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عالن الشركة السعودية للعدد واألدوات عن دعوة مساهميها لحضور إ
عن طريق وسائل  اجتماع الجمعية العامة العادية ) االجتماع األول (

 التقنية الحديثة

 
 

SACO Invites Its Shareholders to The General Assembly Meeting 
(The First Meeting) by Means of Modern Technology 

 

 
 

Saudi Company For Hardware 

(SACO)  Board of Directors is 

pleased to invite its shareholders to 

participate the meeting of the 

Ordinary General Assembly 

Meeting (the first meeting) which 

will be held virtually through the 

contemporary technology means 

on Thursday Corresponding to 

29/04/2021  at 11:00 pm. 

Please note that the voting on the 

agenda items of the Ordinary 

General Assembly will be solely 

electronically through the 

Tadawulaty. This is for safety of 

the shareholders and to supports 

the efforts and precautionary 

measures to prevent the spread of 

Coronavirus (COVID-19) issued 

by health ministry and in 

continuation of support 

government authorities efforts to 

enforce measures which prevent 

the spread of the pandemic in 

KSA. 

دعوة  الشركة السعودية للعدد واألدوات )ساكو( يسر مجلس إدارة

 االجتماعالجمعية العامة العادية ) اجتماعمساهميها إلى حضور 

الساعة   م، 2020-04-29الموافق لـ لخميس وذلك في يوم ا ( األول

 . مساًء  11:00

 

 ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع خدمة تداوالتي

www.tadawulaty.com.sa ) وذلك ضمن دعم الجهود ،

قبل الجهات الصحية المختصة واإلجراءات الوقائية واالحترازية من 

، (COVID-19) وذات العالقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد

وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في 

المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة لمنع 

 .انتشاره

 

 مقدمة 

Riyadh City – SACO head office 

-  By Means of Modern 

Technology  

عن طريق وسائل التقنية   -مقر الشركة الرئيسي  –مدينة الرياض 

 الحديثة

مدينة و مكان 

انعقاد الجمعية 

 العامة
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https://www.tadawulaty.com.sa  

 

https://www.tadawulaty.com.sa 

 

رابط بمقر 

 االجتماع

تاريخ انعقاد  29-4-2021 29-04-2021

 الجمعية العامة

وقت انعقاد  23:00 23:00

 الجمعية العامة
As per the rules and regulations, 

each shareholder who is registered 

in the Company's shareholders 

book with Edaa at the end of the 

trading session prior to the 

Assembly meeting shall be entitled 

to attend the Assembly. 

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة 

بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية لدى مركز اإليداع 

 .العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب األنظمة واللوائح

 حق الحضور

The General assembly meeting is 

valid if it is attended by 

shareholders representing at least a 

quarter of the capital. If there is no 

quorum for this meeting, the 

second meeting will be held one 

hour after the expiry of the 

duration of the first meeting, and 

the second meeting shall be valid 

regardless of the number of shares 

represented in it 

 

مساهمون ويكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره 

يمثلون ربع رأس المال على األقل وإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد 

هذا اإلجتماع، سيتم عقد اإلجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة 

المحددة إلنعقاد اإلجتماع األول، ويكون اإلجتماع الثاني صحيحاً أياً 

.كان عدد األسهم الممثله فيه  

 

النصاب الالزم 

الجمعيةالنعقاد   

 1-To vote on the Board Report for 

the fiscal year ending 31st 

December 2020. 

 

2-To vote on the Auditors Report 

for the fiscal year ending 31st 

December 2020. 

 

3-To vote on the Financial 

Statements for the fiscal year 

ending 31st December 2020. 

 

4-To vote on release Board of 

Directors members from liability 

for the fiscal year ending 31st 

December 2020. 

: التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية 1البند 

 .م2020-12-31في

: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة 2البند 

 .م2020-12-31المالية المنتهية في 

: التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 3البند 

 م31-12-2020

: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة 4البند 

 .م2020-12-31المالية المنتهية بتاريخ 

جدول أعمال 

 الجمعية

https://www.tadawulaty.com.sa/
https://www.tadawulaty.com.sa/
https://www.tadawulaty.com.sa/
https://www.tadawulaty.com.sa/
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5- To vote on the appointment of 

the External Auditor of the 

Company based on the 

recommendation of the Audit 

Committee to audit the Financial 

Statements of  the quarter 2 & 

quarter 3 and quarter 4 of the fiscal 

year 2021and quarter 1 of 2022  

and to determine their fees. 

 

 

6 – To vote on to authorize the 

Board of Directors to distribute 

Interim dividends to shareholders 

(semi / quarterly ) during 2021.  

 

7 -To vote on business and 

contracts which will be between the 

company and the heirs of Abdullah 

Taha Bakhsh owners of Abrar 

International Holdings Company (a 

major shareholder) ), represented 

by the board members Mr. Talal 

Bakhsh ( Non-Executive ) , and Mr. 

Hany Alshuwaier.( Non-Executive 

), Since they have an indirect 

interest in a lease contract for a 

store in Jeddah (Al-Andalus 

Street), from the date 28-02-2009 G 

until 26-02-2025 G, with knowing 

that the amount of the transaction 

during the year 2021 will be 

(2,000,000) Saudi riyals, and there 

are no preferential terms in this deal 

(attached). 

8. To vote on business and 

contracts which will be between 

the company and the heirs of 

Abdullah Taha Bakhsh owners of 

Abrar International Holdings 

Company (a major shareholder) , 

represented by the board members 

Mr. Talal Bakhsh ( Non-Executive 

) , and Mr. Hany Alshuwaier.( 

Non-Executive ), Since they have 

an indirect interest in a lease 

contract for a store in Jeddah , ( Al 

: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين 5البند 

لمالية المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص وتدقيق القوائم ا

ن العام مم والربع األول 2021للربع الثاني والثالث والرابع من العام 

 .م وتحديد أتعابه2022

 

 

: التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية 6البند 

 . م2021 ربع سنوي عن العام المالي /بشكل نصف 

: التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة 7البند 

عبد هللا طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار 

لس اإلدارة السيد طالل محمد عضوي مجالتي لمساهمي شركة ساكو و

بخش )غير تنفيذي( و السيد هاني شويعر )غير تنفيذي( مصلحة غير 

في عقد إيجار متجر في جدة )شارع األندلس( ،  متمثلة فيها  مباشرة

م، علماً بأن مبلغ 2025-02-26م و لغاية 2009-02-28من تاريخ 

وال  ( لاير سعودي2,000,000م سيكون )2021التعامل خالل عام 

 .يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل )مرفق(

: التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة 8البند 

عبد هللا طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار 

عضوي مجلس اإلدارة السيد طالل محمد التي لومساهمي شركة ساكو 

هاني شويعر )غير تنفيذي( مصلحة غير  بخش )غير تنفيذي( و السيد

في عقد إيجار معرض ساكو في جدة شارع   متمثلة فيها  مباشرة

-06األمير محمد بن عبد العزيز بمركز الصفوة التحلية من تاريخ 

م ، علماً بأن مبلغ التعامل خالل 2030-12-31م، ولغاية 04-2017

شروط  ( لاير سعودي، وال يوجد1,985,000سيكون ) 2021عام 

 .تفضيلية في هذا التعامل )مرفق(

أحد التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و : 9البند 

ورثة عبد هللا طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد 

عضوي مجلس اإلدارة السيد طالل التي لوكبار مساهمي شركة ساكو 

شويعر )غير تنفيذي( مصلحة  محمد بخش )غير تنفيذي( و السيد هاني

-04-01تاريخ  من استثمار أرض في عقد  متمثلة فيها  غير مباشرة
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Amir Moahmmed Bin Abdul Aziz  

Street)  

Safwat Al Tahlia Center 

, from the date 06-04-2017 to 31-

03- 2030 , with knowing that the 

amount of the transaction during 

the year 2021 will be (1,985,000) 

Saudi riyals, and there are no 

preferential terms in this deal 

(attached). 

9. To vote on business and 

contracts which will be between the 

company and the heirs of Abdullah 

Taha Bakhsh owners of Abrar 

International Holdings Company (a 

major shareholder) ), represented 

by the board members Mr. Talal 

Bakhsh ( Non-Executive ) , and Mr. 

Hany Alshuwaier.( Non-Executive 

), Since they have an indirect 

interest in land investment contract 

from 01- 04 -2020 to 31-03-2042 

with knowing that the amount of 

the deal during 2021 will be 

(2,250,000 ) Saudi Riyals , and 

there are no preferential terms in 

this deal (attached). 

10. To vote on Distributing 

amount of SAR (1,800,000) Saudi 

Riyals as remuneration to the 

board members for the fiscal year 

ending 12-31-2020 

 

 

 

 

 

م ، علماً بأن مبلغ التعامل خالل عام 2042-03-31م، ولغاية 2020

( لاير سعودي، وال يوجد شروط 2,250,000سيكون ) 2021

 .تفضيلية في هذا التعامل )مرفق(

 مكافاة( لاير 1,800,000: التصويت على صرف مبلغ )10البند 

 .م2020-12-31عن السنة المالية المنتهية في  ألعضاء مجلس اإلدارة

 

Attached مرفق 

 

 نموذج التوكيل

The shareholders registered in 

Tadawulaty services may vote on 

the items of the General Assembly 

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداوالتي التصويت إلكترونياً 

صباحاً من يوم األحد  10عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 

م وحتى نهاية وقت انعقاد 2021-04-25 هـ الموافق  13-9-1442

التصويت 

 االلكتروني

https://www.bncnetwork.net/project/Safwat-Al-Tahlia-Center-Al-Safa/MTc0NjEy/
https://www.bncnetwork.net/project/Safwat-Al-Tahlia-Center-Al-Safa/MTc0NjEy/
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agenda online starting from 10:00 

AM on Sunday 13-09-1442 H  

corresponding to 25-04-2021 G  

and ends at the closure of the 

General Assembly Meeting. 

Registration and voting shall be 

available free of charge in 

Tadawulaty services for all 

shareholders by using the 

following link: 

www.tadawulaty.com.sa  

الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداوالتي متاحاً 

 :لمساهمين باستخدام الرابط التاليومجاناً لجميع ا

www.tadawulaty.com.sa 

Eligibility for the attendance 

registration of the EGM ends upon 

convening the EGM. Eligibility for 

voting on the EGM agenda items 

for the shareholders who attended 

ends upon the Counting 

Committee concluding the voting 

count 

حقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع أ

الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي 

 عند انتهاء لجنة الفرز من فرز االصوات

سجيل احقية ت

الحضور 

 والتصويت

If any inquiries to please contact 

the Investor Relations Department 

through one of the following 

means Tel: 0114993500 Email: 

investors@saco-ksa.com  

 

في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة عالقات المساهمين 

( أو البريد اإللكتروني : 0114993595على الهاتف رقم )

investors@saco-ksa.com 

 

 طريقة التواصل

 

http://www.tadawulaty.com.sa/
http://www.tadawulaty.com.sa/
mailto:investors@saco-ksa.com


 

 

  

  

معية العامة نة املراجعة ل ر    تقر

ية     م٣١/١٢/٢٠٢٠عن السنة املالية املن
  

  ا السادة مسا الشركة السعودية للعدد واالدوات (ساكو)

اته،،،، ر   السالم عليكم ورحمة هللا و

ا  ر و) أن تقدم ملسا الشركة الكرام تقر نة املراجعة  الشركة السعودية للعدد واالدوات (سا سر 

ية   ا م واملتضمن ٣١/١٢/٢٠٢٠السنوي عن السنة املالية املن ام ا وم ا الختصاصا   تفاصيل أدا

او  ا  مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية واملالية  توصيا اطر  الشركةورأ دارة ا اموذلك  و  بأح
ً
اما  إل

ات  ١٠٤املادة رقم ( يئة ٩١والفقرة (أ) من املادة () من نظام الشر ات الصادرة من  ) من الئحة حوكمة الشر

  .السوق املالية

خ  الية  تار نة املراجعة ا  عم وذلك بناء٢٠/٧/٢٠٢٠بدأ عمل 
ً
خ  ا معية العامة  تار قرار ا

شكيل ٢٠/٥/٢٠٢٠ ة واإلختصاص بالشؤون املاليةم ب نة من ذوي ا ة ال  من  والرقابة الداخلية واإلدار

  م:التالية أسما السادة

ادة  لس    األستاذ/ لطفي  نة، عضو مستقل من خارج ا س ال  رئ

لس    األستاذ/ سم باع   عضو مستقل من داخل ا

د مالئكة لسعضو     األستاذ/ ف   مستقل من داخل ا

 

نة املراجعة تفيد عنايتكمو   ا قد عقدت  عليه، فإن   ثالثة(  ٢٠٢٠خالل العام املا  تاجتماعا ستةبأ

الية اضافة ا  نة ا ا ال نة السابقة)  ثالثةاجتماعات عقد ا ال :اجتماعات عقد ا بما ي  قامت خالل

سابات   )١ ا مع مراجع ا ة ومناقش ع سنو ة والقوائم املالية األولية الر قبل  مراجعة القوائم املالية السنو

ا شأ ا ع مجلس اإلدارة والتوصية   .عرض

ية املتبعة   )٢ اس ية الدولية الشركةدراسة السياسات ا اس  للمعاي ا
ً
ا طبقا ، والتأكد من تحدي

 اململكة. املطبقة 

جراءات  )٣ م ملناقشة السياسات املالية و ر ل دوري قبل إصدار تقار ش سابات  اإلجتماع مع مراجع ا

 الرقابة الداخلية واملعامالت واألرصدة العامة.



 

 

 

سابات ع القوائم املالية )٤ ة مراجعة مالحظات مراجع ا ة والسنو ع سنو عة اإلجراءات ال  الر ومتا

ذا الصد أتخذت  د. 

معية العامة    لس اإلدارةالتوصية   )٥ سابات ل شيح مراج ا مب عا م وتحديد أ وفق معاي   لتعيي

 والتحقق من استقاللي
ً
 وفنيا

ً
 .موعدم وجود أي قيود ع عمل ممحددة تتضمن تحليٍال ماليا

 اإلشراف ع إدارة املراجعة الداخلية للشركة. )٦

شاء قسم داخ للمراجعة  )٧ ن مدير ادارة للمراجعة الداخلية ليتو ا لس االدارة بتعي التوصية 

ارجية لتقديم خدمات املراجعة  ة ا شار اتب االس عتمد ع امل انت الشركة  عدما  الداخلية 

نة املراجعة  عت  ذا وقد تا ن.عمليات التوظيف بما يضمن استقاللية املراجعالداخلية.   ن الداخلي

ات املعمل اعتماد خطة مراجعة و  )٨ مشروع وفقا لنتائج  راجعةاملراجعة الداخلية آخذة  االعتبار أولو

ا الشركة والذي تم تنفيذه من قبل ادارة املراجعة الداخلية  .التقييم الشامل للمخاطر ال تواج

 مراجعة واعتماد الئحة عمل ادارة املراجعة الداخلية. )٩

 دليل سياسات واجراءات ادارة املراجعة الداخلية. واعتمادمراجعة  )١٠

ا مجلس اإلدارة )١١ ا ل ام ال حدد  .التحقق من مدى فاعلية إدارة املراجعة الداخلية  تنفيذ األعمال وامل

ر املراجعة الداخلية  مراجعةتقييم نظم الرقابة الداخلية من خالل  )١٢ اص بمراجع تقار ر االدارة ا وتقر

ر املالحظات ع االنظمة اآللية  الشركة، ا للتحقق من  م والوقوف ع نتائج أعمالسابات وتقر

عة و  ،سالمة نظم الرقابة يحيةمتا نفيذ اإلجراءات الت ام إدارة الشركة ب الواردة  لنقاط الضعف  ال

ر.تلك ال   تقار

ة معلقة  )١٣ ر عة اية قضايا قانونية جو ا.استعراض ومتا شأ  والتوصية 

ر انظمة تكنولوجيا املعلومات )١٤ ا.   استعراض خطة الشركة لتطو  وتقديم املالحظات حول
 

نة رأي  اطر  الشركة ال دارة ا    مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية واملالية و

 بناء 
ً
ا أعاله،  ا نة املراجعة بأن نظم الرقابة الداخلية  ع نتائج األعمال املشار ال عمل   الشركةترى 

اٍف  ل  ش شاف األخطاء بفاعلية و ك ة ملنع و ر و ري أي لم يت وجود ، حيث ا أو إخالل قصور جو

  .يتطلب اإلفصاح عنه ٢٠٢٠عام  بأنظمة الرقابة الداخلية خالل

                         ٢٠٢١/   ٣/  ١١  

 

نة املراجعة   س    رئ

ادة    األستاذ/ لطفي 



 

 

 

Audit Committee’s Report to the General Assembly 

For the fiscal year ended 31/12/2020 

 

To the Shareholders of the Saudi Company for Hardware (SACO) 

The Audit Committee of the Saudi Company for Hardware (SACO) is pleased to provide the 

Company's shareholders with its annual report for the fiscal year ended 31/12/2020, which 

includes details of its performance of its duties and responsibilities, recommendations and 

opinion on the adequacy of the company's internal control, financial and risk management 

systems, which is in compliance with the provisions of Article 104 of the Companies Law and 

paragraph (a) of Article 91 of the Corporate Governance Regulations issued by the Capital Market 

Authority. 

The current Audit Committee began work on 20/7/2020 based on the General Assembly's decision 

dated 20/5/2020 to form the committee from expertise in financial, administration and internal 

controls from the following gentlemen: 

Mr. Loutfi Echhade Chairman, Independent Member from outside the Board 

Mr. Sameer Baeisa Independent Member from the Board 

Mr. Fahad Malaikah Independent Member from the Board 

 

During 2020, the Audit Committee held six meetings (three meetings held by the current 

committee in addition to three meetings held by the previous committee) during which, it 

performed the followings: 

1. Reviewed the company's interim and annual financial statements and discussed them with 
the external auditor before presenting them to the Board and provided its opinion and 
recommendations thereon. 
 

2. Reviewed the accounting policies and the financial reporting standards adopted by the 
company and ensured that they are updated in accordance with the International Financial 
Reporting Standards as endorsed in the Kingdom. 
 

3. Met with the external auditor periodically before issuing their reports to discuss the financial 
standards, internal control procedures and general transactions and balances. 
 

4. Reviewed the external auditor's comments on the interim and annual financial statements 
and followed up the procedures taken in connection therewith. 
 

5. Provided recommendations to the Board to nominate external auditors and determine their 
remunerations in accordance with specific criteria that includes financial and technical 
valuation and verified their independence and that there are no restrictions on their work. 



 

 

 
 
 

6. Supervised the Internal Audit Department. 
 

7. Recommended to the Board of Directors to appoint a Head of Internal Audit to establish in-
house internal audit department as the company used to engage external consulting firms to 
provide internal audit services. In this regard, the Audit Committee has followed up the 
recruitment process to ensure the independence of the internal auditors. 
 

8. Reviewed and approved the Internal Audit Plan considering the audit priorities according to 
the results of the comprehensive risks assessment project, which was conducted by the 
Internal Audit Department. 
 

9. Reviewed and approved the Internal Audit Charter. 
 

10. Reviewed and approved the Internal Audit Manual. 
 

11. Ensured the effectiveness of the Internal Audit Department in performing the work and duties 
that are assigned by the Board. 
 

12. Evaluated the internal control systems by reviewing the internal audit reports, the 
management report of the external auditors and their report of observations on the 
company's IT systems, and reviewing the results of their work to verify the integrity of the 
control systems, and followed up with management to ensure their commitment to 
implement the corrective measures. 
 

13. Reviewed and followed-up outstanding significant legal issues and provided related 
recommendations. 
 

14. Reviewed the Company’s plan to develop the IT systems and provided related advices. 
 

The Audit Committee's opinion on the adequacy of the Company's internal control, financial 

and risk management systems 

In light of the above-mentioned works, the Audit Committee believes that the Company's internal 

control systems are working effectively and sufficiently to prevent and detect significant errors as 

there has been no material deficiencies or breaches of internal control systems during 2020 that 

require disclosure. 

            11 / 3 / 2021 

 

       Chairman of the Audit Committee 
        Mr. Loutfi Echhade 
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