 
وتتمحور اأن�سطة ال�سركة ب�سكل رئي�سي حول قطاع التجزئة. وقد �سجلت ال�سركة كافة فروعها، بوزارة التجارة وال�سناعة باململكة.

وت�سم ال�سركة كما يف 2014/12/31م 2.035 موظف، وعدد املوظفني ال�سعوديني العاملني يف ال�سركة 694 موظف، ميثلون 34.1٪ من اإجمايل القوى العاملة 
يف ال�سركة.
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يبلغ راأ�س مال ال�سركة احلايل مائتان واأربعون مليون )240.000.000( ريال �سعودي مق�سم اإلى اأربعة وع�سرين مليون )24.000.000( �سهم بقيمة ا�سمية تبلغ 
ع�سرة )10( ريالت �سعودية لل�سهم الواحد.

يت�سمن اجلدول التايل هيكل امللكية وراأ�س املال يف ال�سركة:

اجلدول 11-1: امل�شاهمون البائعون يف ال�شركة

بعد الطرحقبل الطرحامل�شاهمون البائعون

راأ�س املالالن�شبة املئويةعدد االأ�شهم*
)ريال �شعودي(

راأ�س املالالن�شبة املئويةعدد االأ�شهم*
)ريال �شعودي(

33.2579.800.000٪47.5114.000.0007.980.000٪11.400.000�سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت

17.8542.840.000٪25.561.200.0004.284.000٪6.120.000�سركة اأبرار العاملية القاب�سة

17.8542.840.000٪25.561.200.0004.284.000٪6.120.000عبد الرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي

0.35840.000٪0.51.200.00084.000٪120.000خالد حممد عبدالعزيز احلميدي

0.35840.000٪0.51.200.00084.000٪120.000�سمري حممد عبدالعزيز احلميدي

0.35840.000٪0.51.200.00084.000٪120.000هيثم حممد عبدالعزيز احلميدي

3072.000.000٪7.200.000---اجلمهور

100240.000.000٪100240.000.00024.000.000٪24.000.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة
*تت�سمن هذه الأ�سهم اأ�سهم ال�سمان املخ�س�سة لع�سوية جمل�س اإدارة ال�سركة الوارد ذكرها يف اجلدول )اأ-1( "جمل�س الإدارة".

الموافقات والتراخيص الحكومية 2   11

يوؤكد اأع�ساء جمل�س الإدارة اأن ال�سركة حائزة على جميع الرتاخي�س التجارية والت�سغيلية واملوافقات الالزمة من اجلهات املخت�سة ملزاولة ن�ساطها با�ستثناء ما 
ذكر اأدناه. 

فيما يلي قائمة بالرتاخي�س ال�سادرة لل�سركة:

شهادات السجل التجاري

قامت �سركة �ساكو وفروعها باحل�سول على �سهادات ال�سجل التجاري من وزارة التجارة وال�سناعة والتي متكنها من مزاولة اأن�سطتها التجارية، ويتم جتديدها 
دوريًا. ومّت ا�سدار �سجل جتاري رئي�سي جديد يو�سح الزيادة يف راأ�س مال ال�سركة )الذي اأ�سبح مائتني واأربعون مليون )240.000.000( ريال �سعودي( واأ�سماء 
اع�ساء جمل�س الإدارة اجلدد الذين مّت تعيينهم يف تاريخ 2014/07/20م. كما مّت تعديل ال�سجالت التجارية العائدة لفروع ال�سركة لتعك�س الزيادة الأخرية يف 

راأ�س املال.

التراخيص البلدية

مت منح ال�شركة تراخي�ض بلدية متعلقة باملتاجر التي ت�شغلها وم�شتودعاتها ومراكز �شيانتها. ومبوجب تلك الرتاخي�ض، ميكن لل�شركة مزاولة الن�شاط التجاري يف 
املنطقة اأو املدينة التي �سدر الرتخي�س منها. علمًا باأن اثنان من تلك الرتاخي�س، وهي عائدة لكل من متجر عامل �ساكو )حي املحمدية، جدة( ومتجر اجلبيل 
)حي الفناتري، طريق الوجه( قد انتهت مدة �سالحية ترخي�س متجر عامل �ساكو )حي املحمدية، جدة( يف تاريخ 1434/08/12هـ وانتهت مدة �سالحية ترخي�س 

متجر اجلبيل )حي الفناتري، طريق الوجه( يف تاريخ 1435/03/19هـ واإن ال�سركة يف طور جتديدهما.

شهادة الزكاة

جميع  اإنهاء  من  لتمكينها  وذلك  2013/12/31م،  يف  املنتهية  الفرتة  عن  والدخل  الزكاة  م�سلحة  من  زكاة  �سهادة  ال�سركة  منح  مت  1435/06/06هـ  بتاريخ 
تاريخ 2015/04/30م.  املفعول حتى  �سارية  ال�سهادة  العقود. وما تزال هذه  النهائية عن  لل�سركة �سرف م�ستحقاتها  ال�سهادة ميكن  تلك  معامالتها. ومبوجب 
ويجدر الذكر اأن اآخر ربط زكوي نهائي ح�سلت عليه ال�سركة كان عن الفرتة املالية املنتهية يف 2007/12/31م، ومل حت�سل ال�سركة منذ ذلك الوقت على اأية 
ربوط زكوية نهائية عن ال�شنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م حتى 31 دي�سمرب 2014م. وقد قامت ال�سركة بح�ساب وعائها الزكوي عن ال�سنوات 2008م 

حتى 2014م ودفع مبلغ الزكاة بناء على ذلك وح�سلت على �سهادات زكاة تخولها باإنهاء جميع املعامالت اخلا�سة بها.
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اسم الشركة 2 - 2 - 22

ال�سـركة ال�سعودية للعدد والأدوات )�ساكو( ) �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة(.

أغراض الشركة 2 - 2 - 22

اإن الأغرا�س التي تكونت ال�سركة لأجلها هي:

جتارة اجلملة والتجزئة يف التجهيزات املنزلية واملكتبية والريا�سية، ولوازم ال�سباكة، والعدد احلرفية والكهربائية، وزيوت الت�سحيم، ومواد التنظيف والتلميع، 
وحماية اأجزاء العربات والأثاث املنزيل، والنباتات واملواد الكيماوية لالأعمال ال�سناعية وللمياه وتنقية املجاري، وعدد البناء، ولوازم الزراعة، واأعمال الت�سطيب 

والرتميم والديكور للمباين. 

المشاركة واإلندماج 2 - 2 - 22

يجوز لل�سركة، وفقا لنظام ال�سركات اأن تكون لها م�سلحة اأو ت�سرتك باأي وجه من الوجوه مع املوؤ�س�سات اأو الهيئات اأو ال�سركات التي تزاول اأعمال . 1
�سبيهة باأعمالها اأو التي قد تعـــاونها على حتقيـــق اأغرا�سها، ولها اأن تتملك الأ�ســـهم اأو احل�س�س يف هذه ال�سركات واأن تدجمها اأو تندمج فيها اأو 

ت�سرتيها.
يجوز لل�سركة اأن تكون لها م�سلحة اأو ت�سرتك باأي وجه من الوجوه مع ال�سركات الأخرى مبا ل يتجاوز ع�سرين يف املائة )20٪( من احتياطاتها احلرة، . 2

ول يزيد على ع�سرة يف املائة )10٪( من راأ�س مال ال�سركة التي ت�سارك فيها، واأل يتجاوز اإجمايل هذه امل�ساركات قيمة هذه الحتياطيات، مع اإبالغ 
اجلمعية العامة العادية يف اأول اجتماع تايل لها.

المركز الرئيسي  2 - 2 - 22

يقع مركز ال�سركة الرئي�سي يف مدينة الريا�س باململكة العربية ال�سعودية، ويجوز ملجل�س الإدارة اأن ين�سئ لها فروعا اأو مكاتب اأو توكيالت داخل اململكة اأو خارجها. 
ول يجوز نقل املركز الرئي�سي اإلى مدينة اأخرى اإل بقرار من اجلمعية العامة غري العادية وبناء على اقرتاح جمل�س الإدارة وموافقة اجلهات الر�سمية املخت�سة.

مدة الشركة 2 - 2 - 22

اإطالة مدة ال�سركة بقرار ت�سدره  مدة ال�سركة ت�سعة وت�سعون )99( �سنة ميالدية تبداأ من تاريخ �سدور قرار وزير التجارة وال�سناعة املعلن بتحولها، ويجوز 
اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء اأجلها ب�سنة واحدة على الأقل. 

رأس مال الشركة 2 - 2 - 22

حدد راأ�س مال ال�سركة مبائتني واأربعني مليون )240.000.000( ريال �سعودي مق�سم اإلى اأربعة وع�سرين مليون )24.000.000( �سهم مت�ساوية القيمة تبلغ 
القيمة الإ�سمية لكل منها ع�سرة )10( ريالت �سعودية.

اإلكتتاب وسداد رأس المال 2 - 2 - 22

اأكتتب امل�ساهمون يف كامل اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة ودفعوا قيمتها كاملة. 

ويقّر امل�ساهمون باأنه مّت توزيع الأ�سهم فيما بينهم ومب�سوؤوليتهم الت�سامنية يف اأموالهم اخلا�سة جتاه الغري عن �سحة تقييم اأ�سول ال�سركة.

شهادات األسهم 2 - 2 - 22

ت�سدر ال�سركة �سهادات الأ�سهم بحيث تكون ذات اأرقام مت�سل�سلة وموقعًا عليها من رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة اأو من يفو�سه من اأع�ساء املجل�س وتختم بختم 
ال�سركة ويت�سمن ال�سهم على الأخ�س رقم وتاريخ القرار الوزاري ال�سادر بالرتخي�س بتحول ال�سركة ورقم وتاريخ القرار الوزاري ال�سادر باإعالن حتول ال�سركة 
اأن يكون  الرئي�سي ومدتها ويجوز  ال�سركة باخت�سار ومركزها  ال�سهم ال�سمية، واملبلغ املدفوع منها وغر�س  وقيمة راأ�س املال وعدد الأ�سهم املوزع عليها وقيمة 

لالأ�سهم كوبونات ذات اأرقام م�سل�سلة وم�ستملة على رقم ال�سهم املرفقة به.
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التخلف عن السداد 2 - 2 - 22

اإذا تخلف امل�ساهم عن دفع قيمة ال�سهم يف املواعيد املعنية لذلك جاز ملجل�س الإدارة بعد اإنذار امل�ساهم بخطاب م�سجل على عنوانه املثبت يف �سجل امل�ساهمني بيع 
ال�سهم يف مزاد علني ومع ذلك يجوز للم�ساهم املتخلف حتى اليوم املحدد للمزايدة اأن يدفع القيمة امل�ستحقة عليه م�سافًا اإليها امل�سروفات التي اأنفقتها ال�سركة، 
وت�ستويف ال�سركة من ح�سيلة البيع املبالغ امل�ستحقة لها وترد الباقي ل�ساحب ال�سهم، فاإذا مل تف ح�سيلة البيع هذه املبالغ جاز لل�سركة اأن ت�ستويف الباقي من جميع 

اأموال امل�ساهم وتلغي ال�سركة ال�سهم الذي بيع وتعطي امل�سرتي �سهمًا جديدًا يحمل رقم ال�سهم امللغي وتوؤ�سر بذلك يف �سجل امل�ساهمني.

أسهم الشركة  2 - 2 - 22

تكون اأ�سهم ال�سركة اأ�سمية، ول يجوز لل�سركة اأن ت�سدر الأ�سهم باأقل من قيمتها ال�سمية، واإمنا يجوز اأن ت�سدر باأعلى من هذه القيمة، ويف هذه احلالة الأخرية 
اإلى الحتياطي النظامي ولو بلغ حده الأق�سى، وال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�سركة، فاإذا متلكه اأ�سخا�س عديدون وجب عليهم  ي�ساف فرق القيمة 

اأن يختاروا اأحدهم لينوب عنهم يف ا�ستعمال احلقوق املخت�سة بال�سهم، ويكون هوؤلء الأ�سخا�س م�سوؤولني بالت�سامن عن اللتزامات النا�سئة عن ملكية ال�سهم.

تداول األسهم 22 - 2 - 22

جميع اأ�سهم ال�سركة قابلة للتداول وفقا للقواعد واللوائح والتعليمات ال�سادرة وبعد اإ�سدار �سهادتها، وا�ستثناء من ذلك ل يجوز تداول الأ�سهم التي تعطي مقابل 
احل�س�س العينية اأو اململوكة لل�سركاء التي يكتتب بها ال�سركاء قبل ن�سر القوائم املالية عن �سنتني ماليتني كاملتني ل تقل كل منهما عن اثني ع�سر �سهرا من تاريخ 
اإعالن التحول ال�سركة. وت�سري هذه الأحكام على ما يكتتب به ال�سركاء يف حال زيادة راأ�س املال قبل انق�ساء فرتة احلظر، ويوؤ�سر على هذه ال�سكوك مبا يدّل على 
نوعها وتاريخ حتّول ال�سركة واملدة التي مينع فيه تداولها. اأما اإذا كانت الزيادة يف راأ�س املال عن طريق الكتتاب العام فال ي�سري احلظر على الأ�سهم التي يكتتب 
بها عن هذا الطريق. ومع ذلك يجوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية الأ�سهم النقدية وفقا لأحكام بيع احلقوق من اأحد املوؤ�س�سني اإلى اآخر اأو اإلى اأحد اأع�ساء جمل�س 

الإدارة لتقدميها �سمانا لالإدارة اأو من ورثة اأحد املوؤ�س�سني يف حال وفاته اإلى الغري.

طريقة التداول 22 - 2 - 22

تتداول الأ�سهم الإ�سمية بالقيد يف �سجل امل�ساهمني الذي يت�سمن اأ�سماء امل�ساهمني وجن�سياتهم ومهنهم وحمال اإقامتهم وعناوينهم واأرقام الأ�سهم والقدر املدفوع 
منها، ويوؤ�سر يف هذا القيد على ال�سهم. ول يعتد بنقل ملكية ال�سهم يف مواجهة ال�سركة اأو الغري اإل من تاريخ القيد يف ال�سجل املذكور اأو ا�ستكمال اإجراءات نقل 
امللكية عن طريق النظام الآيل ملعلومات الأ�سهم، ويرتتب على الكتتاب يف الأ�سهم ومتلكها قبول امل�ساهم بنظام ال�سركة والتزامه بالقرارات التي ت�سدر عن 

جمعيات امل�شاهمني وفقا الأحكام هذا النظام، �شواء اأكان حا�شرا اأو غائبا، و�شواء اأكان موافقا على هذه القرارات اأم خمالفا لها.

زيادة رأس المال 22 - 2 - 22

يجوز للجمعية العامة غري العادية وبعد التثبت من اجلدوى القت�سادية، وبعد موافقة اجلهات املخت�سة اأن تقرر زيادة راأ�س مال ال�سركة مرة اأو عدة مرات باإ�سدار 
اأ�شهم جديدة بالقيمة اال�شمية لالأ�شهم االأ�شلية، ب�شرط اأن يكون راأ�ض املال االأ�شلي قد دفع كامال واأن يراعي ما يق�شي به نظام ال�شركات، ويعني القرار طريقة 

زيادة راأ�س املال.

تخفيض رأس المال 22 - 2 - 22

يجوز - بقرار من اجلمعية العامة غري العادية وبناء على اأ�سباب مقبولة وبعد موافقة وزارة التجارة وال�سناعة واجلهات املخت�سة - تخفي�س راأ�س مال ال�سركة 
اإذا ما زاد عن حاجتها اأو اإذا منيت بخ�سائر، ول ي�سدر القرار اإل بعد تالوة تقرير مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له وعن اللتزامات التي على ال�سركة 
واأثر التخفي�س يف هذه اللتزامات، ومبراعاة ما يق�سي به نظام ال�سركات، ويبني القرار طريقة التخفي�س. واإذا كان التخفي�س نتيجة زيادة راأ�س املال عن حاجة 
ال�سركة، وجبت دعوة الدائنني اإلى اإبداء اعرتا�ساتهم عليه خالل �ستني )60( يوما من تاريخ ن�سر قرار التخفي�س يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها 
مركز ال�سركة الرئي�سي، فاإن اعرت�س اأحد الدائنني وقدم اإلى ال�سركة م�ستنداته يف امليعاد املذكور، وجب على ال�سركة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان حال اأو اأن تقدم 

�سمانا كافيا للوفاء به اإذا كان اآجال.

األسهم الممتازة 22 - 2 - 22

يجوز لل�سركة - بعد موافقة وزير التجارة وال�سناعة وطبقا لالأ�س�س التي يحددها - اأن ت�سدر اأ�سهما ممتازة ل تعطي احلق يف الت�سويت، وذلك مبا ل يجاوز 
)50٪( من راأ�س مالها، وترتب الأ�سهم املذكورة لأ�سحابها بالإ�سافة اإلى حق امل�ساركة يف الأرباح ال�سافية التي توزع على الأ�سهم العادية، ما يلي:

احلق يف احل�سول على ن�سبة معينة من الأرباح ال�سافية ل تقل عن )5٪( من القيمة ال�سمية لل�سهم بعد جتنيب الحتياطي النظامي وقبل اإجراء اأي  �
توزيع لأرباح ال�سركة.
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اأولوية يف ا�سرتداد قيمة اأ�سهمهم يف راأ�س املال عند ت�سفية ال�سركة ويف احل�سول على ن�سبة معينة من ناجت الت�سفية. �
ويجوز لل�سركة �سراء هذه الأ�سهم طبقا ملا تقرره اجلمعية العامة للم�ساهمني، ول تدخل هذه الأ�سهم يف ح�ساب الن�ساب الالزم لنعقاد اجلمعية العامة لل�سركة 

املن�سو�س عليها يف املادتني )ال�ساد�سة والثالثني( و)ال�سابعة والثالثني( من نظام ال�سركة.

السندات  22 - 2 - 22

يجوز لل�سركة اأن ت�سدر بالقرو�س التي تعقدها اأي نوع من اأنواع الدين مت�ساوية القيمة وغري قابلة للتجزئة وقابلة للتداول كال�سندات وال�سكوك داخل اململكة 
العربية ال�سعودية اأو خارجها وفقًا لنظام ال�سركات والقوانني واللوائح املرعية. 

تكوين مجلس اإلدارة 22 - 2 - 22

يتولى اإدارة ال�سركة جمل�س اإدارة موؤلف من 9 اأع�ساء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ل تزيد على 3 �سنوات. وتبداأ مدة ع�سوية اأول جمل�س اإدارة من تاريخ 
�سدور قرار معايل وزير التجارة وال�سناعة باإعالن حتويل ال�سركة وا�ستثناء من ذلك عينت اجلمعية التحويلية اأول جمل�س اإدارة ملدة 5 �سنوات.

أسهم العضوية 22 - 2 - 22

يجب اأن يكون ع�سو جمل�س الإدارة مالكا لعدد من اأ�سهم ال�سركة ل تقل قيمتها الإ�سمية عن ع�سرة اآلف )10.000( ريال �سعودي وتودع هذه الأ�سهم خالل 30 
يوما من تاريخ تعيني الع�سو يف اأحد البنوك التي يعينها وزير التجارة وال�سناعة لهذا الغر�س، وتخ�س�س هذه الأ�سهم ل�سمان م�سوؤولية اأع�ساء جمل�س الإدارة 
وتظل غري قابلة للتداول اإلى اأن تنق�سي املدة املحددة ل�سماع دعوى امل�سوؤولية املن�سو�س عليها يف املادة )ال�ساد�سة وال�سبعني( من نظام ال�سركات اأو اإلى اأن يف�سل 

يف الدعوى املذكورة اإن وجدت.

ويقدم ع�سو جمل�س الإدارة من الأ�سخا�س العتبارية اأ�سهم �سمان الع�سوية عن الع�سو املمثل له اأو من يحل حمله، واإذا مل يقدم ع�سو جمل�س الإدارة اأ�سهم 
ال�سمان يف امليعاد املحدد لذلك بطلت ع�سويته.

انتهاء عضوية عضو مجلس اإلدارة 22 - 2 - 22

تنتهي ع�شوية املجل�ض بانتهاء مدته، اأو با�شتقالة الع�شو اأو وفاته، اأو اإذا اأدين بجرمية خملة بال�شرف واالأمانة، اأو اإذا حكم باإفال�شه، اأو اأجرى ترتيبات اأو �شلح مع 
دائنيه، اأو اأ�سبح غري �سالح لع�سوية املجل�س وفقا لأي نظام اأو تعليمات �سارية يف اململكة، اأو اإذا عزل بقرار من اجلمعية العامة العادية باأغلبية )51٪ ( من الأ�سهم 
املمثلة يف االجتماع. وتنتهي اأي�شًا ع�شوية ع�شو جمل�ض االإدارة اإذا ثبت ملجل�ض االإدارة اأنه قد اأخّل بواجباته بطريقة ت�شّر مب�شلحة ال�شركة ب�شرط اأن يقرتن ذلك 
مبوافقة اجلمعية العامة العادية. واإذا �سغر مركز اأحد اأع�ساء املجل�س جاز ملجل�س الإدارة اأن يعني موؤقتا ع�سوا اآخر يف املركز ال�ساغر، على اأن يعر�س هذا التعيني 
على اجلمعية العامة العادية يف اأول اجتماع لها، ويكمل الع�سو اجلديد مدة �سلفه. واإذا هبط عدد اأع�ساء جمل�س الإدارة عن الن�ساب الالزم ل�سحة اجتماعاته، 

وجبت دعوة اجلمعية العامة العادية يف اأقرب وقت ممكن لتعيني العدد الالزم من الأع�ساء.

صالحيات مجلس اإلدارة  2 - 2 - 22

مع مراعاة الخت�سا�سات املقررة للجمعية العامة، يكون ملجل�س الإدارة اأو�سع ال�سلطات يف اإدارة ال�سركة، ور�سم �سيا�ساتها، وحتديد ا�ستثماراتها، والإ�سراف على 
اأعمالها واأموالها، وت�سريف اأمورها داخل اململكة وخارجها. وله - على �سبيل املثال ل احل�سر- متثيل ال�سركة يف عالقاتها مع الغري واجلهات احلكومية واخلا�سة 
واأمام املحاكم والهيئات الق�سائية وديوان املظامل ومكاتب العمل والعمال والهيئات العمالية العليا والبتدائية وجلان الأوراق التجارية وجميع اللجان الق�سائية 
الأخرى وهيئات التحكيم واحلقوق املدنية واأق�سام ال�سرطة والغرف التجارية وال�سناعية والهيئات اخلا�سة وال�سركات واملوؤ�س�سات على اختالف اأنواعها، والدخول 
يف املناق�سات والقب�س والت�سديد والإقرار واملطالبة واملدافعة واملرافعة واملخا�سمة واملخال�سة وال�سلح وقبول الأحكام ونفيها والعرتا�س عليها وقبول التحكيم 
عن ال�سركة وطلب تنفيذ الأحكام ومعار�ستها وقب�س ما يح�سل من التنفيذ. كما للمجل�س حق التوقيع على جميع اأنواع العقود والوثائق وامل�ستندات مبا يف ذلك 
اأمام  والتوقيع على التفاقيات وال�سكوك  التعديل،  ال�سركة مع جميع تعديالتها ومالحقها وقرارات  التي ت�سرتك فيها  ال�سركات  تاأ�سي�س  - دون ح�سر- عقود 
كاتب العدل واجلهات الر�سمية، وكذلك اتفاقيات القرو�س وال�سمانات والكفالت، واإ�سدار الوكالت ال�سرعية نيابة عن ال�سركة، والبيع وال�سراء والإفراغ وقبوله 
والت�سلم والت�سليم وال�ستئجار والتاأجري والقب�س والدفع وفتح احل�سابات والعتمادات وال�سحب والإيداع لدى البنوك واإ�سدار ال�سمانات امل�سرفية والتوقيع على 
العاملة من  الأيدي  وا�ستقدام  التاأ�سريات  والعمال وعزلهم وطلب  املوظفني  تعيني  له حق  املعامالت امل�سرفية. كما  وال�سيكات وكافة  وامل�ستندات  الأوراق  جميع 
خارج اململكة والتعاقد معهم وحتديد مرتباتهم وا�ستخراج الإقامات ونقل الكفالت والتنازل عنها. وللمجل�س - يف حدود اخت�سا�سه - اأن يوكل واحـدا اأو اأكرث من 
اأع�سائه اأو من الغيــر يف مبا�سرة عمل معني اأو اأعمال معينة. على اأنه فيما يتعلق ببيع عقارات ال�سركة، فاإنه يجب اأن يت�سمن حم�سر جمل�س الإدارة وحيثيات قراره 
بالت�سرف مراعاة اأن يحدد املجل�س يف قرار البيع الأ�سباب وامل�سوغات له، واأن يكون البيع مقاربا لثمن املثل، واأن يكون البيع حا�سرا اإل يف احلالت التي يقدرها 

املجل�س وب�سمانات كافية، واأل يرتتب على ذلك الت�سرف توقف بع�س اأن�سطة ال�سركة اأو حتميلها التزامات اأخرى.
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كما يجوز ملجل�س الإدارة عقد القرو�س مع �سناديق وموؤ�س�سات التمويل احلكومي واملوؤ�س�سات اخلا�سة مهما بلغت مدتها، وله عقد القرو�س التجارية التي ل تتجاوز 
اآجالها نهاية مدة ال�شركة، مع مراعاة ال�شروط التالية بالن�شبة اإلى القرو�ض التجارية التي تتجاوز مدتها ثالث �شنوات:

اأن يحدد جمل�س الإدارة يف قراره اأوجه ا�ستخدام القر�س وكيفية �سداده. �
اأن يراعى يف �شروط القر�ض وال�شمانات املقدمة له عدم االإ�شرار بال�شركة وم�شاهميها وال�شمانات العامة للدائنني.  �

الإدارة  يت�سمن حم�سر جمل�س  اأن  ملا يحقق م�سلحتها، على  التزاماتهم طبقا  ال�سركة من  اإبراء ذمة مديني  يقدرها  التي  الإدارة ويف احلالت  ويكون ملجل�س 
وحيثيات قراره مراعاة ال�شروط التالية:

اأن يكون الإبراء بعد م�سي �سنة كاملة على ن�سوء الدين. �
اأن يكون الإبراء ملبلغ حمدد كحد اأق�سى لكل عام للمدين الواحد. �
الإبراء حق للمجل�س ل يجوز التفوي�س فيه. �

كما يجوز ملجل�س الإدارة ا�ستثمار اأموال ال�سركة يف الأوراق املالية، بحيث ي�سمل ذلك – على �شبيل املثال ال احل�شر، فتح املحافظ اال�شتثمارية لدى ال�شركات املالية 
وبيع و�شراء االأ�شهم واإدارة املحافظ املالية واال�شتثمارية ل�شالح ال�شركة، مبا يف ذلك حق التوقيع على جميع العقود وامل�شتندات املتعلقة باملحافظ اأو احل�شابات 
ال�ستثمارية واإدارتها، والتداول يف الأوراق املالية عن طريق الإنرتنت وا�ستالم الرقم ال�سري وال�سرتاك يف ال�سناديق ال�ستثمارية مبا يف ذلك حق ال�سرتاك، 
ال�سرتداد، التحويل، وال�ستثمار يف غريها من الأوراق املالية كال�سكوك، وال�سركات اخلا�سة وال�سراكات والطروحات اخلا�سة، وغريها مما يندرج حتت الأوراق 

املالية وفق ما يحدده املجل�س.

مكافأة المجلس 22 - 2 - 22

تتكون مكافاأة جمل�س الإدارة من الن�سبة املن�سو�س عليها يف الفقرة )د( من املادة )ال�ساد�سة والأربعني( من نظام ال�سركة ويف حدود ما ن�س عليه نظام ال�سركات 
انتقال وفقا ملا يحدده جمل�س الإدارة، مع مراعاة الأنظمة  اإلى بدل ح�سور وبدل  له، بالإ�سافة  اأخرى مكملة  اأو تعليمات  اأو قرارات  اأنظمة  اأو ما ن�س عليه يف 
والقرارات والتعليمات املرعية يف اململكة ال�سادرة من اجلهات املخت�سة. ويجب اأن ي�ستمل تقرير جمل�س الإدارة اإلى اجلمعية العامة العادية على بيان �سامل لكل 
ما ح�سل عليه اأع�ساء جمل�س الإدارة خالل ال�سنة املالية من رواتب ون�سيب يف الأرباح وبدل ح�سور وم�سروفات وغري ذلك من املزايا، ويجب اأي�سا اأن ي�ستمل 
التقرير املذكور على بيان ما قب�سه اأع�ساء املجل�س بو�سفهم موظفني اأو اإداريني اأو ما قب�سوه نظري اأعمال فنية اأو اإدارية اأو ا�ست�سارية لل�سركة �سبق اأن وافقت 

عليها اجلمعية العامة لل�سركة.

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 22 - 2 - 22

يعني جمل�س الإدارة من بني اأع�سائه رئي�سا، ويجوز له اأن يعني من بني اأع�سائه ع�سوا منتدبا. ويكون للرئي�س �سالحية دعوة جمل�س الإدارة لالجتماع ورئا�سة 
اجتماعات املجل�س.

ويخت�س رئي�س املجل�س والع�سو املنتدب )يف حالة تعيينه( جمتمعني اأو منفردين بتمثيل ال�سركة يف عالقاتها مع الغري ومع اجلهات احلكومية واخلا�سة واملثول اأمام 
املحاكم والهيئات العليا والبتدائية لت�سوية اخلالفات العمالية وجلان الأوراق التجارية وجميع اللجان الق�سائية الأخرى وهيئات التحكيم واحلقوق املدنية واأق�سام 
والإقرار  والت�سديد  والقب�س  املناق�سات  يف  والدخول  اأنواعها،  اختالف  على  واملوؤ�س�سات  وال�سركات  اخلا�سة  والهيئات  وال�سناعية  التجارية  والغرف  ال�سرطة 
واملطالبة واملدافعة واملرافعة واملخا�سمة واملخال�سة وال�سلح وقبول الأحكام والعرتا�س عليها. كما لهما حق التوقيع على جميع اأنواع العقود والوثائق وامل�ستندات 
العدل  اأمام كاتب  ال�سركة وتعديالتها والتوقيع على التفاقيات وال�سكوك والإفراغات  التي ت�سرتك فيها  ال�سركات  تاأ�سي�س  مبا يف ذلك - دون ح�سر - عقود 
والإفراغ  وال�سراء  والبيع  التزاماتها  وت�سديد  ال�سركة  املعامالت وحت�سيل حقوق  والكفالت ومتابعة  وال�سمانات  القرو�س  اتفاقيات  الر�سمية، وكذلك  واجلهات 
وقبوله والت�سلم والت�سليم وال�ستئجار والتاأجري والقب�س والدفع وفتح احل�سابات والعتمادات وال�سحب والإيداع لدى البنوك واإ�سدار ال�سمانات امل�سرفية والتوقيع 
على امل�ستندات وال�سيكات. كما لهما حق تعيني املوظفني والعمال وعزلهم والتعاقد معهم وحتديد مرتباتهم، ولهما اأن يعينا الوكالء واملحامني عن ال�سركة واأن 

يفو�سا واحدا اأو اأكرث من اأع�سائه اأو من الغري يف مبا�سرة عمل اأو اأعمال معينة .

ويحدد جمل�س الإدارة وفق تقديره املكافاأة اخلا�سة التي يح�سل عليها كل من رئي�س املجل�س والع�سو املنتدب، بالإ�سافة اإلى املكافاأة املقررة لأع�ساء جمل�س الإدارة 
مبقت�سى النظام الأ�سا�سي لل�سركة.

ويعني جمل�س الإدارة �سكرتريا للمجل�س �سواء من بني اأع�سائه اأو من غريهم، ويحدد مكافاآته. ويخت�س ال�سكرتري بت�سجيل حما�سر اجتماعات جمل�س الإدارة، 
وتدوين القرارات ال�سادرة عن هذه الجتماعات وحفظها، اإلى جانب ممار�سة الخت�سا�سات الأخرى التي يوكلها اإليه جمل�س الإدارة ويحدد املجل�س مكافاآته.

ول تزيد مدة ع�سوية رئي�س املجل�س والع�سو املنتدب وال�سكرتري ع�سو جمل�س الإدارة عن ع�سوية كل منهم يف املجل�س، ويجوز اإعادة تعيينهم.
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الدعوة إلى اجتماع مجلس اإلدارة 22 - 2 - 22

يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه اأربعة مرات يف ال�سنة على الأقل، وتكون الدعوة خطية ويجوز اأن ت�سلم باليد اأو تر�سل بالربيد الإلكرتوين، وذلك قبل اأ�سبوعني 
على الأقّل من التاريخ املحّدد ما مل يحدد ويّتفق اأع�ساء املجل�س على خالف ذلك. ويجب على رئي�س املجل�س اأن يدعو اإلى الجتماع متى طلب اإليه ذلك اثنان على 

الأقل من الأع�ساء اأو مراجع ح�سابات ال�سركة.

نصاب اجتماع مجلس اإلدارة 22 - 2 - 22

ل يكون اجتماع املجل�س �سحيحا اإل اإذا ح�سره )5( خم�شه من اأع�شائه على االأقل ب�شرط اأن ال يقل عدد احلا�شرين عن ثالثة اأع�شاء باالأ�شالة، ويف حالة اإنابة 
ع�سو جمل�س الإدارة ع�سوا اآخر يف ح�سور اجتماعات املجل�س يتعني اأن تكون الإنابة طبقا لل�سوابط التالية:

ل يجوز لع�سو جمل�س الإدارة اأن ينوب عن اأكرث من ع�سو واحد يف ح�سور ذلك الجتماع. �
اأن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة ويف �ساأن اجتماع حمدد. �
ل يجوز للنائب الت�سويت على القرارات التي يحظر نظام ال�سركات على املنيب الت�سويت يف �ساأنها.  �

وت�سدر قرارات جمل�س الإدارة بالأغلبية املطلقة لأ�سوات اأع�ساء املجل�س احلا�سرين اأو املمثلني يف الجتماع، وملجل�س الإدارة اأن ي�سدر قرارات بالتمرير عن 
طريق عر�سها على جميع الأع�ساء متفرقني للمداولة فيها، ما مل يطلب اأحد الأع�ساء كتابة عقد اجتماع املجل�س للمداولة فيها وتعر�س هذه القرارات على جمل�س 

الإدارة يف اأول اجتماع تال له.

ويجوز عقد اجتماعات جمل�س الإدارة عرب الهاتف اأو اأي و�سيلة ات�سال اإلكرتونية اأخرى ت�سمح جلميع الأع�ساء احلا�سرين �سماع جميع احلا�سرين الآخرين. ما 
مل يتم الإخطار بغري ذلك، ويعد ع�سو جمل�س الإدارة الذي ي�سارك عرب الهاتف اأو اأي و�سيلة ات�سال اإلكرتونية اأخرى حا�سرا طيلة مدة الجتماع.

مداوالت مجلس اإلدارة 22 - 2 - 22

الت�سديق عليها من املجل�س، وذلك بتوقيع جميع  اأع�سائه ويوقعها رئي�س املجل�س وال�سكرتري بعد  تثبت مداولت املجل�س وقراراته يف حما�سر توزع على جميع 
الأع�ساء احلا�سرين على اإحدى ن�سخ املح�سر. وتدون هذه املحا�سر يف �سجل خا�س يوقعه رئي�س املجل�س وال�سكرتري. ويتم اإثبات ح�سور اأع�ساء املجل�س بك�سف 

يوقع عليه احل�سور.

تعارض المصالح 22 - 2 - 22

على ع�سو املجل�س اأن يبلغ املجل�س مبا له من م�سالح �سخ�سية مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة، ويثبت هذا التبليغ يف حم�سر 
اجتماع املجل�س. ول يجوز للع�سو ذي امل�سلحة ال�سرتاك يف الت�سويت على القرار الذي ي�سدر يف هذا ال�ساأن.

لجان مجلس اإلدارة 22 - 2 - 22

ملجل�س الإدارة اأن ي�سكل عدد من اللجان التي يرتئي تعيينها ح�سب حاجة ال�سركة وح�سب ظروفها للقيام باأعمال حمددة يعينها جمل�س الإدارة من حني لآخر. 
ويجوز، با�ستثناء ما ن�س عليه بخالف ذلك يف النظام الأ�سا�سي لل�سركة، تعيني اأع�ساء اللجان من بني اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو من غريهم. ول ميار�س الأفراد 

املعينني كاأع�ساء يف هذه اللجان اإل الأعمال التي يوليها لهم املجل�س من حني لآخر وفقًا لتعليمات وتوجيهات املجل�س.

اجتماعات الجمعية العامة 22 - 2 - 22

اجلمعية العامة املكونة تكوينا �سحيحا متثل جميع امل�ساهمني، وتعقد يف املدينة التي يقع فيها مركز ال�سركة الرئي�سي. ولكل مكتتب اأيًا كان عدد اأ�سهمه حق ح�سور 
اجلمعية التحويلية بطريق الأ�سالة اأو نيابة عن غريه من املكتتبني. ولكل م�ساهم حائز ع�سرين )20( �سهما على الأقل حق ح�سور اجلمعية العامة، وله اأن يوكل 

عنه كتابة م�ساهما اآخر من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو موظفي ال�سركة يف ح�سور اجلمعية العامة.
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الجمعية العامة التأسيسية 22 - 2 - 22

تخت�س هذه اجلمعية مبا يلي:

التحقق من الكتتاب بكل راأ�س املال ومن الوفاء طبقًا لأحكام نظام ال�سركات باحلد الأدنى من راأ�س املال وبالقدر امل�ستحق من قيمة الأ�سهم.  �
و�سع الن�سو�س النهائية لنظام ال�سركة ولكن ل يجوز لها اإدخال تعديالت جوهرية على النظام املعرو�س عليها اإل مبوافقة جميع امل�ساهمني املمثلني  �

فيها.
تعيني اأول مراقب ح�سابات لل�سركة بعد التحويل. �
تعيني اأع�ساء اأول جمل�س اإدارة. �
املداولة يف تقرير ال�سركاء عن الأعمال والنفقات التي اقت�ساها التحويل.  �

وي�شرتط ل�شحة انعقادها، ح�شور عدد من ال�شركاء ميثل ن�شف راأ�ض املال على االأقل ولكل �شريك �شوت واحد عن كل �شهم اكتتب به اأو ميثله يف ذلك االجتماع.

الجمعية العامة العادية  2 - 2 - 22

فيما عدا الأمور التي تخت�س بها اجلمعية العامة الغري العادية، تخت�س اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�سركة، وتنعقد مرة على الأقل يف ال�سنة 
خالل ال�ستة اأ�سهر التالية لنتهاء ال�سنة املالية لل�سركة، ويجوز دعوة جمعيات عادية اأخرى كلما دعت احلاجة اإلى ذلك.

الجمعية العامة غير العادية 22 - 2 - 22

تخت�س اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�سركة الأ�سا�سي با�ستثناء الإحكام املحظور عليها تعديلها نظاما. ولها اإن ت�سدر قرارات يف الأمور الداخلة يف 
اخت�شا�ض اجلمعية العامة العادية وذلك بال�شروط واالأو�شاع املقررة للجمعية االأخرية.

انعقاد الجمعيات العامة للمساهمين 22 - 2 - 22

تنعقد اجلمعيات العامة للم�ساهمني بدعوة من جمل�س الإدارة، وعلى جمل�س الإدارة اإن يدعو اجلمعية العامة العادية اإذا طلب ذلك مراقب احل�سابات اأو عدد من 
امل�ساهمني ميثل خم�سة )5٪( يف املائة من راأ�س املال على الأقل، ون�سر الدعوة لنعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية و�سحيفة يومية توزع يف املدينة التي 
فيها مركز ال�سركة الرئي�سي قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بخم�سة وع�سرين )25( يوما على الأقل، وت�ستمل الدعوة على جدول الإعمال، على انه ما دام اإن الأ�سهم 
ا�سمية فيجوز الكتفاء بتوجيه الدعوة يف امليعاد املذكور بخطابات م�سجلة فقط. وتر�سل �سورة من الدعوة وجدول الإعمال اإلى الإدارة العامة لل�سركات يف وزارة 

التجارة وال�سناعة خالل املدة املحددة للن�سر.

قيد الحضور 22 - 2 - 22

بالوكالة وعدد  اأو  بالأ�سالة  التي يف حيازتهم  الأ�سهم  بيان عدد  اإقامتهم مع  واملمثلني وحمال  امل�ساهمني احلا�سرين  باأ�سماء  انعقاد اجلمعية ك�سف  يحرر عند 
الأ�سوات املخ�س�سة لها ، ويكون لكل ذي م�سلحة الطالع على هذا الك�سف.

نصاب الجمعية العامة العادية 22 - 2 - 22

ل يكون اجتماع اجلمعية العامة �سحيحا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون خم�سني يف املائة )50٪( من راأ�س املال على الأقل، فاإذا مل يتوافر هذا الن�ساب يف 
الجتماع الأول وجبت الدعوة اإلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني )30( يوما التالية لالجتماع ال�سابق، وتعلن الدعوة بالطريقة املن�سو�س عليها يف املادة )الرابعة 

والثالثني( من نظام ال�سركة. ويعد الجتماع الثاين �سحيحا اأيا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.

نصاب الجمعية العامة غير العادية 22 - 2 - 22

ل يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �سحيحا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون خم�سني يف املائة )50٪( من راأ�س املال على الأقل ، فاإذا مل يتوافر هذا 
الن�ساب يف الجتماع الأول ، وجهت الدعوة اإلى اجتماع ثان بالأو�ساع املن�سو�س عليها يف املادة ال�سابقة. ويكون الجتماع الثاين �سحيحا اإذا ح�سره عدد من 

امل�ساهمني ميثل ربع راأ�س املال على الأقل.

قوة التصويت 22 - 2 - 22

لكل مكتتب �سوت عن كل �سهم ميثله يف اجلمعية التحويلية حت�سب الأ�سوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على اأ�سا�س �سوت واحد لكل �سهم، ومع ذلك 
ل يجوز لأع�ساء جمل�س الإدارة ال�سرتاك يف الت�سويت على قرارات اجلمعية التي تتعلق باإبراء ذمتهم من مدة اإدارتهم. ويتّم اإتباع اأ�سلوب الت�سويت الرتاكمي 

يف الت�سويت على اختيار اأع�ساء جمل�س الإدارة.
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القرارات 22 - 2 - 22

ت�سدر القرارات يف اجلمعية التاأ�سي�سية بالأغلبية املطلقة لالأ�سهم املمثلة فيها ومع ذلك اإذا تعلقت هذه القرارات بتقييم ح�س�س عينية اأو مزايا خا�سة لزمت 
موافقة اأغلبية املكتتبني باأ�سهم نقدية التي متثل ثلثي الأ�سهم املذكورة بعد ا�ستبعاد ما اكتتب به مقدمو احل�س�س العينية اأو امل�ستفيدون من املزايا اخلا�سة ول 

يكون لهوؤلء راأي يف هذه القرارات ولو كانوا من اأ�سحاب الأ�سهم النقدية.

ت�سدر قرارات اجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة لالأ�سهم املمثلة يف الجتماع. 

كما ت�سدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف الجتماع، اإل اإذا كان القرار متعلقا بزيادة اأو تخفي�س راأ�س املال اأو باإطالة مدة 
ال�سركة اأو بحل ال�سركة قبل انق�ساء املدة املحددة يف النظام الأ�سا�سي لل�سركة، اأو باإدماج ال�سركة يف �سركة اأو يف موؤ�س�سة اأخرى فال يكون القرار �سحيحا اإل اإذا 

�سدر باأغلبية ثالثة اأرباع ال�سهم املمثلة يف الجتماع.

مناقشة جدول األعمال 22 - 2 - 22

لكل م�ساهم حق مناق�سة املو�سوعات املدرجة يف جدول اإعمال اجلمعيات العامة وتوجيه الأ�سئلة يف �ساأنها اإلى اأع�ساء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات. ويجيب 
جمل�س الإدارة اأو مراقب احل�سابات على اأ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ل يعر�س م�سلحـة ال�ســركة لل�سرر. واإذا راأى امل�ساهم اإن الرد على �سوؤاله غري مقنع ، 

احتكم اإلى اجلمعية وكان قرارها يف هذا ال�ساأن نافذا.

إدارة الجمعية العامة 22 - 2 - 22

اأو من يفو�سه يف حالة غيابه. وتعني اجلمعية العمومية �سكرتريا لالجتماع وجامعا لالأ�سوات ، ويحرر باجتماع  يراأ�س اجلمعية العمومية رئي�س جمل�س الإدارة 
اجلمعية حم�سر يت�سمن اأ�سماء امل�ساهمني احلا�سرين اأو املمثلني وعدد الأ�سهم التي يف حيازتهم بالأ�سالة اأو بالوكالة وعدد الأ�سوات املقررة لها ، والقرارات التي 
اتخذت و القرارات التي وافقت عليها اأو خالفتها وخال�سة وافية للمناق�سات التي دارت يف الجتماع. وتدون املحا�سر ب�سفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �سجل 

خا�س يوقعه رئي�س اجلمعية و�سكرتريها وجامع الأ�سوات.

تعيين مراقب حسابات  2 - 2 - 22

يكون لل�سركة مراقب ح�سابات اأو اأكرث من بني امل�سرح لهم بالعمل يف اململكة، تعينه اجلمعية العامة �سنويا وحتدد مكافاأته، ويجوز لها اإعادة تعيينه مبا يتفق مع 
التعليمات والقرارات ال�سادرة يف هذا ال�سدد.

االطالع على السجالت 22 - 2 - 22

ملراقب احل�سابات يف كل وقت حق الطالع على دفاتر ال�سركة و�سجالتها وغري ذلك من الوثائق، وله اإن يطلب البيانات والإي�ساحات التي يرى �سرورة احل�سول 
عليها، وله اأي�سا اإن يحقق موجودات ال�سركة والتزاماتها.

على مراقب احل�سابات اإن يقدم اإلى اجلمعية العامة ال�سنوية تقريرا ي�سمنه موقف ال�سركة من متكينه من احل�سول على البيانات والإي�ساحات التي طلبها، وما 
يكون قد ك�شفه من خمالفات الأحكام نظام ال�شركات اأو اإحكام النظام االأ�شا�شي لل�شركة وراأيه يف مدى مطابقة ح�شابات ال�شركة للواقع.

السنة المالية 22 - 2 - 22

تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة من اأول يناير وتنتهي يف 31 دي�سمرب من كل �سنة. على اإن تبداأ ال�سنة املالية الأولى بعد التحول من تاريخ قرار معايل وزير التجارة 
وال�سناعة ال�سادر باملوافقة على اإعالن التحول وتنتهي يف 31 دي�سمرب من ال�سنة امليالدية التالية.

ميزانية الشركة 22 - 2 - 22

يعد جمل�س الإدارة يف نهاية كل �سنة مالية جردا لقيمة اأ�سول ال�سركة وخ�سو�سا يف التاريخ املذكور، ويعد كذلك القوائم املالية وح�ساب الأرباح واخل�سائر وتقريرا 
عن ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل عن ال�شنة املنق�شية والطريقة التي يقرتحها لتوزيع االأرباح ال�شافية وذلك خالل فرتة ال تتجاوز اأربعني يوما من نهاية الفرتة 
املالية ال�سنوية التي ت�سملها تلك القوائم. وي�سع املجل�س هذه الوثائق حتت ت�سرف مراقب احل�سابات قبل املوعد املقرر لنعقاد اجلمعية بخم�سة وخم�سني يوما 
على الأقل. ويوقع رئي�س جمل�س الإدارة الوثائق امل�سار اإليها وتودع ن�سخ منها يف مركز ال�سركة الرئي�سي حتت ت�سرف امل�ساهمني قبل املوعد املقرر لنعقاد اجلمعية 
العامة بخم�سة وع�سرين يوما على الأقل، وعلى رئي�س جمل�س الإدارة اإن ين�سر يف �سحيفة توزع يف مركز ال�سركة الرئي�سي القوائم املالية وخال�سة وافية من تقرير 
جمل�س الإدارة والن�س الكامل لتقرير مراقب احل�سابات ، واإن ير�سل �سورة من هذه الوثائق اإلى الإدارة العامة لل�سركات يف وزارة التجارة وال�سناعة، وذلك قبل 

انعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وع�سرين يوما على الأقل.
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توزيع األرباح 22 - 2 - 22

توزع اأرباح ال�سركة ال�سافية ال�سنوية بعد خ�سم جميع امل�سروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

يجنب 10٪ من الأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الحتياطي املذكور ن�سف راأ�س  �
املال.

للجمعية العامة العادية، بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة، اأن جتنب ن�سبة من الأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي اإ�سايف وتخ�سي�سه لغر�س اأو اأغرا�س  �
معينة.

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمني تعادل 5٪ من راأ�س املال املدفوع على الأقل. �
تخ�سي�س بعد ما تقدم ن�سبة ل تزيد على 5٪ من الر�سيد املتبقي لأع�ساء جمل�س الإدارة كمكافاأة. �
يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�سة اإ�سافية يف الأرباح. �

مكان ومواعيد سداد األرباح 22 - 2 - 22

تدفع الأرباح املقرر توزيعها على امل�ساهمني يف املكان واملواعيد التي يحددها جمل�س الإدارة وفقًا للتعليمات التي ت�سدرها وزارة التجارة وال�سناعة.

عدم توزيع األرباح 22 - 2 - 22

يف حالة عدم توزيع اإرباح عن اإي �سنة مالية، فانه ل يجوز توزيع اإرباح عن ال�سنوات التالية اإل بعد دفع الن�سبة امل�سار اإليها يف الفقرة )اأ( من املادة )16( من 
النظام الأ�سا�سي لل�سركة لأ�سحاب الأ�سهم عدمية ال�سوت عن هذه ال�سنة ، واإذا ف�سلت ال�سركة يف دفع هذه الن�سبة من الأرباح ملدة ثالث �سنوات متتالية ، فانه 
يجوز للجمعية اخلا�سة لأ�سحاب هذه الأ�سهم املنعقدة طبقا لإحكام املادة )86( من نظام ال�سركات، اإن تقرر اإما ح�سورهم اجتماعات اجلمعية العامة لل�سركة 
وامل�ساركة يف الت�سويت، اأو تعيني ممثلني عنهم يف جمل�س الإدارة مبا يتنا�سب مع قيمة اأ�سهمهم يف راأ�س املال، وذلك اإلى اإن تتمكن ال�سركة من دفع كل اإرباح 

الأولوية املخ�س�سة لأ�سحاب هذه الأ�سهم يف ال�سنوات ال�سابقة.

خسائر الشركة 22 - 2 - 22

اإذا بلغت خ�سائر ال�سركة ثالثة اأرباع راأ�س املال، وجب على اأع�ساء جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية ، للنظر يف ا�ستمرار ال�سركة اأو حلها قبل اجلها 
املعني يف املادة )ال�ساد�سة( من نظام ال�سركة. وين�سر قرار اجلمعية يف جميع الأحوال يف اجلريدة الر�سمية.

دعوى المسؤولية 22 - 2 - 22

لكل م�شاهم احلق يف رفع دعوى امل�شوؤولية املقررة لل�شركة على اأع�شاء جمل�ض االإدارة اإذا كان من �شاأن اخلطاأ الذي �شدر منهم اإحلاق �شرر خا�ض به، ب�شرط اإن 
يكون حق ال�سركة يف رفعها ما زال قائما. ويجب على امل�ساهم اإن يخطر ال�سركة بعزمه على رفع الدعوى.

انقضاء وتصفية الشركة 22 - 2 - 22

تنق�سي ال�سركة بانق�ساء املدة املحددة لها وفقا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة اأو باأحد الأمور املن�سو�س عليها يف نظام ال�سركات. وعند انتهاء مدة ال�سركة اأو يف حالة 
حلها قبل هذا الأجل ، تقرر اجلمعية العامة غري العادية ، بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�سفية وتعيني م�سفيا )اأو اأكرث( وحتدد �سالحيته واإتعابه. 
وتنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ساء ال�سركة، ومع ذلك ي�ستمر قائما على اإدارة ال�سركة اإلى ان يتم تعيني امل�سفي، وتبقى لأجهزة ال�سركة اخت�سا�ساتها بالقدر 

الذي ل يتعار�س مع اخت�سا�سات امل�سفني، ويف جميع الأحوال ين�سر قرار اجلمعية يف اجلريدة الر�سمية.

ملخص االتفاقيات المهمة 3   11

اأبرمت ال�سركة عددًا من التفاقيات املهمة لأغرا�س القيام باأعمالها. وتقر ال�سركة باأنه قد مت ت�سمني جميع التفاقيات والتعامالت اجلوهرية يف هذا امللخ�س 
باالإ�شافة اإلى جميع البنود الرئي�شية لكل االتفاقيات والتعامالت. كما اأنه ال يوجد اأي اإخالل ب�شروط وتعهدات هذه االتفاقيات. ويف ما يلي ملخ�ض باالتفاقيات 

املهمة التي اأبرمتها ال�سركة لأغرا�س القيام باأعمالها.
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اتفاقيات االمتياز 2 - 2 - 22

اأبرمت ال�سركة اتفاقيتي امتياز لت�سغيل متجرين يف تبوك وخمي�س م�سيط عن طريق منح حقوق امتياز للغري. وفيما يلي ملخ�س عن هاتني التفاقيتني:

أ- اتفاقية امتياز لتشغيل متجر ساكو في مدينة تبوك

اأبرمت هذه التفاقية بتاريخ 1434/02/19هـ )املوافق 2013/01/01م( بني ال�سركة )مانح المتياز( و�سركة اأ�سرتا الغذاء )�ساحب المتياز(. ووفقًا لأحكام 
و�شروط االتفاقية منحت ال�شركة �شاحب االمتياز ترخي�ض يقت�شر فقط على ت�شغيل متجر �شركة �شاكو يف مبنى املحل )"املتجر"( الذي يقع يف املنطقة ال�سمالية 

الغربية من اململكة العربية ال�سعودية )"املنطقة"(. وقد وافق �ساحب المتياز على اأن يدفع ملانح المتياز الر�سوم التالية: 

الر�شوم املبدئية:

ر�سوم ترخي�س مبدئية وقدرها مائة األف )100.000( ريال �شعودي للخم�ض �شنوات االأولى تدفع على اأق�شاط �شنوية )قيمة كل ق�شط ع�شرون األف )20.000( 
ريال �سعودي(، وذلك مقابل احلق والرتخي�س املمنوح ل�ساحب المتياز لتغطية التدريب املبدئي الذي يناله �ساحب المتياز واخلدمات املتعلقة باختيار املوقع 

والتفاو�ض على ا�شروط االإيجار واخلدمات املتعلقة بافتتاح املحل وبرامج التدريب التي يتم االتفاق عليها بني �شاحب االمتياز ومانح االمتياز. 

العمولة:

يدفع �ساحب المتياز 75٪ من اإجمايل املبيعات ملانح المتياز، وت�ستحق يف اليوم التايل من حتقق املبيعات على اأن يتم اإيداع هذه الن�سبة من املبيعات اليومية يف 
ح�ساب �ساحب المتياز مرة واحدة كل اأ�سبوع.

ر�شوم التجديد:

يقوم �ساحب المتياز بدفع مبلغ مائة األف )100.000( ريال �سعودي اإلى مانح المتياز عند كل جتديد لهذه التفاقية ملدة مماثلة )خم�س �سنوات( تدفع على 
اأق�شاط �شنوية )قيمة كل ق�شط ع�شرون األف )20.000( ريال �سعودي(.

ب�سمان  المتياز  مانح  بتزويد  المتياز  تعهد �ساحب  بينما  المتياز،  ل�ساحب  الالزم  والتدريب  الت�سويقية  واملواد  املنتجات  كل  بتوفري  المتياز  مانح  تعهد  وقد 
م�سريف يغطي قيمة وتكاليف املنتجات امل�سّلمة للمتجر.

وقد مت التفاق اأنه يف حال رغب مانح المتياز اأو �ساحب المتياز يف ترخي�س متجر �ساكو َاخر يف نف�س املنطقة، يجب اإعداد وتقدمي درا�سة جدوى ب�ساأن فتح متجر 
َاخر. واإذا مل يتفق الطرفان على افتتاح ذلك املتجر خالل 30 يوم من تاريخ تقدمي العر�س، يحق ملانح المتياز عر�س املتجر على طرف َاخر م�ستقل اإل اإذا رغب 
مانح المتياز يف ت�سغيله بوا�سطة موظفيه. ويف حال حدوث اأي اإخالل ببنود التفاقية ومل يتم ت�سحيح الخالل خالل 30 يومًا من تاريخ تقدمي اإ�سعار من اأي من 

الطرفني، يحق للطرف غري املخل اإنهاء هذه التفاقية كليًا اأو جزئيًا.

اإن مدة هذه التفاقية 5 �شنوات، مع اإمكانية التجديد للفرتة عينها عند ا�شتيفاء �شروط معينة مدرجة يف االتفاقية.

تخ�سع هذه التفاقية لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية وحُتال النزاعات اإلى التحكيم ال�سعودي.   

ب- اتفاقية امتياز لتشغيل متجر ساكو في مدينة خميس مشيط، أبها

واملقاولت )�ساحب  للتجارة  موؤ�س�سة احلربي  و�سركة  المتياز(  ال�سركة )مانح  بني  )املوافق 1996/12/05م(  بتاريخ 1417/07/24هـ  التفاقية  اأبرمت هذه 
االمتياز(. ووفقًا الأحكام و�شروط االتفاقية، منحت ال�شركة �شاحب االمتياز ترخي�ض يقت�شر فقط على ت�شغيل متجر ل�شركة �شاكو )"املتجر"( يف مدينة اأبها يف 

املنطقة اجلنوبية من اململكة العربية ال�سعودية )"املنطقة"(. وافق �ساحب المتياز على اأن يدفع ملانح المتياز الر�سوم التالية:

الر�شوم املبدئية:

األف )50.000( ريال  األف )100.000( ريال �سعودي تدفع على ق�سطني مت�ساويني ي�ستحق الأول منهما وقدره خم�سون  ر�سوم ترخي�س مبدئية وقدرها مائة 
احلق  مقابل  وذلك  العقد،  توقيع  على  �سهرًا   18 م�سي  بعد  �سعودي  ريال   )50.000( األف  خم�سون  وقدره  الثاين  الق�سط  وي�ستحق  العقد،  توقيع  عند  �سعودي 
والرتخي�س املمنوح ل�ساحب المتياز لتغطية التدريب املبدئي الذي يناله �ساحب المتياز واخلدمات املتعلقة باختيار املوقع والتفاو�س على الإجارة واخلدمات 

املتعلقة بافتتاح املحل وبرامج التدريب التي يتم التفاق عليها بني �ساحب المتياز ومانح المتياز. 

العمولة:

يدفع �ساحب المتياز 70٪ من اإجمايل املبيعات ملانح المتياز، وت�ستحق يف اليوم التايل لتحقق املبيعات على اأن يرفق معها ك�سف ح�ساب يومي لتلك املبيعات.
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ر�شوم التجديد:

يقوم �ساحب المتياز بدفع مبلغ خم�سة و�سبعون األف )75.000( ريال �سعودي اإلى مانح المتياز عن كل فرتة ثالث �سنوات.

وقد تعهد مانح المتياز بتوفري كل املنتجات واملواد الت�سويقية والتدريب الالزم ل�ساحب المتياز. باملقابل، تعهد �ساحب المتياز بتزويد مانح المتياز ب�سمان 
م�سريف يغطي قيمة وتكاليف املنتجات امل�سّلمة للمتجر.

اأواًل ل�شاحب االمتياز بنف�ض ال�شروط  وقد مت االتفاق اأنه يف حال رغب مانح االمتياز يف ترخي�ض متجر �شاكو َاخر يف نف�ض املنطقة، يجب عليه عر�ض املتجر 
والأحكام التي تعر�س لأي �ساحب امتياز َاخر يف ذلك الوقت، مع تقدمي درا�سة جدوى ب�ساأن فتح متجر َاخر. واإذا مل يوافق �ساحب المتياز على افتتاح ذلك املتجر 
خالل 30 يوم من تاريخ تقدمي العر�س، يحق حينئٍذ ملانح المتياز عر�س املتجر على طرف َاخر م�ستقل اإل اإذا رغب مانح المتياز يف ت�سغيله بوا�سطة موظفيه. ويف 

حال حدوث اأي اإخالل ببنود التفاقية، يحق ملانح المتياز اإنهاء هذه التفاقية كليًا اأو جزئيًا بعد توجيه اإ�سعار خطي اإلى الطرف الآخر.

اإن مدة هذه التفاقية 5 �شنوات، مع اإمكانية التجديد للفرتة عينها عند ا�شتيفاء �شروط معينة مدرجة يف االتفاقية. ومت جتديد االتفاقية يف 1433/09/01هـ 
)املوافق 2011/12/05م( ملدة 5 �سنوات.

تخ�سع هذه التفاقية لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية وحُتال النزاعات اإلى التحكيم ال�سعودي.

اتفاقيات التوزيع 2 - 2 - 22

اأبرمت ال�سركة عدة اتفاقيات توزيع مع موردين دوليني وحمليني فيما يتعلق مبنتجاتها. ويف ما يلي ملخ�س عن الأحكام املهمة لتفاقيات التوزيع الأ�سا�سية:

2- اتفاقيات التوزيع المبرمة مع موّردين دوليين

اأ- اتفاقية الع�شوية مع �شركة اأي�س

اأُبرمت هذه التفاقية بتاريخ 1988/04/05م بني �شركة اأي�ض هاردوير و�شركة �شاكو. ووفقًا الأحكام و�شروط االتفاقية، منحت �شركة اأي�ض هاردوير حق التوزيع 
احل�سري ل�سركة �ساكو يف اململكة العربية ال�سعودية لتوزيع كافة املنتجات التي تعر�سها �سركة اأي�س هاردوير ومنها الأدوات املنزلية ومنتجات الدهانات واأدواتها 
والعدد واخلردوات. ويحق ل�سركة �ساكو مبوجب هذه التفاقية تعيني وكالء من الباطن لتوزيع منتجات �سركة اأي�س هاردوير يف اململكة العربية ال�سعودية، كما يجب 
على �سركة �ساكو اإ�سعار �سركة اأي�س هاردوير خطيًا بتعيني هوؤلء الوكالء دون اأن يحق ل�سركة اأي�س هاردوير اأن تعرت�س طاملا اأن التفاقية بينها وبني �سركة �ساكو 
ل تزال نافذة، وطاملا اأن �سركة �ساكو ملتزمة ببنود هذه التفاقية. اإ�سافة اإلى ذلك، تتعهد �سركة اأي�س هاردوير اأن تبذل اأق�سى جهودها باأن توفر قطع الغيار 
الالزمة ل�سركة �ساكو خالل مدة معقولة باعتبار اأن �سركة �ساكو ملزمة ب�سمان جودة املنتجات وتوفري ال�سيانة الالزمة وقطع الغيار عند طلب امل�ستهلك لذلك. 
كما تتعهد �سركة اأي�س هاردوير ببذل اأق�سى جهودها للتاأكد باأن املنتجات التي يتم بيعها ل�سركة �ساكو مبوجب هذه التفاقية تتوافق مع املوا�سفات القيا�سية يف 

اململكة العربية ال�سعودية.

اأي�س  �سركة  ل�سالح  والتوزيع  الدولية  العمليات  اإدارة  اأمر  اأوليت  وقد  هاردوير  اأي�س  ل�سركة  تابعة  �سركة  وهي  اإنرتنا�سونال،  اآي�س  �سركة  تاأ�س�ست  بعد،  وفيما 
اإنرتنا�سونال، وح�سرت بالتايل �سركة اأي�س هاردوير ن�ساطها باإدارة الأعمال يف ال�سوق الأمريكي. 

وقد تنازلت �سركة اأي�س هاردوير عن اتفاقية الع�سوية مع �سركة �ساكو اإلى �سركة اآي�س اإنرتنا�سونال مبوجب اتفاقية تنازل بتاريخ 2010/10/23م. اإ�سافة اإلى 
اإنرتنا�سونال و�سركة �ساكو اتفاقية تعديل لالتفاقية الأ�سلية بتاريخ 2014/03/12م مت مبوجبها جتديد احلقوق احل�سرية املمنوحة  اآي�س  اأبرمت �سركة  ذلك، 
اأحد الطرفني الآخر برغبته يف عدم  تلقائيًا ملدة خم�سة )5( �سنوات ما مل يخطر  ال�سعودية لفرتة تنتهي يف 2024/12/31م، وجتدد  ال�سوق  ل�سركة �ساكو يف 

التجديد قبل نهاية املدة الأ�سلية اأو املجددة ب�ستة )6( اأ�شهر. على اأن تبقى جميع االأحكام وال�شروط االأخرى الواردة �شمن االتفاقية املعدلة دون تغيري. 

ويجوز لأي طرف اأن ينهي اتفاقية الع�سوية هذه يف اأي وقت اإذا اأخّل الطرف الآخر باأحد اللتزامات الأ�سا�سية الواردة �سمن اتفاقية الع�سوية ومل يعمل على 
ت�سحيح هذا اخللل خالل فرتة �ستني )60( يومًا، وذلك مبوجب اإ�سعار خطي اإلى الطرف الآخر. ويف حال عدم ت�سحيح هذا اخللل يف الفرتة املحددة، يتم اإ�سعار 

الطرف الآخر باإنهاء التفاقية، على اأن يحمل هذا الإ�سعار مهلة ل تقل عن ثالثة )3( اأ�سهر من تاريخه. 

تف�سر هذه التفاقية وفقًا لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية، ويف حال حدوث اأي نزاع ب�ساأن التفاقية، ف�سيتم اإحالته للمحكمة املخت�سة يف الريا�س.

ب- اتفاقية توزيع يف البحرين مع �شركة اآي�س اإنرتنا�شونال

اأُبرمت هذه التفاقية يف 2012/01/28م بني �شركة اآي�ض انرتنا�شونال و�شركة �شاكو. ووفقًا الأحكام و�شروط هذه االتفاقية، منحت �شركة اآي�ض انرتنا�شونال �شركة 
�ساكو حق التوزيع احل�سري ملنتجات اأي�س يف مملكة البحرين. وُتعترب هذه التفاقية ملزمة للطرفني اعتبارًا من تاريخ توقيعها لفرتة اأولى مدتها ع�سر )10( 
�سنوات. ويحق ل�سركة �ساكو جتديد هذه التفاقية عند انتهاء الفرتة الأولى لفرتة اإ�سافية واحدة مدتها ع�سر )10( �سنوات. كما يجدر الذكر اأن هذه التفاقية 
منف�سلة متامًا عن اتفاقية اآي�س انرتنا�سونال اخلا�سة بالتوزيع يف اململكة العربية ال�سعودية، حيث ل يوؤثر الإخالل ببنود اأحد التفاقيتني على التفاقية الأخرى. 
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تتعهد �سركة �ساكو بال�سراء من �سركة اآي�س انرتنا�سونال اأو �سركاتها التابعة حد اأدنى من املنتجات �سنويَا، مما يعادل اأ( 50٪ من كلفة املنتجات التي يتم بيعها يف 
كل من املتاجر امل�سغلة من قبل ال�سركة يف مملكة البحرين؛ اأو ب( مبلغ مايل مت التفاق عليه يف التفاقية. هذا ويتم التفاق بني الطرفني على احلد الأدنى ال�سنوي 

للمنتجات الواجب �سرائها قبل كل جتديد ملدة التفاقية.

ويجوز لأي طرف اأن ينهي هذه التفاقية مبوجب اإ�سعار خطي للطرف الآخر يف اأي من احلالت التالية:

اإعالن ت�سفية اأ�سول اأحد الطرفني اأو اإفال�سه اأو اإع�ساره؛ �
تعيني و�سي اأو حار�س ق�سائي اأو م�سٍف فيما يتعلق بجميع اأو جزء كبري من اأ�سول اأو اأعمال اأحد الطرفني؛ �
حجز اأو حفظ اأو م�شادرة كافة اأو جزء كبري من اأ�شول اأحد الطرفني؛ �
اإخالل اأحد الطرفني باأي اأحكام اأو �شروط من هذه االتفاقية، ومل يعمل على ت�شحيح هذا اخللل خالل فرتة �شتني )60( يومًا، وذلك مبوجب اإ�سعار  �

خطي اإلى الطرف الآخر.
وتعترب هذه التفاقية )وفقًا لإرادة �سركة اآي�س انرتنا�سونال( منتهية حكمًا فور ت�سليم ال�سركة اإ�سعارًا بالإنهاء يف احلالت التالية: 

قيام �سركة �ساكو بت�سليل اأو اإغفال معلومات جوهرية؛ �
امتناع �سركة �ساكو اأو عدم قيامها بت�سغيل اأي من متاجر اآي�س ملدة ع�سرة )10( اأيام خالل اأي فرتة زمنية مدتها 12 �سهرًا؛ �
تنازل �سركة �ساكو عن ت�سغيل اأي من املتاجر؛ �
عدم دفع �سركة �ساكو للم�ستحقات املتعلقة بامل�سرتيات ملرتني اأو اأكرث خالل اأي فرتة مدتها 12 �سهرًا متتالية؛  �
عدم امتثال �سركة �ساكو �سنويًا ملتطلبات الأداء امل�سار اإليها يف التفاقية؛ �
رف�س اأو عدم دفع اأية مبالغ م�ستحقة ل�سركة اآي�س انرتنا�سونال خالل فرتة 15 يوما من تاريخ اإ�سعار ال�سركة خطيا بذلك؛ �
اإخالل �شركة �شاكو باأي اأحكام اأو �شروط من هذه االتفاقية، ومل تعمل على ت�شحيح هذا اخللل خالل فرتة �شتني )60( يومًا. �

تخ�سع هذه التفاقية لقوانني ولية اإلينوي، يف الوليات املتحدة الأمريكية، وحتال النزاعات اإلى اجلمعية الأمريكية للتحكيم.

كما وجتدر الإ�سارة باأنه لغاية هذا التاريخ مل تقم �سركة �ساكو بافتتاح اأي معر�س لها يف مملكة البحرين، وبالتايل فاإنها لي�ست ملتزمة ببنود التفاقية ول �سيما 
البند املتعلق باحلد الأدنى من امل�سرتيات مما يتيح ل�سركة اآي�س اإنرتنا�سونال اأن تنهي هذه التفاقية، اإل اأنه بتاريخ 2014/12/12م منحت �سركة اآي�س اإنرتنا�سونال 
�سركة �ساكو مهلة اإ�سافية حتى تاريخ 2015/12/31م لفتتاح متجر �ساكو يف مملكة البحرين. و�سوف تقوم ال�سركة بدرا�سة جدوى افتتاح متجر �ساكو يف مملكة 

البحرين خالل عام 2015م، واإذا وجدت ال�سركة املكان املنا�سب والظروف املواتية ف�سوف يتم افتتاح متجر �ساكو يف مملكة البحرين.

ج- �شركة بيكو اإنرتنا�شونال ليمتد 

اأبرمت ال�سركة اتفاقية توزيع مع �سركة بيكو اإنرتنا�سونال ليمتد )"�سركة بيكو"( يف 2013/06/19م لتوزيع منتجات �سركة بيكو يف اململكة العربية ال�سعودية والتي 
تت�سمن الأدوات املنزلية.

د هذه املدة تلقائيًا ما مل يوجه اأي طرف للطرف الآخر اإ�سعارًا خطيًا م�سبقًا ل تقل  اإن مدة هذه التفاقية �ستة )6( �سنوات تبداأ اعتبارًا من 2013/06/01م وجُتدَّ
مدته عن ثالثة )3( اأ�سهر بعدم رغبته يف جتديد هذه التفاقية.

وقد وافقت �سركة بيكو على توفري الدعم للموّزع مبنحه 3٪ من اإجمايل حجم الأعمال ال�سنوي كميزانية للت�سويق والإعالنات، وعلى منح �سركة �ساكو وحدها حق 
التوزيع احل�سري للمنتجات امل�سار اإليها يف التفاقية يف اململكة العربية ال�سعودية.

كما اتفق الطرفان على اأنه يف حال اإنهاء اأو اإلغاء هذا العقد ب�سورة غري �سحيحة ب�سكل يرتب اأ�سرارا على الطرف الآخر، ُيلزم الطرف الذي اأنهى العقد بهذا 
ال�شكل بتعوي�ض الطرف االآخر، مع االأخذ يف االعتبار حجم اجلهود املبذولة لتلبية متطلبات و�شروط اتفاقية التوزيع قبل هذا االإنهاء غري ال�شحيح.

تخ�سع هذه التفاقية لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية ولوائحها.

د- �شركة نينجبو ليانغ كورتينز املحدودة

اأبرمت ال�سركة اتفاقية توزيع ح�سرية مع �سركة نينجبو ليانغ كورتينز املحدودة )"�سركة نينجبو ليانغ"( يف 2013/08/01م لتوزيع منتجات �سركة نينجبو ليانغ 
يف اململكة العربية ال�سعودية والتي تت�سمن ال�ستائر والك�س�سوارات التابعة لها. 

مدة هذه التفاقية �ستة )6( �سنوات تبداأ اعتبارا من 2013/08/01م وتتجدد هذه املدة تلقائيًا ما مل يوجه اأحد الطرفني اإ�سعارا خطيا م�سبقا اإلى الطرف الآخر 
ل تقل مدته عن ثالثة )3( اأ�سهر بعدم رغبته يف جتديد هذه التفاقية.

اتفق الطرفان على اأنه يف حال اإنهاء العقد ب�سورة غري �سحيحة ب�سكل يرتب اأ�سرارا على اأي طرف، يلتزم الطرف الذي اأنهى العقد بهذا ال�سكل بتعوي�س الطرف 
الآخر.

يف حالة حدوث اأي نزاع بني الطرفني ب�ساأن التفاقية يتم ت�سويتها ب�سكل ودي، واإل يتم اإحالتها اإلى هيئة ف�س املنازعات التجارية يف الريا�س.

تخ�سع هذه التفاقية لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية ولوائحها.
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هـ- �شركة ثري ام جلف ليمتد

اأبرمت ال�سركة اتفاقية توزيع غري ح�سرية مع �سركة ثري ام جلف ليمتد )"�سركة ثري ام"( يف 2014/01/01م لتوزيع وت�سويق منتجات �سركة ثري ام يف اململكة 
العربية ال�سعودية والتي تت�سمن اأدوات العناية املنزلية.

د هذه التفاقية ملدة اأو مدد مماثلة مبوجب موافقة خطية  اإن مدة هذه التفاقية �سنتني )2( تبداأ اعتبارًا من 2014/01/01م وتنتهي يف 2015/12/31م، جُتدَّ
من كال الطرفني.

تتعهد �سركة �ساكو بال�سراء من �سركة ثري ام حد اأدنى من املنتجات �سنويَا لكل فئة من فئات املنتجات التي تقوم بتوزيعها �سركة �ساكو. هذا ويتم التفاق بني 
الطرفني على احلد الأدنى ال�سنوي للمنتجات الواجب �سرائها يف بداية كل �سنة. بالإ�سافة اإلى ذلك، يحق ل�سركة ثري ام زيادة الأ�سعار يف اأي وقت مبوجب اإ�سعار 

خطي لل�سركة مدته 4 اأ�سابيع.

ل يحق ل�سركة �ساكو، بدون موافقة خطية من �سركة ثري ام، اأن تبيع اأو ت�سّوق اأو ترّوج لأي منتجات مناف�سة ملنتجات �سركة ثري ام املحددة يف هذه التفاقية والتي 
تقوم بتوزيعها �سركة �ساكو يف اململكة العربية ال�سعودية، اأو اأن يكون لها م�سلحة مادية يف بيع اأو ت�سويق اأو ترويج تلك املنتجات املناف�سة. 

يجوز اإنهاء هذه التفاقية خالل الفرتة الأ�سلية اأو املجددة يف احلالت التالية:

يحق لأي من الطرفني اأن ينهي هذه التفاقية بدون �سبب مبوجب اإ�سعار خطي مدته ت�سعني )90( يومًا للطرف الآخر. �
يحق ل�سركة ثري ام انهاء هذه التفاقية ب�سكل فوري وبدون تعوي�س لل�سركة يف حال اأخّلت ال�سركة بالأنظمة املن�سو�س عليها يف التفاقية. �
يحق ل�سركة ثري ام انهاء هذه التفاقية مبوجب اإ�سعار خطي يف حال ح�سول تغري يف ملكية اأو اإدارة ال�سركة، ما مل تثبت ال�سركة باأن هذا التغيري لن  �

يوؤثر على قدرة ال�سركة على القيام بالتزاماتها مبوجب هذه التفاقية.
امل�سرتيات  � من  الأدنى  باحلد  ال�سركة  التزام  يوما يف حال عدم  �ستون )60(  مدته  اإ�سعار خطي  التفاقية مبوجب  انهاء هذه  ام  ثري  ل�سركة  يحق 

املن�سو�س عليها يف التفاقية، ما مل تثبت ال�سركة باأنها �سوف تبداأ فورا باتخاذ الإجراءات الالزمة لتحقيق ذلك احلد الأدنى من امل�سرتيات.
يحق لأي من الطرفني اإنهاء هذه التفاقية مبوجب اإ�سعار خطي مدته ثالثني )30( يومًا اإلى الطرف الآخر، يف حال اإخالل اأحد الطرفني باأي اأحكام  �

اأو �شروط من هذه االتفاقية، ومل يعمل على ت�شحيح هذا اخللل خالل فرتة ثالثني )30( يومًا. 
يحق لأي من الطرفني اإنهاء هذه التفاقية يف حال اإعالن ت�سفية اأ�سول اأحد الطرفني اأو اإفال�سه اأو اإع�ساره اأو تعيني و�سي اأو حار�س ق�سائي اأو م�سٍف. �

تخ�سع هذه التفاقية لأنظمة اإجنلرتا، ففي حال ح�سول اأي نزاع بني الطرفني ب�ساأن التفاقية يتم ت�سويتها ب�سكل ودي، اأما اإن مل تتم الت�سوية وديًا، يقوم الطرفان 
بعقد اجتماع ي�سم الإدارة العليا وال�سركة لت�سوية هذا النزاع. ويف حال مل يتم ت�سوية النزاع، يتم اإحالتها اإلى حمكمة لندن للتحكيم الدويل.

اأ�سعرت �سركة �ساكو �سركة ثري ام يف 2015/02/15م بالكتتاب العام الأويل املتوقع، واأن هذا التغيري يف امللكية لن يوؤثر على قدرة ال�سركة على القيام  وقد 
بالتزاماتها مبوجب هذه التفاقية، وقد مت احل�سول على موافقة �سركة ثري ام يف 2015/02/15م.

2- اتفاقيات التوزيع المبرمة مع موّردين محّليين

اأ- �شركة اأحمد عبدالواحد لالأجهزة واالأدوات املنزلية

من  لتوزيع جمموعة  عبدالواحد"( يف 2014/01/01م  اأحمد  املنزلية )"�سركة  والأدوات  لالأجهزة  عبدالواحد  اأحمد  �سركة  مع  توزيع  اتفاقية  ال�سركة  اأبرمت 
املنتجات يف اململكة العربية ال�سعودية والتي تت�سمن منتجات كينوود وديلوجني وبراون وفيليب�س وبيبي لي�س.

مدة هذه التفاقية �سنة واحدة )1( تبداأ اعتبارًا من 2014/01/01م ويجوز جتديدها ملدة مماثلة مبوجب اإ�سعار خطي. وقد مت جتديدها ملدة �سنة اإ�سافية تنتهي 
يف 2015/12/31م.

وتتعهد �سركة اأحمد عبدالواحد  مبوجب هذه التفاقية بعر�س الأ�سعار الأكرث تناف�سية على �سركة �ساكو، واإل جاز ل�سركة �ساكو املطالبة بالتعوي�س. كما تتعهد 
باإ�سعار ال�سركة مبدة ل تقل عن ثالثني يومًا يف حال رغبت بتغيري اأ�سعار املنتجات املتفق عليها.

واإذا رغب اأي طرف يف اإنهاء العقد، يتعني عليه اأن يوجه اإ�سعارًا ل تقل مدته عن 90 يومًا للطرف الآخر.

تخ�سع هذه التفاقية لأنظمة اململكة ولوائحها.

ب- �شركة اإبراهيم اجلفايل واأخوانه للمعدات الفنية

اأبرمت ال�سركة اتفاقية توزيع مع �سركة اإبراهيم اجلفايل واأخوانه للمعدات الفنية )"�سركة جيتكو"( يف 2013/05/01م لتوزيع منتجات �سركة جيتكو يف اململكة.

مدة هذه التفاقية �ستة )6( اأ�سهر تبداأ يف 2013/06/02م وتنتهي يف 2013/12/31م، وُجددت هذه التفاقية ل�سنة اإ�سافية تنتهي يف2014/12/31م. كما مت 
جتديدها اأي�سًا ل�سنة اإ�سافية تنتهي يف 2015/12/31م.



129

املنازل  امل�ستخدمة يف  العايل  املياه  "كارت�سر" ل�سغط  منتجات  معينة من جمموعة  اأنواع  لتوزيع  �ساكو حق ح�سري  �سركة  منح  على  �سركة جيتكو  وافقت  وقد 
واحلدائق، �شرط اأال تقوم �شركة �شاكو بعر�ض اأو بيع، ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة، اأي اآلة من اآالت �شغط املياه العايل التي حتمل عالمات جتارية مناف�شة 

ل�سركة جيتكو يف متاجرها.

ج- �شركة الروؤية اخل�شراء لالإجنيلة ال�شناعية

اأبرمت ال�سركة اتفاقية وكالة بيع جتارية ح�سرية مع �سركة الروؤية اخل�سراء لالإجنيلة ال�سناعية )"�سركة الروؤية اخل�سراء"( يف 2013/11/12م لتوزيع وتركيب 
الع�سب ال�سناعي.

اإن مدة هذه التفاقية خم�سة )5( �سنوات تبداأ من 2013/12/01م وتنتهي يف 2018/12/01م، قابلة للتجديد �سنويًا ما مل يخطر اأحد الطرفني اَلخر كتابًة 
بخطاب م�سجل بعدم رغبته يف التجديد قبل انتهاء املدة الأ�سلية اأو املجددة بثالثة اأ�سهر على الأقل. ميكن ف�سخ العقد قبل انتهائه يف حال عدم الو�سول اإلى حجم 

املبيعات ال�سنوي املتفق عليها �سمن التفاقية.

تلتزم �سركة الروؤية اخل�سراء ب�سمان جودة ال�سنع لكل املنتجات مو�سوع التفاقية. ويف حال قامت �سركة الروؤية اخل�سراء باإعطاء حق التوزيع بالتجزئة لأي من 
املنتجات مو�سوع التفاقية لطرف اآخر غري ال�سركة، يكون لل�سركة حق املطالبة بالتعوي�س من �سركة الروؤية اخل�سراء.

ويحق ل�سركة الروؤية اخل�سراء اإنهاء هذه التفاقية يف حال مل حتقق ال�سركة حجم املبيعات املتفق عليها.

تتم ت�سوية املنازعات التي تن�ساأ عن تنفيذ هذه التفاقية عن طريق حمكم واحد يتفق عليه الطرفان، ويف حال عدم التفاق حتال الق�سية اإلى املحاكم املخت�سة 
يف اململكة.

 تخ�سع هذه التفاقية لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية ولوائحها.

د- موؤ�ش�شة م�شنع مقبل اخللف للحطب والفحم النباتي:

اأبرمت ال�سركة اتفاقية وكالة بيع جتارية ح�سرية مع موؤ�س�سة م�سنع مقبل اخللف للحطب والفحم النباتي )"موؤ�س�سة م�سنع مقبل اخللف"( يف 2014/03/23م 
لتوزيع منتجات الفحم واحلطب حتت ال�سم التجاري "جوين".

اإن مدة هذه التفاقية �سنة )1( واحدة تبداأ من 2014/03/23م وتنتهي يف 2015/03/23م، قابلة للتجديد �سنويًا ما مل يخطر اأحد الطرفني اَلخر كتابًة بخطاب 
م�سجل بعدم رغبته يف التجديد قبل انتهاء املدة الأ�سلية اأو املجددة بثالثة اأ�سهر على الأقل.

اتفق الطرفان على اأن يتم تقييم وحتديد حجم املبيعات املتوقع لل�سنوات التالية بعد نهاية ال�سنة الأولى يف حال جتديد التفاقية. كما اتفق الطرفان على حتديد 
الأ�سعار والتفاق عليها كل �ستة اأ�سهر خالل مدة هذه التفاقية.

تلتزم موؤ�س�سة م�سنع مقبل اخللف ب�سمان جودة ال�سنع لكل املنتجات مو�سوع التفاقية، كما ت�سمن مطابقتها للموا�سفات القيا�سية املعتمدة يف اململكة. ويف حال 
قامت موؤ�س�سة م�سنع مقبل اخللف باإعطاء حق التوزيع بالتجزئة لأي من املنتجات مو�سوع التفاقية لطرف اآخر غري ال�سركة، يكون لل�سركة حق املطالبة بالتعوي�س 

من موؤ�س�سة م�سنع مقبل اخللف.

تتم ت�سوية املنازعات التي تن�ساأ عن تنفيذ هذه التفاقية عن طريق التحكيم يف اململكة العربية ال�سعودية.

تخ�سع هذه التفاقية لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية ولوائحها.

هـ- �شركة تطوير احللول الرقمية وااللكرتونية املحدودة

لتوزيع منتجات  الرقمية"( يف 2014/01/01م  الرقمية واللكرتونية املحدودة )"�سركة تطوير احللول  اتفاقية توزيع مع �سركة تطوير احللول  ال�سركة  اأبرمت 
تت�سمن الأجهزة الكهربائية. والتي  ال�سعودية  العربية  اململكة  "فيليب�س" يف 

مدة هذه التفاقية �سنة واحدة )1( تبداأ اعتبارًا من 2014/01/01م ويجوز جتديدها ملدة مماثلة مبوجب اإ�سعار خطي. انتتهت مدة �سالحية هذه التفاقية وهي 
حاليًا قيد التجديد.

وتتعهد �سركة تطوير احللول الرقمية مبوجب هذه التفاقية بعر�س الأ�سعار الأكرث تناف�سية على �سركة �ساكو، واإل جاز ل�سركة �ساكو املطالبة بالتعوي�س. كما تتعهد 
باإ�سعار ال�سركة مبدة ل تقل عن ثالثني يومًا يف حال رغبت بتغيري اأ�سعار املنتجات املتفق عليها.

واإذا رغب اأي طرف يف اإنهاء العقد، يتعني عليه اأن يوجه اإ�سعارًا ل تقل مدته عن 90 يومًا للطرف الآخر.

تخ�سع هذه التفاقية لأنظمة اململكة ولوائحها.
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و- املوّردون املحليون االآخرون

القهوة  اإعداد  اأجهزة  املنتجات والأدوات يف متاجرها مع حوايل 300 موّرد حملي )ومنها توزيع  لتوزيع عدد من  اتفاقية جتارية منوذجية  اأبرمت �سركة �ساكو 
وم�ستلزمات املطابخ(. 

اإن مدة هذه التفاقيات �سنة واحدة )1( يجوز جتديدها لفرتة مماثلة مبوجب اإ�سعار خطي.

وتفيد هذه التفاقيات باأن التخلف عن ت�سليم الب�سائع ل�سركة �ساكو، لفرتة �سهر واحد اأو اأكرث، من دون توجيه اإ�سعار م�سبق �سيوؤدي اإلى �سطب املوّرد املعني من 
قائمة موّردي �سركة �ساكو.

واإذا رغب اأي طرف يف اإنهاء العقد، يتعني عليه اأن يوجه اإ�سعارًا للطرف الآخر ل تقل مدته عن 90 يومًا.

تخ�سع هذه التفاقيات لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية ولوائحها.

اتفاقيات البرمجيات وتقنية المعلومات 2 - 2 - 22

فيما يلي ملخ�س باأهم التفاقيات التي اأبرمتها ال�سركة يف جمال الربجميات وتقنية املعلومات:

2- اتفاقية تطبيق برنامج )Futura 4POS( مع شركة سيل إنفوتيك

يف تاريخ 2013/03/20م، اأبرمت ال�سركة اتفاقية مع �سركة �سيل اإنفوتيك لتنفيذ برنامج )Futura 4POS( وهو نظام الإدارة نقاط البيع والفواتري، تعهدت �شركة 
�سيل اإنفوتيك مبوجبها بتزويد �سركة �ساكو بنظام معلوماتي متطور لدعم اإدارة عمليات املبيعات وال�سعار. ويف تاريخ 2013/11/29م مت تطبيق هذا الربنامج 

وح�سلت ال�سركة على اخلدمات املتفق عليها مبوجب هذه التفاقية. 

ل يتحمل اأي طرف م�سوؤولية تعوي�س الطرف الآخر عن اأي اأ�سرار غري مبا�سرة تن�ساأ مبوجب التفاقية اأو تكون متعلقة بها، حتى لو مت اإ�سعار هذا الطرف باإمكانية 
ح�شول تلك االأ�شرار. علمًا اأن كل طرف يتحمل م�شوؤولية اإ�شراره بالطرف االآخر ب�شكل مبا�شر نتيجة خمالفته الأحكام هذه االتفاقية، باالإ�شافة اإلى عدم التزامه 

ب�سرية املعلومات املرتبطة بهذه التفاقية.

ولأي طرف حق اإنهاء التفاقية بتوجيه اإ�سعار خطي اإلى الطرف الآخر مدته ت�سعني )90( يومًا. اأما يف حال اإخالل اأحد الطرفني ببنود هذه التفاقية، يحق للطرف 
الآخر اإنهاء التفاقية بعد توجيه اإ�سعار خطي بالإخالل اإذا مل يتّم معاجلته خالل ثالثني )30( يومًا من تاريخ الإ�سعار. كما يجوز لأي طرف اإنهاء هذه التفاقية 
بتوجيه اإ�سعار خطي للطرف الآخر يف حال اتخاذ اأي اإجراءات تتعّلق بالإفال�س اأو الإع�سار اأو الت�سفية من جانب اأو بحق الطرف الآخر، اأو يف حال تعيني متنازل 

له اأو وكيل ل�سالح الدائنني اأو حار�س ق�سائي اأو اأي اإجراءات م�سابهة. 

تخ�سع هذه التفاقية لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية ولوائحها.

2- طلبات �شراء منتجات تقنية املعلومات

تقوم ال�سركة من وقت اإلى اآخر ب�سراء العديد من منتجات تقنية املعلومات، وذلك وفقًا لحتياجاتها. يتم ذلك بوا�سطة طلبات �سراء متعددة، يحوي كل طلب 
ب�سكل رئي�سي على ما يلي:

رقم وتاريخ طلبية ال�سراء �
رقم الفاتورة املبدئية �
طريقة الدفع والت�سليم �
هوية ال�سلعة وموا�سفاتها  �
ا�سم ال�سلعة و�سعرها وكمياتها �
جمموع القيمة �

اتفاقيات الدعم 2 - 2 - 22

اتفاقية الدعم الشاملة مع صندوق تنمية الموارد البشرية

يف تاريخ 1434/03/28هـ )املوافق 2013/02/09م(، اأبرمت ال�سركة اتفاقية مع �سندوق تنمية املوارد الب�سرية )"�سندوق التنمية"( وذلك لال�ستفادة من برامج 
الدعم املقدمة من ال�سندوق والتي تعنى بدعم وتدريب وتوظيف املوارد الب�سرية لدى �سركة �ساكو. 

يتعهد �سندوق التنمية مبوجب هذه التفاقية بتقدمي الدعم املايل مقابل ت�سكني امل�ستفيدين من برامج الدعم، وتتعهد �سركة �ساكو بتوقيع عقد عمل مع امل�ستفيدين 
وفق �سيغة عقد العمل املعتمدة من �سندوق التنمية، وعدم تخفي�س رواتبهم بعد انتهاء مدة التفاقية، بالإ�سافة اإلى عدم حت�سيل اأي مبالغ مالية من امل�ستفيدين 

كتكاليف التدريب اأو غريها.
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تبداأ هذه التفاقية يف 1434/03/28هـ )املوافق 2013/02/09م( وتبقى �شارية املفعول ملدة اثني ع�شر �شهرًا، تتجدد ملدة اأو مدد مماثلة ب�شرط اأن تقوم �شركة 
�ساكو بتحديث بياناتها اإلكرتونيًا. وقد قامت �سركة �ساكو بتحديث بياناتها اإلكرتونيًا وبالتايل ُجددت هذه التفاقية ملدة �سنة اإ�سافية، كما مت جتديدها ملدة �سنة 

اإ�سافية اأخرى. 

يحق ل�سندوق التنمية ف�سخ هذه التفاقية يف حال:

اإخالل �سركة �ساكو باأي من اأحكام هذه التفاقية  �
ح�سول �سركة �ساكو على الدعم من �سندوق التنمية بناء على معلومات غري �سحيحة اأو مزورة �
قيام �سركة �ساكو ب�سرف مبالغ الدعم لغري ما خ�س�ست له �
عدم تنفيذ �سركة �ساكو للربامج التدريبية املتفق عليها �
عدم ا�ستكمال �سركة �ساكو جلميع اأو بع�س البيانات املطلوبة من �سندوق التنمية  �

تخ�سع هذه التفاقية لأنظمة ولوائح �سندوق التنمية.

التأمين 3   11

قامت ال�شركة بالتاأمني �شد خمتلف املخاطر املرتبطة باأعمالها، واأ�شولها، وامل�شوؤولية العامة �شد الغري، والتاأمني على املبالغ النقدية �شد ال�شرقة وخيانة االأمانة. 
وتعتقد ال�سركة اأن بوال�س التامني توفر غطاء تاأميني بحدود تعتقد ال�سركة اأنها كافية، وذلك حلماية ال�سركة من اخل�سائر املالية اجلوهرية اأو �سد الإ�سابات 
ال�سخ�سية التي قد يعاين منها الأ�سخا�س داخل املواقع اخلا�سة بال�سركة اأو احلوادث التي قد تطراأ يف �سياق �سري الأعمال الطبيعي، اأو الأ�سرار التي قد تلحق 
باأ�سولها اأو ممتلكاتها. وتنوي ال�سركة جتديد بوال�س التاأمني عند انتهاء كل منها. كما اأنه ل يوجد يف الوثائق احلالية بنود اأو ا�ستثناءات جوهرية يف تغطية التاأمني 

مل يتم الإف�ساح عنها يف هذه الن�سرة.

.وترد اأدناه التفا�سيل الرئي�سية حول وثائق التاأمني اخلا�سة بال�سركة:

اجلدول 11-2: التفا�شيل الرئي�شية لوثائق التاأمني التي حتتفظ بها ال�شركة
�شركة 
التاأمني

قيمة الوثيقة املبلغ املوؤّمن عليهاالأحكام املهمةفرتة التغطيةرقم البولي�شةنوع التاأمني
املدفوعة

�سركة األيانز 
ال�سعودي 
الفرن�سي 

للتاأمني 
التعاوين

بولي�سة �سمان 
الأمانة

FGI/10777 2014/06/01م اإلى
2015/05/31م

التغطية:

اأعمال الغ�س اأو اخليانة من 	•
قبل املوظفني.

جوازات �سفر املوظفني 	•
املحفوظة مع ال�سركة

اال�شتثناءات:

الأعمال العدوانية 	•

اأي عمل اأو اأعمال غ�س اأو 	•
خيانة يقرتفها اأحد املوظفني 
والتي يتم اكت�سافها بعد �ستة 

اأ�سهر من انتهاء عمله؛

وا�ستثناءات اأخرى ح�سبما 	•
تن�س عليه وثيقة التاأمني

- اإجمايل املبلغ املوؤّمن 
عليه:

3.000.000 ريال �سعودي

- احلد الأق�سى للتعوي�س 
هو 550.000 ريال �سعودي 

لكل �شخ�ض �شرط اأال 
يتعدى املبلغ 3.000.000 

ريال �سعودي

77.525 ريال 
�سعودي
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�شركة 
التاأمني

قيمة الوثيقة املبلغ املوؤّمن عليهاالأحكام املهمةفرتة التغطيةرقم البولي�شةنوع التاأمني
املدفوعة

�سركة األيانز 
ال�سعودي 
الفرن�سي 

للتاأمني 
التعاوين

تاأمني النقل 
الربي

TOC/135434 2014/06/01م اإلى
2015/05/31م

التغطية:

اأي خ�سارة اأو �سرر يلحق بال�سحنات 
اأو الب�سائع العامة التي ُتنقل بّرًا داخل 

اململكة العربية ال�سعودية.

اال�شتثناءات:

احلرب والأعمال التخريبية 	•
والأعمال العدوانية

التلوث	•

املخاطر ال�شيا�شية، وخماطر 	•
ال�سمانات املالية والئتمان؛ 

وا�ستثناءات اأخرى ح�سبما 	•
تن�س عليه وثيقة التاأمني

- اإجمايل املبلغ املوؤّمن 
عليه:

290.000.000 ريال 
�سعودي

- احلد الأق�سى للتعوي�س 
لكل �سحنة هو 6.000.000 

ريال �سعودي

435.000 ريال 
�سعودي

�سركة األيانز 
ال�سعودي 
الفرن�سي 

للتاأمني 
التعاوين

تاأمني ال�سحن 
البحري

TOC/135442 2014/06/01م اإلى
2015/05/31م

التغطية:

اأي خ�سارة اأو �سرر يلحق بال�سحنات 
والب�سائع العامة التي ُتنقل جوًا و/
اأو بحرًا من اأي مكان يف العامل اإلى 

ن عليه يف اململكة العربية  م�ستودع املوؤمَّ
ال�سعودية.

اال�شتثناءات:

الت�سرب والتلوث؛	•

املخاطر ال�سيا�سية؛	•

التلوث الإ�سعاعي؛	•

وا�ستثناءات اأخرى ح�سبما 	•
تن�س عليه وثيقة التاأمني

- اإجمايل املبلغ املوؤّمن 
عليه:

508.000.000 ريال 
�سعودي

- احلد الأق�سى للتعوي�س 
هو 6.000.000 ريال 

لل�سحنة الواحدة

 1.397.000
ريال �سعودي
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�شركة 
التاأمني

قيمة الوثيقة املبلغ املوؤّمن عليهاالأحكام املهمةفرتة التغطيةرقم البولي�شةنوع التاأمني
املدفوعة

�سركة األيانز 
ال�سعودي 
الفرن�سي 

للتاأمني 
التعاوين

2014/06/01م اإلى MNY/10785بولي�سة مالية
2015/05/31م

التغطية:

خ�سارة الأموال املحفوظة يف اخلزنات 
يف كل من املنطقة الو�سطى وال�سرقية 

والغربية يف اململكة

اال�شتثناءات:

خ�سارة ب�سبب �سرقة اأو 	•
اختال�س اأو خيانة الأمانة من 

ن عليه؛ جانب موظفي املوؤمَّ

خ�سارة ناجمة عن اأخطاء 	•
كتابية اأو حما�سبية؛

اجتياح ع�سكري اأو متّرد اأو 	•
اأعمال �سغب اأو ا�سطرابات 

مدنية.

وا�ستثناءات اأخرى ح�سبما 	•
تن�س عليه وثيقة التاأمني

- خ�سارة الأموال املحفوظة 
يف اخلزنات:

                         3.346.000
ريال �سعودي.

- احلد الأق�سى للتعوي�س 
هو نف�س مبلغ التاأمني 

وهو 3.346.000                          
ريال �سعودي.

- الأموال املنقولة: 
1.140.077.500 ريال 

�سعودي

- احلد الأق�سى 
للتعوي�س لكل مطالبة 

هو 3.500.000  ريال 
�سعودي(

213.965 ريال 
�سعودي

�سركة األيانز 
ال�سعودي 
الفرن�سي 

للتاأمني 
التعاوين

التاأمني ال�سامل 
على ال�سيارات 

والآليات 

MFP/69153 2014/06/01م اإلى
2015/05/31م

التغطية:

خ�سارة �سيارة موؤّمن عليها اأو �سرر 
يلحق بها: وفقًا للقوائم املرفقة لكل 

�سيارة اأو مركبة

امل�سوؤوليات جتاه الغري: 10.000.000 
ريال �سعودي

اال�شتثناءات:

الإهالك؛	•

اخل�سارة التبعية؛	•

حادث يح�سل خارج النطاق 	•
اجلغرايف املحدد؛

�سائق ما دون الثامنة ع�سر 	•
من العمر؛

احلرب، والإ�سرابات، 	•
والأعمال ا العدوانية، 

والتعّر�س ملواد نووية/م�سعة

- اإجمايل املبلغ املوؤّمن 
عليه: 

4.845.000 ريال �سعودي

احلد الأق�سى للتعوي�س لكل 
مطالبة هو القيمة ال�سوقية 

اأو قيمة التاأمني، اأيهما اأقل، 
ناق�س املبالغ املخ�سومة 

)deductible(

156.310 ريال 
�سعودي

�سركة األيانز 
ال�سعودي 
الفرن�سي 

للتاأمني 
التعاوين

التاأمني ال�سامل 
على املمتلكات

PAR/12286 2014/06/01م اإلى
2015/05/31م

التغطية:

جميع الأخطار على املمتلكات.

اال�شتثناءات:

الأعمال العدوانية 	•

وا�ستثناءات اأخرى ح�سبما 	•
تن�س عليه وثيقة التاأمني

- اإجمايل املبلغ املوؤّمن 
عليه: 923.740.094 ريال 

�سعودي

احلد الأق�سى للتعوي�س هو 

100.000.000 ريال 
�سعودي للموقع الواحد لكل 

حادث

 1.242.765
ريال �سعودي
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�شركة 
التاأمني

قيمة الوثيقة املبلغ املوؤّمن عليهاالأحكام املهمةفرتة التغطيةرقم البولي�شةنوع التاأمني
املدفوعة

�سركة األيانز 
ال�سعودي 
الفرن�سي 

للتاأمني 
التعاوين

بولي�سة 
م�سوؤولية عامة

PLI/11007 2014/06/01م اإلى
2015/05/31م

التغطية:

الوفاة اأو الإ�سابة اجل�سدية العر�سية 
و/اأو فقدان اأو تلف املمتلكات الناجمة 

عن اأعمال املوؤمن له والتي حتدث 
خالل فرتة التاأمني يف الأماكن 

املو�سحة يف وثيقة التاأمني.

اال�شتثناءات:

الت�سهري	•

خ�سارة مالية اأ�سلية اأو تبعية	•

الغرامات والعقوبات	•

التلوث الإ�سعاعي	•

وا�ستثناءات اأخرى ح�سبما 	•
تن�س عليه وثيقة التاأمني

- اإجمايل املبلغ املوؤّمن 
عليه:

40.000.000 ريال 
�سعودي 

)احلد الأق�سى للتعوي�س 
هو

20.000.000 لكل 
حادث، وبحد اأق�سى 

)40.000.000

21.625 ريال 
�سعودي

امل�سدر: ال�سركة

يف 11 �سبتمرب 2013م، اندلع حريق يف بناء املركز الرئي�سي ومتجر �سركة �ساكو الواقع يف �سارع التخ�س�سي يف الريا�س، ونتج عنه �سرر كبري على م�ستوى املتجر 
ومكاتب ال�سركة. وكانت ال�سركة قد قامت �سابقًا بالتاأمني على املبنى مبوجب بولي�سة تاأمني �سادرة من �سركة األيانز. وقد طالبت �سركة �ساكو �سركة األيانز مبلغًا 
وقدره 25.2 مليون ريال �سعودي وعليه مت ا�ستالم مبلغ 5 ماليني ريال �سعودي كدفعة اأولى، يف حني ما زالت ال�سركة تتابع مطالبتها باملبلغ املتبقي من التعوي�س 

من خالل �سركة متخ�س�سة )للمزيد من املعلومات، يرجى مراجعة الفقرة 6.7.1 )الذمم املدينة(.

ويف 1 اأكتوبر 2013م، اندلع حريق يف مركز التوزيع التابع ملتجر ال�سركة يف مدينة الإح�ساء نتج عنه خ�سائر قدرتها ال�سركة بحوايل 3.1 مليون ريال �سعودي. وما 
زالت ال�سركة تتابع مطالبتها بهذا التعوي�س.

ويف 17 نوفمرب 2013م، ت�سببت ال�سيول بالإ�سرار مبتجر �ساكو الواقع يف حي البديعة يف الريا�س وقدرت ال�سركة اخل�سائر الناجتة عنها مببلغ حوايل 1.27 مليون 
ريال �سعودي. وقد مت قب�س هذا املبلغ بالكامل.

التسهيالت المصرفية 3   11

اأبرمت ال�سركة اتفاقيات قرو�س وت�سهيالت ائتمانية مع ثالثة بنوك حملية. وتقر ال�سركة باأن جميع ترتيبات التمويل اجلوهرية قد مت ت�سمينها يف هذا امللخ�س، 
بالإ�سافة على ان جميع البنود الرئي�سية لكل اتفاقيات التمويل وال�سمانات وال�سندات لأمر وغريها من ترتيبات التمويل اجلوهرية قد مت ت�سمينها، كما اأنه ل 
يوجد اأي اإخالل ب�شروط اأو تعهدات عقود التمويل. كما اأن بع�ض اتفاقيات التمويل التي اأبرمتها ال�شركة تت�شمن بند يعطي احلق للجهة املانحة للتمويل باإنهاء 
التفاقية عند تغري ملكية ال�سركة بدون موافقة م�سبقة من الطرف الآخر. ولقد ح�سلت ال�سركة على هذه املوافقات. وفيما يلي ملخ�س عن الت�سهيالت امل�سرفية 

التي ت�ستفيد منها ال�سركة:

البنك السعودي البريطاني )"ساب"( 2 - 2 - 22

يف 2013/11/11م اأبرمت ال�سركة اتفاقية لت�سهيالت اإ�سالمية )مرابحة( مع البنك ال�سعودي الربيطاين لال�ستفادة من ت�سهيالت قدرها مائة وثمانية ماليني 
وت�سعمائة وخم�سة وثمانني األف )108.985.000( ريال �سعودي )"ت�شهيالت بنك �شاب"(، علمًا اأن هذه الت�سهيالت �ساحلة حتى تاريخ 2014/06/30م. 

تتكون هذه الت�سهيالت من:

متويل مرابحة/التورق باملعادن بقيمة ثالثة ماليني و�سبعمائة واأربعة ع�سر األف )3.714.000( ريال �سعودي  �
متويل مرابحة/التورق باملعادن بقيمة ع�سرة ماليني )10.000.000( ريال �سعودي  �
متويل مرابحة/التورق باملعادن بقيمة ثمانية ماليني ومائتان واثنا ع�سر األف )8.212.000( ريال �سعودي  �
متويل مرابحة/التورق باملعادن بقيمة خم�سة ماليني وت�سعة وخم�سون األف )5.059.000( ريال �سعودي  �
متويل مرابحة/التورق باملعادن بقيمة اأربعني مليون )40.000.000( ريال �سعودي  �
متويل العتمادات امل�ستندية باملرابحة )عند الطالع/اآجلة/فئة ب( بقيمة ثالثني مليون )30.000.000( ريال �سعودي  �
ال�سمانات البتدائية والنهائية والدفعة املقدمة بقيمة مليوين )2.000.000( ريال �سعودي  �
ت�شهيالت التحوط من تقلبات اأ�شعار ال�شرف بالعمالت االأجنبية: متويل مرابحة التورق بقيمة خم�شة ماليني )5.000.000( ريال �سعودي  �

ح�ساب اإ�سالمي نقدي بقيمة خم�سة ماليني )5.000.000( ريال �سعودي.
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عليها،  الإدارة  مبنى  لإقامة  اأر�س  ل�سراء  اجلزئي  والتمويل  �ساكو"،  "عامل  ا�سم  حتت  متاجر   3 )بناء  ال�سركة  عمليات  متويل  اإلى  الت�سهيالت  هذه  وتهدف 
وترميم متجر التخ�ش�شي، وبناء متجر ال�شواري، ومتويل راأ�ض املال العامل، والواردات، واإ�شدار الكفاالت فيما يتعلق باأن�شطة ال�شركة، والتحّوط من خماطر 
ال�شرف االأجنبي املت�شل بالتجارة(. هذا مع العلم اأن ت�شهيالت التحّوط من خماطر ال�شرف االأجنبي االإ�شالمي الذي ي�شتمل على تغطية بقيمة خم�شة ماليني 

)5.000.000( ريال �شعودي حتتوي على �شروط اإ�شافية، منها:

توافق التفاقية مع ال�سريعة الإ�سالمية �
التنازل عن احل�سانة �
عدم التنازل عن التفاقية اأو اأي من التزاماتها بدون موافقة البنك ال�سعودي الربيطاين اخلطية �
جميع الت�سهيالت قابلة للتجديد �سنويًا، و�سيكون لكل معاملة مرابحة مدة ل تتعدى 6 اأ�سهر من تاريخ ال�سراء من قبل البنك، ول تقل عن 30 يومًا.  �

اإن خطوط االئتمان هذه م�شمونة مبوجب: 

�سند لأمر عند الطلب مقدم من ال�سركة مببلغ مائة وثمانية مليون وت�سعمائة وخم�سة وثمانني األف )108.985.000( ريال �سعودي؛  �
كفالة �سخ�سية من خالد حممد عبدالعزيز احلميدي مببلغ اأربعة ع�سر مليون وخم�سمائة وواحد وثالثني األف وثالثمائة وثالثة وثالثني )14.531.333(  �

ريال �سعودي؛ 
كفالة �سخ�سية من عبد الرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي مببلغ اثنني وثالثني مليون و�ستمائة وخم�سة وت�سعني األف وخم�سمائة )32.695.500( ريال  �

�سعودي؛ 
وثالثني  � وثالثة  وثالثمائة  األف  وثالثني  وواحد  وخم�سمائة  مليون  ع�سر  اأربعة  مببلغ  احلميدي  عبدالعزيز  حممد  �سمري  من  �سخ�سية  كفالة 

)14.531.333( ريال �سعودي؛ 
كفالة �سخ�سية من هيثم حممد عبدالعزيز احلميدي مببلغ اأربعة ع�سر مليون وخم�سمائة وواحد وثالثني األف وثالثمائة وثالثة وثالثني )14.531.333(  �

ريال �سعودي؛ 
كفالة �سخ�سية من �سموءل عبداهلل طه بخ�س مببلغ اثنني وثالثني مليون و�ستمائة وخم�سة وت�سعني األف وخم�سمائة )32.695.500( ريال �سعودي. �

اأبرمت ال�سركة اتفاقية ت�سهيل باملرابحة اإ�سافية لتمويل �سلف امل�ساهمني بقيمة ثالثني مليون )30.000.000( ريال �سعودي عن طريق  ويف 2013/12/19م 
املعادن الثمينة واملتوفر ملدة �سنتني وملرة واحدة من تاريخ ال�سراء من جانب البنك ال�سعودي الربيطاين و�سمن حد اأدنى مدته 30 يومًا لكل معاملة.

اإن الت�سهيل الإ�سايف م�سمون مبوجب:

�سند لأمر مقدم من ال�سركة مببلغ ثالثني مليون )30.000.000( ريال �سعودي؛ �
كفالة �سخ�سية من عبدالرحمن ح�سن �سربتلي بقيمة ت�سعة ماليني )9.000.000( ريال �سعودي؛ �
كفالة �سخ�سية من خالد حممد احلميدي مببلغ اأربعة ماليني )4.000.000( ريال �سعودي؛ �
كفالة �سخ�سية من �سمري حممد احلميدي مببلغ اأربعة ماليني )4.000.000( ريال �سعودي؛ �
كفالة �سخ�سية من هيثم حممد احلميدي مببلغ اأربعة ماليني )4.000.000( ريال �سعودي؛ �
كفالة �سخ�سية من �سموءل عبداهلل بخ�س بقيمة ت�سعة ماليني )9.000.000( ريال �سعودي. �

 ويف تاريخ 2014/06/30م بلغ اإجمايل قيمة ت�سهيالت بنك �ساب مائة وثمانية وثالثون مليون وت�سعمائة وخم�سة وثمانون األف )138.985.000( ريال �سعودي. 
كما بلغ املبلغ الإجمايل امل�ستخدم من قبل ال�سركة )مبا فيه العتمادات امل�ستندية وخطابات ال�سمان القائمة( مبوجب هذه التفاقية يف تاريخ 2014/06/30م 

مائة و�سبعة ماليني وت�سعمائة وخم�سة وثمانون وثمامنائة و�ستة و�ستون )107.985.866( ريال �سعودي. 

ويف تاريخ 2014/08/14م قامت ال�سركة بتجديد التفاقيتني اأعاله لي�سبح اإجمايل حدود الت�سهيالت املتاحة لل�سركة مائة واثنان وثالثون مليون وثمامنائة وت�سع 
وثالثون األف وت�سعمائة وخم�سة وثالثون )132.839.935( ريال �سعودي*، وهي �ساحلة حتى تاريخ 2015/09/30م.

تتكون هذه الت�سهيالت من:

متويل مرابحة/التورق باملعادن بقيمة )3.847.674.14( ريال �سعودي  �
متويل مرابحة/التورق باملعادن بقيمة )2.141.666.61( ريال �سعودي  �
متويل مرابحة/التورق باملعادن بقيمة )33.500.593.56( ريال �سعودي  �
متويل مرابحة/التورق باملعادن بقيمة )21.250.000( ريال �سعودي  �
متويل العتمادات امل�ستندية باملرابحة )عند الطالع/اآجلة/فئة ب( بقيمة )50.000.000( ريال �سعودي  �
ت�سهيالت �سرف العمالت املبني على �سيغة الوعد بقيمة )5.000.000( ريال �سعودي �
ت�سهيالت بطاقة ائتمان بقيمة )100.000( ريال �سعودي �
ح�ساب اإ�سالمي نقدي بقيمة خم�سة ماليني )5.000.000( ريال �سعودي �
متويل مرابحة/التورق باملعادن بقيمة ع�سرة ماليني )10.000.000( ريال �سعودي �
ال�سمانات البتدائية والنهائية والدفعة املقدمة بقيمة مليوين )2.000.000( ريال �سعودي �
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اإن هذه التفاقية م�سمونة مبوجب:

األف وت�سعمائة وخم�سة وثالثون )132.839.935( ريال  � �سند لأمر مقدم من ال�سركة مببلغ مائة واثنان وثالثون مليون وثمامنائة وت�سعة وثالثون 
�سعودي

كفالت �سخ�سية م�سمولة من �سمن الكفالت اخلا�سة بالتفاقيتني املذكورتني اأعاله �
ويحق للبنك ال�سعودي الربيطاين باأن ي�سحب اأو يلغي حدود الت�سهيالت املو�سحة يف اتفاقية الت�سهيالت واملطالبة بت�سديد جميع اللتزامات امل�ستحقة ويف حال تغري 
امللكية، فاإن للبنك احلق باأن يعدل اأحكام و�شروط الت�شهيالت احلالية بطلب �شمانات اإ�شافية واملطالبة ب�شداد املبالغ امل�شتحقة واإلغاء احلدود اأو تعليق ا�شتخدام 
الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة. وللبنك احلق املطلق يف دمج احل�سابات املحفوظة با�سم ال�سركة اأو توحيد كافة املبالغ امل�ستحقة يف اأي وقت وفقًا لتقديره وبدون 

اأي اإ�سعار م�سبق لل�سركة.

وقد اأ�سعرت �سركة �ساكو البنك ال�سعودي الربيطاين يف 2014/05/13م بالكتتاب العام الأويل املتوقع، وطلبت موافقته على عدم اعتبار اأي حالة ناجمة عن عملية 
الكتتاب هذه اإخالًل اأو حالة تق�سري مبوجب اتفاقية الت�سهيالت. وقد مت احل�سول على موافقة البنك ال�سعودي الربيطاين يف 2014/05/13م.

املبلغ الإجمايل امل�ستخدم من قبل ال�سركة )مبا فيه العتمادات امل�ستندية وخطابات ال�سمان القائمة( مبوجب هذه التفاقية يف تاريخ 2014/12/31م هو مائة 
وواحد وع�سرون مليون وت�سعمائة و�ستة واأربعون األف ومائة وخم�سة وثالثون )121.946.135( ريال �سعودي. 

* يرجى املالحظة اأن جمموع الت�سهيالت الواردة هنا هو اأعلى من جمموع الت�سهيالت املن�سور يف القوائم املالية ب�سبب اختالف احلدود املتاحة للقرو�س متو�سطة الأجل، حيث اأن القوائم املالية تظهر احلدود 

املتوفرة لال�ستخدام، يف حني اأن امللخ�س اأعاله يظهر كامل حدود القرو�س متو�سطة الأجل عند توقيع التفاقية.

البنك السعودي الفرنسي 2 - 2 - 22

يف 2014/01/02م اأبرمت ال�سركة اتفاقية للت�سهيالت الإ�سالمية مع البنك ال�سعودي الفرن�سي لال�ستفادة من ت�سهيالت بقيمة �ستة و�ستني مليون و�ستمائة و�سبعة 
وثمانني األف )66.687.000(* ريال �سعودي وتهدف هذه الت�سهيالت اإلى متويل عمليات ال�سركة وتو�سيع متجر "عامل �ساكو" يف جدة. تتكون هذه الت�سهيالت 

من:  )"ت�شهيالت البنك ال�شعودي الفرن�شي"( 

ت�سهيالت متعددة الأغرا�س: قرو�س ق�سرية الأجل ومتويل �سراء وبيع ال�سلع )التورق( بقيمة اأربعة ع�سر مليون )14.000.000( ريال �سعودي  �
ت�سهيالت متعددة الأغرا�س: لإ�سدار العتمادات امل�ستندية بالإطالع/مبدة عرفية )توريد متعدد(، روابط متعددة )دفعة مقدمة، �سندات العطاء  �

والأداء و�سمانات ال�سداد، متويل �سراء وبيع ال�سلع )التورق( والقرو�س الق�سرية الأجل بقيمة خم�سني مليون )50.000.000( ريال �سعودي
�سمانات ال�سداد بقيمة مائة و�سبعة وثمانون األف )187.000( ريال �سعودي  �
قر�س طويل الأجل بقيمة مليونني وخم�سمائة األف )2.500.000( ريال �سعودي �

علمُا اأن هذه التفاقية انتهت يف تاريخ 30 نوفمرب 2014م، وهي حاليُا قيد التجديد.

اأما التزامات ال�سركة جلميع الت�سهيالت الإئتمانية املقدمة من البنك فهي م�سمونة مبوجب: 

�سند لأمر عند الطلب مقدم من ال�سركة مببلغ �ستة و�ستني مليون و�ستمائة و�سبعة وثمانني األف )66.687.000( ريال �سعودي؛  �
كفالة �سخ�سية من خالد حممد عبدالعزيز احلميدي مببلغ ثالثمائة وثالثة وثالثني األف واأربعمائة وخم�سة وثالثني )333.435( ريال �سعودي؛  �
كفالة �سخ�سية من عبد الرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي عن مبلغ ع�سرين مليون و�ستة اآلف ومائة )20.006.100( ريال �سعودي؛  �
كفالة �سخ�سية من �سمري حممد عبدالعزيز احلميدي مببلغ ثالثمائة وثالثة وثالثني األف واأربعمائة وخم�سة وثالثني )333.435( ريال �سعودي؛  �
كفالة �سخ�سية من هيثم حممد عبدالعزيز احلميدي مببلغ ثالثمائة وثالثة وثالثني األف واأربعمائة وخم�سة وثالثني )333.435( ريال �سعودي؛  �
كفالة من �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت مببلغ خم�سة وع�سرين مليون و�ستمائة واأربعة و�سبعني األف واأربعمائة وخم�سة وت�سعني )25.674.495(  �

ريال �سعودي؛ 
كفالة من �سركة اأبرار العاملية القاب�سة مببلغ ع�سرين مليون و�ستة اآلف ومائة )20.006.100( ريال �سعودي.  �

وتت�شمن هذه االتفاقية ال�شروط التالية:

الن�سبة الق�سوى للقرو�س اإلى اإجمايل حقوق امل�ساهمني 1:2 �
الن�سبة الأدنى ملعدل التداول 1:1.5 �
اإيداع 30٪ من املبيعات يف ح�ساب ال�سركة لدى البنك �
احلد الأدنى حلقوق ال�سركاء يف ال�سركة هو 250 مليون ريال �سعودي �
احلد الأق�سى لتوزيعات الأرباح 50٪ من �سايف الدخل �

ويحق للبنك ال�سعودي الفرن�سي ممار�سة حق املقا�سة على اأي حقوق ملكية اأو م�سالح تخ�س ال�سركة حتت عهدة ورقابة البنك لت�سوية اأي مبالغ موجبة الدفع من 
قبل ال�سركة. ويجوز للبنك باأن ي�سحب اأو يلغي حدود الت�سهيالت املمنوحة لل�سركة واملطالبة بت�سديد جميع اللتزامات امل�ستحقة بعد اإ�سعار ال�سركة خطيًا قبل 15 
يوم من تاريخ املطالبة. وللبنك اأي�سًا احلق املطلق يف تغيري مبلغ الر�سوم ون�سبة الأرباح ودمج احل�سابات املحفوظة با�سم ال�سركة اأو توحيد كافة املبالغ امل�ستحقة 

يف اأي وقت وفقًا لتقديره وبدون اأي اإ�سعار م�سبق لل�سركة.
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وقد اأ�سعرت �سركة �ساكو البنك ال�سعودي الفرن�سي يف 2014/05/13م بالكتتاب العام الأويل املتوقع، وطلبت موافقته على عدم اعتبار اأي حالة ناجمة عن عملية 
الكتتاب هذه اإخالًل اأو حالة تق�سري مبوجب اتفاقية الت�سهيالت. وقد مت احل�سول على موافقة البنك ال�سعودي الفرن�سي يف 2014/05/13م.

املبلغ الإجمايل امل�ستخدم من قبل ال�سركة )مبا فيه العتمادات امل�ستندية وخطابات ال�سمان القائمة( مبوجب هذه التفاقية يف تاريخ 2014/12/31م هو خم�سة 
وربعون مليون وثالثمائة وواحد وخم�سون )45.000.351( ريال �سعودي.

يف  تبداأ  ال�سعودي  الريال  مقابل  الأمريكي  الدولر  لعملة  م�ستقبلي  �سراء  اتفاقية  الفرن�سي  ال�سعودي  البنك  مع  ال�سركة  اأبرمت  2014/09/15م  تاريخ  يف 
2015/03/17م وتنتهي يف 2017/02/16م. تعهدت ال�سركة مبوجب هذه التفاقية ب�سراء مبلغ قدره ثالثة ماليني )3.000.000( دولر اأمريكي �سهريا حت�سب 
اثني ع�سر مليون  ال�سركة بقيمة  اإن هذه التفاقية م�سمونة مبوجب �سند لأمر مقدم من  ا�ستحقاق كل عملية �سراء.  بتاريخ  ال�سائد  اأ�سا�س �سعر ال�سرف  على 

)12.000.000( ريال �سعودي. تخ�سع هذه التفاقية لالأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية.
* يرجى املالحظة اأن جمموع الت�سهيالت الواردة هنا هو اأعلى من جمموع الت�سهيالت املن�سور يف القوائم املالية ب�سبب اختالف احلدود املتاحة للقرو�س متو�سطة الأجل، حيث اأن القوائم املالية تظهر احلدود 

املتوفرة لال�ستخدام، يف حني اأن امللخ�س اأعاله يظهر كامل حدود القرو�س متو�سطة الأجل عند توقيع التفاقية.

البنك السعودي لالستثمار 2 - 2 - 22

مليون  وثمانني  خم�سة  بقيمة  ت�سهيالت  من  لال�ستفادة  لال�ستثمار  ال�سعودي  البنك  مع  الإ�سالمية  للت�سهيالت  اتفاقية  ال�سركة  اأبرمت  2013/12/31م  يف 
من:  )85.000.000( ريال �سعودي لتمويل متطلبات راأ�س املال العامل. وتتكون هذه الت�سهيالت )"ت�شهيالت البنك ال�شعودي لال�شتثمار"( 

ت�سهيل مرابحة متو�سط الأجل بقيمة خم�سة ع�سر مليون )15.000.000( ريال �سعودي  �
مليون  � �سبعني  بقيمة  املحلي  ال�سوق  من  ب�ساعة  ل�سترياد/�سراء  )حملية/لال�سترياد(  الدفع  اآجلة  و/اأو  بالطالع  م�ستندية  اعتمادات  خطابات 

)70.000.000( ريال �سعودي، تتكون من ت�سهيلني فرعيني وهما: 
ت�سهيل مرابحة لعادة متويل خطابات العتمادات امل�ستندية و/اأو متويل م�ستندات قيد التح�سيل الوارد عن طريق البنك و/اأو متويل الدفعات  -

املبا�سرة للموردين 
خطابات اعتمادات حتت الطلب ل�سترياد ب�سائع من �سركة اآي�س هاردوير  -

علمُا اأن هذه التفاقية انتهت يف تاريخ 2014/11/30م ، وهي حاليُا قيد التجديد.

اإن التزامات ال�سركة م�سمونة من خالل كفالت �سخ�سية تنا�سبية غري قابلة للنق�س وغري م�سروطة تغطي كافة الت�سهيالت الئتمانية املقدمة من البنك ال�سعودي 
لال�ستثمار ويقّدمها ح�سب الأ�سول كل من: 

�سمري حممد عبدالعزيز احلميدي )13.33٪(؛  �
خالد حممد عبدالعزيز احلميدي )13.33٪(؛  �
هيثم حممد عبدالعزيز احلميدي )13.33٪(؛  �
�سموءل عبداهلل طه بخ�س )30٪(؛  �
عبد الرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي )٪30(. �

وتت�شمن هذه االتفاقية ال�شروط التالية:

الن�سبة الق�سوى للقرو�س اإلى اإجمايل املوجودات امللمو�سة 1:2.5 �
الن�سبة الأدنى ملعدل التداول 1:1.25 �
اإيداع 30٪ من املبيعات يف ح�ساب ال�سركة لدى البنك �
احلد الأق�سى لتوزيعات الأرباح 75٪ من �سايف الدخل �

اأي حالة ناجمة عن  اأ�سعرت �سركة �ساكو البنك ال�سعودي لال�ستثمار يف 2014/05/13م بالكتتاب العام الأويل املتوقع، وطلبت موافقته على عدم اعتبار  وقد 
عملية الكتتاب هذه اإخالًل اأو حالة تق�سري مبوجب م�ستندات الت�سهيالت اأعاله. وقد مت احل�سول على موافقة البنك ال�سعودي لال�ستثمار يف 2014/05/13م.

املبلغ الإجمايل امل�ستخدم من قبل ال�سركة )مبا فيه العتمادات امل�ستندية وخطابات ال�سمان القائمة( مبوجب هذه التفاقية يف تاريخ 2014/12/31م هو�سبعة 
و�ستون مليون وخم�سمائة واأربعة و�ستون األف و�سبعمائة وخم�سة وع�سرون )67.564.725( ريال �سعودي.
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الكفاالت 4   11

ح�سلت ال�سركة على عدد من الت�سهيالت الئتمانية التي ي�سل جمموعها اإلى )290.7( مليون ريال �سعودي، علما باأن املبلغ الإجمايل امل�ستخدم منها )234.5( 
مليون ريال �سعودي يف تاريخ 2014/12/31م. وترد تفا�سيل هذه الت�سهيالت والكفالت اأدناه: 

اجلدول 11-3: التفا�شيل الرئي�شية لالتفاقات االئتمانية التي ح�شلت عليها ال�شركة والكفاالت ذات ال�شلة كما يف 2014/12/31م

املبلغ االإجمايل نوع الت�شهيالتا�شم ال�شركةا�شم البنك
للت�شهيالت املتوفرة

املبلغ االجمايل 
امل�شتخدم

مدة االتفاقيةنوع الكفاالت

مليون ريال �شعوديمليون ريال �شعودي

ــل �ــســيــولــة املــرابــحــة من 	•�سركة �ساكوبنك �ساب ــوي مت
خالل املعادن )التوّرق(

العتمادات 	•  - املرابحة  متويل 
امل�ستندية

 �ــســمــانــات ابــتــدائــيــة/الــدفــعــة 	•
املقدمة/النهائية 

ال�شرف 	• مــن  الــتــحــّوط  مــعــدل 
الأجنبي الإ�سالمي 

خط النقد الإ�سالمي	•

بطاقة ائتمان	•

�سند لأمر 123.01121.95
وخطابات 

الكفالة 
ال�سخ�سية.

تبداأ يف 2014/08/14م 
وتنتهي يف 2015/09/30م

البنك ال�سعودي 
الفرن�سي

تــ�ــســهــيــل لــتــمــويــل �ـــســـراء وبــيــع 	•�سركة �ساكو
ال�سلع )التورق( 

ت�سهيل القر�س ق�سري الأجل 	•

الــتــ�ــســهــيــل مــتــعــدد الأغـــرا�ـــس 	•
ل�سدار اعتمادات م�ستندية 

ــدفــعــة املــقــدمــة/	• �ــســمــانــات ال
العطاء والأداء/ال�سداد 

القر�س طويل الأجل.	•

�سند لأمر 64.245.0
وخطابات 

الكفالة 
ال�سخ�سية 
وال�سركات.

تبداأ يف 2014/01/02م 
وتنتهي يف 2014/11/30م

)قيد التجديد(

البنك ال�سعودي 
لال�ستثمار

ت�سهيل مرابحة متو�سط الأجل 	•�سركة �ساكو

امل�ستندية 	• العــتــمــاد  خطابات 
الدفع  الآجــلــة  و/اأو  بــالطــالع 
اأو  املــ�ــســتــنــدات  متــويــل  و/اأو 

الدفعات املبا�سرة للموردين.

كفالت 85.067.5
�سخ�سية ن�سبية 

غري قابلة 
للنق�س وغري 

م�سروطة.

تبداأ يف 2013/12/31م 
وتنتهي يف 

2014/11/30م)قيد 
التجديد(

امل�سدر: ال�سركة 

العقارات 5   11

صكوك الملكية 2 - 2 - 22

متتلك ال�سركة قطعة اأر�س يف الريا�س والتي ترد تفا�سيلها يف اجلدول التايل.

اجلدول 11-4: �شكوك امللكية املتعلقة بالعقارات امل�شجلة با�شم �شركة �شاكو

الغر�سامل�شاحةموقع االأر�ستاريخ االإ�شدارا�شم ال�شركة

�سارع الأمري �سلطان، حي 1435/04/10هـ )املوافق 2014/02/11م(�ساكو
العليا، الريا�س

بناء مركز رئي�سي جديد ل�ساكو3.359 م2

امل�سدر: ال�سركة
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اتفاقيات اإليجار 2 - 2 - 22

�سيانة،  ومراكز  ومتاجر،  لل�سركة،  الرئي�سي  املركز  مكتب  التفاقيات  هذه  وت�سمل  باأعمالها،  القيام  من  متكنها  الإيجار  اتفاقيات  من  عددًا  ال�سركة  اأبرمت 
وم�ستودعات، و�سكن للموظفني. ويتوقف الإيجار املدفوع من قبل ال�سركة مبوجب اتفاقيات الإيجار املختلفة على مكان وحجم العقار امل�ستاأجر. وفيما يلي نبذة 

موجزة عن اتفاقيات الإيجار التي اأبرمتها ال�سركة: 

اجلدول 11-5: التفا�شيل الرئي�شية لرتتيبات االإيجار املربمة من قبل ال�شركة

نطاق مدة االإيجارنطاق اأ�شعار االإيجار )�شنوياً(عدد عقود االإيجارالغر�س من االإيجار

�سنة واحدة 1.625.000 ريال �سعودي1مكتب

من 3 �سنوات اإلى 21 �سنة ون�سفمن 350.000 ريال �سعودي اإلى 5.882.989 ريال �سعودي22*املتاجر امل�سغلة

3 متاجر، متجر )1( يف الريا�س ومتجر املتاجر اجلديدة )غري امل�سّغلة بعد(
)1( يف جازان ومتجر )1( يف حائل

من 10 �سنوات اإلى 20 �سنة 877.600 ريال �سعودي و2.902.800 ريال �سعودي 

5 �سنوات 110.000 ريال �سعودي1مراكز �سيانة م�ستقلة

من �سنتني اإلى 10 �سنواتمن 240.000 ريال �سعودي اإلى 6.604.500 ريال �سعودي4م�ستودعات

من �سنة اإلى 5 �سنواتمن 20.000 ريال �سعودي اإلى 300.000 ريال �سعودي31�سكن للموظفني

امل�سدر: ال�سركة
* يرجى املالحظة اأنه هناك 21 متجر م�سغل، مع العلم باأن متجر عامل �ساكو جدة م�ستاأجر مبوجب عقدي اإيجار كما مت بيانه يف جدول 11-7 اأدناه.

اجلدول 11-6: التفا�شيل الرئي�شية لعقد ايجار مكتب ال�شركة

عنوان الرقم
املتجر

القيمة االإيجاريةالتجديداملدة االأ�شا�شيةتاريخ بداية االإيجاراملوؤجر
 )ريال �شعودي(

امل�شاحة
 )مرت مربع(

حي العليا، 
الريا�س

�سركة طالل اأبو 
غزاله و�سركاه

�سنة واحدة تنتهي يف 2013/10/07م
2014/10/06م

ومت جتديدها لغاية 
2015/10/06م.

مّت جتديد هذا 
العقد ملدة �سنة 

واحدة من تاريخ 
انتهاء املدة 

الأ�سا�سية

1.625.0002.000 �سنويا

امل�سدر: ال�سركة

اجلدول 11-7: التفا�شيل الرئي�شية لعقود اإيجار املتاجر امل�شغلة حالياً املربمة من قبل ال�شركة
القيمة االإيجاريةالتجديداملدةتاريخ بداية االإيجاراملوؤجرعنوان املتجرالرقم

 )ريال �شعودي(
امل�شاحة

 )مرت مربع(

�سارع 1
التخ�س�سي، 

الريا�س

اإبراهيم بن 
عبدالرحمن 

ال�سلمان

املرحلة الأولى: من تاريخ 2012/10/01م
2012/10/01م اإلى 

تاريخ 2015/09/30م؛

املرحلة الثانية: 5 �سنوات 
من تاريخ احل�سول على 

رخ�سة من بلدية الريا�س 
للقيام باأعمال تو�سيع 

املتجر؛

املرحلة الثالثة: 5 �سنوات 
من تاريخ انتهاء املرحلة 

الثانية؛

املرحلة الرابعة: 5 �سنوات 
من تاريخ انتهاء املرحلة 

الثالثة.

املرحلة الأولى: -
2.600.000 �سنويًا؛

املرحلة الثانية: 
3.000.000 �سنويًا؛

املرحلة الثالثة: 
3.200.000 �سنويًا؛ 

املرحلة الرابعة 
3.400.000 �سنويًا.

4.900

حي الرو�سة، 2
الريا�س

�سركة �سليمان 
عبدالعزيز 

الب�سام املحدودة

تلقائي ملدة خم�سة 10 �سنوات2009/06/23م
�سنوات ما مل يتم 

الخطار بعدم التجديد 
قبل نهاية املدة ب�ستة 

اأ�سهر

3.914.109 �سنويًا لغاية 
2019/06/23م؛

4.501.225 �سنويًا لغاية 
2024/06/23م؛

5.176.409 �سنويًا لغاية 
2028/06/22م.

5.190
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القيمة االإيجاريةالتجديداملدةتاريخ بداية االإيجاراملوؤجرعنوان املتجرالرقم
 )ريال �شعودي(

امل�شاحة
 )مرت مربع(

حي ال�سويدي، 3
الريا�س

�سركة الق�سر 
مول

تلقائي ما مل يتم 5 �سنوات2011/12/06م
الخطار بعدم التجديد 

قبل نهاية املدة ب�ستة 
اأ�سهر

2.318.8004.637 �سنويًا.

حي احلمراء، 4
الريا�س

�سركة 
ال�ستثمارات 

الرائدة 

تلقائي ملدة خم�سة 5 �سنوات2009/11/15م
�سنوات ما مل يتم 

الخطار بعدم التجديد 
قبل نهاية املدة، وقد 

جددت مدة هذا العقد 
تلقائيًا لفرتة خم�س 

�سنوات جديدة

1.748.8903.497 �سنويًا.

حي البديعة، 5
الريا�س

�سركة 
عبدالعزيز بن 
اأحمد امل�سعود

2.409.5004.819 �سنويًا.-10 �سنوات2009/01/31م

حي الورود، 6
الريا�س

حممد عبداهلل 
املاجد

مت جتديد هذا العقد 3 �سنوات2011/12/14م
لغاية 2017/10/07م

1.500.0003.900 �سنويا.

حي الفاروق، 7
الريا�س

�سركة كنان 
الدولية للتطوير 

العقاري

21 �سنة ون�سف �سنة 2008/11/29م
هجرية تنتهي يف 
2029/10/08م

1.000.000 �سنويًا -
للفرتة املمتدة لغاية 

2014/10/24م؛

1.052.000 �سنويا 
للفرتة الثانية املمتدة 

لغاية 2018/08/31م؛

وفقًا مل�سيئة الطرفني 
للفرتة الثالثة املنتهية يف 

2029/10/08م.

4.000

حي الغدير، 8
الريا�س

ابراهيم بن 
عبدالرحمن 

ال�سلمان

تلقائي ملدة خم�سة 10 �سنوات2005/01/01م
�سنوات ما مل يتم 

الخطار بعدم التجديد 
قبل نهاية املدة

3.200.000 �سنويًا، 
جتدد بنف�س القيمة 

الإيجارية.

14.383

حي الربيع، 9
الريا�س

�سركة اأماكن 
عالية للعقارات

2.756.975 ريال -15 �سنة2014/10/15م
�سعودي �سنويًا للخم�س 

�سنوات الأولى؛

3.181.125 ريال 
�سعودي �سنويًا للخم�س 

�سنوات الثانية؛

3.605.275 ريال 
�سعودي �سنويًا للخم�س 

�سنوات الأخرية.

4.241

ورثة �سالح بريدة10
عبدالرحمن 

الرواف

تلقائي بح�سب رغبة 5 �سنوات2009/12/04م
امل�ستاأجر ملدة خم�سة 

�سنوات ما مل يتم 
الخطار بعدم التجديد 

قبل نهاية املدة ب�ستة 
اأ�سهر، وقد جددت مدة 
هذا العقًد لفرتة خم�س 

�سنوات جديدة

503.280 �سنويًا. وقد مت 
زيادة القيمة الإيجارية 

ال�سنوية بن�سبة ٪30 
لت�سبح 654.264 �سنويًا

2.796

حي احلمراء، 11
جدة

ورثة عبداهلل طه 
بخ�س

مت جتديد هذا العقد يف 5 �سنوات2009/03/01م
تاريخ 2014/05/18م 
ولغاية 2020/02/26م

2.250.0002.700 �سنويًا.
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القيمة االإيجاريةالتجديداملدةتاريخ بداية االإيجاراملوؤجرعنوان املتجرالرقم
 )ريال �شعودي(

امل�شاحة
 )مرت مربع(

حي الرو�سة، 12
جدة

ورثة عبداهلل طه 
بخ�س

 وقد متت املوافقة 3 �سنوات2012/04/09م
على متديد فرتة هذا 
العقد مبوجب خطاب 

من املالك يف تاريخ 
2015/02/23م 

ملدة �سنتني تنتهي يف 
2017/04/08م

1.717.690 �سنويًا. 
ول يحق للموؤجر املطالبة 
بزيادة القيمة الإيجارية 
اأثناء �سريان مدة العقد

2.353

حي املحمدية، 13
جدة

�سركة وطني 
التجارية

4.094.50010.834 �سنويًا.-10 �سنوات2009/07/21م

حي املحمدية، 14
جدة*

�سركة وطني 
التجارية

3.294.4807.844-6 �سنوات2014/11/01م

حي الزهراء، 15
جدة

�سركة جمموعة 
ال�سواري 

للتنمية والت�سويق

3.182.0205.551 �سنويًا.-7 �سنوات2013/07/03م

�سركة كينان املدينة املنورة16
الدولية

943.015.52.993 �سنويًا.-5 �سنوات2012/11/04م

�سركة يو�سف بن اخلرب17
اأحمد كانو

تلقائي ملدة خم�س 5 �سنوات1994/11/01م
�سنوات ما مل يتم 

الخطار من قبل �سركة 
�ساكو بعدم التجديد 
قبل نهاية املدة، وقد 

جددت مدة هذا العقد 
تلقائيًا لفرتة خم�س 

�سنوات جديدة

1.350.0004.536 �سنويًا.

را�سد اجلبيل18
العبدالرحمن 

الرا�سد واأولده

تلقائي ملدة خم�س 5 �سنوات1999/06/09م
�سنوات ما مل يتم 

الخطار من قبل �سركة 
�ساكو بعدم التجديد 
قبل نهاية املدة، وقد 

جددت مدة هذا العقد 
تلقائيًا لفرتة خم�س 

�سنوات جديدة

امل�ساحة 483.865 �سنويًا.
الأ�سا�سية: 962 

ويف عام 2008م 
مت اإ�سافة 

م�ساحة تو�سعة 
قدرها 1097 

مرت مربع 
بحيث اأ�سبحت 

امل�ساحة 
الإجمالية 2059 

مرت مربع

علي بن ابراهيم الدمام19
املجدوي

300.000 عن كل �سنة -20 �سنة2001/02/28م
للع�سر �سنوات الأولى؛ 

350.000 عن كل �سنة 
للفرتة املتبقية

اأر�س م�ساحتها 
2.500 مرت 

مربع

�سركة املراكز اخلرب20
العربية

5.882.989 �سنويًا؛ -15 �سنة2010/06/05م
و�سوف تتم زيادته اإلى 

6.177.139 بعد الثالث 
�سنوات الأولى.

12.981

�سركة اإعمار الأح�ساء21
اخلليج

1.300.0004.340 �سنويًا.-15 �سنة2010/11/01م

�سركة كينان ينبع22
الدولية

953.323.18 �سنويًا. -15 �سنة2010/09/01م
اتفق الطرفان اأن تكون 

ن�سبة الزيادة 5٪ كل 
خم�سة �سنوات ميالدية 

ملدة هذا العقد

3.289

امل�سدر: ال�سركة
* اإن هذه التفاقية تخ�س م�ساحة 7844م2 مت ا�ستئجارها مبوجب اتفاقية تاأجري وتنازل عن عقد ايجار، ومت اإ�سافة هذه امل�ساحة اإلى املتجر املبني يف الفقرة رقم 12. وبالتايل فاإن ملتجر عامل �ساكو - جدة عقدي 

اإيجار واإن امل�ساحة الإجمالية لهذا املتجر 18.678م2.
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اجلدول 11-8: التفا�شيل الرئي�شية لعقود اإيجار املتاجر اجلديدة غري امل�شغلة بعد، املربمة من قبل ال�شركة

عنوان الرقم
املتجر

القيمة االإيجاريةالتجديداملدةتاريخ بداية االإيجارتاريخ العقداملوؤجر
 )ريال �شعودي(

امل�شاحة
 )مرت 
مربع(

حي 1
حطني، 
الريا�س

�سركة اأبناء 
ابراهيم 
ال�سلمان 

لال�ستثمار

من دون مقابل حتى تاريخ -20 �سنة2014/01/01م2012/12/01م
2015/06/30م؛ 

2.902.800 ريال �سعودي 
حتى تاريخ 2016/06/30م؛

1.451.400 ريال �سعودي 
حتى تاريخ 2016/12/31م؛ 

2.902.800 ريال �سعودي 
حتى تاريخ 2018/12/31م؛ 

2.902.800 من تاريخ 
2019/01/01م حتى تاريخ 

2023/12/31م؛

3.144.700 ريال 
�سعودي �سنويًا من تاريخ 

2024/01/01م حتى تاريخ 
2028/12/31م؛ 

3.386.600 ريال �سنويًا 
من تاريخ 2029/01/01م 

حتى تاريخ 2033/12/31م. 

4.838

اخليالة 2
مول، 

جازان

�سركة املنجوف 
للمقاولت 
وال�سيانة

877.600 ريال �سعودي -10�سنوات2014/11/16م2014/06/12م
للخم�س �سنوات الأولى؛

1.316.400 ريال �سعودي 
للخم�س �سنوات التالية

4.388

مركز 3
الفايز 
�سنرت، 
حائل 

موؤ�س�سة علي 
عبدالوهاب 

الفايز التجارية

بعد مرور ثمانية اأ�سهر من 2014/12/04م
تاريخ ا�ستالم املوقع، و�سوف 

يتم ا�ستالمه يف موعد 
اأق�ساه 2015/07/01م. 

قابل 10 �سنوات
للتجديد ملدة 
ثالث �سنوات 

باتفاق 
الطرفني

1.769.250 ريال �سعودي

يف حال جتديد العقد، يجب 
األ تتجاوز الزيادة يف قيمة 

الإيجار 15٪ من القيمة 
الإيجارية ال�سنوية 

5.055

امل�سدر: ال�سركة

اجلدول 11-9: التفا�شيل الرئي�شية ملراكز ال�شيانة املربمة من قبل ال�شركة*

عنوان الرقم
املتجر

القيمة االإيجاريةالتجديداملدةتاريخ بداية االإيجاراملوؤجر
 )ريال �شعودي(

امل�شاحة
 )مرت مربع(

نورا اأحمد الريا�س1
�سعيد اجلربي

110.000714 �سنويا-5 �سنوات2010/06/08م

امل�سدر: ال�سركة
*بالإ�سافة اإلى مركز �سيانة امللز، ت�سّغل ال�سركة مركزي �سيانة �سمن متجري الق�سر والأندل�س امل�سار اإليهما يف اجلدول 8-11.

اجلدول 11-10: التفا�شيل الرئي�شية لعقود اإيجار امل�شتودعات املربمة من قبل ال�شركة
القيمة االإيجاريةالتجديداملدةتاريخ بداية االإيجاراملوؤجرعنوان املتجرالرقم

 )ريال �شعودي(
امل�شاحة

 )مرت مربع(

حي ال�سلي، 1
الريا�س

�سركة 
املهيدب

6.604.50044.030 �سنويا-10 �سنوات2010/03/01م

حي ال�سلي، 2
الريا�س*

�سركة 
املهيدب

949.9506.333 �سنويا-�سنتني2014/03/01م

حي ال�سلي، 4
الريا�س

خالد بن 
�سلطان 

بن حمد 
ال�سلطان

1.007.000 �سنويا-5 �سنوات2013/03/01م

ول يحق للموؤجر 
املطالبة بزيادة القيمة 
الإيجارية اأثناء �سريان 

مدة العقد

10.600
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القيمة االإيجاريةالتجديداملدةتاريخ بداية االإيجاراملوؤجرعنوان املتجرالرقم
 )ريال �شعودي(

امل�شاحة
 )مرت مربع(

حي اخلمرة، 5
جدة

فهد اأحمد 
حممد 

العمودي

5 �سنوات، ومت جتديده يف 2014/10/25م 2009/12/18م
ملدة خم�س �سنوات

240.000 �سنويًا-

ول يحق للموؤجر 
املطالبة بزيادة القيمة 
الإيجارية اأثناء �سريان 

مدة العقد

2.000

امل�سدر: ال�سركة
* مت ا�ستئجار هذه امل�ساحة كم�ساحة ا�سافية مل�ستودع رقم 1 من نف�س املوؤجر

قامت ال�سركة باإعادة تاأجري بع�س امل�ساحات التجارية اخلا�سة بها لأطراف ثالثة متار�س ن�ساطات غري مناف�سة لل�سركة. ول ت�سكل هذه الإيجارات جزء جوهري 
من اأعمال ال�سركة، بحيث تنوي �سركة �ساكو اإنهاءها اأو عدم جتديدها، وذلك لتو�سيع امل�ساحات التجارية اخلا�سة بها.

التكلفة املعي�سية  امل�ساكن املالئمة واملنا�سبة على خف�س  وُت�ساعد  ال�سركة.  بالإقامة يف م�ساكن  للموظفني امل�سموح لهم  ال�سركة بتوفري �سكن مالئم  كما وتلتزم 
للموظفني. وي�سم �سكن املوظفني حوايل 690 موظفًا موزعني على مراكز لل�سكن يف جميع اأنحاء اململكة، تتوزع بالقرب من املتاجر املنت�سرة يف املناطق ال�سرقية 
زة بخدمات وو�سائل تت�سمن الغ�سالت  ثة وجمهَّ والغربية والو�سطى. اأما بالن�سبة لباقي موظفي ال�سركة فتقوم ال�سركة مبنحهم بدل �سكن. وجميع امل�ساكن موؤثَّ
فات والثالجات وو�سائل الطبخ. وتقع هذه امل�ساكن على م�سافة معقولة من مراكز عمل املوظفني. بلغ اإجمايل الإيجارات التي تكبدتها ال�سركة 2.2 مليون  واملكيِّ

ريال �سعودي و2.4 مليون ريال �سعودي و 3.0 مليون ريال �سعودي لالأعوام 2012م و2013م و2014م على التوايل.

التعامالت مع األطراف ذات العالقة 10   11

لقد قامت ال�سركة باإبرام عقدي اإيجار تابعني ملتجرين مع ورثة عبداهلل طه بخ�س واتفاقية عمليات �سراء بع�س املنتجات من �سركة �ساماكو وهم اأطراف ذات 
عالقة، كما هو مو�سح يف اجلدول 11-11 اأدناه.

جتدر الإ�سارة اإلى اأن هذه التعامالت والعقود مع الأطراف ذات العالقة لي�س لها تاأثري �سلبي وجوهري على اأرباح ال�سركة. وتوؤكد ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة 
اأنه ل يوجد اأي اتفاقيات اأو تعامالت مع اأطراف ذات عالقة مل تذكر يف هذه الن�سرة، واأنه ل توجد اأي مناق�سات اأو مفاو�سات مع اأطراف ذات عالقة بخ�سو�س 
اتفاقيات اأو تعامالت جديدة اأو حمتملة مل تذكر يف هذه الن�سرة. وتوؤكد ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة اأن لي�س لديها اأي نية يف اإلغاء اأو تعديل اأية اتفاقيات اأو 

تعامالت مع اأطراف ذات عالقة مت ذكرها يف هذه الن�سرة.

وتوؤكد ال�سركة واأع�ساء جمل�س اإدارتها وم�ساهموها اأن جميع التعامالت مع الأطراف ذات العالقة قد متت ب�سكل نظامي وقانوين وعلى اأ�س�س جتارية ومل يح�سل 
اأي من هذه الأطراف ذات العالقة على اأية معاملة تف�سيلية يف هذا ال�سدد.

)املوافق  1435/07/23هـ  بتاريخ  انعقدت  التي  العامة  اجلمعية  يف  عليها  واملوافقة  اأدناه،   13-11 اجلدول  يف  املذكورة  والتعامالت  العقود  عر�س  مت  ولقد 
2014/07/20م(. ومن اجلدير بالذكر اأنه �سيتم عر�س كافة التعامالت بني ال�سركة والأطراف ذات العالقة للموافقة عليها ب�سكل �سنوي يف اجلمعيات العامة 

العادية ح�سب متطلبات الفقرة )اأ( من املادة 18 من لئحة حوكمة ال�سركات املقابلة للمادة 69 من نظام ال�سركات.

اجلدول 11-11: تفا�شيل ترتيبات االتفاقيات احلالية بني ال�شركة وامل�شاهمني

الطرف الطرف االأولالرقم
الثاين

اخلدمات واملنتجات املو�شوع
املقدمة مبوجب 

االتفاقيات

القيمةاملدةتاريخ االتفاقيات

ورثة عبداهلل 1
طه بخ�س 

ممثلني 
ب�سموءل 

عبداهلل طه 
بخ�س

�سركة 
�ساكو

توؤجر �سركة �ساكو متجر اتفاقية ايجار
من الطرف الأول يف جدة

1430/03/03هـ 
)املوافق 

2009/02/28م(  

5 �سنوات، وقد مت جتديد 
هذا العقد يف تاريخ 

2014/05/18م ولغاية 
2020/02/26م

2.250.000 ريال �سعودي 
�سنويا  

ورثة عبداهلل 2
طه بخ�س 

ممثلني 
ب�سموءل 

عبداهلل طه 
بخ�س

�سركة 
�ساكو

توؤجر �سركة �ساكو متجر اتفاقية ايجار
من الطرف الأول يف جدة

1433/04/17هـ 
)املوافق 

2012/03/10م(

3 �سنوات وقد متت املوافقة 
على متديد فرتة هذا العقد 

مبوجب خطاب من املالك 
يف تاريخ 2015/02/23م 

ملدة �سنتني تنتهي يف 
2017/04/08م

1.717.690 ريال �سعودي 
�سنويا
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الطرف الطرف االأولالرقم
الثاين

اخلدمات واملنتجات املو�شوع
املقدمة مبوجب 

االتفاقيات

القيمةاملدةتاريخ االتفاقيات

�ساماكو ممثلة 3
مبولد بن 
من�سور*

�سركة 
�ساكو

امل�سابح وم�ستلزماتها اتفاقية توريد
واألعاب خارجية

1435/03/20هـ

)املوافق 
2014/01/22م(

�سنة واحدة لعام 2014م، 
وهي حاليًا قيد التجديد

9.505.782 ريال 
�سعودي قيمة الب�سائع 

التي تقوم ب�سرائها �سركة 
�ساكو من �ساماكو منذ 

بداية العقد حتى تاريخ 
2014/06/08م

امل�سدر: ال�سركة
* تقوم �ساماكو بتوريد بع�س الب�سائع )امل�سابح وم�ستلزماتها واألعاب خارجية( ل�سركة �ساكو، ومن ثم تقوم �سركة �ساكو ببيعها يف متاجرها.

ال�سركات  املادة 18 من لئحة حوكمة  وبتعليمات  ال�سركات  نظام  و70 من  باملادتني 69  التزامهم  وم�ساهموها على  اإدارتها  واأع�ساء جمل�س  ال�سركة  توؤكد  كما 
ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية فيما يتعلق بالعقود مع الأطراف ذات العالقة، وذلك على النحو التايل:

اأي من  � اأو  امل�ساهمني فيها  اأو  اإدارتها  اأع�ساء جمل�س  اأو  اأي من موظفيها  بينها وبني  التي جتري فيما  التعامالت  ال�سركة عر�س جميع  يتوجب على 
ال�سركات التابعة لهم، اأو اأقاربهم، على اأع�ساء جمل�س الإدارة الذين ل ميلكون م�سلحة يف مو�سوع الت�سويت. و�سوف ميتنع الأع�ساء الذين ميلكون 

م�سلحة يف التعامالت املذكورة عن الت�سويت على القرارات املتعلقة بها يف جمل�س الإدارة.
�سيقوم املجل�س بعر�س تلك التعامالت والتفاقات على اجلمعية العامة للت�سويت عليها �سنويًا. �

اتفاقيات اإلدارة مع شركة مؤسسة الحميدي للمقاوالت 11   11

قبول  توثيق  مبوجبها  مّت  للمقاولت  احلميدي  موؤ�س�سة  �سركة  مع  اتفاقية  باإبرام  ال�سركة  م�ساهمو  قام  2011/05/18م(  )املوافق  1432/06/15هـ  تاريخ  يف 
امل�ساهمني بقيام �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت بتقا�سي ن�سبة 15٪ من �سايف اأرباح ال�سركة كعو�س مقابل اإدارة ال�سركة، هذا مع العلم اأن �سركة موؤ�س�سة 
احلميدي للتجارة، التي خلفتها لحقًا �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت، كانت تتقا�سى هذا العو�س منذ تاريخ 1986/09/29م. اإل اأنه مت اإنهاء هذه التفاقية 
اإنهاء وت�سوية بتاريخ 1435/03/21هـ )املوافق 2014/01/22م( مّت مبوجبها التفاق على ح�سول �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت على  من خالل اتفاقية 
اأ�سهم ال�سركة، بحيث مّت نقل اثنان و�سبعون األف )72.000( �سهم )متثل 4.5٪ من جمموع راأ�س املال( من ح�سة كل من عبد الرحمن ح�سن  ن�سبة 9٪ من 
عبا�س �سربتلي و�سركة اأبرار العاملية القاب�سة اإلى �سركة موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت بتاريخ 1435/05/14هـ )املوافق 2014/03/16م(. فاأ�سبحت ح�سة �سركة 
اأبرار العاملية القاب�سة وعبدالرحمن ح�سن عبا�س �سربتلي ٪25.5  موؤ�س�سة احلميدي للمقاولت 47.5٪ من راأ�س مال ال�سركة واأ�سبحت ح�سة كل من �سركة 
من راأ�س مال ال�سركة وح�سة كل من خالد حممد عبدالعزيز احلميدي و�سمري حممد عبدالعزيز احلميدي وهيثم حممد عبدالعزيز احلميدي 0.5٪ من راأ�س 
تاريخ  تبداأ من  الت�سوية، ملدة  اأ�سهم  اأي من  اأو مبادلة  اأو رهن  بيع  للمقاولت بعدم  اتفاقية النهاء، تعهدت �سركة موؤ�س�سة احلميدي  لبنود  ال�سركة. ووفقًا  مال 
1435/05/14هـ )املوافق 2014/03/16م( وتنتهي بعد مرور ثالث �سنوات من تاريخ اإدراج ال�سركة، هذا مع العلم باأن اأ�سهم الت�سوية ل ت�سمل اأية اأ�سهم اإ�سافية 
كاأ�سهم املنحة الناجتة من ا�سهم الت�سوية. كما ن�ست اتفاقية النهاء اأنه ملدة تبداأ من تاريخ 1435/05/14هـ )املوافق 2014/03/16م( وتنتهي بعد مرور ثالث 
�سنوات من تاريخ اإدراج ال�سركة، يتعهد خالد حممد عبدالعزيز احلميدي بعدم ا�ستقالته من من�سب رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة، ويتعهد �سمري حممد عبدالعزيز 
املبيعات  اإدارة  ا�ستقالته من من�سبه كمدير  بعدم  ويتعهد هيثم حممد عبدالعزيز احلميدي  لل�سركة،  التنفيذي  الرئي�س  ا�ستقالته من من�سب  بعدم  احلميدي 
والت�سويق، ما مل تتم موافقة اأو طلب جمل�س اإدارة ال�سركة على عك�س ذلك. هذا وقد متت بتاريخ 1435/08/03هـ )املوافق 2014/06/01م( موافقة املجل�س على 

ا�ستقالة خالد حممد عبدالعزيز احلميدي من من�سبه كرئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة. 

)املوافق  1435/02/28هـ  من  اعتبارًا  للمقاولت  احلميدي  موؤ�س�سة  ل�سركة  اإدارية  اأتعاب  اأي  دفع  عن  توقفت  �ساكو  �سركة  فاإن  التفاقية،  لأحكام  ووفقًا 
2014/01/01م( وفقًا لأحكام اتفاقية الإنهاء.
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قامت ال�سركة بحماية اأ�سولها غري امللمو�سة وذلك من خالل ت�سجيل عالماتها التجارية يف عديد من الفئات حلماية حقوق امللكية الفكرية داخل وخارج اململكة 
العربية ال�سعودية. علمًا باأن ال�سركة تعتمد على عالماتها التجارية وخ�سو�سًا اإ�سم و�سعار "�ساكو" التي اأخذتها لها كهوية ت�ساهم يف جناح عملها ب�سكل كبري 
وتدعم و�سعها التناف�سي يف ال�سوق. لذلك فاإن عدم قدرة ال�سركة على حماية عالماتها التجارتية املذكورة اأدناه اأو ا�سطرارها اإلى اتخاذ اإجراء قانوين لزم 

حلمايتهما، قد يوؤثر �سلبيًا على مقدرتها على ا�ستعمالها، مما قد يوؤثر على �سري اأعمالها ونتائج عملياتها.

كما ويجدر الإ�سارة باأن لي�س لدى �سركة �ساكو اأي اأ�سول غري ملمو�سة فيما عدا عالماتها التجارية كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

يو�سح اجلدول التايل التفا�سيل الرئي�سية للعالمات التجارية امل�سجلة من قبل ال�سركة:

اجلدول 11-12: التفا�شيل الرئي�شية للعالمات التجارية املختلفة امل�شجلة من قبل ال�شركة
ال�شورةرقم الت�شجيلتاريخ االنتهاءالفئةالدولةالرقم

1440/03/241107/29هـ )املوافق 2018/12/03م( 1اململكة العربية ال�سعودية1

1440/03/241107/28هـ )املوافق 2018/12/03م(28اململكة العربية ال�سعودية2

1440/03/241107/27هـ )املوافق 2018/12/03م(37اململكة العربية ال�سعودية3

1440/03/241107/36هـ )املوافق 2018/12/03م(4اململكة العربية ال�سعودية4

1440/03/241107/35هـ )املوافق 2018/12/03م(7اململكة العربية ال�سعودية5

1440/03/241107/34هـ )املوافق 2018/12/03م(8اململكة العربية ال�سعودية6

1440/03/241107/33هـ )املوافق 2018/12/03م(28اململكة العربية ال�سعودية7

1440/03/241107/32هـ )املوافق 2018/12/03م(16اململكة العربية ال�سعودية8

1440/03/241107/31هـ )املوافق 2018/12/03م(3اململكة العربية ال�سعودية9

1440/03/241107/30هـ )املوافق 2018/12/03م(21اململكة العربية ال�سعودية10

1442/06/031325/26هـ )املوافق 2021/01/17م(3اململكة العربية ال�سعودية11
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1442/02/281281/32هـ )املوافق 2020/10/16م(6اململكة العربية ال�سعودية12

1442/02/281281/31هـ )املوافق 2020/10/16م(11اململكة العربية ال�سعودية13

1441/04/141215/89هـ )املوافق 2019/12/12م(20اململكة العربية ال�سعودية14

1441/04/141215/88هـ )املوافق 2019/12/12م(7اململكة العربية ال�سعودية15

1444/06/101531/9هـ )املوافق 2023/01/03م(18اململكة العربية ال�سعودية16

1444/06/101531/10هـ )املوافق 2023/01/03م(20اململكة العربية ال�سعودية17

1444/06/101531/14هـ )املوافق 2023/01/03م(21اململكة العربية ال�سعودية18

1441/03/021198/39هـ )املوافق 2019/10/31م(8اململكة العربية ال�سعودية19

1441/03/021198/40هـ )املوافق 2019/10/31م(21اململكة العربية ال�سعودية20

1441/03/021198/38هـ )املوافق 2019/10/31م(11اململكة العربية ال�سعودية21

1441/03/021198/37هـ )املوافق 2019/10/31م(7اململكة العربية ال�سعودية22

1442/02/281281/30هـ )املوافق 2020/10/16م(27اململكة العربية ال�سعودية23

1442/02/281281/29هـ )املوافق 2020/10/16م(20اململكة العربية ال�سعودية24
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ال�شورةرقم الت�شجيلتاريخ االنتهاءالفئةالدولةالرقم

1441/05/261227/85هـ )املوافق 2020/01/22م(28اململكة العربية ال�سعودية25

1441/01/231183/99هـ )املوافق 2019/09/23م(11اململكة العربية ال�سعودية26

1441/01/231184/1هـ )املوافق 2019/09/23م(8اململكة العربية ال�سعودية27

1441/01/231183/100هـ )املوافق 2019/09/23م(9اململكة العربية ال�سعودية28

1444/07/11143409298هـ )املوافق 2023/02/02م(11اململكة العربية ال�سعودية29

1444/07/11143409299هـ )املوافق 2023/02/02م(7اململكة العربية ال�سعودية30

1444/07/11143409297هـ )املوافق 2023/02/02م(21اململكة العربية ال�سعودية31

1444/07/11143409296هـ )املوافق 2023/02/02م(8اململكة العربية ال�سعودية32

1444/01/051473/44هـ )املوافق 2022/08/03م(24اململكة العربية ال�سعودية33

1444/01/051473/43هـ )املوافق 2022/08/03م(24اململكة العربية ال�سعودية34

1444/01/051473/45هـ )املوافق 2022/08/03م(27اململكة العربية ال�سعودية35

1445/07/151435013909هـ )املوافق 2024/01/27م(24اململكة العربية ال�سعودية36

1445/07/201435013910هـ )املوافق 2024/02/01م(27اململكة العربية ال�سعودية37

1445/07/201435013909هـ )املوافق 2024/02/01م(20اململكة العربية ال�سعودية38

1442/08/2788692هـ )املوافق 2021/10/04م(3البحرين39

1442/08/2788630هـ )املوافق 2021/10/04م(4البحرين40
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ال�شورةرقم الت�شجيلتاريخ االنتهاءالفئةالدولةالرقم

1442/08/2788631هـ )املوافق 2021/10/04م(7البحرين41

1442/08/2788632هـ )املوافق 2021/10/04م(8البحرين42

1442/08/2788633هـ )املوافق 2021/10/04م(16البحرين43

1442/08/2788634هـ )املوافق 2021/10/04م(17البحرين44

1442/08/2788635هـ )املوافق 2021/10/04م(21البحرين45

1442/08/2788636هـ )املوافق 2021/10/04م(28البحرين46

1442/08/2788637هـ )املوافق 2021/10/04م(37البحرين47

1445/11/1870646هـ )املوافق 2024/05/26م(28قطر48

1445/11/1870645هـ )املوافق 2024/05/26م(21قطر49

1445/11/1870644هـ )املوافق 2024/05/26م(17قطر50

1445/11/1870642هـ )املوافق 2024/05/26م(8قطر51

1445/11/1870641هـ )املوافق 2024/05/26م(7قطر52

1445/11/1870640هـ )املوافق 2024/05/26م(4قطر53

1445/11/1870639هـ )املوافق 2024/05/26م(3قطر54

1445/11/1870638هـ )املوافق 2024/05/26م(1قطر55
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ال�شورةرقم الت�شجيلتاريخ االنتهاءالفئةالدولةالرقم

1445/11/1870643هـ )املوافق 2024/05/26م(16قطر56

امل�سدر: ال�سركة

التقاضي  12   11

فيما عدا الدعاوى الق�سائية املذكورة اأدناه، توؤكد ال�سركة اأنه وحتى تاريخ هذه الن�سرة، فاإن ال�سركة لي�ست طرفًا يف اأي دعاوى ق�سائية اأو حتكيم. قد يكون من 
�ساأن الدعاوى الق�سائية املذكورة اأدناه، منفردة اأو جمتمعة التاأثري جوهريًا وب�سورة �سلبية على الو�سع املايل لل�سركة ونتائج اأعمالها، وح�سب علم اأع�ساء جمل�س 
الإدارة والإدارة العليا لل�سركة، فاإنه ل توجد على ال�سركة اأي دعوى ق�سائية اأو حتكيم اأو اإجراءات اإدارية مهدد برفعها اأو متوقعة. اإن الدعاوى الق�سائية التي تكون 

ال�سركة طرفًا فيها هي:

طعن مقّدم من قبل ال�سركة اأمام ديوان املظامل بقرار اإداري �سادر عن وزارة التجارة وال�سناعة اأدان ال�سركة بغرامة مالية مقدارها خم�سة اآلف  �
)5.000( ريال �سعودي والت�سهري وم�سادرة الب�ساعة امل�سبوطة حمّل املخالفة، نتيجة ا�سترياد ال�سركة ملنتج تبني اأن جزًء منه م�سّنع يف دولة يحظر 

التعامل معها. وما زال هذا الطعن قيد النظر اأمام ديوان املظامل، وقد عُينت اجلل�سة املقبلة يف 1436/06/11هـ )املوافق 2015/03/31م(.
بتعليمات  � ال�سركة  التزام  بعدم  تتعلق  بتاريخ 1434/03/29هـ )املوافق 2013/02/09م(  ال�سركة  وال�سناعة �سد  التجارة  وزارة  دعوى مقامة من 

الوزارة ب�ساأن وجوب اإ�سدار الفواتري باللغة العربية. وقد تعهدت ال�سركة يف حينها بتعريب الفواتري �سمن مهلة زمنية حمددة، وقد مت ذلك فعاًل.وقد 
�سدر قرار بتاريخ 1436/03/28هـ )املوافق 2015/01/19م( بتغرمي �سركة �ساكو مببلغ 20.000 ريال �سعودي.

دعوى عمالية مقامة �سد ال�سركة، واملبلغ املطالب به بقيمة مائة وخم�سة وثمانني األف و�سبعمائة واثنني )185.702( ريال �سعودي، وحددت جل�سة  �
املحكمة املقبلة يف 1436/06/12هـ )املوافق 2015/04/01م(. 

دعوى عمالية مقامة �سد ال�سركة وتتعلق بطلب نقل كفالة، وحددت جل�سة املحكمة يف 2013/12/02م، وقد علقت ب�سبب �سدور حكم على املدعي يف  �
ق�سية اأخرى با�سرتها ال�سركة �سد املوظف وحكم عليه باإ�ساءة الأمانة بحكم قطعي.

دعوى مقامة �سد ال�سركة اأمام الهيئة البتدائية لت�سوية اخلالفات العمالية تتعلق باعرتا�س موظف على اإنهاء خدماته نظرًا لغيابه اأكرث من 21 يوم  �
يف ال�سنة، وقد مت �سدور قرار بتاريخ 1436/01/24هـ باحلكم للمدعي مببلغ 17.840 ريال �سعودي. 

دعوى مقامة �سد ال�سركة اأمام اإدارة الت�سوية الودية اخلالفات العمالية تتعلق باعرتا�س موظفة على الإنذار الذي �سدر بحقها ب�سبب رف�سها العمل،  �
وقد مت �سدور قرار بتاريخ 1435/10/28هـ برد طلبات املدعية ل�سالح ال�سركة.

اإنهاء خدماته ح�سب املادة 80 من نظام  � اأمام الهيئة البتدائية لت�سوية اخلالفات العمالية تتعلق باعرتا�س موظف على  دعوى مقامة �سد ال�سركة 
العمل، وقد مت �سدور قرار بتاريخ 1435/11/05هـ برد طلبات املدعي ل�سالح ال�سركة.

دعوى مقامة من قبل ال�سركة �سد موظف اأمام املحكمة اجلزائية، تطالب مبوجبها ال�سركة املوظف مببلغ وقدره 1.998.501 ريال �سعودي بالإ�سافة  �
اإلى مبالغ اإ�سافية ما زالت قيد التحديد من قبل املحكمة اجلزائية. وقد مت حتويل هذه الق�سية اإلى جلنة العفو للتاأكد فيما اإذا كان هذا اجلرم م�سمول 

يف العفو امللكي ال�سادر موؤخرًا و�سيتم اإعالم ال�سركة مبوعد الدعوى لحقًا.
دعوى مقامة من قبل �سركة �ساكو �سد �سركة موؤجرة لأحد املتاجر التي كانت ت�سغلها �سركة �ساكو �سابقًا مبوجب اتفاقية اإيجار للمطالبة مببلغ اأربعمائة  �

وثالثة و�سبعني األف وثالثمائة و�ستة وت�سعني )473.396( ريال �سعودي وذلك قيمة خ�سائر واأ�سرار �سببتها ال�سركة املوؤجرة، وحددت جل�سة املحكمة 
املقبلة يف 1436/08/01هـ )املوافق 2015/05/19م(.

دعوى مقامة من قبل �سركة �ساكو �سد �سركة اأخرى عن ا�ستخدام عالمة �سركة �ساكو امل�سجلة "�ساكوديكو" دون موافقة ال�سركة، و�ستنعقد جل�سة  �
املحكمة املقبلة يف 1436/06/30هـ )املوافق 2015/04/19م(.

املقبلة يف  � الإخالء، وحددت جل�سة املحكمة  اأو  الإيجار  باملطالبة برفع قيمة  ال�سرقية  املنطقة  �ساكو يف  اأحد موؤجري معار�س  دعوى مقامة من قبل 
1436/07/01هـ )املوافق 2015/04/20م(.  



150

وصف األسهم 13   11

رأس المال 2 - 22 - 22

حدد راأ�س مال ال�سركة مبائتني واأربعني مليون )240.000.000( ريال �سعودي مق�سم اإلى اأربعة وع�سرين مليون )24.000.000( �سهم مت�ساوية القيمة تبلغ 
القيمة الإ�سمية لكل منها ع�سرة )10( ريالت �سعودية. 

زيادة رأس المال 2 - 22 - 22

اأو عدة مرات  ال�سركة مرة  راأ�س مال  اأن تقرر زيادة  التثبت من اجلدوى القت�سادية، وبعد موافقة اجلهات املخت�سة  العادية وبعد  العامة غري  يجوز للجمعية 
باإ�شدار اأ�شهم جديدة بالقيمة اال�شمية لالأ�شهم االأ�شلية، ب�شرط اأن يكون راأ�ض املال االأ�شلي قد دفع كامال واأن يراعي ما يق�شي به نظام ال�شركات، ويعني القرار 
طريقة زيادة راأ�س املال، ويكون للم�ساهمني الأ�سليني اأولوية الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة النقدية، ويعلن هوؤلء باأولويتهم - بالن�سر يف جريدة يومية اأو باإبالغهم 
بوا�شطة الربيد امل�شجل عن قرار زيادة راأ�ض املال و�شروط االكتتاب، ويبدي كل م�شاهم رغبته يف ا�شتعمال حقه يف االأولوية خالل 15 يوما من تاريخ الن�سر اأو 

الإبالغ امل�سار اإليه.

وتوزع تلك االأ�شهم اجلديدة على امل�شاهمني االأ�شليني الذي طلبوا االكتتاب بن�شبة ما ميلكونه من اأ�شهم اأ�شلية، ب�شرط اأال يتجاوز ما يح�شلون عليه ما طلبوه من 
الأ�سهم اجلديدة، ويوزع الباقي من الأ�سهم اجلديدة على امل�ساهمني الأ�سليني الذين طلبوا اأكرث من ن�سيبهم بن�سبة ما ميلكونه من اأ�سهم اأ�سلية، على األ يتجاوز 

ما يح�سلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم اجلديدة، ويطرح ما تبقى من الأ�سهم لالكتتاب العام.

تخفيض رأس المال 2 - 22 - 22

يجوز - بقرار من اجلمعية العامة غري العادية وبناء على اأ�سباب مقبولة وبعد موافقة وزارة التجارة وال�سناعة واجلهات املخت�سة -تخفي�س راأ�س مال ال�سركة 
اإذا ما زاد عن حاجتها اأو اإذا منيت بخ�سائر، ول ي�سدر القرار اإل بعد تالوة تقرير مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له وعن اللتزامات التي على ال�سركة 
واأثر التخفي�س يف هذه اللتزامات، ومبراعاة ما يق�سي به نظام ال�سركات، ويبني القرار طريقة التخفي�س. واإذا كان التخفي�س نتيجة زيادة راأ�س املال عن حاجة 
ال�سركة، وجبت دعوة الدائنني اإلى اإبداء اعرتا�ساتهم عليه خالل 60 يوما من تاريخ ن�سر قرار التخفي�س يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها مركز 
ال�سركة الرئي�سي، فاإن اعرت�س اأحد الدائنني وقدم اإلى ال�سركة م�ستنداته يف امليعاد املذكور، وجب على ال�سركة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان حال اأو اأن تقدم �سمانا 

كافيا للوفاء به اإذا كان اآجال.

األسهم 2 - 22 - 22

تكون اأ�سهم ال�سركة اأ�سمية، ول يجوز لل�سركة اأن ت�سدر الأ�سهم باأقل من قيمتها ال�سمية، واإمنا يجوز اأن ت�سدر باأعلى من هذه القيمة، ويف هذه احلالة الأخرية 
اإلى الحتياطي النظامي ولو بلغ حده الأق�سى، وال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�سركة، فاإذا متلكه اأ�سخا�س عديدون وجب عليهم  ي�ساف فرق القيمة 

اأن يختاروا اأحدهم لينوب عنهم يف ا�ستعمال احلقوق املخت�سة بال�سهم، ويكون هوؤلء الأ�سخا�س م�سوؤولني بالت�سامن عن اللتزامات النا�سئة عن ملكية ال�سهم.

نقل ملكية األسهم 2 - 22 - 22

يخ�سع نقل ملكية الأ�سهم للقواعد واللوائح التي حتكم ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية. 

حقوق التصويت 2 - 22 - 22

لكل مكتتب �سوت عن كل �سهم ميثله يف اجلمعية التحويلية حت�سب الأ�سوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على اأ�سا�س �سوت واحد لكل �سهم، ومع ذلك 
ل يجوز لأع�ساء جمل�س الإدارة ال�سرتاك يف الت�سويت على قرارات اجلمعية التي تتعلق باإبراء ذمتهم من مدة اإدارتهم. ويتّم اإتباع اأ�سلوب الت�سويت الرتاكمي 

يف الت�سويت على اختيار اأع�ساء جمل�س الإدارة.

حقوق المساهمين 2 - 22 - 22

وفقًا للمادة )108( من نظام ال�سركات تثبت للم�ساهم جميع احلقوق املت�سلة بال�سهم وعلى وجه اخل�سو�س احلق يف احل�سول على ن�سيب من الأرباح التي يتقرر 
توزيعها واحلق يف احل�سول على ن�سيب من موجودات ال�سركة عند الت�سفية وحق ح�سور جمعيات امل�ساهمني وال�سرتاك يف مداولتها والت�سويت على قراراتها 
)املقرتحة( وحق الت�سرف يف الأ�سهم وحق طلب الطالع على دفاتر ال�سركة ووثائقها ومراقبة اأعمال جمل�س الإدارة ورفع امل�سوؤولية على اأع�ساء املجل�س والطعن 
بالبطالن يف قرار جمعيات امل�شاهمني وذلك بال�شروط والقيود الواردة يف نظام ال�شركات. ووفقًا الأحكام نظام ال�شركات، فاإنه ال يوجد اأية اأحكام متنح امل�شاهمني 

يف ال�سركات امل�ساهمة حق طلب ا�سرتداد اأ�سهمهم اأو اإعادة �سرائها من قبل ال�سركة.
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جمعيات المساهمين 2 - 22 - 22

اجلمعيات العامة املكونة تكوينًا �سحيحًا متثل جميع امل�ساهمني، وتنعقد يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�سركة. يراأ�س اجلمعية العامة رئي�س جمل�س 
الإدارة، اأو من يفو�سه يف حالة غيابه، وتعيني اجلمعية العامة �سكرتريًا لالجتماع وجامعًا لالأ�سوات.

تكون اجلمعيات العامة للم�ساهمني اإما عادية اأو غري عادية.

اجلمعية العامة العادية  3   3   33   33

يتم عقد اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني بدعوة من جمل�س الإدارة. وعلى جمل�س الإدارة اأن يدعو اجلمعية العامة العادية اإذا طلب ذلك مراقب احل�سابات اأو 
عدد من امل�ساهمني ميثل 5٪ من راأ�س املال على الأقل.

يجب ن�سر الدعوة اإلى انعقاد اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني يف اجلريدة الر�سمية ويف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها مركز ال�سركة الرئي�سي قبل 
ما ل يقل عن 25 يومًا من تاريخ الجتماع.

فيما عدا الأمور التي تخت�س بها اجلمعية العامة غري العادية، تخت�س اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�سركة، وتعقد اجلمعية العامة العادية مرة 
يف ال�سنة على الأقل خالل ال�ستة اأ�سهر التالية لنتهاء ال�سنة املالية لل�سركة. ويجوز دعوة جمعيات عادية اأخرى كلما دعت احلاجة لذلك.

ل يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �سحيحًا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون 50٪ من راأ�س مال ال�سركة على الأقل، فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف الجتماع 
وجهت الدعوة اإلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني يومًا التالية لالجتماع ال�سابق، ويجب ن�سر الدعوة يف اجلريدة الر�سمية ويف جريدة يومية توزع يف املدينة التي 

يقع فيها مركز ال�سركة الرئي�سي قبل ما ل يقل عن 25 يومًا من تاريخ الجتماع، ويعترب الجتماع الثاين �سحيحًا اأيًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.

اجلمعية العامة غري العادية 3   3   33   33

يتم عقد اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني بدعوة من جمل�س الإدارة. 

يجب ن�سر الدعوة اإلى انعقاد اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني يف اجلريدة الر�سمية ويف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها مركز ال�سركة الرئي�سي 
قبل ما ل يقل عن 25 يومًا من تاريخ الجتماع.

تخت�س اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�سركة الأ�سا�سي با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظامًا، ولها اأن ت�سدر قرارات يف الأمور الداخلة يف 
اخت�شا�ض اجلمعية العامة العادية وذلك بال�شروط واالأو�شاع املقررة للجمعية االأخرية. 

اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون 50٪ من راأ�س مال ال�سركة على الأقل، فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف  اإل  ل يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �سحيحًا 
الجتماع الأول وجهت الدعوة اإلى اجتماع ثاٍن خالل 30 يومًا، ويف هذه احلالة توجه الدعوة اإلى الجتماع الثاين الذي يعقد خالل الثالثني يومًا التالية لالجتماع 
ال�سابق وتن�سر هذه الدعوة يف اجلريدة الر�سمية ويف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها مركز ال�سركة الرئي�سي قبل ما ل يقل عن 25 يومًا من تاريخ 

الجتماع، ويكون الجتماع الثاين �سحيحًا اإذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثل ربع راأ�س املال على الأقل.

مدة الشركة 2 - 22 - 22

اإطالة مدة ال�سركة بقرار ت�سدره  مدة ال�سركة ت�سعة وت�سعون )99( �سنة ميالدية تبداأ من تاريخ �سدور قرار وزير التجارة وال�سناعة املعلن بتحولها، ويجوز 
اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء اأجلها ب�سنة واحدة على الأقل.

انقضاء وتصفية الشركة  2 - 22 - 22

تنق�سي ال�سركة بانق�ساء املدة املحددة لها وفقا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة اأو باأحد الأمور املن�سو�س عليها يف نظام ال�سركات. وعند انتهاء مدة ال�سركة اأو يف حالة 
حلها قبل هذا الأجل ، تقرر اجلمعية العامة غري العادية، بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�سفية وتعيني م�سفيا )اأو اأكرث( وحتدد �سالحيته واإتعابه. 
وتنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ساء ال�سركة ، ومع ذلك ي�ستمر قائما على اإدارة ال�سركة اإلى اأن يتم تعيني امل�سفي، وتبقى لأجهزة ال�سركة اخت�سا�ساتها بالقدر 

الذي ل يتعار�س مع اخت�سا�سات امل�سفني، ويف جميع الأحوال ين�سر قرار اجلمعية يف اجلريدة الر�سمية.
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التعهد بتغطية الطرح. 12
اأبرمت ال�سركة وامل�ساهمون البائعون و�سركة ات�س ا�س بي �سي )"متعهد التغطية"( اتفاقية تعهد بتغطية الطرح التي وافق متعهد التغطية مبوجبها، وفقًا ل�شروط 
معينة، على التعهد بتغطية كامل الأ�سهم املطروحة والبالغ عددها �سبعة ماليني ومائتني األف )7.200.000( �سهم بقيمة )70( ريال �سعودي لل�سهم الواحد. 

وفيما يلي ال�شروط االأ�شا�شية التفاقية تعهد تغطية الطرح:

ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية 1   12

طبقًا ل�شروط واأحكام اتفاقية تغطية الطرح، فاإنه:

يتعهد امل�ساهمون البائعون ملتعهد التغطية اأن يبيعوا، يف تاريخ التخ�سي�س، كامل الأ�سهم املطروحة لالكتتاب للمكتتبني اأو ملتعهد التغطية. �
يتعهد متعهد التغطية لل�سركة وللم�ساهمني البائعني اأن يقوم، يف تاريخ التخ�سي�س، ب�سراء اأي من الأ�سهم املطروحة لالكتتاب والتي مل يتم الكتتاب  �

بها اإن وجدت طبقًا لالأحكام وال�شروط املن�شو�ض عليها يف اتفاقية التعهد بالتغطية.
اجلدول 12-1: التفا�شيل املتعلقة مبتعهد التغطية واالأ�شهم التي مت التعهد بتغطيتها

عدد اأ�شهم االكتتاب التي مت التعهد بتغطيتهامتعهد التغطية

�سركة ات�س ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة

�س. ب. 9084، الريا�س 11413، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2313 299 )11( 966+ 

فاك�س: 2424 299 )11( 966+

 www.hsbcsaudi.com :املوقع الإلكرتوين

saudiarabia@hsbc.com :الربيد الإلكرتوين

 7.200.000 �سهم

امل�سدر: ال�سركة

وقد التزمت ال�سركة بتلبية كافة الأحكام الواردة يف اتفاقية تغطية الطرح.

األتعاب 2   12

يتقا�سى متعهد التغطية مقابل مادي لقاء تعهده بالتغطية والذي ميثل ن�سبة حمددة من اإجمايل متح�سالت الكتتاب.
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مصاريف الطرح. 12
يتوقع اأن تبلغ متح�سالت الطرح )504.000.000( ريال �سعودي، وبعد خ�سم كافة امل�ساريف والتكاليف املتعلقة بالكتتاب والبالغة )19.114.916( ريال 
اأتعاب  اإلى امل�ساهمني البائعني وفقًا لن�سبة ملكية كل منهم لالأ�سهم املطروحة لالكتتاب. وت�سمل هذه امل�ساريف  �سعودي، �سيتم دفع �سايف متح�سالت الطرح 
اأتعاب اجلهات  اإلى  اإ�سافة  املالية، ومراجع احل�سابات،  املهنية  العناية  لل�سركة، وم�ست�سار  القانوين  وامل�ست�سار  الطرح،  بتغطية  املتعهد  واأتعاب  املايل،  امل�ست�سار 

امل�ستلمة، ور�سوم الت�سويق والطباعة والتوزيع وغريها من امل�ساريف ذات العالقة.

اجلدول 13-1: م�شاريف الطرح

القيمة )األف ريال �شعودي(البند

11.008اأتعاب امل�ست�سار املايل ومدير الكتتاب ومتعهد التغطية وامل�ست�سارين الآخرين

2.550م�ساريف الت�سويق والتوزيع

1.800اجلهات امل�ستلمة

3.757م�ساريف اأخرى

19.115املجموع

امل�سدر: ال�سركة
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اإلعفاءات. 13
مل تتقدم ال�سركة اإلى الهيئة باأي طلب اإعفاء من متطلبات الإدراج الواردة يف قواعد الت�سجيل والإدراج.
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شروط وتعليمات االكتتاب. 13
مت تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج اإلى الهيئة ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية.

اأن التوقيع على منوذج طلب االكتتاب  يجب على جميع املكتتبني قراءة �شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل ا�شتكمال تعبئة منوذج طلب االكتتاب. حيث 
وت�شليمه اإلى اجلهة امل�شتلمة يعترب مبثابة اإقرار بالقبول واملوافقة على �شروط وتعليمات االكتتاب املذكورة.

االكتتاب في األسهم المطروحة 1   13

تتكون عملية الطرح الأويل من �سبعة ماليني ومائتني األف )7.200.000( �سهم عادي مدفوعة بالكامل بقيمة ا�سمية وقدرها )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم 
الواحد، ومتثل 30٪ من راأ�س مال ال�سركة بعد الكتتاب، ب�سعر طرح وقدره )70( ريال �سعودي لل�سهم وبقيمة اإجمالية قدرها )504.000.000( مليون ريال 
�شعودي. علمًا اأن الطرح على امل�شتثمرين االأفراد واإدراج اأ�شهم ال�شركة بعد ذلك، م�شروط بنجاح تغطية امل�شتثمرون من املوؤ�ش�شات املكتتبة حيث يجب اأن تتم 
تغطية الطرح بن�سبة 100٪ من قبل املوؤ�س�سات املكتتبة. ويف حال مل تتم تغطية الطرح خالل هذه املرحلة، فاإنه �سوف يتم اإلغائه. كما يجوز للهيئة تعليق هذا الطرح 

اإذا علمت ال�سركة يف اأي وقت بعد اعتماد هذه الن�سرة وقبل قبول الإدراج بوجود حدث جوهري من �ساأنه التاأثري ب�سكل �سلبي وجوهري على عمليات ال�سركة.

ويقت�سر الطرح على �سريحتني من امل�ستثمرين، هما:

الشريحة )أ(: المؤسسات المكتتبة 

اأ�سهم  "التعريفات وامل�سطلحات"(، ويبلغ عدد  وت�سمل هذه ال�سريحة جمموعة من املوؤ�س�سات ومن �سمنها �سناديق ال�ستثمار )يرجى مراجعة الق�سم رقم 1 
الكتتاب التي �سيتم تخ�سي�سها للموؤ�س�سات املكتتبة عدد �سبعة ماليني ومائتني األف )7.200.000( �سهم عادي، متثل 100٪ من اإجمايل عدد الأ�سهم املطروحة 
للموؤ�س�سات  "ب" اأدناه( يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب، يحق ملدير �سجل الكتتاب  اأنه يف حال اكتتاب املكتتبني الأفراد )املعرفون بال�سريحة  لالكتتاب، علمًا 
املكتتبة، بعد احل�سول على موافقة الهيئة، تخفي�س عدد الأ�سهم املخ�س�سة للموؤ�س�سات املكتتبة حتى )4.320.000( �سهم، متّثل )60٪( من اإجمايل الأ�سهم 
املطروحة لالكتتاب. و�سيتم تخ�سي�س ن�سبة )90٪( من الأ�سهم املخ�س�سة لهذه ال�سريحة ل�سناديق ال�ستثمار، على اأن تكون هذه الن�سبة قابلة للتعديل يف حال 

عدم اكتتاب املوؤ�س�سات الأخرى بكامل الن�سبة الباقية )10٪( اأو يف حال عدم اكتتاب �سناديق ال�ستثمار بكامل الن�سبة املخ�س�سة لها )٪90(. 

الشريحة )ب(: المكتتبون األفراد

وت�سمل هذه ال�سريحة الأ�سخا�س ال�سعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة اأو الأرملة التي لها اأولد ق�سر من زوج غري �سعودي، حيث يحق لها اأن 
تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها، على اأن تقدم ما يثبت اأمومتها لهم واأنها اأرملة اأو مطلقة. ويعد الكتتاب لغيا ملن اكتتب با�سم مطلقته، واإذا ثبت القيام بعملية من 
هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب. ويف حال مت الكتتاب مرتني، يعترب الكتتاب الثاين لغيًا ويتم الأخذ بالعتبار الكتتاب الأول فقط. و�سوف يخ�س�س 
للمكتتبني الأفراد بحد اأق�سى )2.880.000( �سهم، متثل )40٪( من اأ�سهم الكتتاب. ويف حال عدم اكتتاب املكتتبني الأفراد بكامل الأ�سهم املخ�س�سة لهم، 

يحق ملدير الكتتاب، بعد احل�سول على موافقة الهيئة، تخفي�س عدد الأ�سهم املخ�س�سة لهم لتتنا�سب مع عدد الأ�سهم التي مت الكتتاب بها من قبلهم.

بناء سجل األوامر المؤسسات المكتتبة

يجب اأن تقدم املوؤ�س�سات املكتتبة اأمر اكتتاب غري قابل للنق�س والرتاجع لالكتتاب يف الأ�سهم املطروحة، م�سفوعًا بالتزام مايل وذلك قبل عملية حتديد �سعر 
الطرح التي �ستتم قبل بدء فرتة الطرح. وينبغي على كل م�ستثمر من املوؤ�س�سات املكتتبة اأن يحدد )اأ( عدد اأ�سهم الطرح التي يرغب يف الكتتاب بها )على األ تقل 
عن )100.000( �سهم، وعلى اأن تكون قابلة للتخ�سي�س( و)ب( ال�سعر الذي �سيكتتب فيه يف الأ�سهم املطروحة. ويجب اأن تبداأ عملية اكتتاب املوؤ�س�سات املكتتبة 
اأثناء فرتة االكتتاب التي ت�شمل كذلك املكتتبني االأفراد. ويجب اأن تتوافق عملية االكتتاب مع �شروط وتعليمات االكتتاب املف�شلة يف مناذج طلبات االكتتاب املقدمة 

اإلى املوؤ�س�سات املكتتبة.

الكتتاب من قبل امل�ستثمرين الأفرادميكن للمكتتبني الفراد احل�سول على مناذج طلبات الكتتاب خالل فرتة الكتتاب من فروع مدير الكتتاب وفروع اجلهات 
امل�ستلمة اأو من خالل املواقع اللكرتونية ملدير الكتتاب وللجهات امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمة. ويجب ت�سديد قيمة الأ�سهم املكتتب فيها كاملة من قبل املكتتب 
الرئي�سي واأفراد عائلته لدى اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة خ�سمًا من احل�ساب البنكي اجلاري للمكتتب الرئي�سي لدى اجلهة امل�ستلمة، ول ي�سمح اخل�سم من ح�ساب 

طرف ثالث لدفع قيمة الكتتاب. ول ي�سمح باجراء اأي تعديالت على طلب الكتتاب اأو �سحبه بعد تقدميه.

وباإمكان املكتتبني الأفراد الذين �سبق لهم امل�ساركة يف الكتتابات الأولية ال�سابقة الكتتاب عن طريق النرتنت، اأو الهاتف امل�سريف، اأو ال�سراف الآيل يف اأي فرع 
من فروع اجلهات امل�شتلمة التي تقدم مثل هذه اخلدمة لعمالئها �شريطة ا�شتيفاء ال�شروط التالية:

اأن يكون لدى املكتتب ح�ساب بنكي لدى اإحدى اجلهات امل�ستلمة التي تقدم مثل هذه اخلدمات.  )1(

األ يكون قد طراأت اأي تغيريات على املعلومات اخلا�سة باملكتتب منذ اآخر اكتتاب �سارك فيه.  )2(
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ويبلغ عدد الأ�سهم املطروحة للمكتتبني الأفراد بحد اأق�سى )2.880.000( �سهم، متثل )40٪( من اأ�سهم الكتتاب. وعلى امل�ستثمرين املحتملني احل�سول على 
ن�سرة الإ�سدار وا�ستمارات طلبات الكتتاب من اجلهات امل�ستلمة التالية:  

اجلهات امل�شتلمة

البنك ال�سعودي الربيطاين

طريق امللك عبداهلل

�س.ب. 2907، الريا�س 11461، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2764005 )11( 966+

فاك�س: 2763436 )11( 966+

www.sabb.com :املوقع الإلكرتوين

sabb@sabb.com :الربيد الإلكرتوين

البنك ال�سعودي الفرن�سي

طريق املعذر

�س. ب.: 56006، الريا�س 11554، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4042222 )11( 966+

فاك�س: 4042311 )11( 966+

www.alfransi.com.sa:املوقع الإلكرتوين

communications@alfransi.com.sa:الربيد الإلكرتوين

م�سرف الراجحي

�سارع العليا العام

�س. ب: 28، الريا�س 11411، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4629922 )11( 966+

فاك�س: 4624311 )11( 966+

www.alrajhibank.com.sa :املوقع الإلكرتوين

contactcenter1@alrajhibank.com.sa :الربيد الإلكرتوين

البنك الأهلي التجاري

طريق املعذر

�س.ب 22216، الريا�س 11495، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4787877 )11( 966+

فاك�س: 4730417 )11( 966+

www.alahli.com :املوقع الإلكرتوين

contactus@alahli.com :الربيد الإلكرتوين

بنك الريا�س

طريق امللك عبدالعزيز

�س ب 22622، الريا�س 11416، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4013030 )11( 966+

فاك�س: 4042618 )11( 966+

 www.riyadbank.com:املوقع الإلكرتوين

customercare@riyadbank.com :الربيد الإلكرتوين

جمموعة �سامبا املالية

طريق امللك عبدالعزيز

�س ب 833، الريا�س 11421، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4774770 )11( 966+

فاك�س: 4799402 )11( 966+

 www.samba.com.sa:املوقع الإلكرتوين

customercare@samba.com.sa:الربيد الإلكرتوين
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�ستبداأ اجلهات امل�ستلمة يف ا�ستالم ا�ستمارات طلب الكتتاب ملدة )7( اأيام يف فروعها يف كافة اأنحاء اململكة بدءًا من يوم الأربعاء 1436/07/03هـ )املوافق 
2015/04/22م( وانتهاء بيوم الثالثاء 1436/07/09هـ )املوافق 2015/04/28م(. وعند توقيع وت�سليم ا�ستمارة طلب الكتتاب، تقوم اجلهة امل�ستلمة بختم 
ال�ستمارة وتقدمي ن�سخة من ا�ستمارة طلب الكتتاب امل�ستوفية اإلى مقدم الطلب. يف حالة عدم اكتمال اأو عدم �سحة املعلومات املقدمة يف ا�ستمارة طلب الكتتاب 

اأو مل يتم ختمها من قبل اجلهة امل�ستلمة، تعترب ا�ستمارة طلب الكتتاب لغية.

ينبغي على املكتتب حتديد عدد الأ�سهم التي يقوم بالتقدم لالكتتاب فيها يف ا�ستمارة طلب الكتتاب، بحيث يكون اإجمايل مبلغ الكتتاب هو حا�سل �سرب عدد 
الأ�سهم املطلوب الكتتاب فيها ب�سعر الطرح البالغ )70( ريال �سعودي لل�سهم. 

لن يقبل الكتتاب بعدد من الأ�سهم املطروحة يقل عن )10( اأ�سهم اأو بك�سور الأ�سهم، واأي اكتتاب يف الأ�سهم فوق ذلك، يجب اأن يكون مب�ساعفات هذا الرقم، 
على اأن احلد الأق�سى لالكتتاب هو مائتني وخم�سون األف )250.000( �سهم من الأ�سهم املطروحة لكل مكتتب.

يجب تقدمي طلب الكتتاب خالل فرتة الكتتاب مرفقًا بامل�ستندات التالية، ح�سبما ينطبق احلال، وعلى اجلهات امل�ستلمة مطابقة ال�سور مع الن�سخ الأ�سلية، ومن 
ثم اإعادة الن�سخ الأ�سلية اإلى املكتتب:

اأ�سل و�سورة بطاقة الأحوال املدنية )للمكتتب الفرد(. �
اأ�سل و�سورة �سجل الأ�سرة )عندما يكون الكتتاب بالنيابة عن اأفراد الأ�سرة(. �
اأ�سل و�سورة �سك الوكالة ال�سرعية )عندما يكون الكتتاب بالنيابة عن اأفراد الأ�سرة(. �
اأ�سل و�سورة �سك الولية ال�سرعية )عندما يكون الكتتاب بالنيابة عن اأيتام(. �
اأ�سل و�سورة �سك الطالق )عندما يكون الكتتاب عن اأبناء املراأة املطلقة ال�سعودية(. �
اأ�سل و�سورة �سهادة الوفاة )عندما يكون الكتتاب عن اأبناء املراأة ال�سعودية الأرملة(. �
اأ�سل و�سورة �سهادة امليالد )عندما يكون الكتتاب عن اأبناء املراأة ال�سعودية املطلقة اأو الأرملة(. �

يف حالة تقدمي ا�ستمارة طلب اكتتاب نيابة عن مقدم الطلب )الآباء والأبناء فقط(، يجب اإرفاق با�ستمارة طلب الكتتاب اإفادة تن�س على اأن "ال�سخ�س الذي 
ال�سخ�س  تفوي�س هذا  يثبت  الذي  املفعول  ال�ساري  التوكيل  من  بن�سخة  م�سفوعة  تكون  اأن  وقع على ا�شتمارة الطلب خمول بالت�شرف بالنيابة عن املكتتب" على 
اأن تكون الوكالة �سادرة من كاتب العدل للمكتتبني الأفراد املقيمني داخل اململكة، وللمكتتبني الأفراد املقيمني خارج  بالتوقيع نيابة عن املتقدم بالطلب. يجب 
اململكة، يجب توثيق التوكيل من خالل ال�سفارة اأو القن�سلية ال�سعودية يف الدولة املعنية. وعلى اجلهات امل�ستلمة مطابقة الن�سخ مع الأ�سول، ومن ثم اإعادة الأ�سول 

اإلى املكتتب.

يكتفى بتعبئة طلب اكتتاب واحد للمكتب الرئي�سي واأفراد العائلة املقيدين يف دفرت العائلة اإذا كان اأفراد العائلة �سيكتتبون بنف�س عدد الأ�سهم التي يتقدم املكتتب 
الرئي�سي بطلبها، ويرتتب على ذلك ما يلي:

يتم ت�سجيل جميع الأ�سهم املخ�س�سة للمكتتب الرئي�سي واملكتتبني التابعني با�سم املكتتب الرئي�سي.  .1
تعاد املبالغ الفائ�سة عن الأ�سهم غري املخ�س�سة اإلى املكتتب الرئي�سي والتي دفعها بنف�سه اأو عن مكتتبني تابعني.  .2

يح�سل املكتتب الرئي�سي على كامل اأرباح الأ�سهم املوزعة عن الأ�سهم املخ�س�سة للمكتتب الرئي�سي وللمكتتبني التابعني )يف حال عدم بيع الأ�سهم اأو   .3
نقل ملكيتها(.

ي�ستخدم طلب اكتتاب منف�سل يف حالة:

اإذا رغب املكتتب يف ت�سجيل الأ�سهم التي يتم تخ�سي�سها با�سم غري ا�سم املكتتب الرئي�سي.  .1
اإذا اختلفت كمية الأ�سهم التي يرغب التابع الكتتاب بها عن املكتتب الرئي�سي.  .2

اإذا رغبت الزوجة اأن تكتتب با�سمها واأن ت�سجل الأ�سهم املخ�س�سة حل�سابها، فعليها تعبئة طلب اكتتاب منف�سل خا�س بها كمكتتب رئي�سي. ويف هذه   .3
احلالة تلغى اأية ا�ستمارة طلب اكتتاب تقدم بها زوجها نيابة عنها، ويقوم البنك امل�ستلم بالتعامل مع طلب الكتتاب املنف�سل الذي تقدمت به تلك 

الزوجة.
يحق للمراأة ال�سعودية املطلقة اأو الأرملة التي لها اأولد ق�سر من زوج غري �سعودي اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها �سريطة اإبراز ما يثبت اأمومتها لهم.

اأو �سهادات امليالد. وميكن ت�سمني  اأثناء الكتتاب العام الأويل للتعريف بالتابعني غري ال�سعوديني، ولن تقبل جوازات ال�سفر  تقبل فقط الإقامة �سارية املفعول 
اأمهاتهم، ول ميكنهم الكتتاب كمكتتبني رئي�سيني. والعمر الأق�سى للتابعني غري ال�سعوديني الذي يتم ت�سمينهم مع  التابعني غري ال�سعوديني كتابعني فقط مع 

اأمهاتهم هو 18 عامًا، واأية وثائق �سادرة من اأي حكومة اأجنبية يجب اأن يتم ت�سديقها من قبل �سفارة اأو قن�سلية اململكة يف تلك الدولة.

يوافق كل متقدم بطلب على الكتتاب يف الأ�سهم املحددة يف ا�ستمارة طلب الكتتاب الذي قدمه و�سرائها مببلغ يعادل عدد الأ�سهم املتقدم بطلبها م�سروبًا ب�سعر 
الطرح البالغ )70( ريال �شعودي لل�شهم، ويعترب كل مكتتب اأنه قد متلك عدد االأ�شهم املخ�ش�شة له عند حتقق ال�شروط التالية:

ت�سليم ا�ستمارة طلب الكتتاب اإلى اأي من اجلهات امل�ستلمة من قبل املتقدم بطلب الكتتاب.  .1
ت�سديد كامل قيمة الأ�سهم التي طلب الكتتاب بها اإلى اجلهة امل�ستلمة.  .2

تقدمي خطاب التخ�سي�س من البنك امل�ستلم اإلى املكتتب والذي يحدد من خالله عدد الأ�سهم املخ�س�سة له.  .3
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يجب اأن يتم دفع اإجمايل قيمة اأ�سهم الكتتاب بالكامل لفروع اجلهات امل�ستلمة من خالل الإيداع يف ح�ساب املكتتب لدى البنك امل�ستلم الذي يتم فيه تقدمي طلب 
الكتتاب.

اإذا كانت اأية ا�شتمارة طلب اكتتاب غري مطابقة ل�شروط وتعليمات االكتتاب، يكون لل�شركة احلق يف رف�ض هذا الطلب كليًا اأو جزئيًا، ويقر املتقدم بالطلب مبوافقته 
على اأي عدد من الأ�سهم �سيتم تخ�سي�سها له، اإل اإذا جتاوز عدد الأ�سهم املخ�س�سة له عدد الأ�سهم الذي تقدم لالكتتاب بها.

تخصيص األسهم ورد الفائض 2   13

يقوم مدير الكتتاب واجلهات امل�ستلمة بفتح ح�ساب اأمانة تتم ت�سميته )"الكتتاب العام الأويل لل�سركة ال�سعودية للعدد والأدوات )�ساكو("( ويجب على كل جهة 
م�ستلمة اأن تودع املبالغ التي قامت بتح�سيلها من املكتتبني الأفراد يف ح�ساب الأمانة املذكور. و�سيتم التخ�سي�س النهائي لأ�سهم الكتتاب بالطريقة التالية: 

تخصيص األسهم للمكتتبين األفراد

الأ�سهم  من  املتبقي  العدد  تخ�سي�س  و�سيتم  �سهم.   250.000 هو  للتخ�سي�س  اأق�سى  وبحد  فرد،  مكتتب  لكل  اأ�سهم   )10( عدد  اأدنى  بحد  تخ�سي�س  �سيتم 
املطروحة )اإن وجدت( بالتنا�سب مع عدد الأ�سهم التي اكتتب بها كل مكتتب. واإذا جتاوز عدد املكتتبون الأفراد عن )288.000( مكتتب فرد، فاإن ال�سركة ل 
ت�سمن تخ�سي�س احلد الأدنى للتخ�سي�س والبالغ )10( اأ�سهم لكل مكتتب، ويف تلك احلالة، �سيتم تخ�سي�س اأ�سهم الكتتاب بالت�ساوي بني هوؤلء املكتتبني. واإذا 
جتاوز عدد املكتتبني الأفراد )2.880.000( مكتتب، ف�سيتم تخ�سي�س اأ�سهم الكتتاب وفقًا ملا تقرتحه ال�سركة وامل�ست�سار املايل. و�سوف يتم اإعادة اأموال فائ�س 
الكتتاب )اإن وجدت( اإلى املكتتبني دون اأي عمولت اأو ا�ستقطاعات. و�سوف يتم الإعالن عن عملية التخ�سي�س النهائي ورد الفائ�س )اإن وجد( يف موعد اأق�ساه 

1436/07/16هـ )املوافق 2015/05/05م(.

تخصيص األسهم للمؤسسات المكتتبة

وذلك  منا�سبا،  ال�سركة  تراه  املكتتبة ح�سبما  للموؤ�س�سات  نهائي  ب�سكل  الكتتاب  اأ�سهم  تخ�سي�س  �سيتم  الأفراد،  املكتتبون  �سريحة  تخ�سي�س  من  النتهاء  بعد 
بالت�شوار مع مدير �شجل اكتتاب املوؤ�ش�شات املكتتبة، ولكن ب�شرط اأن ال يقل عدد اأ�شهم االكتتاب املخ�ش�شة للموؤ�ش�شات املكتتبة عن 4.320.000 �سهم وميثل 
)60٪( من اإجمايل اأ�سهم الكتتاب. و�سيتم تخ�سي�س ن�سبة )90٪( من الأ�سهم املخ�س�سة للموؤ�س�سات املكتتبة ل�سناديق ال�ستثمار، على اأن تكون هذه الن�سبة 
اأو يف حال عدم اكتتاب �سناديق ال�ستثمار بكامل الن�سبة املخ�س�سة لهم  قابلة للتعديل يف حال عدم اكتتاب املوؤ�س�سات الأخرى بكامل الن�سبة الباقية )٪10( 

.)٪90(

المكتتبون األفراد والمؤسسات المكتتبة 

من املتوقع اأن يتم الإعالن عن العدد النهائي املخ�س�س لكل مكتتب ورد فائ�س الكتتاب للمكتتبني دون خ�سم اأي م�ساريف اأو ا�ستقطاعات منها يف موعد اأق�ساه 
اإلى بدء  باإ�سعار املكتتبني من خالل الإعالن يف ال�سحف املحلية و�ستوجه اجلهات امل�ستلمة  1436/07/16هـ )املوافق 2015/05/05م( و�سوف تقوم ال�سركة 

عملية رد الفائ�س.

و�سرت�سل كل جهة من اجلهات امل�ستلمة خطابات تاأكيد/اإ�سعار للمكتتبني تبلغهم فيها عن العدد النهائي لالأ�سهم املخ�س�سة لكل منهم واملبالغ الفائ�سة التي �سيتم 
اإعادتها لهم، اإن وجدت، و�سرتد اجلهات امل�ستلمة اإلى املكتتبني اأي مبالغ مل يتم تخ�سي�س اأ�سهم مقابلها لهم، اإن وجدت، كما ورد يف خطابات التاأكيد/الإ�سعار 
املر�سلة لهم. و�سيتم اإعادة تلك الأموال الفائ�سة لهم دون اأي ر�سوم اأو ا�سقتطاعات، وتودع يف ح�سابات امل�ستلمني لدى اجلهات امل�ستلمة. للمزيد من املعلومات فاإنه 

يتعني على املكتتبني الت�سال بفروع مدير الكتتاب اأو اجلهات امل�ستلمة التي اكتتبوا فيها.

أحكام متفرقة 2   13

يكون طلب االكتتاب وكافة ال�شروط واالأحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة اأطرافها من مقدمي طلبات االكتتاب وخلفائهم واملتنازل ل�شاحلهم ومنفذي 
الو�شايا ومديري الرتكات والورثة، وي�شرتط اأنه فيما عدا ما جرى الن�ض عليه حتديدا يف هذه الن�شرة، ال يتم التنازل عن الطلب اأو عن اأي حقوق اأو م�شالح اأو 

التزامات نا�سئة عنه اأو التفوي�س بها لأي من الأطراف امل�سار اإليهم يف هذه الن�سرة دون احل�سول على موافقة خطية م�سبقة من الطرف الآخر.

تخ�سع هذه التعليمات والبنود واي ا�ستالم لنماذج طلب الكتتاب اأو العقود املرتتبة عليها لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية وتف�سر وتنفذ طبقًا لها.

مت اإ�سدار هذه الن�سرة باللغة العربية.
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القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم 3   13

تتمثل القرارات واملوافقات التي �ستطرح اأ�سهم الكتتاب مبوجبها فيما يلي:

قرار جمل�س اإدارة ال�سركة بطرح الأ�سهم لالكتتاب ال�سادر بتاريخ 1435/10/23هـ )املوافق 2014/08/19م(.  )1
موافقة ال�سركاء بطرح الأ�سهم لالكتتاب بتاريخ 1435/10/24هـ )املوافق 2014/08/20م(  )2

موافقة هيئة ال�سوق املالية على طرح الأ�سهم لالكتتاب العام ال�سادرة بتاريخ 1436/06/05هـ )املوافق 2015/03/25م(.  )3

فترة الحظر 3   13

يحظر على الأ�سخا�س اللذين تظهر ن�سرة ال�سدار ملكيتهم يف ال�سركة الت�سرف يف اأ�سهمهم ملدة ت�سعة )9( اأ�سهر من تاريخ بدء تداول اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق، 
ول يجوز لهم الت�سرف يف اأ�سهمهم بعد انتهاء هذه الفرتة اإل بعد احل�سول على موافقة الهيئة ال�سابقة.
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التعهدات الخاصة باالكتتاب وعملية التخصيص وتفاصيل السوق . 13
المالية

اإلقرارات والتعهدات الخاصة باالكتتاب 1   13

مبوجب تعبئة وتقدمي طلب الكتتاب، فاإن املكتتب:

يوافق على اكتتابه يف ال�سركة بعدد الأ�سهم املو�سحة يف طلب الكتتاب؛ �
يقر باأنه اطلع على هذه الن�سرة وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�سمونها؛ �
يوافق على النظام االأ�شا�شي لل�شركة وكافة تعليمات االكتتاب وال�شروط الواردة يف هذه الن�شرة؛ �
يعلن اأنه مل ي�سبق له ول لأي من الأفراد امل�سمولني يف طلب الكتتاب التقدم بطلب اكتتاب يف الأ�سهم، ويوافق على اأن لل�سركة احلق يف رف�س الكتتاب  �

املزدوج؛
يعلن قبوله االأ�شهم املخ�ش�شة له مبوجب طلب االكتتاب وقبوله كافة �شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف الطلب ؛  �
يتعهد بعدم اإلغاء اأو تعديل طلب الكتتاب بعد تقدميه للجهة امل�ستلمة؛ �
ل يتنازل عن حقه يف الرجوع اإلى ال�سركة ومطالبتها بالتعوي�س عن اأي �سرر ينجم ب�سكل مبا�سر عن احتواء ن�سرة الإ�سدار على معلومات جوهرية غري  �

�سحيحة اأو غري كافية، اأو نتيجة اإغفال معلومات جوهرية كانت �ستوؤثر على قراره ب�ساأن الكتتاب لو كانت مدرجة يف الن�سرة.

االكتتاب في األسهم المطروحة 2   13

تتكون عملية الطرح من �سبعة ماليني ومائتي األف )7.200.000( �سهم عادي مدفوعة بالكامل بقيمة ا�سمية وقدرها )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد، 
ومتثل 30٪ من راأ�س مال ال�سركة بعد الكتتاب. ب�سعر طرح وقدره )70( ريال �سعودي لل�سهم. ويقت�سر الطرح على �سريحتني من امل�ستثمرين، هما: ال�سريحة 
)اأ(- املوؤ�س�سات املكتتبة )ف�ساًل راجع الق�سم رقم 1 "التعريفات وامل�سطلحات"(، وال�سريحة )ب( – املكتتبون الأفراد )ملزيد من التفا�سيل راجع الق�سم رقم 

15 "�شروط وتعليمات االكتتاب"(.

تخصيص األسهم 2   13

�ستقوم اجلهات امل�ستلمة بفتح ح�ساب اأمانة تتم ت�سميته )"الكتتاب العام الأويل لل�سركة ال�سعودية للعدد والأدوات )�ساكو("(، ويجب على كل جهة م�ستلمة اأن 
تودع املبالغ التي قامت بتح�سيلها من املكتتبني يف ح�ساب الأمانة املذكور.

�سيتم الإعالن عن التخ�سي�س النهائي ورد فا�س الكتتاب، اإن وجد، يف موعد اأق�ساه 1436/07/16هـ )املوافق 2015/05/05م(.

تخصيص األسهم للمكتتبين األفراد

الأ�سهم  من  املتبقي  العدد  تخ�سي�س  و�سيتم  �سهم.   250.000 هو  للتخ�سي�س  اأق�سى  وبحد  فرد،  مكتتب  لكل  اأ�سهم   )10( عدد  اأدنى  بحد  تخ�سي�س  �سيتم 
املطروحة )اإن وجدت( بالتنا�سب مع عدد الأ�سهم التي اكتتب بها كل مكتتب. واإذا جتاوز عدد املكتتبون الأفراد عن )288.000( مكتتب فرد، فاإن ال�سركة ل 
ت�سمن تخ�سي�س احلد الأدنى للتخ�سي�س والبالغ )10( اأ�سهم لكل مكتتب، ويف تلك احلالة، �سيتم تخ�سي�س اأ�سهم الكتتاب بالت�ساوي بني هوؤلء املكتتبني. واإذا 
جتاوز عدد املكتتبني الأفراد )2.880.000( مكتتب، ف�سيتم تخ�سي�س اأ�سهم الكتتاب وفقًا ملا تقرتحه ال�سركة وامل�ست�سار املايل. و�سوف يتم اإعادة اأموال فائ�س 
الكتتاب )اإن وجدت( اإلى املكتتبني دون اأي عمولت اأو ا�ستقطاعات. و�سوف يتم الإعالن عن عملية التخ�سي�س النهائي ورد الفائ�س )اإن وجد( يف موعد اأق�ساه 

1436/07/16هـ )املوافق 2015/05/05م(.

تخصيص األسهم للمؤسسات المكتتبة

وذلك  منا�سبًا،  ال�سركة  تراه  املكتتبة ح�سبما  للموؤ�س�سات  نهائي  ب�سكل  الكتتاب  اأ�سهم  تخ�سي�س  �سيتم  الأفراد،  املكتتبون  �سريحة  تخ�سي�س  من  النتهاء  بعد 
بالت�شاور مع مدير �شجل اكتتاب املوؤ�ش�شات املكتتبة، ولكن ب�شرط اأن ال يقل عدد اأ�شهم االكتتاب املخ�ش�شة للموؤ�ش�شات املكتتبة عن )4.320.000( �سهم وميثل 
)60٪( من اإجمايل اأ�سهم الكتتاب. و�سيتم تخ�سي�س ن�سبة )90٪( من الأ�سهم املخ�س�سة للموؤ�س�سات املكتتبة ل�سناديق ال�ستثمار، على اأن تكون هذه الن�سبة 
اأو يف حال عدم اكتتاب �سناديق ال�ستثمار بكامل الن�سبة املخ�س�سة لهم  قابلة للتعديل يف حال عدم اكتتاب املوؤ�س�سات الأخرى بكامل الن�سبة الباقية )٪10( 

.)٪90(

من املتوقع اأن يتم الإعالن عن العدد النهائي املخ�س�س لكل مكتتب ورد فائ�س الكتتاب للمكتتبني دون خ�سم اأي م�ساريف اأو ا�ستقطاعات منها يف موعد اأق�ساه 
اإلى بدء  باإ�سعار املكتتبني من خالل الإعالن يف ال�سحف املحلية و�ستوجه اجلهات امل�ستلمة  1436/07/16هـ )املوافق 2015/05/05م( و�سوف تقوم ال�سركة 

عملية رد الفائ�س.
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و�سرت�سل كل جهة من اجلهات امل�ستلمة خطابات تاأكيد/اإ�سعار للمكتتبني تبلغهم فيها عن العدد النهائي لالأ�سهم املخ�س�سة لكل منهم واملبالغ الفائ�سة التي �سيتم 
اإعادتها لهم، اإن وجدت، و�سرتد اجلهات امل�ستلمة اإلى املكتتبني اأي مبالغ مل يتم تخ�سي�س اأ�سهم مقابلها لهم، اإن وجدت، كما ورد يف خطابات التاأكيد/الإ�سعار 
املر�سلة لهم. و�سيتم اإعادة تلك الأموال الفائ�سة لهم دون اأي ر�سوم اأو ا�سقتطاعات، وتودع يف ح�سابات امل�ستلمني لدى اجلهات امل�ستلمة. للمزيد من املعلومات فاإنه 

يتعني على املكتتبني الت�سال بفروع مدير الكتتاب اأو اجلهات امل�ستلمة التي اكتتبوا فيها.

سوق األسهم السعودي )تداول( 3   13

مت تاأ�سي�س نظام تداول يف عام 2001م، كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق املالية الإلكرتوين، وبداأ تداول الأ�سهم الإلكرتوين يف اململكة عام 1990م. يتم تنفيذ 
ال�سفقات من خالل مطابقة اآلية لالأوامر، ويتم ا�ستقبال وحتديد اأولوية الأوامر وفًقا لل�سعر. وب�سكل عام تنفذ اأوامر ال�سوق اأوًل )وهي الأوامر امل�ستملة على اأف�سل 

الأ�سعار(، وتليها الأوامر حمددة ال�سعر. ويف حال اإدخال عدة اأوامر بنف�س ال�سعر فاإنه يتم تنفيذها وفًقا لتوقيت الإدخال.

يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �شامل من املعلومات من خالل قنوات خمتلفة اأبرزها موقع تداول على االإنرتنت وو�شالت املعلومات اخلا�شة بتداول، ويتم توفري 
بيانات ال�سوق ب�سكل فوري ملزودي املعلومات املعروفني مثل رويرتز. وتتم ت�سوية ال�سفقات اآنيًا خالل اليوم، اأي اأن نقل امللكية لالأ�سهم يتم مبا�سرة بعد تنفيذ 
ال�سفقة. وبالتايل ينبغي على ال�سركة الإف�ساح عن جميع القرارات واملعلومات ذات الأهمية للم�ستثمرين عرب نظام تداول. وتقع على عاتق اإدارة تداول م�سوؤولية 

مراقبة ال�سوق بهدف �سمان عدالة التداول وكفاءة عمليات ال�سوق.

إدخال األوامر 3   13

تتم عملية التداول من خالل نظام اإلكرتوين متكامل، يغطي عملية التداول ب�سكل متكامل ابتداًء من تنفيذ ال�سفقة وانتهاًء بالت�سوية. ويتم التداول يوميًا على فرتة 
واحدة من ال�ساعة 11 �سباحًا وحتى الثالثة والن�سف 3:30 ع�سرًا، ويتم خاللها تنفيذ الأوامر، اأما خارج هذه الأوقات في�سمح باإدخال الأوامر وتعديلها واإلغائها 
من ال�ساعة 10 �سباحًا وحتى ال�ساعة 11 �سباحًا، كما ميكن عمل قيود وا�ستف�سارات جديدة ابتداء من ال�ساعة 10 �سباحًا جلل�سة الفتتاح )التي تبداأ ال�ساعة 11 

�سباحًا(.

يتم تنفيذ ال�سفقات من خالل مطابقة اآلية لالأوامر، ويتم ا�ستقبال وحتديد اأولوية الأوامر وفقًا لل�سعر. وب�سكل عام تنفذ اأوامر ال�سوق اأوًل )وهي الأوامر امل�ستملة 
على اأف�سل الأ�سعار(، وتليها الأوامر حمددة ال�سعر ويف حال اإدخال عدة اأوامر بنف�س ال�سعر فاإنه يتم تنفيذها وفقًا لتوقيت الإدخال.

يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �شامل من املعلومات من خالل قنوات خمتلفة اأبرزها موقع تداول على االنرتنت وو�شالت املعلومات اخلا�شة بتداول، ويتم توفري 
بيانات ال�سوق ب�سكل فوري ملزودي املعلومات املعروفني مثل رويرتز.

اأي اأن نقل ملكية الأ�سهم يتم مبا�سرة بعد تنفيذ ال�سفقة. وبالتايل ينبغي على م�سدري الأ�سهم الإف�ساح عن جميع  اآنيًا خالل اليوم،  وتتم ت�سوية ال�سفقات 
القرارات واملعلومات ذات الأهمية للم�ستثمرين عرب نظام تداول. وتقع على عاتق اإدارة تداول م�سوؤولية مراقبة ال�سوق بهدف �سمان عدالة التداول وكفاءة عمليات 

ال�سوق.

تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي 3   13

يتوقع البدء بتداول اأ�سهم ال�سركة بعد التخ�سي�س النهائي لتلك الأ�سهم، واإعالن تداول عن تاريخ بدء تداول اأ�سهم ال�سركة. وتعترب التواريخ والأوقات املذكورة يف 
هذه الن�سرة تواريخ مبدئية ذكرت لال�ستدلل فقط وميكن تغيريها اأو متديدها مبوافقة هيئة ال�سوق املالية.

ول ميكن التداول يف الأ�سهم املطروحة اإل بعد اعتماد تخ�سي�س الأ�سهم يف ح�سابات املكتتبني يف "تداول"، وت�سجيل ال�سركة يف القائمة الر�سمية واإدراج اأ�سهمها 
يف ال�سوق املالية "تداول"، ويحظر التداول يف اأ�سهم ال�سركة حظًرا تاًما قبل التداول الر�سمي، ويتحمل املكتتبون الذين يتعاملون يف تلك الأن�سطة املحظورة من 

التداول امل�سوؤولية الكاملة عنها، ولن تتحمل ال�سركة اأية م�سوؤولية قانونية يف هذه احلالة.
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المستندات المتاحة للمعاينة. 13
�ستتوفر امل�ستندات التالية للمعاينة يف املركز الرئي�سي لل�سركة يف �سارع هند بنت عتبة، املتفرع من �سارع العليا، حي العليا، من ال�ساعة الثامنة والن�سف �سباحًا 
وحتى اخلام�سة م�ساء، من يوم الأربعاء 1436/06/19هـ )املوافق 2015/04/08م( حتى يوم الثالثاء 1436/07/09هـ )املوافق 2015/04/28م(، على األ تقل 

تلك الفرتة عن 20 يوم قبل نهاية فرتة الطرح:

اإعالن موافقة هيئة ال�سوق املالية على الكتتاب العام الأويل؛ �
قرار جمل�س اإدارة ال�سركة بطرح الأ�سهم لالكتتاب العام املوؤرخ يف 1435/10/23هـ )املوافق 2014/08/19م(. �
�سهادة ال�سجل التجاري لل�سركة ال�سادر عن وزارة التجارة وال�سناعة؛ �
قرار ال�سركاء بتحويل ال�سركة من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإلى �سركة م�ساهمة؛ �
قرار معايل وزير التجارة وال�سناعة رقم )178/ق( وتاريخ 1432/05/26هـ )املوافق 2011/04/30م( بتحويل ال�سركة اإلى �سركة م�ساهمة �سعودية؛ �
النظام الأ�سا�سي لل�سركة وتعديالته؛ �
تقرير التقييم املعد من قبل امل�ست�سار املايل؛ �
القوائم املالية املراجعة لل�سركة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م، و2012م و2013م و2014م والقوائم املالية املراجعة املعاد ت�سنيفها  �

لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م، و2012م و2013م؛
موافقة خطية من �سركة ات�س ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة على الإ�سارة لهم يف هذه الن�سرة كامل�ست�سار املايل ومدير الكتتاب ومدير �سجل  �

اكتتاب املوؤ�س�سات املكتتبة ومتعهد تغطية الكتتاب؛
موافقة خطية من مكتب امل�ست�سارون القانونيون عبدالعزيز اإبراهيم العجالن و�سركاه بالتعاون مع بيكر اآند ماكينزي ليمتد على الإ�سارة لهم يف هذه  �

الن�سرة كم�ست�سار قانوين لالكتتاب؛ 
موافقة خطية من �سركة يورومونيتور اإنرتنا�سونال املحدودة على الإ�سارة لهم يف هذه الن�سرة كم�ست�سار لل�سوق؛ �
موافقة خطية من �سركة اأرن�ست اأند يونغ على الإ�سارة لهم يف هذه الن�سرة كم�ست�سار العناية املهنية املالية؛ �
موافقة خطية من مراجع احل�سابات على ن�سر تقارير املراجعة التي اأعدوها �سمن هذه الن�سرة؛ �
تقرير ال�سوق التي مت اإعداده من قبل �سركة يورومونيتور اإنرتنا�سونال املحدودة؛ �
تقرير راأ�س املال العامل؛ �
التفاقيات والعقود مع الأطراف ذات العالقة؛ �
اتفاقية التعهد بتغطية الكتتاب؛ �
واتفاقيات اجلهات امل�ستلمة. �
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تقرير مراجعي الحسابات. 14
يحتوي هذا الق�سم على القوائم املالية املوحدة املراجعة لل�سنوات املالية املنتهية يف 2011/12/31م و2012م و2013م و 2014م. وقد مت اإعدادها وفقًا للمعايري 
مبا يتفق مع معايري  كوبرز  ووترهاو�س  براي�س  قبل  من  مراجعتها  مت  والتي   ،)"SOCPA"( املحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني

.)"SOCPA"( املراجعة ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبيني القانونيني
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الشركة السعودية للعدد واألدوات
القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م
وتقرير مراجعي الحسابات
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الشركة السعودية للعدد واألدوات
)شركة مساهمة مقفلة(

قائمة المركز المالي
)جميع المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

كما يف 31 دي�ضمرب�إي�ضاح

2013م2014م

�ملوجود�ت

موجود�ت متد�ولة:

45.184.77613.954.712نقد وما يعادله

511.605.64711.521.038ذمم مدينة

6530.430.758417.663.768خمزون

773.812.92455.010.950م�صاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة �أخرى

621.034.105498.150.468

موجود�ت غري متد�ولة:

88.260.4528.260.452�أ�صهم ممنوحة من موّرد

9153.763.909108.077.608ممتلكات ومعد�ت

109.580.1438.409.413م�صاريف ما قبل �لت�صغيل

 171.604.504124.747.473

792.638.609622.897.941جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات

مطلوبات متد�ولة:

11140.101.621110.478.871قرو�ض ق�صرية �لأجل  و�صحب على �ملك�صوف

1129.089.14327.666.576�ل�صتحقاق �جلاري من قرو�ض متو�صطة �لأجل

12147.871.361114.894.928ذمم د�ئنة

1339.703.92339.530.733م�صاريف م�صتحقة ومطلوبات �أخرى

147.857.6604.951.409زكاة م�صتحقة

 364.623.708297.522.517

مطلوبات غري متد�ولة:

1121.867.66732.709.742قرو�ض متو�صطة �لأجل

1627.820.79824.352.936خم�ص�ض مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني

 49.688.46557.062.678

414.312.173354.585.195جمموع �ملطلوبات

حقوق �مل�ضاهمني:

17240.000.00016.000.000ر�أ�ض �ملال

1819.001.3698.000.000�حتياطي نظامي

119.325.067244.312.746�أرباح مبقاة

378.326.436268.312.746جمموع حقوق �مل�صاهمني

792.638.609622.897.941جمموع �ملطلوبات وحقوق �مل�صاهمني

26تعهد�ت و�لتز�مات حمتملة

تعترب �لإي�صاحات �ملرفقة جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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الشركة السعودية للعدد واألدوات
)شركة مساهمة مقفلة(

قائمة الدخل
)جميع المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب�إي�ضاح

2013م2014م

 961.278.298 191.084.846.785�ملبيعات، بال�صايف و�لإير�د�ت �لأخرى

)742.534.107()833.353.227(20تكلفة �ملبيعات و�لإ�صغال

 218.744.191 251.493.558�لربح �لإجمايل

م�ضاريف ت�ضغيلية:

)112.250.576()131.371.726(21م�صاريف بيع وت�صويق وعمومية و�إد�رية

 106.493.615 120.121.832�لدخل من �لعمليات

�إير�د�ت )م�ضاريف( �أخرى:

)2.427.426()6.195.287(11نفقات مالية

 2.858.606 223.678.067�إير�د�ت �أخرى

 106.924.795 117.604.612�لدخل قبل �لزكاة

)4.182.516()7.590.922(14زكاة

 102.742.279 110.013.690�صايف �لدخل لل�صنة

25ربحية �ل�صهم )ريـال �صعودي(:

�لدخل من �لعمليات  5.01 4.44 

�صايف �لدخل لل�صنة  4.58 4.28 

 24.000.000 24.000.000�ملتو�صط �ملرجح لعدد �لأ�صهم

تعترب �لإي�صاحات �ملرفقة جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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الشركة السعودية للعدد واألدوات
)شركة مساهمة مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية
)جميع المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب�إي�ضاح

2013م2014م

�لتدفقات �لنقدية من �أن�ضطة �لعمليات:

�صايف �لدخل لل�صنة  110.013.690 102.742.279 

تعديالت لبنود غري نقدية:  

��صتهالك و�إطفاء   10،924.382.775 18.761.248 

خم�ص�ض ديون م�صكوك يف حت�صيلها   21،5219.343 244.500 

�صطب ديون م�صكوك يف حت�صيلها   72.035 -       

)�إعادة(/ �صطب خمزون، �صايف   219.434.276 )2.330.404(

خم�ص�ض ب�صاعة بطيئة �حلركة ونق�ض يف �ملخزون   21،64.832.927 4.250.040 

خم�ص�ض مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني   166.393.228 5.954.386 

خ�صارة/ )ربح( ��صتبعاد ممتلكات ومعد�ت   275.796 -       

�صطب م�صاريف ما قبل �لت�صغيل   10-      452.162 

تغري�ت يف ر�أ�س �ملال �لعامل:  

ذمم مدينة   )375.987()2.631.224(

خمزون   )128.915.921()102.621.605(

م�صاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة �أخرى   )9.620.247()14.321.874(

ذمم د�ئنة   32.976.434 23.419.572 

م�صاريف م�صتحقة ومطلوبات متد�ولة �أخرى   173.190 20.787.184 

زكاة م�صتحقة   2.906.251 )734.808(

)2.388.470()2.925.366(16مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني �ملدفوعة

 51.582.986 49.842.424�صايف �لنقد �لناجت من �أن�صطة �لعمليات

�لتدفقات �لنقدية من �أن�ضطة �ال�ضتثمار:

�صر�ء ممتلكات ومعد�ت  9)75.491.606()30.569.081(

�إ�صافات �إلى م�صاريف ما قبل �لت�صغيل  10)3.551.296(-       

متح�صالت من ��صتبعاد ممتلكات ومعد�ت  227.300 130.079 

)30.439.002()78.815.602(�صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �أن�صطة �ل�صتثمار

�لتدفقات �لنقدية من �أن�ضطة �لتمويل:

تغيري�ت يف قرو�ض ق�صرية �لأجل  32.555.467 37.290.909 

متح�صالت من قرو�ض متو�صطة �لأجل  19.616.741 46.418.035 

ت�صديد�ت لقرو�ض متو�صطة �لأجل  )31.968.966()15.212.846(

ت�صديد�ت ملقدمات من �مل�صاهمني  -      )38.732.905(

توزيعات �أرباح مدفوعة  24-      )50.000.000(

)20.236.807( 20.203.242�صايف �لنقد �لناجت من )�مل�صتخدم يف( �أن�صطة �لتمويل

 907.177)8.769.936(�صايف �لتغري يف �لنقد وما يعادله

 13.047.535 13.954.712نقد وما يعادله كما يف بد�ية �ل�صنة

 13.954.712 45.184.776نقد وما يعادله كما يف نهاية �ل�صنة

معامالت تكميلية غري نقدية

ل �إلى ذمم مدينة مقابل مطالبات �لتاأمني  5.551.257 61.881.727خمزون حموَّ

لة �إلى ذمم مدينة مقابل مطالبات �لتاأمني  3.363.065 97.300.000ممتلكات ومعد�ت حموَّ

      - 10،9280.789ممتلكات ومعد�ت حمولة �إلى م�صاريف ما قبل �لت�صغيل

تعترب �لإي�صاحات �ملرفقة جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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الشركة السعودية للعدد واألدوات
)شركة مساهمة مقفلة(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
)جميع المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

�ملجموع�أرباح مبقــاةنظامــــــــي �حتياطــير�أ�س �ملال�إي�ضاح

 215.570.467 16.000.0008.000.000191.570.467كما يف 1 يناير 2013م

 102.742.279 102.742.279     -     -�صايف �لدخل لل�صنة

)50.000.000()50.000.000(     -     - 24توزيعات �أرباح 

 268.312.746 16.000.0008.000.000244.312.746كما يف 31 دي�صمرب 2013م

 110.013.690 110.013.690     -     -�صايف �لدخل لل�صنة

-)224.000.000(     -17224.000.000زيادة ر�أ�ض �ملال

-)11.001.369(11.001.369     -18حمّول �إلى �حتياطي نظامي

 378.326.436 240.000.00019.001.369119.325.067كما يف 31 دي�صمرب 2014م

تعترب �لإي�صاحات �ملرفقة جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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الشركة السعودية للعدد واألدوات
)شركة مساهمة مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م

)جميع المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

معلومات عامة  - 1

�إن �ل�صركة �ل�صعودية للعدد و�لأدو�ت )»�ل�صركة«( متار�ض ب�صكل �أ�صا�صي جتارة �جلملة و�لتجزئة يف �لتجهيز�ت �ملنـزلية و�ملكتبية ولو�زم �لبناء و�لعدد �حلرفية 
و�لكهربائية.

�إن �ل�صركة �ل�صعودية للعدد و�لأدو�ت هي �صركة م�صاهمة مقفلة م�صجلة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية وتعمل مبوجب �صجل جتاري رقم 1010056595 �صادر يف 
مدينة �لريا�ض بتاريخ 26 �صفر 1405هـ )�ملو�فق 19 نوفمرب 1984م(. �إن عنو�ن �ل�صركة �لرئي�صي هو �ض. ب. 86387، �لريا�ض 11622، �ململكة �لعربية �ل�صعودية.

قّرر �مل�صاهمون يف �جتماعهم �لذي �نعقد بتاريخ 20 ربيع �لأول 1432هـ )�ملو�فق 23 فرب�ير 2011م( حتويل �لهيكل �لنظامي لل�صركة من �صركة ذ�ت م�صوؤولية 
حمدودة �لى �صركة م�صاهمة مقفلة وتعديل ح�ص�ض �مل�صاهمني. وعليه، مت �إدر�ج �ل�صركة ك�صركة م�صاهمة مقفلة �صعودية مبوجب قر�ر وز�رة �لتجارة و�ل�صناعة 
رقم 178/هـ بتاريخ 26 جمادى �لأولى 1432هـ )�ملو�فق 30 �إبريل 2011م(. مت �لنتهاء من �لإجر�ء�ت �لنظامية لهذ� �لتحويل وتعديل �حل�ص�ض خالل �ل�صنة 

�ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2011م.

مت �إنهاء �تفاقية �لإد�رة مع �صركة موؤ�ص�صة �حلميدي للمقاولت )�صريك( بتاريخ 22 يناير 2014م. وقامت �صركة موؤ�ص�صة �حلميدي للمقاولت بالتنازل نهائيًا عن 
�أتعاب �لإد�رة بد�ية من 1 يناير 2014م. وكجزء من �تفاقية �لإنهاء �صتح�صل �صركة موؤ�ص�صة �حلميدي للمقاولت على ح�صة �إ�صافية من ر�أ�ض �ملال تبلغ 9٪ من 
خالل حتويلها من كل من �صركة �أبر�ر �لدولية �لقاب�صة )4.5٪( و�ل�صيخ عبد�لرحمن �صربتلي )4.5٪( وذلك كتعوي�ض ل�صركــة موؤ�ص�صة �حلميدي للمقـاولت 

)�أنظر �إي�صــــاح 15-2(. )�أنظر �أي�صًا �إي�صاح 17 �ملتعلق بزيادة ر�أ�ض مال �ل�صركة(.

بلغ �إجمايل عدد �ملعار�ض �لتي تديرها �ل�صركة كما يف 31 دي�صمرب 2014م يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية 20 معر�صًا مملوكة ومعر�صني مبوجب حقوق �لمتياز )31 
دي�صمرب 2013م : 19 معر�صَا مملوكة ومعر�صني مبوجب حقوق �لمتياز(.

تت�صمن �لقو�ئم �ملالية �ملرفقة ح�صابات �ل�صركة ومعار�صها �لعاملة مبوجب �صجالت جتارية منف�صلة:

رقم �ل�ضجل �لتجاري�ملوقع�ملعار�س

1010056595�لريا�ض�لتخ�ص�صي
1010065245�لريا�ض�لورود

1010154852�لريا�ض�حلمر�ء
1010276497�لريا�ض�لبديعة
1010289426�لريا�ض�لرمال

1010144072�لريا�ضخري�ض
1010322479�لريا�ض�لق�صر

1010201062�لريا�ضطريق �لد�ئري �ل�صمايل
1131020838�لق�صيمبريدة

4030104324جدة�لأندل�ض
4030061896جدة�لتحلية

4030198058جدةطريق �لأمري �صلطان
4650039295�ملدينة �ملنورةفرع �ملدينة �ملنورة

4700012605ينبعفرع ينبع
2051017997�خلربفرع �خلرب

2050030529�لدمامفرع �لدمام
2052000780�لظهر�نفرع �لظهر�ن

2055004380�جلبيلفرع �جلبيل
2252026146�لإح�صاءفرع �لإح�صاء
4030268514جدةفرع �صو�ري

�لور�ض
1010293034�لريا�ض�لور�صة �ملركزية

و�فقت �إد�رة �ل�صركة على �إ�صد�ر هذه �لقو�ئم �ملالية بتاريخ 9 جمادى �لأولى 1436هـ )�ملو�فق 28 فرب�ير 2015م(.
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الشركة السعودية للعدد واألدوات
)شركة مساهمة مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م

)جميع المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

ملخص السياسات المحاسبية الهامة  - 2

�أهم �ل�صيا�صات �ملحا�صبية �ملطبقة يف �إعد�د هذه �لقو�ئم �ملالية مت �إدر�جها �أدناه. مت تطبيق هذه �ل�صيا�صات ب�صكل منتظم على جميع �ل�صنو�ت �ملعرو�صة، ما مل 
يذكر غري ذلك.

أسس اإلعداد  1-2

�أعدت �لقو�ئم �ملالية �ملرفقة على �أ�صا�ض �لتكلفة �لتاريخية وفقًا ملبد�أ �ل�صتحقاق �ملحا�صبي وطبقا للمعايري �ملحا�صبيةً �ل�صادرة عن �لهيئة �ل�صعودية للمحا�صبني 
�لقانونيني.

تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة  2-2

عن  و�لإف�صاح  و�ملطلوبات،  �ملوجود�ت  مبالغ  على  توؤثر  و�فرت��صات  تقدير�ت  ��صتخد�م  عليها  �ملتعارف  �ملحا�صبية  للمعايري  وفقًا  �ملالية  �لقو�ئم  �إعد�د  يتطلب 
�ملوجود�ت و�للتز�مات �ملحتملة كما يف تاريخ �لقو�ئم �ملالية، وكذلك تقدير مبالغ �لإير�د�ت و�مل�صاريف خالل �لفرتة �ملالية. يتم تقييم �لتقدير�ت و�لفرت��صات 
ب�صكل م�صتمر وهي مبنية على خربة �صابقة و عو�مل �أخرى تت�صمن توقعات بالأحد�ث �مل�صتقبلية و�لتي تعترب منا�صبة للظروف. تقوم �ل�صركة بتقدير�ت و�فرت��صات 
متعلقة بامل�صتقبل، و�لتي وفقًا لتعريفها، نادرً� ما تت�صاوى مع �لنتائج �لفعلية ذ�ت �ل�صلة.  متت مناق�صة �لتقدير�ت و�لفرت��صات ذ�ت �ملخاطر �لتالية و�لتي قد 

ينتج عنها تعديالت جوهرية يف �لقيمة �لدفرتية للموجود�ت و�ملطلوبات خالل �ل�صنة �ملالية �لالحقة. مت �لإف�صاح عن �لتقدير�ت و�لفرت��صات �ملوؤثرة �أدناه:

�أ( ب�ضاعة بطيئة �حلركة ونق�س يف �ملخزون

يتم �لحتفاظ مب�صتوى كايف ملخ�ص�ض �لب�صاعة بطيئة �حلركة وذلك لتغطية �خل�صائر �ملتوقعة يف بنود �ملخزون. يتم حتديد هذ� �ملخ�ص�ض عن طريق �صيا�صات 
�ل�صركة وعو�مل �أخرى توؤثر يف تقادم بنود �ملخزون. تقوم �لإد�رة على فرت�ت منتظمة بتقييم �ملخزون وذلك لتحديد �أي �إ�صافة للمخ�ص�ض. تقوم �لإد�رة بعمل 
تقدير�ت بناًء على �أف�صل �حلقائق و�لأحد�ث �ملتوفرة و�لتي ت�صمل، من �صمن �أمور �أخرى، على تقدير �أعمار وتقادم بنود �ملخزون ب�صكل فردي، بالإ�صافة �إلى 

تقدير �ل�صتخد�م و�ل�صتهالك �ملتوقع يف �مل�صتقبل، يختلف مبلغ وتوقيت �مل�صاريف �مل�صجلة لأي فرتة بناًء على �لأحكام �أو �لتقدير�ت.

ب( تكلفة �ملبيعات و�الإ�ضغال

ت�صتخدم �لإد�رة �لتقدير�ت للتاأكد من تطبيق طرق منتظمة لتوزيع �لتكاليف فيما بني تكاليف �ملبيعات و�لإ�صغال و�مل�صاريف �لعمومية و�لإد�رية و�لبيع و�لت�صويق.

ج( �الأعمار �الإنتاجية للممتلكات و�ملعد�ت

�لقت�صادي  و�لعمر  �أجله  من  �ملوجود�ت  ��صتخد�م  �صيتم  �لذي  �لغر�ض  على  بناًء  و�ملعد�ت  للممتلكات  �ملتبقية  و�لقيمة  �لإنتاجية  �لأعمار  بتقييم  �لإد�رة  تقوم 
للموجود�ت. �إن �لتغري�ت �لالحقة للظروف مثل �لتقدم �لتقني قد يوؤدي �إلى �ختالف يف �لأعمار �لإنتاجية �لفعلية �أو �لقيمة �ملتبقية عن �لتقدير�ت. قامت �لإد�رة 

مبر�جعة �لأعمار �لإنتاجية و�لقيمة �ملتبقية للممتلكات و�ملعد�ت �لرئي�صية وقّررت عدم �صرورة عمل �أي تعديالت.

تحويل العمالت األجنبية  3-2

�أ( �لعملة �لرئي�ضية

تظهر �لبنود يف �لقو�ئم �ملالية لل�صركة بالريـال �ل�صعودي �لتي هي �لعملة �لرئي�صة لل�صركة.

ب( معامالت و�أر�ضدة

يتم حتويل �ملعامالت �لتي تتم بالعمالت �لأجنبية �إلى �لريـال �ل�صعودي على �أ�صا�ض �أ�صعـار �ل�صـرف �ل�صائدة يف تاريخ تلك �ملعامالت. يتم قيد �أرباح وخ�صائر فروق 
�لعملة �لناجتة عن ت�صوية تلك �ملعامالت وكذلك �لناجتة عن حتويل �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لنقدية بالعملة �لأجنبية على �أ�صا�ض �أ�صعار �صرف �لعمالت �ل�صائدة 

كما يف نهاية �لفرتة و�لتي مل تكن جوهرية لل�صنتني 2014م و 2013م �صمن قائمة �لدخل.
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نقد وما يعادله  4-2

ي�صتمل �لنقد وما يعادله على �لنقد يف �ل�صندوق ولدى �لبنوك و�ل�صتثمار�ت ق�صرية �لأجل �لأخرى عالية �ل�صيولة و�لتي ت�صتحق خالل ثالثة �أ�صهر �أو �أقل من 
تاريخ �ل�صر�ء، �إن وجدت.

ذمم مدينة  5-2

تظهر �لذمم �ملدينة باملبالغ �لأ�صلية للفو�تري ناق�صًا خم�ص�ض �لديون �مل�صكوك يف حت�صيلها. يتم عمل خم�ص�ض للديون �مل�صكوك يف حت�صيلها عندما يكون هناك 
دليل مو�صوعي على عدم متكن ال�صركة من حت�صيل جميع املبالغ امل�صتحقة مبوجب ال�صروط الأ�صلية للذمم املدينة. يتم قيد هذه املخ�ص�صات يف قائمة الدخل 
وتظهر حتت بند »م�صاريف عمومية و�إد�رية«. عندما تكون �لذمم �ملدينة غري قابلة للتح�صيل، يتم �صطبها مقابل خم�ص�ض �لديون �مل�صكوك يف حت�صيلها.  تقيَّد 

�أي مبالغ ت�صرتد يف وقت لحق لذمم قد مت �صطبها �صابقًا بقيد د�ئن على »م�صاريف عمومية و�إد�رية« يف قائمة �لدخل.

مخزون  6-2

يقيد �ملخزون على �أ�صا�ض �صعر �لتكلفة �أو �صايف �لقيمة �لقابلة للتحقق �أيهما �أقل. يحدد �صعر �لتكلفة على �أ�صا�ض متو�صط �لتكلفة �ملرجح �ملتحرك. 

ميثل �صايف �لقيمة �لقابلة للتحقق �صعر �لبيع �ملقدر يف �صياق �لأعمال �لعادية ناق�صًا تكاليف ��صتكمال �لعملية وم�صاريف �لبيع.

ممتلكات ومعدات  7-2

تظهر �ملمتلكات و�ملعد�ت بالتكلفة بعد خ�صم �ل�صتهالكات �ملرت�كمة ما عد� �إن�صاء�ت حتت �لتنفيذ �لتي تظهر بالتكلفة. يحمل �ل�صتهالك على قائمة �لدخل على 
�أ�صا�ض طريقة �لق�صط �لثابت وذلك لتوزيع تكلفة هذه �ملوجود�ت على مدى �لأعمار �لإنتاجية �ملقدرة لها كما يلي:

)�ضنـة(

4-20�أثاث وجتهيز�ت

2-7معد�ت وبر�مج �حلا�صب �لآيل

4�صيار�ت

4-7�آلت ومعد�ت

يتم �إطفاء تكاليف �لتح�صينات على عقار�ت م�صتاأجرة على �أ�صا�ض طريقة �لق�صط �لثابت على مدى �لعمر �لإنتاجي �أو فرتة �لعقد، �أيهما �أق�صر.

حتدد �لأرباح و�خل�صائر �لناجتة عن �ل�صتبعاد مبقارنة �ملتح�صالت مع �لقيمة �لدفرتية وتقيَّد يف قائمة �لدخل.

�لتي ل تزيد جوهريا من �لعمر �لإنتاجي �ملقدر لالأ�صل، يف قائمة �لدخل عند تكبدها. يتم ر�صملة �لتجديد�ت  �لعادية  تقيَّد م�صاريف �ل�صيانة و�لإ�صالحات 
و�لتح�صينات �لهامة، �إن وجدت، ويتم ��صتبعاد �لأ�صل �لذي مت ��صتبد�له.

مصاريف ما قبل التشغيل  8-2

تتكون م�صاريف ما قبل �لت�صغيل من �مل�صاريف �لتي تكبدتها �ل�صركة من �أجل تاأ�صي�ض معار�ض جديدة. يتم �إطفاء هذه �مل�صاريف على �أ�صا�ض �لق�صط �لثابت على 
مدى خم�ض �إلى �صبع �صنو�ت بدءً� من تاريخ ت�صغيل كل معر�ض.

أسهم ممنوحة من موّرد  9-2

متثل �لأ�صهم �ملمنوحة من موّرد ��صتثمار�ت طويلة �لأجل يف �أ�صهم حقوق �مللكية ملّورد �أجنبـي قابلة لال�صرتد�د وتظهر بالقيمة �ل�صمية. يتم �لعرت�ف بالدخل من 
�أ�صهم ممنوحة عند وجود حق با�صتالمه )�نظر �إي�صاح 8 للتفا�صيل(.



173

الشركة السعودية للعدد واألدوات
)شركة مساهمة مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م

)جميع المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

الهبوط في قيمة الموجودات المالية   10-2

يتم مراجعة املوجودات املالية فيما يتعلق بالهبوط يف قيمتها عندما ت�صري احلالت اأو التغري يف الظروف اإلى اأن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة لال�صرتداد. 
يتم اإثبات اخل�صارة الناجتة عن الهبوط يف القيمة، التي متثل الزيادة يف القيمة الدفرتية لالأ�صل عن القيمة القابلة لال�صرتداد وهي القيمة العادلة لالأ�صل ناق�صًا 
تكاليف البيع اأو قيمة ال�صتخدام، اأيهما اأعلى. لغر�ض تقدير الهبوط، يتم جتميع املوجودات على اأدنى م�صتوى لها بحيث تتواجد تدفقات نقدية منف�صلة وحمددة 
)وحدات مدرة للنقد(. يتم مراجعة املوجودات املالية، بخالف ال�صهرة، التي �صبق اأن حدث هبوط يف قيمتها بغر�ض احتمال عك�ض ذلك الهبوط، وذلك يف تاريخ 
كل فرتة مالية. اإذا ما مت لحقًا عك�ض خ�صارة الهبوط يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لالأ�صل اأو الوحدة املدرة للنقد اإلى التقدير املعدل لقيمتها 
القابلة لال�صرتداد، على األ يزيد عن القيمة الدفرتية فيما لو مل يتم اإثبات خ�صارة الهبوط يف قيمة ذلك الأ�صل اأو الوحدة املدرة للنقد يف ال�صنوات ال�صابقة. يتم 

اإثبات عك�ض خ�صارة الهبوط يف القيمة فورًا كاإيرادات يف قائمة الدخل. ل يتم عك�ض خ�صارة الهبوط يف قيمة ال�صهرة.

القروض  11-2

يتم �إثبات �لقرو�ض بقيمة �ملتح�صالت �مل�صتلمة م�صافًا �إليها �لعو�ئد �مل�صتحقة حتى تاريخ �لقو�ئم �ملالية. يتم ر�صملة تكاليف �لقرو�ض �لتي ترتبط مبا�صرة باقتناء 
�أو �إن�صاء �أو �إنتاج �ملوجود�ت �ملوؤهلة كجزء من هذه �ملوجود�ت. يتم حتميل تكاليف �لقرو�ض �لأخرى على قائمة �لدخل.

ذمم دائنة ومستحقات  12-2

يتم �إثبات �ملطلوبات باملبالغ �لتي �صيتم دفعها مقابل ب�صائع وخدمات م�صتلمة، �صو�ًء مت �إ�صد�ر فو�تري مبوجبها �إلى �ل�صركة �أو ل.

مخصصات  13-2

يتم �إثبات �ملخ�ص�صات عندما يكون لدى �ل�صركة �لتز�م قانوين حايل �أو متوقع ناجت عن حدث �صابق، وهناك �حتمال وجود ��صتخد�م للمو�رد لت�صوية �للتز�م، 
و�إمكانية تقدير �ملبلغ ب�صكل يعتمد عليه.

الزكاة  14-2

تخ�صع �ل�صركة للزكاة وفقًا لأنظمة م�صلحة �لزكاة و�لدخل )»�مل�صلحة«(. تقيَّد �ل�صركة خم�ص�ض للزكاة وحتمله على قائمة �لدخل. يتم �ملحا�صبة عن مبالغ 
الزكاة الإ�صافية، اإن وجدت، التي ت�صتحق مبوجب الربوط النهائية، عند حتديدها.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  15-2

يتم قيد خم�ص�ض مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني مبوجب �صروط اأنظمة العمل والعمال يف اململكة العربية ال�صعودية من قبل ال�صركة ويحمل على قائمة الدخل. 
�أ�صا�ض �لقيمة �حلالية للمكافاأة �ملكت�صبة �لتي حتق للموظف فيما لو ترك �ملوظف عمله كما يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل. يتم  يتم �حت�صاب مبلغ �للتز�م على 
�حت�صاب �ملبالغ �مل�صددة عند نهاية �خلدمة على �أ�صا�ض رو�تب وبدلت �ملوظفني �لأخرية وعدد �صنو�ت خدماتهم �ملرت�كمة، كما هو مو�صح يف �أنظمة �ململكة �لعربية 

�ل�صعودية.

ربحية السهم  16-2

يتم �حت�صاب ربحية �ل�صهم با�صتخد�م �ملتو�صط �ملرجح لعدد �لأ�صهم �لقائمة خالل �ل�صنة.

اإليرادات  17-2

تتحقق مبيعات معار�ض �لتجزئة على �أ�صا�ض نقدي وتقيَّد عند ��صتالم �لعميل �أ�صل �إي�صال �ملبيعات. كما تقيَّد �لإير�د�ت من مبيعات �جلملة وب�صائع بر�صم �أمانة 
عند ت�صليم �لب�صاعة �إلى �لعمالء. تظهر �لإير�د�ت بعد ح�صم �خل�صومات وتتحقق �إير�د�ت �خلدمات عند تقديـم �خلدمات.
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2-18   التكاليف والمصاريف

2-18-1   تكلفة المبيعات واإلشغال

متثل تكلفة �ملبيعات و�لإ�صغال �ملتكبدة خالل �ل�صنة وت�صمل تكلفة �لب�صاعة �جلاهزة للبيع وتكاليف �لعمالة �ملبا�صرة و�مل�صاريف غري �ملبا�صرة �لأخرى و�ملتعلقة 
باملبيعات و�لإير�د�ت �لأخرى �ملثبتة.

2-18-2   مصاريف بيع وتسويق

�أو �أعمال �لبيع و�لت�صويق. ت�صتمل م�صاريف �لبيع و�لت�صويق على �لتكاليف �ملبا�صرة  �إد�رة �ل�صركة �ملتعلقة باأعمال �لت�صويق  متثل �مل�صاريـف �لناجتة عن جهود 
وغري �ملبا�صرة �لتي ل تكون بال�صرورة جزءً� من تكاليف �ملبيعات و�لإ�صغال. توزع هذه �لتكاليف بني م�صاريف �لبيع و�لت�صويق وتكاليف �ملبيعات و�لإ�صغال، �إن لزم 

�لأمر، بطريقة منتظمة.

2-18-3   مصاريف عمومية وإدارية

�ملبا�صرة وغري  �لتكاليف  و�لإد�رية على  �لعمومية  �مل�صاريف  ت�صتمل  و�لتوزيع.  �لبيع  �أعمال  �أو  �لإير�د�ت  ك�صب  باأعمال  ولي�ض  بالإد�رة  �ملتعلقة  �مل�صاريـف  متثل 
�ملبا�صرة �لتي ل تكون بال�صرورة جزءً� من تكاليف �ملبيعات و�لإ�صغال. توزع هذه �لتكاليف بني �مل�صاريف �لعمومية و�لإد�رية وتكاليف �ملبيعات و�لإ�صغال، �إن لزم 

�لأمر، بطريقة منتظمة.

2-19   أرباح موزعة

تقيَّد �لرباح �ملوزعة يف �لقو�ئم �ملالية يف �لفرتة �لتي يتم �ملو�فقة عليها من قبل م�صاهمي �ل�صركة.

2-20   عقود إيجار تشغيلية

�ل�صركة  �لباطن من قبل  �إيجار�ت من  �إير�د�ت عقود  تقيَّد  �لإيجار.  �لت�صغيلية على قائمة �لدخل على مدى فرتة  �لإيجار  بعقود  �ملتعلقة  يتم حتميل �مل�صاريف 
ب�صفتها موؤجر على اأ�صا�ض ال�صتحقاق وفقًا ل�صروط التعاقد.

التقارير القطاعية  21-2

�لقطاع �لت�ضغيلي �أ( 

�لقطاع �لت�صغيلي هو جمموعة من �ملوجود�ت �أو �لعمليات �أو �ملن�صاآت �لتي:

تعمل يف �أن�صطة حتقق �إير�د�ت. �
تقوم �لإد�رة با�صتمر�ر بتحليل نتائج عملياتها من �أجل �تخاذ �لقر�ر�ت �لتي تتعلق بتوزيع �مل�صادر وتقييم �لأد�ء. �
تتوفر عنها معلومات مالية ب�صكل منف�صل. �

�لقطاع �جلغر�يف ب( 

�لقطاع �جلغر�يف هو جمموعة من �ملوجود�ت �أو �لعمليات �أو �ملن�صاآت �لتي تقوم باأن�صطة حتقق �إير�د�ت يف بيئة �قت�صادية حمددة تخ�صع ملخاطر وعو�ئد خمتلفة 
عن تلك �لتي تعمل يف بيئات �قت�صادية �أخرى.
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األدوات المالية وإدارة المخاطر  - 3

�إن �أن�صطة �ل�صركة تعر�صها �إلى خماطر مالية خمتلفة، وتت�صمن هذه �ملخاطر: خماطر �ل�صوق )ت�صمل خماطر �لعملة، خماطر �لقيمة �لعادلة و�لتدفقات �لنقدية 
ل�صعر �لعمولة(، خماطر �لئتمان وخماطر �ل�صيولة. يركز برنامج �إد�رة �ملخاطر �لعام لل�صركة علـى عدم �إمكانية �لتنبوؤ باأو�صاع �لأ�صو�ق �ملالية وي�صعى �إلى �لتقليل 

من �لتاأثري�ت �لعك�صية �ملحتملة علـى �لأد�ء �ملايل لل�صركة.

تتم �إد�رة �ملخاطر من قبل �لإد�رة �لعليا. �إن �أهم �أنو�ع �ملخاطر تتلخ�ض مبا يلي:

تت�صمن �لأدو�ت �ملالية �ملعرو�صة �صمن قائمة �ملركز �ملايل �لنقد وما يعادله وذمم مدينة و�أخرى و�لقرو�ض و�لذمم �لد�ئنة و�مل�صاريف �مل�صتحقة و�ملطلوبات 
�ملتد�ولة �لأخرى. �إن طرق �لقيد �ملطبقة و�خلا�صة بهذه �لبنود مت �لإف�صاح عنها �صمن �ل�صيا�صة �ملحا�صبية لكل منها.

يتم �إجر�ء �ملقا�صة بني �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية و�إثبات �ل�صايف بالقو�ئم �ملالية عندما يكون لدى �ل�صركة حقًا قانونيًا يف �إجر�ء �ملقا�صة و�لنية �إما للت�صوية 
على �أ�صا�ض �ل�صايف �أو �إثبات �ملوجود�ت و�ملطلوبات يف نف�ض �لوقت.

مخاطر العملة  1-3

�إن خماطر �لعملة هي خماطر �لتغري يف قيمة �لأدو�ت �ملالية ب�صبب �لتغري�ت يف �أ�صعار �صرف �لعمالت �لأجنبية. �إن معظم معامالت �ل�صركة هي بالريـال �ل�صعودي 
و�لدولر �لأمريكي. مبا �أن �لريـال �ل�صعودي مرتبط بالدولر �لأمريكي فاإن �ل�صركة غري معر�صة ب�صكل جوهري ملخاطر �لعملة.

مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة  2-3

�ل�صوق على �ملركز �ملايل  �أ�صعار �لعمولة يف  بتاأثري تذبذبات  �لتعر�صات ملخاطر خمتلفة تتعلق  �لنقدية ل�صعر �لعمولة هي  �لعادلة و�لتدفقات  �إن خماطر �لقيمة 
يتم  و�لتي  عائمة  عمولة  �أ�صعار  لها  و�لتي  �لأجل  ق�صرية  �لقرو�ض  من  رئي�صي  ب�صكل  تنتج  �ل�صركة  على  �لعمولة  �صعر  خماطر  �إن  لل�صركة.  �لنقدية  و�لتدفقات 
مر�جعتها ب�صكل دوري. تقوم �إد�رة �ل�صركة مبر�قبة �لتغري�ت يف �أ�صعار �لعمولة وتعتقد �أن خماطر �لقيمة �لعادلة و�لتدفقات �لنقدية ل�صعر �لعمولة �ملعر�صة لها 

�ل�صركة غري جوهرية.

مخاطر االئتمان  3-3

�إن خماطر �لئتمان هي عدم مقدرة طرف ما لأد�ة مالية على �لوفاء بالتز�ماته مما يوؤدي �إلى تكبد �لطرف �لأخر خل�صارة مالية. لي�ض لدى �ل�صركة تركيز هام 
ملخاطر �لئتمان. يتم �إيد�ع �لنقد لدى بنوك وطنية ذوي ت�صنيف �ئتماين مرتفع. تقيَّد �لذمم �ملدينة بعد خ�صم خم�ص�ض �لديون �مل�صكوك يف حت�صيلها.

مخاطر السيولة  4-3

�إن خماطر �ل�صيولة هي خماطر �أن تو�جه من�صاأة ما �صعوبات يف تاأمني �ل�صيولة �لالزمة ملقابلة �للتز�مات �ملتعلقة بالأدو�ت �ملالية. قد تنتج خماطر �ل�صيولة عن 
عدم �لقدرة على بيع �أحد �ملوجود�ت �ملالية ب�صرعة وبقيمة تقارب قيمته �لعادلة. تد�ر خماطر �ل�صيولة عن طريق �لتاأكد ب�صكل دوري من توفر �صيولة كافية ملقابلة 

�أية �لتز�مات م�صتقبلية لل�صركة.

القيمة العادلة  5-3

اإن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل اأ�صل اأو ت�صوية التزام بني اأطراف ذوي دراية ولديهم الرغبة يف ذلك وتتم بنف�ض �صروط التعامل مع اأطراف 
م�صتقلة. حيث �أنه يتم جتميع �لأدو�ت �ملالية لل�صركة على �أ�صا�ض �لتكلفة �لتاريخية، قد تنتج فروقات بني �لقيمة �لدفرتية وتقدير�ت �لقيمة �لعادلة. تعتقد �لإد�رة 

�أن �لقيمة �لعادلة للموجود�ت و�ملطلوبات �ملالية لل�صركة ل تختلف ب�صكل جوهري عن قيمتها �لدفرتية.
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نقد وما يعادله  - 4

2013م2014م

4.859.84212.758.785نقد لدى �لبنوك

324.9341.195.927نقد يف �ل�صندوق

5.184.77613.954.712

ذمم مدينة  - 5

2013م2014م

 12.014.522 12.246.439جتارية

)493.484()640.792(ناق�صًا: خم�ص�ض �لديون �مل�صكوك يف حت�صيلها

11.605.647 11.521.038 

�إن �حلركة يف خم�ص�ض �لديون �مل�صكوك يف حت�صيلها هي كما يلي:

2013م2014م�إي�ضاح

248.984 493.484كما يف 1 يناير

244.500 21219.343�إ�صافات

     -)72.035(�صطب

493.484 640.792كما يف 31 دي�صمرب

المخزون  - 6

2013م2014م

خمزون عدد و�أدو�ت: 

يف �ملعار�ض و�مل�صتودعات

514.441.339 340.065.394 

 12.004.695 16.715.457بر�صم �لأمانة

 83.560.666 22.073.876ب�صاعة يف �لطريق

553.230.672 435.630.755 

ناق�صًا: خم�ص�ض ب�صاعة بطيئة �حلركة

ونق�ض يف �ملخزون

)22.799.914()17.966.987(

530.430.758 417.663.768 
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�إن �حلركة يف خم�ص�ض �لب�صاعة بطيئة �حلركة و�لنق�ض يف �ملخزون هي كما يلي:

2013م2014م�إي�ضاح

17.966.98713.716.947كما يف 1 يناير

214.832.9274.250.040�إ�صافات

22.799.91417.966.987كما يف 31 دي�صمرب

خالل عامي 2014م و 2013م كان لدى �ل�صركة ر�صيد خمزون �صايف مببلغ 9.4 مليون ريـال �صعودي مت �صطبه وت�صجيله حتت بند م�صاريف عمومية و�إد�رية 
)2013م: ر�صيد خمزون مت �إعادة �إثباته، بال�صايف مببلغ 2.3 مليون ريـال �صعودي ومت ت�صجيله حتت بنـد م�صاريف عموميــة و�إد�رية( )�أنظر �إي�صاح 21(.

كما هو مبني يف �إي�صاح 26، تكبدت �ل�صركة خ�صائر نتيجة حو�دث )حريق وت�صرب مياه( يف مبنى �لإد�رة �لعامة وفرعي �لإح�صاء و�لبديعة. ونتيجة لذلك قامت 
�ل�صركة بتحويل 1.9 مليون ريـال �صعودي يف عام 2014م )2013م: 5.6 مليون ريـال �صعودي( �إلى ح�صاب ذمم مدينة مقابل مطالبات �لتاأمني )�أنظر �إي�صاح 7(.

مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى  - 7

2013م2014م�إي�ضاح

115.112.53413.977.922�إيجار مدفوع مقدمًا

5.226.1834.457.856بدلت �صكن ودر��صة مدفوعة مقدمًا

2.232.400964.132تاأمني مدفوع مقدما

365.406726.243��صرت�كات مدفوعة مقدمًا

17.970.52614.835.867دفعات مقدمة للموردين

26،9،614.808.32810.432.843ذمم مدينة مقابل مطالبات �لتاأمني

3.553.0012.345.769�صلف للموظفني

3.819.4751.729.556مطلوب مقابل ق�صائم م�صرتدة

مطلوب من �صندوق تنمية �ملو�رد �لب�صرية و�خلا�ض باملوظفني 
�ل�صعوديني

727.4751.294.608

1.616.244817.016�إير�د�ت تاأجري من �لباطن مدينة

     -896.303دفعات مقدمة ملوجود�ت ثابتة

606.000160.000�صلف ر�صوم تاأ�صري�ت

6.879.0493.269.138�أخرى

73.812.92455.010.950
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أسهم ممنوحة من مورد  - 8

2013م2014م 

8.260.4528.260.452كما يف 1 يناير

--تعديالت

--��صرتد�د

8.260.4528.260.452كما يف 31 دي�صمرب

متثل �لأ�صهم �ملمنوحة من مّورد ��صتثمار�ت طويلة �لأجل يف �أ�صهم حقوق �مللكية ملوّرد �أجنبـي قابلة لال�صرتد�د وتظهر بالقيمة �ل�صمية. مت منح هذه �لأ�صهم لل�صركة 
مقابل م�صرتيات �ل�صركة كما هو من�صو�ض عليه يف �لتفاقيات مع �ملوّرد. �إن هذه �لأ�صهم قابلة لال�صرتد�د بالقيمة �ل�صمية، وعليه فاإن �لر�صيد �لقائم كما يف 31 

دي�صمرب 2014م و 2013م مقارب للقيمة �لعادلة. 

9 - ممتلكات ومعدات، صافي

31 دي�ضمرب 2014م�إعادة ت�ضنيف * ��ضتبعـــــــاد�ت �إ�ضافـات1 يناير 2014م

�لتكلفة

 17.768.405-- 17.768.405-�أر��صي

 100.249.407)6.994.200()52.460( 26.404.415 80.891.652حت�صينات على عقار�ت م�صتاأجرة

 44.103.805)8.500()155.425( 6.406.011 37.861.719�أثاث وجتهيز�ت

 41.980.782 8.500)6.190( 7.992.051 33.986.421معد�ت وبر�مج �حلا�صب �لآيل

 6.437.578-- 635.578 5.802.000�صيار�ت

 16.869.571-)127.500( 4.912.252 12.084.819�آلت ومعد�ت

 11.462.387)586.589()274.894( 11.372.894 950.976م�صاريع حتت �لتنفيذ

 238.871.935)7.580.789()616.469( 75.491.606 171.577.587جمموع

�ال�ضتهالكات �ملرت�كمة

)37.621.798(- 52.459)9.672.656()29.001.601(حت�صينات على عقار�ت م�صتاأجرة

)23.835.854(- 55.735)3.489.955()20.401.634(�أثاث وجتهيز�ت

)10.138.841(-5.179)6.103.742()4.040.278(معد�ت وبر�مج �حلا�صب �لآيل

)4.338.477(-     -)1.173.904()3.164.573(�صيار�ت

)9.173.056(-     -)2.281.163()6.891.893(�آلت ومعد�ت

)85.108.026(- 113.373)21.721.420()63.499.979(جمموع

 153.763.909 108.077.608�صايف �لقيمة �لدفرتية

متثل �مل�صاريع حتت �لتنفيذ كما يف 31 دي�صمرب 2014م �لتكاليف �ملتكبدة على �أن�صطة م�صتمرة متعلقة مبعار�ض �ل�صركة �ملختلفة.
* خالل �ل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2014م ، قامت �ل�صركة بت�صنيف بع�ض �ملوجود�ت بني �لفئات �ملختلفة للموجود�ت، كما هو مبني �أعاله وذلك ب�صبب تركيب نظام حما�صبي جديد. كما قامت �ل�صركة �أي�صا 

باإعادة ت�صنيف مبلغ 7.3 مليون ريـال �صعودي من م�صاريع حتت �لتنفيذ �إلى �أر�صدة ذمم مدينة حتت بند م�صاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة �أخرى وكذلك قامت باإعادة ت�صنيف مبلغ 280.789 ريـال �صعودي 
من م�صاريع حتت �لتنفيذ �إلى م�صاريف ما قبل �لت�صغيل.  
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9 - ممتلكات ومعدات، صافي

31 دي�ضمرب 2013�إعادة ت�ضنيف ** ��ضتبعـــــــاد�ت *�إ�ضافـات1 يناير 2013م

�لتكلفة

 80.891.652 5.880.123)1.565.197(1.312.702 75.264.024حت�صينات على عقار�ت م�صتاأجرة
 37.861.719)10.692.066()6.074.727(2.455.373 52.173.139�أثاث وجتهيز�ت

 33.986.421 2.428.549)7.778.986(23.647.478 15.689.380معد�ت وبر�مج �حلا�صب �لآيل
 5.802.000 99.750-1.002.100 4.700.150�صيار�ت

 12.084.819 7.371.659)1.660.044(1.660.491 4.712.713�آلت ومعد�ت
 950.976)5.088.015(-490.937 5.548.054م�صاريع حتت �لتنفيذ

 171.577.587-)17.078.954(30.569.081 158.087.460جمموع
�ال�ضتهالكات �ملرت�كمة

)29.001.601()2.426.685( 1.034.690)7.899.724()19.709.882(حت�صينات على عقار�ت م�صتاأجرة
)20.401.634( 4.531.805 5.202.573)3.540.711()26.595.301(�أثاث وجتهيز�ت

)4.040.278( 937.083 6.584.461)1.684.900()9.876.922(معد�ت وبر�مج �حلا�صب �لآيل
)3.164.573()99.746(-)1.198.759()1.866.068(�صيار�ت

)6.891.893()2.942.457( 764.086)1.972.167()2.741.355(�آلت ومعد�ت
)63.499.979(- 13.585.810)16.296.261()60.789.528(جمموع

 97.297.932108.077.608جمموع ممتلكات ومعد�ت، �صايف

* �إن �إجمايل مبلغ �ل�صتبعاد�ت �أعاله ي�صمل 3.4 مليون ريـال �صعودي و�لذي ميثل �صايف �لقيمة �لدفرتية من �ملمتلكات و�ملعد�ت �لتالفة ب�صبب �حلريق )�أنظر �إي�صاح 26(. مت حتويل هذ� �ملبلغ �إلى ذمم مدينة مقابل 

مطالبات تاأمني كجزء من م�صاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة �أخرى )�إي�صاح 7(.
** خالل �ل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2013م ، قامت �ل�صركة باإعادة ت�صنيف بع�ض �ملوجود�ت بني �لفئات �ملختلفة للموجود�ت، كما هو مبني �أعاله وذلك ب�صبب تركيب نظام حما�صبي جديد. 

مصاريف ما قبل التشغيل، صافي  - 10

2013م2014م

 11.326.562 8.409.413كما يف 1 يناير
- 3.551.296�إ�صافات

- 280.789�إعادة �لت�صنيف )�إي�صاح 9(
)452.162(     -�صطب
)2.464.987()2.661.355(�إطفاء

 8.409.413 9.580.143كما يف 31 دي�صمرب

قروض قصيرة األجل ومتوسطة األجل  - 11

2013م2014م

127.849.99092.193.514قرو�ض بنكية ق�صرية �لأجل
12.251.63118.285.357�صحب على �ملك�صوف

140.101.621110.478.871قرو�ض بنكية ق�صرية �لأجل و�صحب على �ملك�صوف
29.089.14327.666.576�ل�صتحقاق �جلاري من قرو�ض متو�صطة �لأجل

169.190.764138.145.447�إجمايل �لقرو�ض ق�صرية �لأجل
21.867.66732.709.742�ل�صتحقاق طويل �لأجل من  قرو�ض بنكية متو�صطة �لأجل

191.058.431170.855.189
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لدى �ل�صركة ت�صهيالت �ئتمانية بنكية ح�صلت عليها من عدة بنوك حملية. ت�صتمل هذه �لت�صهيالت على ح�صاب �إ�صالمي نقدي وقرو�ض ق�صرية و متو�صطة �لأجل 
�لعامل و  و�أور�ق دفع مقابل كمبيالت لغر�ض متويل ر�أ�ض �ملال  و حتوطات ��صالمية لأ�صعار �لعمالت �لأجنبية وخطابات �عتماد�ت م�صتندية وخطابات �صمان 
�لنفقات �لر�أ�صمالية.�أن هذه �لت�صهيالت هى على �صكل متويل مر�بحات و تورق و حتمل نفقات متويل على �أ�صا�ض معدل �لعمولة �ل�صائدة بني �لبنوك �ل�صعودية و 
معدل �لعمولة �ل�صائدة بني �لبنوك يف �لريا�ض. تت�صمن �تفاقيات هذه �لت�صهيالت تعهد�ت تتطلب �للتز�م ببع�ض �لقيود �ملتعلقة باحلفاظ على بع�ض �لن�صب �ملالية 

وقيود على توزيعات �لأرباح وقيود �أخرى.

�إن �لقرو�ض �ملتو�صطة �لأجل ت�صتحق يف عام 2018م ولذلك مت ت�صنيفها �صمن �ملطلوبات غري �ملتد�ولة. 

�إن هذه �لت�صهيالت مبوجب �لتفاقيات م�صمونة من �مل�صاهمني. لدى �ل�صركة �إجمايل ت�صهيالت تبلغ تقريبًا 272 مليون ريـال �صعودي )3013م: 279  مليون ريـال 
�صعودي(. بلغ �جلزء غري �مل�صتخدم من هذه �لت�صهيالت �لئتمانية كما يف 31 دي�صمرب  2014م مبلغ 37.7 مليون ريـال �صعودي تقريبًا )2013م: 57.6 مليون ريـال 

�صعودي(. �إن �لقيم �لدفرتية لهذه �لت�صهيالت هي بالريـال �ل�صعودي.

�إن ��صتحقاقات �جلزء غري �ملتد�ول من �لقرو�ض متو�صطة �لأجل هي كما يلي:

2013م2014منهاية �لفرت�ت �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب 

2014-22.730.479

2015-4.104.509

20169.008.6944.104.509

20179.008.6941.770.245

20183.850.279-

21.867.66732.709.742

ذمم دائنة  -12

2013م2014م�إي�ضاح

107.727.91370.992.818جتارية

15796.23116.986.208�أطر�ف ذوي عالقة

39.347.21726.915.902غري جتارية )خدمات(

147.871.361114.894.928

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى  -13

2013م2014م

17.585.84413.991.023بطاقات هد�يا وكوبونات

11.605.97718.516.818منافع موظفني م�صتحقة

7.967.0894.536.120�إيجار م�صتحق

1.241.764989.896م�صاريف كهرباء م�صتحقة

553.499664.897دفعات تاأجري م�صتلمة

749.750831.979�أخرى

39.703.92339.530.733
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أمور تتعلق بالزكاة  -14

م �إلى م�صلحة �لزكاة و�لدخل. مت عمل تعديالت على �ملعلومات �ملالية لعام 2013م وذلك بناًء على �لإقر�ر �ل�صريبي �ملقدَّ

14-1   احتساب صافي الدخل المعّدل

2013م2014م

117.604.612106.924.795�لدخل قبل �لزكاة

8.269.3282.064.734فروقات �ل�صتهالك – ح�صب م�صلحة �لزكاة و�لدخل 

11.445.49810.660.368خم�ص�صات مكونة خالل �ل�صنة

 137.319.438119.649.897�صايف �لدخل �ملعّدل لل�صنة

14-2   عناصر الوعاء الزكوي

تتكون �لعنا�صر �لهامة �ملكونة للوعاء �لزكوي لل�صركة و�لتي تخ�صع �إلى �لتعديالت ح�صب �أنظمة م�صلحة �لزكاة و�لدخل مما يلي:

2013م2014م

عنا�ضر �لوعاء �لزكوي:

 215.570.467 268.312.746حقوق �مل�صاهمني كما يف بد�ية �ل�صنة

 119.649.897 137.319.438�صايف �لدخل �ملعدل لل�صنة

 13.447.392 33.191.741قرو�ض متو�صطة �لأجل – بناًء على م�صلحة �لزكاة و�لدخل

 33.133.374 39.816.006�ملخ�ص�صات كما يف بد�ية �لفرتة

ممتلكات ومعد�ت وم�ضاريف ما قبل �لت�ضغيل،

)136.153.836()161.259.332(  �صايف – ح�صب م�صلحة �لزكاة و�لدخل

)50.000.000(     -توزيعات �أرباح مدفوعة

)8.260.452()8.260.452(��صتثمار طويل �لأجل - �أ�صهم ممنوحة من موّرد

 187.386.842 309.120.147�لوعاء �لزكوي �لتقريبـي

ل، �أيهما �أعلى. حتت�صب �لزكاة على �أ�صا�ض 2.5٪ من �لوعاء �لزكوي لل�صركة �أو �صايف �لدخل �ملعدَّ

14-3   مخصص الزكاة

2013م2014م

 5.686.217 4.951.409كما يف 1 يناير

�ملخ�ض�ضات:

 4.182.516 7.590.922   لل�صنة �حلالية

)4.768.350()4.684.671(�مل�صدد

)148.974(     -تعديالت

 4.951.409 7.857.660كما يف 31 دي�صمرب
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14-4   وضع الربوط النهائية

ح�صلت ال�صركة على ربوط زكوية نهائية من م�صلحة الزكاة والدخل خالل ال�صنوات املنتهية حتى 31 دي�صمرب 2006م. مل حت�صل ال�صركة على الربوط الزكوية 
�لنهائية من م�صلحة �لزكاة و�لدخل لل�صنو�ت من 2007م حتى 2013م. قدمت �ل�صركة �إقر�ر�تها �لزكوية لل�صنو�ت حتى عام 2013م.

أمور متعلقة بأطراف ذوي عالقة  - 15

15-1   معامالت مع أطراف ذوي عالقة

تتلخ�ض �ملعامالت �لهامة �لتي متت مع �أطر�ف ذوي عالقة يف �صياق �لأعمال �لعادية يف �لقو�ئم �ملالية مبا يلي:

2013م2014م�إي�ضاح

19.662.235-15-2 ، 21�أتعاب �إد�رية ل�صركة موؤ�ص�صة �حلميدي للمقاولت )�صريك �لأغلبية(

13.090.6284.959.190خدمات قّدمت من م�صاهم �لأغلبية و�صركة �صقيقة تابعة مل�صاهم

9.622.9395.185.466م�صرتيات من �ل�صركة �ل�صعودية �لعربية للت�صويق و�لتوكيالت �ملحدودة

1.085.0001.085.000رو�تب ومز�يا دفعت لل�صيد/ �صمري �حلميدي )�لع�صو �ملنتدب(

     -915.000رو�تب ومز�يا دفعت لل�صيد/ خالد �حلميدي )م�صاهم(

     -822.500رو�تب ومز�يا دفعت لل�صيد/ هيثم �حلميدي )م�صاهم(

15-2   أتعاب إدارية

يتم دفع ن�صبة من �صايف �لدخل �ل�صنوي لل�صركة كاأتعاب �إد�رية ل�صركة موؤ�ص�صة �حلميدي للمقاولت )م�صاهم( �صنويًا مقابل �إد�رة عمليات �ل�صركة. ويحّمل هذ� 
�ملبلغ على �مل�صاريف �لعمومية و�لإد�رية يف قائمة �لدخل )�أنظر �إي�صاح 21(. مت �إنهاء هذه �لتفاقية بناًء على �تفاق م�صرتك مع �ل�صريك يف عام 2014م )�أنظر 

�إي�صاح 1(.

15-3   أرصدة أطراف ذوي عالقة

تتلخ�ض �لأر�صدة �لناجتة من �لعمليات مع �لأطر�ف ذوي �لعالقة مبا يلي:

2013م2014م�لعالقة�إي�ضاح

مطلوب الأطر�ف ذوي عالقة

16.986.208     -�صريك�صركة موؤ�ص�صة �حلميدي للمقاولت 

     -1.526�صريك�صمري �حلميدي 

     -794.705�صركة �صقيقة12�ل�صركة �ل�صعودية �لعربية للت�صويق و�لتوكيالت �ملحدودة

796.23116.986.208

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   - 16

2013م2014م

 20.787.020 24.352.936كما يف 1 يناير

 5.954.386 6.393.228خم�ص�صات

)2.388.470()2.925.366(مدفوعات

 24.352.936 27.820.798كما يف 31 دي�صمرب
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رأس المال  -17

يتكون ر�أ�ض مال �ل�صركة كما يف 31 دي�صمرب 2014م من 24.000.000 �صهم )31 دي�صمرب 2013م:  1.600.000 �صهم( بقيمة ��صمية قدرها 10 ريـال �صعودي 
لل�صهم �لو�حد )2013م : 10 ريـال �صعودي لل�صهم �لو�حد(. قرر �ل�صركاء بتاريخ 27 رجب 1435هـ )�ملو�فق 26 مايو 2014م( زيادة ر�أ�ض مال �ل�صركة من 16 
مليون ريـال �صعودي �لى 240 مليون ريـال �صعودي وذلك من خالل حتويل 224 مليون ريـال �صعودي من �لأرباح �ملبقاة و��صد�ر 14 �صهم منحة لكل �صهم قائم 

للم�صاهمني.

�إن هيكل �مللكية كما يف 31 دي�صمرب 2014م و 2013م يتكون من �مل�صاهمني �ل�صعوديني كما يلي:

ن�ضبة �مللكيةن�ضبة �مللكية�جلن�ضية�مل�ضاهم

31 دي�ضمرب 2013م31 دي�ضمرب 2014م

38.5٪47.50٪�صعودية�صركة موؤ�ص�صة �حلميدي للمقاولت

30.0٪25.50٪�صعودية�صركة �أبر�ر �لدولية �لقاب�صة

30.0٪25.50٪�صعودي�ل�صيخ عبد�لرحمن �صربتلي

0.50٪0.50٪�صعوديخالد حممد �حلميدي

0.50٪0.50٪�صعودي�صمري حممد �حلميدي

0.50٪0.50٪�صعوديهيثم حممد �حلميدي

٪100٪100

مت تعديل ن�صب �مللكية لبع�ض �مل�صاهمني خالل �ل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2014م )ملزيد من �لتفا�صيل �أنظر �إي�صاح 1(.

احتياطي نظامي  -18

مبوجب �أحكام نظام �ل�صركات يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، فاإن على �ل�صركة جتنيب 10٪ من �صايف �لدخل �إلى �حتياطـي نظامي �إلى �أن يعادل هذ� �لحتياطي 
50٪ من ر�أ�ض �ملال. �إن �لحتياطي �لنظامي �ملدرج يف �لقو�ئم �ملالية �ملرفقة هو �لحتياطي �لنظامي �خلا�ض بال�صركة. �إن هذ� �لحتياطي غري قابل للتوزيع على 

�مل�صاهمني يف �ل�صركة حاليًا.

المبيعات،بالصافي واإليرادات األخرى  -19

2013م2014م�إي�ضاح

271.079.728.705955.027.270مبيعات، بال�صايف

195.118.0806.251.028-1�إير�د�ت �أخرى

1.084.846.785961.278.298

19-1   إيرادات أخرى

تتمثل �لإير�د�ت �لأخرى يف دخل ق�صم �خلدمات من عمليات �لتو�صيل و�لرتكيب و�ل�صيانة للب�صاعة �ملباعة للعميل.
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تكلفة المبيعات واإلشغال  -20

2013م2014م�إي�ضاح

606.730.930 690.896.280تكلفة ب�صاعة مباعة

 75.095.625 77.190.006رو�تب ومز�يا �أخرى للموظفني

 46.341.026 52.064.002�إيجار�ت وم�صاريف عقار�ت م�صتاأجرة �أخرى

 15.572.95014.046.335��صتهالك و�إطفاء�ت

 6.115.489 6.800.624م�صاريف خدمات

)15.630.272()22.453.427(20-1خ�صومات م�صتلمة

 9.834.974 13.282.786�أخرى

833.353.227 742.534.107 

20-1   خصومات مستلمة

متثل �خل�صومات �مل�صتلمة مكافاآت ممنوحة من موردين مقابل حتقيق م�صتويات �ملبيعات �ملتفق عليها معهم على منتجاتهم.

مصاريف بيع وتسويق وعمومية وإدارية  -21

2013م2014م�إي�ضاح

53.574.66442.510.075رو�تب ومز�يا �أخرى للموظفني

19.662.235-1 ، 15�أتعاب �إد�رية

8.676.3627.282.892�إيجار�ت وم�صاريف عقار�ت  م�صتاأجرة �أخرى

19.090.54314.665.294دعاية وترويج

8.809.8254.714.913��صتهالكات و�إطفاء�ت

10.479.7558.912.970عمولت بيع مقابل حق �لمتياز

 10.390.7646.834.453م�صاريف خدمات

64.832.9274.250.040خم�ص�ض ب�صاعة بطيئة �حلركة ونق�ض خمزون

)2.330.404(69.434.276�صطب/ )�إعادة( خمزون

452.162-�صطب م�صاريف ما قبل �لت�صغيل

 5219.343244.500خم�ص�ض ديون م�صكوك فيها

5.863.2675.051.446�أخرى

131.371.726112.250.576

تتكون م�صاريف �لبيع و�لتوزيع ب�صكل رئي�صي من م�صاريف �لدعاية و�لرتويج وعمولت بيع مقابل حق �لمتياز.
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إيرادات أخرى  -22

2013م2014م�إي�ضاح

221.864.1901.098.364-1�إير�د�ت من عقود تاأجرييه من �لباطن
221.122.7501.466.634-2اإلغاء توفري نقاط لالأخرين

691.127293.608�أخرى
3.678.0672.858.606

إيرادات التأجير من الباطن  1-22

متثل �إير�د�ت �لتاأجري من �لباطن �لدخل من توفري جزء من �مل�صاحات �لفارغة من معار�ض �ل�صركة للتاأجري.

22-2 إلغاء توفير النقاط

ميثل اإلغاء توفري النقاط عك�ض ال�صتحقاقات املكونة يف ال�صنوات ال�صابقة اخلا�صة ببطاقات الولء املمنوحة للزبائن التي انتهت �صالحيتها بعد عامني من تاريخ 
منحها وذلك لعدم جتديدها بعد �نق�صاء مهلة ثالثة �أ�صهر �إ�صافية من �أجل جتديدها.

إيجار تشغيلي  -23

لدى �ل�صركة عقود �يجار خمتلفة ملكاتبها وملعار�صها وم�صاكن �ملوظفني و�ل�صيار�ت و�مل�صتودعات. بلغت م�صاريف �ليجار�ت �لت�صغيلية 53.5 مليون ريـال �صعودي 
لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب  2014م )2013م: 46.2 مليون ريـال �صعودي(.

تتلخ�ض تعهد�ت �ليجار�ت �مل�صتقبلية مبوجب عقود �ليجار�ت �لت�صغيلية كما يف 31 دي�صمرب مبا يلي:

2013م2014مللفرت�ت �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب:

32.895.960-2014م
201542.419.49339.674.136م
201662.709.49139.325.266م
201761.961.38239.133.897م
201858.225.72137.288.054م

290.009.295178.145.953بعد ذلك
515.325.382366.463.266

�إن تعهد�ت �ليجار�ت �مل�صتقبلية �ملذكورة �أعاله تظهر بال�صايف من مبلغ 15.1 مليون ريـال �صعودي و�لتي مت �صد�دها مقدمًا من قبل �ل�صركة كما يف 31 دي�صمرب 
2014م )2013م: 13.9 مليون ريـال �صعودي( )�أنظر �إي�صاح 7(.

بلغت �إير�د�ت �لتاأجري خالل �ل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2014م مبلغ 1.9 مليون ريـال �صعودي )2013م: 1.1 مليون ريـال �صعودي( )�أنظر �إي�صاح 22(.

�إن �إير�د�ت �لإيجار من �لباطن لعقود مدتها �صنة و�حدة �أو تزيد عن �صنة و�حدة كما يف 31 دي�صمرب هي كما يلي:

2013م2014مللفرت�ت �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب:

1.611.071-2014م
20151.377.574539.692م
2016573.624240.587م
2017289.001213.196م
    -201861.540م

2.301.7392.604.546
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الشركة السعودية للعدد واألدوات
)شركة مساهمة مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م

)جميع المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

أرباح موزعة  -24

و�فق �ل�صركاء على توزيع �أرباح مببلغ 50 مليون ريـال �صعودي خالل �ل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2013م و�لتي مت دفعها من قبل �ل�صركة خالل عام 2013م. ل 
يوجد �أرباح موزعة لعام 2014م.

ربحية السهم  -25

مت �حت�صاب ربحية �ل�صهم لل�صنتني �ملنتهيتني يف 31 دي�صمرب 2014م و 2013م بق�صمة �لدخل من �لعمليات و�صايف �لدخل لل�صنة على �ملتو�صط �ملرجح لعدد �لأ�صهم 
�لقائمة خالل �ل�صنة و�لبالغة 24.000.000 �صهم )2013م: 24.000.000 �صهم(. مت تعديل �ملتو�صط �ملرجح لعدد �لأ�صهم �لقائمة كما يف 31 دي�صمرب 2013م 

باأثر رجعي ليعك�ض �لزيادة يف ر�أ�ض مال �ل�صركة خالل عام 2014م ب�صبب حتويل من �لأرباح �ملبقاة يف �صكل �إ�صد�ر �أ�صهم منحة )�أنظر �إي�صاح 17(.

تعهدات والتزامات محتملة  -26

لدى �ل�صركة كما يف 31 دي�صمرب 2014م خطابات �عتماد م�صتنديه وخطابات �صمان قائمة مببلغ 41.8 مليون ريـال �صعودي )2013م: 50.6 مليون ريـال  )�أ(  
متعلقة  م�صتمرة  باأن�صطة  �خلا�صة  �لر�أ�صمالية  �لرتباطات  بلغت  كما  �صعودي(.  ريـال  مليون   0.3 �صعودي )2013:  ريـال  مليون   1.6 ومبلغ  �صعودي( 

مبعار�ض �ل�صركة �ملختلفة 5.6 مليون ريـال �صعودي كما يف 31 دي�صمرب  2014م )2013م: 6.7 مليون ريـال �صعودي(.

فيما يتعلق بتعهد�ت �لإيجار�ت )�نظر �إي�صاح 23(. )ب(   

تعر�صت �ل�صركة خالل عام 2013م خل�صائر نتيجة لعدة حو�دث )حريق وت�صرب مياه( يف عدد من �ملعار�ض ومبنى �ملركز �لرئي�صي لل�صركة. توؤكد �إد�رة  )ج(   
�ل�صركة �أن جميع �خل�صائر �ملتعلقة بهذه �حلو�دث مغطاة من قبل �صركة �لتاأمني وعالوة على ذلك تتوقع �ل�صركة �حل�صول على تعوي�صات مقابل �نقطاع 
�لأعمال و�أمور �أخرى و�لتي ل تز�ل يف مرحلة حتديد قيمتها مع �صركة �لتاأمني. بلغ �إجمايل �ملبلغ �ملتوقع حت�صيله من �صركة �لتاأمني 19.8 مليون ريـال 
�صعودي كما يف 31 دي�صمرب 2014م )2013م: 10.4 مليون ريـال �صعودي( وذلك بناًء على م�صورة خبري �لتاأمني. وبناًء على ذلك قامت �ل�صركة بت�صجيل 
هذه �ملبالغ كذمم مدينة مقابل تعوي�صات �لتاأمني حتت بند م�صاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة �أخرى يف قائمة �ملركز �ملايل. خالل عام 2014م 
قامت �ل�صركة بتح�صيل مبلغ 5 مليون ريـال �صعودي من �صركة �لتاأمني كجزء من ر�صيد �لذمم �ملدينة مقابل مطالبات �لتاأمني وبلغ �لر�صيد �ملتبقي من 

هذه �لذمم �ملدينة 14.8 مليون ريـال �صعودي كما يف 31 دي�صمرب 2014م )�أنظر �إي�صاح 7(.

معلومات قطاعية  -27

هام�س �لربحتكلفة �لب�ضاعة �ملباعة�ملبيعات، بال�ضايف2014م

100.630.543)133.553.442(234.183.985�لأدو�ت �ملنزلية و�ملفار�ض و�ك�ص�صو�ر�ت �حلمامات 
36.485.204)63.477.944(99.963.238�لعدد و�لأدو�ت �ليدوية و�لكهربائية و�أدو�ت �لدهانات و�أدو�ت �ل�صباكة

61.048.420)74.029.053(135.077.473�خلردو�ت ومو�د �لبناء و�أدو�ت وعدد �ل�صيار�ت ولو�زم �لتخزين و�لتنظيم
110.331.260)164.020.446(274.351.473معد�ت ولو�زم �حلد�ئق و�ملفرو�صات �خلارجية و�ملفرو�صات �لد�خلية

54.138.694)203.335.951(257.474.644�لأجهزة �لكهربائية و�لأدو�ت و�لأجهزة �لريا�صية
26.198.209)52.479.450(78.677.659�أخرى

1.079.728.705)690.896.286(388.832.420
2013م

76.218.474)113.038.530(189.257.004�لأدو�ت �ملنزلية و�ملفار�ض و�ك�ص�صو�ر�ت �حلمامات 
53.269.750)84.465.670(137.735.420�لعدد و�لأدو�ت �ليدوية و�لكهربائية و�أدو�ت �لدهانات و�أدو�ت �ل�صباكة

64.599.305)80.910.222(145.509.527�خلردو�ت ومو�د �لبناء و�أدو�ت وعدد �ل�صيار�ت ولو�زم �لتخزين و�لتنظيم
69.210.274)100.500.082(169.710.356معد�ت ولو�زم �حلد�ئق و�ملفرو�صات �خلارجية و�ملفرو�صات �لد�خلية

54.446.723)171.216.791(225.663.514�لأجهزة �لكهربائية و�لأدو�ت و�لأجهزة �لريا�صية
30.551.814)56.599.635(87.151.449�أخرى

955.027.270)606.730.930(348.296.340

�إن �ل�صركة ل ت�صنف �أية بيانات مالية بخالف �ملو�صحة �أعاله وعلى م�صتوى �ملوجود�ت و�ملطلوبات. �إن جميع عمليات �ل�صركة هي باململكة �لعربية �ل�صعودية.
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الشركة السعودية للعدد واألدوات
القوائم المالية لغرض خاص

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م
وتقرير مراجعي الحسابات
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الشركة السعودية للعدد واألدوات
)شركة مساهمة مقفلة(

قائمة المركز المالي
)جميع المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

كما يف 31 دي�ضمرب�إي�ضاح

2011م2012م2013م

�ملوجود�ت

موجود�ت متد�ولة:

413.954.71213.047.53514.732.015نقد وما يعادله

511.521.0389.134.31411.233.955ذمم مدينة 

6417.663.768322.513.056280.544.215خمزون

755.010.95031.774.75430.469.919م�صاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة �أخرى

498.150.468376.469.659336.980.104

موجود�ت غري متد�ولة:

88.260.4528.260.4528.260.452�أ�صهم ممنوحة من موّرد

9108.077.60897.297.93290.021.415ممتلكات ومعد�ت

108.409.41311.326.56213.367.269م�صاريف ما قبل �لت�صغيل

124.747.473116.884.946111.649.136

622.897.941493.354.605448.629.240جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات

مطلوبات متد�ولة:

11110.478.87173.187.96281.445.095قرو�ض ق�صرية �لأجل  و�صحب على �ملك�صوف

1127.666.57616.081.58413.596.200�جلزء �ملتد�ول من قرو�ض متو�صطة �لأجل

12114.894.92891.475.35678.256.443ذمم د�ئنة 

39.530.73318.743.54916.667.958م�صاريف م�صتحقة ومطلوبات �أخرى

134.951.4095.686.2174.081.853زكاة م�صتحقة

297.522.517205.174.668194.047.549

مطلوبات غري متد�ولة:

1132.709.74213.089.54528.331.450قرو�ض متو�صطة �لأجل

38.732.90538.732.905-14مقدمات من �مل�صاهمني

1524.352.93620.787.02018.761.783خم�ص�ض مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني

57.062.67872.609.47085.826.138

354.585.195277.784.138279.873.687جمموع �ملطلوبات

حقوق �مل�ضاهمني:

1616.000.00016.000.00016.000.000ر�أ�ض �ملال 

178.000.0008.000.0008.000.000�حتياطي نظامي

244.312.746191.570.467144.755.553�أرباح مبقاة

268.312.746215.570.467168.755.553جمموع حقوق �مل�ضاهمني

622.897.941493.354.605448.629.240جمموع �ملطلوبات وحقوق �مل�ضاهمني

25تعهد�ت و�لتز�مات حمتملة

تعترب �لإي�صاحات �ملرفقة جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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الشركة السعودية للعدد واألدوات
)شركة مساهمة مقفلة(

قائمة الدخل
)جميع المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب�إي�ضاح

2011م2012م2013م

18961.278.298831.084.052672.488.515�ملبيعات و�إير�د�ت �أخرى

)521.936.517()642.327.021()742.534.107(19تكلفة �ملبيعات و�لإ�صغال

218.744.191188.757.031150.551.998�لربح �لإجمايل

م�ضاريف ت�ضغيلية:

م�صاريف بيع وت�صويق وعمومية

)90.008.167()104.333.491()112.250.576(20و�إد�رية

106.493.61584.423.54060.543.831�لدخل من �لعمليات

�إير�د�ت )م�ضاريف( �أخرى:

)2.917.448()4.518.613()2.427.426(11نفقات مالية

212.858.6062.402.0731.816.551�إير�د�ت �أخرى

106.924.79582.307.00059.442.934�لدخل قبل �لزكاة

)4.250.247()5.492.086()4.182.516(13زكاة

102.742.27976.814.91455.192.687�ضايف �لدخل لل�ضنة

24ربحية �ل�ضهم )ريـال �ضعودي(:

66.5652.7637.84�لدخل �لت�صغيلي

)3.34()4.75()2.35(�خل�صارة غري �لت�صغيلية

64.2148.0134.50�صايف �لدخل لل�صنة

1.600.0001.600.0001.600.000�ملتو�صط �ملرجح لعدد �لأ�صهم

تعترب �لإي�صاحات �ملرفقة جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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الشركة السعودية للعدد واألدوات
)شركة مساهمة مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية
)جميع المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب�إي�ضاح

2011م2012م2013م

�لتدفقات �لنقدية من �لعمليات:

102.742.27976.814.91455.192.687�صايف �لدخل لل�صنة

تعديالت لبنود غري نقدية:

10،918.761.24816.737.03214.079.500��صتهالك و�إطفاء

8.205.6564.854.553)2.330.404(20)�إعادة(/ �صطب خمزون، �صايف

64.250.0402.200.3554.634.577خم�ص�ض ب�صاعة بطيئة �حلركة ونق�ض يف �ملخزون

155.954.3864.443.8733.377.686خم�ص�ض مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني

5،20244.5001.099.867277.664 خم�ص�ض ديون م�صكوك يف حت�صيلها

186.459--�أ�صهم ممنوحة من مورد

46.074)184.993(-21خ�صارة/ )ربح( ��صتبعاد ممتلكات ومعد�ت

7.473-10452.162�صطب م�صاريف ما قبل �لت�صغيل

تغري�ت يف ر�أ�ض �ملال �لعامل:

)1.293.134(999.774)2.631.224(ذمم مدينة

)69.846.331()52.374.852()102.621.605(خمزون

704.871)1.304.835()14.321.874(م�صاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة �أخرى

23.419.57213.218.91331.002.301ذمم د�ئنة

20.787.1842.075.5914.509.297م�صاريف م�صتحقة ومطلوبات متد�ولة �أخرى

1.604.3641.482.278)734.808(زكاة م�صتحقة

)654.404()2.418.636()2.388.470(15مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني �ملدفوعة

51.582.98671.117.02348.561.551�صايف �لنقد �لناجت من �لعمليات

�لتدفقات �لنقدية من �أن�ضطة �ال�ضتثمار:

)38.570.103()22.409.602()30.569.081(9�صر�ء ممتلكات ومعد�ت

)4.028.080()356.844(-10�إ�صافات �إلى م�صاريف ما قبل �لت�صغيل

76.589--متح�صالت من ت�صوية �صهاد�ت �أ�صهم ممنوحة

130.079978.59772.370متح�صالت من ��صتبعاد ممتلكات ومعد�ت

)42.449.224()21.787.849()30.439.002(�صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �أن�صطة �ل�صتثمار

تعترب �لإي�صاحات �ملرفقة جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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الشركة السعودية للعدد واألدوات
)شركة مساهمة مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية
)جميع المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب�إي�ضاح

2011م2012م2013م

�لتدفقات �لنقدية من �أن�ضطة �لتمويل:

11.151.823)8.257.133(37.290.909تغيري�ت يف قرو�ض ق�صرية �لأجل

31.205.1892.118.20013.188.360متح�صالت من قرو�ض متو�صطة �لأجل

)7.152.443()14.874.721(-ت�صديد�ت لقرو�ض متو�صطة �لأجل

--)38.732.905(ت�صديد�ت ملقدمات من �مل�صاهمني

)15.600.000()30.000.000()50.000.000(23توزيعات �أرباح مدفوعة

1.587.740)51.013.654()20.236.807(�صايف �لنقد )�مل�صتخدم يف( �لناجت من �أن�صطة �لتمويل

7.700.067)1.684.480(907.177�ضايف �لتغري يف �لنقد وما يعادله

13.047.53514.732.0157.031.948نقد وما يعادله كما يف بد�ية �ل�صنة

13.954.71213.047.53514.732.015نقد وما يعادله كما يف نهاية �ل�ضنة

معامالت تكميلية غري نقدية

ل �إلى ذمم مدينة مقابل مطالبات �لتاأمني --55.551.257، 6خمزون حموَّ

لة �إلى ذمم مدينة مقابل مطالبات �لتاأمني --53.363.065، 9ممتلكات ومعد�ت حموَّ

تعترب �لإي�صاحات �ملرفقة جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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الشركة السعودية للعدد واألدوات
)شركة مساهمة مقفلة(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
)جميع المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

�حتياطــي

�ملجموع�أرباح مبقــاةنظامــــــــير�أ�س �ملال�إي�ضاح

116.000.0008.000.000105.162.866129.162.866 يناير 2011م

55.192.68755.192.687--�صايف �لدخل لل�صنة

)15.600.000()15.600.000(--23توزيعات �أرباح مدفوعة 

3116.000.0008.000.000144.755.553168.755.553 دي�ضمرب 2012م

116.000.0008.000.000144.755.553168.755.553 يناير 2012م

76.814.91476.814.914--�صايف �لدخل لل�صنة

)30.000.000()30.000.000(--23توزيعات �أرباح مدفوعة 

3116.000.0008.000.000191.570.467215.570.467 دي�ضمرب 2012م

102.742.279102.742.279--�صايف �لدخل لل�صنة

)50.000.000()50.000.000(--23توزيعات �أرباح مدفوعة 

3116.000.0008.000.000244.312.746268.312.746 دي�ضمرب 2013م

تعترب �لإي�صاحات �ملرفقة جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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1 - معلومات عامة

�إن �ل�صركة �ل�صعودية للعدد و�لأدو�ت )»�ل�صركة«( متار�ض ب�صكل �أ�صا�صي جتارة �جلملة و�لتجزئة يف �لتجهيز�ت �ملنـزلية و�ملكتبية ولو�زم �لبناء و�لعدد �حلرفية 
و�لكهربائية.

�إن �ل�صركة �ل�صعودية للعدد و�لأدو�ت هي �صركة م�صاهمة مقفلة م�صجلة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية وتعمل مبوجب �صجل جتاري رقم 1010056595 �صادر يف 
مدينة �لريا�ض بتاريخ 26 �صفر 1405هـ )�ملو�فق 19 نوفمرب 1984م(. �إن عنو�ن �ل�صركة �لرئي�صي هو �ض. ب. 86387، �لريا�ض 11622، �ململكة �لعربية �ل�صعودية.

كما هو مبني يف �إي�صاح رقم 16، قّرر �مل�صاهمني يف �جتماعهم �لذي �نعقد بتاريخ 20 ربيع �لأول 1432هـ )�ملو�فق 23 فرب�ير 2011م( حتويل �لهيكل �لنظامي 
لل�صركة من �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة �لى �صركة م�صاهمة مقفلة وتعديل ح�ص�ض �مل�صاهمني. وعليه، مت �إدر�ج �ل�صركة ك�صركة م�صاهمة مقفلة �صعودية مبوجب 
قر�ر وز�رة �لتجارة و�ل�صناعة رقم 178/هـ بتاريخ 26 جمادى �لأولى 1432هـ )�ملو�فق 30 �إبريل 2011م(. مت �لنتهاء من �لإجر�ء�ت �لنظامية لهذ� �لتحويل 

وتعديل �حل�ص�ض خالل �ل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2011م.

حدد �لنظام �لأ�صا�صي لل�صركة �أول فرتة مالية لل�صركة، كنتيجة للتغري يف �لهيكل �لقانوين لل�صركة، لت�صبح من تاريخ مو�فقة وز�رة �لتجارة و�ل�صناعة )30 �إبريل 
2011م( حتى 31 دي�صمرب 2012م. على �لرغم من ذلك، مت �إعـد�د �لقو�ئـــــم �ملاليــــة �ملرفقـــة لل�صنتيـــن �ملنتهيتيــــن يف 31 دي�صمرب 2012م و 2011م لتعك�ض 

عمليات �ل�صركة وذلك لأن �لتغري يف �لهيكل �لقانوين لل�صركة مل ينتج عنه �أي تغري يف �ملن�صاأة �لأ�صلية.

يف 11 �صبتمرب 2013 حدث حريق يف مبنى �ملركز �لرئي�صي لل�صركة، ويف �أحد معار�ض �ل�صركة �ملجاور. نتج عن هذ� �حلريق خ�صائر يف بع�ض خمزون وممتلكات 
رت هذه �خل�صائر مببلغ 9 مليون ريـال �صعودي بالإ�صافة �إلى م�صاريف �أخرى تكبدت يف �حلادث بلغت 1.4 مليون ريـال �صعودي. توؤكد �إد�رة  ومعد�ت �ل�صركة. ُقدِّ
�ل�صركة باأن �خل�صارة موؤمنة بالكامل. تتوقع �ل�صركة �أن حت�صل على مبالغ �إ�صافية من �صركة �لتاأمني مقابل �نقطاع �لأعمال و�لتي من غري �ملمكن تقديرها يف هذه 
�ملرحلة. قامت �ل�صركة بت�صجيل ذمم مدينة مببلغ 10.4 مليون ريـال �صعودي كذمم مدينة من مطالبات �لتاأمني حتت بند م�صاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة 

�أخرى يف قائمة �ملركز �ملايل )�نظر �إي�صاح رقم 7(.

بلغ �إجمايل عدد �ملعار�ض �لتي تديرها �ل�صركة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية كما يف 31 دي�صمرب 2013م و 2012م و 2011م كما يلي:

عدد �ملعار�س مبوجب حقوق �المتيازعدد �ملعار�س �ململوكة لل�ضركة�ل�ضنة

2013192م

2012192م

2011182م
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�أعمالها مبوجب �صجالت  �ل�صركة ومعار�صها و�لتي متار�ض  �ملالية”( ح�صابات  “�لقو�ئم  �إليها فيما بعد  �ملالية لغر�ض خا�ض �ملرفقة )و�مل�صار  �لقو�ئم  تت�صمن 
جتارية منف�صلة:

رقم �ل�ضجل �لتجاري�ملوقع�ملعار�س

1010056595�لريا�ض�لتخ�ص�صي

1010065245�لريا�ض�لورود

1010154852�لريا�ض�حلمر�ء

1010276497�لريا�ض�لبديعة

1010289426�لريا�ض�لرمال

1010144072�لريا�ضخري�ض

1010322479�لريا�ض�لق�صر

1010201062�لريا�ضطريق �لد�ئري �ل�صمايل

1131020838�لق�صيمبريدة

4030104324جدة�لأندل�ض

4030061896جدة�لتحلية

4030198058جدةطريق �لأمري �صلطان

4650039295�ملدينة �ملنورةفرع �ملدينة �ملنورة

4700012605ينبعفرع ينبع

2051017997�خلربفرع �خلرب

2050030529�لدمامفرع �لدمام

2052000780�لظهر�نفرع �لظهر�ن

2055004380�جلبيلفرع �جلبيل

2252026146�لإح�صاءفرع �لإح�صاء

ور�صة

1010293034�لريا�ض�لور�صة �لرئي�صية

و�فق جمل�ض �إد�رة �ل�صركة على �إ�صد�ر هذه �لقو�ئم �ملالية بتاريخ 14 �صعبان 1435هـ )�ملو�فق 12 يونيو 2014م(.

2 - ملخص السياسات المحاسبية الهامة

�أهم �ل�صيا�صات �ملحا�صبية �ملطبقة يف �إعد�د هذه �لقو�ئم �ملالية مت �إدر�جها �أدناه. مت تطبيق هذه �ل�صيا�صات ب�صكل منتظم على جميع �ل�صنو�ت �ملعرو�صة، ما مل 
يذكر غري ذلك.

2-1   أسس اإلعداد

�أعدت �لقو�ئم �ملالية �ملرفقة على �أ�صا�ض �لتكلفة �لتاريخية وفقًا ملبد�أ �ل�صتحقاق �ملحا�صبي وطبقا للمعايري �ملحا�صبيةً �ل�صادرة عن �لهيئة �ل�صعودية للمحا�صبني 
�لقانونيني.

تت�صمن �لقو�ئم �ملالية �ملرفقة ل�صنة 2013م �أي�صًا �ملعلومات �ملالية �ملقارنة كما يف ولل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2011م و�لتي مت عر�صها فقط لأغر��ض �لطالع، 
وذلك بعد �إعادة �لت�صنيف لبع�ض �لعنا�صر لكي تتفق مع عر�ض �لقو�ئم �ملالية لل�صنتني 2013م و 2012م كما هو مبني يف �إي�صاح رقم 26. ل يوجد �أثر لإعادة 
�لت�صنيف على �لأرباح �ملبقاة ول �صايف �لدخل كما يف ولل�صنو�ت �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2013م و 2012م و 2011م. قامت �ل�صركة كذلك باإعد�د قو�ئم مالية 
نظامية لكل من �ل�صنو�ت �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2013م و 2012م و 2011م و�لتي مت فيها عر�ض معلومات مالية مقارنة ل�صنة و�حدة وذلك كما تتطلب معايري 

�ملحا�صبة �ملتعارف عليها يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية.
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2-2   تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة

عن  و�لإف�صاح  و�ملطلوبات،  �ملوجود�ت  مبالغ  على  توؤثر  و�فرت��صات  تقدير�ت  ��صتخد�م  عليها  �ملتعارف  �ملحا�صبية  للمبادئ  وفقًا  �ملالية  �لقو�ئم  �إعد�د  يتطلب 
�ملوجود�ت و�للتز�مات �ملحتملة كما يف تاريخ �لقو�ئم �ملالية، وكذلك تقدير مبالغ �لإير�د�ت و�مل�صاريف خالل �لفرتة �ملالية. يتم تقييم �لتقدير�ت و�لفرت��صات 
ب�صكل م�صتمر وهي مبنية على خربة �صابقة و عو�مل �أخرى تت�صمن توقعات بالأحد�ث �مل�صتقبلية و�لتي تعترب منا�صبة للظروف. تقوم �ل�صركة بتقدير�ت و�فرت��صات 

متعلقة بامل�صتقبل، و�لتي وفقًا لتعريفها، نادرً� ما تت�صاوى مع �لنتائج �لفعلية. 

2-3   العمالت األجنبية

)�أ( �لعملة �لرئي�صية

تظهر �لبنود يف �لقو�ئم �ملالية لل�صركة بالريـال �ل�صعودي �لتي هي �لعملة �لرئي�صة لل�صركة.

)ب( معامالت و�أر�صدة

يتم حتويل �ملعامالت �لتي تتم بالعمالت �لأجنبية �إلى �لريـال �ل�صعودي على �أ�صا�ض �أ�صعـار �ل�صـرف �ل�صائدة يف تاريخ تلك �ملعامالت. يتم قيد �أرباح وخ�صائر 
فروق �لعملة �لناجتة عن ت�صوية تلك �ملعامـــــالت وكذلك �لناجتــــة عن حتويــل �ملوجـــــــود�ت و�ملطلوبــــــــات �لنقديــة بالعملــة �لأجنبيــــة على �أ�صا�ض �أ�صعـــــار �صرف 

�لعمـــالت �ل�صائـدة كمـا يف نهاية �لعـــام �لتي مل تكن جوهرية لل�صنــــــو�ت 2013 و 2012م و 2011م �صمن قائمة �لدخل.

2-4   نقد وما يعادله

ي�صتمل �لنقد وما يعادله على �لنقد يف �ل�صندوق ولدى �لبنوك و�ل�صتثمار�ت ق�صرية �لأجل �لأخرى عالية �ل�صيولة و�لتي ت�صتحق خالل ثالثة �أ�صهر �أو �أقل من 
تاريخ �ل�صر�ء، �إن وجدت.

2-5   ذمم مدينة

تظهر �لذمم �ملدينة باملبالغ �لأ�صلية للفو�تري ناق�صًا خم�ص�ض �لديون �مل�صكوك يف حت�صيلها. يتم عمل خم�ص�ض للديون �مل�صكوك يف حت�صيلها عندما يكون هناك 
دليل مو�صوعي على عدم متكن ال�صركة من حت�صيل جميع املبالغ امل�صتحقة مبوجب ال�صروط الأ�صلية للذمم املدينة. يتم قيد هذه املخ�ص�صات يف قائمة الدخل 
وتظهر حتت بند »م�صاريف عمومية و�إد�رية«.  عندما تكون �لذمم �ملدينة غري قابلة للتح�صيل، يتم �صطبها مقابل خم�ص�ض �لديون �مل�صكوك يف حت�صيلها.  تقيَّد 

�أي مبالغ ت�صرتد يف وقت لحق لذمم قد مت �صطبها بقيد د�ئن على »م�صاريف عمومية و�إد�رية« يف قائمة �لدخل.

2-6   مخزون

يقيد �ملخزون على �أ�صا�ض �صعر �لتكلفة �أو �صايف �لقيمة �لقابلة للتحقق �أيهما �أقل.  يحدد �صعر �لتكلفة على �أ�صا�ض متو�صط �لتكلفة �ملرجح �ملتحرك. 

ميثل �صايف �لقيمة �لقابلة للتحقق �صعر �لبيع �ملقدر يف �صياق �لأعمال �لعادية ناق�صًا تكاليف ��صتكمال �لعملية وم�صاريف �لبيع.

2-7   ممتلكات ومعدات

تظهر �ملمتلكات و�ملعد�ت بالتكلفة بعد خ�صم �ل�صتهالكات �ملرت�كمة ما عد� �إن�صاء�ت حتت �لتنفيذ �لتي تظهر بالتكلفة. يحمل �ل�صتهالك على قائمة �لدخل على 
�أ�صا�ض طريقة �لق�صط �لثابت وذلك لتوزيع تكلفة هذه �ملوجود�ت على مدى �لأعمار �لإنتاجية �ملقدرة لها كما يلي:

)�ضنة(

وجتهيز�ت 4-20• �أثاث 

�لآيل �حلا�صب  وبر�مج  2-7• معد�ت 

4• �صيار�ت

ومعد�ت 4-7• �آلت 
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يتم �إطفاء تكاليف �لتح�صينات على عقار�ت م�صتاأجرة على �أ�صا�ض طريقة �لق�صط �لثابت على مدى �لعمر �لإنتاجي �أو فرتة �لعقد، �أيهما �أق�صر.

حتدد �لأرباح و�خل�صائر �لناجتة عن �ل�صتبعاد مبقارنة �ملتح�صالت مع �لقيمة �لدفرتية وتقيَّد يف قائمة �لدخل.

�لتي ل تزيد جوهريا من �لعمر �لإنتاجي �ملقدر لالأ�صل، يف قائمة �لدخل عند تكبدها. يتم ر�صملة �لتجديد�ت  �لعادية  تقيَّد م�صاريف �ل�صيانة و�لإ�صالحات 
و�لتح�صينات �لهامة، �إن وجدت، ويتم ��صتبعاد �لأ�صل �لذي مت ��صتبد�له.

2-8   مصاريف ما قبل التشغيل

تتكون م�صاريف ما قبل �لت�صغيل من �مل�صاريف �لتي تكبدتها �ل�صركة من �أجل تاأ�صي�ض معار�ض جديدة. يتم �إطفاء هذه �مل�صاريف على �أ�صا�ض �لق�صط �لثابت على 
مدى خم�ض �إلى �صبع �صنو�ت بدءً� من تاريخ ت�صغيل كل معر�ض.

2-9   أسهم ممنوحة من موّرد

متثل �لأ�صهم �ملمنوحة من موّرد ��صتثمار�ت طويلة �لأجل يف �أ�صهم حقوق �مللكية ملّورد �أجنبـي قابلة لال�صرتد�د وتظهر بالقيمة �ل�صمية. يتم �لعرت�ف بالدخل من 
�أ�صهم ممنوحة عند وجود حق با�صتالمه. �نظر �إي�صاح )8( للتفا�صيل.

2-10   الهبوط في قيمة الموجودات غير المتداولة

قابلة  تكون غري  قد  الدفرتية  القيمة  اأن  اإلى  الظروف  التغري يف  اأو  ت�صري احلالت  قيمتها عندما  بالهبوط يف  يتعلق  فيما  املتداولة  املوجودات غري  يتم مراجعة 
لال�صرتداد. يتم اإثبات اخل�صارة الناجتة عن الهبوط يف القيمة، التي متثل الزيادة يف القيمة الدفرتية لالأ�صل عن القيمة القابلة لال�صرتداد وهي القيمة العادلة 
لالأ�صل ناق�صًا تكاليف البيع اأو قيمة ال�صتخدام، اأيهما اأعلى. لغر�ض تقدير الهبوط، يتم جتميع املوجودات على اأدنى م�صتوى لها بحيث تتواجد تدفقات نقدية 
منف�صلة وحمددة )وحدات مدرة للنقد(. يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة، بخالف املوجودات غري امللمو�صة، التي �صبق اأن حدث هبوط يف قيمتها بغر�ض 
احتمال عك�ض ذلك الهبوط، وذلك يف تاريخ كل فرتة مالية. اإذا ما مت لحقًا عك�ض خ�صارة الهبوط يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لالأ�صل اأو الوحدة 
املدرة للنقد اإلى التقدير املعدل لقيمتها القابلة لال�صرتداد، على األ يزيد عن القيمة الدفرتية فيما لو مل يتم اإثبات خ�صارة الهبوط يف قيمة ذلك الأ�صل اأو الوحدة 
املدرة للنقد يف ال�صنوات ال�صابقة. يتم اإثبات عك�ض خ�صارة الهبوط يف القيمة فورًا كاإيرادات يف قائمة الدخل. ل يتم عك�ض خ�صارة الهبوط يف قيمة املوجودات 

غري �مللمو�صة.

2-11   القروض

يتم �إثبات �لقرو�ض بقيمة �ملتح�صالت �مل�صتلمة بعد ح�صم تكاليف �ملعاملة �ملتكبدة. يتم ر�صملة تكاليف �لقرو�ض �لتي ترتبط مبا�صرة باقتناء �أو �إن�صاء �أو �إنتاج 
�ملوجود�ت �ملوؤهلة كجزء من هذه �ملوجود�ت. يتم حتميل تكاليف �لقرو�ض �لأخرى على قائمة �لدخل.

2-12   ذمم دائنة ومستحقات

يتم �إثبات �ملطلوبات باملبالغ �لتي �صيتم دفعها مقابل ب�صائع وخدمات م�صتلمة، �صو�ًء مت �إ�صد�ر فو�تري مبوجبها �إيل �ل�صركة �أو ل.

2-13   مخصصات

يتم �إثبات �ملخ�ص�صات عندما يكون لدى �ل�صركة �لتز�م قانوين حايل �أو متوقع ناجت عن حدث �صابق، وهناك �حتمال وجود ��صتخد�م للمو�رد لت�صوية �للتز�م، 
و�إمكانية تقدير �ملبلغ ب�صكل يعتمد عليه.

2-14   الزكاة

تخ�صع �ل�صركة للزكاة وفقًا لأنظمة م�صلحة �لزكاة و�لدخل )»�مل�صلحة«(. تقيَّد �ل�صركة خم�ص�ض للزكاة وحتمله على قائمة �لدخل. يتم �ملحا�صبة عن مبالغ 
الزكاة الإ�صافية، اإن وجدت، التي ت�صتحق مبوجب الربوط النهائية، عند حتديدها.
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2-15   مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يتم قيد خم�ص�ض مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني مبوجب �صروط اأنظمة العمل والعمال يف اململكة العربية ال�صعودية من قبل ال�صركة ويحمل على قائمة الدخل. 
�أ�صا�ض �لقيمة �حلالية للمكافاأة �ملكت�صبة �لتي حتق للموظف فيما لو ترك �ملوظف عمله كما يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل. يتم  يتم �حت�صاب مبلغ �للتز�م على 
�حت�صاب �ملبالغ �مل�صددة عند نهاية �خلدمة على �أ�صا�ض رو�تب وبدلت �ملوظفني �لأخرية وعدد �صنو�ت خدماتهم �ملرت�كمة، كما هو مو�صح يف �أنظمة �ململكة �لعربية 

�ل�صعودية.

2-16   ربحية السهم

يتم �حت�صاب ربحية �ل�صهم با�صتخد�م �ملتو�صط �ملرجح لعدد �لأ�صهم �لقائمة خالل �ل�صنة.

2-17   اإليرادات

تتحقق مبيعات معار�ض �لتجزئة على �أ�صا�ض نقدي وتقيَّد عند ��صتالم �لعميل �أ�صل �لي�صال. كما تقيَّد �لإير�د�ت من مبيعات �جلملة وب�صائع بر�صم �أمانة عند 
ت�صليم �لب�صاعة �إلى �لعمالء. تظهر �لإير�د�ت بعد ح�صم �خل�صومات وتتحقق �إير�د�ت �خلدمات عند تقديـم �خلدمات.

2-18   التكاليف والمصاريف

2-18-1   تكلفة المبيعات واإلشغال

متثل تكلفة �ملبيعات و�لإ�صغال �ملتكبدة خالل �ل�صنة وت�صمل تكلفة �لب�صاعة �جلاهزة للبيع وتكاليف �لعمالة �ملبا�صرة و�مل�صاريف غري �ملبا�صرة �لأخرى و�ملتعلقة 
باملبيعات و�لإير�د�ت �لأخرى �ملثبتة.

2-18-2   مصاريف بيع وتسويق

متثل �مل�صاريـف �لناجتة عن جهود �إد�رة �ل�صركة �ملتعلقة باأعمال �لت�صويق �أو �أعمال �لبيع و�لتوزيع. ت�صتمل م�صاريف �لبيع و�لت�صويق على �لتكاليف �ملبا�صرة وغري 
�ملبا�صرة �لتي ل تكون بال�صرورة جزءً� من تكاليف �ملبيعات و�لإ�صغال. توزع هذه �لتكاليف بني م�صاريف �لبيع و�لت�صويق وتكاليف �ملبيعات و�لإ�صغال، �إن لزم �لأمر، 

بطريقة منتظمة. مل تكن هذه �مل�صاريف جوهرية ومت دجمها مع �مل�صاريف �لعمومية و�لإد�رية.

2-18-3   مصاريف عمومية وإدارية

�ملبا�صرة وغري  �لتكاليف  و�لإد�رية على  �لعمومية  �مل�صاريف  ت�صتمل  و�لتوزيع.  �لبيع  �أعمال  �أو  �لإير�د�ت  ك�صب  باأعمال  ولي�ض  بالإد�رة  �ملتعلقة  �مل�صاريـف  متثل 
�ملبا�صرة �لتي ل تكون بال�صرورة جزءً� من تكاليف �ملبيعات و�لإ�صغال. توزع هذه �لتكاليف بني �مل�صاريف �لعمومية و�لإد�رية وتكاليف �ملبيعات و�لإ�صغال، �إن لزم 

�لأمر، بطريقة منتظمة.

2-19   أرباح موزعة

تقيَّد �لرباح �ملوزعة يف �لقو�ئم �ملالية يف �لفرتة �لتي يتم �ملو�فقة عليها من قبل م�صاهمي �ل�صركة.

2-20   عقود إيجار تشغيلية

يتم حتميل �مل�صاريف �ملتعلقة بعقود �لإيجار �لت�صغيلية على قائمة �لدخل على مدى فرتة �لإيجار. تقيَّد �إير�د�ت عقود �إيجار�ت من �لباطن على �أ�صا�ض �ل�صتحقاق 
وفقًا ل�صروط التعاقد.
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3 - األدوات المالية وإدارة المخاطر

�إن �أن�صطة �ل�صركة تعر�صها �إلى خماطر مالية خمتلفة، وتت�صمن هذه �ملخاطر: خماطر �ل�صوق )ت�صمل خماطر �لعملة، خماطر �لقيمة �لعادلة و�لتدفقات �لنقدية 
ل�صعر �لعمولة(، خماطر �لئتمان وخماطر �ل�صيولة. يركز برنامج �إد�رة �ملخاطر �لعام لل�صركة علـى عدم �إمكانية �لتنبوؤ باأو�صاع �لأ�صو�ق �ملالية وي�صعى �إلى �لتقليل 

من �لتاأثري�ت �لعك�صية �ملحتملة علـى �لأد�ء �ملايل لل�صركة.

تتم �إد�رة �ملخاطر من قبل �لإد�رة �لعليا. �إن �أهم �أنو�ع �ملخاطر تتلخ�ض مبا يلي:

تت�صمن �لأدو�ت �ملالية �ملعرو�صة �صمن قائمة �ملركز �ملايل �لنقد وما يعادله وذمم مدينة و�أخرى و�لقرو�ض و�لذمم �لد�ئنة و�مل�صاريف �مل�صتحقة و�ملطلوبات 
�ملتد�ولة �لأخرى. �إن طرق �لقيد �ملطبقة و�خلا�صة بهذه �لبنود مت �لإف�صاح عنها �صمن �ل�صيا�صة �ملحا�صبية لكل منها.

يتم �إجر�ء �ملقا�صة بني �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية و�إثبات �ل�صايف بالقو�ئم �ملالية عندما يكون لدى �ل�صركة حقًا قانونيًا يف �إجر�ء �ملقا�صة و�لنية �إما للت�صوية 
على �أ�صا�ض �ل�صايف �أو �إثبات �ملوجود�ت و�ملطلوبات يف نف�ض �لوقت.

3-1 مخاطر العملة

�إن خماطر �لعملة هي خماطر �لتغري يف قيمة �لأدو�ت �ملالية ب�صبب �لتغري�ت يف �أ�صعار �صرف �لعمالت �لأجنبية. �إن معظم معامالت �ل�صركة هي بالريـال �ل�صعودي 
و�لدولر �لأمريكي. مبا �أن �لريـال �ل�صعودي مرتبط بالدولر �لأمريكي فاإن �ل�صركة غري معر�صة ب�صكل جوهري ملخاطر �لعملة.

3-2 مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة

�ل�صوق على �ملركز �ملايل  �أ�صعار �لعمولة يف  بتاأثري تذبذبات  �لتعر�صات ملخاطر خمتلفة تتعلق  �لنقدية ل�صعر �لعمولة هي  �لعادلة و�لتدفقات  �إن خماطر �لقيمة 
يتم  و�لتي  عائمة  عمولة  �أ�صعار  لها  و�لتي  �لأجل  ق�صرية  �لقرو�ض  من  رئي�صي  ب�صكل  تنتج  �ل�صركة  على  �لعمولة  �صعر  خماطر  �إن  لل�صركة.  �لنقدية  و�لتدفقات 
مر�جعتها ب�صكل دوري. تقوم �إد�رة �ل�صركة مبر�قبة �لتغري�ت يف �أ�صعار �لعمولة وتعتقد �أن خماطر �لقيمة �لعادلة و�لتدفقات �لنقدية ل�صعر �لعمولة �ملعر�صة لها 

�ل�صركة غري جوهرية.

3-3 مخاطر االئتمان

�إن خماطر �لئتمان هي عدم مقدرة طرف ما لأد�ة مالية على �لوفاء بالتز�ماته مما يوؤدي �إلى تكبد �لطرف �لأخر خل�صارة مالية. لي�ض لدى �ل�صركة تركيز هام 
ملخاطر �لئتمان. يتم �إيد�ع �لنقد لدى بنوك ذوي ت�صنيف �ئتماين مرتفع. تقيَّد �لذمم �ملدينة بعد خ�صم خم�ص�ض �لديون �مل�صكوك يف حت�صيلها.

3-4 مخاطر السيولة

�إن خماطر �ل�صيولة هي خماطر �أن تو�جه من�صاأة ما �صعوبات يف تاأمني �ل�صيولة �لالزمة ملقابلة �للتز�مات �ملتعلقة بالأدو�ت �ملالية. قد تنتج خماطر �ل�صيولة عن 
عدم �لقدرة على بيع �أحد �ملوجود�ت �ملالية ب�صرعة وبقيمة تقارب قيمته �لعادلة. تد�ر خماطر �ل�صيولة عن طريق �لتاأكد ب�صكل دوري من توفر �صيولة كافية ملقابلة 

�أية �لتز�مات م�صتقبلية.

3-5 القيمة العادلة

اإن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل اأ�صل اأو ت�صوية التزام بني اأطراف ذوي دراية ولديهم الرغبة يف ذلك وتتم بنف�ض �صروط التعامل مع اأطراف 
م�صتقلة. حيث �أنه يتم جتميع �لأدو�ت �ملالية لل�صركة على �أ�صا�ض �لتكلفة �لتاريخية، قد تنتج فروقات بني �لقيمة �لدفرتية وتقدير�ت �لقيمة �لعادلة. تعتقد �لإد�رة 

�أن �لقيمة �لعادلة للموجود�ت و�ملطلوبات �ملالية لل�صركة ل تختلف ب�صكل جوهري عن قيمتها �لدفرتية.
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4 - نقد وما يعادله

2011م2012م2013م

12.758.78512.696.78914.490.651نقد لدى �لبنوك

1.195.927350.746241.364نقد يف �ل�صندوق

13.954.71213.047.53514.732.015

5 - ذمم مدينة

2011م2012م2013م

12.014.5229.383.29812.296.314جتارية

)1.062.359()248.984()493.484(ناق�صًا: خم�ص�ض �لديون �مل�صكوك يف حت�صيلها

11.521.0389.134.31411.233.955

�إن �حلركة يف خم�ص�ض �لديون �مل�صكوك يف حت�صيلها هي كما يلي:

2011م2012م2013م�إي�ضاح

1248.9841.062.359938.824 يناير

20244.5001.099.867277.664�إ�صافات

)154.129()1.913.242(-�صطب

31493.484248.9841.062.359 دي�صمرب

6 - المخزون

2011م2012م2013م

خمزون عدد و�أدو�ت:

340.065.394291.170.058237.435.800يف �ملعار�ض و�مل�صتودعات

12.004.6959.340.3719.540.775بر�صم �لأمانة

83.560.66635.719.57445.084.232ب�صاعة يف �لطريق

435.630.755336.230.003292.060.807

ناق�صًا: خم�ص�ض ب�صاعة بطيئة

)11.516.592()13.716.947()17.966.987(�حلركة ونق�ض يف �ملخزون

417.663.768322.513.056280.544.215

�إن �حلركة يف خم�ص�ض �لب�صاعة بطيئة �حلركة و�لنق�ض يف �ملخزون هي كما يلي:

2011م2012م2013م�إي�ضاح

113.716.94711.516.5926.882.015 يناير

204.250.0402.200.3554.634.577�إ�صافات

3117.966.98713.716.94711.516.592 دي�صمرب
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�إد�رية وعمومية  �إدر�جه حتت بند م�صاريف  �إثباته، �صايف مببلغ 2.3 مليون ريـال �صعودي ومت  �إعادة  �ل�صركة ر�صيد خمزون مت  خالل عام 2013م، كان لدى 
)2012م: ر�صيد خمزون م�صطوب �صايف مببلغ 8.2 مليون ريـال �صعودي، 2011م: 4.9 مليون ريـال �صعودي ومت ت�صجيله حتت بند م�صاريف عمومية و�إد�رية(.

بلغت �لقيمة �لدفرتية للمخزون �لتالف نتيجة �حلريق 5.6 مليون ريـال �صعودي )�نظر �إي�صاح رقم 1(. مت حتويل هذ� �ملبلغ �إلى ذمم مدينة مقابل مطالبات 
�لتاأمني حتت بند م�صاريف مدفوعة مقدمًا وتاأمينات نقدية )�إي�صاحي 1 و 7(.

7 - مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

2011م2012م2013م�إي�ضاح

13.977.92212.483.54713.695.604�إيجار مدفوع مقدمًا

4.457.8562.740.6592.327.366بدلت �صكن ودر��صة مدفوعة مقدمًا

964.132913.053800.659تاأمني مدفوع مقدما

726.243608.225462.168��صرت�كات مدفوعة مقدمًا

14.835.8675.137.6906.095.784دفعات مقدمة للموردين

--110.432.843، 6، 9ذمم مدينة مقابل مطالبات �لتاأمني

2.345.7691.379.7932.183.314�صلف للموظفني

1.000.000-1.729.556مطلوب مقابل ق�صائم م�صرتدة

مطلوب من �صندوق تنمية �ملو�رد �لب�صرية و�خلا�ض باملوظفني 
�ل�صعوديني

1.294.6084.541.124-

619.934-817.016�إير�د�ت تاأجري من �لباطن

160.000386.000798.000مقدمات ر�صوم تاأ�صري�ت

3.269.1383.584.6632.487.090�أخرى 

55.010.95031.774.75430.469.919

8 - أسهم ممنوحة من مورد

2011م2012م2013م

18.260.4528.260.4528.523.500 يناير

)186.459(--تعديالت

)76.589(--��صرتد�د

318.260.4528.260.4528.260.452 دي�صمرب

متثل �لأ�صهم �ملمنوحة من مّورد ��صتثمار�ت طويلة �لأجل يف �أ�صهم حقوق �مللكية ملوّرد �أجنبـي قابلة لال�صرتد�د وتظهر بالقيمة �ل�صمية. مت منح هذه �لأ�صهم لل�صركة 
مقابل م�صرتيات �ل�صركة كما هو من�صو�ض عليه يف �لتفاقيات مع �ملوّرد. �إن هذه �لأ�صهم قابلة لال�صرتد�د بالقيمة �ل�صمية، وعليه فاإن �لر�صيد �لقائم كما يف 31 

دي�صمرب 2013م و 2012م و 2011م مقارب للقيمة �لعادلة.
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9 - ممتلكات ومعدات

31 دي�ضمرب 2013�إعادة ت�ضنيف **��ضتبعـــــــاد�ت *�إ�ضافـــــــــــــــــــــــــــــات1 يناير 2013م

�لتكلفة

5.880.12380.891.652)1.565.197(75.264.0241.312.702حت�صينات على عقار�ت م�صتاأجرة

37.861.719)10.692.066()6.074.727(52.173.1392.455.373�أثاث وجتهيز�ت

2.428.54933.986.421)7.778.986(15.689.38023.647.478معد�ت وبر�مج �حلا�صب �لآيل

99.7505.802.000-4.700.1501.002.100�صيار�ت

7.371.65912.084.819)1.660.044(4.712.7131.660.491�آلت ومعد�ت

950.976)5.088.015(-5.548.054490.937م�صاريع حتت �لتنفيذ

171.577.587-)17.078.954(158.087.46030.569.081جمموع

�ل�صتهالكات �ملرت�كمة

)29.001.601()2.426.685(1.034.690)7.899.724()19.709.882(حت�صينات على عقار�ت م�صتاأجرة

)20.401.634(5.202.5734.531.805)3.540.711()26.595.301(�أثاث وجتهيز�ت

)4.040.278(6.584.461937.083)1.684.900()9.876.922(معد�ت وبر�مج �حلا�صب �لآيل

)3.164.573()99.746(-)1.198.759()1.866.068(�صيار�ت

)6.891.893()2.942.457(764.086)1.972.167()2.741.355(�آلت ومعد�ت

)63.499.979(-13.585.810)16.296.261()60.789.528(جمموع

97.297.932108.077.608جمموع ممتلكات ومعد�ت، �صايف

متثل �مل�صاريع حتت �لتنفيذ كما يف 31 دي�صمرب 2013م و 2012م و 2011م �لتكاليف �ملتكبدة على �أن�صطة م�صتمرة متعلقة مبعار�ض �ل�صركة �ملختلفة.

* تت�صمن قيمة �ل�صتبعاد�ت �ملذكورة �أعاله مبلغ 3.4 مليون ريـال �صعودي ميثل �لقيمة �لدفرتية للممتلكات و�ملعد�ت �لتالفة نتيجة �حلريق )�نظر �إي�صاح رقم 1(. 
مت حتويل هذ� �ملبلغ �إلى ذمم مدينة مقابل مطالبات �لتاأمني حتت م�صاريف مدفوعة مقدمًا وتاأمينات نقدية )�إي�صاحي 1 و 7(.

** خالل عام 2013م، قامت �ل�صركة باإعادة ت�صنيف بع�ض �ملوجود�ت بني �لفئات �ملختلفة للموجود�ت، كما هو مبني �أعاله وذلك ب�صبب تركيب نظام حما�صبي 
جديد.
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31 دي�ضمرب 2012م��ضتبعــــــــــاد�ت�إ�ضافـــــــــــــــــــــــــــــات1 يناير 2012م

�لتكلفة

75.264.024-68.107.1757.156.849حت�صينات على عقار�ت م�صتاأجرة

52.173.139)101.679(47.015.2675.259.551�أثاث وجتهيز�ت

15.689.380)316.118(14.388.8371.616.661معد�ت �حلا�صب �لآيل

4.700.150)1.430.744(4.054.1492.076.745�صيار�ت

4.712.713)487.718(4.026.1291.174.302�آلت ومعد�ت

5.548.054-422.5605.125.494م�صاريع حتت �لتنفيذ

158.087.460)2.336.259(138.014.11722.409.602جمموع

�ال�ضتهالكات �ملرت�كمة

)19.709.882(-)6.139.402()13.570.480(حت�صينات على عقار�ت م�صتاأجرة

)26.595.301(62.903)4.583.175()22.075.029(�أثاث وجتهيز�ت

)9.876.922(314.815)1.996.439()8.195.298(معد�ت �حلا�صب �لآيل

)1.866.068(901.984)825.583()1.942.469(�صيار�ت

)2.741.355(262.953)794.882()2.209.426(�آلت ومعد�ت

)60.789.528(1.542.655)14.339.481()47.992.702(جمموع

90.021.41597.297.932جمموع ممتلكات ومعد�ت، �صايف

31 دي�ضمرب 2011م�إعادة ت�ضنيف��ضتبعــــــــــاد�ت�إ�ضافــــــــــــــــــــــــــــــات1 يناير 2011م

�لتكلفة

394.93668.107.175-43.388.51424.323.725حت�صينات على عقار�ت م�صتاأجرة

47.015.267-)1.315.267(38.621.3469.709.188�أثاث وجتهيز�ت

14.388.837-)163.756(12.010.2192.542.374معد�ت �حلا�صب �لآيل

4.054.149-)59.000(3.125.149988.000�صيار�ت

4.026.129--3.019.3131.006.816�آلت ومعد�ت

422.560)394.936(--817.496م�صاريع حتت �لتنفيذ

138.014.117-100.982.03738.570.1031.538.023جمموع

�ال�ضتهالكات �ملرت�كمة

)13.570.480(--)4.849.242()8.721.238(حت�صينات على عقار�ت م�صتاأجرة

)22.075.029(-1.221.607)3.858.379()19.438.257(�أثاث وجتهيز�ت

)8.195.298(-138.973)1.626.387()6.707.884(معد�ت �حلا�صب �لآيل

)1.942.469(-58.999)614.568()1.386.900(�صيار�ت

)2.209.426(--)506.403()1.703.023(�آلت ومعد�ت

)47.992.702(-1.419.579)11.454.979()37.957.302(جمموع

63.024.73590.021.415جمموع ممتلكات ومعد�ت،  �صايف
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10 - مصاريف ما قبل التشغيل

2011م2012م2013م

111.326.56213.367.26911.971.183 يناير

356.8444.028.080-�إ�صافات

--)452.162(�صطب

)2.631.994()2.397.551()2.464.987(�إطفاء

318.409.41311.326.56213.367.269 دي�صمرب

11 - قروض قصيرة األجل ومتوسطة األجل

2011م2012م2013م

92.193.51471.412.15574.212.899قرو�ض بنكية ق�صرية �لأجل

18.285.3571.775.8077.232.196�صحب على �ملك�صوف

110.478.87173.187.96281.445.095قرو�ض بنكية ق�صرية �لأجل و�صحب على �ملك�صوف

27.666.57616.081.58413.596.200�جلزء �ملتد�ول من قرو�ض  متو�صطة �لجل

138.145.44789.269.54695.041.295�إجمايل �لقرو�ض ق�صرية �لأجل

32.709.74213.089.54528.331.450قرو�ض بنكية متو�صطة �لأجل

170.855.189102.359.091123.372.745

لدى �ل�صركة ت�صهيالت �ئتمانية بنكية ح�صلت عليها من عدة بنوك جتارية حتمل نفقات متويل على �أ�صا�ض �ملعدلت �ل�صائدة يف �ل�صوق، �لتي تعتمد على معدل 
�لت�صهيالت على �صحب على �ملك�صوف وقرو�ض وخطابات �عتماد�ت م�صتندية وخطابات �صمان  �لبنوك �ل�صعودية )�صايبور(. ت�صتمل هذه  �ل�صائدة بني  �لعمولة 
و�أور�ق دفع مقابل كمبيالت لغر�ض متويل ر�أ�ض �ملال �لعامل. تت�صمن �تفاقيات هذه �لت�صهيالت تعهد�ت تتطلب �للتز�م ببع�ض �لقيود �ملتعلقة باحلفاظ على بع�ض 

�لن�صب �ملالية وقيود على توزيعات �لأرباح وقيود �أخرى.
�إن �لقرو�ض �ملتو�صطة �لأجل ت�صتحق يف عام 2018م ولذلك مت ت�صنيفه �صمن �ملطلوبات غري �ملتد�ولة. 

�إن هذه �لت�صهيالت مبوجب �لتفاقيات م�صمونة من �مل�صاهمني. لدى �ل�صركة �إجمايل ت�صهيالت تبلغ تقريبًا 279 مليون ريـال �صعودي )2012م: 251 مليون ريـال 
�صعودي، 2011م: 238 مليون ريـال �صعودي(. بلغ �جلزء غري �مل�صتخدم من هذه �لت�صهيالت �لئتمانية كما يف 31 دي�صمرب 2013م مبلغ 57.2 مليون ريـال �صعودي 

تقريبًا )2012م: 127.1 مليون ريـال �صعودي، 2011م: 82.1 مليون ريـال �صعودي(. �إن �لقيم �لدفرتية لهذه �لت�صهيالت هي بالريـال �ل�صعودي.
�إن ��صتحقاقات �جلزء غري �ملتد�ول من �لقرو�ض متو�صطة �لأجل هي كما يلي:

نهاية �ل�ضنو�ت �ملنتهية
يف 31 دي�ضمرب

2011م2012م2013م

2013--14.980.349

2014-9.463.5769.612.096

201522.730.4793.625.9693.739.005

20164.104.509--

20174.104.509--

20181.770.245--

32.709.74213.089.54528.331.450
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12- ذمم دائنة

2011م2012م2013م�إي�ضاح

70.992.81871.030.94163.816.856جتارية

1416.986.20811.233.7685.045.448طرف ذو عالقة

26.915.9029.210.6479.394.139غري جتارية )خدمات(

114.894.92891.475.35678.256.443

13- أمور تتعلق بالزكاة

م �إلى م�صلحة �لزكاة و�لدخل. مت عمل تعديالت على �ملعلومات �ملالية لعامي 2012م و 2011م وذلك بناًء على �لإقر�ر �ل�صريبي لعام 2012م �ملقدَّ

ل 13-1   احتساب صافي الدخل المعدَّ

2011م2012م2013م

106.924.79582.307.00059.442.934�صايف �لدخل قبل �لزكاة

4.478.5193.173.7601.533.817فروقات �ل�صتهالك – بناًء على م�صلحة �لزكاة و�لدخل

مة خالل �ل�صنة 10.448.9267.744.0958.289.927�ملخ�ص�صات �ملقدَّ

ل لل�صنة 121.852.24093.224.85569.266.678�صايف �لدخل �ملعدَّ

13-2   عناصر الوعاء الزكوي

تتكون �لعنا�صر �لهامة �ملكونة للوعاء �لزكوي و�لتي تخ�صع �إلى بع�ض �لتعديالت ح�صب �أنظمة م�صلحة �لزكاة و�لدخل مما يلي:

2011م2012م2013م

عنا�صر �لوعاء �لزكوي:

215.570.467168.755.553129.162.866حقوق �مل�صاهمني كما يف بد�ية �ل�صنة

121.852.24093.224.85569.266.678�صايف �لدخل �ملعّدل لل�صنة

38.732.90538.732.905-مقدمات من �مل�صاهمني

قرو�ض متو�صطة �لأجل – بناًء 

على م�صلحة �لزكاة و�لدخل

13.447.39127.052.92928.631.993

32.364.48127.008.85623.050.807�ملخ�ص�صات كما يف بد�ية �ل�صنة

ممتلكات ومعد�ت وم�صاريف ما قبل �لت�صغيل، �صايف – ح�صب 
م�صلحة �لزكاة و�لدخل

)133.176.937()125.780.657()116.302.233(

)15.600.000()30.000.000()50.000.000(�أرباح موزعة مدفوعة

)8.260.452()8.260.452()8.260.452(��صتثمار طويل �لأجل – �أ�صهم ممنوحة من موّرد

191.797.190190.733.989148.682.564�لوعاء �لزكوي �لتقريبـي

ل، �أيهما �أعلى. حتت�صب �لزكاة على �أ�صا�ض 2.5٪ من �لوعاء �لزكوي لل�صركة �أو �صايف �لدخل �ملعدَّ
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13-3   مخصص الزكاة

2011م2012م2013م

15.686.2174.081.8532.599.575 يناير

�ملخ�ص�صات:

4.182.5165.492.0863.773.400لل�صنة �حلالية

)2.767.969()3.743.928()4.768.350(�مل�صدد

476.847)143.794()148.974(تعديالت

314.951.4095.686.2174.081.853 دي�صمرب

13-4   وضع الربوط النهائية

ح�صلت ال�صركة على ربوط زكوية نهائية من م�صلحة الزكاة والدخل جلميع ال�صنوات حتى 31 دي�صمرب 2006م. قدمت �ل�صركة �إقر�ر�تها �لزكوية لل�صنو�ت حتى 
2013م.

14 - أمور متعلقة بأطراف ذوي عالقة

14-1   معامالت مع أطراف ذوي عالقة

تتلخ�ض �ملعامالت �لهامة �لتي متت مع �أطر�ف ذوي عالقة يف �صياق �لأعمال �لعادية يف �لقو�ئم �ملالية مبا يلي:

2011م2012م2013م�إي�ضاح

1419.662.23515.061.18810.807.031-2، 19�أتعاب �إد�رية ل�صركة موؤ�ص�صة �حلميدي للمقاولت )م�صاهم(

4.959.1904.873.3954.526.846خدمات قّدمت من م�صاهم �لأغلبية و�صركة �صقيقة تابعة مل�صاهم

1.085.0001.048.0001.048.000رو�تب ومز�يا دفعت لل�صيد/ �صمري �حلميدي )�لع�صو �ملنتدب(

51.74819.527-خدمات قّدمت مل�صاهم �لأغلبية

قامت �ل�صركة خالل عام 2013م بت�صديد �ملقدمات من �مل�صاهمني �لبالغة 38.7 مليون ريـال �صعودي و�لتي كانت قائمة كما يف 31 دي�صمرب 2012م و 2011م.

14-2   أتعاب إدارية

يتم دفع ن�صبة من �صايف �لدخل �ل�صنوي لل�صركة كاأتعاب �إد�رية ل�صركة موؤ�ص�صة �حلميدي للمقاولت )م�صاهم( �صنويًا مقابل �إد�رة عمليات �ل�صركة. ويحّمل هذ� 
�ملبلغ على �مل�صاريف �لعمومية و�لإد�رية يف قائمة �لدخل )�إي�صاح 20(. مت �إنهاء هذه �لتفاقية بناًء على �تفاق م�صرتك مع �صركة موؤ�ص�صة �حلميدي للمقاولت 

)م�صاهم( )�إي�صاح 27(.
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14-3   أرصدة أطراف ذوي عالقة

تتلخ�ض �لأر�صدة �لناجتة من �لعمليات مع �لأطر�ف ذوي �لعالقة مبا يلي:

2011م2012م2013م�إي�ضاح

مطلوب لطرف ذي عالقة

1216.986.20811.233.7685.045.448�صركة موؤ�ص�صة �حلميدي للمقاولت )م�صاهم(

15 - مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

2011م2012م2013م

120.787.02018.761.78316.038.501 يناير

5.954.3864.443.8733.377.686خم�ص�صات

)654.404()2.418.636()2.388.470(مدفوعات

3124.352.93620.787.02018.761.783 دي�صمرب

16- رأس المال

يتكون ر�أ�ض مال �ل�صركة كما يف 31 دي�صمرب 2013م و 2012م و 2011م من 1.600.000 �صهم بقيمة ��صمية قدرها 10 ريـال �صعودي لل�صهم �لو�حد.

�إن هيكل �مللكية لكل م�صاهم كما يف 31 دي�صمرب 2013م و 2012م و 2011م هو كما يلي:

ن�ضبة �مللكية�جلن�ضية�ل�ضريــــــــك

2013م

38.50٪�صعودية�صركة موؤ�ص�صة �حلميدي للمقاولت

30.00٪�صعودية�صركة �أبر�ر �لدولية �لقاب�صة

30.00٪�صعودي�ل�صيخ عبد�لرحمن �ل�صربتلي

0.50٪�صعوديخالد حممد �حلميدي

0.50٪�صعودي�صمري حممد �حلميدي

0.50٪�صعوديهيثم حممد �حلميدي

٪100

قّرر �مل�صاهمني يف �جتماعهم �لذي �نعقد بتاريخ 20 ربيع �لأول 1432هـ )�ملو�فق 23 فرب�ير 2011م( حتويل �لهيكل �لنظامي لل�صركة من �صركة ذ�ت م�صوؤولية 
�إلى 1.600.000 �صهم  �لأ�صهم  �رتفع عدد  �لقيمة �ل�صمية لكل �صهم. وعليه،  �لأ�صهم و�نخف�صت  �إلى �صركة م�صاهمة مقفلة. ولذلك مت تق�صيم عدد  حمدودة 
بقيمة ��صمية 10 ريـال �صعودي لكل منها. �إ�صافة �إلى ذلك قّرر �مل�صاهمون تعديل �حل�ص�ض باإ�صافة ثالثة م�صاهمني جدد و�لذين هم على عالقة ب�صركة موؤ�ص�صة 

�حلميدي للمقاولت )م�صاهم(. مت �لنتهاء من �لإجر�ء�ت �لنظامية لهذ� �لتحويل وتعديل �حل�ص�ض خالل عام 2011م.

17- احتياطي نظامي

وفقًا لنظام �ل�صركات يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية و�لنظام �لأ�صا�صي لل�صركة، حتتفظ �ل�صركة باحتياطي نظامي يبلغ 50٪ من ر�أ�ض �ملال. �إن هذ� �لحتياطي غري 
قابل للتوزيع على �مل�صاهمني حاليًا.
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18- المبيعات واإليرادات األخرى

2011م2012م2013م�إي�ضاح

955.027.270826.038.805668.689.799مبيعات

186.251.0285.045.2473.798.716-1�إير�د�ت �أخرى

961.278.298831.084.052672.488.515

18-1   إيرادات أخرى

تتمثل �لإير�د�ت �لأخرى يف دخل ق�صم �خلدمات من عمليات �لتو�صيل و�لرتكيب و�ل�صيانة للب�صاعة �ملباعة للعميل.

19- تكلفة المبيعات واإلشغال

2011م2012م2013م�إي�ضاح

606.730.930526.425.837425.758.600تكلفة ب�صاعة مباعة

75.095.62561.201.30648.058.192رو�تب ومز�يا �أخرى للموظفني

46.341.02641.587.95335.693.489�إيجار�ت وم�صاريف عقار�ت م�صتاأجرة �أخرى

14.046.33512.796.56211.201.830��صتهالك و�إطفاء�ت

6.115.4895.085.6134.795.680م�صاريف خدمات

)7.141.084()9.793.891()15.630.272(19-1خ�صومات م�صتلمة

9.834.9745.023.6413.569.810�أخرى

742.534.107642.327.021521.936.517

19-1   خصومات مستلمة

متثل �خل�صومات �مل�صتلمة مكافاآت ممنوحة من موردين مقابل حتقيق م�صتويات �ملبيعات �ملتفق عليها معهم على منتجاتهم.
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20- مصاريف بيع وتسويق ومصاريف عمومية وإدارية

2011م2012م2013م�إي�ضاح

42.510.07530.946.83930.370.345رو�تب ومز�يا �أخرى للموظفني

1419.662.23515.061.18810.807.031�أتعاب �إد�رية

7.282.8926.126.0135.946.526�إيجار�ت وم�صاريف عقار�ت  م�صتاأجرة �أخرى

14.665.29416.929.02215.575.427دعاية و�إعالن

4.714.9133.940.4702.877.670��صتهالكات و�إطفاء�ت

8.912.9708.029.5306.379.520عمولت بيع مقابل حق �لمتياز

6.834.4536.293.6204.855.727م�صاريف خدمات

64.250.0402.200.3554.634.577خم�ص�ض ب�صاعة بطيئة �حلركة ونق�ض خمزون

8.205.6564.854.554)2.330.404()�إعادة( / �صطب خمزون

7.473-452.162�صطب م�صاريف ما قبل �لت�صغيل

5244.5001.099.867277.664خم�ص�ض ديون م�صكوك فيها

5.051.4465.500.9313.421.653�أخرى

112.250.576104.333.49190.008.167

21- إيرادات أخرى

2011م2012م2013م�إي�ضاح

211.098.3641.061.540840.350-1�إيجار�ت من �لباطن

211.466.634485.892705.829-2اإلغاء نقاط التوفري واأخرى

)46.074(184.993-ربح / )خ�صارة( بيع ممتلكات ومعد�ت

)186.459(--تعديالت على �أ�صهم �ملوردين

293.608669.648502.905�أخرى

2.858.6062.402.0731.816.551

21-1   إيجارات من الباطن

تتثمل �لإيجار�ت من �لباطن يف �لدخل �لناجت عن منح �ل�صركة جزءً� من خمازنها لالإيجار.

21-2  إلغاء نقاط التوفير

ميثل اإلغاء نقاط التوفري عك�ض للم�صتحقات التي مت ت�صجيلها يف ال�صنوات ال�صابقة والتي لها عالقة ببطاقات التميز املمنوحة للعمالء والتي انتهت مدتها بعد عامني 
ب�صبب عدم �لتجديد بعد �إ�صافة فرتة �صماح مدتها ثالثة �أ�صهر للتجديد.
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22- إيجار تشغيلي

لدى �ل�صركة عقود تاأجري خمتلفة ملكاتبها، ملعار�صها، م�صاكن �ملوظفني، �ل�صيار�ت و�مل�صتودعات. بلغت م�صاريف �لتاأجري 46.2 مليون ريـال �صعودي لل�صنة �ملنتهية 
يف 31 دي�صمرب 2013م )2012م: 42.3 مليون ريـال �صعودي، 2011م: 37 مليون ريـال �صعودي(.

تتلخ�ض تعهد�ت �لتاأجري �مل�صتقبلية مبوجب عقود �إيجار ت�صغيلية كما يف 31 دي�صمرب مبا يلي:

2011م2012م2013ملل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب:

2012--26.669.991

2013-34.327.30040.641.149

201432.895.96044.653.19939.412.325

201539.674.13636.867.86628.814.193

201639.325.26629.773.484-

254.567.904271.223.624250.244.896بعد ذلك

366.463.266416.845.473385.782.554

مت خ�صم 13.9 مليون ريـال �صعودي من هذه �لتعهد�ت �مل�صتقبلية و�لتي متثل �ملبالغ �ملدفوعة مقدمًا من �ل�صركة كما يف 31 دي�صمرب 2013م )2012م: 12.5 
مليون ريـال �صعودي، 2011م: 13.7 مليون ريـال �صعودي( )�نظـر �إي�صاح 7(.

بلغت �إير�د�ت �لتاأجري خالل �ل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2013م مبلغ 1.1 مليون ريـال �صعودي )2012م: 1.1 مليون ريـال �صعودي، 2011م: 0.8 مليون ريـال 
�صعودي( )�نظر �إي�صاح 21(.

�إن �إير�د�ت �لإيجار من �لباطن لعقود مدتها �صنة و�حدة �أو تزيد عن �صنة و�حدة كما يف 31 دي�صمرب هي كما يلي:

2011م2012م2013ملل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب:

2012--2.076.492

2013-1.986.996946.143

20141.611.071533.419360.144

2015539.692213.41893.273

2016240.587--

--213.196بعد ذلك

2.604.5462.733.8333.476.052

23- أرباح موزعة

و�فق �مل�صاهمني على توزيع �أرباح مببلغ 50 مليون ريـال �صعودي خالل �ل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2013م )2012م: 30 مليون ريـال �صعودي، 2011م: 15.6 
مليون ريـال �صعودي(. مت دفع هذه �لأرباح من قبل �ل�صركة خالل �ل�صنة.

24- ربحية السهم

يتم �حت�صاب ربحية �ل�صهم عن طريق ق�صمة �لدخل من �لعمليات و�خل�صارة غري �لت�صغيلية و�صايف �لدخل لل�صنة على عدد �لأ�صهم �لقائمة و�لتي تبلغ 1.600.000 
�صهم )2012م و 2011م: 1.600.000 �صهم(.
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25- تعهدات والتزامات محتملة

)�أ( لدى �ل�صركة كما يف 31 دي�صمرب 2013م خطابات �عتماد م�صتندية وخطابات �صمان قائمة مببلغ 50.6 مليون ريـال �صعودي ومبلغ 0.3 مليون ريـال �صعودي، 
على �لتو�يل )2012م: 34.3 مليون ريـال �صعودي ول �صيء ريـال �صعودي، على �لتو�يل، 2011م: 30.6 مليون ريـال �صعودي ول �صيء ريـال �صعودي، على �لتو�يل(. 

كما بلغت �لرتباطات �لر�أ�صمالية نحو �أن�صطة م�صتمرة متعلقة مبعار�ض �ل�صركة �ملختلفة 6.70 مليون ريـال �صعودي كما يف 31 دي�صمرب 2013م.

)ب( فيما يتعلق بتعهد�ت �لإيجار�ت )�نظر �إي�صاح 22(.

26- إعادة تصنيف

لعر�ض �أف�صل، مت �إعادة �لت�صنيــف لبع�ض �لعنا�صر للقو�ئـــم �ملاليــة �ملقارنـة لل�صنتني �ملنتهيتني يف 31 دي�صمرب 2012م و 2011م لكي تتو�فق مع عر�ض �لقو�ئم 
�ملالية لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2013م، كما يلي:

بعد �إعادة �لت�ضنيفقبل �إعادة �لت�ضنيف

2012

قائمة �ملركز �ملايل

�ملوجود�ت �ملتد�ولة

22.499.3969.134.314ذمم مدينة

18.409.67231.774.754م�صاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة �أخرى

قائمة �لدخل

826.038.805831.084.052�ملبيعات و�إير�د�ت �أخرى

)642.327.021()526.425.837(تكلفة �ملبيعات و�لإ�صغال

)104.333.491()230.028.565(م�صاريف بيع وت�صويق وعمومية و�إد�رية

17.241.2102.402.073�إير�د�ت �أخرى

بعد �إعادة �لت�ضنيفقبل �إعادة �لت�ضنيف

2011

قائمة �ملركز �ملايل

�ملوجود�ت �ملتد�ولة

22.949.95411.233.955ذمم مدينة

18.753.92030.469.919م�صاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة �أخرى

قائمة �لدخل

668.689.799672.488.515�ملبيعات و�إير�د�ت �أخرى

)521.936.517()425.758.600(تكلفة �ملبيعات و�لإ�صغال

)90.008.167()193.327.168(م�صاريف بيع وت�صويق وعمومية و�إد�رية

12.756.3511.816.551�إير�د�ت �أخرى
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27- أحداث الحقة

- مت �إنهاء �تفاقية �لإد�رة مع �صركة موؤ�ص�صة �حلميدي للمقاولت )�صريك( بتاريخ 22 يناير 2014م. وقامت �صركة موؤ�ص�صة �حلميدي للمقاولت بالتنازل نهائيًا 
عن �أتعاب �لإد�رة بد�ية من 1 يناير 2014م. وكجزء من �تفاقية �لإنهاء �صتح�صل �صركة موؤ�ص�صة �حلميدي للمقاولت على ح�صة �إ�صافية من ر�أ�ض �ملال تبلغ ٪9 
من خالل حتويلها من كل من �صركة �أبر�ر �لدولية �لقاب�صة )4.5٪( و�ل�صيخ عبد�لرحمن �ل�صربتلي )4.5٪( وذلك كتعوي�ض ل�صركة موؤ�ص�صة �حلميدي للمقاولت.

- قامت �ل�صركة بتاريخ 2 فرب�ير 2014، ب�صر�ء قطعة �أر�ض مببلغ 17.8 مليون ريـال �صعودي وذلك لإن�صاء مبنى كمقر رئي�صي جديد لل�صركة. مل يتم �لبدء يف 
�أن�صطة �إن�صائية جوهرية حتى تاريخ �إ�صد�ر �لقو�ئم �ملالية �ملرفقة.



 πé°ùdGh (Ω2011/04/30 ≥aGƒŸG) `g1432/05/26 ïjQÉJh ¥/178 ºbQ áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRh ‹É©e QGôb ÖLƒÃ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T »g (zƒcÉ°S ácô°T{ hCG zácô°ûdG{`H »∏j Éª«a É¡«dEG QÉ°ûŸG) (ƒcÉ°S) äGhOC’Gh Oó©∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG
 ÚjÓe Iô°ûY √Qób ∫Ée ¢SCGôH (Ω1984/11/19 ≥aGƒŸG) `g1405/02/26 ïjQÉàH ¢VÉjôdG ‘ IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°ûc π°UC’ÉH ƒcÉ°S ácô°T â°ù°SCÉJ óbh .(Ω1984/11/19 ≥aGƒŸG) `g1405/02/26 ïjQÉàH 1010056595 ºbQ …QÉéàdG
 ΩÉY ‘h .ácô°ûdG ≈dEG AÉcô°ûdG É¡eób ¢Vhôb á∏ª°SQ ≥jôW øY …Oƒ©°S ∫ÉjQ (16^000^000) ¿ƒ«∏e Iô°ûY áà°S ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ (10^000^000) ÚjÓe Iô°ûY øe ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR â“ Ω1990 ΩÉY ‘h .…Oƒ©°S ∫ÉjQ (10^000^000)
 áà°S øe ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR â“ ,Ω2014/05/26 ≥aGƒŸG) `g1435/07/27 ‘h .(Ω2011/04/30 ≥aGƒŸG) `g1432/05/26 ïjQÉàH ¥/178 ºbQ áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRh ‹É©e QGôb ÖLƒÃ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T ≈dEG ácô°ûdG âd qƒ– ,Ω2011
 ≈dEG º q°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (240^000^000) ¿ƒ«∏e Ú©HQCGh ÚàFÉe ‹É◊G ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ≠∏Ñjh .IÉ≤ÑŸG ácô°ûdG ìÉHQCG á∏ª°SQ ≥jôW øY …Oƒ©°S ∫ÉjQ (240^000^000) ¿ƒ«∏e Ú©HQCGh ÚàFÉe ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ (16^000^000) ¿ƒ«∏e ô°ûY

.óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ÉgQób á«ª°SG áª«≤H πeÉµdÉH ´ƒaóe …OÉY º¡°S (24^000^000) ¿ƒ«∏e øjô°ûYh á©HQCG

 .º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ÉgQóbh πeÉµdÉH áYƒaóe á«ª°SG áª«≤H (zìô£dG º¡°SCG{ hCG zÜÉààc’G º¡°SCG{) …OÉY º¡°S (7^200^000) ∞dCG »àFÉeh ÚjÓe á©Ñ°S Oó©d (zìô£dG{ hCG zÜÉààc’G{) ácô°ûdG º¡°SC’ ΩÉ©dG ìô£dG ¿ƒµ«°S
:Éªg øjôªãà°ùŸG øe Úàëjô°T ≈∏Y º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’G ô°üà≤jh .ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %30 áÑ°ùf É¡∏ªéÃ ÜÉààc’G º¡°SCG πã“h ,óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (70) ÜÉààc’G ô©°S ¿ƒµ«°Sh

 OóY ≠∏Ñjh .(zäÉë∏£°üŸGh äÉØjô©àdG{ (1) º°ù≤dG ™LGQ Ó°†a) (záÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸG{ `H ká©ªà› É¡«dEG QÉ°û ojh) QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°U É¡æª°V øeh äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒŸG øe áYƒª› áëjô°ûdG √òg πª°ûJh :áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸG :(CG) áëjô°ûdG -
 áëjô°ûdG `H Úaô©ŸG) OGôaC’G ÚÑààµŸG ΩÉ«b ∫ÉM ‘ ¬fCÉH Éª∏Y .ÜÉààc’G º¡°SCG OóY ‹ÉªLEG øe %100 πã“ ácô°ûdG º¡°SCG øe …OÉY º¡°S (7^200^000) ∞dCG »àFÉeh ÚjÓe á©Ñ°S áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d É¡°ü«°üîJ ºà«°S »àdG ÜÉààc’G º¡°SCG
 áMhô£ŸG º¡°SC’G ‹ÉªLEG øe (%60) πã“ …OÉY º¡°S (4^320^000) ∞dCG øjô°ûYh áFÉªKÓKh ÚjÓe ™HQCG ≈dEG áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d á°ü°üîŸG º¡°SC’G OóY ¢†«ØîJ ÜÉààc’G ôjóŸ ≥ëj ,ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’ÉH (√ÉfOCG (Ü)
 iôNC’G äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM ‘ πjó©à∏d á∏HÉb áÑ°ùædG √òg ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y ,QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°üd áëjô°ûdG √ò¡d á°ü°üîŸG º¡°SC’G øe (%90) áÑ°ùf ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .(záÄ«¡dG{) á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ÜÉààcÓd

.(%90) ∫OÉ©J »àdG É¡d á°ü°üîŸG áÑ°ùædG πeÉµH QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°U ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM ‘ hCG ,(%10) á«≤ÑàŸG áÑ°ùædG πeÉµH ≥jOÉæ°üdG √òg AÉæãà°SÉH

 Ωó≤J ¿CG á£jô°T ,É¡◊É°üd º¡FÉª°SCÉH ÖààµJ ¿CG É¡d ≥ëj å«M …Oƒ©°S ÒZ êhR øe ô q°üb O’hCG É¡d »àdG á∏eQC’G hCG á≤∏£ŸG ájOƒ©°ùdG ICGôŸG ∂dP ‘ ÉÃ ,Ú«©«Ñ£dG ÚjOƒ©°ùdG ¢UÉî°TC’G áëjô°ûdG √òg πª°ûJh :OGôaC’G ¿ƒÑààµŸG :(Ü) áëjô°ûdG -
 ´ƒædG Gòg øe á«∏ª©H ΩÉ«≤dG âÑK GPEGh , kÉ«Z’ ¬à≤∏£e º°SÉH ÖààcG øe ÜÉààcG ó©jh .(zOôØdG ÖààµŸG{`H øjOôØæe º¡«dEG QÉ°ûjh zOGôaC’G ÚÑààµŸG{`H Ú©ªà› ó©H Éª«a º¡«dEG QÉ°ûjh) ô°ü≤dG O’hCÓd É¡àeƒeCG âÑãj Éeh á∏eQCG hCG á≤∏£e É¡fCG âÑãj Ée
 OGôaC’G ÚÑààµŸG ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM ‘h ,OGôaC’G ÚÑààµª∏d ÜÉààc’G º¡°SCG øe (%40) πã“ ≈°übCG óëc ÜÉààc’G º¡°SCG øe …OÉY º¡°S (2^880^000) ∞dCG ÚfÉªKh áFÉ‰ÉªKh ¿Éfƒ«∏e ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .Ö∏£dG Ωó≤e ≥ëH ΩÉ¶ædG ≥Ñ£«°ùa

 .º¡∏Ñb øe É¡«a ÜÉààc’G ” »àdG º¡°SC’G OóY ™e Ö°SÉæààd OGôaC’G ÚÑààµª∏d á°ü°üîŸG º¡°SC’G OóY ¢†«ØîJ ,áÄ«¡dG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ,ÜÉààc’G ôjóŸ ≥ëj ,º¡d á°ü°üîŸG º¡°SC’G πeÉµH

 ±ƒ°S ,ÜÉààc’G á«∏ªY ∫ÉªàcG ó©Hh .ÜÉààc’G πÑb ácô°ûdG º¡°SCG øe %100 Ú©ªà› ¿ƒµ∏àÁ øjòdGh ,(zÚ©FÉÑdG ÚªgÉ°ùŸG{ `H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh) (O) áëØ°üdG ‘ ºgDhÉª°SCG IOQGƒdG ácô°ûdG »ªgÉ°ùe πÑb øe ÜÉààc’G º¡°SCG ™«H ºà«°S
 øªMôdG óÑYh ,á°†HÉ≤dG á«ŸÉ©dG QGôHCG ácô°Th ä’hÉ≤ª∏d …ó«ª◊G á°ù°SDƒe ácô°T øe πc ºg ácô°ûdG ‘ ÚªgÉ°ùŸG QÉÑc ¿CÉH kÉª∏Y ,Iô£«°ùdG á°üëH ¿ƒ¶Øàë«°S ‹ÉàdÉHh ,ácô°ûdG º¡°SCG øe %70 áÑ°ùf ¿ƒ©ªà› ¿ƒ©FÉÑdG ¿ƒªgÉ°ùŸG ∂∏Á
 äÓ°üëàe ‘É°U øe AõL …CG ≈∏Y ácô°ûdG π°ü– ødh .º¡æe πµd áYÉÑŸG º¡°SC’G Oó©d kÉ≤ah Ú©FÉÑdG ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y (zìô£dG äÓ°üëàe ‘É°U{) ìô£dG ∞jQÉ°üe º°üN ó©H ìô£dG äÓ°üëàe ™jRƒJ ºàj ±ƒ°Sh .»∏àHô°T ¢SÉÑY ø°ùM
 øjò∏dG ¢UÉî°TC’G ≈∏Y ô¶ëj .(zìô£dG á«£¨àH ó¡©àdG{ (12) º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a ,äÉeƒ∏©ŸG øe ójõª∏d) ìô£dG á«£¨J ó¡©àe πÑb øe πeÉµdÉH ìô£dG á«£¨àH ó¡©àdG ” óbh ,(zìô£dG äÓ°üëàe ΩGóîà°SG{ (8) º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a) ìô£dG

 .á≤HÉ°ùdG áÄ«¡dG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ’EG IÎØdG √òg AÉ¡àfG ó©H º¡ª¡°SCG ‘ ±ô°üàdG º¡d Rƒéj ’h ,¥ƒ°ùdG ‘ ácô°ûdG º¡°SCG ∫hGóJ AóH ïjQÉJ øe ô¡°TCG (9) á©°ùJ IóŸ º¡ª¡°SCG ‘ ±ô°üàdG ácô°ûdG ‘ º¡à«µ∏e QGó°U’G Iô°ûf ô¡¶J

 Ëó≤J øµÁ å«M ,(zÜÉààc’G IÎa{) (Ω2015/04/28 ≥aGƒŸG) `g1436/07/09 AÉKÓãdG Ωƒj ƒgh ÜÉààc’G ¥ÓZE’ Ωƒj ôNBG á∏eÉ°T ,ΩÉjCG (7) á©Ñ°S IóŸ ôªà°ùjh ,(Ω2015/04/22≥aGƒŸG) `g1436/07/03 AÉ©HQC’G Ωƒj ‘ ÜÉààc’G CGóÑj
 ‘ ÜÉààc’G áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d øµÁh .ÜÉààc’G IÎa ∫ÓN (zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T{ (15) º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a ,äÉeƒ∏©ŸG øe ójõª∏d) (R) áëØ°üdG ‘ áLQóŸG (záª∏à°ùŸG äÉ¡÷G{) áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe …CG iód ÜÉààc’G äÉÑ∏W

 .OGôaC’G ÚÑààµŸG ≈∏Y º¡°SC’G ìôW πÑb ºàJ »àdG ôeGhC’G πé°S AÉæH á«∏ªY ∫ÓN äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG πé°S ôjóe ∫ÓN øe ÜÉààc’G º¡°SCG

 ¿ƒ°ùªNh ¿ÉàFÉe ƒg ¢ü«°üîà∏d ≈°übC’G ó◊Gh ,Öààµe πµd º¡°SCG (10) Iô°ûY ƒg ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G ¿CÉH Éª∏Y ,≈fOCG óëc º¡°SCG (10) Iô°û©`H ÜÉààc’G Ö∏£H Ωó≤àdG ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ ¿ƒÑààµj øjòdG OGôaC’G ÚÑààµŸG ≈∏Y Öéj
 ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ GPEGh .É¡«a ÜÉààc’G Üƒ∏£ŸG º¡°SC’G ‹ÉªLEG øe Öààµe πc ¬Ñ∏W Ée áÑ°ùf ≈∏Y kAÉæH »Ñ°SÉæJ ¢SÉ°SCG ≈∏Y (óLh ¿EG) ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G øe »≤ÑàŸG Oó©dG ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .Öààµe πµd º¡°S (250^000) ∞dCG
 ácô°ûdG ¬MÎ≤J ÉŸ kÉ≤ah ¢ü«°üîàdG ºàj ±ƒ°ùa Öààµe (2^880^000) ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ ∫ÉM ‘h ,ÚÑààµŸG ™«ªL ≈∏Y …hÉ°ùàdÉH ÜÉààc’G º¡°SCG ¢ü«°üîJ ºà«°Sh ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G øª°†J ’ ácô°ûdG ¿EÉa ,Öààµe (288^000)
 kÓ°†a) .(Ω2015/05/05 ≥aGƒŸG) `g1436/07/16 √É°übCG óYƒe ‘ ¢†FÉØdG OQh »FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G ºà«°Sh .äÉYÉ£≤à°SG hCG ä’ƒªY …CG ¿hóH ÚÑààµŸG ≈dEG (óLh ¿EG) ÜÉààc’G ∫GƒeCG ¢†FÉa OÉ©j ±ƒ°Sh .‹ÉŸG QÉ°ûà°ùŸGh

.(zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T{ (15) º°ù≤dG ™LGQ

 âjƒ°üàdGh (záeÉ©dG á«©ª÷G{) ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M πbC’G ≈∏Y kÉª¡°S (20) øjô°ûY ∂∏àÁ (zºgÉ°ùŸG{) ácô°ûdG ‘ ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh ,óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉM º¡°S πc »£©jh ,º¡°SC’G øe IóMGh áÄa ácô°û∏d
 º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a ,äÉeƒ∏©ŸG øe ójõª∏d) .É¡«∏J »àdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdGh QGó°UE’G Iô°ûf ïjQÉJ øe kGQÉÑàYG ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG ájCG øe É¡Ñ«°üf ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ≥ëà°ùà°Sh .¬∏eÉ◊ á«∏«°†ØJ âjƒ°üJ ¥ƒ≤M …CG º¡°S …CG »£©j ødh É¡«a

.(zìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S{ (7)

 ∫ƒ°ü◊G ” óbh ,áaÉc äÉÑ∏£àŸÉH AÉaƒdG ” óbh ,É¡LGQOG ∫ƒÑbh º¡°SC’G π«é°ùàd áÄ«¡∏d Ö∏£H ácô°ûdG âe qó≤J óbh ,ΩÉ©dG ÜÉààcÓd É¡MôW πÑb É¡LQÉN hCG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG πNGO AGƒ°S º¡°SCÓd ¥ƒ°S …CG ‘ ácô°ûdG º¡°SCG ∫hGóJ ≥Ñ°ùj ⁄
 á«eÉ¶ædG äÉÑ∏£àŸG ™«ªL øe AÉ¡àf’Gh º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H Öjôb âbh ‘ (z∫hGóJ{ hCG zá«dÉŸG ¥ƒ°ùdG{) (∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .ìô£∏d áeRÓdG á«ª°SôdG äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y
 ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO »æWGƒeh á«é«∏ÿGh ájOƒ©°ùdG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°ûdGh á«eÉ¶f áeÉbEG ¿ƒ∏ªëj øjòdG É¡«a Úª«≤ŸGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ùoj ±ƒ°Sh ,(zÚÑààµª∏d áª¡e ïjQGƒJ{ º°ùb ™LGQ kÓ°†a) ábÓ©dG äGP
 º¡°SCÓd ájOÉ°üàb’G ™aÉæŸG ≈∏Y PGƒëà°S’ÉH ΩÉ«≤dG (zÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸG{`H º¡«dEG QÉ°ûjh) áµ∏ªŸG êQÉN á∏é°ùŸG äÉ°ù°SDƒŸGh áµ∏ªŸG êQÉN Úª«≤ŸG ÚjOƒ©°ùdG ÒZ OGôaCÓd ≥ëj Éªc .¥ƒ°ùdG ‘ É¡dhGóJ AóH ó©H º¡°SC’G ‘ ∫hGóàdÉH »é«∏ÿG
 (zº¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G{`H ó©H Éª«a º¡«dEG QÉ°ûjh) ÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸG ídÉ°üd É¡«a ∫hGóàdGh ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ áLQóŸG º¡°SC’G AGô°ûH áÄ«¡dG πÑb øe º¡d ¢üNôe ¢UÉî°TCG ™e zSWAP{ ádOÉÑŸG äÉ«bÉØJG ‘ ∫ƒNódG ≥jôW øY

 .º¡°SCÓd Ú«fƒfÉ≤dG ÚµdÉŸG º¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G ≈≤Ñj ±ƒ°Sh ,ádOÉÑŸG äÉ«bÉØJG ÖLƒÃ

.Iô°ûædG √òg ÖLƒÃ ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ QÉªãà°S’ÉH QGôb …CG PÉîJG πÑb ,áeÉJ ájÉæ©H Iô°ûædG √òg øe 2 º°ù≤dG ‘ zIôWÉîŸG πeGƒYzh ,(Ü) áëØ°U zº¡e QÉ©°TEG{ º°ùb IAGôb Öéj

 ≈∏Y ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .(záÄ«¡dG{ `H É¡«dEG QÉ°ûŸGh) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeó ob äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf iƒà–
 ΩóY iODƒj ¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› (O) áëØ°üdG
 …CG øe áMGô°U Éª¡«°ùØf ¿É«∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe …CG (∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ácô°Th áÄ«¡dG πªëàJ ’h .á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG É¡æ«ª°†J

.É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe

(Ω2015/03/25 ≥aGƒŸG) `g1436/06/05 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

الشركة السعودية للعدد وا�دوات (ساكو)
(Ω1984/11/19 ≥aGƒªdG) `g1405/02/26 ïjQÉJ 1010056595 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ªdGh (Ω2011/04/30 ≥aGƒªdG) `g1432/05/26 ïjQÉJh ¥/178 ºbQ áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRh »dÉ©e QGôb ÖLƒªH ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T

(º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ 10 ÉgQóbh πeÉµdÉH áYƒaóe á«ª°SG áª«b ™e) óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (70) ô©°ùH ΩÉ©dG ÜÉààcÓd (ƒcÉ°S) äGhOC’Gh Oó©∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %30 πãªJ …OÉY º¡°S 7^200^000 ìôW

(Ω2015/04/22 ≥aGƒªdG) `g1436/07/03 AÉ©HQC’G Ωƒj CGóÑJ           :ÜÉààc’G Iôàa

(Ω2015/04/28 ≥aGƒªdG) `g1436/07/09 AÉKÓãdG Ωƒj ≈dEG               

نشرة إصدار

المستشار المالي ومدير االكتتاب والمتعهد بتغطية الطرح

الجهات المستلمة

.ìô£dG ô©°S ≈∏Y …ƒà– ’h ,ÜÉààc’G ôeGhCG πé°S AÉæH á«∏ªY ‘ äÉ°ù°SDƒŸG øe øjôªãà°ùŸG ≈∏Y É¡°VôY ¢Vô¨H »g √òg á«dhC’G QGó°UE’G Iô°ûf ¿EG

.ìô£dG ô©°S ójó–h ÜÉààc’G ôeGhCG πé°S AÉæH á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H ìô£dG ô©°S áæª°†àŸG á«FÉ¡ædG QGó°UE’G Iô°ûf ô°ûf ºà«°S




