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نستلهم قوتنا من رؤيتنا للمحافظة على الريادة من حيث جودة الخدمة 
وتكاملها ومثال يحتذى به في مجال خدمة السيارات والمعدات وإدارة 
المحطات واإلستراحات والموتيالت بالطرق السريعة في المملكة العربية 

السعودية.

وبرسالتنا نقدم حزمة متكاملة من الخدمات للسائقين والمسافرين داخل 
وخارج المدن بأعلى المعايير المحلية والدولية، وضمان رضاء العمالء مع 

التركيز على القيمة المضافة.
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اللجان

الحاجة 	  دعت  كلــــــــما  اإلستــــــــعانة 
مستشارين  أو  الخارجي  بالمراجع 
بدراسات  للقيــــــــام  مستقلــــــــين 
متخصصــــــــة تســـــاعد اللجنة على 

تنفيذ مهامها وتحديد أتعابهم.
التي 	  األعمال  مخاطر  مراقبة 

تــــــــتعرض لــــــــها الشـــــركة والرفع 
بالتوصيات الالزمة.

لجنة الترشيحات 
والمكافآت

اإلدارة 	  لمـــــــــــــجلس  التـــــوصـــــــــية 
وفقًا  المجلس  لعضوية  بالترشيح 
المعتمدة  والمعايير  للسياسات 
مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص 
سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف 

واألمانة.
المراجــــــــعة السنــــــوية لالحتـياجات 	 

المناسبة  المهارات  من  المطلوبة 
وإعداد  اإلدارة  مجلس  لعضــــوية 
والــــمؤهالت  للقـــــدرات  وصــــف 
المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، 
الذي  الوقت  تحديد  ذلك  في  بما 
ألعمال  العضو  يخصصه  أن  يلزم 

مجلس اإلدارة.
مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع 	 

التغييرات  شأن  في  التوصيات 
التي يمكن إجراؤها.

تحديد جوانب الضعف والقوة في 	 
بما  معالجتها  وإقتراح   ، المجلس 

يتفق مع مصلحة الشركة.
التأكد بشكل سنوي من إستقاللية 	 

األعضاء المستقلين ، وعدم وجود 
أي تعارض مصالح إذا كان العضو 
يشغل عضوية مجلس إدارة شركة 

أخرى.
واضــــــــحة 	  ســـــياســــــات  وضــــــــع 

لتعويضـــــات ومكـــــــافآت أعــــــضاء 
التنفيذيين،  وكبار  اإلدارة  مجلس 
ويراعى عند وضع تلك السياسات 

إستخدام معايير ترتبط باألداء.

والتوصية  الرأي  وإبــــــــداء  المتبعة 
لمجلس اإلدارة في شأنها.

المراجع 	  مع  المراجعة  خطة  دراسة 
الداخلي وإبداء ملحوظاتها عليها.

الشركة 	  تقدير  فاعلية  تقويم 
الرقابة  أنظمة  وتقويم  للمخاطر 
المالية  التقارير  ودقة  الداخلية، 
اإلدارة  تقارير  ومراجعة  واإلدارية، 
والمعــــــــلومات الــــــــتي تطلــــــــبها 
السلــــــــطات اإلشرافية ، ومراقبة 
الخـــارجيين  المــــــــراجعين  أعمــــــــال 
بينهم  فيما  والتنسيق  والداخليين 
وضمان اإللتزام بقواعد التعامالت 
والسلوك  واإلدارية  المالية 

المهني . 
تصميم 	  فاعلــــــــية  من  التحــــــــقق 

الشركة،  في  الرقابية  األنشطة 
الرقابة  أنظمة  فاعلية  من  والتأكد 
الداخلية بطريقة مناسبة تمكن من 
واألخطاء  الغش  وقوع  من  الحد 

الجسيمة.
اإلشـــــراف على عمليات التقصي 	 

واإلختالس  بالغش  العالقة  ذات 
التي تقع في الشركة  أو األخطاء 
أو أي أمور أخرى ترى اللجنة أهمية 

تقصيها. 
التي يقدمها 	  التقــــــــارير  دراســــــــة 

الخارجي للشركة والجهات  المراجع 
الرقابية الخارجية مثل مصلحة الزكاة 
والصناعة  التجارة  ووزارة  والدخل 
ومتابعة  المالية،  السوق  وهيئة 
التصحيحية  اإلجــــــــراءات  تــــــــنفيذ 

للملحوظات الواردة فيها.
المــــــــحاسبين 	  أعــــــــمال  متابعــــــــة 

القانونيــــــــين وإعتــــــــماد أي عـــمل 
التي  المراجعة  أعمال  نطاق  خارج 
بأعمال  قيامهم  أثناء  بها  يكلفون 

المراجعة.
المراجعين 	  إستقاللية  من  التحقق 

عمل  خطة  ودراسة  الداخــــــــليين 
الشركة،  في  الداخلية  المراجعة 
التي  والتقارير  الفحص  ونطاق 

تصدر عنها. 

المناسبة لها.
السنوية 	  الخطة  على  الرأي  إبداء 

لمشاريع الشركة.
يدفع 	  أن  ما من شأنه  بكل  القيام 

العمل ويحقق أغراض الشركة في 
حدود األنظمة واللوائح والقرارات 

الصادرة من المجلس.
يحيلها 	  التي  بــــــــاألعمال  القيــــــــام 

المجلس  رئيــــــــس  أو  المجلــــــــس 
للدراسة أو التنفيذ.

الــــــــــــشراء 	  بعــــــــمليات  القــــــــيام 
واإلســــــــتحواذ عـــــلى المــــــــحطات 
القائــــــــمة أو األراضــــــــي لغـــــرض 
حدود  في  عليها  محطات  إنشاء 

صالحياتها.
إبرام إتفاقيــــــــات اإلستثمار قصير 	 

وإتفــــــــاقيات  األجــــــــل  وطــــــــويل 
حدود  في  والقروض  التسهيالت 

صالحياتها.

لجنة المراجعة
اإلشــــــــراف على إدارة المراجــــــــعة 	 

أجل  من  الشركة  في  الداخلية 
في  فاعليتها  مدى  من  التحقق 
تنفــــــــيذ األعــــــــمال والمهام التي 
حددهــــــــا مجلــــــس اإلدارة ودراسة 
المراجعة  إدارة  ومالحظات  تقارير 

الداخلية ومتابعة تنفيذها.
بتعيين 	  اإلدارة  لمجلس  التوصية 

المحاسب القانوني بعد التأكد من 
تأهيله وإستقالليته وتحديد أتعابه 
وتجديد وإنهاء عقده ودراسة خطة 
مالحظات  أية  وإبداء  المراجعة 

عليها.
المقدم 	  اإلدارة  خطاب  دراسة 

ومتابعة  القانوني  المحاسب  من 
مالحظاته والتوصية بشأنها.

األولية 	  المالية  القوائم  دراسة 
على  عرضها  قبل  والسنوية 
الرأي  وإبداء  اإلدارة  مجلس 

والتوصية في شأنها.
المحاسبية 	  السياسات  دراسة 

اللجنة التنفيذية
المشاركة في وضع اإلستراتيجية 	 

واألهداف الرئيسية للشركة ورفع 
التوصيات بها إلى مجلس اإلدارة. 

جميع 	  تنفيذ  ومتابعة  مراجعة 
القرارات  وإتخاذ  الشركة  مشاريع 
بموجب الصالحيات المفوضة لها.

الهياكل 	  وتطوير  تنفيذ  متابعة 
التنظيمية للشركة والقرارات التي 

تضمن سرعة تنفيذها وتطويرها.
إدارة 	  مع  اإلدارية  اللوائح  مراجعة 

الشــــــــركة وإتــــــــخاذ القرارات التي 
موضع  وضعها  من  اإلدارة  تمكن 

التنفيذ.
تقدمها 	  التي  المقترحات  دراسة 

إدارة الشركة والتي تتعلق بتحقيق 
أغراض الشركة أو بأعمالها اإلدارية 
القرار  وإتخاذ  والتشغيلية  والمالية 
التــــــــنفيذية  اإلدارة  يمــــــــكن  الذي 
إلى  الرفع  أو  التنفيذ  سرعة  من 

المجلس فيما تراه اللجنة ضروريًا.
كبار 	  مــــــــع  اإلتصــــــــاالت  إجــــــــراء 

المسئولين في الجهات الحكومية 
التي  الصعاب  لتذليل  واألهلية 
وشرح  الشركة  أعمال  تعترض 

برامجها للمسئولين.
الجــــــــــدوى 	  دراســــــــات  مراجــــــــعة 

اإلقتصادية للمشاريع اإلقتصادية 
الجديدة ورفع التوصيات. 

التي 	  الخطط اإلستراتيجية  مراجعة 
الرأي  وإبداء  الشركة  إدارة  تقترحها 

فيها.
والمواصفات 	  التصاميم  تقويم 

الفنية وإبداء التوصيات المناسبة.
إتخــــــــاذ القرارات المــــناسبة بشأن 	 

الموضوعات التي يفوض مجلس 
اإلدارة اللجنة بمناقشتها واإلطالع 
المناسبة  القرارات  وإتخاذ  عليها 

بشأنها.
مناقشة المعوقات التي تصادف 	 

المــــــــختلفة  المشــــــــاريع  تنــــــــفيذ 
وإستجــــــــالء مسبــــــــباتها وسبــــل 
معالـــــــــــجتها والتــــــــوصية بالحلول 

مجلس االدارة

األستاذ/ إبراهيم بن 
محمد الحديثي
رئيس مجلس إدارة 

)رئيس اللجنة التنفيذية( 
الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  أعمال،  رجل 
والمعدات  السيارات  لخدمات  السعودية 
خمــــــــــسة  مـــن  أكـــــــثر  خبـــــرة  )ساسكو(، 
الشركات،   إدارة  مجال  في  عامًا  وثالثين 
ضمنها  من  المناصب   من  عدد  وشغل 
التــــــجارية  الغـــــرف  رئيس مجــــــلس  نائب 
من  العديد  في  وشارك  السعودية 
مدرجة  مساهمة  شركات  إدارات  مجالس 
السعودية،  المالية  بالسوق  مدرجة  وغير 
أكوان  وشركة  المدائن  نجمة  شركة  مثل 
محمد  بن  إبراهيم  وشركة  العقارية 
الحديثي لإلسثتمار وشركة زوايا العقارية 
من  وغيرها  لإلستثمار  نهاز  وشركة 
العقار  مجال  في  تعمل  التي  الشركات 
والخدمات  واإلستثمارات  والخدمات 

المالية داخل وخارج المملكة.

األستاذ/ناصر بن 
عبدالله العوفي

عضو مجلس اإلدارة 
)رئيس لجنة المراجعة( 

الماجستير في إدارة األعمال مع خبرة أكثر 
اإلستشارات  مجال  في  عامًا  ثالثين  من 
والدراسات المالية واإلدارية والمحاسبية، 
السعودية  الشركة  إدارة  مجلس  عضو 
)ساسكو(  والمعدات  السيارات  لخدمات 
ورئيس لجنة المراجعة ، شارك في العديد 
مساهمة  شركات  إدارات  مجالس  من 
المراجعة(  )لجنة  للمجلس  التابعة  واللجان 
طيبة  وشركة  الزراعية  الجوف  شركة  مثل 
والشركة  االقتصادية  المعرفة  ومدينة 

األهلية للتأمين.

الدكتور/ عزام بن
محمد الدخيل

عضو مجلس اإلدارة
عضو اللجنة التنفيذية

الخبرة  مع  المشاريع  إدارة  في  الدكتوراة 
عامًا  ثالثين  من  ألكثر  الطويلة  العملية 
واإلعالم  المعمارية  الهندسة  مجال  في 
إدارة  مجلس  عضــــــو  الـــــشركات،  وإدارة 
السيارات  لخدمات  السعـــــودية  الشركة 
اللـــــجنة  وعــــضو  )ساسكو(  والــــمعدات 
العـــــــديد من  التنفـــــيذية، يشــــــارك في 
مدرجة  مساهمة  شركات  إدارات  مجالس 
شركة  منها  السعودية  المالية  بالسوق 
المجموعة السعودية لآلبحاث والتسويق 
والشركة  السعودية  العقارية  والشركة 
وشركة  والتغليف  للطباعة  السعودية 
عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة 

وأعمال المقاوالت.

المهندس/ بندر بن 
عبدالرحمن الزامل

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة المراجعة

الهندسة  في  بكالوريوس  أعمال،  رجل 
الشركة  إدارة  مجلس  عضو  الصناعية، 
والمعدات  السيارات  لخدمات  السعودية 
له  المراجعة،  لجنة  وعضو  )ساسكو( 
إدارة  في  سنوات  عشرة  من  أكثر  خبرة 
الصناعة،  مجال  الشركات وخصوصًا في 
إدارات  مجالس  من  العديد  في  شارك 
للتطوير  الدولية  كنان  شركات مثل شركة 
وشكرة  العقارية  أكوان  وشركة  العقاري 
اليمامة للصناعات الفخارية وشركة تطوير 

الصناعات السعودية.

األستاذ/ سلطان بن 
محمد الحديثي

عضو مجلس اإلدارة )المنتدب( 
عضو اللجنة التنفيذية

عضو  األعمال،  إدارة  في  ماجستير 
لخدمات  السعودية  الشركة  إدارة  مجلس 
السيارات والمعدات )ساسكو( والعـــــضو 
المنتدب، له خبـــــــــرة ممـــــــــتازة في إعادة 
الخطط  وتنفيذ  ورسم  الشركات  هيكلة 
الى  اضافة  والتنفيذية،  اإلستراتيجية 
خبــــــراته في مجــــاالت األســـواق المالية 
من  العديد  في  شارك  واالستثمار، 
شركة  منها  الـــــشركات  إدارات  مجالـــــس 
مجموعة نجمة المدائن والشركة الكيمائية 
لالســـتثمار،   نهاز  وشركة  السعودية 

وشركة زوايا العقارية.

األستاذ/ رياض بن 
صالح المالك

المدير العام
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

بكالوريوس في إدارة األعمال ، مدير عام 
السيارات  لخدمات  السعودية  الشركة 
والمعدات )ساسكو( ، له خبرة طويلة في 
شركات  وخصوصًا  الشركات  إدارة  مجال 
محطات الوقود وشغل منصب مدير عام 
المحدودة،  للتسويق  التسهيالت  شركة 
الرياض  بشركة  العام  المدير  ونائب 
إدارة  مجلس  عضوية  وتولى   ، للتعمير 
حاليًا  يشغل  كما   ، الشركات  من  العديد 
منصب رئيس المجلس الجمركي باإلتحاد 
رئاسته  إلى  باإلضافة  للسيارات  الدولي 
الوقود  محطات  لشركات  الوطنية  للجنة 

بمجلس الغرف السعودية.

األستاذ/ عجالن بن 
عبدالرحمن العجالن

عضو مجلس اإلدارة
الترشيحات والمكافآت لجنة   رئيس 
خبرة  مع  الصناعية  اإلدارة  في  بكالوريوس 
مجال  في  عامًا  وعشرين  خمسة  من  أكثر 
اإلستثمــــار الصناعي، عضــــو مجــــلس إدارة 
الشــــــركة الســــــعودية لخـــــــدمات الــــــسيارات 
والمعدات )ساسكو( ورئيس لجنة الترشيحات 
والمكافآت ، شارك في العديد من مجالس 
إدارات شركات مساهمة مثل شركة ديك أند 
فواز  وشركة  السعودية  إنترناشونال  سكول 
سعودي  وشركة  وشركاه  الحكير  عبدالعزيز 

المينو وشركة الزامل لإلسثتمار الصناعي.

األستاذ/ زياد بن 
عبداللطيف العيسى

عضو مجلس اإلدارة

الشركة  إدارة  مجلس  عضو  أعمال،  رجل 
والمعدات  السيارات  لخدمات  السعودية 
من  أكثر  كبيرة  خبرة  له  )ساسكو(، 
في  وخصوصًا  اإلدارة  في  عامًا  عشرين 
والمبيعات  والتسويق  السيارات  مجال 
إدارات  مجالس  من  العديد  في  وشارك 
العيسى  عبداللطيف  شركات مثل شركة 
عبداللطيف  مجموعة  وشركة  للسيارات 
العيسى القابضة وشركة مجموعة نجمة 

المدائن.
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مالية على مستوى كافة القطاعات وفي مجال تطوير األعمال وغيرها 

من اإلنجازات اإلدارية والتشغيلية لشركة ساسكو والشركات التابعة 

في  زيادة  ساتا  للسيارات  السعودي  النادي  شركة  حققت  فقد  لها، 

حققت  وكذلك  السابق،  العام  عن   %8 بنسبة  التشغيلية  اإليرادات 

شركة أسطول النقل ارتفاع في اإليرادات التشغيلية بنسبة 37% عن 

األولى  النخلة  وشركة  السيارات  إستثمارات  شركة  أما  2012م،  عام 

فلم يبدأ نشاطهما بعد.

التنفيذية،  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  عن  ونيابة  الختام،  وفي 

أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع مساهمي الشركة السعودية 

في  ثقتهم  إستمرار  على  ساسكو  والمعدات  السيارات  لخدمات 

إدارة الشركة، والشكر موصول إلى جميع منسوبيها على جهودهم 

وتفانيهم في أداء أعمالهم على الوجه المطلوب متطلعين إلى مزيد 

الشكر  خالص  أرفع  أن  أود  كما  القادمة.  األعوام  خالل  النجاحات  من 

والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، 

حفظه الله، وسمو ولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير 

العهد صاحب  الله، وسمو ولي ولي  العزيز، حفظه  سلمان بن عبد 

كل  على  الله  حفظه  عبدالعزيز،  بن  مقرن  األمير  الملكي  السمو 

مايقدمونه من جهود عظيمة ودعم ال محدود لتحفيز القطاع الخاص 

وتنمية هذا الوطن ودعم اقتصاده.

إبراهيم بن محمد الحديثي

رئيس مجلس اإلدارة

تقرير مجلس اإلدارة 

السادة مساهمي الشركة السعودية لخدمات 
السيارات والمعدات )ساسكو( الكرام

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
يسر مجلس اإلدارة أن يستعرض لكم التقرير السنوي للشركة للعام 

المنتهية  للسنة  المالية  للنتائج  عرضًا  يتضمن  والذي  2013م  المالي 

في31 ديسمبر2013م، إضافة إلى ما تم تحقيقه من إنجازات بفضل 

الله ثم بجهود جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة والقائمين عليها.

لقد حققت الشركة خالل عام 2013م صافي أرباح بمقدار 39.799.629 

ريال مقابل 45.058.935 ريال للعام السابق 2012م، وبإنخفاض قدره 

11.67% ، والذي أثر بدوره في إنخفاض ربحية السهم من 1 ريال إلى 

التي  الجوهرية  األسباب  أهم  ومن  الماضي،  العام  عن  ريال   0.88

أدت إلى انخفاض صافي الدخل هي انخفاض إيرادات اإلستثمارات 

الشركة  بيع  ألرباح  2012م  عام  وشمول  بها  المستثمر  بالشركات 

بمبلغ  )طاقة(  الطاقة  وخدمات  التصنيع  بشركة  أسهمها  من  لجزء 

18.000.000 ريال، والزيادة في تكوين مخصص الزكاة باإلضافة إلى 

بصورة  واإلستراحات  المحطات  قطاع  في  الربح  هامش  انخفاض 

وزارة  وقوانين  لوائح  حسب  السعودة  برنامج  تطبيق  بسبب  عامة، 

العمل وتأخر تشغيل مشاريع اإلنشاء والتطوير بسبب نقص العمالة 

وعدم إلتزام المقاولين بالجدول الزمني لهم.

الربح، فقد بلغت اإليرادات التشغيلية  وبالرغم من انخفاض صافي 

للشركة في عام 2013م مبلغ  369.603.701 ريال مقابل 344.976.000 

ريال في عام 2012م أي بارتفاع قدره 7.14%، أما حقوق المساهمين 

فقد ارتفعت بنسبة 5% حيث بلغت في نهاية عام 2013م ما قيمته 

728.662.233 ريال مقابل 693.951.244 ريال لعام 2012م، كما ارتفعت 

القيمة الدفترية للسهم في نهاية عام 2013م لتصل إلى 16.19 ريال 

المبقاة  األرباح  ارتفاع  بسبب  وذلك  2012م  لعام  ريال   15.42 مقابل 

المحققة  غير  الخسائر  وانخفاض  واإلتفاقي،  النظامي  واإلحتياطي 

الناتجة عن إعادة تقييم اإلستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع.

فقد  للمساهمين،  أرباح  توزيع  في  المجلس  لسياسة  واستمرارًا 

أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 

المالي 2013م بإجمالي مبلغ 33.750.000 ريال أي بما يعادل 7.5% من 

القيمة االسمية للسهم وبواقع 0.75 ريال لكل سهم، على أن تكون 

أحقية األرباح للمساهمين المسجلين بسجالت الشركة بنهاية تداول 

يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية التي سيعلن عنها الحقًا.

اإلستراتيجية  الخطة  تنفيذ  مستمرة  وبصورة  اإلدارة  مجلس  يتابع 

مع  يتماشى  بما  لإلدارات  التنفيذية  العمل  خطة  وتحديث  للشركة 

على  2013م  عام  خالل  الشركة  إنجازات  أهم  ومن  الشركة.  أهداف 

سبيل المثال:

اإلنتهاء من قضية القوات المشتركة، حيث كان هنالك حكم صادر 	 

الدفاع  لوزارة  )49.580.431ريال(  مبلغ  بسداد  ساسكو  تقوم  بأن 

حكم  صدر  أن  إلى  القضية  ومتابعة  باإلستئناف  الشركة  وقامت 

نهائي واجب النفاذ لصالح الشركة بإلزام المدعي عليها بأن تدفع 

لشركة ساسكو مبلغ 77 ألف ريال.

األخضر 	  النطاق  إلى  واإلنتقال  بالشركة  السعودة  نسبة  رفع 

النقص بمواقع  العمالة لسد  وإصدار تأشيرات جديدة إلستقدام 

الشركة المختلفة وتغطية االفتتاحات الجديدة.

الشركة 	  لهوية  وفقًا  القائمة  المواقع  تطوير  في  اإلستمرار 

حيث  اإلدارة،  مجلس  إستراتيجية  أولويات  ضمن  من  كان  والتي 

الهوية  إنشاؤها حسب  تم  والتي  المطورة  المواقع  إجمالي  بلغ 

الجديدة للشركة بنهاية عام 2013م عدد )36( موقعًا.

اإلستمرار في التعاقد مع الشركات المتخصصة في مجال األغذية 	 

والمطاعم من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للعمالء.

 	.)ERP( تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير نظام إدارة موارد المنشأة

بيع أرض بريدة في إطار سياسة الشركة للتخارج من األصول غير 	 

إستثمار  وإعادة  متدني  تشغيلي  أداء  تحقق  والتي  المستغلة، 

العائد ضمن خطة الشركة التوسعية والتطويرية.

التشغيل  أمام مسيرة  تقف  التي  المعوقات  بعض  الشركة  وتواجه 

بكفاءة عالية، حيث من أهم هذه المعوقات التي تؤثر على سياسة 

إنتشار الشركة هي تأخر تنفيذ مشاريع اإلنشاء والتطوير بسبب عدم 

لصعوبة  المشاريع  النهاء  المحدد  الزمني  بالجدول  المقاولين  إلتزام 

توفير العمالة الالزمة.

باإلضافة إلى ما سيتم اإلفصاح عنه ضمن هذا التقرير من إنجازات 

إبراهيـم بن محمد الحديثـــي
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة العضو المنتدب

سلطان بن محمد الحديثـــي

العضو المنتدب

السادة مســاهمي الشــــركة الســــعودية لخــــدمات السيارات 

الكرام والمعدات )ساسكو( 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
بفضل من الله وتوفيقه، حققت شركتكم العديد من اإلنجازات خالل 

إبتداًء من إستمرارها بتحقيق معدالت نمو جيدة في  العام 2013م. 

الكبير في  بالتطور  مرورًا  للشركة،  السوقية  والحصة  إيراداتها  تنمية 

مواقع  تطوير  عملية  وإستمرار  وتكاملها  المقدمة  الخدمات  جودة 

الشركة في مختلف مناطق المملكة وفق أحدث وأفضل المواصفات 

والتنظيمية  اإلدارية  للبيئة  المستمر  التطوير  إلى  إضافة  العالمية، 

مواردها  إستغالل  على  والعمل  للشركة  المالي  الهيكل  وتحسين 

بشكل أفضل، وكذلك تنفيذ خطط العمل والسير ضمن إستراتيجية 

جرى  والعمل  السريعة  الطرق  وعلى  المدن  داخل  والتوسع  الشركة 

على تطوير وإنشاء عدد 38 موقعًا خالل عام 2013م وتحسن الصورة 

عالمة  إختيار  تم  حيث  كبير،  بشكل  الشركة وسمعتها  لهوية  الذهنية 

العربية  المملكة  في  تجارية  عالمة   50 "أبرز  ضمن  التجارية  ساسكو 

السعودية" وفقًا لإلستطالع الذي أجرته مجلة "أريبيان بزنس".

كما أوصى مجلس اإلدارة برفع التوزيعات السنوية للمساهمين عن 

العام 2013م بنسبة 50% عن عام 2012م لتصل إلى 0.75 ريال للسهم 

مقارنة بـ 0.5 ريال للسهم للعام 2012م، حيث بلغ إجمالي التوزيعات 

األعوام  خالل  الشركة  موجودات  نمت  كما  ريال.   33.750.000 قيمة 

الخمسة الماضية بنسبة نمو قدرها %95.

وبالرغم من الصعوبات والمعوقات التي واجهت الشركة من صعوبة 

سعت  فقد  المشاريع،  من  عدد  تنفيذ  في  والتأخر  العمالة  توفير 

الشركة للتغلب على هذه الصعوبات عن طريق رفع نسبة السعودة 

مجهودات  وبفضل  الله  من  وبتوفيق  األخضر.  للنطاق  والوصول 

المتميزة  الوطنية  الكوادر  في  باإلستثمار  اإلستمرار  في  الشركة 

أكثر من 70 موظفًا وموظفة من الشباب السعودي ورفع  بتوظيف 

نسبة السعودة تمكنت الشركة من الحصول على عدد من التأشيرات 

من  كبير  جزء  تعويض  بشكل سريع في  تساعد  أن  التي من شأنها 

أداء  باإليجاب على  ينعكس  العاملة مما سوف  األيدي  النقص في 

الله،  بإذن  مستقباًل  التشغيلي  واألداء  الشركة  قطاعات  مختلف 

وكذلك سعت الشركة لتأهيل العديد من المقاولين للعمل على دفع 

عجلة سير المشاريع بوتيرة أفضل.

األداء المالي للشركة

حققت الشركة في عام 2013م صافي ربح بمبلغ وقدره 39.799.629 

هذا  ويتضمن   %11.67 قدره  بإنخفاض  ريال   45.058.935 مقابل  ريال 

التقرير األسباب الرئيسية التي أدت إلى ذلك، منها على سبيل المثال 

انخفاض إيرادات االستثمارات عن عام 2012 م حيث تضمنت لألرباح 

االستثنائية الناتجة عن بيع جزء من أسهم الشركة في إحدى الشركات 

بمبلغ  )طاقة(  الطاقة  وخدمات  التصنيع  شركة  وهي  بها  المستثمر 

هامش  وانخفاض  الزكاة،  مخصص  زيادة  وكذلك  18.000.000ريال. 

الالزمة  العمالة  توفير  صعوبة  نتيجة  عامة  بصفة  القطاع  في  الربح 

مما أدى إلى تأخر تشغيل مشاريع تحت اإلنشاء والتطوير وعدم التزام 

بعض المقاولين بتنفيذ عدد من المشاريع في الوقت المحدد.

ارتفعت اإليرادات التشغيلية للعام 2013م عن العام السابق 2012 م 

بنسبة 7.14% لتصل إلى مبلغ 369.603.701 ريال مقابل 344.976.000 

ريال لعام 2012م، وكذلك إرتفعت حقوق المساهمين بالشركة بنسبة 

5% حيث بلغت ما قيمته 728.662.233 ريال في نهاية عام 2013م مقابل 

للسهم  الدفترية  القيمة  وإرتفعت  2012م،  للعام  ريال   693.951.244

لتصبح 16.19 ريال للعام 2013م مقابل 15.42 ريال للعام 2012م نتيجة 

وإنخفاض  واإلتفاقي  النظامي  واإلحتياطي  المبقاة  األرباح  إلرتفاع 

الخسائر الغير محققة الناتجة عن إعادة تقييم اإلستثمارات في األوراق 

ريال  للبيع حيث كانت عام 2012م مبلغ )50.769.071(  المتاحة  المالية 

لتصبح  عام 2013م مبلغ )21.672.721( ريال.

ومن أهم إنجازات الشركة لعام 2013م هو اإلنتهاء بنجاح من قضية 

بدفع  ساسكو  يلزم  حكم  صدر  وأن  سبق  والتي  المشتركة  القوات 

مبلغ )49.580.431( ريال لوزارة الدفاع، وبعد قيام الشركة باإلستئناف 

ومتابعة القضية تم صدور حكم نهائي لصالح الشركة يلزم المدعى 

عليها بدفع مبلغ )77.000( ريال لصالح ساسكو.

عمليات الشركة

التجزئة  قطاع  يقدمها  التي  الخدمات  خالل  ومن  2013م  عام  في 

مليون   6.9 من  وأكثر  عميل  مليون   37 من  أكثر  إستفاد  والتشغيل، 

المملكة  أنحاء  كافة  في  المنتشرة  القطاع  هذا  خدمات  من  مركبة 

وبنسبة نمو في عدد مرتادي مواقع الشركة بلغت 8.82% عن العام 

السابق، وذلك نتيجة التوسع في أنشطة ومواقع الشركة . علمًا بأنه 

المركب  السنوي  النمو  إرتفع معدل  الماضية  الخمس سنوات  خالل 

 )%15( مقدارها  بنسبة  والتشغيل  التجزئة  قطاع  إليرادات   )CAGR(

سنوًيا.

الهوية  الذي شهد تطورًا ملموسًا من خالل  التموينات  وفي قطاع 

الجديدة "نخلة ساسكو" التي تم إفتتاح عدد )7( فروع منها في عام 

2013م لتصبح عدد المواقع العاملة من خالل الهوية الجديدة )31( فرعًا 

وتحتوي  موقعًا   )69( إجمالي  عدد  من  المملكة  مناطق  مختلف  في 

"مقهى  خدمة  وجود  إلى  باإلضافة  صنف   )7.500( من  أكثر  على 

نخلة" لتقديم العديد من أنواع القهوة والمشروبات الساخنة بجانب 

مجموعة من المأكوالت الخفيفة والمعجنات لتقديم خدمات متنوعة 

لعمالء الشركة.

في قطاع اإليواء قامت الشركة ببناء عالمة جديدة إلدارة الموتيالت 

تطوير  على  العمل  وجاري  ساسكو"  "واحة  وهي  بالشركة  الخاصة 

الجودة  عالية  بمواصفات  العالمة  هذه  تحت  الموتيالت  من  العديد 

تحت إشراف وزارة السياحة واآلثار، هذا باإلضافة إلى إدارة وتفعيل 

 "8 "سوبر  لفنادق  المالكة  "ويندام"  شركة  مع  الحصرية  اإلتفاقية 

حيث سيتم إفتتاح أول فندق يحمل هذه العالمة التجارية في النصف 

األول للعام 2014م.

كما ستعمل الشركة على تطوير مواقعها القائمة وإدارتها من خالل 

"موتيل واحة" و"سوبر 8" وعرض المواقع ذات الجدوى المنخفضة 

للتأجير على الغير.

وفي قطاع النقل إرتفعت الكميات المنقولة خالل عام 2013م مقارنة 

بعام 2012م، حيث تم نقل أكثر من 459 مليون لتر  في عام 2013م 

مقارنة بـ 335,5 مليون لتر في عام 2012م، كما عملت الشركة أيضًا 

للربحية  تعزيزًا  2013م  عام  في  للغير  المنقولة  الكميات  زيادة  على 

لعام  لتر  مليون   2.5 بـ  مقارنة  لتر  مليون   3.2 بنقل  الشركة  فقامت 

2012م بزيادة قدرها 28% وذلك من خالل أسطول الشركة الذي يضم 

)55( شاحنة و )61( مقطورة. 

السعودية  الشركة  مظلة  وتحت  السيارات،  صيانة  قطاع  وفي 

االسترالية للصيانة الفائقة )التراتيون( فقد تم في عام 2013م إفتتاح 

اإلنتهاء  لحين  الرياض  منطقة  في  تجريبية(  )كمرحلة  للشركة  فرعين 

من إجراءات السجل التجاري لتبدأ الشركة نشاطها الفعلي خالل عام 

2014م بإفتتاح عدة مراكز أخرى داخل مدينة الرياض كمرحلة أولى. 

فبالرغم  )ساتا(،  للسيارات  السعودي  النادي  لقطاع  بالنسبة  أما 

إلى  باإلضافة  المجاورة  الدول  في  السياسية  األحوال  إستمرار  من 

اإلتحاد  من  لها  مرخص  الغير  الموازية  األندية  بعض  من  المنافسة 

الدولي للسيارات، فقد شهد هذا القطاع إرتفاع في اإليرادات بنسبة 

10% مقارنة مع العام السابق، حيث حقق النادي إيرادات بمبلغ 24.7 

مليون مقابل 22.8 مليون ريال في عام 2012م محققًا بذلك مجمل 

ربح في عام 2013م مقداره 13.8 مليون ريال مقابل 10.9 مليون ريال 

في عام 2012م أي بنسبة إرتفاع مقدارها 26.49%عن العام السابق. 

تقنية  أنظمة  بتطوير  الشركة  قامت  المعلومات  تقنية  مجال  وفي 

بالعديد   CCTV المراقبة  أنظمة  تطبيق  في  واإلستمرار  المعلومات 

من مواقعها لمتابعة األعمال وكذلك تطوير نظام إدارة المخزون. 

هذا وسوف تستمر الشركة بالعمل على تنفيذ خطتها اإلستراتيجية 

واإلستمرار في التوسع والنمو في مختلف القطاعات وإستقطاب 

المزيد من الكفاءات التي تتمتع بأفضل الخبرات التي تخدم أهداف 

الشركة اإلستراتيجية وتوجهاتها.

وألعضاء  ثقتهم  على  المساهمين  للسادة  بالشكر  أتقدم  ختامًا، 

اإلدارة  في  الزمالء  وكافة  المستمر  دعمهم  على  اإلدارة  مجلس 

التنفيذية وجميع منسوبي الشركة على الجهود الكبيرة التي يبذلونها 

وسعيهم المستمر في سبيل تحقيق رؤية الشركة وأهدافها، متمنيًا 

للجميع مزيدًا من التوفيق والنجاح وتحقيق أهداف وطموحات الشركة 

وتطلعات مساهميها.

والله ولي التوفيق ,,,

سلطان بن محمد الحديثـــي

العضو المنتدب
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كلمة المدير العام

رياض بن صالح المالك

المدير العام

مساهمينا الكرام

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أود أن أشكركم لثقتكم باإلستثمار في ساسكو.

بفضل الدعم المستمر من مجلس اإلدارة، حققت ساسكو نموًا في 

عملياتها التشغيلية  خالل عام 2013م، فقد إستطعنا أن نتميز في 

القطاع بالخدمات التي نقدمها وإننا عازمون أكثر من أي وقت مضى 

على تحقيق أعلى قيمة مضافة لكافة مساهمينا. 

دور  لعب  على  عازمة  ساسكو  فإن  القادم،  العام  إلى  نتطلع  ونحن 

محوري في مجال المحطات واالستراحات داخل المدن وعلى الطرق 

فإننا  ذلك  ولتحقيق  القطاع،  هذا  نوعية في  نقلة  وإحداث  السريعة 

ملتزمون بالتفوق والوفاء به، وإنه لمن دواعي فخرنا أن نعرض عليكم 

من خالل التقرير التالي ما حققته الشركة من نتائج في عام 2013م، 

حيث بلغت اإليرادات التشغيلية خالل عام 2013م مقدار 369.603.701 

زيادة  بنسبة  أي  السابق  العام  في  ريال   344.976.000 مقابل  ريال 

لقطاع  التشغيلية  اإليرادات  إرتفاع  إلى  ذلك  ويعود   %7.14 مقدارها 

ساهم  حيث  للسيارات  السعودي  النادي  وشركة  والتشغيل  التجزئة 

بينما  التشغيلية  اإليرادات  من   %93 بنسبة  والتشغيل  التجزئة  قطاع 

من   %7 بنسبة  )ساتا(  للسيارات  السعودي  النادي  شركة  ساهمت 

اإليرادات التشغيلية .

عام  في  الربح  مجمل  إرتفاع  إلى  التشغيلية  األرباح  إرتفاع  أدى  وقد 

 33.062.645 مبلغ  إلى  ليصل  السابق  العام  عن   %18 بنسبة  2013م 

ريال وبالتالي إرتفع صافي الربح التشغيلي في عام 2013م عن عام 

2012م بنسبة 82.51% ليصل إلى مبلغ 8.440.800 ريال، وبالرغم من 

بنسبة  إنخفض  عام 2013م  الدخل خالل  أن صافي  إال  اإلرتفاع  هذا 

)12%( عن العام السابق ليبلغ 39.799.629 ريال في عام 2013م مقابل 

45.058.935 ريال عن العام السابق.

ما  تمامًا  هو  للتوقف(  جديدة  )أسباب  يليه  وما  بالتفوق  إلتزامنا  إن 

2013م  عام  كان  لقد  النمو.  من  مزيد  نحو  يحفزنا  ما  وهو  به  نقوم 

االلتزام  دفعها  رائعة  إنجازات  من  به  حفل  لما  لنا  بالنسبة  إستثنائيًا 

وطموحاتنا  إستراتيجيتنا  أن  يؤكد  بما  وشركائنا،  لموظفينا  المستمر 

أصبحت حقائق ملموسة، ومنها على سبيل المثال: 

اإلستمرار في إنشاء وتطوير المواقع ليبلغ إجمالي عددها المواقع 	 

 )36( للشركة  الجديدة  الهوية  إنشاؤها حسب  تم  والتي  المطورة 

موقعًا.

إفتتاح عدد )31( فرعًا لتموينات نخلة ساسكو بنهاية عام 2013م.	 

إفتتاح عدد )10( فروع لمقهى نخلة بنهاية عام 2013م.	 

الملك 	  التجريبي لمحطة ساسكو بلس على طريق مطار  اإلفتتاح 

خالد الدولي بمدينة الرياض. 

القيام بعمليات الصيانة الوقائية الالزمة للمواقع الغير مطورة.	 

شركات 	  من  العديد  مع  جديدة  إتفاقيات  توقيع  في  اإلستمرار 

األطعمة والمقاهي وتفعيل هذه اإلتفاقيات.

أيضا من المؤشرات األخرى على النجاح هو مستوى رضى عمالئنا، 

من  مقبولة  لمعدالت  وصلنا  أننا  نؤكد  أن  ويسعدنا  فخورون  فإننا 

التجارية  لعالمتنا  الوالء  من  قوية  وحققنا مستويات  العمالء  رضى 

ولقد كان ذلك ما نحرص عليه دائمًا ونعمل جاهدين على تحقيقه علمًا 

بأن ذلك لم يكن ليتحقق دون توافر عدة مرتكزات أساسية مثل الحفاظ 

نقدمه  ما  كل  العالية في  الجودة  على  والحفاظ  والنجاح  التميز  على 

من خدمات ومنتجات، والعمل على بناء عالقات متينة طويلة األجل 

مع عمالئنا.

فبالرغم  )ساتا(،  للسيارات  السعودي  النادي  شركة  يخص  فيما  أما 

من إستمرار األحداث التي تمر بها بعض الدول العربية والتي أثرت 

بشكل كبير على مبيعات الدفاتر الجمركية لساتا، إال أن شركة النادي 

العام  المبيعات هذا  إرتفاع في  )ساتا( شهدت  للسيارات  السعودي 

بنسبة 8% مقارنة بعام 2012م وذلك بسبب سياسة المبيعات التي 

مجمل  إرتفع  حيث  جدد  ووكالء  بيع  لمنافذ  وفتحها  الشركة  إتبعتها 

الربح لشركة النادي السعودي للسيارات في عام 2013م بنسبة %26 

بمبلغ  مقارنة  ريال   13.777.192 مبلغ  إلى  ليصل  السابق  العام  عن 

10.891.778 ريال في عام 2012م.

قامت الشركة بدعم شركة أسطول النقل بالعمالة الالزمة للتشغيل، 

آلياته ومعداته  كما قامت ببناء موقع مستقل لألسطول ليستوعب 

شركة  ومحطات  لمواقع  النقل  عمليات  على  إيجابيًا  أثرًا  أحدث  مما 

وعدد  ناقلة   )55( من  يتكون  شاحنات  أسطول  خالل  ومن  ساسكو، 

النقل  أسطول  لشركة  التشغيلية  اإليرادات  إرتفعت  مقطورة،   )61(

6.512.068 ريال في عام 2012م إلى 8.944.875 ريال في عام 2013م 

الربح من  إرتفاع مجمل  إلى  باإلضافة   ،%37 قدرها  إرتفاع  بنسبة  أي 

1.117.972 ريال في عام 2012م إلى 1.850.063 ريال في عام 2013م 

وبنسبة إرتفاع قدرها %65.

بفضل عدة مبادرات وبرامج طبقناها في عام 2013م من خالل إدارة 

إبقاء  على  من  تمكنا  فقد  لدينا،  التطوير  وإدارة  البشرية  الموارد 

الشركة بالنطاق األخضر وتحقيق نسبة السعودة المطلوبة بما يؤكد 

على أهمية الكوادر الوطنية في تنمية وتطوير "ساسكو"، مما أتاح 

للشركة الحصول على عدد من التأشيرات لمواكبة خطتها التوسعية. 

جديدة  وظائف  إضافة  خالل  من  الوطني  الشباب  بدعم  قمنا  كما 

والمساهمة في تطوير اإلقتصاد المحلي.

وفوق ذلك كله، فإن إسهامنا في كل واحدة من الركائز التي تقوم 

واإلستراحات  الوقود  محطات  لتطوير  الوطنية  المملكة  رؤية  عليها 

العليا  والهيئة  والقروية  البلدية  الشئون  وزارة  الطرق من خالل  على 

للسياحة أمر تم إدارجه في إستراتيجيتنا ومتابعة تطبيق اإلشتراطات 

والقوانين واألنظمة الصادرة منهما، دون اإلخالل بحقوق مساهمينا 

وشركاؤنا. 

حقيقي  شريك  بصفتها  ساسكو  مشاركات  تجلت  ذلك  على  وزيادة 

التي   المجاالت  كافة  في  أسهمت  فقد  فيه،  تعمل  الذي  للمجتمع 

ترد  لكي  اإلجتماعية  المسئولية  أنشطتها في مجال  رفع  من شأنها 

إلى مجتمعها بعضًا من جميله، من خالل المشاركة في عدة ندوات 

ومؤتمرات لرفع الوعي والمشاركة المجتمعية. 

وبالنيابة عن اإلدارة التنفيذية، أود أن أعبر لكم عن جزيل شكري لدعمكم 

وثقتكم المستمرة، وأتطلع إلى مزيد من دعمكم، ونحن مستمرون 

كما  بعدها.  وما  2014م  عام  خالل  تفوقنا  لنواصل  أدائنا  تعزيز  في 

التي  الجهود  على  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  لرئيس  بالشكر  أتقدم 

على  الشركة  منسوبي  ولجميع  الشركة  أهداف  لتحقيق  يبذلونها 

تطلعهم الدائم وحرصهم على تطبيق الخطط والسياسات واألهداف 

المنشودة. 

رياض بن صالح المالك

المدير العام
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 هل تعلم
 أنه يمكنك أن تحصل
 على عجالت جديدة
 في ١٢ محطة من

ساسكو

الرؤية

الرسالة/المهمة 

الخدمة وتكاملها ومثااًل يحتذى به في  أن تكون الشركة األولى من حيث جودة 
الطرق  على  والموتيالت  االستراحات  وإدارة  والمعدات  السيارات  خدمة  مجال 

السريعة في المملكة العربية السعودية.

وخارج  داخل  والمسافرين  المركبات  لقائدي  المتكاملة  الخدمات  من  باقة  تقديم 
المدن وفقًا ألعلى المعايير المحلية والدولية بما يضمن رضا العمالء ويؤكد على 

القيمة المضافة.
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أسباب
جديدة

للتوقف

أعلى 
مستوى 

خدمة

تسعى الشركة إلى تحقيق أهدافها المستقبلية في كافة قطاعات 

الشركة المختلفة بدءًا من قطاع التجزئة والتشغيل الذي يختص في 

وموتيالت  نخلة  ومقهى  نخلة  وتموينات  وإستراحات  محطات  إدارة 

الشركة المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، ومن خالل تنفيذ الشركة 

لخطتها اإلستراتيجية، تمضي الشركة قدمًا نحو تحقيق أهدافها من 

لمساهميها، ومن  أكبر قيمة  تحقيق  أجل  خالل أسس مدروسة من 

أهم األهداف الرئيسية لساسكو هو الحفاظ على رؤيتها بأنها الشركة 

األولى من حيث جودة الخدمة وتكاملها ومثااًل يحتذى به في مجال 

على  والموتيالت  اإلستراحات  وإدارة  والمعدات  السيارات  خدمة 

تسعى  فإنها  لذا  السعودية،  العربية  المملكة  في  السريعة  الطرق 

في المقام األول إلى إستمرار رضا العمالء عن الخدمة المقدمة لهم.

التي  التوسع  تطبيق خطة  الشركة مستمرة في  فإن  ذلك  ولتحقيق 

ومراكز  والتموينات  واإلستراحات  المحطات  شبكة  زيادة  إلى  تهدف 

الحالية  السريعة  الطرق  إمتداد  وعلى  الرئيسية  المدن  في  الصيانة 

والجديدة والمنافذ الحدودية مع الدول المجاورة، مع تركيز خاص على 

خدمة الحجاج والمعتمرين، فتتابع الشركة بنشاط برنامجها لإلستحواذ 

على المواقع مع تركيزها على شراء المواقع المناسبة أو إستئجارها 

لفترات طويلة.

 ومما ال يقل أهمية عن خطة التوسع المنشودة هو البرنامج المستمر 

لتحديث وتطوير المواقع القائمة وفقًا لهوية الشركة الجديدة، والذي 

للمحطات  الخارجية  الساحات  على  وخاصة  العمالء،  إستحسان  نال 

عززت من  بدورها  والتي  ساسكو”.  الجديد “نخلة  التموينات  وشكل 

رضا العمالء ووعيهم مما كان له األثر اإليجابي في زيادة الطلب على 

خدمات الشركة وتنمية أعمالها.

وتسعى ساسكو من خالل مواقعها المنتشرة في كافة أنحاء المملكة 

تحمل  التي  الشركة  تموينات  العديد من  افتتاح  اإلستمرار في  في 

اسم العالمة التجارية “نخلة ساسكو”، وكذلك اإلستمرار في افتتاح 

العديد من المقاهي التي تحمل اسم “مقهى نخلة” داخل تموينات 

نخلة، باإلضافة إلى اإلستمرار في افتتاح العديد من مطاعم الوجبات 

السريعة في بعض المواقع.

كما أن تحقيق ما جاء بإتفاقية حق اإلمتياز الحصري التي وقعتها مع 

شركة ويندام المالكة لعالمة فنادق سوبر 8 األمريكية والتي ستسهم 

في تحسين مستوى الخدمة المقدمة في الفنادق المملوكة للشركة 

ساسكو.  أهداف  أهم  من  يعتبر  المملكة  أنحاء  في  والمنتشرة 

التراتيون  شركة  مع  اإلستراتيجية  الشراكة  تفعيل  إلى  باإلضافة 

للشركة  تتبع  التي  الخدمة  مراكز  من  العديد  وافتتاح  األسترالية 

الخطوات المستقبلية 

السعودية األسترالية للصيانة الفائقة )التراتيون(.

الذي يعمل ككيان منفصل تحت مسمى “شركة  النقل  وفي قطاع 

أسطول النقل” ومع تميزه بأنه أصبح أكثر مرونة مما كان عليه في 

أدائها  تحسين  على  تعمل  األسطول  شركة  إدارة  فإن  الماضي، 

مواقع  كافة  وتغطية  األسطول  حجم  بزيادة  والمالي  التشغيلي 

ساسكو حسب خطة التوسيع بالشركة باإلضافة إلى بناء قاعدة من 

العمالء اآلخرين. 

تسعى شركة النادي السعودي للسيارات )ساتا( إلى إيجاد منافذ بيع 

جديدة لزيادة مبيعاته من دفاتر المرور الجمركية ورخص القيادة الدولية 

التي  الموازية  األندية  قبل  من  تواجهها  التي  المنافسة  من  بالرغم 

توسعة  إلى  تسعي  كما  السوقية،  الحصة  من  جزء  على  تستحوذ 

أنشطة رياضة السيارات والعروض الترفيهية مع إزدياد اإلهتمام بهذا 

النشاط في أنحاء المملكة.

إن تأسيس شركة النخلة األولى يهدف إلى قيامها بأعمال التشغيل 

الخدمة  جودة  تحسين  أجل  من  الشركة  لمواقع  والنظافة  والصيانة 

األهداف  أهم  من  يأتي  دورها  تفعيل  فإن  لذا  للعمالء،  المقدمة 

المستقبلية للشركة.

وبصورة مستـــــــمرة، تعمل الشركة على تقييم محفظة إستثماراتها 

بعض  من  للتخارج  المناسبة  الفرص  واستغالل  مستمر  بشكل 

اإلستثمارات الغير مجدية أو التي ال تتوافق مع أهدافها اإلستراتيجية 

الخطة  وفق  يتم  ذلك  كل  األساسية.  أنشطتها  في  النقد  وتوجيه 

مجلس  قبل  من  متابعتها  تتم  والتي  للشركة  الحالية  اإلستراتيجية 

اإلدارة واإلدارة التنفيذية بالشركة.

لقد وضع مجلس اإلدارة خطة إستراتيجية تشتمل على جميع جوانب 

واإلدارة  والتمويل  والتوسع  لألعمال  تطوير  من  الشركة  أنشطة 

والعمليات بما في ذلك آليات قياس األداء والسيطرة عليه، ويقوم 

المجلس بمتابعة هذه الخطة بصورة مستمرة والعمل على تطويرها 

تم  وما  الشركة  تشهده  الذي  والتطور  النشاط  لمستجدات  وفقًا 

تحقيقه من هذه األهداف.

وتتألف األهداف الرئيسية للخطة مما يلي:

في 	  المالئم  الجودة  مستوى  وتحقيق  الخدمات  نوعية  تطوير 

تقديمها.

تكوين شبكة من المحطات داخل وخارج المدن لتكون الشركة ضمن 	 

أكبر ثالث شركات عاملة في هذا المجال.

تطوير قطاع النقل لسد احتياجات الشركة وتحويله من مركز تكلفة 	 

إلى مركز ربحية.

تطوير هوية الشركة لتواكب تطلعات العمالء.	 

عمل تحالفات مع الشركات العالمية والرائدة العاملة في قطاعات 	 

الخدمات )شركات المطاعم - خدمات اإليواء - غيار الزيوت - صيانة 

السيارات - خدمات اإلطارات(.

تطبيق مفهوم الجودة الشاملة لكافة قطاعات الشركة.	 

تطوير الخدمات التي يقدمها النادي السعودي للسيارات، وزيادة 	 

الدولية وتفعيل  التربتيك والرخص  الحصة السوقية في مبيعات 

نشاط النادي في مجال رياضة السيارات.

إدارة الموارد المالية للشركة في المجال التشغيلي لتحقيق أفضل 	 

العوائد.

تعزيز الكفاءة المالية للشركة.	 

تعزيز الرقابة على التشغيل وجودة الخدمة.	 

أتمتة قطاعات الشركة المختلفة.	 

الحفاظ على المركز التنافسي للنادي السعودي.	 

التخارج من األصول الغير مستغلة.	 

شبكة 	  في  والتوسيع  للتطوير  الالزمة  المالية  الموارد  توفير 

المحطات وأتمتة القطاعات والحمالت التسويقية.

العمل على حل مشاكل األراضي والمواقع المسلمة للشركة.	 

الموظفين بشكل 	  تقييم  على  والعمل  التنظيمي  الهيكل  تطبيق 

سنوي.

المقاهي 	  وشركات  نخلة  لمقهى  فروع  إفتتاح  في  اإلستمرار 

العالمية.

الخطة اإلستراتيجية 

ومن أهم األهداف التي تم تحقيقها:

التي 	  للخدمات  مميزة  تجارية  عالمة  وبناء  الشركة  هوية  تطوير 

تقدمها الشركة.

اإلستمرار في الصيانة الوقائية والدورية في جميع المواقع غير 	 

الخاضعة للتحديث والتطوير.

تعزيز رضا العمالء ورفع مستوى الخدمة المقدمة.	 

واإلنتشار 	  الشركة  بمواقع  الخاصة  التوسع  خطة  في  اإلستمرار 

داخل المملكة.

تم تطوير وإنشاء عدد )36( موقعًا وفق الهوية الجديدة للشركة.	 

من 	  العديد  مع  إستراتيجية  تحالفات  في  الدخول  في  اإلستمرار 

الشركات المتخصصة في مجال المطاعم.

العمل على تفعيل إتفاقية حق اإلمتياز الحصري مع شركة ويندام 	 

فنادق  لعالمة  المالــــــكة  العالمية  الفنادق  شــــــركات  أكبر  إحدى 

سوبر 8 األمريكية، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة في الفنادق 

المملوكة للشركة.

تأسيس شركة متخصصة في صيانة السيارات مع إحدى الشركات 	 

العالمية )التراتيون(.

التحكم 	  لضمان  وغيرها  الغذائية  للمواد  موردين  مع  عقود  توقيع 

بالتكاليف.

إكتمل تطوير الهيكل التنظيمي للشركة. 	 

بناء فريق عمل مميز.	 

تحديث وتطوير األنظمة واللوائح الخاصة بالشركة.	 

 	.ERP العمل على تطوير برنامج إدارة موارد الشركة

تعزيز مبيعات النادي السعودي للسيارات من خالل فتح منافذ بيع 	 

جديدة.

اإلكتفاء 	  تحقيق  على  والعمل  للنقل  الحالي  األسطول  تشغيل 

الذاتي.

الربحية وتوفير 	  لتعزيز  المستغلة  التخلص من بعض األصول غير 

مصادر تمويل.

الشريعة 	  مع  متوافقة  ائتمانية  تسهيالت  إتفاقيات  توقيع 

اإلسالمية مع بنوك محلية.

تحت 	  والصيانة  والتشغيل  بالمقاوالت  خاصة  شركة  تأسيس 

مسمى “النخلة األولى”.

اإلستمرار في تطوير المواقع اإللكترونية للشركة وتحديثها بشكل 	 

مستمر.

اإلستمرار في الدور االجتماعي للشركة.	 
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قطاعات األعمال الرئيسية
التكامل األفقي  بتاريخ 22 ديسمبر 2009م، تم هيكلة قطاعات أعمال الشركة إلى مجموعات متجانسة تضمن  بناًء على قرار مجلس اإلدارة 

والرأسي في تقديم الخدمات والتوازن التشغيلي واإلداري وتنويع مصادر الدخل وهي كما يلي:

خلفية عامة عن الشركة

التكوين 
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )يشار إليها فيما يلي بـ ساسكو( هي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست بموجب القرار 

الوزاري رقم 563 بتاريخ 1402/12/23هـ الموافق 1982/10/12م، ويتلخص نشاطها في تملك مراكز لخدمة السيارات والمسافرين، وإستراحات، 

مدعمة  الطرق  على  والمرطبات  والمشروبات  المنزلية،  واألدوات  المعدات  وبيع  وإستيراد  وبيعها،  المحروقات  ونقل  ومطاعم،  وموتيالت، 

بوسائل اإلسعاف والصيانة الحديثة، وإستيراد وبيع الخامات الخاصة باإلنشاء والتشغيل، وشراء وإستئجار العقارات ونادي للسيارات يصدر 

رخص القيادة الدولية ودفاتر العبور الجمركية )تربتيك(.

النشاط 
إنشاء وتشغيل مراكز لخدمة السيارات والمسافرين والصيانة الحديثة.	 

توفير وسائل اإلسعافات األولية بأحدث الوسائل العلمية بما في ذلك إستخدام الطائرات العمودية، بموافقة السلطات المختصة.	 

إنشاء وتشغيل إستراحات وموتيالت ومطاعم على الطرق السريعة.	 

إستيراد قطع غيار وخردات السيارات والمعدات وكذلك األجزاء والملحقات والمواد الالزمة لتوفير أفضل خدمات الصيانة واإلصالح للسيارات 	 

والمعدات، بغرض توفير إحتياجات عمليات الصيانة داخل الورش ومحطات الخدمة وبغرض بيعها مباشرة للجمهور.

القيام بمناقصات المقاوالت لعمليات صيانة السيارات والمعدات لألفراد والشركات والمؤسسات.	 

فحص السيارات إلصدار شهادات صالحية السير وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية.  	 

نادي للسيارات يصدر رخص القيادة الدولية ودفاتر العبور الجمركية )تربتيك( ويعمل على دعم نشاط رياضة السيارات والسياحة. 	 

إستيراد السيارات بجميع أنواعها ألعمال الشركة واإلتجار بها بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.	 

تصنيع وإعادة تصنيع قطع غيار السيارات والمعدات بعد أخذ التراخيص الالزمة من الجهات المختصة.	 

جهات 	  من  الالزمة  التراخيص  أخذ  بعد  بأنواعها  والصهاريج  المبردة  وغير  المبردة  العربات  وصناديق  والثقيلة  الخفيفة  المقطورات  تصنيع 

اإلختصاص.

رأس المال
يبلغ رأس مال ساسكو )450.000.000 ريال سعودي( أربعمائة وخمسون مليون ريال سعودي )مدفوع بالكامل( مقسم إلى 45.000.000 سهم 

القيمة االسمية للسهم الواحد 10 رياالت سعودية.

السنة المالية
تنتهي السنة المالية للشركة في 31 ديسمبر من كل عام ميالدي.

مراجع الحسابات للعام 2013م
المحاسبون السعوديون – محاسبون ومراجعون قانونيون

إستراحات 
وموتيالت 

ومطاعم على 
الطرق السريعة
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إدارة
الموارد
المالية

تطوير قطاع
النقل لسد احتياجات
الشركة وتحويله من

مركز تكلفة إلى
مركز ربحي.

ساسكو

تطوير
الخدمات

الخطط والقرارات 
وأهم اإلنجازات
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الخطة التنفيذية 
في ضوء خطة العمل اإلستراتيجية التطويرية للشركة، يتم وبصورة سنوية إعداد خطة عمل تنفيذية من قبل إدارة الشركة والتي يتم من خاللها 

تقسيم األنشطة األساسية بالخطة وربطها بجدول تنفيذ زمني على أساس سنوي وبإشراف عضو مجلس اإلدارة المنتدب، بحيث يتم مراجعة 

اإلنجاز الفعلي على أساس شهري لضمان تحقيق األهداف الموضوعة في الخطة اإلستراتيجية. 

أهم اإلنجازات خالل عام 2013م 

على مستوى التوسع وتنمية الشبكة
في إطار إستراتيجية الشركة للتخارج من المواقع التي تحقق أداء تشغيلي متدني قامت الشركة خالل عام 2013م باإلستغناء عن )7( مواقع 	 

عاملة منها عدد )6( مواقع تم إنهاء عقود إستئجارها وإرجاعها إلى مالكها وعدد )1( موقع ملك للشركة تم بيعه.

إكتمال إنشاء العديد من المواقع وفقًا لهوية الشركة.	 

اإلستمرار في تطوير العديد من المواقع القائمة داخل وخارج المدن وفقًا لهوية الشركة الجديدة، وجاري العمل على تطوير باقي المواقع 	 

وفقًا لخطة التطوير الموضوعة.

اإلستحواذ على أرض بمحافظة جدة )طريق الهجرة( عن طريق الدخول في منافسة تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية.	 

اإلستحواذ على أرض بمنفذ البطحاء الحدودي مع دولة اإلمارات العربية المتحدة عن طريق الدخول في منافسة تابعة لوزارة المالية.	 

توقيع مذكرة تفاهم مدتها ستة أشهر إعتبارًا من 29 أكتوبر 2013م مع مجموعة نجمة المدائن واألستاذ/ ماجد بن محمد العثمان، إلستحواذ 	 

شركة ساسكو على شركة زيتي للخدمات البترولية بعد تقييمها من قبل مستشار مالي وبعد أخذ الموافقات الالزمة بما في ذلك الجمعية 

العامة لمساهمي شركة ساسكو.

يوضح الجدول التالي ملخص لعدد المواقع )العاملة وتحت اإلجراء أو اإلنشاء( حسب طبيعة تملكها كما يلي:

2013م2012م2011م2010م2009مالبيان

2224363943مواقع مملوكة

3538758887مواقع غير مملوكة

5762111127130اإلجمالي

2.36%14.41%79.03%8.77%3.64%معدل النمو السنوي

الخطط والقرارات وأهم اإلنجازات

الخطة اإلستراتيجية 
العمل  خطة  بمراجعة  دورية  وبصورة  الشركة  إدارة  مجلس  يقوم 

اإلستراتيجية لمعرفة ما تم تحقيقه ومعالجة اإلنحرافات “إن وجدت” 

اإلستراتيجية  الخطة  تطبيق  تواجه  التي  للمعوقات  حلول  وإيجاد 

الموضوعة.

شاملة  تطويرية  إستراتيجية  عمل  خطة  اإلدارة  مجلس  تبنى  وقد 

الوضع المالي واإلداري والتشغيلي للشركة، آخذًا في ذلك أولوياته 

في تحقيق األهداف الموضوعة في الخطة سواءًا كانت أهدافًا نوعية 

أو كمية أو إدارية وتنظيمية، وقد تضمنت خطة العمل اإلستراتيجية 

التطويرية قائمة بتلك األهداف مع آلية الرقابة عليها وقياس األداء 

المتحقق دوريًا.

)خالل  2012م  عام  من  أغسطس  شهر  في  اإلدارة  مجلس  وقام 

 29 في  وتنتهي  2012م  يونيو   30 في  بدأت  التي  العاشرة  الدورة 

يونيو 2015م( بتحديث الخطة التي تواكب اإلنجازات والتطورات التي 

تشهدها الشركة. 

وتتلخص أهم أهداف الخطة التطويرية في اآلتي:
في 	  المالئم  الجودة  مستوى  وتحقيق  الخدمات  نوعية  تطوير 

تقديمها.

تكوين شبكة من المحطات داخل وخارج المدن لتكون الشركة ضمن 	 

أكبر ثالث شركات عاملة في هذا المجال. 

تطوير قطاع النقل لسد احتياجات الشركة وتحويله من مركز تكلفة 	 

إلى مركز ربحي.

 	 .)New Identity( تطوير هوية الشركة لتواكب تطلعات العمالء

عمل تحالفات مع الشركات العالمية والرائدة العاملة في قطاعات 	 

الخدمات )شركات المطاعم - خدمات اإليواء - غيار الزيوت - صيانة 

السيارات - خدمات اإلطارات(.  

تطبيق مفهوم الجودة الشاملة لكافة قطاعات الشركة. 	 

تطوير الخدمات التي يقدمها النادي السعودي للسيارات، وزيادة 	 

الدولية وتفعيل  التربتيك والرخص  الحصة السوقية في مبيعات 

نشاط النادي في مجال رياضة السيارات. 

إدارة الموارد المالية للشركة في المجال التشغيلي لتحقيق أفضل 	 

العوائد.

أهم األهداف التي تم إنجازها:
اإلستمرار في توزيع أرباح على المساهمين.	 

حل العديد من القضايا ال سيما قضية القوات المشتركة.	 

تطبيق الهوية بمعظم مواقع الشركة لتواكب تطلعات العمالء.	 

إجراء صيانة عامة لكافة المرافق في منشآت الشركة.	 

داخل 	  الشركة  تقدمها  التي  للخدمات  مميزة  تجارية  عالمة  بناء 

مواقعها.

اإلستمرار في الدخول بشراكات إستراتيجية لرفع مستوى الخدمة 	 

المقدمة تعزيزًا لرضا العمالء.

زيادة عدد المحطات وفقًا لسياسة الشركة التوسعية.	 

بناء فريق عمل متميز.	 

تصنيف 	  األخضر حسب  النطاق  إلى  واإلنتقال  الوظائف  سعودة 

برنامج نطاقات الصادر من وزارة العمل.

بأغراض 	  يفي  مستقل  مبنى  إلى  للشركة  الرئيسي  المقر  نقل 

الشركة وتوسعاتها.

شراء أرض بمدينة الرياض لبناء مقر رئيسي للشركة.	 

 	.)ERP( تطوير نظام إدارة موارد الشركة

تطوير الموقع اإللكتروني للشركة وتحديثه بشكل مستمر.	 

في 	  العمل  وحدات  لكافة  واإلدارية  التشغيلية  األنظمة  تطوير 

الشركة.

تحفيز الموظفين وفقًا لسياسة حوافز معتمدة.	 

تحقيق اإلكتفاء الذاتي من خالل تشغيل األسطول الحالي للنقل.	 

اإلستمرار في التخلص من بعض األصول الغير مستغلة لتعزيز 	 

الربحية وتوفير مصادر تمويل.

النشاط 	  على  والتركيز  الشركة  إستثمارات  بعض  من  التخلص 

األساسي لها.

الشريعة 	  مع  متوافقة  ائتمانية  تسهيالت  إتفاقيات  توقيع 

اإلسالمية مع بنوك محلية.

دراسات اإلستحواذ على محطات وشركات تعمل في نفس مجال 	 

المحطات واإلستراحات.
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على مستوى أنشطة التسويق والتواصل االجتماعي
بعد أن تم تطوير العديد من المواقع، قامت الشركة بعمل حملة إعالنية دعائية في منطقة الرياض والمنطقة الشرقية تركزت على إظهار 	 

الشكل الجديد المطور لمحطات ساسكو باإلضافة إلى التعريف بالعالمة التجارية لتموينات “نخلة ساسكو”.

التحديث المستمر لموقع الشركة اإللكتروني )www.sasco.com.sa( وكذلك الموقع اإللكتروني الخاص بالنادي السعودي للسيارات والسياحة 	 

)www.sataclub.com.sa(. باإلضافة إلى المواقع االجتماعية األخرى على الروابط التالية:

- www.youtube.com/sasasco 

- www.flickr.com/photos/sasco

- https://twitter.com/SASCO82

التواصل 
االجتماعي

الخطط والقرارات وأهم اإلنجازات

على مستوى تطوير األعمال
الشرق 	  بمنطقة  الرائدة  التجاري  اإلمتياز  شركات  إحدى  تكليف 

األوسط لتفعيل إمتياز محطات ساسكو وتموينات نخلة.

اإلستمرار في توقيع العديد من اإلتفاقيات مع شركات المطاعم 	 

لعمالئها  المقدمة  الخدمة  تحسين  أجل  من  العالمية  والمقاهي 

المدن،  وخارج  داخل  مواقعها  لجميع  وكمية  نوعية  نقلة  وتحقيق 

وتحقيقًا لنهج الشركة من أجل تطوير قطاع المحطات واإلستراحات 

بالمملكة.

عمل دراسة للشركات المستثمر بها بصورة ربع سنوية.	 

إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع التي ترغب الشركة في 	 

الدخول فيها بعد إعتماد هذه الدراسات بصورة نهائية.

على المستوى المالي واإلداري وجودة الخدمات 
والرقابة المالية والتشغيلية

للعام 	  اإلدارة  مجلس  وتقرير  للشركة  الختامية  الحسابات  إعتماد 

المالي 2013م.

إعتماد الموازنة التقديرية للشركة لعام 2014م.	 

إنهاء العديد من القضايا ال سيما قضية القوات المشتركة، حيث 	 

صدر حكم سابق بأن تقوم ساسكو بسداد مبلغ )49.580.431ريال( 

نهائي  حكم  وصدر  باإلستئناف  الشركة  وقامت  الدفاع،  لوزارة 

لصالح الشركة بإلزام المدعي عليها بأن تدفع لشركة ساسكو مبلغ 

77 ألف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات للطرفين ويعد الحكم 

نهائي واجب النفاذ.

قامت الشركة خالل عام 2013م ببيع األرض المملوكة لها بمدينة 	 

المستغلة،  للتخارج من األصول غير  إطار إستراتيجيتها  بريدة في 

المبالغ  هذه  إستثمار  وإعادة  متدني  تشغيلي  أداء  تحقق  والتي 

ضمن الخطة التوسعية والتطويرية.

تسهيالت 	  تتضمن  التجاري  األهلي  البنك  مع  إتفاقية  توقيع 

إئتمانية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية بقيمة )90.000.000ريال 

سعودي( في صورة قرض تجاري طويل األجل.

لمواقع 	  والوقائية  األساسية  الدورية  الصيانة  أعمال  إستمرار 

بها  القيام  المخطط  التطوير  أعمال  مع  يتعارض  ال  وبما  الشركة 

ضمن مشروع تطبيق الهوية التجارية الجديدة على مواقع الشركة.

ومسوقي 	  وكالء  مع  اآلجل  للتوريد  اإلتفاقيات  من  عدد  توقيع 

المواد التموينية الغذائية وغير الغذائية، تتضمن خصومات وحوافز 

مسحوبات وتخفيض المشتريات النقدية للحد األدنى.

السعودي 	  للنادي  جدد  وكالء  مع  توزيع  إتفاقيات  عدة  توقيع 

للسيارات والسياحة ساتا.

 	.ERP تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير برنامج إدارة موارد الشركة

تم إنجاز الجرد الشامل لمواقع الشركة للعام 2013م وفق إجراءات 	 

عمل متفق عليها.

على مستوى التطوير التنظيمي واإلداري
تفعيل أنظمة الحوكمة وزيادة الشفافية واإلفصاح.	 

عليها 	  العام  واإلشراف  الداخلية  للرقابة  وضوابط  أنظمة  وضع 

األنظمة  ومن هذه  للمساهمين،  العامة  الجمعية  من  وإعتمادها 

واللوائح والسياسات:

سياسة تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح. -

سياسة اإلفصاح. -

السياسات والمعايير واإلجراءات للعضوية بمجلس اإلدارة. -

العمل على تحديث النظام األساسي للشركة. 	 

اإلستمرار في إستقطاب الكوادر المؤهلة لسد متطلبات الشركة.	 

المالية 	  السوق  هيئة  من  تصدر  جديدة  تشريعات  أي  متابعة 

لتطبيقها.

“هدف” 	  البشرية  الموارد  صندوق  دعم  إتفاقية  في  اإلستمرار 

من  عدد  في  الطموح  السعودي  الشباب  وتعيين  إلستقطاب 

المناصب الوظيفية المتاحة.

تم تعديل وتحديث ملف الشركة لدى مكتب العمل والتحول إلى 	 

النطاق األخضر.

محطات 	  عمالة  في  النقص  لسد  جديدة  تأشيرات  على  الحصول 

الشركة المنتشرة في أنحاء المملكة.
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التطوير
التنظيمي
واإلداري

تنفيذ
مشاريع
الشركة

مجلس اإلدارة

وضع
اإلستراتيجية
واألهداف

الرئيسية للشركة

شراء
األراضي 
إلنشاء 
محطات 
عليها 

مجلس اإلدارة 
واللجان
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مكافآت األعضاء والتنفيذيين 
يوضح البيان التالي ما تم صرفه ألعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين والمستقلين وكبار التنفيذيين في الشركة كما يلي:

أعضاء المجلس غير التنفيذيين/ أعضاء المجلس التنفيذيينالبيان
المستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين 
ممن تلقوا أعلى المكافآت 

والتعويضات بما فيهم المدير 
العام والمدير المالي

2.413.410-780.000الرواتب والتعويضات

33.000156.00033.000البدالت

839.5101.200.000575.172المكافآت الدورية والسنوية

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى 
---تدفع بشكل شهري أو سنوي

اجتماعات المجلس  
يبين الجدول التالي سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2013م على النحو التالي:

اسم العضو
إجتماع رقم 

)1(
2013/03/10م

إجتماع رقم 
)2(

2013/05/11م

إجتماع رقم 
)3(

2013/07/30م

إجتماع رقم 
)4(

2013/10/29م

إجتماع رقم 
)5(

2013/12/30م
نسبة الحضور

األستاذ/ 
%100إبراهيم بن محمد الحديثي

األستاذ/
%100ناصر بن عبد الله العوفي

الدكتور/
%100عزام بن محمد الدخيل

األستاذ/
%100عجالن بن عبد الرحمن العجالن

األستاذ/
%100زياد بن عبد اللطيف العيسى

المهندس / 
x%80بندر بن عبد الرحمن الزامل

األستاذ/
%100سلطان بن محمد الحديثي

×  تفويض أحد أعضاء المجلس.      حضور أصالة   

إقرارات وتأكيدات المجلس 
تم إعداد سجالت الحسابات والقوائم المالية للشركة بالشكل الصحيح وبما يتوائم مع المعايير المهنية السارية في المملكة العربية السعودية. 	 

تم إعداد نظام الرقابة الداخلية في الشركة على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.	 

لم تقم الشركة بإبرام أي عقد يترتب بموجبة مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو المدير العام أو المدير المالي أو أي شخص ذي 	 

عالقة بأي منهم.

ال يوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض كما ال يوجد أي ترتيبات أو 	 

إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.

ال يوجد أي شك يذكر بقدرة الشركة على مواصلة نشاطها.	 

 مجلس اإلدارة واللجان

تشكيل المجلس 
تولى مجلس اإلدارة الحالي إدارة الشركة للدورة العاشرة إعتبارًا من تاريخ 2012/06/30م بموجب موافقة الجمعية العامة العادية المنعقدة 	 

في تاريخ 1433/05/29هـ الموافق 2012/04/21م ولمدة ثالث سنوات تنتهي في 2015/06/29م. 

رئيسًا لمجلس اإلدارة 	  الحديثي  إبراهيم بن محمد  إختيار األستاذ/  الموافق 2012/04/21م تم  بتاريخ 1433/05/29هـ  وبإجتماع مجلس اإلدارة 

للدورة العاشرة واألستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي عضوًا منتدبًا للمجلس، كما تم تشكيل اللجان الخاصة بالدورة الجديدة.

تصنيف األعضاء 

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
حصل أعضاء مجلس اإلدارة على مكافأة مالية عن العام المالي 2012م بواقع )200.000( ريال سعودي لكل عضو.	 

حصل أعضاء المجلس خالل العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م على بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة بمبلغ 	 

)189.000( ريال سعودي.

حصل أعضاء لجنة المراجعة من خارج المجلس على مكافآت وبدالت حضور اجتماعات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م  	 

بلغت )95.000( ريال سعودي.

حصل أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من خارج المجلس على مكافآت وبدالت حضور اجتماعات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 	 

2013م  بلغت )46.000( ريال سعودي.

 التصنيفاإلستقالليةالمنصباالسمم

غير تنفيذيغير مستقلرئيس مجلس اإلدارة ـ رئيس اللجنة التنفيذيةاألستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي1

غير تنفيذيمستقلعضو مجلس اإلدارة ـ رئيس لجنة المراجعةاألستاذ/  ناصر بن عبد الله العوفي2

غير تنفيذيمستقلعضو مجلس اإلدارة ـ عضو اللجنة التنفيذيةالدكتور/ عزام بن محمد الدخيل3

األستاذ/ عجالن بن عبد الرحمن العجالن4
عضو مجلس اإلدارة ـ رئيس لجنة الترشيحات 

والمكافآت
غير تنفيذيمستقل

غير تنفيذيمستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/  زياد بن عبد اللطيف العيسى5

غير تنفيذيمستقلعضو مجلس اإلدارة – عضو لجنة المراجعةالمهندس/  بندر بن عبدالرحمن الزامل6

األستاذ/  سلطان بن محمد الحديثــي7
عضو مجلس اإلدارة ـ عضو اللجنة التنفيذية – 

العضو المنتدب
تنفيذيغير مستقل
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أهم اإلنجازات
إعتماد شراء أرض إلقامة مقر دائم للشركة بمدينة الرياض.	 

رفع التوصية إلى مجلس اإلدارة بتعيين مستشار مالي لتقديم المشورة لبيع أسهم شركة )طاقة(.	 

تقييم إستثمارات الشركة ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة.	 

إعتماد التعاقد مع شركة متخصصة في مجال اإلمتياز لتطوير حقيبة اإلمتياز الخاصة بمحطات ساسكو وتموينات نخلة.	 

الموافقة على توقيع إتفاقية تمويل مع البنك األهلي التجاري.	 

اإلطالع على التعديالت المقترحة بالنظام األساسي للشركة ورفع التوصية إلى مجلس اإلدارة.	 

إعتماد اإلستحواذ على محطات وأراضي محطات حسب إستراتيجية التوسع المعتمدة من المجلس. 	 

مراجعة الموازنة التقديرية للشركة لعام 2014م ورفع التوصيات بشأنها.	 

رفع التوصيات بخصوص التعاقدات اإلستراتيجية.	 

متابعة تنفيذ مشاريع الشركة.	 

االجتماعات

يبين الجدول التالي سجل حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل عام 2013م على النحو التالي:

اسم العضو
إجتماع رقم )1(
2013/01/21م

إجتماع رقم )2(
2013/03/10م

إجتماع رقم )3(
2013/05/11م

إجتماع رقم )4(
2013/07/30م

إجتماع رقم )5(
2013/10/29م

إجتماع رقم )6(
2013/12/23م

إجتماع رقم )7(
2013/12/30م

نسبة الحضور

األستاذ/
%100إبراهيم بن محمد الحديثي

الدكتور/
عزام بن محمد الدخيل

X%85.71

األستاذ/
85.71%إعتذرسلطان بن محمد الحديثي

×  تفويض أحد أعضاء المجلس.     حضور أصالة   

89
موقع
عامل

األستاذ/ إبراهيم   
بن محمد الحديثي

رئيس مجلس اإلدارة   
)رئيس اللجنة التنفيذية( 

الدكتور/ عزام
بن محمد الدخيل

عضو مجلس اإلدارة    
)عضو اللجنة التنفيذية(  

األستاذ/ سلطان   
بن محمد الحديثي

عضو مجلس اإلدارة
)عضو اللجنة التنفيذية( العضو المنتدب

 مجلس اإلدارة واللجان

اللجنة التنفيذية 

االختصاصات والمهام
المشاركة في وضع اإلستراتيجية واألهداف الرئيسية للشركة ورفع التوصيات بها إلى مجلس اإلدارة. 	 

مراجعة ومتابعة تنفيذ جميع مشاريع الشركة وإتخاذ القرارات بموجب الصالحيات المفوضة لها.	 

متابعة تنفيذ وتطوير الهياكل التنظيمية للشركة والقرارات التي تضمن سرعة تنفيذها وتطويرها.	 

مراجعة اللوائح اإلدارية مع إدارة الشركة وإتخاذ القرارات التي تمكن اإلدارة من وضعها موضع التنفيذ.	 

دراسة المقترحات التي تقدمها إدارة الشركة والتي تتعلق بتحقيق أغراض الشركة أو بأعمالها اإلدارية والمالية والتشغيلية، وإتخاذ القرار الذي 	 

يمكن اإلدارة التنفيذية من سرعة التنفيذ أو الرفع إلى المجلس فيما تراه اللجنة ضروريًا.

إجراء االتصاالت مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية واألهلية لتذليل الصعاب التي تعترض أعمال الشركة وشرح برامجها للمسؤولين.	 

مراجعة دراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع االقتصادية الجديدة ورفع التوصيات. 	 

مراجعة الخطط اإلستراتيجية التي تقترحها إدارة الشركة وإبداء الرأي فيها.	 

تقويم التصاميم والمواصفات الفنية وإبداء التوصيات المناسبة.	 

إتخاذ القرارات المناسبة بشأن الموضوعات التي يفوض مجلس اإلدارة اللجنة بمناقشتها واإلطالع عليها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.	 

مناقشة المعوقات التي تصادف تنفيذ المشاريع المختلفة وإستجالء مسبباتها وسبل معالجتها والتوصية بالحلول المناسبة لها.	 

إبداء الرأي على الخطة السنوية لمشاريع الشركة.	 

القيام بكل ما من شأنه أن يدفع العمل ويحقق أغراض الشركة في حدود األنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من المجلس.	 

القيام باألعمال التي يحيلها المجلس أو رئيس المجلس للدراسة أو التنفيذ.	 

القيام بعمليات الشراء واإلستحواذ على المحطات القائمة أو األراضي لغرض إنشاء محطات عليها في حدود صالحياتها.	 

إبرام إتفاقيات االستثمار قصير وطويل األجل وإتفاقيات التسهيالت والقروض في حدود صالحياتها.	 
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أهم اإلنجازات
التأكد من إستقاللية المراجع الخارجي للشركة.	 

دراسة القوائم المالية السنوية والربع سنوية ورفع التوصيات بشأنها.	 

اإلطالع على تقارير المراجعة الداخلية المختلفة ورفع التوصيات بشأنها.	 

إعتماد خطة عمل المراجعة الداخلية بالشركة ومتابعتها.	 

اإلطالع على هيكل إدارة المراجعة الداخلية ورفع التوصيات بشأن ذلك.	 

التوصية بإختيار المراجع الخارجي للشركة. 	 

دراسة عروض إسناد مهام المراجعة الداخلية إلحدى المكاتب اإلستشارية والتوصية بذلك.	 

مراجعة النظام المالي والرقابي في الشركة ورفع التوصيات بشأنه.	 

االجتماعات

يبين الجدول التالي سجل حضور اجتماعات لجنة المراجعة خالل عام 2013م على النحو التالي:

إجتماع رقم )1(اسم العضو
2013/01/20م

إجتماع رقم )2(
2013/02/18م

إجتماع رقم )3(
2013/04/14م

إجتماع رقم )4(
2013/07/17م

إجتماع رقم )5(
نسبة الحضور2013/10/27م

األستاذ/  ناصر بن عبد الله 
%100العوفي

الدكتور/ عبدالرحمن بن 
إبراهيم الحميد

عضو من خارج المجلس
%100

المهندس/  بندر بن
%40إعتذرإعتذرإعتذرعبد الرحمن الزامل

    حضور أصالة

األستاذ/ ناصر
بن عبد الله العوفـي

عضو مجلس اإلدارة
)رئيس لجنة المراجعة( 

الدكتور/ عبدالرحمن   
بن إبراهيم الحميد

عضو لجنة المراجعة    
)عضو من خارج المجلس(

المهندس/ بندر
بن عبدالرحمن الزامل

عضو مجلس اإلدارة
)عضو لجنة المراجعة(

 مجلس اإلدارة واللجان

لجنة المراجعة  

االختصاصات والمهام
اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهام التي حددها مجلس اإلدارة 	 

ودراسة تقارير ومالحظات إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها.

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسب القانوني بعد التأكد من تأهيله واستقالليته، وتحديد أتعابه، وتجديد وإنهاء عقده، ودراسة خطة 	 

المراجعة وإبداء أية مالحظات عليها.

دراسة خطاب اإلدارة المقدم من المحاسب القانوني ومتابعة مالحظاته والتوصية بشأنها.	 

دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.	 

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.	 

دراسة خطة المراجعة مع المراجع الداخلي وإبداء ملحوظاتها عليها.	 

تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر وتقويم أنظمة الرقابة الداخلية، ودقة التقارير المالية واإلدارية، ومراجعة تقارير اإلدارة والمعلومات 	 

التي تطلبها السلطات اإلشرافية، ومراقبة أعمال المراجعين الخارجيين والداخليين والتنسيق فيما بينهم وضمان اإللتزام بقواعد التعامالت 

المالية واإلدارية والسلوك المهني. 

التحقق من فاعلية تصميم األنشطة الرقابية في الشركة، والتأكد من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بطريقة مناسبة تمكن من الحد من وقوع 	 

الغش واألخطاء الجسيمة.

اإلشراف على عمليات التقصي ذات العالقة بالغش واإلختالس أو األخطاء التي تقع في الشركة أو أي أمور أخرى ترى اللجنة أهمية تقصيها. 	 

دراسة التقارير التي يقدمها المراجع الخارجي للشركة والجهات الرقابية الخارجية مثل مصلحة الزكاة والدخل ووزارة التجارة والصناعة وهيئة 	 

السوق المالية، ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.

متابعة أعمال المحاسبين القانونيين وإعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.	 

التحقق من إستقاللية المراجعين الداخليين ودراسة خطة عمل المراجعة الداخلية في الشركة، ونطاق الفحص والتقارير التي تصدر عنها. 	 

اإلستعانة كلما دعت الحاجة بالمراجع الخارجي أو مستشارين مستقلين للقيام بدراسات متخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مهامها وتحديد 	 

أتعابهم.

مراقبة مخاطر األعمال التي تتعرض لها الشركة والرفع بالتوصيات الالزمة.	 
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االجتماعات

يبين الجدول التالي سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل عام 2013م على النحو التالي:

إجتماع رقم )1(اسم العضو
2013/05/11م

إجتماع رقم )2(
2013/09/04م

إجتماع رقم )3(
نسبة الحضور2013/10/29م

%100األستاذ/ عجالن بن عبد الرحمن العجالن

الدكتور/ عبد الله موسى الخلف
%66.6إعتذرعضو من خارج المجلس

%100األستاذ/ رياض بن صالح المالــك

    حضور أصالة

ملكية حصص جوهرية 

يوضح الجدول التالي الجهات التي تتملك حصصًا جوهرية في الشركة في 31 ديسمبر 2013م كما يلي:

نسبة التملكاالسم

10.5%شركة نهاز لالستثمار التجاري

9.7%األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي

بيان مشاركات أعضاء مجلس اإلدارة بمجالس أخرى  

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء مجلس اإلدارة المشاركين في مجالس إدارات شركات أخرى  كما يلي:

االسم
الشركات المشارك فيها

غير مدرجةمدرجة

-األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي

شركة مجموعة نجمة المدائن
شركة أكوان العقارية

شركة إبراهيم محمد الحديثي لإلستثمار
شركة زوايا العقارية
شركة نهاز لإلستثمار

شركة المجمعات التجارية المتخصصة )بلدا(
شركة ملكية لالستثمار

--األستاذ/  ناصر بن عبد الله العوفي

الدكتور/ عزام بن محمد الدخيل

شركة المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق
الشركة السعودية للطباعة والتغليف

الشركة العقارية السعودية
شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة وأعمال 

المقاوالت

-

شركة دريك أند سكول إنترناشونال السعوديةشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاهاألستاذ/ عجالن بن عبد الرحمن العجالن

شركة مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة-األستاذ/  زياد بن عبد اللطيف العيسى
شركة مجموعة نجمة المدائن

-المهندس/  بندر بن عبدالرحمن الزامل

شركة كنان الدولية للتطوير العقاري
شركة تطوير الصناعات السعودية
شركة اليمامة للصناعات الفخارية

شركة أكوان العقارية

-األستاذ/  سلطان بن محمد الحديثــي

شركة مجموعة نجمة المدائن
شركة زوايا العقارية
شركة نهاز لإلستثمار

شركة ملكية لالستثمار

األستاذ/ عجالن بن   
عبد الرحمن العجالن

عضو مجلس اإلدارة   
)رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت( 

الدكتور/ عبدالله بن   
موسى الخلف

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت  
)عضو من خارج المجلس(

األستاذ/ رياض بن   
صالح المالك 

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت  
)عضو من خارج المجلس – المدير العام(

 مجلس اإلدارة واللجان

لجنة الترشيحات والمكافآت 

االختصاصات والمهام
إدانته 	  المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق  بالترشيح لعضوية المجلس وفقًا للسياسات والمعايير  التوصية لمجلس اإلدارة 

بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.

المطلوبة 	  والمؤهالت  للقدرات  وصف  وإعداد  اإلدارة  مجلس  لعضوية  المناسبة  المهارات  من  المطلوبة  لالحتياجات  السنوية  المراجعة 

لعضوية مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة.

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.	 

تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس، وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	 

التأكد بشكل سنوي من إستقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة 	 

أخرى.

التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير 	  وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

ترتبط باألداء.

أهم اإلنجازات
إعتماد مكافآت وحوافز عام 2012م.	 

المراجعة الدورية لهيكل مجلس اإلدارة.	 

التأكد من إستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة.	 

إعتماد الحوافز والمكافآت الخاصة بقطاع التجزئة والتشغيل حسب السياسات المعتمدة.	 

التواصل إعتماد خطة اللجنة لعام 2014م.	 
االجتماعي
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 مجلس اإلدارة واللجان

ملكية األسهم ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  

يوضح الجدول التالي ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ألسهم الشركة )شاملة ملكية أزواجهم وأوالدهم القصر(  كما يلي:

  

االسم
الملكية

31 ديسمبر 
31 ديسمبر التغير2012م

2013م
نسبة
التغير

-4.405.874 سهم-4.405.874 سهماألستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي

)40.55%(1.000 سهم)682 سهم(1.682 سهماألستاذ/ ناصر بن عبد الله العوفي

-10.000 سهم-10.000 سهمالدكتور/ عزام بن محمد الدخيل

-1.000 سهم-1.000 سهماألستاذ/ عجالن بن عبد الرحمن العجالن

35.18%743.463 سهم193.463 سهم550.000 سهماألستاذ/ زياد بن عبداللطيف العيسى

-20.500 سهم-20.500 سهمالمهندس/ بندر بن عبدالرحمن الزامل

)7.01%(1.093.554 سهم)82.446 سهم(1.176.000 سهماألستاذ/ سلطان بن محمد الحديثــي

----األستاذ/ رياض بن صالح المالك

----األستاذ/ معيض بن عائض العتيبي

----األستاذ/ حافظ رمضان فارس

----األستاذ/ نجيب حميد يونس

التوصية بخصوص مراقب الحسابات 

ال توجد هناك أي مالحظات أو تحفظات من قبل مجلس اإلدارة أو من قبل لجنة المراجعة على مراقب الحسابات الحالي “المحاسبون السعوديون 

- محاسبون ومراجعون قانونيون” علمًا بأن عام 2013م هو العام األول للمكتب.

وقد قامت لجنة المراجعة بإستدراج عروض لعدد من الشركات المهنية المتخصصة في أعمال المحاسبة والمراجعة لتقديم عروض لمراجعة 

القوائم المالية للشركة للعام المالي 2014م والربع األول من العام المالي 2015م، وسوف تقوم اللجنة برفع التوصية لمجلس اإلدارة والجمعية 

العامة بعد إجراء التحليل المالي والفني للعروض ليتم التعيين وفق اإلجراءات المتبعة بهذا الخصوص.
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البيانات المالية 

المركز
المالي

الزكاة
والمدفوعات

النظامية

البيانات المالية على 
مستوى الشركة
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البيانات المالية على مستوى الشركة

المركز المالي   

يوضح الجدول التالي ملخص بيانات قائمة المركز المالي للخمس سنوات الماضية كما يلي:

 
20092010201120122013البيان

128.763.77658.898.91856.566.02590.800.243130.957.371النقدية وما في حكمها

14.331.83215.085.27921.924.60731.370.98240.594.853المدينين التجاريين

10.738.12814.280.14321.562.46217.759.30717.115.085المدينين التجاريين

556.466.950587.488.735677.503.420933.317.5961.085.496.796إجمالي األصول

57.249.58374.733.587133.049.338239.366.352356.834.563إجمالي المطلوبات

450.000.000450.000.000450.000.000450.000.000450.000.000رأس المال

499.217.367512.755.148544.454.082693.951.244728.662.233إجمالي حقوق المساهمين

375.477.169478.993.320548.484.863763.678.934838.787.687األصول طويلة األجل

الموجودات

التغير في صافي األصول الثابتة

المطلوبات وحقوق المساهمين

 نسبة نمو في إجمالي
الموجودات %95

 نسبة النمو في حقوق
المساهمين %46

صافي األصول الثابتةاجمالي الموجودات
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قائمة الدخل 

يوضح الجدول التالي ملخص بيانات قائمة الدخل للخمس سنوات الماضية كما يلي:

20092010201120122013البيان

190.620.334213.114.333243.933.382344.976.000369.603.701المبيعات

)336.541.056()316.978.439()221.802.257()190.050.412()173.909.602(التكاليف المباشرة

16.710.73223.063.92122.131.12527.997.56133.062.645هامش الدخل

)24.621.845()20.753.645()16.900.583()12.456.990()8.391.859(المصاريف العمومية واإلدارية

26.750.78626.639.74935.297.14538.980.62635.687.812اإليرادات )المصاريف( األخرى

)4.328.983()1.165.607()460.721()1.233.061()3.557.393(الزكاة

31.512.26636.013.61940.066.96645.058.93539.799.629صافي الدخل

نسبة النمو في 
صافي الدخل %26

قائمة التدفقات النقدية 

يوضح الجدول التالي ملخص بيانات قائمة التدفقات النقدية للخمس سنوات الماضية كما يلي:

2013م2012م2011م2010م2009مالبيان

87.752.29150.746.53338.601.25783.853.15243.203.903التدفقات من األنشطة التشغيلية

)75.982.296()228.889.196()83.600.201()114.135.289()90.066.485(التدفقات من األنشطة اإلستثمارية

42.666.051179.270.26272.935.521)6.476.102()2.662.498(التدفقات من األنشطة التمويلية

ربحية السهم  

يوضح الجدول التالي ملخص أرباح السهم للخمس سنوات الماضية كما يلي:

2013م2012م2011م2010م2009مالبيان

0.700.800.891.000.88ربحية السهم

البيانات المالية على مستوى الشركة
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المؤشرات المالية األساسية  

توضح الجداول التالية المؤشرات المالية األساسية للخمس سنوات الماضية كما يلي:

مؤشرات النمو

2013م2012م2011م2010م2009مالبيان

7.14%41.42%14.46%11.80%)11.06%(نمو المبيعات

)11.67%(12.46%11.26%14.28%)11.25%(نمو صافي الدخل

16.31%37.76%15.32%5.57%18.71%نمو األصول

5.00%27.46%6.18%2.71%21.02%نمو حقوق الملكية

مؤشرات الربحية

2013م2012م2011م2010م2009مالبيان

10.77%13.06%16.43%16.90%16.53%العائد على المبيعات

8.84%10.01%8.90%8.00%7.00%العائد على رأس المال

4.74%5.90%7.31%7.52%8.39%العائد على اإلستثمار

3.67%4.83%5.91%6.13%5.66%العائد على إجمالي األصول

5.46%6.49%7.36%7.02%6.31%العائد على حقوق الملكية

مؤشرات الكفاءة

2013م2012م2011م2010م2009مالبيان

13.3014.1311.1311.009.10معدل دوران المدينين

16.2013.3110.2917.8519.66معدل دوران المخزون

0.340.360.360.370.34معدل دوران األصول

 مؤشرات السيولة والمديونية

2013م2012م2011م2010م2009مالبيان

3.431.501.601.591.67نسبة السيولة

3.231.311.331.341.55نسبة السيولة السريعة

48.97%34.49%24.44%14.58%11.47%نسبة المديونية إلى حقوق المساهمين

32.87%25.65%19.64%12.72%10.29%نسبة المديونية إلى إجمالي األصول

الزكاة والمدفوعات النظامية

يتم إحتساب الزكاة وفق نظام الزكاة وضريبة الدخل المعمول به في المملكة العربية السعودية وتحمل الزكاة المستحقة على قائمة الدخل ويتم 

قيد التعديالت التي تطرأ عن الربط النهائي للزكاة – إن وجدت – في الفترة التي يتم الربط فيها.

قامت الشركة خالل العام المنتهي في 31 ديسمبر2013م بتكوين مخصص لمستحقات الزكاة النظامية بمبلغ )4.328.983 ر.س.( كما قامت 

بسداد مبلغ )607.651 ر.س.( من المخصص المكون للزكاة حتى عام 2012م.

الزكاة والضريبة، إنهاء كافة المتعلقات  الزكاة والدخل ومن خالل أحد المكاتب اإلستشارية المتخصصة في خدمات  تتابع الشركة مع مصلحة 

بخصوص الربوط الزكوية للفترة من عام 2000م وحتى عام 2013م.

وحسب إفادة المستشار الزكوي فإن هنالك فروقات بين ربط مصلحة الزكاة والشركة على النحو التالي:

الزكاة وفق الربط العام
الصادر

الفروقات لصالح 
البنود التي تم المسددالشركة

الواجب سدادهاإلستئناف عليها

-)4.453.344()4.055.386()1.841.351(10.350.081من 2000م إلى 2005م

5.844.553)1.598.920()137.591()737.741(20088.318.805م

5.844.553)6.052.264()4.192.977()2.579.092(18.668.886اإلجمالي

قامت الشركة بإصدار ضمانات بنكية لصالح مصلحة الزكاة مقابل البنود التي تم اإلستئناف عليها.	 

في عام 2014م ، تم دفع المبلغ الواجب سداده إلى المصلحة.	 

يوضح الجدول التالي ملخص المدفوعات النظامية كما يلي:

2012م2013مبيان
607.6511.057.836الزكاة والضرائب

1.607.1681.464.265التأمينات االجتماعية
2.214.8192.522.101اإلجمالي

الغرامات 

ال توجد على الشركة أي من العقوبات أو المخالفات المفروضة من قبل هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

البيانات المالية على مستوى الشركة
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القروض 

مراعاة  “مع  منه   )19( بالمادة  للشركة  األساسي  النظام  يوضح 

واسع  اإلدارة  لمجلس  يكون  العامة،  للجمعية  المقررة  اإلختصاصات 

أن  إختصاصاته  حدود  في  له  يكون  كما  الشركة  إدارة  في  السلطة 

يفوض واحدًا أو أكثر من أعضائه ومن الغير لمباشرة عمل أو أعمال 

معينة. ويجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض وشراء وبيع بعض عقارات 

إلتزاماتهم” وال  الشركة من  إبراء بعض مديني  أو  أو رهنها  الشركة 

يوجد تقييد من حيث المدد والمبالغ المراد أخذ قروض عنها.

قامت الشركة خالل العام المالي 2010م بتوقيع إتفاقية تسهيالت 

ائتمانية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية مع البنك العربي الوطني 

يتضمن  عام  إئتماني  كسقف  سعودي(،  )140.000.000ريال  بقيمة 

سعودي(  )40.000.000ريال  بقيمة  ضمان  خطابات  تسهيالت 

سعودي(.   )100.000.000ريال  بقيمة  عقارية  قروض  وتسهيالت 

بقيمة  لتكون  ديسمبر2013م   2 بتاريخ  اإلتفاقية  تعديل  تم  وقد 

)120.000.000ريال سعودي(، كسقف إئتماني عام يتضمن تسهيالت 

خطابات ضمان بقيمة )50.000.000ريال سعودي(، وتسهيالت قروض 

عقارية بقيمة )70.000.000ريال سعودي(.

مع  تسهيالت  إتفاقية  بتوقيع  2012م  عام  خالل  الشركة  قامت  كما 

بقيمة  الشريعة اإلسالمية  الفرنسي متوافقة مع  السعودي  البنك 

)255.000.000ريال سعودي( كسقف ائتماني عام يتضمن تسهيالت 

خطابات ضمان بقيمة )70.000.000ريال سعودي(، وتسهيالت قروض 

عقارية بقيمة )90.000.000ريال سعودي(، وقروض للتمويل وتطوير 

األجل  قصير  وتمويل  سعودي(،  )55.000.000ريال  بمبلغ  المحطات 

متعدد  إستيراد  وتسهيالت  سعودي(،  )20.000.000ريال  حدود  في 

األغراض قصير األجل بمبلغ )20.000.000ريال سعودي(.

بتوقيع  2012م  العام  خالل  قامت  قد  الشركة  أن  إلى  باإلضافة 

إتفاقية تسهيالت إئتمانية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية مع البنك 

األهلي التجاري بقيمة )25.000.000ريال سعودي(، في صورة قرض 

بقيمة  لتصبح  2013/5/1م،   بتاريخ  تجديدها  تم  األجل.  قصير  تجاري 

)25.700.000ريال سعودي(، كسقف ائتماني عام يتضمن تسهيالت 

وتسهيل  سعودي(،  )25.000.000ريال  بقيمة  األجل  قصيرة  قروض 

بقيمة  اإلعتيادية  اإلحتياجات  حسب  الربح  هامش  مقايضة  معاملة 

)700.000ريال سعودي(.

تسهيالت  إتقاقية  بتوقيع  2013م  العام  خالل  الشركة  قامت  كما 

ائتمانية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية مع البنك األهلي التجاري 

طويل  تجاري  قرض  صورة  في  سعودي(،  )90.000.000ريال  بقيمة 

األجل للتوسع في إنشاء أو اإلستحواذ علي محطات.

الرصيد في نهاية 2012مالرصيد في نهاية 2013متاريخ القرضالبنك

2011/03/2812.932.18419.808.100مالعربي الوطني

2011/11/2121.273.15030.481.920مالعربي الوطني

2012/06/3011.939.06316.451.042مالعربي الوطني

2012/09/3025.814.03130.137.264مالعربي الوطني

2012/12/238.828.4008.958.006مالبنك الفرنسي

2012/12/2432.684.00033.169.757مالبنك الفرنسي

2012/12/236.004.9256.093.081مالبنك الفرنسي

-2013/03/2213.838.858مالبنك الفرنسي

-2013/03/228.717.625مالبنك الفرنسي

-2013/03/227.868.090مالبنك الفرنسي

-2013/06/262.047.495مالبنك الفرنسي

-2013/06/2613.889.420مالبنك الفرنسي

5.045.605-2012/11/28مالبنك األهلي

-2013/12/0390.000.000مالبنك األهلي

255.837.241150.144.775اإلجمالي

البيانات المالية على مستوى الشركة

مستحقات القروض

2012م2013مالبيان
51.227.96929.739.153أقل من عام

97.055.55839.014.980من سنة إلى سنتين
107.553.71481.390.642من سنتين إلى خمس سنوات

--أكثر من 5 سنوات

 حركة القروض

المدة األجلأصل القرضتاريخ اإلصدارالبنك
بالشهور

الرصيد في 
بداية العام

المسدد خالل 
العام

تاريخ 
اإلستحقاق

2015/10/27م4819.808.1006.875.916طويل األجل2011/03/2826.063.900مالعربي
2016/05/10م4830.481.9209.208.770طويل األجل2011/11/2135.696.016مالعربي
2016/11/29م4816.451.0424.511.979طويل األجل2012/06/3016.451.042مالعربي
2017/02/28م4830.137.2644.323.233طويل األجل2012/09/3030.137.264مالعربي

2017/12/02م608.958.006129.606طويل األجل2012/12/238.958.006مالفرنسي
2017/12/02م6033.169.757485.757طويل األجل2012/12/2433.169.757مالفرنسي
2017/12/02م606.093.08188.156طويل األجل2012/12/236.093.081مالفرنسي
2016/03/21م--36متوسط االجل2013/03/2213.838.858مالفرنسي
2018/03/21م--60طويل األجل2013/03/228.717.625مالفرنسي
2018/03/21م--60طويل األجل2013/03/227.868.090مالفرنسي
2018/06/25م--60طويل األجل2013/06/262.047.496مالفرنسي
2018/06/25م--60طويل األجل2013/06/2613.889.420مالفرنسي
2013/03/21م45.045.6055.045.605قصير األجل2012/11/285.045.605ماألهلي
2018/04/30م--60طويل األجل2013/12/0390.000.000ماالهلي

297.976.160150.144.77530.669.022اإلجمالي

ضمانات أخرى

الضمانالبنك

سند ألمر بقيمة 120 مليون ريالالبنك العربي الوطني

سند ألمر بقيمة 110 مليون ريالالبنك السعودي الفرنسي

سند ألمر بقيمة 145 مليون ريالالبنك السعودي الفرنسي

رهن وديعة نقدية بقيمة 70 مليون ريالالبنك العربي الوطني

رهن أسهم محلية تغطي ماال يقل عن 125% من قيمة اإلتفاقيةالبنك األهلي التجاري

بيان القروض
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األصول المرهونة

نوع الرهنالجهةالموقعم.

إفراغالبنك العربي الوطنيطريق عثمان بن عفان - الرياض1

إفراغالبنك العربي الوطنيطريق أبوبكر الصديق - الرياض2

إفراغالبنك العربي الوطنيطريق التخصصي 1 – الرياض3

إفراغالبنك العربي الوطنيطريق التخصصي 2 - الرياض4

حيازةالبنك السعودي الفرنسيطريق النهضة – الرياض5

حيازةالبنك السعودي الفرنسيطريق صالح الدين – الرياض6

حيازةالبنك السعودي الفرنسيطريق خالد بن الوليد – الرياض7

حيازةالبنك السعودي الفرنسيطريق عائشة بنت أبي بكر - الرياض8

حيازةالبنك السعودي الفرنسيطريق الملك عبدالله – الدمام9

حيازةالبنك السعودي الفرنسيطريق الخليج – الدمام10

حيازةالبنك السعودي الفرنسيطريق السويدي العام – الرياض11

حيازةالبنك السعودي الفرنسيطريق الملك سعود 3 – الدمام12

حيازةالبنك السعودي الفرنسيطريق الفحص الدوري – الرياض13

حيازةالبنك السعودي الفرنسيطريق األمير نايف - الدمام14

حيازةالبنك السعودي الفرنسيأرض الباحة15

حيازةالبنك السعودي الفرنسيأرض رفحا16

حيازةالبنك السعودي الفرنسيأرض الغاط17

حيازةالبنك السعودي الفرنسيأرض شمال جدة18

حيازةالبنك السعودي الفرنسيمحطة القريات19

البيانات المالية على مستوى الشركة

أدوات الدين 

لم تصدر الشركة أو أي من شركاتها التابعة أدوات دين. 

تحليل الفروقات الجوهرية في النتائج 

يوضح الجدول أدناه أهم الفروقات في النتائج المالية مقارنة بالعام المالي السابق كما يلي:
 

نسبة التغيرالتغير +)-(2012م2013مالبيان

7.14%369.603.701344.976.00024.627.701اإليرادات

6.17%19.562.617)316.978.439()336.541.056(التكاليف المباشرة

18.09%33.062.64527.997.5615.065.084هامش الدخل

)3.86%()802.022()20.753.645()19.951.623(المصاريف العمومية واإلدارية

78.31%2.051.023)2.619.199()4.670.222(مخصصات مكونة

82.51%8.440.8004.624.7173.816.083صافي الدخل التشغيلي

)18.61%()6.012.107(26.288.92232.301.029إيرادات )خسائر( إستثمارات

5.12%8.696.0948.272.360423.734أرباح )خسائر( رأسمالية

-949.883-)949.883(أعباء مالية

61.01%1.652.6791.026.436626.243إيرادات متنوعة

)4.53%()2.095.930(44.128.61246.224.542صافي الدخل قبل الزكاة

271.39%3.163.376)1.165.607()4.328.983(الزكاة

)11.67%()5.259.306(39.799.62945.058.935صافي الدخل بعد الزكاة

وفيما يلي وصفًا ألهم المبررات للتغيرات الجوهرية في نتائج أعمال الشركة كما يلي:

يعود سبب انخفاض صافي الربح بنسبة )11.67%( في عام 2013م عن عام 2012م إلى  تضمن عام 2012م إيرادات إستثمارات ناتج عن بيع 	 

الشركة لجزء من أسهمها بشركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة( بمبلغ 18 مليون ريال، باإلضافة إلى ارتفاع مصروف الزكاة المكون لعام 

2013م بنسبة 271.39% عن العام السابق.

ارتفاع مجمل الربح في عام 2013م عن عام 2012م بنسبة 18.09% وذلك بسبب ارتفاع اإليرادات التشغيلية لقطاع المحطات واإلستراحات 	 

وشركة النادي السعودي بنسبة %7.14.

بالرغم من ارتفاع مخصص المطالبات الجمركية بنسبة 78.31% عن العام السابق، فقد ارتفع الربح التشغيلي في عام 2013م عن عام 2012م 	 

بنسبة 82.51% بسبب ارتفاع اإليرادات التشغيلية.



52  تقرير مجلس االدارة 2013 | ساسكو  تقرير مجلس االدارة 2013 | ساسكو  53

توزيعات األرباح 

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعًا على الوجه التالي:

يجنب ما نسبته )10%( من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ اإلحتياطي 	 

المذكور نصف رأس المال.

يجنب ما نسبته )5%( من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي إتفاقي يخصص لألغراض التي تحددها الجمعية العامة ويوقف هذا التجنيب متى 	 

بلغ اإلحتياطي المذكور ربع رأس المال.

يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ما نسبته )5%( من رأس المال المدفوع.	 

يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن )5%( من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في 	 

األرباح.

يوضح الجدول التالي األرباح الموزعة للمساهمين خالل السنوات العشر األخيرة:

البيان/ عن 
2013م2012م2011م2010م2004م*2003م*العام

التوزيعات النقدية 
2.503.500.500.500.500.75)ريال/سهم(

*   قيمة السهم االسمية في عامي 2003م و2004م هي 50 ريال سعودي.

مبلغ 	  بإجمالي  2013م  المالي  العام  عن  للمساهمين  نقدية  أرباح  بتوزيع  2014/02/24م  بتاريخ  اجتماعه  في  الشركة  إدارة  مجلس  أوصى 

33.750.000 ريال سعودي أي بما يعادل 7.5% من القيمة االسمية للسهم وبواقع 0.75 ريال لكل سهم، وستكون أحقية األرباح للمساهمين 

المسجلين بسجالت الشركة نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية والتي سوف يعلن عن موعدها الحقًا، كما سيتم اإلعالن عن 

موعد وكيفية توزيع األرباح الحقًا بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.

اإلنحرافات عن تطبيق معايير محاسبية 

تطبق الشركة معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وال يوجد أي إنحراف عن تطبيق تلك المعايير.

تقرير مراقب الحسابات 

أصدر مراقب الحسابات للشركة تقريره عن القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م بدون أي تحفظات.

البيانات المالية على مستوى الشركة
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٧٤
محطة

وإستراحة

التجزئة والتشغيل
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مركز
خدمة

سريعة قدم خدماته
لما يقارب من

٦٫٩ مليون مركبة
سنويًا

قطاع التجزئة 
والتشغيل
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خدمة اإليواء 

للنهوض بقطاع اإليواء قامت الشركة ببناء عالمة تجارية جديدة تحت 

مسمى “ موتيل واحة” لتدير الموتيالت الخاصة بالشركة باإلضافة 

المالكة  “ويندام”  شركة  مع  الحصرية  اإلتفاقية  وتفعيل  إدارة  إلى 

لفنادق “سوبر 8” حيث سيتم افتتاح أول فندق يحمل هذه العالمة 

التجارية خالل النصف األول من عام 2014م.

خدمة القهوة 

القهوة  أنواع  كافة  يقدم  الذي  نخلة(  )مقهى  خالل  من  وذلك 

والمشروبات الساخنة باإلضافة إلى مجموعة من المأكوالت الخفيفة 

والمعجنات، وقد تم تدشين هذه الخدمة خالل عام 2012م بإجمالي 

عدد )10( فروع.

خدمات المطاعم

على  الشركة  لعمالء  مالئمة  خدمات  تقدم  مطاعم  خالل  من  وذلك 

إختالف أذواقهم.

وتقدم مطاعم الشركة الوجبات التالية:

وجبات اإلفطار.	 

المقبالت.	 

األطباق الرئيسية.	 

المشروبات.	 

وحسب أولويات إستراتيجية الشركة بإستقطاب الشركات المتخصصة 

في مجال إدارة المطاعم وتقليص عدد المطاعم التي تديرها من أجل 

نوعية  نقلة  وتحقيق  فريدة  تجربة  وتقديم  المقدمة  الخدمة  تحسين 

لتعزيز رضا العمالء وتمييز الشركة لتكون الرائدة في مجالها والنهوض 

بقطاع المحطات واإلستراحات بالمملكة، فقد إستمرت الشركة في 

توقيع العديد من اإلتفاقيات مع شركات المطاعم العالمية والمحلية 

العديد من مواقع  الخدمة في  تقديم  بالفعل في  بدأت  والتي قد 

الشركة داخل وخارج المدن وعلى المنافذ الحدودية.

خدمات الحجاج والمعتمرين

وذلك من خالل إستراحاتها ومحطاتها التي تقع على المنافذ الحدودية 

بالمملكة )منفذ البطحاء، منفذ سلوى، منفذ الحديثة، منفذ حالة عمار( 

الطرق  جميع  في  تنتشر  التي  الشركة  مواقع  شبكة  إلى  باإلضافة 

السريعة وخصوصًا التي تربط بين األراضي المقدسة )مكة المكرمة 

والمدينة المنورة(. 

وخالل عام 2013م قامت الشركة بخدمة أكثر من 6 مليون حاج ومعتمر 

سواءًا كانوا من داخل المملكة أو خارجها وذلك بإنخفاض مقداره %4.5 

من  )خصوصًا  والمعتمرين  الحجاج  عدد  إلنخفاض  السابق  العام  عن 

خارج المملكة( بسبب التوسعة التي يشهدها الحرم المكي الشريف. 

حيث تنتشر أهم المحطات واإلستراحات التابعة للشركة على الطرق 

السريعة التالية:

طريق الهجرة )مكة المكرمة/ المدينة المنورة(.	 

طريق الطائف السريع.	 

طريق الرياض/ القصيم/ المدينة المنورة.	 

طريق الرياض/ الدمام.	 

طريق حالة عمار/ تبوك/ المدينة المنورة.	 

قطاع التجزئة والتشغيل

منتجاتها  ويحوي  الشركة  في  الرئيسية  القطاعات  أهم  من  وهو 

 )89( منها  موقع   )130( خالل  من  لعمالئها  تقدم  والتي  األساسية 

خدمة  مركز   )15( و  وإستراحة  محطة   )74( إلى  تنقسم  عاماًل  موقعًا 

سريعة، باإلضافة إلى )3( مواقع تم إيقافها بقرار من مجلس اإلدارة 

إلنحراف الطريق عنها وعدم الجدوى اإلقتصادية لتشغيلها وعدد )38( 

موقع تحت اإلجراء واإلنشاء، علمًا بأن هنالك عدد )6( مواقع عاملة قد 

تم اإلستغناء عنها وإرجاعها إلى مالكها وعدد )1( موقع عامل تم بيعه 

التي تحقق  المواقع  للتخارج من  الشركة  إطار إستراتيجية  وذلك في 

أداء تشغيلي متدني.

يقارب  لما  خدماته  والتشغيل  التجزئة  2013م قدم قطاع  عام  وخالل 

من 6.9 مليون مركبة سنويًا وعدد 37 مليون شخص سنويًا أي بزيادة 

مقدارها 8.82% عن العام السابق.

إحصائية مرتادي مواقع الشركة

واإلستراحات  المحطات  كافة  إدارة  والتشغيل  التجزئة  قطاع  ويتولى 

تلك  وتتضمن  فيها  المقدمة  والخدمات  السريعة  الخدمة  ومراكز 

الخدمات ما يلي:

خدمات المحروقات

بنزين 95	 

بنزين 91	 

ديزل	 

كيروسين	 

العام  بنزين 95 و91 والديزل عن  ارتفعت مبيعات  وفي عام 2013م 

التوالي( ، علمًا بأن هامش ربح  السابق بنسبة 5%، 15%، 12% )على 

البنزين بنوعيه هو 0.09 ريـال للتر الواحد وأن هامش ربح الديزل هو 

0.035 ريـال للتر الواحد، وذلك وفقًا لألسعار المعتمدة من وزارة التجارة 

لبيع المحروقات للمستهلك في المدن والمحافظات التي يوجد فيها 

مستودعات تخزين لشركة أرامكو السعودية وفي حدود دائرة نصف 

على  األسعار  تكون  حيث  المستودعات  تلك  كيلومتر من   50 قطرها 

النحو التالي:

0.60   ريـال	  بنزين 95  

0.45   ريـال	  بنزين 91  

0.25   ريـال	  ديزل  

0.435 ريـال	  كيروسين  

بها  يوجد  ال  التي  األخرى  والمراكز  والمحافظات  للمدن  بالنسبة  أما 

مستودعات لشركة أرامكو السعودية فيضاف إلى أسعار البيع المحددة 

للمستهلك أجور النقل من أقرب مستودع يفترض التزود بالمحروقات 

منه، وذلك بإضافة )0.01395( ريـال/لتر/كم للطرق المعبدة و)0.01815( 

ريـال/لتر/كم للطرق غير المعبدة من أقرب مستودعات لشركة أرامكو 

السعودية على أن يتم ذلك من اللجان المحلية المختصة.

خدمات التموينات

وتقدم هذه الخدمة من خالل تموينات )نخلة ساسكو( التي تم افتتاح 

عدد )7( فروع منها خالل عام 2013م ليبلغ إجمالي عدد الفروع التي 

تحمل اسم )نخلة ساسكو( بنهاية العام )30( فرع في مختلف مناطق 

المملكة.

وتحتوي )نخلة ساسكو( على سلة متكاملة من األصناف التي تمت 

للوفاء  صنف(  وخمسمائة  آالف  سبعة  من  )أكثر  بعناية  دراستها 

أو  المدن  بين  الطرق  على  المسافرين  سواءًا  عمالئنا  بإحتياجات 

سائقي المركبات والركاب داخل المدن وتتركز هذه األصناف بالفئات 

التالية:

المواد التموينية الغذائية.	 

المواد التموينية غير الغذائية.	 

منتجات األلبان والمثلجات.	 

العدد واألدوات واإلكسسوارات.	 

لوازم الرحالت.	 

بطاقات االتصال مسبقة الدفع.	 

15
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األداء على المستوى الجغرافي )قطاع التجزئة والتشغيل(
يوضح الجدول التالي تحليل اإليرادات على مستوى المناطق كما يلي:

%2012م%2013مالقطاع

39.25%40.52126.441.832%139.760.347المنطقة الوسطى

10.46%9.9533.707.501%34.313.776المنطقة الشمالية

26.25%27.5584.559.240%95.007.867المنطقة الشرقية

24.04%21.9877.473.094%75.800.257المنطقة الغربية

100%100322.181.667%344.882.247اإلجمــــــــــالي

اإليرادات الجغرافية لقطاع التجزئة والتشغيل

األداء المالي لقطاع التجزئة والتشغيل 
يوضح الجدول أدناه أهم النتائج المالية على مستوى قطاع التجزئة والتشغيل ونسبة مساهمة القطاع في اإليرادات وهامش الدخل مقارنة 

بالعام المالي السابق كما يلي:

بيان
نسبة المساهمةمجمل الدخلالتكاليف المباشرةاإليرادات المباشرة

)هامش الدخل(

2012م2013م2012م2013م2012م2013م2012م2013م

قطاع التجزئة 

والتشغيل
344.882.247322.181.667)318.539.902()299.681.788(26.342.34522.499.879%79.67%80.36

تم عمل تسويات للمعامالت المالية المتداخلة بين الشركة وشركة أسطول النقل.

قطاع التجزئة والتشغيل

قطاع التجزئة والتشغيل

يوضح الجدول التالي تحليل اإليرادات لقطاع التجزئة والتشغيل للخمس سنوات الماضية كما يلي:

2013م2012م2011م2010م2009مالقطاع

160.793.228175.381.857211.511.863304.222.942327.228.376المحطات واإلستراحات

9.654.44813.461.01315.705.32517.958.72517.653.871المواقف

170.447.676188.842.870227.217.188322.181.667344.882.247اإلجمالي

نمو إيرادات قطاع التجزئة والتشغيل
 معدل النمو

 السنوي المركب
%15
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نمو إيرادات شركة اسطول النقلشركة أسطول النقل

* تعتبر إيرادات شركة أسطول النقل متداخلة مع قطاع التجزئة والتشغيل جغرافيًا.

بدأت شركة أسطول النقل نشاطها في عام 2009م كقطاع تابع للشركة وتحول في عام 2010م إلى كيان قانوني جديد تحت مسمى “شركة 	 

أسطول النقل”  ُحدد رأس مالها بمبلغ 500 ألف ريال سعودي مقسم إلى )500( حصة نقدية متساوية قيمة كل حصة 1000 ريال سعودي، 

ومع زيادة حجم األعمال وكفاءة التشغيل في عام 2012م تم زيادة رأس مال شركة أسطول النقل ليصبح 5 ماليين ريال سعودي مقسم إلى 

5 آالف حصة نقدية متساوية قيمة كل حصة 1000 ريال سعودي وتمتلك الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ساسكو نسبة %99 

من رأس المال وشركة إستثمارات السيارات والمعدات المحدودة 1% منه.

تمتلك شركة أسطول النقل في نهاية عام 2013م عدد )55( ناقلة و)61( مقطورة من خاللها تقوم بتقديم خدمة النقل لمواقع شركة ساسكو 	 

)نقل الوقود، نقل المياه، الصرف الصحي( ، وقد بدأت شركة أسطول النقل في تقديم خدمات النقل للغير تعزيزًا للربحية.

تم تجهيز ورشة متكاملة بمنطقة الرياض لتكون نقطة إنطالق لشاحنات شركة أسطول النقل تتضمن إدارة األسطول وصيانته.	 

حجم األسطول

اللترات المنقولة

شركة أسطول النقل

 معدل النمو السنوي
المركب %23

البيانات المالية لشركة أسطول النقل 
يوضح الجدول أدناه أهم النتائج المالية على مستوى شركة أسطول النقل ونسبة المساهمة في اإليرادات وهامش الدخل مقارنة بالعام 

المالي السابق كما يلي:

بيان
مجمل الدخلالتكاليف المباشرةاإليرادات المباشرة

نسبة المساهمة

)هامش الدخل(

2012م2013م2012م2013م2012م2013م2012م2013م

شركة 
أسطول 

النقل
8.944.8756.512.068)7.094.812()5.394.096(1.850.0631.117.972%5.60%3.99

* تم عمل تسويات للمعامالت المالية المتداخلة بين الشركة وشركة أسطول النقل.
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األداء المالي لشركة النادي السعودي للسيارات - ساتا 
يوضح الجدول أدناه أهم النتائج المالية على مستوى شركة النادي السعودي للسيارات ساتا ونسبة المساهمة في هامش الدخل مقارنة بالعام 

المالي السابق كما يلي:

 

بيان
نسبة المساهمةمجمل الدخلالتكاليف المباشرةاإليرادات المباشرة

)هامش الدخل(

2012م2013م2012م2013م2012م2013م2012م2013م

شركة النادي 
السعودي 
للسيارات 

ساتا

24.683.53422.794.333)10.906.342()11.902.555(13.777.19210.891.778%41.67%38.90

شركة النادي السعودي للسيارات

يوضح الجدول التالي تحليل اإليرادات قطاع نادي السيارات للخمس سنوات الماضية كما يلي:

2013م2012م2011م2010م2009مالقطاع

19.642.66823.491.22315.738.43021.761.47823.350.990مبيعات دفاتر المرور الجمركي
529.990780.240977.7641.032.8551.332.544مبيعات الرخص الدولية

20.172.65824.271.46316.716.19422.794.33324.683.534اإلجمالي

تعتبر مبيعات النادي مبيعات مركزية من المركز الرئيسي بالرياض وفقًا لطبيعة نشاطه.

بدأت شركة النادي السعودي للسيارات ساتا كقطاع تابع للشركة 	 

عام  في  للسيارات  السعودي  النادي  قطاع  تحويل  تم  أن  إلى 

2012م إلى شركة ذات كيان قانوني جديد تحت مسمى “شركة 

النادي السعودي للسيارات - ساتا” برأس مال قدره 500 ألف ريال 

سعودي مقسم إلى 50 ألف حصة نقدية متساوية قيمة كل حصة 

السيارات  لخدمات  السعودية  الشركة  وتمتلك  ريال سعودي،   10

والمعدات ساسكو نسبة 99% من رأس المال وشركة إستثمارات 

السيارات والمعدات المحدودة 1% منه.

اإلتحاد 	  من  ترخيص  للسيارات  السعودي  النادي  شركة  تمتلك 

الدولي للسيارات إلصدار دفاتر العبور الجمركي )التربتيك( وتعمل 

من خالل العديد من منافذ البيع المنتشرة بجميع مناطق المملكة 

باإلضافة إلى شبكة من الوكالء والموزعين داخل المملكة العربية 

السعودية تعمل وفق شروط ومواصفات ومعايير أداء عالمية.

تم إستحداث إدارة جديدة في قطاع نادي السيارات لتكون مختصة 	 

باألنشطة الرياضية المتعلقة برياضات السيارات والدراجات النارية، 

ويسعى النادي حاليًا من خالل التنسيق مع الجهات المعنية إلى 

إستخراج رخصة األنشطة الرياضية لممارسة هذه الرياضة بصورة 

إحترافية.

شركة النادي السعودي للسيارات - ساتا

مرموقًا 	  دورًا  ساتا  للسيارات  السعودي  النادي  شركة  تلعب 

النادي  رئيس  تعيين  في  متمثاًل  للسيارات  الدولي  اإلتحاد  في 

باإلتحاد  الدولية  الجمركية  للجنة  رئيسًا  ساتا  للسيارات  السعودي 

الدولي للسيارات.

ومن أهم الخدمات التي تقدمها شركة النادي السعودي للسيارات:	 

إصدار دفاتر العبور الجمركي )التربتيك(. -

إصدار رخص القيادة الدولية. -

تنظيم األنشطة الرياضية للسيارات والدراجات النارية وإقامة  -

وتشغيل وإدارة حلبات السباق بمختلف الفئات.

إتفاقية 	  بتوقيع  2012م  عام  خالل  السعودي  النادي  قامت شركة 

مع اإلتحاد الدولي للنقل البري IRU وهو هيئة دولية تختص بخدمة 

مصالح صناعة النقل البري في كافة أنحاء العالم.

من 	  النقل  تسهيل  هي  الدولي  النقل  نظام  أهداف  أهم  ومن 

خالل:

تسهيل اإلنسجام التجاري واإلجراءات الجمركية. -

تحسين مستوى التكلفة. -

تسهيل عبور الحدود. -

نقل البضائع من الباب إلى الباب بموجب التحكم الدولي. -

الجهات 	  الشركة في حث  وخالل عامي 2012م، 2013م إستمرت 

بالدخول  العربية  الخليج  لدول  التعاون  ومجلس  بالمملكة  المعنية 

في هذه اإلتفاقية لغرض تفعيلها في المملكة.
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الشركة السعودية األسترالية 
للصيانة الفائقة - التراتيون

شركة النخلة األولى

وقعت ساسكو عقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال صيانة السيارات لتكوين شركة ذات مسؤولية محدودة تحت مسمى 	 

“الشركة السعودية األسترالية للصيانة الفائقة “، وذلك لإلستفادة من خبرات الشريك األجنبي في هذا المجال من أجل النهوض بقطاع 

صيانة السيارات وتحسين الخدمة المقدمة للعمالء.

مدة هذه الشركة 30 سنة من تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري، ويبلغ رأس مالها مليون دوالر تمتلك ساسكو 70% من رأس المال وتمتلك 	 

الشركة األسترالية %30. 

وخالل عام 2013م تم إفتتاح فرعين للشركة )مرحلة تجريبية( داخل مدينة الرياض لحين اإلنتهاء من إجراءات إصدار السجل التجاري، لتبدأ الشركة 	 

نشاطها الفعلي خالل عام 2014م بإفتتاح عدة مراكز أخرى داخل مدينة الرياض كمرحلة أولى.

تم إنشاؤها وتأسيسها خالل عام 2012م بهدف القيام بأعمال التشغيل والصيانة والنظافة لمواقع الشركة من أجل تحسين جودة الخدمة 	 

المقدمة للعمالء وذلك برأس مال مقداره 500 ألف ريال سعودي مقسم إلى 50 ألف حصة نقدية متساوية قيمة كل حصة 10 ريال سعودي، 

وتمتلك الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ساسكو نسبة 99% من رأس المال وشركة إستثمارات السيارات والمعدات المحدودة 

1% منه.

وتختص شركة النخلة األولى بالتالي:	 

المقاوالت العامة للمباني )إنشاء، إصالح، هدم، ترميم(. -

إقامة وإدارة وصيانة وتشغيل المباني السكنية والتجارية. -

أعمال الطرق. -

لم تبدأ الشركة نشاطها حتى تاريخه.	 

شركة إستثمارات السيارات والمعدات

ومحفظة 	  محلية  شركات  في  إستثمارات  ساسكو  شركة  تمتلك 

إستثمارية في السوق المالية السعودية مما دفع مجلس اإلدارة 

إلى إستحداث قطاع يقوم بإدارة هذه اإلستثمارات ومتابعتها.

أنشأت ساسكو شركة إستثمارات السيارات برأس مال وقدره 500 	 

ألف ريال سعودي مقسم إلى 50 ألف حصة نقدية متساوية قيمة 

لخدمات  السعودية  الشركة  وتمتلك  سعودي  ريال   10 حصة  كل 

وشركة  المال  رأس  من   %99 نسبة  والمعدات ساسكو  السيارات 

البنية  توفير  أجل  من  وذلك  منه،   %1 المحدودة  النقل  أسطول 

إستثمارات  إلدارة  المطلوبة  والخبرات  البشرية  والكوادر  التحتية 

دخل  مصادر  تنوع  من  يزيد  مما  وحيادي  مستقل  بشكل  الشركة 

الشركة ويمكنها من إدارة عملياتها التشغيلية واإلستثمارية بكفاءة 

وفاعلية.

من 	   %1 بنسبة  والمعدات  السيارات  إستثمارات  شركة  وتساهم 

رأس مال شركة  النقل وبنسبة 1% من  رأس مال شركة أسطول 

النادي السعودي للسيارات وكذلك بنسبة 1% من رأس مال شركة 

النخلة األولى.

 ومن أهم أنشطة هذه الشركة:	 

التابعة  - الشركات  في  واألسهم  الحصص  وتملك  تأسيس 

والشركات الزميلة.

بغرض  - عليها  المباني  وإقامة  والعقارات  األراضي  تملك 

التشغيل أو البيع أو التأجير.

الثقيلة ومحطات  - السيارات والمعدات  الورش إلصالح  إقامة 

خدمة السيارات والمسافرين.

إقامة اإلستراحات والموتيالت والمطاعم. -

غيار  - قطع  في  والتجزئة  الجملة  وتجارة  وتصدير  إستيراد 

السيارات والمعدات وغيرها.

المقاوالت العامة للمباني. -

تساهم الشركة في حقوق ملكية شركات أخرى ويوضح الجدول تفاصيل تلك اإلستثمارات كما يلي:

نسبة الملكيةمبلغ اإلستثمارإسم الشركة

7.94%4.565.500شركة الشرق األوسط للبطاريات )ميبكو(

2.37%47.499.990شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة(

0.36%1.500.000الشركة الوطنية للسياحة )سياحية(

25%125.000شركة السباق المتحدة

53.690.490اإلجمالي

إلجمالي  اإلستثمارات  لنسب  توضيحي  رسم 
محفظة الشركة اإلستثمارية

التوزيعات المستلمة من اإلستثمارات
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الكوادر
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معلومات إدارية 
وتشغيلية أخرى
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قدمت الدائرة العرض الوارد لها من مكتب )العبيدان – محاسبون 

الدائرة  وطلبت  الشركة  تصفية  بتولي  قانونيون(  ومراجعون 

وفي  الرفض  أو  بالقبول  للرد  القضية  لطرفي  العرض  تقديم 

زالت  وما  أخرى،  مكاتب  بمخاطبة  تقوم  سوف  الرفض  حالة 

القضية في مرحلة المداوالت.

القضية رقم 3919 لعام 1432هـ المقامة من الشركاء في شركة . 3

السيارات  لخدمات  السعودية  الشركة  ضد  المتحدة  السباق 

إجبار  القضاء  طريق  عن  بمطالبتهم  وذلك  ساسكو  والمعدات 

الموافقة إلحالة قرار تعديل عقد تأسيس شركة  ساسكو على 

السباق المتحدة المحدودة بتنازل أحد الشركاء عن )50( حصة من 

الحصص المملوكة له إلى شريك جديد في الشركة، ولقد تم 

حفظ هذه القضية عن طريق المحكمة اإلدارية. 

قضايا أخرى متفرقة

رفعت الشركة عددًا من القضايا المتعلقة بمطالبات مالية مستحقة 

لها على بعض المستأجرين والمدينين وذلك لتحصيل مبالغ مستحقة 

المالية  القضايا  بعض  كذلك  ويوجد  سابقة  سنوات  عن  للشركة 

اإلدارة  خالل  من  العمل  ويجري  الشركة،  على  المرفوعة  والعمالية 

القانونية في الشركة لمتابعة هذه الحقوق المالية وتحصيلها بجميع 

الطرق سواء الودية أو القضائية.

برقم  المظالم  بديوان  المرفوعة  القضية  القضايا  هذه  أهم  ومن 

1/6972/ق وتاريخ 1433/5/12هـ من الشركة ضد كل من وزارة الشؤون 

أرض  تمتلك  الشركة  أن  وفحواها  اإلسكان  ووزارة  والقروية  البلدية 

حفر  بلدية  طريق  عن  اإلسكان  وزارة  وقامت  الباطن  حفر  بمنطقة 

الباطن بإستقطاع جزء من األرض، وقد تم إحالة الدعوى إلى المحكمة 

العامة بالرياض ومن ثم تم تحويلها إلى هيئة النظر بمدينة الرياض 

لإلطالع على ملف القضية، وما زالت تحت المتابعة.

كما أن الشركة تتابع القضية رقم 34/2136385 وتاريخ 1434/09/07هـ 

المدن  هيئة  ضد  الشركة  من  والمرفوعة  بتبوك  العامة  بالمحكمة 

المدن  هيئة  صك  بطالن  بخصوص  تبوك  مدينة  وأمانة  الصناعية 

بالمنطقة  لها  المملوكة  الشركة  التداخل مع أرض  وذلك فيما يخص 

األرض في  بالتعويض عن قيمة  والمطالبة  تبوك  بمدينة  الصناعية 

حال تعذر إستالمها، وما زالت القضية تحت المتابعة.

الكوادر البشرية 

يوضح الجدول التالي تحليل الكوادر البشرية في الشركة كما يلي:

2012م2013مالفئة

22إدارة عليا

157130إدارة وسطى وتنفيذية

594653عمالة وفنيين

753785اإلجمالي

معلومات إدارية وتشغيلية أخرى

القضايا 
قضية شؤون القوات المشتركة

بأنه في عام 1424هـ  وتتمثل القضية رقم 1/1875/ ق لعام 1424هـ 

المظالم بدعوى قضائية ضد شؤون  تقدمت شركة ساسكو لديوان 

من  تقديمها  تم  أعمال  فروقات  بسداد  مطالبًة  المشتركة  القوات 

الشركة  عقد  يتضمنها  لم  المشتركة  القوات  لشؤون  الشركة  قبل 

المشتركة  القوات  أوضحت  دفوعها  وفي  مركباتها،  لصيانة  معها 

وأن  العقد  مستحقات  صرف  إحتساب  طريقة  في  أخطاء  وقوع 

ساسكو حصلت على مبالغ أكثر من قيمة العقد، وفي الحكم الصادر 

من الدائرة اإلدارية األولى ألزمت ساسكو بسداد مبلغ 49.580.431 

وثمانون  وخمسمائة  مليون  وأربعون  تسعة  )فقط  سعودي  ريال 

تأييد  وبين  الدفاع،  لوزارة  ريال الغير(  وأربعمائة وواحد وثالثون  ألف 

الحكم  لنقض  بمذكرة  2010/10/18م  في  الشركة  تقدمت  ونقض، 

الصادر من قبل دائرة اإلستئناف األولى، وفي فبراير 2013م حكمت 

دائرة اإلستئناف اإلدارية الرابعة بديوان المظالم بنقض الحكم الصادر 

لصالح وزارة الدفاع والتصدي للفصل في القضية من تلقاء ذاتها.

وقد صدر حكم نهائي برقم 4/642 لعام 1434هـ  لصالح الشركة في 

قضية اإلسئتئناف المقامة من الشركة ضد شئون القوات المشتركة 

الدفاع  وزارة  عليها  المدعي  إلزام  على  الحكم  ونص  الدفاع،  بوزارة 

السعودية  الشركة  للمدعية  تدفع  بأن  المشتركة  القوات  شؤون   –

ريال ورفض ما  السيارات والمعدات ساسكو مبلغ 77 ألف  لخدمات 

عدا ذلك من طلبات للطرفين، ويعد هذا الحكم نهائيًا واجب النفاذ.

قضية أمانة جدة

يوم  بجلسة  جدة  بمحافظة  التاسعة  اإلدارية  الدائرة  أصدرت 

1430/4/15هـ حكمها رقم 186/د/إ/9 لعام 1430هـ  بإلزام أمانة مدينة 

محافظة جدة بتعويض الشركة نقديًا أجرة المثل، نظير إقتطاع األمانة 

جدة.  بمحافظة  السريع  الطريق  شرق  الكائنة  الشركة  أرض  من  جزء 

وبعد إستئناف األمانة للحكم، وفي تاريخ 10 رجب 1431هـ الموافق 

22 يونيو 2010م صدر حكم من الدائرة اإلدارية التاسعة بفرع ديوان 

أصدرته  أن  سبق  الذي  الحكم  على  تأكيدها  متضمن  بجدة  المظالم 

القاضي  الشركة  لصالح  1428هـ  لعام  2/2452/ق  رقم  القضية  في 

بإستحقاق الشركة للتعويض وأجرة المثل لقاء ما إنتزعته األمانة من 

إجمالي  بأن  علما  بمحافظة جدة،  الحرمين  الكائنة شرق طريق  أرضها 

مساحة األرض التي تطالب بها الشركة )77.889.68مترًا مربعًا(. وقد 

تم تحويل أوراق القضية إلى محكمة التمييز بمحافظة جدة ألعتراض 

األمانة على الحكم الصادر ضدها.

وقد أصدرت الدائرة اإلدارية األولى فرع ديوان المظالم بجدة إعالم 

ما  جملة  أن  بسبب  القضية  برفض  134/د/أ/1433/2/1هـ  رقم  حكم 

المسموحة  المساحة  يدخل ضمن  مجموعه  األمانة في  إستقطعته 

نظامًا لصالح تنسيق وتهذيب الشوارع والميادين وأن المصلحة العامة 

 27 الموافق  1433هـ  شعبان   7 في  الشركة  وتقدمت  الغاية،  هي 

يونيو 2012م بالئحة إعتراضية ضد الحكم الصادر.

وفي أكتوبر 2013م، أيدت الدائرة االستئنافية بجده الحكم الصادر من 

الدعوى  برفض  بجدة  المظالم  ديوان  فرع  األولى  اإلدارية  المحكمة 

بسبب أن جملة ما تم استقطاعه من األرض هو للمصلحة العامة.

القضايا المتعلقة بشركة السباق المتحدة 

قضية مرفوعة من الشركة ضد أحد الشركاء في شركة السباق . 1

رأسمالها  من   %25 نسبة  ساسكو  فيها  تمتلك  التي  المتحدة 

والتي تتلخص بحق إثبات حصتها في الشركة، حيث قام الشريك 

بقبول شراء حصة ساسكو في شركة السباق المتحدة ولم يتم 

البدء في إجراءات نقل الملكية أو سداد المبلغ حتى تاريخه، ولقد 

المدعي  لحضور  وذلك  المدعي  دعوى  برفض  حكم  فيها  صدر 

عليه وأدائه اليمين بنفي عملية الشراء.   

وقد تقدمت الشركة بطلب إلتماس إلى المقام السامي إلعادة 

إلى  وإحالته  اإللتماس  طلب  قبول  وتم  القضية  في  النظر 

القضية  في  النظر  إلعادة  بالرياض  اإلدارية  اإلستئناف  محكمة 

والتي بدورها أحالته إلى محكمة اإلستئناف التجارية الثانية بجدة 

المقدم  اإللتماس  للنظر في  وتاريخ 1434/02/17هـ  برقم 2737 

من الشركة، وفي فبراير 2013م تم رفض طلب اإللتماس من 

محكمة اإلستئناف التجارية الثانية بجدة بسبب أن اإللتماس لم 

يأتي بمبررات تسوغ إعادة النظر في الحكم محل اإللتماس على 

النحو المقرر بالنظام.

السباق . 2 شركة  في  الشركاء  من  المقامة  2/5475/ق  الدعوى 

بالمحكمة اإلدارية بجدة ضد الشركة السعودية لخدمات السيارات 

والمعدات ساسكو والتي يطالب فيها بتصفية شركة السباق. 

ولقد أصدرت المحكمة قرار بوقف سير الدعوى بناًء على طلب 

الشركاء  أحد  الشركة ضد  البت في قضية  يتم  أن  إلى  الشركة 

في شركة السباق المتحدة والمتعلقة ببيع حصة الشركة. 

القضية  في  السير  تم  الحصة  قضية  في  الحكم  صدور  وبعد 

من جديد وطلب وكيل المدعي من الدائرة إما موافقة ساسكو 

على التصفية أو أن يتنازل الشركاء في شركة السباق المتحدة 

ساسكو بما لها وما عليها.    

عليه طلب محامي ساسكو تحويل القضية إلى محاسب قانوني 

للدراسة والتأمل. وقد  القضية  بحجز  الدائرة  للبت فيها وقامت 
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معلومات إدارية وتشغيلية أخرى

الشركات التابعة 

بناءا ًعلى قرار مجلس اإلدارة بتحويل عدد من قطاعات الشركة إلى شركات تابعة، فإن الجدول الموضح أدناه يبين ملخص الشركات التابعة 

وحالة تأسيسها.  

المقر الرئيسي دولة نشاطها الرئيسياسم الشركة التابعة
التأسيس

نسبة الملكية المباشرة 
مالحظاتوغير المباشرة

شركة إستثمارات 
السيارات والمعدات 

المحدودة
)500 ألف ريال سعودي(

السيارات  إلصالح  الورش  إقامة 
وتشحيم  غسيل  ـ  والمعدات 
الســـــــــــيارات ـ إستـــــــــيراد وتصدير 
التدريب  مراكز  إقامة  ـ  الغيار  قطع 
-  إستيراد وبيـــــــــع األدوات ـ شراء 

األراضي وإستثمارها.

المملكة العربية السعودية
تم التأسيس في 2010م100% ساسكوالرياض

شركة أسطول النقل 
المحدودة

)5 ماليين ريال سعودي(

نقل  ـ  والمهمات  البضـــــــائع  نقل 
المنتجـــــــــات البـــــــــترولية ـ إستيراد 
إقامة  الجملة  وتجارة  وتصدير 
وتشغيل وتأجيـــــــــر ورش صيــــــانة 
ـ خـــــــــدمات اإلعالن على الناقالت 

والمركبات.

المملكة العربية السعودية
تم التأسيس في  2010م100% ساسكوالرياض

شركة النادي السعودي 
للسيارات المحدودة

ساتا
)500 ألف ريال سعودي(

وتشغيل  وصيانة  وإدارة  إقامـــــــة 
حلبات رياضة السيارات والدراجات 
الـــــــــنارية، إقـــــــــامة المعــــــــــــــارض 
السيارات  مجال  في  المتخصصة 
والـــــــــدراجات النـــــــــارية، إقــــــــامات 
الـــــــــسباقات والفـــــعاليات الخاصة 
بريـــــــــاضة الســـــــــيارات والـدراجات 
النـــــــــارية، المشاركة في سباقات 
برياضة  الخـــــــــاصة  والفـــــــــعاليات 
الســـــــيارات، إقامة مدارس لتعليم 
تقديم  السيارات،  رياضة  مهارات 
الطريق،  على  اإلسعاف  خدمة 
والدراجات  السيارات  صيانة  ورش 
وتجارة  وتصدير  وإستيراد  النارية 
غيار  قطاع  في  والتجزئة  الجملة 
الســـــــــيارات وأدواتهـــــــا وصيانتها 

واإلطارات.

المملكة العربية السعودية
تم التأسيس في  2012م100% ساسكوالرياض

شركة النخلة األولى
)500 ألف ريال سعودي(

وإقامة  للمباني  عامة  مقاوالت 
وصيانة وتشغيل المباني السكنية 

والتجارية وأعمال الطرق.

المملكة العربية السعودية
تم التأسيس في  2012م100% ساسكوالرياض

 
سبل

الرقابة

المخاطر وإدارتها
 التعامل

مع
المخاطر 
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المخاطر وإدارتها

مفهوم إدارة المخاطر لدى ساسكو

إدارة المخاطر هي عملية قياس وتقييم للمخاطر المحتملة وتطوير إستراتيجيات إدارتها لكي تضمن التعامل مع تلك المخاطر للوقاية منها، 

وأيضا العمل على اإلكتشاف المبكر للمشاكل الفعلية لتقليل آثارها السلبية على الشركة.  في حالة إدارة المخاطر المثالية، يتم إتباع عملية 

إعطاء األولويات، بحيث أن المخاطر ذات الخسائر الكبيرة وإحتمالية حدوثها عالية تعالج أواًل بينما المخاطر ذات الخسائر األقل وإحتمالية حدوثها 

أقل تعالج فيما بعد. إن إدارة المخاطر يجب أن تتكامل مع ثقافة ساسكو ومع السياسات والبرامج الفعالة لإلدارة العليا. وتقوم إدارة المخاطر 

في ساسكو بترجمة إستراتيجيتها إلى أهداف يمكن قياسها، كما تقوم ساسكو بتحديد السياسات والمسؤوليات تجاه إدارة المخاطر كجزء من 

الوصف الوظيفي لكل منسوبي الشركة.

أهداف إدارة المخاطر لدى ساسكو

بإحكام الرقابة والسيطرة على المخاطر في األنشطة أو األعمال.	 

تحديد العالج النوعي لكل نوع من أنواع المخاطر وعلى جميع مستوياتها.	 

العمل على الحد من الخسائر وتقليلها إلى أدنى حد ممكن وتأمينها من خالل الرقابة الفورية أو من خالل تحويلها إلى جهات خارجية.	 

تحديد التصرفات واإلجراءات التي يتعين القيام بها فيما يتعلق بمخاطر معينة للرقابة على األحداث والسيطرة على الخسائر.	 

إعداد الدراسات قبل الخسائر أو بعد حدوثها وذلك بغرض منع أو تقليل الخسائر المحتملة، مع محاولة تحديد أية مخاطر يتعين السيطرة عليها 	 

واستخدام األدوات التي تساعد في تجنب حدوث أو تكرار مثل هذه المخاطر.

توفير الثقة المناسبة لدى المساهمين، والدائنين، والعمالء وذلك لحماية القدرة على توليد األرباح رغم أي خسائر عارضة والتي قد تؤدي 	 

إلى تقلص األرباح أو عدم تحققها.

أساليب ساسكو في التعامل مع المخاطر 

التقييم: 	 

بالتقييم على طريقة اإلدارة لوضع األهداف وتحليل  القائم  يركز 

بأنشطة  ومالئمتها  إرتباطها  ذلك  في  بما  التغير  وإدارة  المخاطر 

الشركة

•  األهداف على مستوى الشركة:

بيانات  - بتوفير  الشركة  مستوى  على  األهداف  قيام  مدى 

تريد الشركة تحقيقه ومع ذلك تكون  واسعة وإرشادات عما 

محددة بالدرجة الكافية بحيـــــث ترتبط مباشــــــرة بهــــــذه الشركة.

الموظفين  - إلى  األهداف  توصيل  بها  يتم  التي  الفاعلية 

ومجلس اإلدارة.

على مستوى  - األهداف  وإتساقها مع  اإلستراتيجيات  عالقة 

الشركة.

توافق خطط األعمال والموازنات مع األهداف على مستوى  -

الشركة والخطط اإلستراتيجية واألوضاع الحالية.

•  األهداف على مستوى األنشطة:

الصلة بين األهداف على مستوى األنشطة واألهداف على  -

مستوى الشركة والخطط اإلستراتيجية.

إتساق األهداف على مســــــتوى األنشــــــطة مع بــــــعضــــــها. -

مالئمة األهداف على مستوى األنشطة مع جميع العمليات  -

التشغيلية الهامة.

خصوصية األهداف على مستوى الشركة. -

•  كفاية الموارد المتعلقة باألهداف:

المهمة(  - النجاح  )عوامل  مهمة  تعد  التي  األهداف  تحديد 

لتحقيق األهداف على مستوى الشركة.

إشتراك جميع مستويات اإلدارة في وضع األهداف ومدى  -

أهتمامهم بتحقيق هذه األهداف.

•  المخاطر:

كفاية اآلليات لتحديد المخاطر الناشئة عن مصادر خارجية. -

كفاية اآلليات لتحديد المخاطر الناشئة عن مصادر داخلية. -

تحديد المخاطر المهمة لكل هدف نشاط مهم. -

وعلى مستوى  - ككل  على مستوى ساسكو  المخاطر  تحليل 

األنشطة وتغيير منهجية تحليل المخاطر ألن كثير منها يصعب 

تقديره  كميًا، وتشمل عملية التحليل ما يلي:

تقدير أهمية الخطر.. 1

تقدير إحتمال حدوث )تكرار( الخطر0. 2

من  تعتبر  والتي  المخاطر  إدارة  بأهمية  اإلدارة  مجلس  من  وإيمانا" 

األطراف  وحقوق  المساهمين  إستثمارات  لحماية  اإلدارة  أساسيات 

ذوي العالقة، يقوم مجلس اإلدارة وبشكل مستمر بتطوير منظومة 

سياسات  مع  تتوافق  التي  واإلجراءات  والسياسات  المخاطر  إدارة 

إستراتيجية  خطة  وضع  خالل  من  وذلك  الداخلية،  والرقابة  الحوكمة 

التعامل  سرعة  وتكفل  المخاطر  تلك  تحديات  لمواجهة  للشركة  عامة 

معها ووضع الحلول الالزمة لها بشكل يقلل من تأثير تلك المخاطر. 

الرقابة  الشركة وسبل  تواجهها  قد  التي  المخاطر  أهم  تصنيف  وتم 

عليها على النحو التالي:

أهم المخاطر التي قد تواجهها الشركة وسبل الرقابة عليها 

المخاطر التشغيلية 
قطاع التجزئة والتشغيل

بسهولة  تتميز  التي  القطاعات  من  والتشغيل  التجزئة  قطاع  يعتبر 

منافسين  توسع  أو  جدد  منافسين  قبل  من  النشاط  في  الدخول 

إلى  القطاع، إضافة  الكلية في  المنافسة  يزيد من حدة  حاليين مما 

العقارات  وتأجير  األراضي  أسعار  على  تؤثر  التي  األسعار  تقلبات 

وتكاليف اإلنشاءات أو التوريد.

الخدمات  تقديم  على  رئيسية  بصورة  يعتمد  القطاع  هذا  أن  كما 

البترولية، ونظرًا إلرتباط القطاع بالتوريدات المستلمة من شركة الزيت 

العربية "أرامكو السعودية" فإن أي تغير في بنود العقد أو األسعار 

يؤثر تأثيرًا سلبيًا على نشاط الشركة.

وضع  تم  والتشغيل  التجزئة  قطاع  في  المنافسة  مخاطر  وإلدارة 

ضوابط للرقابة الداخلية وذلك من خالل:

إشتراط وضع دراسات دقيقة لكل موقع تشتمل على معايير ثابتة . 1

للتأكد من الجدوى اإلستثمارية لتلك المواقع.

القيام ببرنامج تطويري شامل للمواقع الحالية لتأكيد جودة الخدمة . 2

وضمان توافر كافة الخدمات التي يحتاجها العميل، باإلضافة إلى 

إعتماد زيادة حصتها السوقية داخل المدن والتركيز على اإلستحواذ 

الكثافة  ناحية  من  سواءًا  النسبية  األهمية  ذات  المواقع  على 

السكانية أو حركة المرور.

وضع أهداف مالية لتحقيقها وتفعيل الرقابة عليها بشكل شهري . 3

لمعالجة اإلنحرافات أو اإلستفادة منها.

وضع أهداف تشغيلية وتفعيل الدور الرقابي بواسطة مشرفي . 4

والمفاجئة  الدورية  وبالزيارات  والقطاعات  والمناطق  المحطات 

ومراقبة شكاوى العمالء لمعالجتها، من خالل وضع رقم مجاني 

وذلك لزيادة الجودة النوعية للخدمات.

قطاع النقل 

بشكل  وتطويرها  هيكلتها  تم  التي  الرئيسية  القطاعات  من  وهو 

متسارع حيث بدء نشاط النقل كقطاع بشركة ساسكو في عام 2009م 

إلى أن أصبح تحت مسمى "شركة أسطول النقل"، ويتم رفع القدرة 

التشغيلية للقطاع بشكل مستمر بالتزامن مع توفير الكوادر البشرية 

القصوى  اإلستفادة  يضمن  بشكل  عليه  واإلشراف  القطاع  إلدارة 

من خدمات النقل لمواقع الشركة بشكل كامل وخفض تكلفة النقل 

الداخلي، ويقوم القطاع بتقديم الخدمات التالية:

خدمات نقل المحروقات بأنواعها.	 

خدمات نقل المياه والصرف الصحي.	 

النشاط  مزاولة  رخصة  تجديد  القطاع  تواجه  التي  المخاطر  أبرز  ومن 

من وزارة النقل بصورة دورية، وبالرغم من عدم مواجهة الشركة ألي 

عقبات في تجديد الرخصة إال أنها ال تضمن تجديدها مستقباًل مما 

يؤثر ذلك على قدرة الشركة على اإلستمرار في هذا النشاط.

الشركة من  بأعمال  المتعلقة  واللوائح  األنظمة  تغير في  أي  أن  كما 

تحميل ونقل وتفريغ وتخزين للمواد البترولية ومتطلبات حماية البيئة 

من شأنه أن يزيد تكاليف وأعباء الشركة المالية.

أثر الخطر.. 3

النظر في كيفية إدارة الخطر وتقدير اإلجراءات التي يجب . 4

أن تتخذ.

وتتعامل ساسكو مع المــــــخاطر ضمــــــن أربع مجمــــــوعات رئــــــيسية:

تجنب المخاطر:. 1

وتعني محاولة تجنب النشاطات التي تؤدي إلى حدوث خطر ما. 

ومثال على ذلك عــــــــدم شــــــراء ملكية ما أو الدخول في عمل ما.

تقليل المخاطر:. 2

تواجه  التي  اإلستثمارات  حجم  بتخفيض  وذلك  الخطر  تقليل 

المخاطر  تقليل  يمكن  كما  تحمله،  المستثمر  يحب  ال  بعينه  خطرًا 

باإلشتراك مع اآلخرين في تحملها.

نقل المخاطر:. 3

وهي وسائل تساعد على قبول الخطر من قبل طرف آخر وعادة ما 

تكون عن طريق العقود أو الوقاية المالية. التأمين هو مثال على 

نقل الخطر عن طريق العقود.

القبول:. 4

وتعني قبول الخسائر عند حدوثها. إن هذه الطريقة تعتبر إستراتيجية 

التأمين  المخاطر الصغيرة والتي تكون فيها تكلفة  مقبولة في حالة 

ضد الخطر على مدى الزمن أكبر من إجمالي الخسائر )كل المخاطر التي 

ال يمكن تجنبها أو نقلها يجب القبول بها(.
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ضوابط  وضع  تم  النقل  أسطول  بشركة  المتعلقة  المخاطر  وإلدارة 

للرقابة الداخلية وذلك من خالل:

المسؤولين 	  ومساعدة  النقل  لقطاع  التشغيلية  األهداف  تغطية 

على تحسين وتطوير وجدولة التوريد.

والتوصية 	  والسالمة،  األمن  وإجراءات  بقوانين  التقيد  متابعة 

بتصحيح المخالفات.

التأكد من إجراءات ضمان الجودة واإللتزام بمعايير الجودة النوعية.	 

قطاع النادي السعودي للسيارات

الذي يعمل تحت  للسيارات والسياحة  السعودي  النادي  يمثل نشاط 

مظلة منظمات دولية خاضعة لألمم المتحدة ركيزة أساسية بالنشاط 

وثائق  بيع  الناتجة عن  النادي  أرباح نشاط  للشركة، وتمثل  التشغيلي 

األرباح  من  جوهرية  حصة  الجمركية  العبور  ودفاتر  الدولية  الرخص 

رخصة  الشركة  إمتالك  على  يرتكز  النشاط  للشركة، وهذا  التشغيلية 

منذ  الوثائق  تلك  )FIA( إلصدار  للسيارات  الدولي  اإلتحاد  من  دولية 

سنوات عديدة مقابل إلتزامات وأعباء مالية دولية تساهم بشكل كبير 

في تكلفة بيع الوثيقة.

المجاورة،  الدول  بعض  في  السياسية  األحداث  من  الرغم  وعلى 

ودخول بعض المنافسين المحليين )أندية موازية( ونشوء تنظيمات 

جديدة إال إن إيرادات قطاع النادي شهدت تطورًا عن العام الماضي.

ولتقليل مخاطر المنافسة في القطاع وزيادة الحصة السوقية للشركة، 

تعمل الشركة على تطوير خطة توسعية لقطاع نادي السيارات وزيادة 

منتجاته وتعزيز تكاملها باإلضافة إلى التكامل مع موزعين إستراتيجيين 

وتم وضع ضوابط للرقابة الداخلية وذلك من خالل:

عقد إجتماعات دورية مع الموزعين اإلستراتيجيين لزيادة التنسيق . 1

فيما يخص الحصص السوقية.

وضع خطة لزيادة منافذ البيع لتسويق بعض المنتجات ومتابعتها . 2

بشكل شهري.

وضع أهداف مالية لتحقيقها ومتابعتها بشكل شهري.. 3

المراقبة الدورية للمطالبات الجمركية والعمل على تخفيضها.. 4

 )ERP( المخاطر المتعلقة بنظام إدارة موارد المنشأة

  تعتمد كافة إدارات الشركة والشركات التابعة لها وبشكل أساسي 

)ERP( في جميع عملياتها  المنشأة  إدارة موارد  على إستخدام نظام 

التشغيلية والمالية، وبالتالي فإن أي خلل ينشأ بالنظام أو نزاع على 

حقوق ملكيته يؤثر سلبًا على عمليات الشركة والشركات التابعة لها.

مخاطر صدور الئحة جديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة 

الخدمة الصادرة من  الوقود ومراكز  الجديدة لمحطات  الالئحة  تشمل 

محطات  لتوزيع  دقيقة  معايير  على  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة 

إعاقة  أو  إزعاج  الخدمة جغرافيًا وعدم تسببها في أي  الوقود ومراكز 

تحديد  إلى  باإلضافة  مجاورة،  بمنشآت  اإلضرار  أو  المرورية  الحركة 

التصميمية  والمعايير  وخارجها  المدن  داخل  المحطات  مساحات 

وإشتراطات السالمة والحفاظ على البيئة.

على  الحصول  من  تتمكن  لم  إذا  الشركة مستقباًل  أعمال  تتأثر  وقد 

تراخيص اإلنشاء أو التشغيل الالزمة سواء كان ذلك لمحطاتها القائمة 

أو الجديدة.

مخاطر البيئة التشريعية 

التغيرات التي  تعمل الشركة في بيئة تشريعية ديناميكية وقد تؤثر 

تطرأ على األنظمة والقوانين السارية في المملكة العربية السعودية 

على أعمال الشركة سواًء سلبًا أم إيجابًا، ولتقليل األثر السلبي لهذه 

التغيرات "إن وجدت" تقوم الشركة باإلطالع الدائم على التعديالت 

التي تتم على األنظمة بشكل آني ودراسة أثر هذه التعديالت على 

أعمالها ومن ثم إتخاذ الخطوات الالزمة لتقليل أثر هذه التعديالت أو 

محاولة توظيفها في ما يخدم أعمالها.

ومن أبرز المخاطر القائمة أنه يجب إستخراج رخصة مزاولة النشاط من 

وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني لكل موقع وتجديدها 

بصورة دورية، وقد يتأثر نشاط الشركة مستقباًل في حال لم تتمكن 

الشركة من إستخراج أو تجديد هذه الرخص.

مخاطر قانونية

أيضًا تواجه الشركة مخاطر قانونية متعلقة بمطالبات مالية مستحقة 

لها على بعض المستأجرين والمدينين وذلك لتحصيل مبالغ مستحقة 

العمالية  القضايا  بعض  كذلك  ويوجد  سابقة،  سنوات  عن  للشركة 

المرفوعة على الشركة ويجري العمل من خالل اإلدارة القانونية في 

الطرق سواء  بجميع  المالية وتحصيلها  الحقوق  لمتابعة هذه  الشركة 

الودية أو القضائية.

المخاطر المتعلقة بالموارد البشرية

تتطلب التشريعات في المملكة تحقيق نسبة سعودة للوظائف في 

من  نسبة سعودة  يتطلب  الذي  نطاقات  برنامج  خالل  من  الشركات 

المطلوبة  السعودة  نسبة  الشركة  حققت  وقد  العاملين،  إجمالي 

اإلدارية  الوظائف  من  العديد  اإلستمرار في سعودة  إلى  وتسعى 

بالشركة تزامنًا مع خطتها التوسعية التي تتطلب العديد من العمالة 

في مواقعها المختلفة.

المخاطر وإدارتها

المخاطر المتعلقة بالسوق

وتتمثل في:

المخاطر المتعلقة بالنمو والتوسع:	 

فإن  - جديدة،  مواقع  وإضافة  بإفتتاح  الشركة  نمو  إلرتباط  نظرًا 

بإختيار  تقوم  التوسعية  سياساتها  تحقيق  سبيل  في  الشركة 

المواقع وعمل دراسة شاملة لها من كافة النواحي إلتخاذ القرار 

المناسب للشراء أو اإلستئجار.

كما أن قدرتها على اإلستمرار في النمو مرتبط بتوفر الموارد  -

البشرية من كفاءات إدارية وخبرات تشغيلية وعمالة في الوقت 

المناسب، حيث تبذل الشركة الجهد الالزم لتوفر هذه الموارد.

عدم  - بسبب  والتطوير  اإلنشاء  مشاريع  تأخر  أن  إلى  باإلضافة 

إلتزام المقاولين بالجدول الزمني المحدد إلنتهاء المشروع يؤدي 

وتقوم  التشغيلية،  الخطة  حسب  المواقع  تشغيل  تأخر  إلى 

والتنفيذ  المقاولين  أعمال  بمتابعة  بالشركة  المعنية  اإلدارات 

بصورة مستمرة.

مخاطر البيئة التنافسية:	 

لتقديم  - المنافسة  بحدة  واإلستراحات  المحطات  قطاع  يتميز 

أفضل الخدمات، ويرتبط نمو الشركة ومستويات أرباحها على 

قدرتها على التنافس بنجاح والحفاظ على موقفها الريادي بين 

الشركات األخرى.

المخاطر المتعلقة بتطوير شبكات الطرق السريعة )بدائل النقل(

تعمل الدولة على التطوير المستمر لشبكات الطرق السريعة والذي 

من الممكن أن ينتج عنه تغير بعض مسارات الطرق التي تقع عليها 

مواقع اإلستراحات والمحطات الخاصة بالشركة، باإلضافة إلى البدء 

السكك  وخطوط  المترو  وشبكة  العام  النقل  مشاريع  تنفيذ  في 

الحديدية لربط مناطق المملكة بعضها البعض مما قد يؤثر هذا سلبًا 

على مستوى األرباح التشغيلية للشركة.

 وبهذا الخصوص تقوم الشركة بوضع رقابة عليها من خالل:

دراسة مشاريع الطرق الجديدة والسكك الحديدية والخطط التوسعية 

إستراتيجيًا  مواقعها  لتخطيط  دوريًا  المملكة  في  الطرق  لشبكات 

ودراسة الخيارات والحلول للمواقع القائمة حاليًا، والتأكد من إحتمالية 

تأثرها بسبب تطوير شبكات الطرق من عدمها.

المخاطر المتعلقة بصدور نظام أندية السيارات والدراجات النارية 

النادي  نشاط  على  األثر  ذات  النقاط  بعض  على  النظام  إشتمل 

النظام  دراسة  على  الشركة  وتقوم  والسياحة،  للسيارات  السعودي 

اإلجراءات  إتخاذ  ثم  ومن  النادي  أعمال  على  المتوقع  التأثير  وتحديد 

الالزمة للتعامل مع مقتضيات النظام.

التي تشملها وثيقة  للنادي  الجمركية  بالمطالبات  المتعلقة  المخاطر 

تأمين اإلتحاد الدولي 

الدولي  اإلتحاد  تأمين  وثيقة  تشملها  ال  جمركية  مطالبات  توجد 

للسيارات بسبب عدم شمول بعض الدول للتغطية التأمينية، وتقوم 

الثبوتية  األوراق  كافة  من  بالتأكد  للسيارات  السعودي  النادي  شركة 

عند إصدار دفاتر العبور الجمركية )تريبتك( ، كما يتم تكوين مخصص 

لتغطية هذه المطالبة كنسبة من المبيعات الشهرية للدفاتر.

المخاطر المتعلقة بمنح األراضي واألراضي المسلمة من الدولة

صدر األمر السامي الكريم رقم 11499 في 1401/05/18هـ القاضي 

بتسليم الشركة األراضي الالزمة مع إبقاء ملكيتها للدولة، باإلضافة 

بمنح  القاضي  1405/02/08هـ  في  214/م  رقم  السامي  األمر  إلى 

الشركة عدد )34( موقعًا من األراضي التي سلمت لها. وبناءًا على 

ذلك طلبت الشركة منحها المواقع التي سلمت لها أو ستسلم لها 

إلقامة إستراحات عليها.

قامت  فقد  إستالمها  وتم  صكوك  لها  التي  بالمنح  يتعلق  وفيما 

الشركة بتقييمها من عدة شركات متخصصة وتم إدراجها بالسجالت 

المحاسبية، أما األراضي الممنوحة والتي لم يتم إصدار صكوك لها 

وبالرغم من إيمان الشركة بأهمية السعودة كمطلب تنموي وطني، 

وعدم  نشاطها  طبيعة  بسبب  وتحديات  مصاعب  تواجه  الشركة  فإن 

مناسبة أعمالها للمواطنين طالبي العمل وإعتمادها بشكل رئيسي 

السعودة  نسبة  تحقيق  معه  يصعب  مما  الوافدة  العمالة  على 

العمالة  تكاليف  إرتفاع  سيما  ال  بذلك  المتعلقة  المخاطر  وإستمرار 

والتوظيف.

وتم وضع ضوابط للرقابة الداخلية وذلك من خالل:

المتابعة المستمرة لتحديثات ومتطلبات مكتب العمل فيما يخص . 1

السعودة والنطاقات.

التأكد من حصول الموظفين على التدريب الكاف للقيام بواجباتهم . 2

بفاعلية.

التأكد من مراقبة وتقييم األداء بصفة دورية.. 3

نسبة . 4 لزيادة  القطاعات  اإلشرافية في  الوظائف  متابعة سعودة 

السعودة.
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تسعى الشركة مع الجهات المعنية للحصول على صكوكها والعمل 

على تمكينها من هذه المواقع. 

تم  المواقع  من  عدد  هنالك  الممنوحة،  األراضي  إلى  باإلضافة 

ببناء  الشركة  قامت  ما  منها  إستالم  بمحاضر  الدولة  من  إستالمها 

محطات عليها وبعضها تسعى الشركة مع الجهات المعنية لتمكينها 

الكريم  السامي  األمر  المواقع لإلستفادة منها، وقد صدر  تلك  من 

التي  بالمواقع  باإلكتفاء  القاضي  1420/11/24هـ  في  1315/م  رقم 

سبق منحها لشركة ساسكو وتأجيرها بقية المواقع المسلمة أو التي 

ستسلم لها مستقباًل بأجرة مناسبة مع التأكيد على اإلستفادة منها 

للغرض المخصصة من أجله. ويتم العمل حاليًا مع الجهات الحكومية 

إلستالم األراضي وتحديد أجرتها، وقد تتأثر الشركة سلبًا في حال تم 

تأخير تسليم تلك المواقع من قبل الجهات الحكومية ذات العالقة أو 

إرتفاع القيمة التأجيرية المحددة لها. هذا وتعمل الشركة على تقييم 

الموقع والقيمة اإليجارية بشكل أولي قبل إتخاذ قرار اإلستثمار في 

الموقع من عدمه. 

المخاطر المتعلقة بالتأمين 

والشركات  الشركة  وممتلكات  منسوبي  كافة  التأمين  وثائق  تغطي 

التابعة، وقد تتأثر النتائج المالية للشركة أو شركاتها التابعة بحدوث أي 

خسائر مستقبلية لم يتم تغطيتها ضمن الوثائق التأمينية.

المخاطر المتعلقة باإلئتمان 

على  ما  طرف  مقدرة  عدم  في  باإلئتمان  المتعلقة  المخاطر  تتمثل 

بإلتزاماته مما ينتج عن ذلك تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية،  الوفاء 

ولتقليل أثر هذه المخاطر تنص سياسة الشركة على أن كافة عمالء 

اآلجل يخضعون للتحقق من الناحية االئتمانية ومقدرتهم على الوفاء 

باإللتزامات.

مخاطر التمويل 

حصلت الشركة على تمويل خارجي لتمويل أعمال الشركة وتوسعاتها 

على المدى القصير والمتوسط من أجل زيادة اإلستثمارات وتسريع 

وتيرة التوسع األفقي والرأسي في أعمالها، وبالتالي تحقيق األرباح 

وتعظيم حقوق المساهمين مستقباًل بمشيئة الله.

وضع  خالل  من  عليها  رقابة  بوضع  الشركة  تقوم  الخصوص  وبهذا 

أهداف مالية وتشغيلية لتحقيقها وتفعيل الرقابة عليها بشكل شهري 

وليس  المثال  سبيل  وعلى  منها  اإلستفادة  أو  اإلنحرافات  لمعالجة 

الحصر:

مراقبة تحقيق المستهدف من التوسع – عدديًا.	 

مراقبة تحقيق المستهدف من األداء المالي.	 

وأسباب 	  الفعلية  بالنتائج  الموازنات  ومقارنة  وتحليل  إجراء 

اإلنحرافات.

مراجعة التدفقات النقدية بصورة مستمرة والعمل على تحسينها.	 

جدولة التوسعات.	 

مخاطر االستثمار 

تمتلك ساسكو محفظة استثمارية في شركات أخرى وقد تكون عرضة 

في  أو  الشركات  بتلك  متعلقة  إدارية  أو  تشغيلية  أو  مالية  لمخاطر 

السوق التي تعمل به، ولتقليل أثر هذه المخاطر تعمل الشركة على 

إجراء دراسات داخليًا أو من قبل إستشاريين مختصين عن وضع تلك 

اإلستثمارات لتقييم جدوى اإلحتفاظ بها كما تقوم الشركة باإلطالع 

دوري  وبشكل  بها  المستثمر  الشركات  أعمال  نتائج  على  المستمر 

للوقوف على أوضاعها بشكل عام.

كما تمتلك ساسكو محفظة إستثمارية في أوراق مالية في السوق 

السعودي والتي تعتبر عرضة لتقلبات أسعار األسهم وفق المتغيرات 

السائدة في السوق.

ولتقليل أثر هذه المخاطر:

المالية 	  األوراق  دراسة  خالل  من  رقابي  ضابط  الشركة  وضعت 

دوري  بشكل  المالي  أداءها  وتقييم  المحفظة  في  الموجودة 

المدى  األوراق على  بتلك  االحتفاظ  للوقوف على جدوى  شهري 

طويل األجل. 

دراسة الوضع المالي للشركات المستثمر بها وتقييم األداء بشكل 	 

ربع سنوي وسنوي.

العمل على التخلص من بعض اإلستثمارات للتركيز على النشاط 	 

األساسي للشركة متى ما سنحت الفرصة المناسبة.

المخاطر وإدارتها

مفهوم
الرقابة
الداخلية

أهم
األدوات واألساليب 
المستخدمة للمراجعة

السنوية لفاعلية
الرقابة الداخلية

الرقابة
الداخلية

اإلجراءات
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إجراءات  على سالمة  لذلك  المحتملة  التأثيرات  مع  المراجعة  موضع 

القيمة  التركيز على األنشطة ذات  بالشركة، مع  العمل والمعامالت 

نظام  فاعلية  على  ركزت  كما  المخاطر.  حجم  إزدياد  بسبب  المرتفعة 

إحتماالت  من  يزيد  الضعيف  الرقابة  نظام  أن  حيث  الداخلية  الرقابة 

تحقق الخسارة وزيادة حجم المخاطر، فيما يقلل نظام الرقابة الفعال 

التوصيات  تقرير  كل  أيضًا  ويتضمن  المخاطر.  هذه  إحتماالت  من 

إجراءات  مستوى  لرفع  المالحظات  هذه  مع  التعامل  بكيفية  الخاصة 

الرقابة الداخلية.

ومن أهم نقاط التركيز التي اعتمدت عليها تقارير المراجعة الداخلية:

على 	  لألهداف  أساسًا  بإعتبارها  اإلستراتيجية  الخطة  تغطية 

مستوى الشركة.

التأكد من توافق خطط اإلدارات مع أهداف الشركة ككل.	 

تغطية مؤشرات األداء المستخدمة في الخطط التنفيذية للشركة.	 

استخدام نماذج رسمية دورية.	 

التحقق من أن األصول الثابتة تمثل قيم فعلية تملكها الشركة.	 

ضمان توفير الموارد والمهارات الالزمة والمناسبة لدعم األعمال.	 

أن مرافق تكنولوجيا المعلومات وخدماتها تدعم كل من األهداف 	 

اإلستراتيجية للشركة وتحافظ على الميزة التنافسية.

وجود سياسات وإجراءات إلعداد الخطط.	 

التحقق من إجراءات األمن والسالمة.	 

التحقق من دليل سياسات وإجراءات األجور.	 

آلية الجرد المستمر وقصور البرنامج اآللي الحالي.	 

التأكد من جدولة التشغيل لضمان كميات كافية من المخزون .	 

تغطية النقدية المتوفرة إلستمرارية عمليات التشغيل المخطط لها.	 

إعالن القوانين والتعليمات وسياسة الشركة في مواقع واضحة.	 

التحقق من تدريب الموظفين الحاليين علي القيام بأعمال متعددة.	 

التأكد من معايير الجودة النوعية.	 

إنشاء برامج صيانة دورية/ وقائية للمعدات والمركبات.	 

المتابعة الدورية لتواريخ  إنتهاء الرخص التشغيلية.	 

التحقق من إجراءات األمن والسالمة.	 

إلتخاذ 	  النقدية  التدفقات  لقائمة  المالى  التحليل  توفر  من  التأكد 

القرارات المالية واإلدارية المناسبة.

تفادي توقف التوريد إلى أقل حد ممكن.	 

مراجعة آلية التحصيل، ومتابعة التأخر في السداد.	 

شروط 	  مع  متوافقة  المستأجرين  لجميع  موثقة  عقود  وجود 

وأهداف وخطة الشركة.

التي قامت بها لجنة المراجعة

لجنة  أثارته  وما  الداخلية  المراجعة  إدارة  مخاطر  تقييم  ضوء  في 

المراجعة من توصيات  لتطوير نظام الرقابة الداخلية بالشركة وعلى 

ضوء ما أثاره المراجع القانوني في خطابه لإلدارة، فإن الشركة تتجه 

إلى تطوير أنظمة الرقابة الداخلية لديها وتطوير إدارة المخاطر. ولم 

تلحظ اللجنة من واقع التقارير التي تلقتها أن هناك مالحظات هامة 

تؤثر على فاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة.

 ومن أهم توصيات لجنة المراجعة ما يلي:

إعادة تقييم بعض استثمارات الشركة بقيمها العادلة.. 1

الخسائر غير المحققة ومعالجتها، التوصية بمعالجة الهبوط الدائم . 2

فى قيمة اإلستثمارات طبقًا لمعايير المحاسبة السعودية.

والديون . 3 المخزون  خاصة  للمخصصات،  واضحة  سياسة  إعداد 

المشكوك فى تحصيلها.

دراسة ومعالجة الضعف في نظام الرقابة الداخلية على المخزون.. 4

ضرورة التحكم في المصروفات وتخفيض األعباء المالية.. 5

منها . 6 المرتفعة  خاصة  الداخلية،  المراجعة  إدارة  مالحظات  أهمية 

ومالها من عالقة بتفعيل نظام الرقابة الداخلية.

الرقابة الداخلية

مفهوم الرقابة الداخلية لدى ساسكو

الرقابة الداخلية هي سلسلة من اإلجراءات والعمليات تتم بواسطة 

مجلس إدارة الشركة واإلدارة وموظفيها لتوفير تأكيدًا معقواًل فيما 

يتعلق بتحقيق األهداف التالية:

كفاءة وفاعلية العمليات.	 

مصداقية التقارير المالية.	 

اإللتزام بالقوانين والتعليمات ذات العالقة.	 

األدوار والمسئوليات لدى ساسكو

الداخلية، 	  الرقابة  عن  المسؤولية  من  جزء  عليه  بالشركة  فرد  كل 

ومع ذلك فمجلس اإلدارة هو الجهة المسؤولة عن نظام الرقابة 

بصفة  المسؤول  هو  األول  التنفيذي  والمدير  للشركة.  الداخلية 

نهائية عن النظام الرقابي.

يتم توفير الرقابة الداخلية بواسطة عدد من األطراف كل منهم له 	 

مسؤوليات مهمة، فمجلس اإلدارة سواء )بصفة مباشرة أو من 

خالل لجانه( واإلدارة والمراجعون الداخليون والموظفون األخرون 

يقدمون جميعًا مساهمات مهمة لنظام فاعل للرقابة الداخلية.

لفاعلية  السنوية  للمراجعة  المستخدمة  واألساليب  األدوات  أهم 

الرقابة الداخلية

KPIs  التقرير الشهري لإلدارات يتضمن مؤشرات األداء

تحليل لمقارنة الموازنة بالنتائج الفعلية وأسباب اإلنحرافات.. 1

نسبة المواقع المحققة للموازنة.. 2

إنقطاعات الوقود.. 3

شكاوي العمالء بخصوص الخدمة.. 4

دوران الموظفين )العمالة(.. 5

دوران الموظفين )المشرفين(.. 6

الزيارات الميدانية المفاجئة.. 7

تراخيص التشغيل.. 8

طلب التعويضات.. 9

اإليداعات اليومية.. 10

 تدريب الموظفين.. 11

التسرب الوظيفي للعمالة.. 12

تصحيح طرق العرض للمنتجات.. 13

إنقطاعات المواد التموينية.. 14

وضع خطة للتوريد.. 15

تصميم وتنفيذ برنامج صيانة دورية.. 16

الوقت المستغرق لدراسة موقع حتى نقل ملكيته.. 17

تحقيق المستهدف من التوسع – عدديًا.. 18

تحقيق المستهدف من األداء المالي.. 19

تراخيص اإلنشاء والترميم.. 20

وضع خطة للتسويق.. 21

زيادة منافذ البيع.. 22

منتجات جديدة وتحالفات.. 23

اإلستقطاب والتعيين.. 24

الحماية واألمان.. 25

مراقبة سجل مخالفات العاملين. . 26

المراقبة المالية والممتلكات.. 27

والمحاسبية  المالية  بالنواحي  المتعلقة  لإلجراءات  الدورية  المراجعة 

وعمليات إعداد التقارير المالية

وإتساقها  والمحاسبية  المالية  اإلجراءات  سالمة  من  ساسكو  تتأكد 

مع المعايير المهنية المتعارف عليها والقوانين ذات العالقة المنظمة 

للممارسات المالية والمحاسبية وإعداد التقارير بشكل دوري. 

المراجعة الداخلية

المخاطر  أساس  على  خطة  بوضع  الداخلية  المراجعة  إدارة  قامت 

والمراجعين  اإلدارات  ومسؤولي  اإلدارة  مجلس  مع  بالتنسيق 

الداخلية  للمراجعة  عمل  خطة  وضع  أساسها  على  وتم  القانونيين، 

ويتم تحديث المخاطر بشكل مستمر إستنادًا إلى تطور ظروف العمل، 

والهدف من هذه الخطط هو وصف كيفية التعامل مع هذه المخاطر 

وتحديد كيف ومتى وبمن سيتم تجنب أو تقليص نتائجها.

ولقد تضمنت خطة المراجعة الداخلية )على أساس المخاطر( األهداف 

التالية:

تقييم فعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية والعمليات.	 

فهم السياسات واإلجراءات.	 

التأكد من اإلمتثال للقوانين واللوائح والعقود والسياسات الخاصة 	 

بالشركة.

التأكد من الحفاظ على أصول الشركة.	 

موثوقية وسالمة المعلومات المالية والتشغيلية.	 

مقارنة الممارسات الحالية للشركة مع أفضل الممارسات المتبعة.	 

لألنشطة 	  الداخلية  الرقابة  لتحسين  المتاحة  الفرص  تحديد 

والعمليات.

رفعت  التي  والدورية(  )الميدانية  المراجعة  تقارير  جميع  وتضمنت 

لمجلس اإلدارة واإلدارة العليا واإلدارات المختلفة المالحظات ونقاط 

الضعف الخاصة بإجراءات الرقابة الداخلية في اإلدارات أو العمليات 
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تطبيق
الالئحة

حوكمة
الشركة

وضع
اإلستراتيجية
واألهداف

الرئيسية للشركة

التنظيم
واإلجراءات

المتخذة

حوكمة الشركة
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جدول أعمال الجمعية العامة العادية الحادية والثالثون 

يوصي مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ساسكو السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهمًا فأكثر 

بحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والثالثون، الذي سيعلن عن موعد إنعقاده الحقًا بعد الحصول على الموافقات الالزمة من الجهات 

المعنية للنظر في جدول األعمال التالي: 

جدول أعمال الجمعية العامة العادية الحادية والثالثون:

الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.. 1

الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والميزانية العمومية والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م. . 2

الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بإيقاف إحتساب اإلحتياطي اإلتفاقي إعتبارًا من نهاية العام المالي 2013م وتحويل رصيده إلى . 3

اإلحتياطي النظامي.

الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2013م بإجمالي مبلغ 33.750.000ريال أي بما يعادل . 4

7.5% من القيمة اإلسمية للسهم وبواقع 0.75 ريال لكل سهم على أن تكون أحقية األرباح للمساهمين المسجلين بسجالت الشركة بنهاية 

تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة.

الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بصرف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع )200 ألف ريال سعودي(، لكل عضو عن العام المالي . 5

المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.

تجديد الترخيص الممنوح لسعادة رئيس مجلس اإلدارة بإمتالكه حصة غير مباشرة في أحد الشركات التي تمارس نشاط مشابه ألعمال . 6

الشركة.

الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م . . 7

إختيار مراقب الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية  للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية بما . 8

فيها الربع األول من العام المالي 2015م وتحديد أتعابه.

الخاتمة

وفي الختام يتقدم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بالشكر الخالص لمساهمي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات 

ساسكو ومنسوبيها ولكل من دعم مسيرة نجاح الشركة وساهم في تحقيق أهدافها.

والشكر موصول لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك/ عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله وسمو ولي عهده األمين صاحب السمو 

الملكي األمير/ سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير/ مقرن بن عبدالعزيز آل سعود. 

حفظه الله على كل ما يقدمونه لهذه البالد الطاهرة من جهود عظيمة ودعم ال محدود لتنمية إقتصادها وتحفيز وتطوير بيئة األعمال، ومجلس 

اإلدارة يتطلع إلى مشاركة مساهمي الشركة في إجتماع الجمعية مرحبين بأية مقترحات وآراء تعزز من أداء الشركة في أعمالها.

والله الموفـــق,,,

مجلـــس اإلدارة

حوكمة الشركة

التنظيم واإلجراءات المتخذة 

تم خالل العام المالي 2009م تطوير وثيقة "الئحة حوكمة الشركة" التي تشمل القواعد والمعايير والضوابط المتعلقة بإدارة الشركة السعودية 

لخدمات السيارات والمعدات ساسكو من أجل تعزيز وضمان تطبيق أفضل أساليب الحوكمة لحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وقد 

تم تطوير الالئحة بما يتماشى مع الالئحة اإلسترشادية لحوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وتم إعتمادها من قبل مجلس اإلدارة 

في 22 ديسمبر 2009م، كما تم عمل تعديالت على الالئحة وتمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة العادية الثالثون والتي إنعقدت 

بتاريخ 7 مايو 2013م، وقد تم تزويد هيئة السوق المالية بنسخة من الئحة حوكمة الشركة المعتمدة بتاريخ 11 مايو 2013م.

تطبيق الئحة الحوكمة 

تم تطبيق كافة بنود الئحة الحوكمة في الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ساسكو عدا ما يلي:

أسباب عدم التطبيقنص المادة/ الفقرةالفقرةرقم المادة في الالئحةم

بالسادسة1

أســــــلوب  إتبــــــاع  يجــــــب 
التصـــــويت الــــــتراكمي عند 
التصـــــويت إلختيــــار أعــضاء 
مجلس اإلدارة في الجمعية 

العامة.

آلية  على  للشركة  األساسي  النظام  ينص  لم 
إلى  الشركة  وتسعى  التراكمي.  التصويت 
الذي  التجارة  وزارة  من  الصادر  التعميم  تطبيق 
العمل  المساهمة  الشركات  جميع  على  ينص 
على تطبيق التصويت التراكمي إلختيار أعضاء 
بما  األساسي  النظام  وتعديل  اإلدارة  مجلس 

يتفق مع ذلك.
للجمعية  دعوة  بعمل  الشركة  قامت  وقد 
 17 بتاريخ  لإلنعقاد  الثامنة  عادية  الغير  العامة 
أبريل 2013م )اإلجتماع األول( و7 مايو 2013م 
األساسي  النظام  لتعديل  الثاني(  )اإلجتماع 
التصويت  أسلوب  إتباع  بإضافة  للشركة 
إال  إختيار أعضاء مجلس اإلدارة،  التراكمي عند 
النصاب  إكتمال  لعدم  تنعقد  لم  الجمعية  أن 

القانوني.
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المحترمين السادة/ مساهمي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(   
)شركة مساهمة سعودية(

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعـد،،،

راجعنا قائمة المركز المالي المجمعة للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )شركة مساهمة سعودية( كما في2013/12/31م وقائمة 

التاريخ،  ذلك  المنتهية في  للسنة  المجمعة  المساهمين  التغيرات في حقوق  وقائمة  المجمعة،  النقدية  التدفقات  وقائمة  المجمعة،  الدخل 

واإليضاحات من رقم )1( حتى رقم )42( المعتبرة جزءًا من هذه القوائم المالية الُمعدة من قبل إدارة الشركة وفقًا لنص المادة رقم )123( من 

عليها في  المتعارف  المراجعة  لمعايير  وفقًا  مراجعتنا  تمت  التي طلبناها، وقد  والمعلومات  البيانات  كافة  مع  لنا  والمقدمة  الشركات  نظام 

المملكة والتي شملت فحص السجالت المحاسبية واإلجراءات األخرى التي رأيناها ضرورية لتكوين درجة معقولة من القناعة تمكننا من إبداء 

الرأي على القوائم المالية.

وفي رأينا: فإن القوائم المالية المذكورة بعاليه وإيضاحاتها من رقم )1( إلى رقم )42( ككل: 

ُتظهر بعدل المركز المالي المجمع للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )شركة مساهمة سعودية( كما في 2013/12/31م ونتائج . 1

أعمالها وتدفقاتها النقدية في ذلك التاريخ  في ضوء العرض واإلفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية، ووفقًا للمعايير 

المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمعايير المحاسبية األخرى المتعارف عليها والمالئمة لظروف الشركة.

تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية، وهي مطابقة للدفاتر والسجالت . 2

المحاسبية المدونة على الحاسب اآللي.

تقرير مراقبي الحسابات

التاريخ: 1435/04/19هـ 

الموافق: 2014/02/19م  

المحاســبون السعوديون

 إبراهيم بن محمد السبيل

القوائم المالية وتقرير 
مراقب الحسابات
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قائمة المركز المالي المجمعة 
كما فى 2013/12/31م

قائمة الدخل المجمعة عن السنة 
المنتهية في 31 ديسمبر

رقم اإليضاحالبيــــان
2012م2013م

ريال سعوديريال سعودي

األصـــــــــــــــــول:
األصـــــــول المتـــــداولة:

130.957.37190.800.243)24(إجمـالي النقديــة ومـا فـي حكمهـــا
40.594.85331.370.982)25(الذمــــــم المـــدينة  )بالصافــي(

4.478.4682.579.608مبالغ مسـتحقة من أطراف ذات عالقـــة
17.115.08517.759.307)26(المخــــــــــــــــــــزون

53,563,33241.054.129)27(دفعات مقدمه و أرصــــدة مدينــــة أخــــــرى
246.709.109183.564.269إجمـــالي األصــول المتداولــــــة

207.487.450178.391.100)28(استثــمارات طويــــلة األجــــــل
86.692.81588.867.251)29(مشــــروعات تــحت التنـــــفيذ
537.541.642470.542.599جدول رقم )1(صافى  األصــــول الثابتـــــــة
7.065.78011.952.377صـــافى األصـــول األخـــــرى

838.787.687749.753.327إجمــالي األصـــــول الغير متداولة
1.085.496.796933.317.596إجمـــــــالي األصـــــــول

الخصــوم وحقــوق المســــاهمين:
الخصــــــوم المتداولــــــــة:
51.227.96929.739.153تسهيالت مرابحه – متداول 

20,598,28821.306.149)30(دائنــــــــــــــــــــون 
31.053.80724.477.283)31(أرصــــدة دائنـــــة أخـــــرى

9.084.1055.362.773)32(مخصص الزكــــــاة الشـــــرعية
36.134.74434.706.700)33(توزيعــات مســتحقة للمســـاهميـن

148.098.913115.592.058إجمـــالي الخصــوم المتداولـــــة
4.126.3783.368.672مخصـص مكافـأة نهايــة الخدمــــة
204.609.272120.405.622)34(تسهيالت مرابحة – غير متداولة

208.735.650123.774.294إجمــالي الخصـــوم الغيــر متـداولة
356.834.563239.366.352إجمـــــالي الخصــــــــــوم

حقـــــوق المســـــــاهميـن:
450.000.000450.000.000)5(رأس المـــــــــــــــــال

52.115.01648.135.053)23(االحتياطـــــي النظامــــــــي
13.073.43011.083.449)23(االحتياطـــــي االتفاقــــــــي

111.337.578121.622.568منـــح وهبــــات أراضــــــى
خسائرغير محققة ناتجة عن إعادة تقييم 

)50.769.071()21.672.721(االستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع

123.808.930113.879.245األربـــــاح المبقـــــــــــاة
728.662.233693.951.244حقــــــوق المســـــــاهميـن

1.085.496.796933.317.596إجمـالي الخصوم وحقـوق المســاهميـن

* اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )42( جزءا ال يتجزأ من القوائم المالية.

رقم اإليضاحالبيــــان
2012م2013م

ريال سعوديريال سعودي

369.603.701344.976.000)35(اإليـــــــــــــــــــــــــــــــــرادات
)316.978.439()336.541.056(تكلفـــــة اإليــــــــــرادات

33.062.64527.997.561إجمــــــــــالي الربــــــــــــــح
مصــــروفات األعمـــال الرئيسـية:

)2.364.381()1.785.273(مصــــــــــــــــاريف التســــــــــــــــويق
)21.008.463()22.836.572()36(مصـاريف عموميــة وإداريـــــــة

)23.372.844()24.621.845(إجمـالى مصـروفات األعمـال الرئيســية
8.440.8004.624.717الدخـل من العمليــات الرئيســــــية

26.288.92240.176.029)37(إيــــــرادات من اإلستثـــــــمارات
)7.875.000(- خســــــــــــائـر إستبعاد استثـــــمارات

8.696.0948.272.360)38(أربـــاح رأسمــــــــــــالية
-)949.883(أعبـــــــاء ماليــــــــــة

1.652.6791.026.436إيــــــــرادات متنوعة 
44.128.61246.224.542صـافي دخـل الفتـرة الحاليـة قبل الزكاة

)1.165.607()4.328.983()32(الزكـاة الشـــرعية للفتـرة الحــالية
39.799.62945.058.935صـافي دخـل الفتــــرة الحاليــــة

0.881.00ربـــــــح الســـــــــهم

* اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )42( جزءا ال يتجزأ من القوائم المالية.

بيان )ب(          )بيان أ(
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قائمة التدفقات النقدية 
بيان )ج(المجمعة فى 2013/12/31م 

البيــــان
2012م2013م

ريال سعوديريال سعودي

التدفــق النقــدي مـن األنشطــة التشغيليــة:
44.128.61246.224.542صــــافي دخـــــل الفتـــــــــــــــرة قبل الزكاة 

تعديـــالت البنـــود الغيـــر نقديــــــــــة: 
15.445.53912.257.242إستهالك األصول الثابتة

4.670.2222.619.199مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها
598.7471.437.883إطفاء األصول األخرى

757.706399.725مخصـص مكافــأة نهايــة الخدمــة 
التغيــرات فـي األصــول والخصــوم التشغيليـــــة:

)12.065.574()13.894.093(صافى الذمم المدينة 
644.2223.803.155المخــــــــــــــــــــــــــــزون

)14.668.274()14.408.063(دفعات مقدمة،أرصـدة مدينـة أخـرى وأطراف ذات عالقة 
5.774.409)707.861(الدائنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون 

6.576.52310.025.952أرصــــــــــدة دائنـــــــــة أخـــــــــرى
)1.057.836()607.651(المسدد من الزكاه

43.203.90354.750.423صافــي التدفــق النقــدي مـن األنشطـة التشغيليـــة
التدفــق النقــدي مـن األنشـطــة االسـتثماريــــة:

)195.239.756()96.797.243(إضافات األصــــول الثابتـــــــــــــــة
14.352.6612.933.349صافى اإلستبعادات من األصــــول الثابتــــة

)7.373.833(4.287.850التغيـر فــي األصــول  األخرى
)27,986.227(2.174.436التغير فى المشروعات تحت التنفيذ

27.880.000-التغيـر فــي االســـــــتثمــــــارات
)199.786.467()75.982.296(صافــي التدفــق النقــدي مـن األنشطــة االستثماريـة
التدفــق النقــدي مــن األنشـطــة التمويليــــــة:

105.692.46789.448.759تسهيالت المرابحة
)21.939.602()22.471.956(التغير في التوزيعات المستحقة للمساهمين

111.761.105)10.284.990(األربــــــــاح المبـــــــــــقاة ومنح األراضى
72.935.521179.270.262صافـــي التدفــق النقــدي مـن األنشطــة التمويليــة

40.157.12834.234.218صافـــى التدفقــات النقديـــة للفترة  الحالـــــية
90.800.24356.566.025رصيــد النقديــة ومـا فــي حكمهــا أول الفترة
130.957.37190.800.243رصيــد النقديــة ومـا فــي حكمهــا آخــر الفترة

)50.769.071()21.672.721(التغير فى الخسائر الغير محققة من األوراق المالية المتاحة للبيع

* اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )42( جزءا ال يتجزأ من القوائم المالية.

البيــــان
2012م2013م

ريال سعوديريال سعودي

* رأس المــــــــــــــال:
450.000.000450.000.000الرصــيد فـى بدايـــة العــــام
450.000.000450.000.000الرصـــيد فـى نهــاية العام

* االحتياطـــــي النظامــــــي:
48.135.05343.629.160 الرصـــيد فــى بدايــة العـــام

3,979,9634.505.893المحول من أرباح العام
52,115,01648.135.053 الرصــيد فـى نهــايةالعام

* االحتياطـــــي االتفاقـــــــي:
11.083.4498.830.502 الرصـــيد فــى بدايــة العـــام

1,989,9812.252.947المحول من أرباح العام
13,073,43011.083.449 الرصــيد فـى نهــاية العام

منح وهبات أراضى:
121.622.568121.622.568الرصـــيد فــى بدايــة العـــام

-)10.284.990(تسويات خالل العام
111.337.578121.622.568الرصــيد فـى نهــاية العام

* الخسائرالغير محققة الناتجة عن إعادة تقييم 
االستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع:

)65.946,193()50.769.071(الرصــيد فـي بدايـــة العــــــام
29.096.35015.177.122صافي األرباح غير المحققة للعام  الحالى 

)50.769.071()21.672.721(الرصــيد في نهايــــة العام
* األربـــــــاح المبقـــــــــاة:
الرصـــيد في بدايـــة العــــــام

أرباج مقترح توزيعها

113.879.245

-

85,440,613

22,500,000
39.799.62945.058.935صـــافي دخـــــل العام الحالى بعد الزكاة

)22.500.000()22.500.000(توزيعات أرباح خالل العام
)4.505.893()3.979.963(المحول إلى اإلحتياطى النظامى
)2.252.947()1.989.981(المحول إلى اإلحتياطى اإلتفاقى

)1.400.000()1.400.000(مكافأة اعضاء مجلس اإلداره عن عام 2012
)8.461.463(-تسويات سنوات سابقه

123.808.930113.879.245الرصــيد في نهايــــة العام

728.662.233693.951.244إجمـالي حقـــوق المساهميــــــن

* اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )42( جزءا ال يتجزأ من القوائم المالية.

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 
بيان )د(المجمعة كما فى 2013/12/31م
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إيضاحات حول القوائم المالية 
المجمعة كما في 2013/12/31م

أواًل .. معلومات عن الشركة:
تأسست الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(  كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم ) 563 ( وتاريخ  23  . 1

ذى الحجة 1402هـ  الموافق 11 أكتوبر 1982م.

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم 1010054361 بتاريخ 28 رجب 1404هـ الموافق 30 أبريل 1984م  . . 2

المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.. 3

تقوم الشركة باألنشطة اآلتية:. 4

توفير أفضل الخدمات للسيارات والمسافرين وذلك بإنشاء الورش المركزية لتوفير أعلى مستوى من الصيانة واإلصالح وإنشاء شبكة 

من محطات خدمة السيارات.

توفير اإلستراحات والمطاعم.

إمتالك اسطول لنقل المحروقات وبيعها.

إستيراد وبيع قطع غيار السيارات وخردواتها.

القيام بمناقصات المقاوالت لعمليات صيانة السيارات والمعدات لألفراد والشركات والمؤسسات.

إنشاء نادى للسيارات واإلشتراك فى النوادى الدولية للسيارات واصدار دفاتر العبور الجمركية )التربتيك( ورخص القيادة.

إستيراد وبيع المواد الغذائية والمشروبات والمرطبات والخامات الالزمة لذلك لتوفير أفضل خدمه للمسافرين.

مقاوالت عامة للمبانى، إقامة وإدارة وصيانة وتشغيل المباني السكنية والتجارية.

إستيراد السيارات بجميع أنواعها ألعمال الشركة واإلتجار بها بعد الحصول على الموافقات الالزمة.

للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه في شركات أو مؤسسات أو هيئات تمارس أعمااًل شبيهه بأعمالها أو التى 

تعاونها على تحقيق أغراضها أو مكملة لها أو أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.

يبلغ رأس المال المدفوع 450.000.000 ريال مقسم على عدد 45.000.000 سهم وقيمة كل سهم )10( ريال.. 5

تبدأ السنة المالية للشركة في األول من يناير من كل عام ميالدي وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس العام.. 6

ثانيًا.. معلومات عن الشركات التابعة المملوكة للشركة ضمن القوائم المالية المجمعة:    
تتمثل الشركات التابعة التي تتضمنها القوائم المالية المجمعة فيما يلي:. 7

رقم السجل الشركـة التابعة
التجاري

المركز 
النشاط الرئيسي للشركةالرئيسى

نسبة الملكية 
المباشرة

والغير مباشرة

100%اصدار دفاتر العبور الجمركية ورخص القيادة الدوليةالرياض 1010197186شـركة النـادى الســعودى للســــيارات

100%إقامة الورش الصالح السيارات والمعدات الثقيلةالرياض1010284946شركة إستثمارات السيارات والمعدات*

100%نقل المنتجات البترولية ومشتقاتهاالرياض1010283443شــــــــركة أسطـــــــــــول النــــــــــقل

مقاوالت عامة للمبانى ، اقامة وادارة وصيانة الرياض1010356035شركة النخلة األولى*                           
100%وتشغيل المباني السكنية والتجارية

)*( لم تزاول هذه الشركات أي نشاط تجاري بعد.

ثالثًا.. أهم السياسات المحاسبية:
العرف المحاسبي:. 8

يتم تسجيل األصول والخصوم وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية عدا االستثمارات حيث يتم تسجيلها بموجب القيمة العادلة في تاريخ القوائم 

المالية، كما يتم إعداد البيانات المحاسبية وفقًا لمعايير المحاسبة السعودية والمعايير المحاسبية األخرى المتعارف عليها.

أسس إعداد القوائم المالية المجمعة:. 9

تشتمل القوائم المالية المجمعة على أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو( والشركات 	 

التابعة لها والمذكورة في اإليضاح رقم )7(.

الشركة التابعة هي تلك التي تمتلك فيها الشركة بصـــورة مباشرة أو غير مباشرة استثمارًا طويل األجل يزيد عن 50% من رأس المال الذي 	 

يحق له التصويت أو تمارس عليها سيطرة عملية.

يتم تجميع القوائم المالية للشركات التابعة اعتبارًا من تاريخ سيطرة الشركة على تلك الشركات إلى حين التوقف عن ممارسة مثل هذه 	 

السيطرة.

يتم حذف كافة الحسابات والمعامالت الهامة المتداخلة وكذلك المكاسب )الخسائر( الناجمة عن المعامالت مع الشركات التابعة عند تجميع 	 

القوائم المالية.

إعداد القوائم المالية:. 10

إن إعداد القوائم المالية يتم وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها ويتطلب ذلك إجراء بعض التسويات التي قد تؤثر على أرصدة األصول 

والخصوم واإليرادات والمصروفات المسجلة، لكي تظهر القوائم المالية بعدل المركز المالي ونتائج األعمال في تاريخ القوائم المالية.

المخصصـات:. 11

رصيد أ.  ويظهر  تحصيلها  المتوقع  غير  المدينون  ألرصدة  فعلية  دراسة  على  بناء  تحصيلها  في  المشكوك  الديون  تكوين مخصص  يتم 

المدينون بالصافي بعد طرح المخصص.

يتم تكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة على أساس مدة الخدمة المتراكمة للعاملين ووفقًا لنظام العمل السعودي.ب. 

المخــزون:. 3

 يتم احتساب تكلفة المواد وقطع الغيار على أساس التكلفة الفعلية ووفقا لطريقة المتوسط المرجح.

األصول األخرى:. 4

يتناسب مع مدة االستفادة منها، ويظهر رصيد  السنوات  المصروفات على عدد من  المؤجلة ويتم إطفاء هذه  المصروفات  يتم رسملة 

المصروفات المؤجلة بالصافي بعد طرح اإلطفاء المتراكم أما المصروفات التي يثبت عدم جدواها فيتم إظهارها في قائمة الدخل.

االسـتثمارات:. 5

االستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع:أ. 

 تظهر االستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة وتدرج ضمن األصول غير المتداولة ويتم إثبات المكاسب/ الخسائر 	 

غير المحققة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين.

تحدد القيمة العادلة على أساس القيمة السوقية في حالة وجود سوق نشط لتداول األوراق المالية أو على أساس آخر قوائم مالية معلنه 	 

وأال تعتبر التكلفة بمثابة القيمة العادلة.

االستثمار في رؤس أموال شركات أخرى:ب. 

الشركة الزميلة هي التي تمتلك فيها الشركة استثمارًا طويل األجل يتراوح ما بين 20% : 50% من رأس المال الذي يحق له التصويت، 

وتمارس عليها تأثيرًا هامًا ويتم إثبات االستثمار في الشركة الزميلة على أساس طريقة حقوق الملكية وبموجبها تتضمن القوائم المالية 

حصة من حقوق ملكية الشركة الزميلة تتناسب مع نسبة التملك وفقا آلخر قوائم مالية معلنة لها، أما االستثمارات التى تمتلك فيها 

الشركة حصة أقل من 20% يتم إثباتها بالتكلفة التاريخية وتظهر إيراداتها فى قائمة الدخل عند إقرار توزيعها.
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إيضاحات حول القوائم المالية 
المجمعة كما في 2013/12/31م

األصول الثابتة وإستهالكاتها:. 15

أ - يتم إثبات األصول الثابتة بالتكلفة، ويتم احتساب االستهالك بموجب طريقة القسط الثابت على مدى فترة العمر اإلنتاجي المقدر لها 

وبالنسب المئويه التالية:

%3 - %2 - المبانــــــــــــي      

%10 - اآلالت والمعـدات والمقطورات وآليات النقل   

%10 - األثاث والمفروشات      

%15 - الحاســــب اآللـــــي      

%20 - % 10 - الســـــيارات والشــــــاحنات     

%25 - أجهزة اإلتصاالت والهواتف     

%10 - األجهزة الكهربائية      

%15 - اللوحات اإلعالنية      

%10 - % 3 - تحسينات المبانى      

%20 - العدد واألدوات      

ب- تدرج مصاريف اإلصالح والصيانة ضمن قائمة الدخل  ويتم رسملة تكاليف التحسينات التي تزيد من العمر اإلنتاجي لألصل بصورة 

جوهرية وتستهلك على مدى عمره اإلنتاجي المعدل.

مشروعات تحت التنفيذ:. 16

يتم إثبات ما يتم إنفاقه على إنشاء وتجهيز المحطات كمشروعات تحت التنفيذ لحين إكتمال المحطات وإستالمها وتصبح جاهزة للتشغيل، 

حيث يتم إقفالها كأصول ثابته ويتم تبويبها حسب طبيعة البند وبما يتوافق مع معيار األصول الثابتة والمعايير ذات العالقة.

الزكــــاة الشـــرعية:. 17

أ - يجنب مخصص للزكاة الشرعية وفقًا لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل لكل شركة تابعة على حدا.

ب- يتم تسجيل الفروقات التى قد تظهر بين قيمة الزكاة المحسوبة من وجهة نظر الشركة وبين الربط النهائى المعد من قبل مصلحة الزكاة 

والدخل خالل الفترة التي تظهر فيها هذه الفروقات.

ربح السهم العادي:. 18

يحتسب ربح السهم العادي بقسمة صافي دخل العام على عدد األسهم العادية القائمة فى تاريخ القوائم المالية.

العمالت األجنبية:. 19

تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة وقت حدوث تلك المعامالت،  ويعاد تحويل أرصدة 

األصول والخصوم النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي المجمعة وتدرج كافة فروقات 

التحويل في قائمة الدخل المجمعة.

النقدية وما في حكمها:. 20

في  والنقد  البنوك  لدى  الجارية  الحسابات  أرصدة  من  حكمها  في  وما  النقدية  تتكون  المجمعة  النقدية  التدفقات  قائمة  إعداد  ألغراض 

الصندوق.

اإليــرادات:. 21

الفواتير للعمالء، كما تثبت اإليرادات األخرى عند تحققها وتتبع الشركة أساس  البضائع وإصدار  المبيعات عند تسليم  إيرادات  إثبات  يتم 

االستحقاق في إثبات اإليرادات لتحميل الفترات المالية بما يخصها من اإليرادات.

المصـروفات:. 22

يتم إثبات المصروفات فور حدوثها وفقا ألساس االستحقاق لتحميل الفترات المالية بما يخصها من المصروفات التسويقية والمصروفات 

العمومية واإلدارية والمصروفات التسويقية، هي تلك التي تتعلق بوظيفة التسويق والبيع والتوزيع أما المصروفات العمومية واإلدارية 

فهي التي تتعلق باإلدارة وال تتعلق باإلنتاج أو التسويق.

اإلحتياطيات:. 23

أ- يتم اقتطاع 10% من صافي الدخل سنويًا لتكوين االحتياطي النظامي ويجوز للشركة التوقف عن هذا االقتطاع متى  بلغ رصيد هذا 

االحتياطي 50% من رأس المال.

ب-وفقا لما ورد بالنظام األساسى للشركة يتم تجنيب 5% من صافى األرباح سنويًا لتكوين اإلحتياطى اإلتفاقى، ويجوز للجمعية العامة 

العادية التوقف عن هذا اإلقتطاع متى بلغ رصيد هذا اإلحتياطى25% من رأس المال.

رابعًا: إيضاحات عن الحسابات:

بلغ إجمالي النقدية 130,957,371 ريال، تفاصيله كاآلتي:. 24

2012/12/31مالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان2013/12/31م

90.800.243النقدية لدى البنوك130.957.371

90.800.243اإلجمــــــــــــــــــــــــــالي130.957.371

بلغ إجمالي صافي الذمم المدينة 40,594,853 ريال، تفاصيله كاآلتي:. 25

2012/12/31مالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــان2013/12/31م

12,596,925عمــــــالء المحطات والمستأجرين17,014,306
6,534,409عمالء النادى السعودى للسيارات8,582,551

34,857عمـــــالء اســــــطول النقــــــــــــل58,112
21,771,622مطـــــــــــــالبات جمـــــــــــــركية29,176,937
40,937,813إجمـــــــــــــالى الذمــــــم المـــــــدينة54,831,906

)9,566,831(مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها)14,237,053(
31,370,982صــــــــافى الذمـــــــم المــــــدينة40,594,853   

بلغ  إجمالي المخزون 17,115,085ريال، تفاصيله كاآلتي:. 26

  
2012/12/31مالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــان2013/12/31م

16,529,454بضـــــــائع ومــــــــــــــواد بتــــــــرولية15,304,413
1,229,853دفاتر المرور الجمركى والرخص الدولية1,810,672
17,759,307اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي17,115,085

بلغ إجمالي األرصدة المدينة األخرى 53,563,332 ريال، تفاصيلها كاآلتي:. 27

2012/12/31مالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــان2013/12/31م

14,602,739مصــــروفات مـــدفوعة مــــــقدما20,505,101
19,199,385دفعــــــات مقــــدمة لمــــوردين ومقاولين23,441,441
5,336,936تأمينـــــــات لـــــــــدى الغيـــــــر7,102,736
1,670,114ســـــــــــلف وقــــروض الموظفين1,977,407
244,955مدينــــــــــــون متنــــــــــــــــوعون536,647

41,054,129اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى53,563,332
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بلغ إجمالي اإلستثمارات طويلة األجل207,487,450ريال ، تفاصيلها كاآلتي :. 28
2012/12/31مالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــان2013/12/31م

53,690,490إستثمارات فى رؤوس أموال شركات أخرى53,690,490
175,469,681إستثمارات فى أوراق مالية متاحه للبيع175,469,681
229,160,171إجمــــــــالى اإلستثمارات طويلة األجل229,160,171

الخسائر غير المحققة من األوراق المالية )21,672,721(
)50,769,071(المتاحة للبيع

178,391,100صافى اإلستثمارات طويلة األجل207,487,450    

  تتكون اإلستثمارات في شركات كاآلتي:
2012/12/31منسبةالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــان2013/12/31م

7,944,565,500%شركة الشرق األوسط للبطاريات4,565,500
2,3747,499,990%شركة التصنيع وخدمات الطاقة47,499,990

25125,000%شركة السباق المحدودة125,000
0,361,500,000%الشركة الوطنية للسياحة1,500,000
53,690,490اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى53,690,490

بلغ إجمالي المشاريع تحت التنفيذ 86,692,815 ريال، تفاصيلها كاآلتي:. 29

2012/12/31مالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــان2013/12/31م

60,881,024رصيــــــــــد أول الفتــــــــــــــــرة88,867,251
101,905,091اإلضافات خالل الفتره68,279,888

) 73,918,864(تحويالت على األصول) 70,454,324 (
88,867,251رصيــــــد آخـــر السنة86,692,815

بلغ إجمالي رصيد الدائنون 20,598,288 ريال،  وهو عبارة عن أرصدة الموردين، تفاصيلها كاآلتي:. 30

2012/12/31مالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــان2013/12/31م

13,995,827مــــــوردى مــــــــواد بتـــــرولية14,715,933
7,310,322مـــوردى بضــــائع وخدمـــــــــات5,882,355
21,306,149اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى20,598,288

بلغ إجمالي األرصدة الدائنة األخرى  31,053,807  ريال، تفاصيلها كاآلتي:. 31

 
2012/12/31مالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــان2013/12/31م

6,899,856مصـــــــــــــــــروفات مستــــــــــحقة7,562,677
9,855,632إيــــرادات محصـــــلة مقــــــــدما12,143,837
5,265,997مبــالغ محجـوزة لصـالح الغيـــر8,153,177
733,957أمـــــــــــــــانات للغيــــــــــــــــــــر1,523,007
1,721,841أرصـــــدة دائـــــنة متنــــــوعة1,671,109
24,477,283اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى31,053,807

الزكاة الشرعية:. 32

بلغت الزكاة الشرعية لعام 2013م  4,328,983  ريال، تفاصيله كاآلتي:

2012/12/31مالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــان2013/12/31م 

46,224,542صافى الربح قبل الزكاة44,128,612
399,725المخصصات المكونة خالل العام5,427,928
46,624,267صافى الربح المعدل49,556,540
715,915,009إجمالى بنود الوعاء الموجبة962,390,471

)758,221,557(إجمالى بنود الوعاء السالبة)838,787,687(
4,317,719وعاء الزكاة للعام الحالى173,159,324
107,943الزكاة بنسبة 4,328,983%2,5

1,165,607الزكاة على أساس صافى الربح المعدل0

وفيما يلى حركة مخصص الزكاة الشرعية خالل الفترة الحالية:

2012/12/31مالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــان2013/12/31م

5,255,002رصيــــــــــد أول الفتــــــــــــــــرة5,362,773
)1,057,836(المــــــــدفوع خــــــــالل الفتــــــرة)607,651(
1,165,607المخصـص المكون عن السنة الحاليـة4,328,983
5,362,773رصيــــــد المخصــص آخـــر السنة9,084,105

الموقف الزكوى:

لم تنهي الشركة موقفها الزكوى مع مصلحة الزكاة والدخل  حتى 2013/12/31م حيث يوجد إعتراض من الشركة على الربوط الزكوية المعدة أ. 

من قبل مصلحة الزكاة والدخل عن األعوام من 2000م وحتى 2013م.

قدمت الشركة الربوط الزكوية المعدة من قبلها إلى مصلحة الزكاة والدخل عن األعوام من 2000م إلى 2012م، ولم تتسلم الشركة أى ربوط ب. 

زكوية من مصلحة الزكاة والدخل عن األعوام المشار إليها.

حصلت الشركة على شهادة زكاة مقيدة عن الفترة المنتهية فى 2012/12/31م، يسرى مفعولها حتى 1435/07/1هـ الموافق 2014/04/30م ج. 

بلغ إجمالي التوزيعات المستحقة للمساهمين 36,134,744 ريال، تفاصيلها كاآلتي:. 4

2012/12/31مالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــان2013/12/31م

2,382,600فوائـــــض اإلكتتــــاب – عند التأسـيس2,349,650
1,539,392فوائــــض اإلكتتــــاب – القســط الثـانى1,538,792
17,121,873أسهــــــــم مبــــــــاعة بالمـــــــــــزاد17,063,014
2,134,315فوائـــــض تخفيـــــض رأس المــــــــال2,124,814
11,528,520توزيـــــــــــــــعات أربــــــــــــــــاح13,058,474
34,706,700اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى36,134,744

إيضاحات حول القوائم المالية 
المجمعة كما في 2013/12/31م
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التسهيالت االئتمانية طويلة األجل:. 34

34/أ  جددت الشركة مع البنك العربي الوطني إتفاقية تسهيالت ائتمانية متوافقة مع الضوابط الشرعية لتمويل نفقات راسمالية بقيمة 

في  تنتهي  زمنية  ولفترة  ريال   )50,000,000( قدرها  بقيمة  اسالمية  وضمانات  سندات  وتسهيالت  ريال،   )70,000,000( قدرها 

ريال   )58,000,000( الوطني بقيمة التقل عن  العربي  البنك  التسهيالت تم رهن صكوك عقارية لصالح  2014/09/30م،  ولقاء هذه 

وسند ألمر بمبلغ 120,000,000 ريال.  

34/ب أبرمت الشركة مع البنك السعودى الفرنسى بتاريخ 2012/08/13م إتفاقية تسهيالت ائتمانية متوافقة مع الضوابط الشرعية بقيمة 

إجمالية قدرها ) 255,000,000( ريال، عبارة عن تسهيالت خطابات ضمان بقيمة )70,000,000( ريال وتسهيالت قروض عقارية بقيمة 

ريال   )20,000,000( بمبلغ  األجل  وتمويل قصير  ريال،   )55,000,000( بمبلغ  المحطات  وتطوير  للتمويل  وقروض  ريال   )90,000,000(

وتسهيالت إستيراد متعدد األغراض  قصير األجل بمبلغ )20,000,000( ريال وهى سارية المفعول حتى 2014/07/31م،  ولقاء هذه 

التسهيالت تم تقديم سندات ألمر قيمتها 255,000,000 ريال تدفع عند الطلب  لتغطية كافة التسهيالت وتم رهن عدد من أراضي 

المحطات لصالح البنك السعودي الفرنسي بقيمة قدرها 158,482,730 ريال.

34/ج أبرمت الشركة مع البنك األهلي إتفاقية تسهيالت ائتمانيه متوافقه مع الضوابط الشرعيه بقيمة إجمالية قدرها )25,700,000( ريال، 

وذلك لتمويل متطلبات رأس المال العامل و تسهيل معامالت مقايضة هامش الربح حسب االحتياجات اإلعتياديه للشركه وهي سارية 

المفعول حتى 2014/04/30م، كما تم إبرام إتفاقيه أخرى بقيمة )90,000,000( ريال بضمان رهن أسهم محلية وذلك لتمويل التوسعات 

فى إنشاء أو اإلستحواذ على محطات وهى سارية المفعول حتى 2018/04/30م.

بلغ إجمالي إيرادت التشغيل 369,603,701 ريال، تفاصيلها كاآلتي:. 35

2012/12/31مالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــان2013/12/31م

322,181,667إيرادات تشغيل المحطات والعقارات344,882,247
22,794,333إيرادات النادى السعودى للسيارات24,683,534

-إيرادات أسطول النقل37,920
344,976,000اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى369,603,701

بلغ إجمالي المصروفات العمومية واإلدارية 22,836,572 ريال، تفاصيلها كاآلتي:. 36

2012/12/31مالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــان2013/12/31م

12,387,094رواتب وأجور وما فى حكمها12,788,278
681,149إيجــــــــــــــــــــــــــارات659,000

2,407,875إهـــــــــالكات وإطفـــــــاءات1,639,469
2,619,199ديون مشكوك فى تحصيـــــلها4,670,222
2,913,146مصروفات عمومية وإدارية أخرى3,079,603

21,008,463اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى22,836,572

بلغ إجمالي إيرادات اإلستثمارات 26,288,922 ريال، تفاصيلها كاآلتي:. 37

2012/12/31مالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــان2013/12/31م

17,855,345إيرادات من اإلستثمار فى الشركات األخرى16,294,310

إيرادات من اإلستثمار في األوراق المالية 9,994,612
4,320,684المتاحة للبيع

18,000,000إيرادات من بيع إستثمارات فى شركات أخرى-
40,176,029اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى26,288,922

إيضاحات حول القوائم المالية 
المجمعة كما في 2013/12/31م

بلغ إجمالي األرباح الرأسمالية 8,696,094 ريال، تفاصيلها كاآلتي:. 38

2012/12/31مالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــان2013/12/31م

8,174,383أرباح رأسمالية بيع أراضي8,248,542
97,977أرباح رأسمالية447,552

8,272,360اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى8,696,094

الشركة  إستثمارها ضمن خطة  وإعادة  أداء تشغيلي متدني  تحقق  والتي  المستغلة  غير  للتخلص من األصول  الشركة  إستراتيجية  إطار  في 

التوسعية والتطويرية، قامت الشركة ببيع أرض بريدة بمبلغ 11,500,000 ريال نتج عنه ربح رأسمالي مقداره 8,248,542 ريال,

معلومات القطاعات الرئيسية بالشركة:. 39

أ - القطاع هو كل جزء أساسي في الشركة تتوافر فيه الشروط اآلتية:

أ/1- يكون له نشاط تشغيلي يتحقق عنه إيراد وينتج عنه مصروف.

أ/2- تحليل عملياته بشكل مستمر من قبل إدارة الشركة إلتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم األداء.

أ/3- توافر المعلومات المالية الخاصة به بشكل منفصل.

تتعلق المعلومات القطاعية بأنشطة وأعمال الشركة والتي اعتمدتها اإلدارة كأساس إلعداد المعلومات المالية الخاصة بها ولتمشيها  ب- 

مع طرق إعداد التقارير الداخلية.

ج -  تتكون الشركة من قطاعات األعمال الرئيسية التالية:

ج/1 قطاع تشغيل المحطات:- ويشتمل على أنشطة تشغيل المحطات من بيع المحروقات والمواد الغذائية وغيرها.

ج/2 القطاع االستثماري:- ويشتمل على نشاط االستثمار في الشركات األخرى واالستثمارات في األوراق المالية واإلستثمار العقارى.

ج/3 قطاع خدمات النقل:- هو القطاع الذى يقوم بخدمات نقل المواد البترولية.

ج/4 قطاع خدمات النادى السعودى:- هو القطاع الذى يقوم بإصدار دفاتر العبور الجمركية ورخص القيادة الدولية.

د-  فيما يلي ملخص لنتائج أعمال القطاعات بدون إستبعاد المعامالت المشتركة إلظهار نتيجة أعمال كل قطاع على حده:

)بالريـال السعودي(             

قطاع تشغيل البيـــــــــــــــــــان
قطاع خدمات النادي القطاع االســتثماريالمحطات

اإلجمـــاليقطاع أسطول النقلالسعودي للسيارات

كما في 
2013/12/31م:
316,395,24754,775,92024,683,5348,944,875404,799,576اإليـــــــــــــــــرادات
)345,448,009()7,094,812()10,906,342()16,092,086()311,354,769(التــــــــــــــــكاليف

5,040,47838,683,83413,777,1921,850,06359,351,567هــــــامش الربـــــح
كما في 

2012/12/31م:
300,767,09653,715,59922,794,3336,512,068383,789,096اإليـــــــــــــــــرادات
)323,421,709()5,394,096()11,792,088()16,427,286()289,808,239(التـــــــــــــــــكاليف

10,958,85737,288,31311,002,2451,117,97260,367,387هـــــــامش الربـــــح

اإللتزامات الرأسمالية:. 40

أ-   أصدرت الشركة خطابات ضمان للغير بلغت فى مجملها )83,388,063( ريال، وكانت العام الماضى  )50,510,000( ريال.  

ب- إلتزمت الشركة بعقود إنشاء وتطوير لمحطاتها بلغت فى مجملها )175,032,397( ريال، وقد بلغ المنفذ منها )145,546,436( ريال 

وبلغت اإللتزامات المتبقية عن األعمال غير المنفذه من هذه العقود )29,485,961( ريال.

عام:. 41

تم تقريب األرقام الواردة بالقوائم المالية واإليضاحات المرفقة بها إلى أقرب ريال سعودي صحيح.

إعادة تبويب:. 42

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض البيانات المالية للسنة الحالية.
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اإلضافـات خالل السنةرصيد األصل في2013/1/1البيــــــان
اإلستبعادات خالل 

السنة
رصيد األصــل 
في2013/12/31

مجمع االستهالك 
في2013/1/1

اإلستبعادات
خالل السنة

اســتهالك 

السنة الحالية

مجمع االستهالك 

في2013/12/31

صافي قيمة األصل 

في2013/12/31

298.715.967----279.524.61729.476.34010.284.990298.715.967األراضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

257.820.50742.398.6708.136.503292.082.674118.511.4604.941.7697.223.162120.792.853171.289.821المبانـي )خرسانية / جاهزة(

17.359.344778.921549.58517.588.68013.897.149534.216536.65513.899.5883.689.092األثـــــــاث والمفـــــــــروشات

18.321.8355.429.4451.379.42722.371.8535.956.548822.5261.995.7077.129.72915.242.124الســـيــــارات والشاحنـــــات

34.963.8663.770.4185.354.65233.379.63222.512.3175.114.5811.903.34319.301.07914.078.553اآلالت والمعـدات والمقطورات وآليات النقل

1.475.0092.72530.7251.447.0091.415.37030.71434.0931.418.74928.260أجهـــزة اإلتصال والهواتف

5.579.2871.185.59613.1256.751.7582.463.7725.470732.9203.191.2223.560.536الحاسب اآللـــى والبرامج

16.174.1572.730.529439.93318.464.75310.878.382392.644772.01011.257.7487.207.005األجهــــزة الكـــــــــهربائية

6.287.4412.873.675110.2579.050.8593.603.157109.882687.7174.180.9924.869.867اللوحـــــات اإلعــــــــالنية

12.768.7428.150.9247.00020.912.666494.0511.7341.559.9322.052.24918.860.417تحسينـــــــات المبـــــــــانى

650.274.80596.797.24326.306.197720.765.851179.732.20611.953.53615.445.539183.224.209537.541.642اإلجمالــــــــــــــــــــــــــــــــي

   * تتضمن قيمة االراضي المسجله ضمن ممتلكات الشركه قيمة االراضي التي تم نقل ملكيتها الى البنك العربي الوطني.

األصـول  الثابتـة  وإسـتهالكاتها  
في  2013/12/31م
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هاتف:  55 88 206 )11( 966+   
فاكس:  33 88 206 )11( 966+

info@sasco.com.sa بريد إلكتروني: 
.)www.sasco.com.sa( :الموقع اإللكتروني

ملف الشركة على موقع تداول )www.tadawul.com.sa( بالرمز )4050(.


