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ال�ضادة م�ضاهمي ال�ضركة ال�ضعودية خلدمات ال�ضيارات واملعدات ) �ضا�ضكو (     الكرام

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

لل�ضادة امل�ضاهمني  اأقدم  اأن  ال�ضيارات واملعدات )�ضا�ضكو (  ال�ضعودية خلدمات  ال�ضركة  اإدارة  �ضالة عن نف�ضي ونيابة عن جمل�س  ي�ضرين بالأ

التقرير ال�ضنوي للعام املن�ضرم مت�ضمنًا  اأن�ضطة و م�ضاريع و برامج ال�ضركة و الإجنازات التي  حققتها حتى نهاية  العام املايل  يف 31 دي�ضمرب 

31 دي�ضمرب  اأرباح ال�ضركة )31,512,266 ر.�س.( مقارنة مببلغ )35,507,524  ر.�س.( يف العام املايل املنتهي يف  2009م؛ حيث بلغ �ضايف 

اإىل  اأدى  الديزل مما  املحروقات عمومًا وخا�ضة منتج  اإنخفا�س مبيعات  اإىل  رئي�ضي  وب�ضكل  يعزى  والذي  وباإنخفا�س قدرة )٪11(  2008م 

نخفا�س تراجع مبيعات دفاتر املرور اجلمركية التي  اإنخفا�س اأداء ال�ضركة املايل مقارنًة بالعام املايل 2008م كما �ضاهم يف اإحداث هذا الإ

الدول  بع�س  و�ضماح  القطاع  املناف�ضة يف  نتيجة  2008م  املايل  بالعام  مقارنة  2009م  املايل  العام  لل�ضيارات يف  ال�ضعودي  النادي  ت�ضدر من 

�ضافة اإىل تكوين خم�ض�ضات ديون م�ضكوك يف حت�ضيلها خالل العام بواقع  مبرور املركبات بدون احل�ضول على دفاتر عبور جمركية. هذا بالإ

)716,857 ر.�س.( كما حققت اإ�ضتثمارات ال�ضركة يف العام املايل 2009م اإيراداًت بلغت )26,260,670 ر.�س.( مقابل مبلغ )15,607,711 ر.�س.( 

للعام املايل 2008م وذلك باإرتفاع قدره )68,2٪( مما عزز من اأداء ال�ضركة الكلي يف العام 2009م.

املنتهي يف  املايل  العام  تقريره اخلتامي عن  يقدم  اأن   ) �ضا�ضكو  واملعدات )  ال�ضيارات  ال�ضعودية خلدمات  ال�ضركة  اإدارة  وي�ضر جمل�س   هذا 

2009/6/30م مبوجب موافقة اجلمعية  اإدارة ال�ضركة اعتبارا من تاريخ  اأن املجل�س احلايل املنتخب توىل  اإىل  �ضارة  2009/12/31م مع الإ

العامة العادية املنعقدة يف تاريخ 1430/5/18هـ املوافق2009/5/13م على اإختيار جمل�س اإدارة جديد للدورة التا�ضعة  وملدة ثالث �ضنوات، 

داري والقانوين لل�ضركة خالل الفرتة ال�ضابقة ومنذ تاأ�ضي�ضها  وقد با�ضر املجل�س اأعماله بالإطالع والوقوف على الو�ضع املايل والت�ضغيلي والإ

مر الذي تطلب من املجل�س فرتة  للدرا�ضة والتخطيط وجمع البيانات وكذلك اإجراء بع�س الزيارات امليدانية ملواقع ال�ضركة والوقوف عليها  الأ

جراءات لت�ضيري اأعمال ال�ضركة وو�ضع النظم واإعادة هيكلة بع�س القطاعات وال�ضتعانة ببع�س ال�ضركات العاملية  ب�ضكل مبدئي للعمل على و�ضع ال�ضيا�ضات والإ

خوة الزمالء يف ال�ضركة  اإعداد لئحة  للم�ضاهمة يف تطوير ال�ضركة، وقد مت بحمد اهلل ويف الفرتة الق�ضرية منذ تويل املجل�س احلايل مهامه وبجهود كافة الإ

حوكمة ال�ضركة، واإعداد دليل ال�ضالحيات وامل�ضئوليات وت�ضكيل اللجان، واإعداد اخلطة التنفيذية  املبدئية لل�ضركة، واإعداد اإ�ضرتاتيجية ال�ضركة للخم�س 

�ضنوات القادمة. وا�ضتقطاب عدد من الكوادر املتميزة اإىل فريق العمل بال�ضركة اإ�ضافة اإىل بدء العمل يف خطة التو�ضع والعمل على تطوير الهوية التعريفية 

لل�ضركة.

دارة باإعداد  دارية والتنظيمية والت�ضغيلية، وعلى �ضوء ذلك قام جمل�س الإ  وقد وجد املجل�س اأن ال�ضركة تعاين من بع�س اأوجه الق�ضور يف بع�س اجلوانب الإ

درا�ضة �ضاملة وو�ضع خطة اإ�ضرتاتيجية لتطوير اأعمال ال�ضركة يتم تنفيذها على مدار ثالث �ضنوات من قبل اللجنة التنفيذية والع�ضو املنتدب لل�ضركة واإدارة 

دارة. ال�ضركة التنفيذية  باإ�ضراف مبا�ضر من جمل�س الإ

�ضرتاتيجية: ومن اأولويات الإ

ذات  ال�ضريعة  الطرق  وعلى  الرئي�ضية  املدن  داخل  منا�ضبة   جديدة  مواقع  واإ�ضافة  املحطات  �ضبكة  تنمية  طريق  عن  الرئي�ضي  ال�ضركة  ن�ضاط  تو�ضيع   •

الكثافة العالية والطرق الدولية بعد درا�ضة جدوى تلك املواقع اإقت�ضاديًا. 

الرئي�ضية.  اأعمالها  اأن�ضطة  يف  لل�ضركة  املالية  املوارد  توظيف   •

ن�ضاط  وتفعيل  الدولية  والرخ�س  الرتبتيك  مبيعات  يف  ال�ضوقية  ح�ضته  زيادة  على  والعمل  لل�ضيارات  ال�ضعودي  النادي  يقدمها  التي  اخلدمات  تطوير   •

ريا�ضة ال�ضيارات .

قطاع. كل  يف  الهيكلة  اإعادة  عمليات  مع  متوائم  تدريجي  ب�ضكل  تابعة  �ضركات  اإىل  الرئي�ضية  ال�ضركة  قطاعات  حتويل   •

Branding بالتعاون مع �ضركات عاملية متخ�ض�ضة. لل�ضركة  التعريفية  الهوية  بناء  اإعادة   •

. ERP System املن�ضاأة   موارد  اإدارة  اأنظمة  تطبيق  خالل  من  الداخلية  الرقابة  وتعزيز  واملالية  دارية  الإ النظم  تطوير   •

داري والت�ضغيلي لل�ضركة للفرتة احلالية واخلطط امل�ضتقبلية للفرتة القادمة. دارة التايل يو�ضح املوقف املايل والإ وتقرير جمل�س الإ

دارة اأوجه  ال�ضكر اخلال�س مل�ضاهمي ال�ضركة ولكل من �ضاهم يف حتقيق روؤيتها وموظفي ال�ضركة والقائمني عليها  ويف اخلتام وبالنيابة عن اأع�ضاء جمل�س الإ

مري/ �ضلطان بن عبد العزيز حفظة اهلل  مني الأ وال�ضكر اخلال�س ملقام خادم احلرمني ال�ضريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز حفظه اهلل و�ضمو ويل عهده الأ

مري /نايف بن عبد العزيز النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية حفظه اهلل ،على دعمهم املتوا�ضل للقطاع اخلا�س  واإىل �ضاحب ال�ضمو امللكي الأ

ـ  واهلل املوفـــق ،،،  

د�رة              رئي�س جمل�س �لإ

إبراهيم بن محمد الحديثي
 

1.1 التكوين 

كلمة رئيس مجلس إدارة الشركة
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ال�ضادة م�ضاهمي ال�ضركة ال�ضعودية خلدمات ال�ضيارات واملعدات ) �ضا�ضكو (       الكرام

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

 حققت  ال�ضركة يف العام املايل املنتهي 2009م �ضايف اأرباح بلغ )31,512,266 ر.�س( مقارنة بـ )35,507,524 ر.�س ( يف العام املايل املنتهي  

�ضول  2008م ، كما بلغت مبيعات ال�ضركة للعام 2009م بـ )190,620,334ر.�س( مقارنة بـ )214,321,657ر.�س ( يف العام 2008م ، ومنت الأ

مبقدار 19٪ ، فيما بلغت حقوق امل�ضاهمني يف عام 2009م )499,217,367 ر.�س( مقارنة بالعام 2008م  و التي بلغت )412,516,872ر. �س(، 

رباح اإىل اإنخفا�س اأ�ضعار  نخفا�س يف املبيعات والأ فيما بلغت القيمة الدفرتية لل�ضهم 11.09ريال مقارنة بـ 9.17 ريال للعام 2008م، ويعزى الإ

املحروقات  عمومًا و خا�ضة منتج الديزل مما اأدى اإىل اإنخفا�س اأداء ال�ضركة املايل مقارنًة بالعام املايل 2008م، كما �ضاهم يف اإحداث هذا 

املايل  بالعام  مقارنة  2009م  املايل  العام  لل�ضيارات يف  ال�ضعودي  النادي  ت�ضدر من  التي  املرور اجلمركية  دفاتر  مبيعات  تراجع  نخفا�س  الإ

2008م نتيجة املناف�ضة يف القطاع و�ضماح بع�س الدول مبرور املركبات بدون احل�ضول على دفاتر عبور جمركية، فيما �ضاهم التح�ضن يف قيمة 

رباح . حمفظة ال�ضركة ال�ضتثمارية يف ارتفاع حقوق امل�ضاهمني نتيجة انخفا�س اخل�ضائر الغري حمققة من الأ

 و فيما يتعلق با�ضتثمارات ال�ضركة فقد �ضاهمت مبا ن�ضبته 83,33٪ من �ضايف الربح، نتيجة اإيل زيادة التوزيعات النقدية من ال�ضركات امل�ضتثمر 

فيها حيث بلغت )26,260,670 ر.�س(  مقارنة بـ)15,607,711 ر.�س(  للعام 2008م مما �ضاهم يف حت�ضن اأداء ال�ضركة الكلي يف 2009.

تاريخ  يف  املنعقدة  العادية  العامة  اجلمعية  موافقة  مبوجب  2009/6/30م  تاريخ  من  اإعتبارا  ال�ضركة  اإدارة  املنتخب  احلايل  املجل�س  توىل 

داري والقانوين لل�ضركة  1430/5/18هـ املوافق2009/5/13م ، وقد با�ضر املجل�س اأعماله بالإطالع والوقوف على الو�ضع املايل والت�ضغيلي والإ

مر الذي تطلب من املجل�س فرتة  للدرا�ضة والتخطيط وجمع البيانات وكذلك اإجراء بع�س الزيارات  خالل الفرتة ال�ضابقة منذ تاأ�ضي�ضها الأ

جراءات لت�ضيري اأعمال ال�ضركة وو�ضع النظم واإعادة هيكلة  امليدانية ملواقع ال�ضركة والوقوف عليها ب�ضكل مبدئي للعمل على و�ضع ال�ضيا�ضات والإ

بع�س القطاعات وال�ضتعانة ببع�س ال�ضركات العاملية للعمل على تطوير ال�ضركة، وقد مت بحمد اهلل خالل  الفرتة الق�ضرية منذ تويل املجل�س 

خوة الزمالء يف ال�ضركة اإعداد لئحة حوكمة ال�ضركة، واإعداد دليل ال�ضالحيات وامل�ضئوليات وت�ضكيل اللجان،  احلايل مهامه وبجهود كافة الإ

العمل  اإىل فريق  املتميزة  الكوادر  واإ�ضتقطاب عدد من  القادمة،  �ضنوات  للخم�س  ال�ضركة  اإ�ضرتاتيجية  واإعداد  لل�ضركة،  املبدئية  التنفيذية  واإعداد اخلطة 

بال�ضركة اإ�ضافة اإىل بدء العمل يف خطة التو�ضع والعمل على تطوير الهوية التعريفية لل�ضركة.

و ي�ضعدين اأن اأبني لل�ضادة امل�ضاهمني اأن اأهداف ال�ضركة  َتتمثل يف تو�ضيع ن�ضاطاتها  من حيث تنمية �ضبكة املحطات و ا�ضتحداث مواقع جديدة منا�ضبة  داخل 

�ضافة  املدن الرئي�ضية وعلى الطرق ال�ضريعة ذات الكثافة العالية والطرق الدولية وتوظيف وتخ�ضي�س املوارد املالية لل�ضركة يف اأن�ضطة اأعمالها الرئي�ضية بالإ

اإىل تطوير اخلدمات التي يقدمها النادي ال�ضعودي لل�ضيارات والعمل على زيادة ِح�ضته ال�ضوقية يف مبيعات الرتبتيك والُرخ�س الدولية وتفعيل ن�ضاط ريا�ضة 

ال�ضيارات و حتويل قطاعات ال�ضركة الرئي�ضية اإىل �ضركات تابعة ب�ضكل تدريجي متوائم مع عمليات اإعادة الهيكلة يف كل قطاع، و اإعادة بناء الهوية التعريفية 

دارية واملالية وتعزيز الرقابة الداخلية من خالل تطبيق اأنظمة اإدارة موارد  لل�ضركة بالتعاون مع �ضركات عاملية متخ�ض�ضة و العمل على تطوير النظم الإ

. )ERP System( املن�ضاأة

�ضتحواذ على حمطات جديدة يف مواقع متميزة و مت درا�ضة و�ضع اأرا�ضي ال�ضركة وح�ضرها بالكامل، والعمل  ومتثلت اأهم منجزات ال�ضركة خالل العام  يف الإ

را�ضي امل�ضتاأجرة و اإنهاء املتعلقات ب�ضاأن اأهم بع�س مواقع ال�ضركة امل�ضتاأجرة ومت العمل على اإعداد عقود  را�ضي املنح و اإعداد عقود لالأ على اإ�ضدار �ضكوك لأ

همية الن�ضبية ومت تطوير  �ضا�ضية لبع�س مواقع ال�ضركة ذات الأ نتهاء من اأعمال ال�ضيانة الأ تاأجري جديدة مع اجلهات املوؤجرة ولفرتات منا�ضبة . كما مت الإ

برنامج �ضيانة دوري لتاأكيد اإمتام العمل خالل العام املايل 2010م . 

�ضا�ضية ملرحلة اإعادة الهيكلة وتطوير اأعمال و م�ضاريع ال�ضركة،كما مت  �ضتيعاب املتطلبات الأ داري مت اإعادة تطوير الهيكل التنظيمي لل�ضركة لإ و يف اجلانب الأ

ا�ضتقطاب عدد من الكوادر الب�ضرية املوؤهلـة لتحقيق روؤية واأهداف ال�ضركة  و ا�ضتكمال ال�ضواغر يف الهيكل التنظيمي اجلديد. 

تتلخ�س اأهم اأهداف اخلطة التطويرية يف تطوير نوعية اخلدمات وحتقيق م�ضتوى اجلودة املالئم  يف تقدميها و تكوين �ضبكة من املحطات داخل وخارج املدن 

لتكون ال�ضركة �ضمن اأكرب ثالث �ضركات عاملة يف هذا املجال باململكة، والقيام بتطوير قطاع النقل لتوفري اإحتياجات ال�ضركة وحتويله من مركز تكلفة اإىل 

�ضافة اإىل عمل حتالفات مع ال�ضركات العاملية والرائدة العاملة يف قطاعات اخلدمات  مركز ربحية وكذلك تطوير هوية ال�ضركة لتواكب تطلعات العمالء ، بالإ

والعمل على تطبيق مفهوم اجلودة ال�ضاملة  لكافة قطاعات ال�ضركة .

دارة  التنفيذية يف ال�ضركة والتي من  �ضرتاتيجية لل�ضركة فقد مت اإعداد خطة عمل تنفيذية من قبل الإ داء و تطوير خطة العمل الإ و متا�ضيًا مع حت�ضني الأ

يتم مراجعة  بحيث  املنتدب  الع�ضو  وباإ�ضراف  �ضنوي  اأ�ضا�س  تنفيذ زمني على  وربطها بجدول  التنفيذية  للخطة  �ضا�ضية  الأ الن�ضاطات  تق�ضيم  يتم  خاللها 

�ضرتاتيجية.  هداف املو�ضوعة يف اخلطة الإ الإجناز الفعلي دوريًا ل�ضمان حتقيق الأ

خوة  دارة على دعمهم املتوا�ضل  وكافة الإ و ل ي�ضعني يف هذا املقام اإل اأن  اأتقدم  بال�ضكر اخلال�س مل�ضاهمي ال�ضركة على ثقتهم واإىل كافة اأع�ضاء جمل�س الإ

دارة العليا و كافة العاملني يف  ال�ضركة وعلى راأ�ضهم املدير العام  والقائمني عليها على كل ما بذلوه  من جمهود . الزمالء يف الإ

 وختامًا ي�ضرين دعوتكم ل�ضتعرا�س التقرير اخلتامي للعام املايل املنتهي 2009/12/31م �ضائاًل  اهلل التوفيق للجميع.. ،

 

                الع�ضو املنتدب

         سلطان بن محمد الحديثــي

كلمة العضو المنتدب
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ال�ضركة ال�ضعودية خلدمات ال�ضيارات واملعدات )ي�ضار اإليها فيما يلي بـ 

"�ضا�ضكو"( هي �ضركة م�ضاهمة عامة �ضعودية تاأ�ض�ضت مبوجب القرار 

املوافق1982/10/12م  1402/12/23هـ  تاريخ   563 رقم  الوزاري 

وامل�ضافرين  ال�ضيارات  خلدمة  مراكز  متلك  يف  ن�ضاطها  ويتلخ�س 

واإ�ضرتاحات وموتيالت ومطاعم ونقل املحروقات وبيعها واإ�ضترياد وبيع 

دوات املنزلية وامل�ضروبات واملرطبات على الطرق مدعمة  املعدات والأ

�ضعاف وال�ضيانة احلديثة وا�ضترياد وبيع اخلامات اخلا�ضة  بو�ضائل الإ

بالن�ضاء والت�ضغيل و�ضراء واإ�ضتئجار العقارات ونادي لل�ضيارات ي�ضدر 

رخ�س القيادة الدولية ودفاتر العبور اجلمركية )تربتيك(.

2.1 النشاط 

وال�ضيانة  وامل�ضافرين  ال�ضيارات  خلدمة  مراكز  وت�ضغيل  اإن�ضاء   •

احلديثة.

مبا  العلمية  الو�ضائل  باأحدث  ولية  الأ �ضعافات  الإ و�ضائل  توفري   •

ال�ضلطات  مبوافقة   ، العمودية  الطائرات  ا�ضتخدام  ذلك  يف 

املخت�ضة.

الطرق  على  ومطاعم  وموتيالت  ا�ضرتاحات  وت�ضغيل  اإن�ضاء   •

ال�ضريعة.

جزاء  الأ ال�ضيارات واملعدات وكذلك  اإ�ضترياد قطع غيار وخردوات   •

�ضالح  وامللحقات واملواد الالزمة لتوفري اأف�ضل خدمات ال�ضيانة والإ

لل�ضيارات واملعدات بغر�س توفري اإحتياجات عمليات ال�ضيانة داخل 

الور�س وحمطات اخلدمة وبغر�س بيعها مبا�ضرة للجمهور.

واملعدات  ال�ضيارات  �ضيانة  لعمليات  املقاولت  مبناق�ضات  القيام   •

فراد وال�ضركات واملوؤ�ض�ضات. لالأ

بعد  وذلك  ال�ضري  �ضالحية  �ضهادات  �ضدار  لإ ال�ضيارات  فح�س   •

احل�ضول على موافقة وزارة الداخلية.  

لل�ضيارات ي�ضدر رخ�س القيادة الدولية ودفاتر العبور اجلمركية  نادى   •

)تربتيك( ويعمل على دعم ن�ضاط ريا�ضة ال�ضيارات وال�ضياحة. 

3.1 قطاعات األعمال الرئيسية

مت هيكلة قطاعات اأعمال ال�ضركة اإىل جمموعات متجان�ضة ت�ضمن التكامل 

وتنويع  داري  والإ الت�ضغيلي  والتوازن  اخلدمات  تقدمي  يف  والراأ�ضي  فقي  الأ

م�ضادر الدخل وهي كما يلي: 

1.3.1 قطاع �لتجزئة و�لت�سغيل

�ضا�ضية  وهو من اأهم القطاعات الرئي�ضية يف ال�ضركة ويحوي منتجاتها الأ

مركز   )13( و  واإ�ضرتاحة  حمطة   )39( خالل  من  لعمالئها  تقدم  والتي 

املحطات  كافة  اإدارة  والت�ضغيل  التجزئة  قطاع  ويتوىل  �ضريعة،  خدمة 

�ضرتاحات ومراكز اخلدمة ال�ضريعة واخلدمات املقدمة فيها وتت�ضمن  والإ

تلك اخلدمات ما يلي:

خدمات املحروقات   -

95 بنزين   •

91 بنزين   •

ديزل  •

كريو�ضني  •

خدمات التموينات وذلك من خالل مراكز بيع حتتوى على �ضلة متكاملة   -

�ضواًء  عمالئنا  بحاجات  للوفاء  بعناية  درا�ضتها  متت  التي  �ضناف  الأ من 

اأو �ضائقي املركبات داخل املدن وترتكز  امل�ضافرين على الطرق بني املدن 

�ضناف بالفئات التالية: هذه الأ

الغذائية التموينية  املواد   •

غذائية الغري  التموينية  املواد   •

واملثلجات لبان  الأ منتجات   •

ك�ض�ضوارات والإ دوات  والأ العدد   •

الدفع امل�ضبقة  ت�ضال  الإ بطاقات   •

جهزة  الأ باأحدث  جمهزة  مطاعم  خالل  من  وذلك  املطاعم  خدمات   -

ال�ضحية  املعايري  اأعلى  الوجبات ووفق  بالطهي وتقدمي  دوات اخلا�ضة  والأ

باإختالف  ال�ضركة  لعمالء  مالئمة  وجبات  اإعداد  ل�ضمان  والغذائية 

جن�ضياتهم واأذواقهم وتقدم مطاعم ال�ضركة الوجبات التالية:

فطار الإ وجبات   •

املقبالت   •

الرئي�ضية طباق  الأ  •

امل�ضروبات  •

خدمات ال�ضيافة وذلك من خالل �ضل�ضلة من املوتيالت امل�ضممة وفق   -

تواجد  مواقع  عتبار  الإ يف  اأخذًا  باأثاث  ومفرو�ضة  خا�ضة  هند�ضية  معايري 

العربية  باململكة  اخلا�ضة  جتماعية  الإ والرتكيبة  مرتاديه  وطبيعة  املوتيل 

من وال�ضالمة وخدمات الغرف  ال�ضعودية مع توفري خدمات اأ�ضا�ضية مثل الأ

نرتنت عايل ال�ضرعة كما  وخدمات التو�ضيل ال�ضريع للطلبات وخدمات الإ

الغرف  واإطاللت  م�ضاحات  تنويع  ال�ضركة  موتيالت  ت�ضميم  يف  روعي 

جهزة ال�ضرورية  طفال وجتهيزها بالأ جنحة وتوفري اأماكن اآمنة للعب الأ والأ

مثل الهاتف والتلفاز متعدد القنوات. 

اإ�ضالح  خدمات  تقدمي  خالل  من  وذلك  وال�ضيانة  املركبات  خدمات   -

ال�ضريعة وخدمات  وال�ضيانة  والت�ضحيم  الزيوت  غيار  طارات وخدمات  الإ

اإىل  �ضافة  بالإ للمركبات  �ضا�ضية  الأ الغيار  قطع  وتوفري  املركبات  غ�ضيل 

خدمات �ضحب ال�ضيارة للمدن القريبة. 

2.3.1  قطاع �لنقل

هيكلتها  تتم  والتي  ال�ضركة  يف  الوليدة  الرئي�ضية  القطاعات  من  وهو   -

وتطويرها ب�ضكل مت�ضارع حيث بدء ن�ضاط النقل يف العام 2009م بت�ضغيل 

خري من  عدد )20( راأ�س تريال خلدمة مواقع ال�ضركة ومت خالل الن�ضف الأ

العام 2009م اإ�ضافة عدد )10( روؤو�س تريال جديدة للقطاع لزيادة القدرة 

الت�ضغيلية بواقع )50٪( ويجري يف الوقت احلايل اإ�ضافة عدد )5( روؤو�س 

ول من العام 2010م و�ضوف يتم رفع القدرة الت�ضغيلية  تريال خالل الربع الأ

1. خلفية عامة عن الشركة
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دارة القطاع  للقطاع ب�ضكل ربع �ضنوي بالتزامن مع توفري الكوادر الب�ضرية لإ

�ضتفادة الق�ضوى من خدمات النقل ملواقع  �ضراف عليه ب�ضكل ي�ضمن الإ والإ

ال�ضركة ب�ضكل كامل وخف�س تكلفة النقل الداخلي ومن ثم البدء يف تقدمي 

خدمات النقل للغري لتحويل القطاع من مركز تكلفة اإىل مركز ربحية وذلك 

خالل الربع الرابع من العام املايل 2010م، ويقوم القطاع بتقدمي اخلدمات 

التالية:

باأنواعها املحروقات  نقل  خدمات   •

املياه نقل  خدمات   •

3.3.1  قطاع نادي �ل�سيار�ت

دفاتر  �ضدار  لإ لل�ضيارات  الدويل  الإحتاد  من  املرخ�س  القطاع  وهو   -

يف  فروع   )5( خالل  من  القطاع  ويعمل  )الرتبتيك(  اجلمركي  العبور 

ال�ضرقية و )1( فرع يف املنطقة  الو�ضطى و )1( فرع يف املنطقة  املنطقة 

الوكالء  �ضبكة من  اإىل  �ضافة  بالإ املنطقة اجلنوبية  الغربية و)1( فرع يف 

عدد  لزيادة  النادي  خدمات  هيكلة  اإعادة  على  العمل  يجري  واملوزعني. 

�ضافة  فروع املبيعات وتغطية املنافذ احليوية للمملكة العربية ال�ضعودية بالإ

متياز لعمالء ووكالء جدد داخل اململكة العربية  اإىل اإطالق برنامج منح الإ

اأداء عاملية وذلك خالل الربع  ال�ضعودية وفق �ضروط وموا�ضفات ومعايري 

نادي  قطاع  يف  جديدة  اإدارة  اإ�ضتحداث  مت  كما  2010م  عام  من  الثالث 

ن�ضطة الريا�ضية املتعلقة بريا�ضات ال�ضيارات  ال�ضيارات لتكون خمت�ضة بالأ

والدراجات النارية، ويقوم القطاع بتقدمي اخلدمات التالية:

)الرتيبتيك( اجلمركي  العبور  دفاتر  اإ�ضدار   •

الدولية القيادة  رخ�س  اإ�ضدار   •

واإقامة  النارية  والدراجات  لل�ضيارات  الريا�ضية  ن�ضطة  الأ تنظيم   •

وت�ضغيل واإدارة حلبات ال�ضباق ومبختلف الفئات )ن�ضاط م�ضتقبلي(

�ستثمار 4.3.1  قطاع �لإ

املايل  العام  نهاية  يف  اإ�ضتحداثها  مت  والتي  الوليدة  القطاعات  اأحد   -

دارة  2009م ليوفر البنية التحتية والكوادر الب�ضرية واخلربات املطلوبة لإ

م�ضادر  تنوع  من  يزيد  مما  وحيادي  م�ضتقل  ب�ضكل  ال�ضركة  اإ�ضتثمارات 

بكفاءة  �ضتثمارية  والإ الت�ضغيلية  اإدارة عملياتها  ال�ضركة وميكنها من  دخل 

وفاعلية. وت�ضتمل خدمات هذا القطاع ما يلي:

وال�ضركات  التابعة  ال�ضركات  يف  �ضهم  والأ احل�ض�س  ومتلك  تاأ�ضي�س   •

الزميلة.

اأو  الت�ضغيل  بغر�س  عليها  املباين  واإقامة  والعقارات  را�ضي  الأ متلك   •

البيع اأو التاأجري.

4.1 الرؤية 

وىل )من حيث جودة اخلدمة وتكاملها(  ت�ضعى ال�ضركة اأن تكون ال�ضركة الأ

ومثال يحتذى به يف جمال خدمة ال�ضيارات واملعدات واإدارة ال�ضرتاحات 

واملوتيالت على الطرق ال�ضريعة يف اململكة العربية  ال�ضعودية.

5.1 الرسالة/المهمة 

داخل  وامل�ضافرين   املركبات   لقائدي  املتكاملة  باقة من اخلدمات  تقدمي 

وخارج املدن وفق اأعلى املعايري املحلية والدولية مبا ي�ضمن ر�ضى العمالء 

ويوؤكد على القيمة امل�ضافة .

6.1 رأس المال

بالكامل(  )مدفوع  �ضعودي  ريال   450,000,000 �ضا�ضكو  مال  راأ�س  يبلغ 

10 ريالت  الواحد  لل�ضهم  �ضمية  القيمة الإ 45,000,000 �ضهم  اإىل  مق�ضم 

�ضعودية.

7.1 السنة المالية

تنتهي ال�ضنة املالية لل�ضركة يف 31 دي�ضمرب من كل عام ميالدي.

8.1 مراجع الحسابات للعام 2009م

مكتب اخلرا�ضي حما�ضبون ومراجعون قانونيون

9.1 بيانات اإلتصال

هاتف:  55 88 206 )1( +966  

فاك�س:  33 88 206 )1( +966 

 info@sasco.com.sa:بريد اإليكرتوين

10.1 المعلومات اإلضافية

 )www.tadawul.com.sa( تداول  موقع  على  ال�ضركة  مللف  الرجوع 

بالرمز )4050(
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1.2 الخطة اإلستراتيجية 

داري  والإ املايل  الو�ضع  على  الوقوف  وبعد  ال�ضركة،  اإدارة  توليه  منذ 

دارة من اأولوياته تطوير خطة عمل  والت�ضغيلي لل�ضركة، و�ضع جمل�س الإ

دارة التنفيذية  اإ�ضرتاتيجية تطويرية تعترب خارطة الطريق للمجل�س والإ

هداف املو�ضوعة يف اخلطة �ضواًء كانت اأهدافًا نوعية،اأو  يف حتقيق الأ

العمل  خطة  ت�ضمنت  وقد  وتنظيمية  اإدارية  اأهدافًا  اأو  كمية  اأهدافًا 

عليها  الرقابة  اآلية  مع  هداف  الأ بتلك  قائمة  التطويرية  �ضرتاتيجية  الإ

داء املتحقق دوريًا . وقيا�س الأ

تي: وتتلخ�س اأهم اأهداف اخلطة التطويرية يف الآ

تطوير نوعية اخلدمات وحتقيق م�ضتوى اجلودة املالئم  يف تقدميها.  •

ال�ضركة  لتكون  املدن  وخارج  داخل  املحطات  من  �ضبكة  تكوين   •

�ضمن اأكرب ثالث �ضركات عاملة يف هذا املجال. 

مركز  من  وحتويله  ال�ضركة  احتياجات  ل�ضد  النقل  قطاع  تطوير   •

تكلفة اإىل مركز ربحية.

 .)New Identity( تطوير هوية ال�ضركة لتواكب تطلعات العمالء  •

العاملة يف قطاعات  والرائدة  العاملية  ال�ضركات  مع  عمل حتالفات   •

 - الزيوت  غيار   - يواء  الإ خدمات   - املطاعم  )�ضركات  اخلدمات 

طارات(.   �ضيانة ال�ضيارات - خدمات الإ

 . ال�ضركة  قطاعات  لكافة  ال�ضاملة   اجلودة  مفهوم  تطبيق   •

لل�ضيارات، وزيادة  ال�ضعودي  النادي  التي يقدمها  تطوير اخلدمات   •

وتفعيل  الدولية  الرخ�س  و  الرتبتيك  مبيعات  يف  ال�ضوقية  احل�ضة 

ن�ضاط النادي يف جمال ريا�ضة ال�ضيارات. 

اأف�ضل  لتحقيق  الت�ضغيلي  املجال  يف  لل�ضركة  املالية  املوارد  اإدارة   •

العوائد. 

2.2 الخطة التنفيذية 

�ضرتاتيجية التطويرية لل�ضركة مت اإعداد خطة  يف �ضوء خطة العمل الإ

عمل تنفيذية من قبل اللجنة التنفيذية يف ال�ضركة والتي مت من خاللها 

�ضا�ضية للخطة التنفيذية وربطها بجدول تنفيذ زمني  تق�ضيم الن�ضاطات الأ

الإجناز  يتم مراجعة  املنتدب بحيث  الع�ضو  وباإ�ضراف  �ضنوي  اأ�ضا�س  على 

املو�ضوعة يف اخلطة  هداف  الأ ل�ضمان حتقيق  �ضهري  اأ�ضا�س  الفعلي على 

�ضرتاتيجية.  الإ

3.2 أهم قرارات المجلس 

دارة. الإ ملجل�س  رئي�ضًا  احلديثي  حممد  بن  اإبراهيم  �ضتاذ/  الأ اإختيار   •

التو�ضع  وخطة  لل�ضركة  التطويرية  �ضرتاتيجية  الإ العمل  خطة  اإعتماد   •

واملوازنة املالية للفرتة من 2010م حتى 2013م.

املدن. داخل  ال�ضركة  ن�ضاط  يف  التو�ضع   •

املجل�س. �ضر  واأمني  لل�ضركة  عامًا  ومديرًا  منتدبًا  ع�ضوًا  تعيني   •

ت�ضكيل جلنة املراجعة وجلنة الرت�ضيحات واملكافاآت واللجنة التنفيذية.  •

اأع�ضاء.  7 اإىل  املجل�س  اأع�ضاء  عدد  بتخفي�س  التو�ضية   •

اإعتماد لئحة حوكمة ال�ضركة والتو�ضية بالإعتماد من اجلمعية العامة.  •

وقواعد  واملكافاآت  الرت�ضيحات  جلنة  اأعمال  تنظيم  لئحة  اإقرار   •

عتماد من اجلمعية العامة. ت�ضكيلها والتو�ضية بالإ

ت�ضكيلها. وقواعد  التنفيذية  اللجنة  اأعمال  تنظيم  لئحة  اإعتماد   •

والتو�ضية  ت�ضكيلها  وقواعد  املراجعة  جلنة  اأعمال  تنظيم  لئحة  اإقرار   •

عتماد من اجلمعية العامة. بالإ

اجلديد. التنظيمي  الهيكل  اإعتماد   •

اإىل  ال�ضيارات  نادي  وقطاع  النقل  وقطاع  �ضتثمار  الإ قطاع  حتويل   •

�ضركات تابعة.

وامل�ضوؤوليات. ال�ضالحيات  دليل  اإعتماد   •

4.2 أهم المنجزات 

�ضتحواذ على حمطة قائمة داخل مدينة الريا�س يف موقع متميز  مت الإ  .1

مت  كما   .)7 )خمرج  عفان  بن  عثمان  طريق  على  الريا�س  مدينة  �ضمال 

�ضتحواذ على اأر�س تقع على طريق التخ�ض�ضي بالقرب من مطار امللك  الإ

خالد الدويل ويجري العمل حاليًا على ت�ضميم املحطة اإ�ضتعدادًا للبدء يف 

ن�ضاء واملتوقع اأن يكون يف �ضهر يوليو 2010م. الإ

مت درا�ضة و�ضع اأرا�ضي ال�ضركة وح�ضرها بالكامل وجاري حاليا العمل   .2

را�ضي امل�ضتاأجرة. را�ضي املنح وكذلك اإعداد عقود لالأ على اإ�ضدار �ضكوك لأ

مت اإنهاء املتعلقات ب�ضاأن اأهم بع�س مواقع ال�ضركة امل�ضتاأجرة ومت العمل   .3

على اإعداد عقود تاأجري جديدة مع اجلهات املوؤجرة ولفرتات منا�ضبة.

�ضا�ضية  �ضتيعاب املتطلبات الأ مت اإعادة تطوير الهيكل التنظيمي لل�ضركة لإ  .4

من  عدد  ا�ضتقطاب  مت  كما  ال�ضركة  اأعمال  وتطوير  الهيكلة  اإعادة  ملرحلة 

الكوادر الب�ضرية  املوؤهلـة لتحقيق روؤية واأهداف ال�ضركة  وجاري العمل على 

ا�ضتكمال ال�ضواغر يف الهيكل التنظيمي اجلديد. 

مت توقيع اتفاقية دعم مع �ضندوق املوارد الب�ضرية لتدريب وتوظيف عدد   .5

الكوادر الوطنية للم�ضاهمة يف حتقيق اأهداف ال�ضعودة.

مت اإ�ضتئجار وجتهيز موقع جديد لل�ضركة يتكون من مبنى كامل باأربعة   .6

يجمع  م�ضتقل  مقر  ليكون  الريا�س  مبدينة  ح�ضاء  الأ �ضارع  يف  يقع  اأدوار 

دارة العامة والنادي ال�ضعودي لل�ضيارات وال�ضياحة.  الإ

ذات  ال�ضركة  مواقع  لبع�س  �ضا�ضية  الأ ال�ضيانة  اأعمال  من  نتهاء  الإ مت   .7

همية الن�ضبية ومت تطوير برنامج �ضيانة دوري لتاأكيد اإمتام العمل خالل  الأ

العام املايل 2010م.

نتهاء من بناء حمطة ال�ضركة على منفذ احلديثة ومن املتوقع اأن  مت الإ  .8

تدخل اإىل حيز اخلدمة خالل �ضهر مار�س 2010م .

مت اإدخال ع�ضر �ضاحنات �ضمن اأ�ضطول نقل املحروقات وجاري  العمل   .9

2010م  مار�س  �ضهر  خالل  اأخرى  �ضاحنات  خم�س  اإدخال  على  حاليًا 

وال�ضتغناء عن ال�ضاحنات القدمية تدريجيًا. 

مت التعاقد مع �ضركة عاملية متخ�ض�ضة يف ت�ضميم الهوية التعريفية   .10

املعماري  والت�ضميم  ال�ضركة  �ضعار  ت�ضميم  ي�ضمل  مبا  )الت�ضويقية( 

�ضرتاحات واملواقف. للمحطات والإ

 

2. الخطط والقرارات وأهم المنجزات
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2009م2008م2007م2006م2005م�لبيان

ر�ضدة النقدية و�ضبه النقدية 294,137,12975,803,573105,604,413133,740,468128,763,776الأ

�ضول املتداولة 35,787,33529,035,05533,786,34839,708,91052,226,005الأ

�ضول الثابتة 175,968,445160,743,043158,243,048156,066,805178,454,869الأ

جل �ضتثمارات طويلة الأ 32,065,500167,426,799183,224,757139,258,965197,022,300الإ

�ضول 537,958,409433,008,470480,858,566468,775,148556,466,950اإجمايل الأ

57,396,71755,851,00055,277,08552,040,74952,748,731املطلوبات املتداولة

4,071,6613,687,3103,725,9974,218,5274,500,852املطلوبات غري املتداولة

300,000,000450,000,000450,000,000450,000,000450,000,000راأ�س املال املدفوع

رباح املبقاة حتياطيات والأ 49,217,367)37,484,128()28,144,516()76,529,840(176,490,031الإ

537,958,409433,008,470480,858,566468,775,148556,466,950اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية
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�ضول   الأ اخل�ضوم  حقوق امللكية  الربح 

1.3 المركز المالي 

يو�ضح اجلدول التايل ملخ�س بيانات قائمة املركز املايل للخم�س �ضنوات كما يلي:

3. ملخص البيانات المالية
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دارية  يرادات   امل�ضاريف العمومية والإ الإ

2.3 قائمة الدخل 

يو�ضح اجلدول التايل ملخ�س بيانات قائمة الدخل للخم�س �ضنوات كما يلي:

3.3 قائمة التدفقات النقدية 

يو�ضح اجلدول التايل ملخ�س بيانات قائمة التدفقات النقدية للخم�س �ضنوات كما يلي:

2009م2008م2007م2006م2005م�لبيان

يرادات  153,060,993166,041,153191,728,170214,321,657190,620,334الإ

)173,909,602()185,899,046()162,818,777()148,755,285()131,503,186(التكاليف املبا�ضرة

21,557,80717,285,86828,909,39328,422,61116,710,732هام�س الدخل

دارية )8,391,859()5,440,946()4,414,197()6,158,520()5,439,938(امل�ضاريف العمومية والإ

16,117,86911,127,34824,495,19622,981,6658,318,873�ضايف الدخل الت�ضغيلي

خرى يرادات )امل�ضاريف( الأ 11,954,29116,651,34126,750,786)18,730,831(148,205,941الإ

)3,557,393()4,125,482()2,939,800()2,161,175()4,128,786(الزكاة

33,509,68735,507,52431,512,266)9,764,658(160,195,024�ضايف الدخل بعد الزكاة

250,000,000

200,000,000

150,000,000

100,000,000

50,000,000

0

-50,000,000

2005م 2006م 2007م 2008م 2009م

2009م2008م2007م2006م2005م�لبيان

ن�ضطة الت�ضغيلية 87,752,291)7,024,328(53,636,034)80,074,984(168,508,967التدفقات من الأ

�ضتثمارية ن�ضطة الإ )90,066,485(36,333,724)22,215,279(53,829,802)40,114,629(التدفقات من الأ

ن�ضطة التمويلية )2,662,498()1,173,341()1,619,915()8,952,112()27,507,576(التدفقات من الأ

)4,976,692(29,800,84028,136,055)35,197,294(100,886,762�ضايف النقد املتولد )امل�ضتخدم(

ر�ضدة النقدية و�ضبة النقدية اأول العام 10,114,105111,000,86775,803,573105,604,413133,740,468الأ

ر�ضدة النقدية و�ضبة النقدية اآخر العام 111,000,86775,803,573105,604,413133,740,468128,763,776الأ

2005م

200,000,000

150,000,000

100,000,000

50,000,000

0

50,000,000

100,000,000
2006م 2007م 2008م 2009م

التكاليف املبا�ضرة   الربح 

ن�ضطة التمويلية            ن�ضطة ال�ضتثمارية           التدفقات من الأ ن�ضطة الت�ضغيليةالتدفقات من الأ التدفقات من الأ
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4.3 ربحية السهم 

يو�ضح الر�ضم البياين التايل ملخ�س اأرباح ال�ضهم للخم�س �ضنوات كما يلي:

6.3 الزكاة 

يتم اإحت�ضاب الزكاة وفق نظام الزكاة و�ضريبة الدخل املعمول به يف اململكة 

قيد  ويتم  الدخل  قائمة  على  امل�ضتحقة  الزكاة  وحتمل  ال�ضعودية  العربية 

–اإن وجدت–يف الفرتة  التعديالت التي تطراأ عن الربط النهائي للزكاة 

التي يتم الربط فيها.

قامت ال�ضركة خالل العام املنتهي يف 31 دي�ضمرب 2009م بتكوين خم�ض�س 

مل�ضتحقات الزكاة النظامية مببلغ )3,557,393ر.�س.( كما قامت ب�ضداد 

مبلغ )137,591 ر.�س.(

خدمات  يف  املتخ�ض�ضة  �ضت�ضارية  الإ املكاتب  اأحد  بتكليف  ال�ضركة  قامت 

الزكاة مبراجعة م�ضلحة الزكاة والدخل والعمل على اإنهاء كافة املتعلقات 

مع امل�ضلحة بخ�ضو�س الربوط الزكوية للفرتة من عام 2000م وحتى عام 

2008م.

7.3 توزيعات األرباح 

امل�ضروفات  جميع  خ�ضم  بعد  ال�ضنوية  ال�ضافية  ال�ضركة  اأرباح  توزع 

خرى مبا فيها الزكاة املفرو�ضة �ضرعًا على الوجه  العمومية والتكاليف الأ

التايل:

اإحتياطي  لتكوين  ال�ضافية  رباح  الأ من   )٪10( ن�ضبته  ما  يجنب   •

بلغ  متى  التجنيب  هذا  وقف  العادية  العامة  للجمعية  ويجوز  نظامي 

حتياطي املذكور ن�ضف راأ�س املال. الإ

اإتفاقي  اإحتياطي  لتكوين  ال�ضافية  رباح  الأ ن�ضبته )5٪( من  يجنب ما   •

هذا  ويوقف  العامة  اجلمعية  حتددها  التي  غرا�س  لالأ يخ�ض�س 

حتياطي املذكور ربع راأ�س املال. التجنيب متى بلغ الإ

 )٪5( ن�ضبته  ما  تعادل  للم�ضاهمني  اأوىل  دفعة  ذلك  بعد  الباقي  يوزع   •

من راأ�س املال املدفوع.

الباقي ملكافاأة  )5٪( من  عن  تزيد  ل  ن�ضبه  تقدم  ما  بعد  يخ�ض�س   •

دارة ويوزع الباقي بعد ذلك على امل�ضاهمني كح�ضة اإ�ضافية  جمل�س الإ

رباح. يف الأ

رباح وقيمتها من قبل اجلمعية العامة  ي�ضدر اأي قرار بخ�ضو�س توزيع الأ

رباح بعدد  دارة. ويتاأثر قرار توزيع الأ وباإ�ضتناد على تو�ضية من جمل�س الإ

تلك  ومن  التو�ضية  رفع  قبل  دارة  الإ جمل�س  يدر�ضها  التي  العوامل  من 

داء املايل واملناخ  العوامل التوقعات التجارية لل�ضركة، متطلبات ال�ضيولة، الأ

قت�ضادي العام. الإ

8.3 القروض 

اأو  اإتفاقيات متويل مربمة مع موؤ�ض�ضات متويل �ضواًء حكومية  اأي  ل يوجد 

اإتفاقيات  2009م و�ضوف يجري الإعالن عن اأي  31 دي�ضمرب  خا�ضة حتى 

ويعد  هذا  ال�ضارية.  ف�ضاح  الإ متطلبات  ووفق  حينها  يف  تن�ضاأ  قد  متويل 

اأي  اإبرام  ال�ضركة  قررت  ما  حال  يف  وحد  الأ اخليار  �ضالمي  الإ التمويل 

اإتفاقيات متويل يف امل�ضتقبل.

 5.3 المؤشرات المالية األساسية 

�ضا�ضية للخم�س �ضنوات كما يلي: يو�ضح اجلدول التايل املوؤ�ضرات املالية الأ

2005م 2006م 2007م 2008م 2009م

5.34

-0.22

0.74 0.79 0.70

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0

-1.00

2009م2008م2007م2006م2005م�لبيان

موؤ�ضرات النمو

)11٪(12٪15٪8٪48٪منو املبيعات

)11٪(6٪)443٪()106٪(628٪منو �ضايف الدخل

�ضول 19٪)3٪(11٪)20٪(35٪منو الأ

21٪)2٪(13٪)22٪(41٪منو حقوق امللكية

موؤ�ضرات الربحية

17٪17٪17٪)6٪(105٪العائد على املبيعات

7٪8٪7٪)2٪(53٪العائد على راأ�س املال

�ضول 6٪8٪7٪)2٪(30٪العائد على اإجمايل الأ

6٪9٪8٪)3٪(34٪العائد على حقوق امللكية

موؤ�ضرات الكفاءة

12,6918,1916,9112,4513,30معدل دوران املدينني

8,5511,2816,1718,1116,20معدل دوران املخزون

�ضول 0,280,380,400,460,34معدل دوران الأ

ربح ال�ضهم 

ربح السهم
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9.3 اإلستثمارات في شركات أخرى 

�ضتثمارات كما يلي: �ضتثمار يف حقوق ملكية �ضركات اأخرى ويو�ضح اجلدول تفا�ضيل تلك الإ قامت ال�ضركة بالإ

10.3 تقرير المحاسب القانوني 

اأ�ضدر املحا�ضب القانوين لل�ضركة تقريره عن القوائم املالية للفرتة املنتهية 

يف 31 دي�ضمرب 2009م بدون اأي حتفظات.

11.3 تحليل الفروقات الجوهرية في النتائج 

وخا�ضة  عمومًا  املحروقات  مبيعات  يف  احلا�ضل  نخفا�س  الإ ت�ضبب   •

املايل  بالعام  مقارنًة  املايل  ال�ضركة  اأداء  اإنخفا�س  اإىل  الديزل  منتج 

دفاتر  مبيعات  تراجع  نخفا�س  الإ هذا  اإحداث  يف  �ضاهم  كما  2008م 

املرور اجلمركية التي ت�ضدر من النادي ال�ضعودي لل�ضيارات يف العام 

2008م نتيجة املناف�ضة يف القطاع  2009م مقارنة بالعام املايل  املايل 

دفاتر عبور  بدون احل�ضول على  املركبات  الدول مبرور  بع�س  و�ضماح 

جمركية.

بلغت  اإيراداًت  2009م  املايل  العام  يف  ال�ضركة  اإ�ضتثمارات  حققت   •

)26,260,670 ر.�س.( مقابل مبلغ )15,607,711 ر.�س.( للعام املايل 

2008م وذلك باإرتفاع قدره )68,2٪( مما عزز من اأداء ال�ضركة الكلي 

يف العام 2009م.

�ستثمار�أ�سم �ل�سركةم �لن�سبة ر��س مال �ل�سركةمبلغ �لإ

و�ضط للبطاريات1. 7,94٪4,565,500�ضركة ال�ضرق الأ

3,37٪67,499,990�ضركة الت�ضنيع وخدمات الطاقة2.

0,36٪1,500,000ال�ضركة الوطنية لل�ضياحة3.

25٪8,000,000�ضركة ال�ضباق املتحدة4.

81,565,490الإجمايل

بيان

ير�د�ت �ملبا�سرة هام�س �لدخل�لتكاليف �ملبا�سرة�لإ

2008م2009م2008م2009م2008م2009م

�ضرتاحات 170,447,676185,711,739160,641,541172,135,6429,806,13513,576,097قطاع املحطات والإ

قطاع النادي ال�ضعودي لل�ضيارات 

وال�ضياحة
20,172,65828,609,91813,268,06113,763,4046,904,59714,846,514

190,620,334214,321,657173,909,602185,899,04616,710,73228,422,611الإجمايل

12.3 اإلنحرافات عن تطبيق معايير محاسبية 

تطبق ال�ضركة معايري املحا�ضبة ال�ضادرة عن الهيئة ال�ضعودية للمحا�ضبني 

القانونيني ول يوجد اأي اإنحراف عن تطبيق تلك املعايري.

13.3 الغرامات 

بناءا على قرار جمل�س هيئة ال�ضوق املالية رقم )11-12-2009( وتاريخ 

املالية  ال�ضوق  ، فقد فر�ضت هيئة  2009/4/13م  املوافق  1430/4/17هـ 

غرامة مالية على �ضركة �ضا�ضكو مقدارها )50,000( خم�ضون األف ريال، 

نظام  واخلم�ضني من  التا�ضعة  املادة  الفقرة )ب( من  اإىل  اإ�ضتنادا  وذلك 

ربعني  ال�ضوق املالية ، لقيامها مبخالفة الفقرة )اأ( من املادة ال�ضاد�ضة والأ

الت�ضجيل  قواعد  من  والع�ضرين  اخلام�ضة  واملادة  املالية  ال�ضوق  نظام  من 

امل�ضرتكة  القوات  ق�ضية  يف  احلكم  عن  الإعالن  يف  لتاأخرها  دارج،  والإ

دارية يف منطقة الريا�س بتاريخ 2008/12/27م  ال�ضادر من املحكمة الإ

عنه  اأعلنت  الذي  2009/2/1م  بتاريخ  باحلكم  الإعالن  ن�ضخة  و�ضدور 

ال�ضركة لحقًا بتاريخ 2009/2/10م وبخالف ذلك ، ل توجد على ال�ضركة 

اأي من العقوبات اأو املخالفات املفرو�ضة من قبل هيئة ال�ضوق املالية.

اإلستثمارات في شركات

�ضركة الت�ضنيع 

وخدمات الطاقة 83 ٪

ال�ضركة الوطنية لل�ضياحة ٪2

�ضركة ال�ضباق املتحدة ٪10 

و�ضط للبطاريات ٪5 �ضركة ال�ضرق الأ
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 1.4 اإلستراحات والمواقف 

�ضرتاحات واملواقف للخم�س �ضنوات املا�ضية كما يلي: يرادات لقطاع الإ يو�ضح اجلدول التايل حتليل الإ

2009م2008م2007م2006م2005م�لقطاعم

�ضرتاحات1. 118,271,228135,000,776160,149,492176,681,731160,793,228املحطات والإ

3,874,8395,015,4976,508,4289,030,0089,654,448املواقف2.

122,146,067140,016,273166,657,920185,711,739170,447,676الإجمايل

2.4 التغطية الجغرافية 

يرادات على م�ضتوى املناطق كما يلي: يو�ضح اجلدول التايل حتليل الإ

2009م2008م�لقطاعم

29,332,93326,305,294املنطقة ال�ضمالية1.

743,514728,504املنطقة اجلنوبية2.

85,108,90277,963,832املنطقة ال�ضرقية3.

37,003,52933,530,475املنطقة الغربية4.

31,637,62631,553,282املنطقة الو�ضطى5.

اإليرادات جغرافيا 

0%

املنطقة الغربية املنطقة ال�ضمالية املنطقة اجلنوبيةاملنطقة ال�ضرقيةاملنطقة الو�ضطى

15%
19%

20%

46%

4.ملخص البيانات التشغيلية
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2009م2008م2007م2006م2005م�لقطاعم

28,786,13625,274,49024,496,06527,653,49319,642,668مبيعات دفاتر املرور اجلمركي1.

1,078,790750,390574,185956,425529,990مبيعات الرخ�س الدولية2.

29,864,92626,024,88025,070,25028,609,91820,172,658الإجمايل

2005م
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قطاع املحطات وال�ضرتاحات قطاع النادي ال�ضعودي لل�ضيارات 

اإليرادات

إيرادات 2009 م

قطاع املحطات 

 و ال�ضرتاحات 89 

قطاع النادي ال�ضعودي لل�ضيارات 11 ٪

 3.4 قطاع النقل 

وهو من القطاعات الوليدة يف ال�ضركة والتي تتم هيكلتها وتطويرها ب�ضكل مت�ضارع حيث بدء ن�ضاط النقل يف العام 2009م بت�ضغيل عدد )20( راأ�س تريال 

خري من العام 2009م اإ�ضافة عدد )10( روؤو�س تريال جديدة للقطاع لزيادة القدرة الت�ضغيلية بواقع )٪50(  خلدمة مواقع ال�ضركة ومت خالل الن�ضف الأ

ول من العام 2010م . ويجري يف الوقت احلايل اإ�ضافة عدد )5( روؤو�س تريال خالل الربع الأ

4.4 قطاع النادي السعودي للسيارات والسياحة 

يرادات قطاع نادي ال�ضيارات للخم�س �ضنوات املا�ضية كما يلي: يو�ضح اجلدول التايل حتليل الإ

 5.4 األراضي 

را�ضي  الأ كافة  حل�ضر  ال�ضركة  وخارج  داخل  من  عمل  فريق  ت�ضكيل  مت 

�ضتثمار وجدولة عمليات  اخلا�ضة بال�ضركة ودرا�ضة مدى مالئمة املواقع لالإ

ن�ضاء من خالل برنامج زمني على فرتة ثالث �ضنوات )2010م  التطوير والإ

– 2013م(.

6.4 أهم القضايا 

1.6.4 ق�سية �سوؤون �لقو�ت �مل�سرتكة

وتتمثل الق�ضية باأنه يف عام 1424هـ تقدمت �ضا�ضكو لديوان املظامل بدعوى 

اأعمال  فروقات  ب�ضداد  مطالبتها  امل�ضرتكة  القوات  �ضوؤون  �ضد  ق�ضائية 

عقد  يت�ضمنها  مل  امل�ضرتكة  القوات  ل�ضوؤون  ال�ضركة  قبل  من  تقدميها  مت 

امل�ضرتكة  القوات  اأو�ضحت  دفوعها  ويف  مركباتها  ل�ضيانة  معها  ال�ضركة 

واأن )�ضا�ضكو(  العقد  اأخطاء يف طريقة احت�ضاب �ضرف م�ضتحقات  وقوع 

الدائرة  من  ال�ضادر  احلكم  ويف  ت�ضتحق،  مما  اأكرث  مبالغ  على  ح�ضلت 

وىل األزمت �ضا�ضكو ب�ضداد مبلغ )49,580,431( ريال �ضعودي  دارية الأ الإ

وىل  الأ التدقيق  دائرة  اأ�ضدرت  ال�ضركة  طلب  على  وبناءا  الدفاع،  لوزارة 

اأن  �ضبق  الذي  احلكم  بنق�س  قرار  دارية(  الإ )املحكمة  املظامل  بديوان 

بتاريخ  1429هـ  لعام  250/د/1  برقم   بالديوان  وىل  الأ الدائرة  اأ�ضدرته 

1430/2/6هـ يف الق�ضية رقم 1/1875/ق لعام 1424هـ القا�ضي باإلزام 

)�ضا�ضكو( بان تدفع لوزارة الدفاع والطريان �ضوؤون القوات امل�ضرتكة مبلغ 

دارية  الإ الدائرة  وبناء عليه حددت  �ضعودي  ريال  وقدرة )49,580,431( 

عادة نظر الق�ضية وال�ضركة �ضت�ضتمر باإبراز الدفوع وتقدمي  وىل جل�ضة لإ الأ

البيانات التي من �ضاأنها ك�ضب الق�ضية.
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7.4 الكوادر البشرية 

يو�ضح اجلدول التايل حتليل الكوادر الب�ضرية يف ال�ضركة للخم�س �ضنوات املا�ضية كما يلي:

2009م2008م�لفئةم

13اإدارة عليا1.

3939اإدارة و�ضطى وتنفيذية2.

478511عمالة وفنيني3.

518553الإجمايل

2.6.4 ق�سية �أمانة جدة

1430/4/15هـ  التا�ضعة مبحافظة جده بجل�ضة  دارية  الإ الدائرة  اأ�ضدرت 

حكمها رقم 186/د/اإ/9 لعام 1430هـ  باإلزام اأمانة مدينة حمافظة جده 

جراءات الالزمة لتعوي�س ال�ضركة نقديًا وتقدير اأجر املثل نظري  اتخاذ الإ

اقتطاعها جزء من اأر�س ال�ضركة الكائنة ب�ضرق جده على الطريق ال�ضريع. 

جابة  وجاء قرار حمكمة ال�ضتئناف ببع�س املالحظات والطلبات، متت الإ

عليها باجلل�ضة ال�ضابقة  من طرف �ضا�ضكو وحددت جل�ضة 1431/3/22هـ 

ل�ضماع اإجابات اأمانة حمافظة جدة بعد ت�ضليمهم ن�ضخة منها.

3.6.4 ق�سية �سركة �ل�سباق �ملتحدة

املتحدة  ال�ضباق  �ضركة  ال�ضركاء يف  اأحد  ال�ضركة على  ق�ضية مرفوعة من 

بحق  تتلخ�س  والتي  راأ�ضمالها  من   ٪25 ن�ضبة  �ضا�ضكو  فيها  متتلك  التي 

اإثبات ح�ضتها يف ال�ضركة حيث قام ال�ضريك بقبول �ضراء ح�ضة �ضا�ضكو يف 

�ضركة ال�ضباق املتحدة ومل يتم البدء يف اإجراءات نقل امللكية اأو �ضداد املبلغ 

حتى تاريخه، مل يتم اإ�ضدار احلكم النهائي بق�ضية �ضركة ال�ضباق املتحدة 

احل�ضة  قيمة  و�ضداد  امللكية  نقل  اإجراءات  باإمتام  عليه  املدعى  لزام  لإ

ويجري العمل على متابعة الق�ضية لدى اجلهات املخت�ضة.

4.6.4 ق�سايا �أخرى

واملتعلقة  اأعمالها  جمال  يف  عتيادية  الإ الق�ضايا  من  عدد  ال�ضركة  رفعت 

لبع�س مكونات حمطاتها �ضد عدد  التاأجري   اأو  جل  الآ البيع  ببع�س عقود 

من امل�ضتفيدين وذلك لتح�ضيل مبالغ م�ضتحقة لل�ضركة على �ضنوات �ضابقة 

املحاماه  ومكاتب  ال�ضركة  يف  القانونية  دارة  الإ خالل  من  العمل  ويجري 

املتعاون معها ملتابعة حقوق ال�ضركة املالية وحت�ضيلها.
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2.5 تصنيف األعضاء 

حد 25 اأكتوبر 2009م .  �ضتاذ/  عبد العزيز بن حممد اإبراهيم ال�ضبيعي بتقدمي ا�ضتقالته من املجل�س ب�ضبب ظروف خا�ضة وذلك يف يوم الأ )*( قام  الأ

3.5 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

دارة  الإ بدل ح�ضور جل�ضات جمل�س  با�ضتثناء  2009م  دي�ضمرب   31 املنتهي يف  العام  امتيازات خالل  اأو  مكافاأة  اأي  دارة  الإ اأع�ضاء جمل�س  يتقا�ضى  مل   •

واللجان مببلغ )132,000( ريال �ضعودي فقط.

)98,000( ريال �ضعودي. بلغت  مكافاآت  على  املجل�س  خارج  من  امل�ضتقلني  املراجعة  جلنة  اأع�ضاء  ح�ضل   •

4.5 مكافآت األعضاء والتنفيذيين 

دارة التنفيذيني وامل�ضتقلني وكبار التنفيذيني يف ال�ضركة كما يلي: ع�ضاء جمل�س الإ يو�ضح البيان التايل ما مت �ضرفه لأ

 �لت�سنيف�ملن�سب�ل�سمم

�ضتاذ/ اإبراهيم بن حممد احلديثي 1. دارة ـ رئي�س اللجنة التنفيذية الأ ع�ضو غري تنفيذيرئي�س جمل�س الإ

�ضتاذ/ نا�ضر بن عبد اهلل العويف 2. دارة ـ رئي�س جلنة املراجعة الأ ع�ضو غري تنفيذيع�ضو جمل�س الإ

دارة ـ ع�ضو اللجنة التنفيذية الدكتور/ عزام بن حممد الدخيل3. ع�ضو غري تنفيذيع�ضو جمل�س الإ

�ضتاذ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني4. دارة ـ رئي�س جلنة الرت�ضيحات واملكافاآتالأ ع�ضو غري تنفيذيع�ضو جمل�س الإ

�ضتاذ/ عجالن بن عبد الرحمن العجالن 5. دارة ـ ع�ضو جلنة الرت�ضيحات واملكافاآت الأ ع�ضو غري تنفيذيع�ضو جمل�س الإ

�ضتاذ/ زياد بن عبد اللطيف العي�ضى 6. دارة الأ م�ضتقلع�ضو جمل�س الإ

�ضتاذ/ عبد اهلل بن نا�ضر العي�ضى 7. دارة الأ م�ضتقلع�ضو جمل�س الإ

�ضتاذ/ با�ضل بن حممد اجلرب 8. دارة  ع�ضو جلنة الرت�ضيحات واملكافاآتالأ ع�ضو غري تنفيذيع�ضو جمل�س الإ

�ضتاذ/ خالد بن عبد اهلل ال�ضبيعي 9. دارة الأ م�ضتقلع�ضو جمل�س الإ

�ضتاذ/ عبد العزيز بن حممد ال�ضبيعي   )*(10. دارة الأ م�ضتقلع�ضو جمل�س الإ

�ضتاذ/ بندر بن عبد الرحمن الزامل 11. دارة الأ م�ضتقلع�ضو جمل�س الإ

�ضتاذ/ �ضلطان بن حممد احلديثــي 12. دارة ـ ع�ضو اللجنة التنفيذية – الع�ضو املنتدبالأ تنفيذيع�ضو جمل�س الإ

5. مجلس اإلدارة واللجان

1.5 تشكيل المجلس 

تاريخ  املنعقدة يف  العادية  العامة  2009/6/30م مبوجب موافقة اجلمعية  تاريخ  اعتبارا من  ال�ضركة  اإدارة  دارة احلايل  الإ توىل جمل�س   •

1430/5/18هـ املوافق2009/5/13م على اإختيار جمل�س اإدارة جديد للدورة التا�ضعة  وملدة ثالث �ضنوات. 

دارة. الإ ملجل�س  رئي�ضًا  احلديثي  حممد  بن  اإبراهيم  �ضتاذ/  الأ دارة  الإ جمل�س  اأع�ضاء  اإنتخب   •
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5.5 إجتماعات المجلس 

1.5.5 بيان اإجتماعات املجل�س للدورة ال�ضابقة

�لبيان
�أع�ساء �ملجل�س 

�لتنفيذيني

�أع�ساء �ملجل�س 

غري �لتنفيذيني 

/ �مل�ستقلني

خم�سة من كبار �لتنفيذيني ممن تلقو� �أعلى 

�ملكافاآت و�لتعوي�سات مبا فيهم �ملدير �لعام 

و�ملدير �ملايل

1,118,750-390,000الرواتب والتعوي�ضات 

15,000117,000321,892البدلت 

515,628-472,684املكافاآت الدورية وال�ضنوية 

�ضهري  ب�ضكل  تدفع  اأخرى  عينية  مزايا  اأو  تعوي�ضات  اأي 

اأو �ضنوي 

---

خرية من الدورة ال�ضابقة التي بداأت يف 2006/6/30م وحتى 2009/6/29م كما يلي: دارة لل�ضتة اأ�ضهر الأ يبني اجلدول التايل تفا�ضيل اإجتماعات جمل�س الإ

2.5.5 بيان اإجتماعات املجل�س للدورة احلالية

دارة للدورة احلالية التي بداأت يف 2009/6/30م وحتى 2012/6/29م  كما يلي: يبني اجلدول التايل تفا�ضيل اإجتماعات جمل�س الإ

وىل لظروف خا�ضة )*(  قدم الع�ضو ا�ضتقالته بعد اجلل�ضة الأ

جتماعات��سم �لع�سو م ن�سبة �حل�سور�حل�سورعدد �لإ

�ضتاذ/ حممد بن �ضالح احلمادي 1. 100٪)2()2(الأ

100٪)2()2(الدكتور/ �ضيف اهلل بن عمر الغامدي 2.

�ضتاذ/ فهد بن حممد الب�ضري 3. 0٪)-()2(الأ

�ضتاذ/ حممد بن عبد اهلل احلجيـالن 4. 100٪)2()2(الأ

�ضتاذ/ عبد الرحمن بن اإبراهيم العبيد 5. 100٪)2()2(الأ

�ضتاذ/ حممد بن حمد ال�ضمحان 6. 0٪)-()2(الأ

�ضتاذ/ عبد اهلل بن عبد الرحمن  القحطاين 7. 100٪)2()2(الأ

�ضتاذ/ نا�ضر بن عبد اهلل العويف 8. 100٪)2()2(الأ

�ضتاذ/ �ضعود بن عبد اهلل العامري 9. 0٪)-()2(الأ

�ضتاذ/ حممد بن عبد املح�ضن الزيد 10. 0٪)-()2(الأ

�ضتاذ/ �ضلمان بن فار�س  الفار�س 11. 0٪)-()2(الأ

�ضتاذ/ حممد بن عبد العزيز  الرباك 12. 0٪)-()2(الأ

6.5 إقرارات وتأكيدات المجلس 

اململكة.  يف  ال�ضارية  املهنية  املعايري  مع  يتوائم  ومبا  ال�ضحيح   بال�ضكل  لل�ضركة  احل�ضابات  �ضجالت  اإعداد  مت   •

النظام  لتفعيل  الالزمة  دوات  والأ �ض�س  الأ بو�ضع  دارة  الإ جمل�س  وباإ�ضراف  التنفيذية  دارة  الإ قامت  ال�ضركة  يف  احلايل  الرقابي  النظام  مراجعة  بعد   •

ن�سبة �حل�سور�حل�سورعدد �جلل�سات��سم �لع�سو م

�ضتاذ/ اإبراهيم بن حممد احلديثي 1. 100٪)3()3(الأ

�ضتاذ/ نا�ضر بن عبد اهلل العويف 2. 100٪)3()3(الأ

100٪)3()3(الدكتور/ عزام بن حممد الدخيل3.

�ضتاذ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني4. 67٪)2()3(الأ

�ضتاذ/ عجالن بن عبد الرحمن العجالن 5. 100٪)3()3(الأ

�ضتاذ/ زياد بن عبد اللطيف العي�ضى 6. 67٪)2()3(الأ

�ضتاذ/ عبد اهلل بن نا�ضر العي�ضى 7. 67٪)2()3(الأ

�ضتاذ/ با�ضل بن حممد اجلرب 8. 67٪)2()3(الأ

�ضتاذ/ خالد بن عبد اهلل ال�ضبيعي 9. 67٪)2()3(الأ

�ضتاذ/ بندر بن عبد الرحمن الزامل 10. 100٪)3()3(الأ

�ضتاذ/ �ضلطان بن حممد احلديثــي 11. 100٪)3()3(الأ

�ضتاذ/ عبد العزيز بن حممد ال�ضبيعي )*(12. 100٪)1()1(الأ

اإدارة  اإن�ضاء  جراءات  الإ تلك  ت�ضمنت  وقد  كفاءة  اأكرث  ب�ضكل  الرقابي 

واإ�ضتخدام  املالية  العمليات  اأمتتت  دورها،  وتفعيل  الداخلية  للمراجعة 

والت�ضغيلية، ف�ضل  املالية  العمليات  على  الرقابة  النظم احلا�ضوبية يف 

وحتديد  وامل�ضوؤوليات  ال�ضالحيات  دليل  تطوير  املتعار�ضة،  الوظائف 

�ضيا�ضات ال�ضراء والتخزين.

حد  مل تقم ال�ضركة باإبرام اأي عقد يرتتب مبوجبة م�ضلحة جوهرية لأ  •

�ضخ�س  اأي  اأو  املايل  املدير  اأو  العام  املدير  اأو  دارة  الإ جمل�س  اأع�ضاء 

ذي عالقة باأي منهم.

جمل�س  اأع�ضاء  اأحد  مبوجبه  تنازل  اإتفاق  اأو  ترتيبات  اأي  يوجد  ل   •

دارة اأو اأحد كبار التنفيذيني عن اأي راتب اأو تعوي�س كما ل يوجد اأي  الإ

ترتيبات اأو اإتفاق تنازل مبوجبه اأحد م�ضاهمي ال�ضركة  عن اأي حقوق يف 

رباح. الأ

. ن�ضاطها  موا�ضلة  على  ال�ضركة  بقدرة  يذكر  �ضك  اأي  يوجد  ل   •

7.5 اللجنة التنفيذية 

بتاريخ  ول  الأ دارة  الإ جمل�س  اجتماع  يف  التنفيذية  اللجنة  ت�ضكيل  مت 

2009/6/29م  وت�ضمنت كل من : 

دارة  )رئي�س  �ضتاذ/ اإبراهيم بن حممد احلديثي   رئي�س جمل�س الإ الأ  .1

اللجنة التنفيذية ( 

ع�ضو   ( دارة  الإ جمل�س  ع�ضو  الدخيل     حممد  بن  عزام   / الدكتور   .2

اللجنة التنفيذية (  

دارة  ) ع�ضو  �ضتاذ/ �ضلطان بن حممد احلديثي   ع�ضو جمل�س الإ الأ  .3

اللجنة التنفيذية ( 

1.7.5 �لخت�سا�سات و�ملهام

ورفع  لل�ضركة  الرئي�ضية  هداف  والأ �ضرتاتيجية  الإ و�ضع  يف  امل�ضاركة   •

دارة.  التو�ضيات بها اإىل جمل�س الإ
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القرارات  واتخاذ  ال�ضركة  م�ضاريع  جميع  تنفيذ  ومتابعة  مراجعة   •

مبوجب ال�ضالحيات املفو�ضة لها.

التي  والقرارات  لل�ضركة  التنظيمية  الهياكل  وتطوير  تنفيذ  متابعة   •

ت�ضمن �ضرعة تنفيذها وتطويرها.

التي  القرارات  واتخاذ  ال�ضركة  اإدارة  مع  دارية  الإ اللوائح  مراجعة   •

دارة من و�ضعها مو�ضع التنفيذ. متكن الإ

بتحقيق  تتعلق  والتي  ال�ضركة  اإدارة  تقدمها  التي  املقرتحات  درا�ضة   •

واتخاذ  والت�ضغيلية  واملالية  دارية  الإ باأعمالها  اأو  ال�ضركة  اأغرا�س 

اإىل  الرفع  اأو  التنفيذ  �ضرعة  التنفيذية من  دارة  الإ الذي ميكن  القرار 

املجل�س فيما تراه اللجنة �ضروريا.

هلية لتذليل  اإجراء الت�ضالت مع كبار امل�ضئولني يف اجلهات احلكومية والأ  •

ال�ضعاب التي تعرت�س اأعمال ال�ضركة و�ضرح براجمها للم�ضئولني.

مراجعة درا�ضات اجلدوى القت�ضادية للم�ضاريع القت�ضادية اجلديدة   •

ورفع التو�ضيات. 

واإبداء  ال�ضركة  اإدارة  تقرتحها  التي  �ضرتاتيجية  الإ اخلطط  مراجعة   •

الراأي فيها.

املنا�ضبة. التو�ضيات  واإبداء  الفنية  واملوا�ضفات  الت�ضاميم  تقومي   •

دارة  اتخاذ القرارات املنا�ضبة ب�ضاأن املو�ضوعات التي يفو�س جمل�س الإ  •

اللجنة مبناق�ضتها والإطالع عليها واتخاذ القرارات املنا�ضبة ب�ضاأنها.

وا�ضتجالء  املختلفة  امل�ضاريع  تنفيذ  ت�ضادف  التي  املعوقات  مناق�ضة   •

م�ضبباتها و�ضبل معاجلتها والتو�ضية باحللول املنا�ضبة لها.

ال�ضركة. مل�ضاريع  ال�ضنوية  اخلطة  على  الراأي  اإبداء   •

يف  ال�ضركة  اأغرا�س  ويحقق  العمل  يدفع  اأن  �ضاأنه  من  ما  بكل  القيام   •

نظمة واللوائح والقرارات ال�ضادرة من املجل�س. حدود الأ

اأو  للدرا�ضة  املجل�س  رئي�س  اأو  املجل�س  يحيلها  التي  عمال  بالأ القيام   •

التنفيذ.

را�ضي  القيام بعمليات ال�ضراء وال�ضتحواذ على املحطات القائمة اأو الأ  •

لغر�س اإن�ضاء حمطات عليها يف حدود �ضالحياتها.

الت�ضهيالت  واإتفاقيات  جل  �ضتثمار ق�ضري وطويل الأ اإتفاقيات الإ اإبرام   •

والقرو�س يف حدود �ضالحياتها.

2.7.5 �أهم �ملنجز�ت

التطويرية. �ضرتاتيجية  الإ العمل  خطة  م�ضودة  اإعداد   •

الريا�س  مدينة  داخل  قائمة  حمطة  على  �ضتحواذ  الإ درا�ضة  اإجناز   •

عفان  بن  عثمان  طريق  على  الريا�س  مدينة  �ضمال  متميز  موقع  يف 

)خمرج 7(. 

التخ�ض�ضي  طريق  على  تقع  اأر�س  على  �ضتحواذ  الإ درا�ضة  اإجناز   •

على  حاليًا  العمل  ويجري  الدويل  خالد  امللك  مطار  من  بالقرب 

اأن يكون يف �ضهر  واملتوقع  ن�ضاء  الإ للبدء يف  اإ�ضتعدادًا  ت�ضميم املحطة 

يوليو 2010م.

املحروقات.  نقل  خلدمة  جديدة  ناقالت  ادخال  اعتماد   •

ال�ضركة. حوكمة  لئحة  م�ضودة  اإعداد   •

اجلديد. التنظيمي  الهيكل  اإعداد   •

وامل�ضئوليات. ال�ضالحيات  دليل  م�ضودة  اإعداد   •

3.7.5 �لجتماعات

يبني اجلدول التايل تفا�ضيل اإجتماعات اللجنة التنفيذية للدورة احلالية التي بداأت يف 2009/6/30م وحتى 2012/6/29م كما يلي:

جتماعات��سم �لع�سو م ن�سبة �حل�سور�حل�سورعدد �لإ

�ضتاذ/ اإبراهيم بن حممد احلديثــي 1 100٪)2()2(الأ

100٪)2()2(الدكتور / عـــزام بن حممـد الدخيـل2

�ضتاذ/ �ضلطان بن حممد احلديثــي 3 100٪)2()2(الأ

دارة للدورة ال�ضابقة )2006/6/30م اإىل 2009/6/29م( يف عام 2009م اأي جل�ضة للجنة التنفيذية. ملحوظة : مل يعقد جمل�س الإ

8.5 لجنة المراجعة 

بتاريخ  ول  الأ دارة  الإ جمل�س  اجتماع  يف  املراجعة  جلنة  ت�ضكيل  مت 

2009/6/29م  وت�ضمنت كل من : 

�ضتاذ/ نا�ضر بن عبد اهلل العوفـي       الأ  .1  

دارة  ) رئي�س جلنة املراجعة (  ع�ضو جمل�س الإ  

الدكتور / عبد الرحمن  بن اإبراهيم احلميد      .2  

ع�ضو جلنة املراجعة  )ع�ضو من خارج املجل�س(  

�ضتاذ/ حممد بن �ضالح العيـد      الأ  .3  

ع�ضو جلنة املراجعة  )ع�ضو من خارج املجل�س(  

1.8.5 �لخت�سا�سات و�ملهام

ورفع  ومراجعتها  املحا�ضبية  وال�ضيا�ضات  املالية  القوائم  درا�ضة   •

التو�ضيات واملقرتحات ب�ضاأنها. 

تقومي فاعلية تقدير ال�ضركة للمخاطر وتقومي اأنظمة الرقابة الداخلية،   •

واملعلومات  دارة  الإ تقارير  ومراجعة  دارية،  والإ املالية  التقارير  ودقة 

�ضرافية، ومراقبة اأعمال املراجعني اخلارجيني  التي تطلبها ال�ضلطات الإ

التعامالت  بقواعد  اللتزام  و�ضمان  بينهم  فيما  والتن�ضيق  والداخليني 

دارية وال�ضلوك املهني .  املالية والإ

ن�ضطة الرقابية يف ال�ضركة، والتاأكد من  التحقق من فاعلية ت�ضميم الأ  •

من  احلد  من  متكن  منا�ضبة  بطريقة  الداخلية  الرقابة  اأنظمة  فاعلية 

خطاء اجل�ضيمة. وقوع الغ�س والأ

خطاء  �ضراف على عمليات التق�ضي ذات العالقة بالغ�س والختال�س اأو الأ الإ  •

التي تقع يف ال�ضركة اأو اأي اأمور اأخرى ترى اللجنة اأهمية تق�ضيها. 

واجلهات  لل�ضركة  اخلارجي  املراجع  يقدمها  التي  التقارير  درا�ضة   •

التجارة  ووزارة  والدخل  الزكاة  م�ضلحة  مثل  اخلارجية  الرقابية 

جراءات الت�ضحيحية  وال�ضناعة وهيئة ال�ضوق املالية، ومتابعة تنفيذ الإ

للملحوظات الواردة فيها.

ودرا�ضة  واخلارجيني  الداخليني  املراجعني  ا�ضتقاللية  من  التحقق   •

والتقارير  الفح�س  ونطاق  ال�ضركة،  يف  الداخلية  املراجعة  عمل  خطة 

التي ت�ضدر عنها. 

م�ضت�ضارين  اأو  اخلارجي  باملراجع  احلاجة  دعت  كلما  ال�ضتعانة   •

تنفيذ  على  اللجنة  ت�ضاعد  متخ�ض�ضة  بدرا�ضات  للقيام  م�ضتقلني 

مهامها وحتديد اأتعابهم.

2.8.5 �أهم �ملنجز�ت

التنفيذية  دارة  لالإ التو�ضيات  ورفع  لل�ضركة  ولية  الأ القوائم  مراجعة   •

ب�ضاأنها.

ال�ضركة. يف  والرقابي  املايل  النظام  مراجعة   •
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جتماعات 3.8.5 �لإ

خرية من الدورة ال�ضابقة التي بداأت يف 2006/6/30م وحتى 2009/6/29م  كما  يبني اجلدول التايل تفا�ضيل اإجتماعات جلنة املراجعة لل�ضتة اأ�ضهر الأ

يلي:

جتماعات��سم �لع�سو م ن�سبة �حل�سور�حل�سورعدد �لإ

�ضتاذ/ نا�ضر عبد اهلل العـــويف1 100٪)4()4(الأ

�ضتاذ/ �ضلمان فار�س الفار�س 2 100٪)4()4(الأ

�ضتاذ/ عبد الرحمن اإبراهيم العبيد 3 0٪)-()4(الأ

يبني اجلدول التايل تفا�ضيل اإجتماعات جلنة املراجعة للدورة احلالية التي بداأت يف 2009/6/30م وحتى 2012/6/29م كما يلي:

جتماعات��سم �لع�سو م ن�سبة �حل�سور�حل�سورعدد �لإ

�ضتاذ/ نا�ضر بن عبد اهلل العــويف1 100٪)3()3(الأ

100٪)3()3(الدكتور/   عبد الرحمن بن اإبراهيم احلميد2

�ضتاذ/ حممد بن �ضالح العيــد 3 100٪)3()3(الأ

9.5 جلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت 

ول  الأ دارة  الإ جمل�س  اجتماع  يف  واملكافاآت  الرت�ضيحات  جلنة  ت�ضكيل  مت 

بتاريخ 2009/6/29م  وت�ضمنت كل من : 

�ضتاذ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني    الأ  

دارة ) رئي�س جلنة الرت�ضيحات واملكافاآت(  ع�ضو جمل�س الإ  

�ضتاذ/ عجالن بن عبد الرحمن العجالن     الأ  

دارة ) ع�ضو جلنة الرت�ضيحات واملكافاآت(  ع�ضو جمل�س الإ  

�ضتاذ/ با�ضـل بن حممد اجلبــر      الأ  

دارة ) ع�ضو جلنة الرت�ضيحات واملكافاآت(  ع�ضو جمل�س الإ  

1.9.5 �لخت�سا�سات و�ملهام

واملعايري  لل�ضيا�ضات  وفقًا  املجل�س  لع�ضوية  الرت�ضيحات  مراجعة   •

بجرمية  اإدانته  �ضبق  �ضخ�س  اأي  تر�ضيح  عدم  مراعاة  مع  املعتمدة 

مانة. خملة بال�ضرف والأ

املراجعة ال�ضنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�ضبة لع�ضوية   •

لع�ضوية  املطلوبة  واملوؤهالت  للقدرات  و�ضف  واإعداد  دارة  الإ جمل�س 

الع�ضو  يخ�ض�ضه  الذي  الوقت  حتديد  ذلك  يف  مبا   ، دارة  الإ جمل�س 

عمال املجل�س. لأ

يف  العليا  التنفيذية  دارة  والإ دارة  الإ جمل�س  جلان  هيكل  مراجعة   •

ال�ضركة ورفع التو�ضيات يف �ضاأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها.

حتديد جوانب ال�ضعف والقوة يف املجل�س واقرتاح معاجلتها مبا يتفق   •

مع م�ضلحة ال�ضركة.

وجود  وعدم  امل�ضتقلني،  ع�ضاء  الأ ا�ضتقاللية  من  �ضنوي  ب�ضكل  التاأكد   •

اأي تعار�س م�ضالح.

دارة  الإ جمل�س  اأع�ضاء  ومكافاآت  لتعوي�ضات  وا�ضحة  �ضيا�ضات  و�ضع   •

ا�ضتخدام  ال�ضيا�ضات  تلك  و�ضع  عند  ويراعى   ، التنفيذيني  وكبار 

داء. معايري ترتبط بالأ

2.9.5 �أهم �ملنجز�ت

ال�ضركة. عام  مدير  وكذلك  املنتدب،  بالع�ضو  اخلا�ضة  وامل�ضوؤوليات  ال�ضالحيات  حتديد   •

دارة. الإ جمل�س  هيكل  مراجعة   •

جتماعات 3.9.5 �لإ

يبني اجلدول التايل تفا�ضيل اإجتماعات جلنة الرت�ضيحات واملكافاآت  للدورة احلالية التي بداأت يف 2009/6/30م وحتى 2012/6/29م كما يلي:

دارة للدورة ال�ضابقة )2006/6/30م اإىل 2009/6/29م( يف عام 2009م اأي جل�ضة للجنة الرت�ضيحات واملكافاآت. ملحوظة : مل يعقد جمل�س الإ

جتماعات��سم �لع�سو م ن�سبة �حل�سور�حل�سورعدد �لإ

�ضتاذ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني1. 100٪)2()2(الأ

�ضتاذ/ عجالن بن عبد الرحمن العجالن2. 100٪)2()2(الأ

�ضتاذ/ با�ضـل بن حممد اجلبــر3. 100٪)2()2(الأ

10.5 ملكية حصص جوهرية 

يو�ضح اجلدول التايل اجلهات التي تتملك ح�ض�ضًا جوهرية يف ال�ضركة كما يلي:

�سمم ن�سبة �لتملك�لإ

6.15٪�ضركة نهاز لال�ضتثمار التجاري1.

�ضتاذ/ اإبراهيم بن حممد احلديثي2. 6.06٪الأ

11.5 التوصية بخصوص المحاسب القانوني 

دارة اأو من قبل  ل توجد هناك اأي مالحظات اأو حتفظات من قبل جمل�س الإ

جلنة املراجعة على املحا�ضب القانوين احلايل "مكتب اخلرا�ضي حما�ضبون 

ومراجعون قانونيون".

املهنية  ال�ضركات  من  لعدد  عرو�س  باإ�ضتدراج  املراجعة  جلنة  قامت 

املتخ�ض�ضة يف اأعمال املحا�ضبة واملراجعة لتقدمي عرو�س ملراجعة القوائم 

املالية لل�ضركة، وبعد اإجراء التحليل املايل والفني للعرو�س اأو�ضت اللجنة 

للعام  قانونيون  التعاقد مع مكتب اخلرا�ضي حما�ضبون ومراجعون  جتديد 

ول من العام املايل 2011م. املايل 2010م مت�ضمنًا الربع الأ
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12.5 بيان مشاركات أعضاء مجلس اإلدارة بمجالس أخرى  

دارة امل�ضاركني يف جمال�س اإدارات �ضركات اأخرى  كما يلي: يو�ضح اجلدول التايل اأ�ضماء اأع�ضاء جمل�س الإ

�سمم �ل�سركات �مل�سارك فيها�لإ

�ضتاذ/ اإبراهيم بن حممد احلديثي 1. الأ

�ضركة جمموعة جنمة املدائن  -

�ضركة اأكوان العقارية  -

�ضركة بلدا للمجمعات التجارية املتخ�ض�ضة  -

�ضتاذ/  نا�ضر بن عبد اهلل العويف 2. الأ
�ضركة املنتجات الغذائية  -

�ضركة اجلوف الزراعية  -

الدكتور/ عزام بن حممد الدخيل3.

بحاث والت�ضويق �ضركة املجموعة ال�ضعودية لالأ  -

ال�ضركة ال�ضعودية للطباعة والتغليف  -

ال�ضركة العقارية ال�ضعودية  -

�ضركة ع�ضري للتجارة وال�ضياحة وال�ضناعة والزراعة والعقارات واأعمال املقاولت  -

�ضتاذ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني4. الأ
�ضركة اجلوف الزراعية  -

ال�ضركة الكيميائية ال�ضعودية  -

�ضتاذ/ عجالن بن عبد الرحمن العجالن 5. الأ
�ضركة فواز عبد العزيز احلكري و �ضركاه   -

ال�ضركة ال�ضعودية الهندية للتامني التعاوين   -

�ضتاذ/ زياد بن عبد اللطيف العي�ضى 6. الأ
�ضركة جمموعة عبد اللطيف العي�ضى القاب�ضة.  -

�ضركة جمموعة جنمة املدائن.  -

�ضتاذ/ عبد اهلل بن نا�ضر العي�ضى 7. الأ

�ضتاذ/ با�ضل بن حممد اجلرب 8. الأ

�ضتاذ/ خالد بن عبد اهلل ال�ضبيعي 9. الأ
�ضركة ال�ضبيعي القاب�ضة   -

�ضركة ال�ضبيعي لال�ضتثمار والتطوير العقاري   -

�ضتاذ/ بندر بن عبد الرحمن الزامل 10. الأ

�ضتاذ/ �ضلطان بن حممد احلديثــي 11. الأ
ال�ضركة الكيميائية ال�ضعودية  -

�ضركة جمموعة جنمة املدائن  -

13.5 ملكية األسهم ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  

�ضهم ال�ضركة  كما يلي: دارة وكبار التنفيذيني لأ يو�ضح اجلدول التايل ملكية اأع�ضاء جمل�س الإ

�سمم �لإ

�مللكية

31 دي�سمرب 2009م�لتغري30 يونيو 2009م

�ضتاذ/ اإبراهيم بن حممد احلديثي 1.  2,729,000 �ضهم-2,729,000 �ضهمالأ

�ضتاذ/ نا�ضر بن عبد اهلل العويف 2.  1682 �ضهم-1682 �ضهمالأ

10000 �ضهم-10000 �ضهمالدكتور/ عزام بن حممد الدخيل3. 

�ضتاذ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني4.  1000 �ضهم-1000 �ضهمالأ

�ضتاذ/ عجالن بن عبد الرحمن العجالن 5.  1000 �ضهم-1000 �ضهمالأ

�ضتاذ/ زياد بن عبد اللطيف العي�ضى 6.  10000 �ضهم5000 �ضهم5000 �ضهمالأ

�ضتاذ/ عبد اهلل بن نا�ضر العي�ضى 7.  1050 �ضهم-1050 �ضهمالأ

�ضتاذ/ با�ضل بن حممد اجلرب 8.  1000 �ضهم-1000 �ضهمالأ

�ضتاذ/ خالد بن عبد اهلل ال�ضبيعي 9.  1000 �ضهم--الأ

�ضتاذ/ بندر بن عبد الرحمن الزامل 10.  7000 �ضهم-7000 �ضهمالأ

�ضتاذ/ �ضلطان بن حممد احلديثــي 11.  1723000 �ضهم1078000 �ضهم645000 �ضهمالأ

�ضتاذ/ اأحمد بن �ضليمان املزيني 12.  -)2000( �ضهم2000 �ضهمالأ
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وتطوير  املحتملة  للمخاطر  وتقييم  قيا�س  عملية  هي  املخاطر  اإدارة 

منها  للوقاية  املخاطر  تلك  مع  التعامل  ت�ضمن  لكي  اإدارتها  ا�ضرتاتيجيات 

واأي�ضا العمل على الكت�ضاف املبكر للم�ضاكل الفعلية لتقليل اآثارها ال�ضلبية 

على ال�ضركة.

من  تعترب  والتي  املخاطر  اإدارة  باأهمية  دارة  الإ جمل�س  من  واإميانا" 

ذوي  طراف  الأ حقوق  و  امل�ضاهمني  ا�ضتثمارات  حلماية  دارة  الإ اأ�ضا�ضيات 

دارة، وعلى �ضكل م�ضتمر، بتطوير منظومة اإدارة  العالقة، يقوم جمل�س الإ

احلوكمة  �ضيا�ضات  مع  تتوافق  التي  جراءات  والإ وال�ضيا�ضات  املخاطر 

خالل  من  وذلك  الت�ضغيلية  اأو  دارية  الإ اأو  املالية  �ضواًء  الداخلية  والرقابة 

و�ضع خطة اإ�ضرتاتيجية عامة لل�ضركة ملواجهة حتديات تلك املخاطر وتكفل 

�ضرعة التعامل معها وو�ضع احللول الالزمة لها ب�ضكل يقلل من تاأثري تلك 

املخاطر.  ومت ت�ضنيف اأهم املخاطر التي قد تواجهها ال�ضركة على النحو 

التايل:

1.6 المخاطر الخاصة بالبيئة التشريعية 

تعمل ال�ضركة يف بيئة ت�ضريعية ديناميكية وقد توؤثر التغريات التي تطراأ على 

نظمة والقوانني ال�ضارية يف اململكة العربية ال�ضعودية على اأعمال ال�ضركة  الأ

ثر ال�ضلبي لهذه التغريات اإن وجدت تقوم  �ضواًء �ضلبًا اأم اإيجابًا ولتقليل الأ

نظمة ب�ضكل اآين  ال�ضركة بالإطالع الدائم على التعديالت التي تتم على الأ

ودرا�ضة اأثر هذه التعديالت على اأعمالها ومن ثم اإتخاذ اخلطوات الالزمة 

لتقليل اأثر هذه التعديالت اأو توظيفها يف ما يخدم اأعمالها.

�ضدر نظام اأندية ال�ضيارات والدراجات النارية يف 1430/6/1هـ وت�ضمن 

لل�ضيارات  ال�ضعودي  النادي  ن�ضاط  على  ثر  الأ ذات  النقاط  بع�س  النظام 

ويجري العمل على درا�ضة النظام وحتديد التاأثري املتوقع على اأعمال النادي 

جراءات الالزمة للتعامل مع مقت�ضيات النظام. ومن ثم اإتخاذ الإ

را�ضي احلكومية ومت التاأخر يف اإ�ضتالم بع�س  ُمنحت ال�ضركة عدد من الأ

را�ضي غري امل�ضتلمة من قبل ال�ضركة  املواقع و�ضدر اأمر ملكي كرمي بتاأجري الأ

�ضتالم الرا�ضي  باأجرة منا�ضبة ويتم العمل حاليًا مع اجلهات احلكومية لإ

تلك  ت�ضليم  تاأخري  مت  حال  يف  �ضلبيًا  ال�ضركة  تتاأثر  وقد  اأجرتها  وحتديد 

املواقع من قبل اجلهات احلكومية ذات العالقة اأو اإرتفاع القيمة التاأجريية 

يجارية ب�ضكل  املحددة لها. هذا وتعمل ال�ضركة على تقييم املوقع والقيمة الإ

�ضتثمار يف املوقع من عدمه. اأويل قبل اإتخاذ قرار الإ

2.6 المخاطر السوقية والتشغيلية 

1.2.6 املخاطر املتعلقة بتغري �ضبكات الطرق ال�ضريعة.

من  الذي  ال�ضريعة  الطرق  ل�ضبكات  م�ضتمر  تطوير  على  الدولة  تعمل 

مواقع  عليها  تقع  التي  الطرق  م�ضارات  بع�س  تغري  عنة  ينتج  اأن  املمكن 

ال�ضرتاحات واملحطات اخلا�ضة بال�ضركة وقد يوؤثر هذا �ضلبيا على م�ضتوى 

رباح الت�ضغيلية. وبهذا اخل�ضو�س تقوم ال�ضركة بدرا�ضة م�ضاريع الطرق  الأ

اجلديدة واخلطط التو�ضعية ل�ضبكات الطرق يف اململكة لتخطيط مواقعها 

اإ�ضرتاتيجيًا ودرا�ضة اخليارات واحللول للمواقع القائمة حاليًا يف حال ما 

تبني اإحتمالية تاأثرها ب�ضبب تطوير �ضبكات الطرق.

6. المخاطر وإدارتها
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 2.2.6 �ملخاطر �ملتعلقة باملناف�سة.

ميثل ن�ضاط النادي ال�ضعودي لل�ضيارات وال�ضياحة الذي يعمل حتت مظلة 

مم املتحدة ركيزة اأ�ضا�ضية بالن�ضاط الت�ضغيلي  منظمات دولية خا�ضعة لالأ

لل�ضركة ومتثل اأرباح ن�ضاط النادي الناجتة عن بيع وثائق الرخ�س الدولية 

رباح الت�ضغيلية  وهذا الن�ضاط  ودفاتر العبور اجلمركية حوايل 35٪ من الإ

لل�ضيارات  الدويل  الحتاد  من  دولية  رخ�س  ال�ضركة  امتالك  على  يرتكز 

واأعباء  التزامات  �ضنوات عديدة مقابل  الوثائق منذ  تلك  �ضدار  لإ  )FIA(

مالية دولية ت�ضاهم ب�ضكل كبري يف تكلفة بيع الوثيقة، ونظرا لدخول  بع�س 

ال�ضوقية  �ضلبيا على احل�ضة  اأثر  فقد  موازية(  )اأندية  املحليني  املناف�ضني 

ال�ضيارات  نادي  لقطاع  تو�ضعية  خطة  تطوير  على  ال�ضركة  وتعمل  لل�ضركة 

موزعني  مع  التكامل  اإىل  �ضافة  بالإ تكاملها  وتعزيز  منتجاته  وزيادة 

اإ�ضرتاتيجيني لتقليل خماطر املناف�ضة يف القطاع وزيادة احل�ضة ال�ضوقية 

لل�ضركة.

�ضرتاحات من القطاعات التي تتميز ب�ضهولة  كما يعترب قطاع املحطات والإ

الدخول يف الن�ضاط من قبل مناف�ضني جدد اأو تو�ضع مناف�ضني حاليني مما 

دارة خماطر املناف�ضة يف قطاع  يزيد من حده املناف�ضة الكلية يف القطاع ولإ

ملواقعها  �ضامل  تطويري  بربنامج  ال�ضركة  تقوم  �ضرتاحات  والإ املحطات 

احلالية لتاأكيد جودة اخلدمة و�ضمان توافر كافة اخلدمات التي يحتاجها 

داخل  ال�ضوقية  ح�ضتها  زيادة  اإعتماد  اإىل  �ضافة  بالإ مواقعها  يف  العميل 

همية الن�ضبية �ضواًء من  �ضتحواذ على املواقع ذات الأ املدن والرتكيز على الإ

ناحية الكثافة ال�ضكانية اأو حركة املرور.

3.2.6 خماطر متعلقة باملو�رد �لب�سرية.

ال�ضركة  يف  للوظائف  �ضعوده  ن�ضبة  حتقيق  اململكة  يف  الت�ضريعات  تتطلب 

ت�ضغيل  لل�ضركة  الرئي�ضي  الن�ضاط  ن  العاملني ونظرا لأ اإجمايل  كن�ضبة من 

الوافدة  العمالة  على  رئي�س  ب�ضكل  يعتمد  والذي  واملحطات  ال�ضرتاحات 

مما يوؤدي اإىل �ضعوبة حتقيق ن�ضبة ال�ضعودة املقررة، وبالرغم من اإميان 

ال�ضركة باأهمية ال�ضعوده كمطلب تنموي وطني اإل اأنه من ال�ضعوبة حتقيق 

عتبار التو�ضع املخطط  جل اأخًذ يف الإ ن�ضبة ال�ضعوده على امل�ضتوى طويل الأ

�ضتقدام  الإ تاأ�ضريات  منح  قرار  اأن  وحيث  عليه  وبناًء  ال�ضركة،  اأعمال  يف 

مرتبط بتحقيق م�ضتويات ال�ضعوده املقررة، فاأن ال�ضركة ل ت�ضمن ا�ضتمرار 

على  ال�ضركة  قدرة  ت�ضعف  وبالتايل  التاأ�ضريات  اإ�ضدار  يف  العمل  وزارة 

توفري العمالة الالزمة مما يوؤثر على عمل ال�ضركة وو�ضعها املايل ونتائج 

�ضعودة  عملية  بدرا�ضة  ال�ضركة  تقوم  املخاطر  هذه  ولتقليل  اأعمالها. 

�ضرافية يف القطاعات كما مت توقيع اإتفاقية دعم التوظيف مع  الوظائف الإ

�ضندوق املوارد الب�ضرية.

3.6 مخاطر التمويل 

املالية  املوارد  لتوافر  احلايل  الوقت  يف  هاج�ضًا  التمويل  خماطر  ت�ضكل  ل 

واملتو�ضط  الق�ضري  املدى  على  وتو�ضعاتها  ال�ضركة  اأعمال  لتمويل  الالزمة 

ولكن من املحتمل احتياج ال�ضركة لتمويل خارجي م�ضتقبال  من اأجل ت�ضريع 

اإعداد  مت  الغر�س  هذا  جل  ولأ اأعمالها  يف  والراأ�ضي  فقي  الأ التو�ضع  وترية 

عتماد املبدئي من قبل موؤ�ض�ضات  الدرا�ضات املالية الالزمة للح�ضول على الإ

التمويل لت�ضنيف ال�ضركة ك�ضركة قابلة للتمويل.

4.6 مخاطر اإلستثمار 

عر�ضة  تكون  وقد  اأخرى  �ضركات  يف  اإ�ضتثماريه  حمفظة  �ضا�ضكو  متتلك 

ملخاطر مالية اأو ت�ضغيلية اأو اإدارية متعلقة بتلك ال�ضركات اأو يف ال�ضوق التي 

تعمل به ولتقليل اأثر هذه املخاطر تعمل ال�ضركة على اإجراء درا�ضات من قبل 

حتفاظ  �ضتثمارات لتقييم جدوى الإ اإ�ضت�ضاريني خمت�ضني عن و�ضع تلك الإ

بها كما تقوم ال�ضركة بالإطالع امل�ضتمر على نتائج اأعمال ال�ضركات امل�ضتثمر 

بها وب�ضكل دوري للوقوف على اأو�ضاعها ب�ضكل عام.

كما متتلك �ضا�ضكو حمفظة اإ�ضتثماريه يف اأوراق مالية يف ال�ضوق ال�ضعودي 

يف  ال�ضائدة  املتغريات  وفق  �ضهم  الأ اأ�ضعار  لتقلبات  عر�ضة  تعترب  والتي 

وراق املالية  اأثر هذه املخاطر تعمل ال�ضركة على درا�ضة الأ ال�ضوق ولتقليل 

على  للوقوف  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  املايل  اأداءها  وتقييم  املحفظة  يف  املوجودة 

جل. وراق على املدى طويل الأ حتفاظ بتلك الأ جدوى الإ
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 1.7 التنظيم واإلجراءات المتخذة 

مت خالل العام املايل 2009م تطوير وثيقة "لئحة حوكمة ال�ضركة"  التي ت�ضمل القواعد واملعايري وال�ضوابط املتعلقة باإدارة ال�ضركة ال�ضعودية 

خلدمات ال�ضيارات واملعدات )�ضا�ضكو( من اأجل تعزيز و�ضمان تطبيق اأف�ضل اأ�ضاليب احلوكمة حلماية حقوق امل�ضاهمني واأ�ضحاب امل�ضالح، 

�ضرت�ضادية حلوكمة ال�ضركات ال�ضادرة من هيئة ال�ضوق املالية ومت اإعتمادها من قبل جمل�س  وقد مت تطوير الالئحة مبا يتما�ضى مع الالئحة الإ

دارة يف 22 دي�ضمرب 2009م. الإ

2.7 تطبيق الئحة الحوكمة 

يو�ضح اجلدول اأدناه نتائج مقارنة مدى اإلتزام اإدارة ال�ضركة ال�ضعودية خلدمات ال�ضيارات واملعدات )�ضا�ضكو( بالئحة احلوكمة:

رقم �ملادة يف �لالئحةم
عدد 

�لبنود

�لبنود 

�ملطابقة 

بالكامل

�لبنود 

�ملطابقة 

جزئياً

�لبنود 

�لغري 

�ملطابقة

�لبنود 

�لتي ل 

تنطبق

تعليقات

11املادة الثالثة: احلقوق العامة للم�ضاهمني:1

2

امل�ضاهمني  ممار�ضة  ت�ضهيل  الرابعة:  املادة 

حلقوقهم وح�ضولهم على املعلومات

22

3

املتعلقة  امل�ضاهمني  حقوق  اخلام�ضة:  املادة 

باجتماع اجلمعية العامة

1010

43املادة ال�ضاد�ضة: حقوق الت�ضويت4

1

6/ب

�ضا�ضي لل�ضركة على  مل ين�س النظام الأ

اآلية الت�ضويت الرتاكمي

�ضهم5 22املادة ال�ضابعة: حقوق امل�ضاهمني يف اأرباح الأ

6

جراءات  والإ ال�ضيا�ضات  الثامنة:  املادة 

ف�ضاح املتعلقة بالإ

11

77املادة التا�ضعة: الإف�ضاح يف تقرير جمل�س الإدارة7

�ضا�ضية ملجل�س الإدارة8 1717املادة العا�ضرة : الوظائف الأ

88املادة احلادية ع�ضرة: م�ضوؤوليات جمل�س الإدارة9

دارة10 98املادة الثانية ع�ضرة: تكوين جمل�س الإ

1

12/اأ

�ضا�ضي لل�ضركة على  ن�س النظام الأ

تكوين جمل�س اإدارة من )12( ع�ضو 

دارة بتخفي�س  وقد اأو�ضى جمل�س الإ

ع�ضاء اإىل )7( و�ضوف يتم  عدد الأ

�ضا�ضي يف حال اإعتماد  تعديل النظام الأ

اجلمعية العامة الغري عادية.

11

دارة  الإ جمل�س  جلان  ع�ضرة:  الثالثة  املادة 

وا�ضتقالليتها

33

1110املادة الرابعة ع�ضرة: جلنة املراجعة12

1

14/ب

مت اإعداد مقرتح  قواعد اختيار اأع�ضاء 

جلنة املراجعة ومدة ع�ضويتهم واأ�ضلوب 

عمل اللجنة ومت اإقراره من قبل جمل�س 

دارة و�ضوف يتم عر�ضة على اجلمعية  الإ

عتماد. العامة لالإ

13

الرت�ضيحات  جلنة  ع�ضرة:  اخلام�ضة  املادة 

واملكافاآت

87

1

15/ب

مت اإعداد مقرتح  قواعد اختيار اأع�ضاء 

جلنة الرت�ضيحات واملكافاآت ومدة 

ع�ضويتهم واأ�ضلوب عمل اللجنة ومت اإقراره 

دارة و�ضوف يتم عر�ضة  من قبل جمل�س الإ

عتماد. على اجلمعية العامة لالإ

14

جمل�س  اجتماعات  ع�ضرة:  ال�ضاد�ضة  املادة 

عمال دارة وجدول الأ الإ

44

15

املادة ال�ضابعة ع�ضرة: مكافاآت اأع�ضاء جمل�س 

دارة وتعوي�ضاتهم الإ

11

16

يف  امل�ضالح  تعار�س  ع�ضرة:  الثامنة  املادة 

دارة جمل�س الإ

33

9187310املجموع

0٪1٪3٪96٪100٪الن�ضبة املوؤية

7. حوكمة الشركة
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واملعدات  ال�ضيارات  خلدمات  ال�ضعودية  ال�ضركة  اإدارة  جمل�س  يو�ضي 

)�ضا�ضكو( ال�ضادة امل�ضاهمني الكرام الذين ميلكون ع�ضرين �ضهمًا  فاأكرث 

ال�ضابعة والع�ضرين والغري عادية  بح�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية 

ال�ضابعة الذي �ضيعلن عن اإنعقاده يف وقت لحق بعد احل�ضول على املوافقات 

عمال التايل :  الالزمة من اجلهات املعنية للنظر يف جدول الأ

جدول اأعمال اجلمعية العامة العادية :

دارة عن العام املايل املنتهي يف  املوافقة على ما ورد يف تقرير جمل�س الإ  .1

31 دي�ضمرب 2009م.

والقوائم  العمومية  وامليزانية  احل�ضابات  مراجع  تقرير  على  املوافقة   .2

املالية  للعام املايل املنتهي يف 31 دي�ضمرب 2009م. 

اأع�ضاء  اختيار  قواعد  بخ�ضو�س  دارة  الإ جمل�س  مقرتح  على  املوافقة   .3

جلنة املراجعة ومدة ع�ضويتهم واأ�ضلوب عمل اللجنة.

اأع�ضاء  اختيار  قواعد  بخ�ضو�س  دارة  الإ جمل�س  مقرتح  على  املوافقة   .4

جلنة الرت�ضيحات واملكافاآت ومدة ع�ضويتهم واأ�ضلوب عمل اللجنة.

اإعتماد لئحة حوكمة ال�ضركة.  .5

دارة عن العام املايل املنتهي  املوافقة على اإبراء ذمة اأع�ضاء جمل�س الإ  .6

يف 31 دي�ضمرب 2009م . 

ملراجعة  املراجعة  جلنة  قبل  من  املر�ضح  احل�ضابات  مراقب  اختيار   .7

القوائم املالية  للعام املايل 2010م والبيانات املالية الربع �ضنوية  مبا 

ول من العام املايل 2011م وحتديد اأتعابه.  فيها الربع الأ

جدول اأعمال اجلمعية العامة غري العادية : 

�ضا�ضي لل�ضركة التي تن�س  املوافقة على تعديل املادة )16( من النظام الأ  .1

ع�ضوا  ع�ضر  اإثني  من  موؤلف  اإدارة  ال�ضركة جمل�س  اإدارة  )يتوىل  على 

يلي:  كما  لت�ضبح  �ضنوات(  ثالث  ملدة  العادية  العامة  تعينهم اجلمعية 

تعينهم  اأع�ضاء  �ضبعة  من  موؤلف  اإدارة  جمل�س  ال�ضركة  اإدارة  )يتوىل 

اجلمعية العامة العادية ملدة ثالث �ضنوات( .

العادية  العامة  الجمعية  أعمال  جدول   .8
السابعة والعشرين والغير عادية السابعة
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وروؤيتها  ال�ضركة  اأهداف  ولكل من �ضاهم يف حتقيق  امل�ضاهمني  لكافة  بال�ضكر اخلال�س  ال�ضركة  دارة وكافة من�ضوبي  الإ اأع�ضاء جمل�س  يتقدم  ويف اخلتام 

مري /�ضلطان بن عبد  مني الأ وال�ضكر مو�ضول حلكومة خادم احلرمني ال�ضريفني امللك/ عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �ضعود ـ حفظة اهلل و�ضمو ويل عهده الأ

دارة يتطلع اإىل م�ضاركة  مري/نايف بن عبد العزيز  اآل �ضعود ـ حفظة اهلل على الدعم املتوا�ضل، وجمل�س الإ العزيز  اآل �ضعود ـ حفظة اهلل واإىل النائب الثاين الأ

م�ضاهمي ال�ضركة يف اجتماع اجلمعية مرحبني باأية مقرتحات واآراء تعزز من اأداء ال�ضركة يف اأعمالها .

و�هلل �ملوفـــق ،،،

د�رة  جملــــــــــ�س �لإ

9. الخاتمة
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ملحق )1( 
 القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني

الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(

شركة مساهمة سعودية

القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات 

في 31 ديسمبر 2009
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