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ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته,,,

اأن   ) ( واملعدات  ال�سيارات  خلدمات  ال�سعودية  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  ي�سر 

 31 يف  املنتهي  املايل   العام  عن  ال�سنوي  التقرير  امل�ساهمني  ال�سادة  اأيدي  بني  ي�سع 

اأن�سطتها  فقد  دي�سمرب2010م والذي حققت فيه ال�سركة نقلة كمية ونوعية يف جميع 

حققت ال�سركة �سايف اأرباح للعام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 2010م )36.013.619 

ر.�س.( مقارنة مببلغ )31.512.266 ر.�س.( يف العام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 

2009م وباإرتفاع  قدره )14.3%( والذي يعزى وب�سكل رئي�سي اإىل �سيا�سة التو�سع التي 

املقدمة  اخلدمة  جودة  حت�سني  وبرامج  ال�سركة  مواقع  عدد  وزيادة  ال�سركة  اإنتهجتها 

اإيجابي يف �سايف الأرباح مقارنًة  اإىل حت�سن  اأدى  ال�سركة مما  واإعادة هيكلة عمليات 

بالعام املايل 2009م  كما حققت ال�سركة منوًا يف قطاع نادي ال�سيارات وال�سياحة حيث 

2009م  املايل  بالعام  مقارنة  2010م  املايل  للعام  النادي  اإيرادات  يف  زيادة  �سجلت 

بن�سبة ) 20.4 %( . 

مجلس  أقر  فقد  سابقًا,  عنه  اإلعالن  تقدم  ما  على  وبناًء  هذا 

ريال  نصف  بمقدار  المساهمين  على  أرباح  توزيع  الشركة  إدارة 

المال وذلك عن  رأس  )5%( من  وبما نسبته  عن كل سهم, 

أول  هذا  وكان  2010م  سبتمبر   30 في  المنتهية  المالية  الفترة 

توزيع لألرباح تقرره الشركة منذ العام 2004م .

تعمل الإدارة التنفيذية بال�سركة وب�سكل حثيث على تنفيذ الأهداف الإ�سرتاتيجية التي 

اإعتمدها جمل�س الإدارة والتي من اأهمها زيادة مواقع ال�سركة حيث مت اإ�سافة عدد �ستة 

والعمل على  اإن�ساء ثالثة مواقع جديدة  العمل يف  بداأ  كما  2010م  العام  مواقع خالل 

ولتوفري   , ال�سعودية  العربية  اململكة  اأنحاء  37 موقعا قائمًا يف خمتلف  ترميم وتطوير 

املوارد املالية الالزمة للتو�سع, قامت ال�سركة باإبرام اإتفاقية متويل وفقًا ملبادئ ال�سريعة 

الإ�سالمية مع اأحد البنوك املحلية ب�سقف اإئتماين قدره 130 مليون ريال �سعودي فيما 

31 دي�سمرب  بلغ اإجمايل املن�سرف على الإ�ستحواذات والأعمال حتت التنفيذ كما يف 

2010م )121.010.160( ريال �سعودي. وقد مت بف�سل اهلل الإنتهاء من اأول موقع مت 

تطويره وفق الهوية اجلديدة التي مت اإطالقها يف �سهر يونيه من عام 2010م , وهو الآن 

يف مرحلة الت�سغيل الأولية.

مت تطبيق العديد من الأنظمة واملبادرات لتح�سني نتائج الت�سغيل مثل تطبيق نظام اإدارة 

موارد املن�ساأة )ERP( وتطبيق نقاط البيع الآلية )POS( يف كافة مواقع ال�سركة للرقابة 

�ساملة  درا�سة  على  العمل  يجري  كما   , بفعالية  املخزون  حركة  واإدارة  املبيعات  على 

 . والإدارية  املالية  الأنظمة  ب�سكل متكامل مع  والإ�سرتاحات  العمل يف املحطات  مليكنة 

واأنظمة  لوائح  اإعداد  خالل  من  الداخلية  التنظيمية  البنية  تطوير  مع  بالتزامن  هذا 

الت�سغيلية والإدارية واملالية هذا وقد مت  ال�سركة  واإجراءات العمل احلاكمة لن�ساطات 

تاأ�سي�س عدد من ال�سركات التابعة لف�سل الأن�سطة الرئي�سية يف ال�سركة وحتديدًا ن�ساط 

النقل ون�ساط الإ�ستثمار ويجري العمل على تاأ�سي�س �سركة النادي ال�سعودي لل�سيارات 

وال�سياحة.

للشركة  الجديدة  التجارية  الهوية  إطالق  2010م  العام  خالل  تم 

وتكامل  وشمولية  المعماري  التصميم  بحداثة  تتميز  والتي 

الخدمات لتوفير أفضل خدمة للمستهلك بغاية النهوض بقطاع 

للتجارب  منافسة  لتكون  المملكة,  في  واالستراحات  المحطات 

تنمية  في  الدولة  أهداف  مع  ولتتكامل  ودوليًا  إقليميًا  الناجحة 

أولى  بكونها  الشركة  وتفخر  به.  المرتبطة  والقطاعات  القطاع 

الشركات في القطاع التي قامت بالبدء بتطوير مواقعها وفق 

الوقود  بمحطات  الخاصة  العالمية  والمعايير  المواصفات  أعلى 

وتسعى الشركة إلنشاء 20 موقعًا جديدًا قبل نهاية العام 2011 

كما أعلنت سابقا.

وبالرغم من حتقيق عدد من الأهداف الإ�سرتاتيجية والتطويرية على امل�ستوى الت�سغيلي 

واملايل والتنظيمي , اإل اأن ال�سركة مازالت تعاين من بع�س املعوقات والتي مل متكنها 

من حتقيق اأهدافها بال�سرعة وبال�سكل املطلوب ومن اأهم تلك املعوقات �سعوبة اإ�سدار 

اإ�سدار  عمليات  يف  الزمني  والتاأخري   , للعمالة  الكايف  للعدد  الالزمة  التاأ�سريات 

الرتاخي�س اخلا�سة بالبناء والرتميم بالإ�سافة اإىل اإرتفاع اأ�سعار العقارات ب�سكل عام 

والذي األقى بظالله على م�ستوى حتقيق الهدف الكمي لعدد املواقع. 

اإن �سركتكم ت�سعى جاهدة لتذليل تلك العقبات بالتن�سيق مع كافة اجلهات ذات العالقة 

وبالإ�سرار واملتابعة �سيتم تذليلها باإذن اهلل. 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

وفي الختام وبالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة أوجه  الشكر الخالص 

كافة  وإلى  المستمرين  ودعمهم  ثقتهم  على  الشركة  لمساهمي 

الرئيسي  منسوبيها على جهودهم وإخالصهم والذي كان السبب 

الخالص  بالشكر  أتقدم  كما  وتطلعاتها,  الشركة  أهداف  تحقيق  في 

الملك عبداهلل بن عبدالعزيز حفظه  الشريفين  الحرمين  لمقام خادم 

العزيز حفظه  اهلل وسمو ولي عهده األمين األمير سلطان بن عبد 

النائب  العزيز  عبد  بن  نايف  األمير  الملكي  السمو  صاحب  وإلى  اهلل 

الداخلية حفظه اهلل, على دعمهم  وزير  الوزراء  لرئيس مجلس  الثاني 

المتواصل للقطاع الخاص ودفع عجلة التنمية لالقتصاد الوطني  

إبراهيـم بن محمد الحديثـــي

واهلل الموفق ,,,
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ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته,,,

اإ�ستمرت ال�سركة يف حتقيق  2010م عامًا حافاًل بالإجنازات , حيث  كان العام املايل 

اأهدافها من خالل تطبيق خطتها الإ�سرتاتيجية والتي �ستمكن ال�سركة باإذن اهلل من 

زيادة ح�ستها ال�سوقية ب�سكل كبري وتعظيم عائداتها وتوؤكد اإ�ستمرار ال�سركة يف ريادتها 

يف جودة وتكامل اخلدمة املقدمة لقائدي املركبات وامل�سافرين �سواء داخل املدن اأو على 

الطرق ال�سريعة يف اململكة.

الأداء املايل 

2010/12/31م  املنتهي يف  املايل  العام  ال�سركة يف  اهلل, حققت   وتوفيق من   بف�سل 

العام  يف  )31.512.266ر.�س (  بـ  مقارنة  )36.013.619ر.�س(  اأرباح بلغ  �سايف 

للعام   %11.80 بن�سبة  ال�سركة  مبيعات  اإرتفعت  كما   ,   %14.3 قدره  باإرتفاع  2009م 

يف   ) )190.620.334ر.�س  بـ  مقارنة  )213.114.333ر.�س(  بـلغت  حيث  2010م 

مقارنة   %38.02 بن�سبة  الت�سغيلية  الأرباح  يف  منوًا  ال�سركة  وحققت   , 2009م  العام 

ملواقعها  الت�سغيلي  الأداء  حت�سني  يف  ال�سركة  جناح  اإىل  ذلك  ويعزى  املا�سي  بالعام 

القائمة من خالل تفعيل الرقابة وحت�سني جودة اخلدمة والإ�ستحواذ على مواقع جديدة 

نهاية  يف  الأ�سول  بلغت  وقد   .  %20.4 مبقدار  النادي  مبيعات  اإرتفاع  اإىل  بالإ�سافة 

مقارنة مببلغ )556.466.950ر.�س( يف  مبلغ )587.488.735ر.�س(  2010م  عام 

)512.755.148ر.�س(  2010م  عام  يف  امل�ساهمني  حقوق  بلغت  فيما   , 2009م  عام 

مقارنة بالعام 2009م  والتي بلغت فيه )499.217.367ر. �س(, ويف عام 2010م بلغت 

القيمة الدفرتية لل�سهم 11.39 ريال مقارنة بـ 11.09 ريال للعام 2009م , ويف جمال 

2010م مبيعات قدرها  مبيعات القطاعات حقق قطاع املحطات الإ�سرتاحات يف عام 

حقق  كما   ,  2009 عام  يف  )170.447.676ر.�س(  مقابل  )188.842.870ر.�س( 

النادي ال�سعودي لل�سيارات وال�سياحة “�ساتا” مبيعات قدرها )24.271.463ر.�س( 

يف نهاية عام 2010م مقابل )20.172.658ر.�س( يف عام 2009م . 

الهوية اجلديدة

قامت ال�سركة بتد�سني هويتها اجلديدة خالل العام املا�سي , والتي مت ت�سميمها وفق 

اأعلى واأحدث املوا�سفات العاملية والتي تعترب اإمتدادًا لهوية �سا�سكو القدمية , حيث مت 

احلفاظ على �سعفة النخلة يف ال�سعار كرمز للعطاء والنمو والتجدد الدائم ومت اأي�سًا 

توظيف ا�سم النخلة يف �سل�سلة التموينات التابعة لل�سركة “نخلة �سا�سكو” ومت توظيف 

التموينات لت�سبح بذلك حمطاتنا  ر�سم النخلة يف العالمة التجارية )�سعار( �سل�سلة 

الإ�ستفادة الق�سوى من خدمات النقل ملواقع ال�سركة ب�سكل كامل وخف�س تكلفة النقل 

الداخلي ومن ثم البدء يف تقدمي خدمات النقل للغري لتحويل القطاع من مركز تكلفة 

�سيتم  اأخرى  ناقلة  القطاع بعدد )20(  العمل على دعم  الآن  اإىل مركز ربحية ويجرى 

النقل  اأ�سطول  �سركة  تاأ�سي�س  مت  وقد   , 2011م  عام  من  الأول  الربع  خالل  اإ�ستالمها 

ك�سركة تابعة ل�سا�سكو متهيدًا لنقل اأن�سطة القطاع اإىل ال�سركة اجلديدة.

اأما على م�ستوى قطاع النادي ال�سعودي لل�سيارات وهو القطاع املرخ�س له من الإحتاد 

الدويل لل�سيارات لإ�سدار دفاتر العبور اجلمركي )الرتيبتك( فهو يعمل حاليًا من خالل 

)7( منافذ بيع بالإ�سافة اإىل �سبكة من الوكالء واملوزعني تغطي كافة اأنحاء اململكة , 

ويجري الآن العمل على اإعادة هيكلة خدمات النادي لزيادة عدد فروع املبيعات وتغطية 

املنافذ احليوية بالإ�سافة اإىل اإطالق برنامج منح الإمتياز للعمالء ووكالء وفق �سروط 

وموا�سفات ومعايري اأداء عاملية, وقد مت اإ�ستحداث اإدارة جديدة داخل النادي تخت�س 

بالأن�سطة الريا�سية املتعلقة بريا�سة ال�سيارات والدراجات النارية.

اإع�دة الت�أهيل

متكنت ال�سركة خالل العام من الإ�ستحواذ على جمموعة من املواقع اجلديدة واملتميزة 

ال�ستحواذ  مت  التي  املواقع  بع�س  تاأهيل  باإعادة  وقامت  قائمة(,  حمطات  )اأرا�سي- 

ال�سركة  تقوم  كما   , 2011م  العام  خالل  اجلديدة  الهوية  وفق  تد�سينها  و�سيتم  عليها 

حاليًا باإن�ساء عدد من املواقع اجلديدة داخل املدن وعلى الطرق ال�سريعة , اإ�سافة اإىل 

جمموعة من املواقع التي �سيتم البدء يف اإن�سائها تزامنًا مع اإعادة تاأهيل مواقع ال�سركة 

احلالية وفق هويتها اجلديدة.

املزيد من  لإ�سافة  وذلك  القائمة  املواقع  اإ�ستئجار عدد من  على  ال�سركة حاليا  وتعمل 

املواقع ل�سبكتها ولتحقق اهدافها التو�سعية يف الفرتة املقبلة. ونتوقع اأن تبداأ نتائج هذه 

التو�سعات بالظهور يف نهاية العام 2011م باإذن اهلل.

امل�س�ؤولية الإجتم�عية 

يف اإطار امل�سوؤولية الإجتماعية ودور ال�سركة يف امل�ساركة باجلهود امل�ستمرة للرقي مب�ستوى 

ال�سالمة املرورية مل�ستخدمي الطرق التي تقوم بها اأجهزة الدولة , قام النادي ال�سعودي 

لل�سيارات وال�سياحة بتبني فكرة تنظيم حملة ال�سالمة املرورية بعنوان “اإنتبه ل�سالمتك” 

كافة  وا�ستخدام  الطريق  على  ال�سالمة  باأهمية  الوعي  ن�سر  للم�ساهمة يف  ت�سعى  والتي 

و�سائل ال�سالمة جلعل الطريق اآمنًا , كما قام اأي�سًا بامل�ساركة يف حملة “كالنا” التي 

تتبناها جمعية الأمري فهد بن �سلمان اخلريية لرعاية مر�سى الف�سل الكلوي.

وم�سقة  عناء  على  تعينهم  ظاللها   يف  ي�سرتيحون  لعمالئنا  وارفة  واحة  وا�سرتاحاتنا 

ال�سفر وتزودهم بكامل ما يحتاجونه ل�ستكمال رحلتهم.

توافق هذا التغيري يف الهوية مع جمموعة متكاملة من الدرا�سات التخطيطية واملعمارية 

والإن�سائية املتكاملة لكافة مرافق املحطة وخمططها العام مبا يخدم روادها وزوارها 

من  احتياجاتها  كامل  بتوفري  وانتهاءًا  املحطة  من  واخلروج  الدخول  �سهولة  من  بدءًا 

�سيانة ومواقف ومرافق عامة.

الإجراءات  من  العديد  تطوير  عن  التجارية  العالمة  هذه  جتديد  م�سروع  يغفل  ومل 

يف  اجلديد  ال�سركة  ملفهوم  تطبيقًا  اخلدمات  واأف�سل  اأرقى  حتقيق  ل�سمان  الت�سغيلية 

من  متكاملة  مبنظومة  اململكة  يف  الطرق  وا�سرتاحات  الوقود  حمطات  وتزويد  ت�سغيل 

اخلدمات ت�سيف بها �سا�سكو “اأ�سب�ب جديدة للت�قف”....

الأداء الت�سغيلي

جنحت ال�سركة يف تطبيق نظام اإدارة موارد املن�ساأة ERP وتطبيق نظام نقاط البيع 

POS  يف جميع مواقعها على م�ستوى اململكة وربطها اإلكرتونيًا بالإدارة العامة مبا�سرة 
من خالل نظام VSAT وذلك لتعزيز الرقابة وحت�سني كفاءة الأداء, اإ�سافة اإىل تطوير 

ب�سورة  املبيعات  زيادة  على  والعمل  املوؤجرة   املرافق  من  العائد  ورفع  العمالة  اأداء 

م�ستمرة.

لتحسين  التجزئة  كبار موردي  التعاقد مع مجموعة من  تم  كما 

األصناف المعروضة وهوامش دخلها إضافة إلى تقديم الوجبات 

الخفيفة في مواقع نخلة ساسكو، كما تم التحالف مع عدد من 

في  للتواجد  معها  للتعاون  والعالمية  المحلية  األغذية  شركات 

مواقع ساسكو داخل المدن وعلى الطرق السريعة واإلقليمية. 

ويجري حاليا العمل على التحالف مع عدد من الشركات المتخصصة 

لتطوير الخدمات األخرى التي تقدمها الشركة في مواقعها.

بداأ يف عام  القطاع ب�سورة مت�سارعة حيث  النقل فقد مت تطوير  وعلى م�ستوى قطاع 

2010م اإىل )38(  2009م باأ�سطول يتكون من عدد )15( ناقلة لي�سل يف نهاية عام 

ب�سكل ي�سمن  للقطاع  الت�سغيلية  القدرة  ناقلة وذلك لزيادة  باإ�سافة عدد )13(  ناقلة 

كلمة العضو المنتدب

سلطان  بن محمد الحديثـي

العضو المنتدب

سائال  اهلل التوفيق للجميع.. ،

مقارنة   %38.02 بنسبة  التشغيلية  األرباح  في  نموًا  الشركة  حققت 

األداء  تحسين  في  الشركة  نجاح  إلى  ذلك  ويعزى  الماضي  بالعام 

التشغيلي لمواقعها القائمة من خالل تفعيل الرقابة وتحسين جودة 

الخدمة واإلستحواذ على مواقع جديدة 

 نمو األرباح التشغيلية

ويف اخلتام, نوؤكد لكم عزمنا على حتقيق املزيد من الإجنازات التي حتقق روؤية ال�سركة باأن تكون 

واملعدات  ال�سيارات  به يف جمال خدمات  ومثاًل يحتذى  وتكاملها  الرائدة من حيث جودة اخلدمة 

حتقيق  يف  وال�ستمرار  الإجنازات  من  مبزيد  ونعدكم  الطرق  على  والإ�سرتاحات  املحطات  واإدارة 

اأهداف ال�سركة.

 اأقدم �سكري وتقديري لكم على ثقتكم ودعمكم, واإىل جمل�س الإدارة على دعمهم املتوا�سل واأفكارهم 

املتميزة, واإىل كافة الإخوة الزمالء يف الإدارة العليا و كافة العاملني يف ال�سركة على كل ما يبذلونه 

من جهود يف �سبيل حتقيق روؤية ال�سركة واأهدافها...

احل�سابات  ملراجع  اخلتامي  والتقرير  2010م  للعام  ال�سنوي  التقرير  لإ�ستعرا�س  دعوتكم  وي�سرين 

للعام املايل املنتهي يف 2010/12/31م  

نجحت الشركة في تطبيق نظام إدارة موارد المنشأة ERP  وتطبيق 

المملكة  مستوى  على  مواقعها  جميع  في    POS البيع  نقاط  نظام 

وربطها إلكترونيًا باإلدارة العامة مباشرة من خالل نظام VSAT وذلك 

لتعزيز الرقابة وتحسين كفاءة األداء

تحسين األداء
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خلفية عامة عن الشركة
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التكوين 
 ) بـ    يلي  اإليها فيما  ال�سيارات واملعدات )ي�سار  ال�سعودية خلدمات  ال�سركة 

تاريخ   563 رقم  الوزاري  القرار  مبوجب  تاأ�س�ست  �سعودية  عامة  م�ساهمة  �سركة  هي 

خلدمة  مراكز  متلك  يف  ن�ساطها  ويتلخ�س  املوافق1982/10/12م  1402/12/23هـ 

وبيعها  املحروقات  ونقل  ومطاعم  وموتيالت  واإ�سرتاحات  وامل�سافرين  ال�سيارات 

الطرق مدعمة  على  واملرطبات  وامل�سروبات  املنزلية  والأدوات  املعدات  وبيع  واإ�سترياد 

بالإن�ساء  اخلا�سة  اخلامات  وبيع  واإ�سترياد  احلديثة  وال�سيانة  الإ�سعاف  بو�سائل 

الدولية  القيادة  لل�سيارات ي�سدر رخ�س  العقارات ونادي  واإ�ستئجار  والت�سغيل و�سراء 

ودفاتر العبور اجلمركية )تربتيك(.

النشاط 
اإن�ساء وت�سغيل مراكز خلدمة ال�سيارات وامل�سافرين وال�سيانة احلديثة.●●

اإ�ستخدام ●● ذلك  يف  مبا  العلمية  الو�سائل  باأحدث  الأولية  الإ�سعافات  و�سائل  توفري 

الطائرات العمودية , مبوافقة ال�سلطات املخت�سة.

اإن�ساء وت�سغيل اإ�سرتاحات وموتيالت ومطاعم على الطرق ال�سريعة.●●

اإ�سترياد قطع غيار وخردوات ال�سيارات واملعدات وكذلك الأجزاء وامللحقات واملواد ●●

بغر�س  واملعدات  لل�سيارات  والإ�سالح  ال�سيانة  خدمات  اأف�سل  لتوفري  الالزمة 

توفري اإحتياجات عمليات ال�سيانة داخل الور�س وحمطات اخلدمة وبغر�س بيعها 

مبا�سرة للجمهور.

القيام مبناق�سات املقاولت لعمليات �سيانة ال�سيارات واملعدات لالأفراد وال�سركات ●●

واملوؤ�س�سات.

على ●● احل�سول  بعد  وذلك  ال�سري  �سالحية  �سهادات  لإ�سدار  ال�سيارات  فح�س 

موافقة وزارة الداخلية.  

نادي لل�سيارات ي�سدر رخ�س القيادة الدولية ودفاتر العبور اجلمركية )تربتيك( ●●

ويعمل على دعم ن�ساط ريا�سة ال�سيارات وال�سياحة. 

نبذة مختصرة عن الشركة

رأس المال
بالكامل(  )مدفوع  �سعودي  ريال   450.000.000 �سا�سكو  مال  راأ�س  يبلغ 

مق�سم اإىل 45.000.000 �سهم القيمة الإ�سمية لل�سهم الواحد 10 رياالت 

�سعودية.

السنة المالية
تنتهي ال�سنة املالية لل�سركة يف 31 دي�سمرب من كل عام ميالدي.

مراجع الحسابات للعام 2010م
مكتب اخلرا�سي حما�سبون ومراجعون قانونيون

 ساسكو تستلهم قوتها الدافعة في كافة عملياتها 

من الرؤية والرسالة  والقيم واألهداف

قوتنا المحركة

هذه الأهداف والقيم هي القوى الدافعة التي حتركنا اأثناء 

اإدارة اأعمالنا. وعلى كافة م�ستويات عملياتنا نلتزم النزاهة 

والعمل بان�سجام تام وفق املعايري و ال�سلوكيات املتبعة.

تطوير نوعية اخلدمات واجلودة يف 

تقدميها وتعزيز ر�سا العمالء وبناء �سبكة من 

املحطات داخل وخارج املدن وتطويرقطاع النقل ل�سد 

احتياجات ال�سركة وحتويله من مركز تكلفة اإىل مركز ربحية 

وعمل حتالفات مع ال�سركات العاملية والرائدة العاملة يف قطاعات 

اخلدمات )�سركات املطاعم - خدمات الإيواء - غيار الزيوت - 

�سيانة ال�سيارات - خدمات الإطارات( وتطبيق مفهوم اجلودة 

ال�ساملة  لكافة قطاعات ال�سركة  وتوظيف مواردها يف 

جمال عملها الرئي�سي.

 الرؤية
ت�سعى ال�سركة اأن تكون ال�سركة الأوىل )من 

حيث جودة اخلدمة وتكاملها( ومثال يحتذى 

به يف جمال خدمة ال�سيارات واملعدات 

واإدارة املحطات وال�سرتاحات واملوتيالت 

ومراكز اخلدمة ال�سريعة يف اململكة العربية 

ال�سعودية.

تقدمي باقة من اخلدمات املتكاملة لقائدي 

املركبات  وامل�سافرين داخل وخارج املدن 

وفق اأعلى املعايري  املحلية والدولية مبا 

ي�سمن ر�سى العمالء ويوؤكد على  القيمة 

امل�سافة.

الأمانة: كافة من�سوبي ال�سركة م�سوؤولني م�سوؤولية 

�سخ�سية لتبني اأعلى معايري ال�سلوك املهني مبا ي�سمل, 

ال�سدق, العدالة والإلتزام.

القيم
اجلودة: نلتزم مبفهوم اجلودة ال�ساملة 

يف كافة اأعمالنا وخدماتنا لتحقيق القيمة 

امل�سافة لعمالئنا وم�ساهمينا.

ر�صاء العمالء: هدف رئي�سي تتمحور حوله كافة جهود 

موظفينا ومقيا�س قدرتنا على موا�سلة النجاح.

الهدف

الرسالة
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قطاعات األعمال الرئيسية

هيكلة  تم  اإلدارة  مجلس  قرار  على  بناءًا 

مجموعات  إلى  الشركة  أعمال  قطاعات 

والرأسي  األفقي  التكامل  تضمن  متجانسة 

التشغيلي  والتوازن  الخدمات  تقديم  في 

واإلداري وتنويع مصادر الدخل وهي كما يلي 
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التي  األصناف  من  متكاملة  مجموعة  على  تحتوى 

تمت دراستها بعناية للوفاء بحاجات عمالئنا سواًء 

سائقي  أو  المدن  بين  الطرق  على  المسافرين 

المركبات داخل المدن.

نخلة ساسكو

قطاع التجزئة والتشغيل
وهو من أهم القطاعات الرئيسية في الشركة ويحوي منتجاتها 

منها  موقع   )59( خالل  من  لعمالئها  تقدم  والتي  األساسية 

إلى  تنقسم  عاملة  موقعًا   )56( و  اإلنشاء  تحت  مواقع   )3(

)43( محطة وإستراحة و ) 13( مركز خدمة سريعة. 

اخلدمة  ومراكز  والإ�سرتاحات  املحطات  كافة  اإدارة  والت�سغيل  التجزئة  قطاع  يتوىل 

ال�سريعة واخلدمات املقدمة فيها وتت�سمن تلك اخلدمات ما يلي:

خدم�ت املحروق�ت ●●

بنزين 95 ●● 	

بنزين 91 ●● 	

ديزل ●● 	

كريو�سني ●● 	

خدم�ت التم�ين�ت  وذلك من خالل مراكز بيع )نخلة ساسكو( حتتوي على ●●

جمموعة متكاملة من الأ�سناف التي متت درا�ستها بعناية للوفاء بحاجات عمالئنا 

�سواًء امل�سافرين على الطرق بني املدن اأو �سائقي املركبات داخل املدن وترتكز هذه 

الأ�سناف بالفئات التالية:

املواد التموينية الغذائية ●● 	

املواد التموينية الغري غذائية ●● 	

منتجات الألبان واملثلجات ●● 	

العدد والأدوات والإك�س�سوارات ●● 	

بطاقات الإت�سال امل�سبقة الدفع ●● 	

خدم�ت املط�عم وذلك من خالل مطاعم جمهزة باأحدث الأجهزة والأدوات ●●

اخلا�سة بالطهي وتقدمي الوجبات ووفق اأعلى املعايري ال�سحية والغذائية ل�سمان 

مطاعم  وتقدم  اأذواقهم  اإختالف  على  ال�سركة  لعمالء  مالئمة  وجبات  اإعداد 

ال�سركة الوجبات التالية:

وجبات الإفطار ●● 	

املقبالت  ●● 	

الأطباق الرئي�سية ●● 	

امل�سروبات ●● 	

خدم�ت ال�سي�فة وذلك من خالل �سل�سلة من املوتيالت م�سممة وموؤثثة وفق ●●

والرتكيبة  مرتادية  وطبيعة  املوتيل  تواجد  مواقع  الإعتبار  اأخذًا يف  معايري خا�سة 

مثل  اأ�سا�سية  خدمات  توفري  مع  ال�سعودية  العربية  باململكة  اخلا�سة  الإجتماعية 

وخدمات  للطلبات  ال�سريع  التو�سيل  وخدمات  الغرف  وخدمات  وال�سالمة  الأمن 

م�ساحات  تنويع  ال�سركة  موتيالت  ت�سميم  يف  روعي  كما  ال�سرعة  عايل  الإنرتنت 

واإطاللت الغرف والأجنحة وتوفري اأماكن اآمنة للعب الأطفال وجتهيزها بالأجهزة 

ال�سرورية مثل الهاتف والتلفاز متعدد القنوات. وتعمل �سا�سكو اإىل توقيع حتالف 

اإ�سرتاتيجي مع �سركات كربى ورائدة يف جمال اإدارة وت�سغيل املوتيالت.

اإ�سالح ●● خدمات  تقدمي  خالل  من  وذلك  وال�سي�نة  املركب�ت  خدم�ت 

غ�سيل  وخدمات  ال�سريعة  وال�سيانة  والت�سحيم  الزيوت  غيار  وخدمات  الإطارات 

�سحب  خدمات  اإىل  بالإ�سافة  للمركبات  الأ�سا�سية  الغيار  قطع  وتوفري  املركبات 

ال�سيارة للمدن القريبة. 

قطاعات األعمال الرئيسية
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قطاع النقل
وتطويرها  هيكلتها  تتم  والتي  ال�سركة  يف  الوليدة  الرئي�سية  القطاعات  من  وهو  ●●

ب�سكل مت�سارع, يدير القطاع اأ�سطول بعدد )38( ناقلة يف نهاية 2010م وقد بدء 

ن�ساط النقل يف العام 2009م بت�سغيل عدد )15( راأ�س تريال خلدمة مواقع ال�سركة 

ومت خالل الن�سف الأخري من العام 2009م اإ�سافة عدد )10( روؤو�س تريال جديدة 

للقطاع لزيادة القدرة الت�سغيلية بواقع )66.6%( وخالل العام املايل 2010م مت 

ي�سمن  ب�سكل  للقطاع  الت�سغيلية  القدرة  لرفع  لالإ�سطول  ناقلة  اإ�سافة عدد )13( 

تكلفة  كامل وخف�س  ب�سكل  ال�سركة  ملواقع  النقل  الق�سوى من خدمات  الإ�ستفادة 

القطاع من  لتحويل  للغري  النقل  تقدمي خدمات  البدء يف  ثم  ومن  الداخلي  النقل 

مركز تكلفة اإىل مركز ربحية, كما مت خالل الربع الأخري من عام 2010م التعاقد 

من  الأول  الربع  خالل  اإ�ستالمها  �سيتم  والتي  تريال  راأ�س   )20( عدد  �سراء  على 

ك�سركة  النقل  اأ�سطول  �سركة  تاأ�سي�س  2010م  العام  كما مت خالل  2011م.  العام 

القطاع  ويقوم  ال�سركة اجلديدة,  اإىل  القطاع  اأن�سطة  لنقل  ل�سا�سكو متهيدًا  تابعة 

بتقدمي اخلدمات التالية:

خدمات نقل املحروقات باأنواعها ● ●●

خدمات نقل املياه ● ●●

إضافة  2009م  العام  من  األخير  النصف  خالل  تم 

لزيادة  النقل  لقطاع  جديدة  تريال  رؤوس   )10( عدد 

العام  وخالل   )%66.6( بواقع  التشغيلية  القدرة 

المالي 2010م تم إضافة عدد )13( ناقلة لإلسطول 

يضمن  بشكل  للقطاع  التشغيلية  القدرة  لرفع 

لمواقع  النقل  خدمات  من  القصوى  اإلستفادة 

النقل  تكلفة  وخفض  كامل  بشكل  الشركة 

النقل  تقديم خدمات  البدء في  ثم  الداخلي ومن 

للغير لتحويل القطاع من مركز تكلفة إلى مركز ربحية

على  التعاقد  2010م  عام  من  األخير  الربع  خالل  تم 

إستالمها  سيتم  والتي  تريال  رأس   )20( عدد  شراء 

خالل الربع األول من العام 2011م. كما تم خالل العام 

تابعة  النقل كشركة  تأسيس شركة أسطول  2010م 

الشركة  إلى  القطاع  أنشطة  لنقل  تمهيدًا  لساسكو 

الجديدة

تحويل قطاع النقل من مركز تكلفة 

إلى مركز ربحية

تأسيس شركة أسطول النقل

قطاعات األعمال الرئيسية
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قطاعات األعمال الرئيسية

قطاع نادي السيارات
وهو القطاع املرخ�س من الإحتاد الدويل لل�سيارات لإ�سدار دفاتر العبور اجلمركي 

 )4( بعدد  جغرافيًا   مق�سمة  بيع  منافذ   )7( خالل  من  القطاع  ويعمل  )الرتبتيك( 

املنطقة  يف  فرع   )1( و  ال�سرقية  املنطقة  يف  فرع   )1( و  الو�سطى  املنطقة  يف  فروع 

الغربية و )1( فرع يف املنطقة اجلنوبية بالإ�سافة اإىل �سبكة من الوكالء واملوزعني. 

وتغطية  املبيعات  فروع  عدد  لزيادة  النادي  خدمات  هيكلة  اإعادة  على  العمل  يجري 

املنافذ احليوية للمملكة العربية ال�سعودية بالإ�سافة اإىل اإطالق برنامج منح الإمتياز 

لعمالء ووكالء جدد داخل اململكة العربية ال�سعودية وفق �سروط وموا�سفات ومعايري 

اأداء عاملية كما مت اإ�ستحداث اإدارة جديدة يف قطاع نادي ال�سيارات لتكون خمت�سة 

والتي كان من  النارية  والدراجات  ال�سيارات  بريا�سات  املتعلقة  الريا�سية  بالأن�سطة 

ويقوم   , الريا�س  منطقة  يف  رايل  اأول  يعد  والذي   2011 �ساتا  رايل  اإجنازاتها  اأول 

القطاع بتقدمي اخلدمات التالية:

إصدار دفاتر العبور الجمركي )التريبتيك(
يعرف هذا الدفرت بدفرت املرور اجلمركي ) الرتبتيك ( 

اأو دفرت الإفراج املوؤقت للمركبات, وهو عبارة عن وثيقة 

يف  وال�سياحة  للرحالت  العاملي  الحتاد  ي�سدرها  دولية 

باري�س  يف  لل�سيارات  الدويل  الحتاد  )AIT(اأو  جنيف 

املنظمة  منبثقني عن  املذكورين  الحتادين  وكال   )FIA(

الدولية ) الأمم املتحدة UN( واململكة العربية ال�سعودية 

ع�سو يف كليهما ممثلة بالنادي ال�سعودي لل�سيارات وال�سياحة )�ساتا( منذ عام 

وتكمن  الأع�ساء,  الدول  كافة  اأمام  الدويل  بالعرتاف  النادي  ويتمتع  1982م. 

اأهمية هذا الدفرت اأنه يعفي �ساحب املركبة من دفع �سمان نقدي يعادل الر�سوم 

اجلمركية امل�ستحقة على مركبته يف البلد التى يدخل اإليها.

الأمم  هيئة  قبل  من  مرخ�سة  و  لل�سياح  خم�س�سة  اأنها  حيث  خمتلفة  قيادة 

 1949  ,1943  ,1923 املنعقدة يف  ال�سالمة  و  الربي  النقل  اتفاقيات  املتحدة يف 

و1968م هذا وقد وقعت على هذه التفاقية ما يقارب 180 دولة . 

إصدار رخص القيادة الدولية
والتي  امل�سدرة  الدولة  الدولية خارج  الرخ�سة  ت�ستخدم 

يف  املفعول  �سارية  قيادة  رخ�سة  لديه  حاملها  اأن  تو�سح 

�سممت  قد  و  لغات  ثماين  اإىل  مرتجمة  اأنها  كما  بلده 

بطريقة متكن رجال الأمن يف الدول الأخرى من قراءتها 

التغلب على  اأنها ت�ساعد امل�سافر يف  بلغتهم اخلا�سة كما 

ال�سعوبات التي قد يواجهها يف الدول التي لها متطلبات 

بالسيارات  الخاصة  الرياضية  النشاطات  تنظيم 
والدراجات

اململكة  يف   ” حائل  رايل   “ رايل  اأول   النادي  نظم 

جمموعة  اإىل  اإ�سافة  2006م  عام  ال�سعودية  العربية 

اأتوكرو�س  من امل�سابقات املحلية والإقليمية منها �سباق 

و�سباق درج ري�س, وم�سابقة ال�سربنت و�سباق 25 �ساعة 

واخلرب  جدة  كمحافظة  املناطق  من  العديد  يف  وذلك 

وحمافظة الغاط اإ�سافة اإىل حلبة البحرين الدولية. 

نشاط التوعية اإلعالمية
التطويرية  اجلهود  خ�سم  يف 

مب�ستوى  للرقي  واملتالحقة  امل�ستمرة 

مل�ستخدمي  املرورية  ال�سالمة 

الدولة  اأجهزة  بها  التي تقوم  الطرق 

النادي  قام  الجتماعية  بامل�سوؤولية  اللتزام  منطلق  ومن  قطاعاتها,  مبختلف 

ال�سعودي لل�سيارات وال�سياحة بتبني فكرة تنظيم حملة لل�سالمة املرورية بعنوان 

ال�سالمة  باأهمية  الوعي  ن�سر  يف  للم�ساهمة  ت�سعى  والتي   ” ل�سالمتك  “انتبه 
والرتقاء  اآمنة مروريا  الطرق  ال�سالمة جلعل  و�سائل  واإتخاذ كافة  الطريق  على 

بالوعي املروري وتطوير موا�سفات ال�سالمة يف املركبات وحت�سني وتطوير �سلوك 

الإ�سعافيه  اخلدمات  تطوير  اإىل  بالإ�سافة  اجلميع  حلماية  الطريق  م�ستخدمي 

الطارئة. والطبية 

خدمة إسعاف الطريق
خدمة  موؤخرًا  النادي  اأ�ساف 

خدمة  وهي  خدماته  اإىل  جديدة 

اإ�سعاف الطريق , والنادي م�ستمر 

اخلدمات  من  العديد  بدرا�سة 

املتكاملة الأخرى لي�ستفيد منها امل�سافرين.

للسيارات  السعودي  النادي  إدارة  مجلس  احتفى  

 )FIA( للسيارات  الدولي  االتحاد  برئيس  والسياحة  

للسيارات  البحريني  االتحاد  ورئيس  تود  جون  السيد 

الشيخ عبداهلل بن عيسى آل خليفة في حفل عشاء 

رئيس مجلس  ، بحضور  الفيصلية  برج  خاص وذلك في 

الحديثي وعضو مجلس  إبراهيم محمد  اإلدارة األستاذ 

اإلدارة الدكتور عزام بن محمد الدخيل والعضو المنتدب 

الشركة  عام  ومدير  الحديثي  محمد  سلطان  األستاذ 

ونائبه  المالك  صالح  بن  رياض  األستاذ  النادي  ورئيس 

تم خالل  النادي؛ حيث  إدارة  أعضاء مجلس  جانب  إلى 

النادي وسبل توطيد أوجه  انجازات  الحفل استعراض 

الشراكة والتعاون بين النادي واالتحاد الدولي.

)SATA النادي السعودي للسيارات والسياحة )ساتا
احد فروع الشركة السعودية للسيارات والمعدات )  ( تأسس النادي 

بهدف إصدار دفاتر المرور الجمركية للمركبات المغادرة من المملكة، وإصدار رخص 

القيادة الدولية، تخضع هذه الخدمات لالتفاقية الدولية التي وقعتها المملكة في 

والنادي  و1956م،  عام 1954م  للمركبات  المؤقت  اإلستيراد  إلتفاقية  انضمامها 

منذ   )FIA( للسيارات  الدولي  واإلتحاد   )AIT( للسياحة  الدولي  اإلتحاد  عضو 

عام 1982م،  ويدعم نشاطات رياضة السيارات والسياحة في المملكة العربية 

السعودية .

خدمة إسعاف الطريق
Emergency Road Service

عضوية خاصة بعمالء ساتا  150 ريال
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”TAQA“ شركة التصنيع وخدمات الطاقة
وخدمات  الت�سنيع  �سركة  تاأ�سي�س  مت 

2003م  عام  مار�س  “طاقة” يف  الطاقة 

نتيجة لإ�سرتاتيجية اخل�سخ�سة باململكة 

�سركة  متثل  بينما  ال�سعودية.  العربية 

دورها  فان  للنمو,  قاعدة  “طاقة” 
الرئي�سي يتمثل يف حتديد وتقييم وتطوير 

كمجموعة  عملها  طريقة  اإن  امل�ساريع. 

ال�سركة  تقوم  التي  ال�سا�س  ميثل  اإدارية 

قطاعات  على  بالإ�سراف  خاللها  من 

�سركة  وتتمتع  بها.  اخلا�سة  الأعمال 

يتيح  وا�سع  اأ�سا�سي  بنظام  “طاقة” 
اإىل م�ساندة  التي تهدف  الطاقة  الت�سنيع وخدمات  اأن�سطة  امل�ساركة يف جمموعة  لها 

وتو�سيع القاعدة ال�سناعية باململكة العربية ال�سعودية حيث متتلك ال�سركة ال�سعودية 

خلدمات ال�سيارات واملعدات )�سا�سكو( ح�سة قدرها 3.375% من ال�سركة. 

”MEBCO“ شركة الشرق األوسط للبطاريات
التوازن  اإتفاقية  اإطار  يف   1995 عام  للبطاريات  الأو�سط  ال�سرق  �سركة  تاأ�س�ست 

الأو�سط  ال�سرق  �سركة  وتعترب  ال�سعودية.  والطريان  الدفاع  لوزارة  التابعة  القت�سادي 

العاملية وثمرة من ثمار برنامج  ال�سراكة  للبطاريات بكل املقايي�س منوذجًا حيًا لنجاح 

»التوازن القت�سادي« . 

�سي  “ اإي  بطاريات  لت�سنيع  احل�سري  احلق  متتلك  الأو�سط  ال�سرق  �سركة  ان  حيث 

دلكو” التي ل حتتاج اإىل �سيانة يف  منطقة اال�سرق الأو�سط و�سمال  اأفريقيا . 

الوىل يف  املرتبة  التي ل حتتاج اىل �سيانة  ديلكو  �سي  اإي  بطارية  ال�سركة  منتج  يحتل 

املبيعات يف ال�سرق الأو�سط و بح�سة �سوقية تبلغ الربعني باملائة .

و تنتج ال�سركة اكرث من �سبعني مقا�س من البطاريات جلميع اأنواع ال�سيارات ;اليابانية 

وبطاريات  البحرية  ال�ستخدامات  بطاريات  وكذلك  والأمريكية  والروبية  والكورية 

املعدات الثقيلة .

و يعترب م�سنع �سركة ال�سرق الأو�سط للبطاريات يف الدمام , اململكة العربية ال�سعودية  

اأكرب م�سنع لت�سنيع بطاريات ال�سيارات يف اململكة العربية ال�سعودية و منطقة ال�سرق 

الأو�سط  بطاقة انتاجية فاقت الثالثة مليون و خم�س مائة األف بطارية �سنويا .

قطاعات األعمال الرئيسية

الشركة الوطنية للسياحة “سياحية”
ال�سياحية  املن�ساآت  من  العديد  بان�ساء  “�سياحية”  لل�سياحة  الوطنية  ال�سركة  قامت 

الراقية لتمكن زوار منطقة ع�سري اختيار ما ينا�سبهم من املجموعة املتنوعة من التي 

وال�سقق  واملوتيالت”  “خم�سة جنوم” الفخمة و”الفلل  توفرها ال�سركة بدءا بفنادق 

ال�سودة  ومنتجع  اجلديدة  اأبها  منتجع  منها  واملطاعم  الرتفيهية  والألعاب  واحلدائق 

ال�سعودية  ال�سركة  متتلك  حيث  املطار  وموتيل  ال�سياحي  القرعا  ومنتجع  ال�سياحي 

خلدمات ال�سيارات واملعدات )�سا�سكو( ح�سة قدرها 0.36% من ال�سركة. 

قطاع اإلستثمار
اأن�ساأت   قطاع الإ�ستثمار ليوفر البنية التحتية والكوادر الب�سرية واخلربات ●●

تنوع  من  يزيد  مما  وحيادي  م�ستقل  ب�سكل  ال�سركة  اإ�ستثمارات  لإدارة  املطلوبة 

م�سادر دخل ال�سركة وميكنها من اإدارة عملياتها الت�سغيلية والإ�ستثمارية بكفاءة 

وفاعلية وقد مت خالل العام 2010م تاأ�سي�س �سركة اإ�ستثمارات ال�سيارات واملعدات 

ك�سركة تابعة   متهيدًا لنقل اأن�سطة القطاع اإىل ال�سركة. وت�ستمل خدمات 

هذا القطاع ما يلي:

تاأ�سي�س ومتلك احل�س�س والأ�سهم يف ال�سركات التابعة وال�سركات الزميلة. ●● 	

متلك الأرا�سي والعقارات واإقامة املباين عليها بغر�س الت�سغيل اأو البيع اأو  ●● 	

التاأجري.   

السيارات  لخدمات  السعودية  الشركة  تمتلك 

 %  3.375 قدرها  حصة  )ساسكو(  والمعدات 

”TAQA“ من شركة التصنيع وخدمات الطاقة

تستثمر  الشركة السعودية لخدمات السيارات 

 .  %  7.94 قدرها  حصة  )ساسكو(  والمعدات 

”MEBCO“ شركة الشرق األوسط للبطاريات



دي�سمرب2010م  31 يف  املنتهي  املايل  2324 ال�سركة ال�سعودية خلدمات ال�سيارات واملعدات تقرير جمل�س الإدارة   |  العام 

الخطط والقرارات وأهم المنجزات
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الخطة اإلستراتيجية 
والإداري  املايل  الو�سع  �ساملة  تطويرية  اإ�سرتاتيجية  عمل  خطة  الإدارة  جمل�س  تبنى 

اخلطة  يف  املو�سوعة  الأهداف  حتقيق  يف  اأولوياته  ذلك  يف  اآخذًا  لل�سركة  والت�سغيلي 

وتنظيمية وقد ت�سمنت  اإدارية  اأهدافًا  اأو  اأهدافًا كمية  اأو   , نوعية  اأهدافًا  �سواًء كانت 

خطة العمل الإ�سرتاتيجية التطويرية قائمة بتلك الأهداف مع اآلية الرقابة عليها وقيا�س 

الأداء املتحقق دوريًا. 

وعلى �سوء خطة العمل الإ�سرتاتيجية التطويرية لل�سركة املعتمدة مت و�سع خطة التو�سع 

واملوازنة املالية للفرتة من 2010م حتى 2013م.

وتتلخ�س اأهم اأهداف اخلطة التطويرية يف الآتي:

تطوير نوعية اخلدمات وحتقيق م�ستوى اجلودة املالئم  يف تقدميها. ●●

تكوين �سبكة من املحطات داخل وخارج املدن لتكون ال�سركة �سمن اأكرب  ●●

ثالث �سركات عاملة يف هذا املجال.   

تطوير قطاع النقل ل�سد احتياجات ال�سركة وحتويله من مركز تكلفة اإىل  ●●

مركز ربحية.  

 .)New Identity( تطوير هوية ال�سركة لتواكب تطلعات العمالء ●●

عمل حتالفات مع ال�سركات العاملية والرائدة العاملة يف قطاعات اخلدمات  ●●

)�سركات املطاعم - خدمات الإيواء - غيار الزيوت - �سيانة ال�سيارات -   

خدمات الإطارات(.    

تطبيق مفهوم اجلودة ال�ساملة  لكافة قطاعات ال�سركة .  ●●

تطوير اخلدمات التي يقدمها النادي ال�سعودي لل�سيارات, وزيادة احل�سة  ●●

ال�سوقية يف مبيعات الرتبتيك و الرخ�س الدولية وتفعيل ن�ساط النادي يف   

جمال ريا�سة ال�سيارات.   

اإدارة املوارد املالية لل�سركة يف املجال الت�سغيلي لتحقيق اأف�سل العوائد. ●●

الخطة التنفيذية 
تنفيذية  عمل  خطة  اإعداد  مت  لل�سركة  التطويرية  الإ�سرتاتيجية  العمل  خطة  �سوء  يف 

من قبل اللجنة التنفيذية يف ال�سركة والتي مت من خاللها تق�سيم الن�ساطات الأ�سا�سية 

للخطة التنفيذية وربطها بجدول تنفيذ زمني على اأ�سا�س �سنوي وباإ�سراف ع�سو جمل�س 

الإدارة املنتدب بحيث يتم مراجعة الإجناز الفعلي على اأ�سا�س �سهري ل�سمان حتقيق 

الأهداف املو�سوعة يف اخلطة الإ�سرتاتيجية. 

أهم اإلنجازات خالل عام 2010م 

على م�ست�ى الت��سع وتنمية ال�سبكة●●

قائمة  ● الإ�ستحواذ على عدد )5( حمطات  2010م  املايل  العام  مت خالل 

وعدد )1( حمطة قيد التنفيذ و عدد )6( اأرا�ٍس لإقامة حمطات عليها 

وفق الهوية اجلديدة.

مت البدء يف عدد )2( م�ساريع تنفيذ مواقع حمطات واإ�سرتاحات جديدة  ●

وعدد )5( م�ساريع تنفيذ مراكز خدمة جديدة وعدد )37( م�سروع ترميم 

وتطوير الهوية ملواقع قائمة.

يتوقع خالل العام املايل 2011م اإنتهاء عدد )6( مواقع حمطات جديدة  ●

وعدد )5( مراكز خدمة �سريعة جديدة واإنتهاء عدد )37( م�ساريع ترميم 

وتطوير الهوية ملواقع قائمة.

وال�سياحة  ● لل�سيارات  ال�سعودي  للنادي  التو�سع اجلغرايف  �سيا�سة  اإطار  يف 

باملقر  الإح�ساء  �سارع  فرع  تد�سني  2010م  عام  خالل  مت  فقد  )ساتا( 

ال�سليمانية  فرع  اإفتتاح  واإعادة  تطوير  اإىل  بالإ�سافة  لل�سركة  الرئي�سي 

ب�سارع الأمري �سلطان بن عبدالعزيز )الثالثني(.

العقد  ● ويق�سي  اخلرج  طريق  على  لها  مملوكة  اأر�س  ببيع  ال�سركة  قامت 

الأر�س  �سراء  قيمة  ريال  ماليني  خم�سة  مبلغ  ب�سداد  امل�سرتي  يقوم  اأن 

مربع مرخ�سة  10.260 مرت  اأر�س مب�ساحة  عيني  مقابل  اإىل  بال�سافة 

حمطة وقود فئة )اأ( وقد حتقق ربح من تلك الأر�س مببلغ )3.983.617( 

ريال �سعودي .

على م�ست�ى تط�ير الأعم�ل●●

اجلديدة  ● التعريفية  الهوية  واإطالق  ت�سميم  م�سروع  من  الإنتهاء  مت 

لل�سركة بالإ�ستعانة باأحد ال�سركات العاملية املتخ�س�سة يف ت�سميم الهوية 

امل�سروع  �سمل  وقد  الوقود,  حمطات  ل�سركات  )الت�سويقية(  التعريفية 

والإ�سرتاحات  للمحطات  املعمارية  والت�ساميم  ال�سركة  �سعار  تطوير 

ومراكز اخلدمة ال�سريعة والتي روعي يف تنفيذها هوية ال�سركة العريقة 

وتطلعات عمالء ال�سركة وم�ساهميها من ناحية ال�سكل وامل�سمون واإقرتان 

التح�سني يف جودة اخلدمة بالتزامن مع التطوير يف الهوية.

ومتوائم  ● وع�سري  ب�سكل جديد  التموينات  لقطاع  بناء عالمة جتارية  مت 

مع الهوية الرئي�سية لل�سركة حتمل اإ�سم )نخلة ساسكو( , وكذلك عالمة 

جتارية اأخرى حتمل لقطاع املقاهي باإ�سم ) مقهى نخلة(.

الخطط والقرارات وأهم المنجزات
للشركة  الجديدة  التعريفية  الهوية  وإطالق  تصميم  مشروع  من  اإلنتهاء  تم 

التعريفية  الهوية  تصميم  في  المتخصصة  العالمية  الشركات  بأحد  باإلستعانة 

)التسويقية( لشركات محطات الوقود, وقد شمل المشروع تطوير شعار الشركة 

والتصاميم المعمارية للمحطات واإلستراحات ومراكز الخدمة السريعة 

تم بناء عالمة تجارية لقطاع التموينات بشكل جديد وعصري ومتوائم مع الهوية 

الرئيسية للشركة تحمل إسم )نخلة ساسكو( , وكذلك عالمة تجارية أخرى تحمل 

لقطاع المقاهي بإسم ) مقهى نخلة(

تصميم وإطالق الهوية التعريفية الجديدة  برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي 

األمير سلطان بن سلمان

 وبحضور معالي الدكتور جبارة الصريصري 

تم إطالق هوية ساسكو الجديدة

معالي الدكتور جبارة بن عيد الصريصري

وزير النقل 

شركة ساسكو شركة عريقة ويجب ان تكون هي 

األولى في مجال تطوير إستراحات الطرق . 

نبارك لكم التصميم الجميل والمبادرة المهمة ونحن 

ندعم تمامًا في الهيئة والبلديات هذا التوجـه

هذه المبادرة ألحد الشركات الرائدة التي تحركت ولم 

تنتظر قرارًا يأتها من أعلى وحركت نفسها بشكل 

جديدواستثمار جديد ونحن نؤيد هذه الشركة.

نحن على استعداد لدعم الشركة لما شهدناه 

من عمل يحقق نقلة نوعية لنشاط المحطات

صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان

 رئيس الهيئة العامة للسياحة واآلثار
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النادي  ● واإطالق �سعار  الإنتهاء من ت�سميم  2010م مت  ويف �سهر �سبتمرب 

النوعية  النقلة  ليعك�س  اجلديد  )ساتا(  وال�سياحة  لل�سيارات  ال�سعودي 

املخططة لقطاع النادي ال�سعودي لل�سيارات وال�سياحة.

حتالفات  ● يف  للدخول  املفاو�سات  يف  متقدمة  مراحل  اإىل  الو�سول  مت 

اإ�سرتاتيجية مع �سركات متخ�س�سة للمطاعم وخدمات الإيواء و خدمات 

اإقامة وت�سغيل مراكز ال�سيانة, و�سيجري الإعالن عنها يف حني النتهاء 

من هذه التفاقيات. 

على م�ست�ى ج�دة اخلدم�ت والرق�بة امل�لية والت�سغيلية●●

مت اإجراء اأعمال ال�سيانة الدورية الأ�سا�سية لعدد من مواقع ال�سركة ومبا  ●

بها �سمن م�سروع تطبيق  القيام  التطوير املخطط  اأعمال  يتعار�س مع  ل 

الهوية التجارية اجلديدة على مواقع ال�سركة.

املواد  ● وم�سوقي  وكالء  مع  الآجل  للتوريد  الإتفاقيات  من  عدد  توقيع   

تت�سمن خ�سومات وحوافز م�سحوبات  الغذائية  الغذائية وغري  التموينية 

وتخفي�س امل�سرتيات النقدية للحد الأدنى.

توقيع عدد )9( اإتفاقية توزيع مع وكالء جدد للنادي ال�سعودي لل�سيارات  ●

وال�سياحة )ساتا(.

ال�سركاء  ● اأحد  مع  بالتعاون   )ERP( املن�ساأة  موارد  اإدارة  نظام  تد�سني 

وعمليات  املالية  العمليات  لأمتتة  العاملية  مايكرو�سوفت  ل�سركة  الذهبيني 

الرقابة على املخزون والأ�سول الثابتة والعمليات املتعلقة باملوارد الب�سرية 

واملبيعات.

مت تد�سني عدد )77( نقطة بيع اآلية )POS( ويف كافة مواقع ال�سركة يتم  ●

من خاللها ت�سجيل عمليات املبيعات وترحيلها لالإدارة العامة لل�سركة من 

 .)V-SAT( خالل نظام النقل عرب الأقمار ال�سناعية

مت اإجناز م�سروع اجلرد ال�سامل ملواقع ال�سركة للعام 2010م وت�سكيل فرق  ●

اجلرد الدوري للعام 2011م وفق اإجراءات عمل متفق عليها.

على م�ست�ى التط�ير التنظيمي والإداري●●

من  ●  )16( املادة  تعديل  على  عادية  الغري  العامة  اجلمعية  موافقة  متت 

املجل�س من )12( ع�سوًا  اأع�ساء  لتعديل عدد  لل�سركة  الأ�سا�سي  النظام 

اإىل )7( اأع�ساء لزيادة الكفاءة والفاعلية يف اإجناز اأعمال املجل�س. 

مت الإنتهاء من تطوير اللوائح الأ�سا�سية املنظمة لأعمال ال�سركة وجمل�س  ●

الإدارة واللجان وهي )لئحة حوكمة ال�سركة, قواعد ت�سكيل جلنة املراجعة 

ولوائح تنظيم اأعمالها, قواعد ت�سكيل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت ولوائح 

تنظيم اأعمالها, لئحة املوارد الب�سرية, دليل حوافز املوظفني(.

و�سعيًا نحو تطبيق مفهوم اجلودة ال�ساملة , تعمل ال�سركة على اإ�ستكمال  ●

البنية التنظيمية والإدارية وتطوير اأدلة العمل الإدارية واملالية والت�سغيلية.

مت ا�ستقطاب عدد من الكفاءات املحلية والعاملية ذات اخلربات والتاأهيل  ●

العلمي والعملي مل�ساندة ال�سركة يف اإحداث التغيري وحتقيق الأهداف طويلة 

الب�سرية  املوارد  اإتفاقية دعم مع �سندوق  توقيع  . كما مت  وق�سرية الأجل 

من  عدد  يف  الطموح  ال�سعودي  ال�سباب  وتعيني  لإ�ستقطاب  “هدف” 
املنا�سب الوظيفية املتاحة.

مت اإعادة تطوير الهيكل التنظيمي لل�سركة لإ�ستيعاب املتطلبات الأ�سا�سية  ●

ملرحلة ما بعد الهيكلة ومت تطوير الو�سوف الوظيفية ملا ن�سبته )90%( من 

الوظائف القيادية والتنفيذية يف خمتلف القطاعات. 

خلدمات  ● ال�سعودية  لل�سركة  الإليكرتوين  املوقع  وتطوير  هيكلة  اإعادة  مت 

املهمة  الأجزاء  من  العديد  واإ�سافة  )ساسكو(  واملعدات  ال�سيارات 

اخلا�س  الإليكرتوين  املوقع  تد�سني  مت  كما  ال�سركة  وعمالء  مل�ساهمي 

.)www.sataclub.com.sa( بالنادي ال�سعودي لل�سيارات وال�سياحة

على م�ست�ى امل�س�ؤولية الإجتم�عية●●

يف اإطار اجلهود التطويرية امل�ستمرة واملتالحقة للرقي مب�ستوى ال�سالمة  ●

مبختلف  الدولة  اأجهزة  بها  تقوم  التي  الطرق  مل�ستخدمي  املرورية 

النادي  قام  الإجتماعية,  بامل�سئولية  الإلتزام  منطلق  ومن  قطاعاتها, 

بعنوان  املرورية  لل�سالمة  حملة  تنظيم  فكرة  بتبني  لل�سيارات  ال�سعودي 

“اإنتبه ل�سالمتك” والتي ت�سعى للم�ساهمة يف ن�سر الوعي باأهمية ال�سالمة 
على الطريق واإتخاذ كافة و�سائل ال�سالمة جلعل الطريق اآمنًا مروريًا.

كما قامت ال�سركة بالتعاون مع حملة »كالنا« التي تبنتها جمعية الأمري فهد  ●

بن �سلمان اخلريية لرعاية مر�سى الف�سل الكلوي خالل العام 2010م.

1. خلفية عامة عن الشركة
النادي  اإلنتهاء من تصميم وإطالق شعار  تم 

الجديد  للسيارات والسياحة )ساتا(  السعودي 

ليعكس النقلة النوعية المخططة لقطاع النادي 

السعودي للسيارات والسياحة

األساسية  الدورية  الصيانة  أعمال  إجراء  تم 

يتعارض  ال  وبما  الشركة  مواقع  من  لعدد 

ضمن  بها  القيام  المخطط  التطوير  أعمال  مع 

على  الجديدة  التجارية  الهوية  تطبيق  مشروع 

مواقع الشركة.

قامت الشركة بالتعاون مع حملة »كالنا« التي 

الخيرية  سلمان  بن  فهد  األمير  جمعية  تبنتها 

لرعاية مرضى الفشل الكلوي خالل العام 2010م

الخطط والقرارات وأهم المنجزات
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البيانات المالية على مستوى الشركة
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المركز المالي 
يو�سح اجلدول التايل ملخ�س بيانات قائمة املركز املايل للخم�س �سنوات كما يلي:

20062007200820092010البي�نم

75.803.573105.604.413133.740.468128.763.77658.898.918النقدية وما يف حكمها1.00

9.129.61211.341.05017.215.19214.331.83215.085.279املدينني التجاريني1.01

13.189.76910.071.46510.267.08110.738.12814.280.143املخزون ال�سلعي1.02

433.008.470480.858.566468.775.148556.466.950587.488.735اإجمايل الأ�سول1.03

59.538.31059.003.08256.259.27657.249.58374.733.587اإجمايل املطلوبات1.04

450.000.000450.000.000450.000.000450.000.000450.000.000راأ�س املال1.05

373.470.260421.855.484412.515.872499.217.367512.755.148اإجمايل حقوق امللكية1.06

328.169.842341.467.805295.325.770375.477.169478.993.320الأ�سول طويلة الأجل1.07

قائمة الدخل 
يو�سح اجلدول التايل ملخ�س بيانات قائمة الدخل للخم�س �سنوات كما يلي:

20062007200820092010البي�نم

166.041.153191.728.170214.321.657190.620.334213.114.333املبيعات1.00

)190.050.412()173.909.602()185.899.046()162.818.777()148.755.285(التكاليف املبا�سرة1.01

17.285.86828.909.39328.422.61116.710.73223.063.921هام�س الدخل1.02

)12.456.990()8.391.859()5.440.946()4.414.197()6.158.520(امل�ساريف العمومية والإدارية1.03

11.954.29116.651.34126.750.78626.639.749)18.730.831(الإيرادات)امل�ساريف(الأخرى1.04

)1.233.061()3.557.393()4.125.482()2.939.800()2,161.175(الزكاة1.05

33.509.68735.507.52431.512.26636.013.619)9.764.658(�سايف الدخل1.06
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2010م2009م2008م2007م2006مالبي�ن

87.752.29150.746.533)7.024.328(53.636.034)80.074.984(التدفقات من الأن�سطة الت�سغيلية

)114.135.289()90.066.485(36.333.724)22.215.279(53.829.802التدفقات من الأن�سطة الإ�ستثمارية

)6.476.102()2.662.498()1.173.341()1.619.915()8.952.112(التدفقات من الأن�سطة التمويلية

التدفقات من الأن�سطة الت�سغيلية

التدفقات من الأن�سطة الإ�ستثمارية

التدفقات من الأن�سطة التمويلية

2010م2009م2008م2007م2006مالبي�ن

0.740.790.700.80)0.22(ربحية ال�سهم

1.00

0.50

0

-0.50

ربحية ال�سهم

ربحية ال�سهم

قائمة التدفقات النقدية 
يو�سح اجلدول التايل ملخ�س بيانات قائمة التدفقات النقدية للخم�س �سنوات كما يلي:

ربحية السهم 
يو�سح اجلدول التايل ملخ�س اأرباح ال�سهم للخم�س �سنوات كما يلي:

المؤشرات المالية األساسية 
تو�سح اجلداول التالية املوؤ�سرات املالية الأ�سا�سية للخم�س �سنوات كما يلي:

20062007200820092010البي�نم

11.8 %)11.1 %(11.8 %15.5 %8.5 %منو املبيعات1.00

14.3 %)11.3 %(6 %443.2 %)106.1 %(منو �سايف الدخل1.01

5.6 %18.7 %)2.5 %(11.1 %)19.5 %(منو الأ�سول1.02

2.7 %21 %)2.2 %(13 %)21.6 %(منو حقوق امللكية )*(1.03

20062007200820092010البي�نم

16.9 %16.5 %16.6 %17.5 %)5.9 %(العائد على املبيعات1.00

8 %7 %7.9 %7.5 %)2.2 %(العائد على راأ�س املال1.01

7.52 %8.4 %12 %9.8 %)3 %(العائد على الإ�ستثمار1.02

6.1 %5.7 %7.6 %7 %)2.3 %(العائد على اإجمايل الأ�سول1.03

7 %6.3 %8.6 %7.9 %)2.6 %(العائد على حقوق امللكية1.04

)*( الن�سبة بعد التوزيعات املقررة لالأرباح لعام 2010م ون�سبة النمو قبل توزيع الأرباح تبلغ )%7.2( .
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م�ؤ�سرات الكف�ءة

م�ؤ�سرات الكف�ءة

20062007200820092010البي�نم

18.1916.9112.4513.3014.17معدل دوران املدينني1.00

11.2816.1718.1116.2013.35معدل دوران املخزون1.01

0.380.400.460.340.36معدل دوران الأ�سول1.02

معدل دوران املدينني

معدل دوران املخزون

معدل دوران الأ�سول

20062007200820092010البي�ن 

100 %100 %100 %100 %100 %الإيرادات

89.2 %91.2 %86.7 %84.9 %89.6 %التكاليف املبا�سرة

10.8 %8.8 %13.3 %15.1 %10.4 %هام�س الدخل 

5.8 %4.4 %2.5 %2.3 %3.7 %امل�ساريف العمومية والإدارية 

12.5 %14.0 %7.8 %6.2 %)11.3 %(اإيرادات )م�ساريف( اأخرى 

0.6 %1.9 %1.9 %1.5 %1.3 %الزكاة

16.9 %16.5 %16.6 %17.5 %)5.9( %�سايف الدخل 

التكاليف املبا�سرة

هام�س الدخل

امل�ساريف العمومية

اإيرادات )م�ساريف( اأخرى

الزكاة

�سايف الدخل

الزكاة والمدفوعات النظامية
يتم اإحت�ساب الزكاة وفق نظام الزكاة و�سريبة الدخل املعمول به يف اململكة العربية ال�سعودية وحتمل الزكاة امل�ستحقة على قائمة الدخل ويتم قيد 

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

31 دي�سمرب2010م بتكوين خم�س�س مل�ستحقات الزكاة النظامية مببلغ )1.233.061 ر.�س.( كما قامت  قامت ال�سركة خالل العام املنتهي يف 

ب�سداد مبلغ )3.580.147 ر.�س.( من املخ�س�س املكون ل�سنة 2009م.

املتعلقات  كافة  اإنهاء  وال�سريبة,  الزكاة  خدمات  يف  املتخ�س�سة  الإ�ست�سارية  املكاتب  اأحد  خالل  ومن  والدخل  الزكاة  م�سلحة  مع  ال�سركة  تتابع 

بخ�سو�س الربوط الزكوية للفرتة من عام 2000م وحتى عام 2009م.

يو�سح اجلدول التايل ملخ�س املدفوعات النظامية كما يلي:

2009م2010مبي�ن

3.580.147137.591الزكاة وال�سرائب

694.787613.209التاأمينات الإجتماعية

4.274.934750.800الإجم�يل

الغرامات 
ل توجد على ال�سركة اأي من العقوبات اأو املخالفات املفرو�سة من قبل 

هيئة ال�سوق املالية اأو اأي جهة اإ�سرافية اأخرى.

القروض 
يف 26 اأكتوبر 2010م , اأنهت ال�سركة اإجراءات توقيع اأتفاقية ت�سهيالت 

اإئتمانية )متوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية( مع البنك العربي الوطني 

متويل  على  ت�ستمل  اإئتمانية  ت�سهيالت  على  ال�سركة  حت�سل  مبوجبها 

و�سمانات مببلغ 130 مليون ريال �سعودي, وتهدف هذه الإتفاقية اإىل 

على  الإ�ستحواذ  اأو  الإن�ساء  يف  �سواء  التو�سعية  ال�سركة  خطة  متويل 

ال�سركة  تطلب  مل  2010م  دي�سمرب   31 وحتى  جديدة.  وقود  حمطات 

اإجراء �سحب )متويل( من البنك معتمدة على ال�سيولة املتوفرة لديها.

أدوات الدين 
مل ت�سدر ال�سركة اأو اأي من �سركاتها التابعة اأدوات دين. 

بن�د ق�ئمة الدخل كن�سبة من الإيرادات 
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ال�سركة الوطنية لل�سياحة

�سركة ال�سباق املتحدة

�سركة اإ�ستثمارات ال�سيارات واملعدات

الإ�ستثم�رات يف �سرك�ت

تحليل الفروقات الجوهرية في النتائج 
يو�سح اجلدول اأدناه اأهم الفروقات يف النتائج املالية مقارنة بالعام املايل ال�سابق كما يلي:●●

ن�سبة التغري التغري +)-(2010م2009مالبي�ن

11.8 %190.620.334213.114.33322.493.999الإيرادات

9.3 %173.909.602190.050.41216.140.810التكاليف املبا�سرة

38  %16.710.73223.063.9216.353.189ه�م�ش الدخل

48.4 %4.065.131)12.456.990()8.391.859(امل�ساريف العمومية والإدارية

27.5 %8.318.87310.606.9312.288.058�س�يف الدخل الت�سغيلي

)0.4 %()111.037(26,750,78626.639.749الإيرادات )امل�ساريف( الأخرى

)65.3 %()2.324.332()1.233.061()3,557,393(الزكاة

14.3 %31.512.26636.013.6194.501.353�س�يف الدخل بعد الزك�ة

نتائج ●● يف  اجلوهرية  للتغريات  املربرات  لأهم  و�سفًا  يلي  وفيما 

اأعمال ال�سركة كما يلي:

املالية  ● والرقابة  التطوير  واأعمال  املحطات  يف  التو�سع 

الإيرادات عن  زيادة  كبريا يف  اأثرا  له  كان  والت�سغيلية 

ال�سنة املا�سية. 

املبا�سرة  ● التكلفة  يف  زيادة  تزامنها  املبيعات  زيادة 

للب�ساعة املبيعة بالإ�سافة اإىل التكاليف املتعلقة باإعادة 

الهيكلة واأعمال ال�سيانة والتطوير.

تعزى اأ�سباب الزيادة يف امل�ساريف الإدارية والعمومية  ●

اإ�ستقطاب  واملت�سمنة  الهيكلة  اإعادة  اأعمال  اإىل 

والتنظيمية  الإدارية  الأعمال  يف  موؤهله  ب�سرية  موارد 

الأخرى  امل�ساريف  اإىل زيادة يف  بالإ�سافة  والت�سغيلية 

الالزمة مل�ساندة اأعمال التو�سع يف ال�سبكة والتطوير يف 

املواقع.

والتو�سع  ● الت�سغيلي  للن�ساط  النقد  توجيه  عملية  اأدت 

والإ�ستثمار يف مواقع واأرا�سي واأ�سول ثابتة اإىل اإنخفا�س 

الزكاة التقديرية على حقوق ملكية امل�ساهمني.

توزيعات األرباح 
توزع اأرباح ال�سركة ال�سافية ال�سنوية بعد خ�سم جميع امل�سروفات 

�سرعًا على  املفرو�سة  الزكاة  فيها  الأخرى مبا  والتكاليف  العمومية 

الوجه التايل:

يجنب ما ن�سبته )10%( من الأرباح ال�سافية لتكوين اإحتياطي ●●

نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى 

بلغ الإحتياطي املذكور ن�سف راأ�س املال.

اإحتياطي ●● لتكوين  ال�سافية  الأرباح  من  ن�سبته )%5(  ما  يجنب 

العامة  اجلمعية  حتددها  التي  لالأغرا�س  يخ�س�س  اإتفاقي 

ويوقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي املذكور ربع راأ�س املال.

ن�سبته ●● ما  تعادل  للم�ساهمني  اأوىل  دفعة  ذلك  بعد  الباقي  يوزع 

)5%( من راأ�س املال املدفوع.

2%

10%

1%
5%

82%

الباقي ملكافاأة  يخ�س�س بعد ما تقدم ن�سبة ل تزيد عن )5%( من 

كح�سة  امل�ساهمني  على  ذلك  بعد  الباقي  ويوزع  الإدارة  جمل�س 

اإ�سافية يف الأرباح.

وقد قرر جمل�س الإدارة يف جل�سته بتاريخ 30 نوفمرب 2010م توزيع 

اأرباح نقدية عن فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2010/09/30م بواقع 

)0.5( ريال عن ال�سهم الواحد وباإجمايل مبلغ )22.500.000( 

لل�سادة  الأرباح  اأحقية  وتكون   . املال  راأ�س  من   %5 بن�سبة  اأي  ريال 

امل�ساهمني املقيدين يف �سجالت م�ساهمي ال�سركة بنهاية تداول يوم 

الأرباح عن  لتوزيع  2010/12/08م. وقد مت حتديد موعد  الأربعاء 

طريق م�سرف الراجحي اإعتبارًا من يوم الثالثاء 04 يناير 2011م 

املرتبطة  اجلارية  البنكية  احل�سابات  يف  مبا�سرًة  الأرباح  باإيداع 

باملحافظ الإ�ستثمارية للم�ساهمني امل�ستحقني لالأرباح.

اإلنحرافات عن تطبيق معايير محاسبية 
ال�سعودية  الهيئة  عن  ال�سادرة  املحا�سبة  معايري  ال�سركة  تطبق 

للمحا�سبني القانونيني ول يوجد اأي اإنحراف عن تطبيق تلك املعايري.

تقرير مراقب الحسابات 
اأ�سدر مراقب احل�سابات لل�سركة تقريره عن القوائم املالية للفرتة 

املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010م بدون اأي حتفظات.

اإلستثمارات في شركات أخرى 
ت�ساهم ال�سركة يف حقوق ملكية �سركات اأخرى ويو�سح اجلدول تفا�سيل تلك الإ�ستثمارات كما يلي:

ن�سبة امللكيةمبلغ الإ�ستثم�راإ�سم ال�سركةم

7.94 %4.565.500�سركة ال�سرق الأو�سط للبطاريات1.       

3.37 %67.499.990�سركة الت�سنيع وخدمات الطاقة2.       

0.36 %1.500.000ال�سركة الوطنية لل�سياحة3.       

25 %8.000.000�سركة ال�سباق املتحدة4.       

100 %500.000�سركة اإ�ستثمارات ال�سيارات واملعدات )*(5.       

 82.065.490الإجم�يل

)*( توجد ح�سة بن�سبة 1% م�سجلة باإ�سم رئي�س املجل�س لغر�س اإ�ستيفاء الإجراءات املتعلقة بالتاأ�سي�س 

وجاري نقلها باإ�سم اأحد ال�سركات التابعة التي مت تاأ�سي�سها.

�سركة ال�سرق الأو�سط للبطاريات

�سركة الت�سنيع وخدمات الطاقة
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األداء المالي قطاعيًا 
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األداء على المستوى القطاعي 
يو�سح اجلدول اأدناه اأهم النتائج املالية على م�ستوى قطاعات ال�سركة الرئي�سية ون�سبة م�ساهمة كل قطاع يف الإيرادات وهام�س الدخل مقارنة بالعام املايل ال�سابق 

كما يلي:

2010م2009م2008م2007م2006مالقط�ع

135.000.776160.149.492176.681.731160.793.228175.381.857املحطات والإ�سرتاحات

5.015.4976.508.4289.030.0089.654.44813.461.013املواقف

140.016.273166.657.920185.711.739170.447.676188.842.870الإجمايل

األداء على المستوى الجغرافي
يو�سح اجلدول التايل حتليل الإيرادات على م�ستوى املناطق كما يلي:

%2010م%2009مالقط�عم

14.5 %15.427.313.592 %26.305.294املنطقة ال�سمالية1.

0.4 %0.5753.987 %728.504املنطقة اجلنوبية2.

44.2 %45.783.522.829 %77.963.832املنطقة ال�سرقية3.

20.1 %19.737.875.660 %33.530.475املنطقة الغربية4.

20.8 %18.739.376.802 %31.919.571املنطقة الو�سطى5.

100 %100188.842.870 %170.447.676الإجمــــــــــ�يل

املنطقة الغربية

املنطقة الو�سطى

املنطقة ال�سمالية

املنطقة اجلنوبية

املنطقة ال�سرقية

44.2%

0.4%
14.5%

20.8%

20.1%

الإيرادات جفرافي�آ

المحطات واإلستراحات والمواقف 
يو�سح اجلدول التايل حتليل الإيرادات لقطاع املحطات والإ�سرتاحات واملواقف للخم�س �سنوات املا�سية كما يلي:

بي�ن

جممل الدخلالتك�ليف املب��سرةالإيرادات املب��سرة
ن�سبة امل�س�همة

)ه�م�ش الدخل(

2009م2010م2009م2010م2009م2010م2009م2010م

قطاع املحطات 

والإ�سرتاحات

188.842.870170.447.676177.044.004160.641.54111.798.8669.806.135% 51.2% 58.7

قطاع النادي ال�سعودي 

لل�سيارات وال�سياحة

24.271.46320.172.65813.006.40813.268,06111.265.0556.904.597% 48.8% 41.3

100 %100 %213.114.333190.620.334190.050.412173,909,60223.063.92116.710.732الإجم�يل

قطاع النادي السعودي للسيارات والسياحة 
يو�سح اجلدول التايل حتليل الإيرادات قطاع نادي ال�سيارات للخم�س �سنوات املا�سية كما يلي:

2010م2009م2008م2007م2006مالقط�ع

25.274.49024.496.06527.653.49319.642.66823.491.223مبيعات دفاتر املرور اجلمركي

750.390574.185956.425529.990780.240مبيعات الرخ�س الدولية

26.024.88025.070.25028.609.91820.172.65824.271.463الإجم�يل

قطاع النقل 
مل يبداأ قطاع النقل يف تقدمي خدمات النقل للغري حتى نهاية العام املايل 2010م.

األداء المالي قطاعيًا
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معلومات إدارية وتشغيلية أخرى
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القضايا 
قضية شؤون القوات المشتركة

�سا�سكو  تقدمت  1424هـ  باأنه يف عام  1424هـ  لعام  1/1875/ق  الق�سية رقم  وتتمثل 

فروقات  ب�سداد  مطالبًة  امل�سرتكة  القوات  �سوؤون  �سد  ق�سائية  بدعوى  املظامل  لديوان 

عقد  يت�سمنها  مل  امل�سرتكة  القوات  ل�سوؤون  ال�سركة  قبل  من  تقدميها  مت  اأعمال 

اأخطاء  وقوع  امل�سرتكة  القوات  اأو�سحت  دفوعها  ويف  مركباتها  ل�سيانة  معها  ال�سركة 

اأكرث  مبالغ  على  ح�سلت  واأن   العقد  م�ستحقات  �سرف  احت�ساب  طريقة  يف 

مما ت�ستحق, ويف احلكم ال�سادر من الدائرة الإدارية الأوىل األزمت  ب�سداد 

مبلغ )49.580.431( ريال �سعودي لوزارة الدفاع , وبناءا على الإعرتا�س املقدم من 

ال�سركة اأ�سدرت دائرة التدقيق الأوىل بديوان املظامل )املحكمة الإدارية( قرار بنق�س 

احلكم الذي �سبق اأن اأ�سدرته برقم 63/د/�إ/1/لعام 1431هـ بتاريخ 1431/05/12هـ 

ال�سركة تقدمت بطلب تدقيق يف  اأن  1424هـ حيث  لعام  1/1875/ق  الق�سية رقم  يف 

مبلغ  ب�سداد  �سا�سكو  تقوم  باأن  القا�سي  الأوىل  الإدارية  الدائرة  من  ال�سادر  احلكم 

واأربعمائة  األف  وثمانون  مليون وخم�سمائة  واأربعون  ت�سعة  ريال )فقط   49.580.431

وواحد وثالثون ريال لغري( لوزارة الدفاع والطريان , وبتاريخ 2010/10/18م تقدمت 

ال�سركة مبذكرة بنق�س احلكم من قبل دائرة الإ�ستئناف الأوىل ومتت اإحالة الدعوى 

اإىل الدائرة الإدارية الأوىل لل�سري يف الدعوى من جديد , وحاليًا الدعوى حتت النظر 

وجاري اإبراز الدفوع وتقدمي البيانات التي من �ساأنها ك�سب الق�سية باإذن اهلل.

قضية أمانة جدة
اأ�سدرت الدائرة الإدارية التا�سعة مبحافظة جده بجل�سة يوم 1430/4/15هـ حكمها رقم 

ال�سركة نقديًا  بتعوي�س  اأمانة مدينة حمافظة جدة  باإلزام  1430هـ   لعام  186/د/�إ/9 

اأجر املثل , نظري اإقتطاع الأمانة جزء من اأر�س ال�سركة الكائنة ب�سرق جدة على الطريق 

ال�سريع. وجاء قرار حمكمة الإ�ستئناف ببع�س املالحظات والطلبات, ومتت الإجابة عليها 

اأمانة حمافظة جدة  اإجابات  ل�سماع  1431/3/22هـ  من قبل  وحددت جل�سة 

بعد ت�سليمهم ن�سخة منها وبتاريخ  10 رجب 1431هـ املوافق 22 يونيو 2010م �سدر من 

الدائرة الإدارية التا�سعة بفرع ديوان املظامل بجدة حكم مت�سمن تاأكيدها على احلكم 

الذي �سبق اأن اأ�سدرته يف الق�سية رقم 2/2452/ق لعام 1428هـ ل�سالح ال�سركة القا�سي 

باإ�ستحقاق ال�سركة للتعوي�س واأجرة املثل لقاء ما اإنتزعته الأمانة من اأر�سها الكائنة �سرق 

طريق احلرمني مبحافظة جدة, علما باأن اإجمايل م�ساحة الأر�س التي تطالب بها ال�سركة 

)77.889.68مرتًا مربعًا (. وقد مت حتويل اأوراق الق�سية اإىل حمكمة التمييز مبحافظة 

جدة لأعرتا�س الأمانة على احلكم ال�سادر �سدها.

القضايا المتعلقة بشركة السباق المتحدة 
التي . 1 املتحدة  ال�سباق  �سركة  يف  ال�سركاء  اأحد  �سد  ال�سركة  من  مرفوعة  ق�سية 

اإثبات ح�ستها  تتلخ�س بحق  والتي  راأ�سمالها  25% من  ن�سبة  �سا�سكو  متتلك فيها 

يف ال�سركة حيث قام ال�سريك بقبول �سراء ح�سة �سا�سكو يف �سركة ال�سباق املتحدة 

ومل يتم البدء يف اإجراءات نقل امللكية اأو �سداد املبلغ حتى تاريخه, ومل يتم اإ�سدار 

احلكم النهائي بق�سية �سركة ال�سباق املتحدة لإلزام املدعى عليه باإمتام اإجراءات 

نقل امللكية و�سداد قيمة احل�سة ويجري العمل على متابعة الق�سية لدى اجلهات 

املخت�سة.

الدعوى2/5475/ق املقامة من ال�سركاء يف �سركة ال�سباق باملحكمة الإدارية بجدة . 2

�سد ال�سركة وهي دعوى مرفوعة يطالب فيها بت�سفية �سركة ال�سباق واجلل�سة كان 

اإىل موعد  وتاأجلت  1431/12/24هـ ومت ح�سور اجلل�سة  بتاريخ  لها موعد  حمدد 

يتم تقدميها  املدعي �سوف  للرد على مذكرة  1432/2/29 هـ ومت جتهيز مذكرة 

يف اجلل�سة.

ال�سركة . 3 �سد  املحدودة  املتحدة  ال�سباق  �سركة  يف  ال�سركاء  من  املقامة  الق�سية 

طريق  عن  مبطالبتهم  وذلك  )�سا�سكو(  واملعدات  ال�سيارات  خلدمات  ال�سعودية 

الق�ساء اإجبار �سا�سكو على املوافقة لإحالة قرار تعديل عقد تاأ�سي�س �سركة ال�سباق 

املتحدة املحدودة بتنازل اأحد ال�سركاء عن )50( من ح�سة مملوكة له اإىل �سريك 

بناًء  الإدارية  املحكمة  الق�سية عن طريق  ولقد مت حفظ هذه  ال�سركة,  جديد يف 

على طلب ال�سركة اإىل اأن يتم البت يف ق�سية ال�سركة �سد اأحد ال�سركاء يف �سركة 

ال�سباق املتحدة, واملتعلقة ببيع ح�سة ال�سركة )الق�سية ال�سابق ذكرها( . 

قضايا أخرى متفرقة
بع�س  على  لها  م�ستحقة  مالية  مبطالبات  متعلقة  الق�سايا  من  عددًا  ال�سركة  رفعت 

امل�ستاأجرين واملدينني وذلك لتح�سيل مبالغ م�ستحقة لل�سركة عن �سنوات �سابقة ويوجد 

كذلك بع�س الق�سايا العمالية املرفوعة على ال�سركة ويجري العمل من خالل الإدارة 

القانونية يف ال�سركة ملتابعة هذه احلقوق املالية وحت�سيلها بجميع الطرق �سواء الودية 

اأو الق�سائية .

الشركات التابعة 
بناًء على قرار جمل�س الإدارة بتحويل عدد من قطاعات ال�سركة اإىل �سركات تابعة قامت الإدارة التنفيذية بالبدء يف اإجراءات اإن�ساء ال�سركات التابعة, ويو�سح 

اجلدول اأدناه ملخ�س ال�سركات التابعة وحالة تاأ�سي�سها. علمًا باأن هذه ال�سركات مل تبداأ ن�ساطها الفعلي حتى تاريخه ومل ت�سدر لها اأي قوائم مالية منف�سلة عن 

ال�سركة ومل يكن هناك معامالت ذات قيمة ت�ستوجب اإ�سدار قوائم مالية موحدة.

ن�س�طه� الرئي�سياإ�سم ال�سركة الت�بعة
املقر الرئي�سي

دولة الت�أ�سي�ش

ن�سبة 

امللكية
مالحظ�ت

واملعدات  ال�سيارات  اإ�ستثمارات  �سركة 

املحدودة )*(

واملعدات  ال�سيارات  لإ�سالح  الور�س  اإقامة 

اإ�سترياد  ـ  ال�سيارات  وت�سحيم  غ�سيل  ـ 

مراكز  اإقامة  ـ  الغيار  قطع  وت�سدير 

�سراء  ـ  الأدوات  وبيع  اإ�سترياد    - التدريب 

الأرا�سي واإ�ستثمارها  

اململكة العربية ال�سعودية 

- الريا�س

% 100

مت التاأ�سي�س يف 

2010م

�سركة اأ�سطول النقل املحدودة )*(

املنتجات  نقل  ـ  واملهمات  الب�سائع  نقل 

وجتارة  وت�سدير  اإ�سترياد  ـ  البرتولية 

اجلملة اإقامة وت�سغيل وتاأجري ور�س �سيانة 

ـ خدمات الإعالن على الناقالت واملركبات 

اململكة العربية ال�سعودية 

- الريا�س

% 100

مت التاأ�سي�س يف  

2010م

لل�سيارات  ال�سعودي  النادي  �سركة 

املحدودة

حتت التاأ�سي�س

اململكة العربية ال�سعودية 

- الريا�س

حتت التاأ�سي�س100 %

)*( توجد ح�سة بن�سبة 1% م�سجلة باإ�سم رئي�س املجل�س لغر�س اإ�ستيفاء الإجراءات املتعلقة بالتاأ�سي�س وجاري نقلها باإ�سم اأحد ال�سركات التابعة التي مت تاأ�سي�سها.

الكوادر البشرية 
يو�سح اجلدول التايل حتليل الكوادر الب�سرية يف ال�سركة كما يلي:

حققت ال�سركة ن�سبة �سعودة تبلغ )11%( وح�سلت على �سهادة من وزارة العمل برقم )3764/ط( وتاريخ )1431/7/16هـ(.

2010م2009مالفئةم

35اإدارة عليا1.

39125اإدارة و�سطى وتنفيذية2.

511549عمالة وفنيني3.

553679الإجمايل

معلومات إدارية وتشغيلية أخرى



دي�سمرب2010م  31 يف  املنتهي  املايل  48 ال�سركة ال�سعودية خلدمات ال�سيارات واملعدات تقرير جمل�س الإدارة   |  العام 

مجلس اإلدارة واللجان
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تشكيل المجلس 
تاريخ ●● املنعقدة يف  العادية  العامة  2009/6/30م مبوجب موافقة اجلمعية  تاريخ  ال�سركة اعتبارا من  اإدارة  الإدارة احلايل  توىل جمل�س 

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

تصنيف األعضاء 

 الت�سنيفالإ�ستقالليةاملن�سبال�سمم

غري تنفيذيغري م�ستقلرئي�س جمل�س الإدارة ـ رئي�س اللجنة التنفيذية الأ�ستاذ/ اإبراهيم بن حممد احلديثي 1.

غري تنفيذيم�ستقلع�سو جمل�س الإدارة ـ رئي�س جلنة املراجعة الأ�ستاذ/ نا�سر بن عبد اهلل العويف 2.

غري تنفيذيم�ستقلع�سو جمل�س الإدارة ـ ع�سو اللجنة التنفيذية الدكتور/ عزام بن حممد الدخيل3.

الأ�ستاذ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني4.

ع�سو جمل�س الإدارة ـ رئي�س جلنة 

الرت�سيحات واملكافاآت

غري تنفيذيم�ستقل

الأ�ستاذ/ عجالن بن عبد الرحمن العجالن 5.

ع�سو جمل�س الإدارة ـ ع�سو جلنة الرت�سيحات 

واملكافاآت 

غري تنفيذيم�ستقل

غري تنفيذيم�ستقلع�سو جمل�س الإدارة الأ�ستاذ/ زياد بن عبد اللطيف العي�سى 6.

الأ�ستاذ/ �سلطان بن حممد احلديثــي 7.

ع�سو جمل�س الإدارة ـ ع�سو اللجنة التنفيذية 

تنفيذي– الع�سو املنتدب

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
اأقر جمل�س الإدارة بناًء على تو�سية جلنة الرت�سيحات واملكافاآت منح اأع�ساء املجل�س مكافاأة مببلغ اإجمايل قدرة )1.400.000( ريال ●●

�سعودي عن العام املنتهي يف 31 دي�سمرب2010م , ويتم �سرف املكافاأة بعد م�سادقة اجلمعية العامة القادمة لل�سركة.

 كما ح�سل اأع�ساء املجل�س واللجان خالل العام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 2010م على بدل ح�سور جل�سات مببلغ ) 150.000 ( ريال ●●

�سعودي.

ح�سل اأع�ساء جلنة املراجعة امل�ستقلني من خارج املجل�س على مكافاآت وبدلت ح�سور اجتماعات عن العام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب ●●

2010م  بلغت )  190.000( ريال �سعودي.

مجلس اإلدارة واللجان

مكافآت األعضاء والتنفيذيين 
يو�سح البيان التايل ما مت �سرفه لأع�ساء جمل�س الإدارة التنفيذيني وامل�ستقلني وكبار التنفيذيني يف ال�سركة كما يلي:

البي�ن
اأع�س�ء املجل�ش 

التنفيذيني

اأع�س�ء املجل�ش 

غري التنفيذيني / 

امل�ستقلني

خم�سة من كب�ر التنفيذيني ممن تلق�ا 

اأعلى املك�ف�آت والتع�ي�س�ت مب� فيهم 

املدير الع�م واملدير امل�يل

3.275.600-780.000الرواتب والتعوي�سات 

24.000126.00031.000البدلت 

528.188349,000املكافاآت الدورية وال�سنوية 

اأي تعوي�سات اأو مزايا عينية اأخرى تدفع 

ب�سكل �سهري اأو �سنوي 

اجتماعات المجلس 
يبني اجلدول التايل تفا�سيل اجتماعات جمل�س الإدارة خالل عام 2010م على النحو التايل:

ن�سبة احل�س�راحل�س�رعدد اجلل�س�تا�سم الع�س� م

100 %)4()4(الأ�ستاذ/ اإبراهيم بن حممد احلديثي 1.

100 %)4()4(الأ�ستاذ/ نا�سر بن عبد اهلل العويف 2.

75 %)3()4(الدكتور/ عزام بن حممد الدخيل3.

100 %)4()4(الأ�ستاذ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني4.

100 %)4()4(الأ�ستاذ/ عجالن بن عبد الرحمن العجالن 5.

100 %)4()4(الأ�ستاذ/ زياد بن عبد اللطيف العي�سى 6.

100 %)4()4(الأ�ستاذ/ �سلطان بن حممد احلديثــي 7.

25 %)1()4(الأ�ستاذ/ بندر بن عبد الرحمن الزامل )*(8.

)*(  قدم الع�سو اإ�ستقالته بعد اجلل�سة الأوىل لعام 2010م ب�سبب اإرتباطاته واإلتزاماته احلالية وامل�ستقبلية.
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اللجنة التنفيذية 

اعتماد دليل �سيا�سات حوافز ومكافاآت وعمولت املوظفني وفق ●●

تو�سيات جلنة الرت�سيحات واملكافاآت.

تفعيل لئحة حوكمة ال�سركة. ●●

 

الخت�س��س�ت وامله�م

لل�سركة ●● الرئي�سية  والأهداف  الإ�سرتاتيجية  و�سع  يف  امل�ساركة 

ورفع التو�سيات بها اإىل جمل�س الإدارة. 

مراجعة ومتابعة تنفيذ جميع م�ساريع ال�سركة واتخاذ القرارات ●●

مبوجب ال�سالحيات املفو�سة لها.

متابعة تنفيذ وتطوير الهياكل التنظيمية لل�سركة والقرارات التي ●●

ت�سمن �سرعة تنفيذها وتطويرها.

مراجعة اللوائح الإدارية مع اإدارة ال�سركة واتخاذ القرارات التي ●●

متكن الإدارة من و�سعها مو�سع التنفيذ.

تتعلق ●● والتي  ال�سركة  اإدارة  تقدمها  التي  املقرتحات  درا�سة 

بتحقيق اأغرا�س ال�سركة اأو باأعمالها الإدارية واملالية والت�سغيلية 

واتخاذ القرار الذي ميكن الإدارة التنفيذية من �سرعة التنفيذ 

اأو الرفع اإىل املجل�س فيما تراه اللجنة �سروريا.

احلكومية ●● اجلهات  يف  امل�سوؤولني  كبار  مع  الت�سالت  اإجراء 

و�سرح  ال�سركة  اأعمال  تعرت�س  التي  ال�سعاب  لتذليل  والأهلية 

براجمها للم�سوؤولني.

القت�سادية ●● للم�ساريع  القت�سادية  اجلدوى  درا�سات  مراجعة 

اجلديدة ورفع التو�سيات. 

ال�سركة ●● اإدارة  تقرتحها  التي  الإ�سرتاتيجية  اخلطط  مراجعة 

واإبداء الراأي فيها.

تقومي الت�ساميم واملوا�سفات الفنية واإبداء التو�سيات املنا�سبة.●●

اتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ساأن املو�سوعات التي يفو�س جمل�س ●●

القرارات  واتخاذ  عليها  والإطالع  مبناق�ستها  اللجنة  الإدارة 

املنا�سبة ب�ساأنها.

املختلفة ●● امل�ساريع  تنفيذ  ت�سادف  التي  املعوقات  مناق�سة 

وا�ستجالء م�سبباتها و�سبل معاجلتها والتو�سية باحللول املنا�سبة 

لها.

اإبداء الراأي على اخلطة ال�سنوية مل�ساريع ال�سركة.●●

القيام بكل ما من �ساأنه اأن يدفع العمل ويحقق اأغرا�س ال�سركة ●●

يف حدود الأنظمة واللوائح والقرارات ال�سادرة من املجل�س.

القيام بالأعمال التي يحيلها املجل�س اأو رئي�س املجل�س للدرا�سة ●●

اأو التنفيذ.

ت�سم كل من : 

رئي�س جمل�س الإدارة  )رئي�س اللجنة التنفيذية( . 1 الأ�ستاذ/ اإبراهيم بن حممد احلديثي  

ع�سو جمل�س الإدارة  )ع�سو اللجنة التنفيذية(  . 2 الدكتور/ عزام بن حممد الدخيل  

ع�سو جمل�س الإدارة  )ع�سو اللجنة التنفيذية( . 3 الأ�ستاذ/ �سلطان بن حممد احلديثي  

مجلس اإلدارة واللجان

إقرارات وتأكيدات المجلس 
مت اإعداد �سجالت احل�سابات لل�سركة بال�سكل ال�سحيح ومبا يتوائم مع املعايري املهنية ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية. ●●

اأعد نظام الرقابة الداخلية يف ال�سركة على اأ�س�س �سليمة ومت تنفيذه بفاعلية.●●

مل تقم ال�سركة باإبرام اأي عقد يرتتب مبوجبة م�سلحة جوهرية لأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو املدير العام اأو املدير املايل اأو اأي �سخ�س ●●

ذي عالقة باأي منهم.

ل يوجد اأي ترتيبات اأو اإتفاق تنازل مبوجبه اأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو اأحد كبار التنفيذيني عن اأي راتب اأو تعوي�س كما ل يوجد اأي ●●

ترتيبات اأو اإتفاق تنازل مبوجبه اأحد م�ساهمي ال�سركة  عن اأي حقوق يف الأرباح.

ل يوجد اأي �سك يذكر بقدرة ال�سركة على موا�سلة ن�ساطها .●●

اأو ●● القائمة  املحطات  على  وال�ستحواذ  ال�سراء  بعمليات  القيام 

الأرا�سي لغر�س اإن�ساء حمطات عليها يف حدود �سالحياتها.

واإتفاقيات ●● الأجل  وطويل  ق�سري  الإ�ستثمار  اإتفاقيات  اإبرام 

الت�سهيالت والقرو�س يف حدود �سالحياتها.

اأهم املنجزات

اإعتماد الهوية اجلديدة لل�سركة.●●

ح�سب ●● حمطات  واأرا�سي  حمطات  على  الإ�ستحواذ  اإعتماد 

ا�سرتاتيجية التو�سع املعتمدة من املجل�س. 

اعتماد اتفاقية التمويل املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية.●●

املالية ●● الإ�ست�سارات  يف  متخ�س�سة  �سركة  مع  اإتفاقية  اإبرام 

لدرا�سة عمليات التو�سع والإ�ستحواذ.

حتويل كل من قطاع النقل وقطاع ال�ستثمار اإىل �سركات تابعة.●●

اعتماد اإدخال ناقالت جديدة لأ�سطول النقل. ●●

ن�سبة احل�س�راحل�س�رعدد الجتم�ع�تا�سم الع�س� م

100 %)4()4(الأ�ستاذ/ اإبراهيم بن حممد احلديثــي 1

75 %)3()4(الدكتور/ عـــزام بن حممـد الدخيـل2

100 %)4()4(الأ�ستاذ/ �سلطان بن حممد احلديثــي 3

الجتم�ع�ت

يبني اجلدول اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل عام 2010م كما يلي:

لجنة المراجعة 

ت�سم كل من : 

ع�سو جمل�س الإدارة   )رئي�س جلنة املراجعة( . 1 الأ�ستاذ/ نا�سر بن عبد اهلل العوفـي        

ع�سو جلنة املراجعة  )ع�سو من خارج املجل�س(. 2 الدكتور/ عبد الرحمن  بن اإبراهيم احلميد    

ع�سو جلنة املراجعة  )ع�سو من خارج املجل�س(. 3 الأ�ستاذ/ حممد بن �سالح العيـد     
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لجنة الترشيحات والمكافآت
ت�سم كل من : 

ع�سو جمل�س الإدارة  )رئي�س جلنة الرت�سيحات واملكافاآت( . 1 الأ�ستاذ/عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني  

ع�سو جمل�س الإدارة  )ع�سو جلنة الرت�سيحات واملكافاآت( . 2 الأ�ستاذ/عجالن بن عبد الرحمن العجالن  

ع�سو جلنة الرت�سيحات  )ع�سو من خارج املجل�س – املدير العام(. 3 الأ�ستاذ/ ريا�س بن �سالح املالك   

ن�سبة احل�س�راحل�س�رعدد الجتم�ع�تا�سم الع�س�م

100 %)5()5(الأ�ستاذ/ نا�سر بن عبد اهلل العــويف1

100 %)5()5(الدكتور/عبد الرحمن بن اإبراهيم احلميد2

100 %)5()5(الأ�ستاذ/ حممد بن �سالح العيــد3

الخت�س��س�ت وامله�م

مراجعة الرت�سيحات لع�سوية املجل�س وفقًا لل�سيا�سات واملعايري ●●

املعتمدة مع مراعاة عدم تر�سيح اأي �سخ�س �سبق اإدانته بجرمية 

خملة بال�سرف والأمانة.

املنا�سبة ●● املهارات  من  املطلوبة  لالحتياجات  ال�سنوية  املراجعة 

واملوؤهالت  للقدرات  و�سف  واإعداد  الإدارة  جمل�س  لع�سوية 

الوقت  حتديد  ذلك  يف  مبا   , الإدارة  جمل�س  لع�سوية  املطلوبة 

الذي يخ�س�سه الع�سو لأعمال املجل�س.

مراجعة هيكل جلان جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية العليا يف ●●

ال�سركة ورفع التو�سيات يف �ساأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها.

حتديد جوانب ال�سعف والقوة يف املجل�س واقرتاح معاجلتها مبا ●●

يتفق مع م�سلحة ال�سركة.

وعدم ●● امل�ستقلني,  الأع�ساء  ا�ستقاللية  من  �سنوي  ب�سكل  التاأكد 

وجود اأي تعار�س م�سالح.

جمل�س ●● اأع�ساء  ومكافاآت  لتعوي�سات  وا�سحة  �سيا�سات  و�سع 

ال�سيا�سات  تلك  و�سع  عند  ويراعى   , التنفيذيني  وكبار  الإدارة 

ا�ستخدام معايري ترتبط بالأداء.

اأهم املنجزات

املوافقة على دليل �سيا�سات حوافز ومكافاآت وعمولت املوظفني ●●

والرفع بالتو�سية بالإعتماد.

املراجعة الدورية لهيكل جمل�س الإدارة.●●

الجتم�ع�ت

يبني اجلدول اجتماعات جلنة الرت�سيحات واملكافاآت  خالل عام 2010م كما يلي:

ن�سبة احل�س�راحل�س�رعدد الجتم�ع�تا�سم الع�س� م

100 %)3()3(الأ�ستاذ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني1

100 %)3()3(الأ�ستاذ/ عجالن بن عبد الرحمن العجالن2

100 %)3()3(الأ�ستاذ/ ريا�س بن �سالح املالك3

الخت�س��س�ت وامله�م

ورفع ●● ومراجعتها  املحا�سبية  وال�سيا�سات  املالية  القوائم  درا�سة 

التو�سيات واملقرتحات ب�ساأنها. 

الرقابة ●● اأنظمة  وتقومي  للمخاطر  ال�سركة  تقدير  فاعلية  تقومي 

تقارير  ومراجعة  والإدارية,  املالية  التقارير  ودقة  الداخلية, 

ومراقبة  الإ�سرافية,  ال�سلطات  تطلبها  التي  واملعلومات  الإدارة 

اأعمال املراجعني اخلارجيني والداخليني والتن�سيق فيما بينهم 

وال�سلوك  والإدارية  املالية  التعامالت  بقواعد  اللتزام  و�سمان 

املهني . 

ال�سركة, ●● يف  الرقابية  الأن�سطة  ت�سميم  فاعلية  من  التحقق 

منا�سبة  بطريقة  الداخلية  الرقابة  اأنظمة  فاعلية  من  والتاأكد 

متكن من احلد من وقوع الغ�س والأخطاء اجل�سيمة.

الإ�سراف على عمليات التق�سي ذات العالقة بالغ�س والختال�س ●●

اأو الأخطاء التي تقع يف ال�سركة اأو اأي اأمور اأخرى ترى اللجنة 

اأهمية تق�سيها. 

لل�سركة ●● اخلارجي  املراجع  يقدمها  التي  التقارير  درا�سة 

والدخل  الزكاة  م�سلحة  مثل  اخلارجية  الرقابية  واجلهات 

ووزارة التجارة وال�سناعة وهيئة ال�سوق املالية, ومتابعة تنفيذ 

الإجراءات الت�سحيحية للملحوظات الواردة فيها.

واخلارجيني ●● الداخليني  املراجعني  ا�ستقاللية  من  التحقق 

ونطاق  ال�سركة,  يف  الداخلية  املراجعة  عمل  خطة  ودرا�سة 

الفح�س والتقارير التي ت�سدر عنها. 

ال�ستعانة كلما دعت احلاجة باملراجع اخلارجي اأو م�ست�سارين ●●

م�ستقلني للقيام بدرا�سات متخ�س�سة ت�ساعد اللجنة على تنفيذ 

مهامها وحتديد اأتعابهم.

اأهم املنجزات

لالإدارة ●● التو�سيات  ورفع  لل�سركة  الأولية  القوائم  مراجعة 

التنفيذية ب�ساأنها.

التو�سيات ●● ورفع  ال�سركة  يف  والرقابي  املايل  النظام  مراجعة 

ب�ساأنه.

الجتم�ع�ت

يبني اجلدول اجتماعات جلنة املراجعة خالل عام 2010م كما يلي:

مجلس اإلدارة واللجان

ملكية حصص جوهرية 
يو�سح اجلدول التايل اجلهات التي تتملك ح�س�سًا جوهرية يف ال�سركة يف 31 دي�سمرب 2010م كما يلي:

ن�سبة التملكالإ�سمم

8.6 %الأ�ستاذ/ اإبراهيم بن حممد احلديثي1.

8.2 %�سركة نهاز لال�ستثمار التجاري2.
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ملكية األسهم ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  
يو�سح اجلدول التايل ملكية اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني لأ�سهم ال�سركة  كما يلي:

الإ�سمم

امللكية

31 دي�سمرب 2010مالتغري31 دي�سمرب 2009م

3.910.819 �سهم1.181.819 �سهم2.729.000 �سهمالأ�ستاذ/ اإبراهيم بن حممد احلديثي 1.

1.682 �سهم-1.682 �سهمالأ�ستاذ/ نا�سر بن عبد اهلل العويف 2.

10.000 �سهم-10.000 �سهمالدكتور/ عزام بن حممد الدخيل3.

1.000 �سهم-1.000 �سهمالأ�ستاذ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني4.

1.000 �سهم-1.000 �سهمالأ�ستاذ/ عجالن بن عبد الرحمن العجالن 5.

513.000 �سهم503.000 �سهم10.000 �سهمالأ�ستاذ/ زياد بن عبداللطيف العي�سى 6.

1.730.383 �سهم7.383 �سهم1.723.000 �سهمالأ�ستاذ/ �سلطان بن حممد احلديثــي 7.

التوصية بخصوص مراقب الحسابات 
الإدارة  قبل جمل�س  اأو حتفظات من  اأي مالحظات  توجد هناك  ل 

“مكتب  اأو من قبل جلنة املراجعة على مراقب احل�سابات احلايل 

اخلرا�سي حم��سب�ن ومراجع�ن ق�ن�ني�ن“ علمًا باأن عام 2010م 

هو العام الأخري للمكتب ح�سب اللوائح والأنظمة املعمول بها باململكة 

العربية ال�سعودية.

من  لعدد  عرو�س  باإ�ستدراج  املراجعة  جلنة  قامت  عليه,  وبناًء 

ال�سركات املهنية املتخ�س�سة يف اأعمال املحا�سبة واملراجعة لتقدمي 

2011م والربع  عرو�س ملراجعة القوائم املالية لل�سركة للعام املايل 

التو�سية  برفع  اللجنة  تقوم  و�سوف  2012م,  املايل  العام  الأول من 

والفني  املايل  التحليل  اإجراء  بعد  العامة  واجلمعية  الإدارة  ملجل�س 

للعرو�س ليتم التعيني وفق الإجراءات املتبعة بهذا اخل�سو�س.

ال�سرك�ت امل�س�رك فيه�الإ�سمم

الأ�ستاذ/ اإبراهيم بن حممد احلديثي1.

�سركة اأكوان العقارية�سركة جمموعة جنمة املدائن

�سركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل�سركة بلدا للمجمعات التجارية املتخ�س�سة 

�سركة زوايا العقارية

�سركة اجلوف للتنمية الزراعيةالأ�ستاذ/  نا�سر بن عبد اهلل العويف2

الدكتور/ عزام بن حممد الدخيل3.

ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف�سركة املجموعة ال�سعودية لالأبحاث والت�سويق

ال�سركة العقارية ال�سعودية

�سركة ع�سري للتجارة وال�سياحة وال�سناعة 

والزراعة والعقارات واأعمال املقاولت

.4

الأ�ستاذ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز 

اليمني

ال�سركة الكيميائية ال�سعودية�سركة اجلوف للتنمية الزراعية

�سركة فواز عبد العزيز احلكري و �سركاهالأ�ستاذ/ عجالن بن عبد الرحمن العجالن5.

الأ�ستاذ/ زياد بن عبد اللطيف العي�سى6.

ال�سركة الوطنية العمومية لل�سيارات�سركة الأف�سل للتجارة

�سركة جمموعة عبد اللطيف العي�سى 

القاب�سة

�سركة جمموعة جنمة املدائن

الأ�ستاذ/ �سلطان بن حممد احلديثــي7.

�سركة جمموعة جنمة املدائنال�سركة الكيميائية ال�سعودية

�سركة زوايا العقارية

بيان مشاركات أعضاء مجلس اإلدارة بمجالس أخرى  
يو�سح اجلدول التايل اأ�سماء اأع�ساء جمل�س الإدارة امل�ساركني يف جمال�س اإدارات �سركات اأخرى  كما يلي:

مجلس اإلدارة واللجان
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إدارة المخاطر 
مفهوم إدارة المخاطر 

ت�سمن  لكي  اإدارتها  ا�سرتاتيجيات  وتطوير  املحتملة  للمخاطر  وتقييم  قيا�س  عملية  هي  املخاطر  اإدارة 

التعامل مع تلك املخاطر للوقاية منها واأي�سا العمل على الكت�ساف املبكر للم�ساكل الفعلية لتقليل اآثارها 

ال�سلبية على ال�سركة.

اخل�سائر  ذات  املخاطر  اأن  بحيث  الأولويات,  اإعطاء  عملية  اإتباع  يتم  املثالية,  املخاطر  اإدارة  حالة  يف 

الكبرية واحتمالية احلدوث لها عالية تعالج اأول بينما املخاطر ذات اخل�سائر الأقل واحتمالية احلدوث 

لها اأقل تعالج فيما بعد. 

اأن تتكامل مع ثقافة  ومع ال�سيا�سات والربامج الفعالة لالإدارة العليا.  اإدارة املخاطر يجب  اإن 

وتقوم اإدارة املخاطر يف  برتجمة الإ�سرتاتيجيات اإىل اأهداف ميكن قيا�سها كما تقوم بتحديد 

ال�سيا�سات وامل�سوؤوليات جتاه اإدارة املخاطر  لكل من�سوبي ال�سركة.

وتتجه  اإىل اإعداد خطط للتخفيف من حدة املخاطر, والهدف من هذه اخلطط هو و�سف كيفية 

التعامل مع هذه املخاطر وحتديد كيف ومتى ومبن �سيتم جتنب اأو تقلي�س نتائجها.



دي�سمرب2010م  31 يف  املنتهي  املايل  5960 ال�سركة ال�سعودية خلدمات ال�سيارات واملعدات تقرير جمل�س الإدارة   |  العام 

أهداف إدارة المخاطر 
وعمالء ●● ودائنني  م�ستثمرين  من  امل�سالح  ذوي  حلماية  الأ�سول  على  املحافظة 

وموظفني.

اإحكام الرقابة وال�سيطرة على املخاطر يف الأن�سطة اأو الأعمال.●●

حتديد العالج النوعي لكل نوع من اأنواع املخاطر وعلى جميع م�ستوياتها.●●

وتاأمينها من خالل ●● اأدنى حد ممكن  اإىل  العمل على احلد من اخل�سائر وتقليلها 

الرقابة الفورية اأو من خالل حتويلها اإىل جهات خارجية.

حتديد الت�سرفات والإجراءات التي يتعني القيام بها فيما يتعلق مبخاطر معينة ●●

للرقابة على الأحداث وال�سيطرة على اخل�سائر.

اإعداد الدرا�سات قبل اخل�سائر اأو بعد حدوثها وذلك بغر�س منع اأو تقليل اخل�سائر ●●

املحتملة, مع حماولة حتديد اأية خماطر يتعني ال�سيطرة عليها وا�ستخدام الأدوات 

التي ت�ساعد يف جتنب حدوث اأو تكرار مثل هذه املخاطر.

توفري الثقة املنا�سبة لدى ذوي امل�سالح, وذلك بحماية القدرة على توليد الأرباح ●●

رغم اأي خ�سائر عار�سة والتي قد توؤدي اإىل تقل�س الأرباح اأو عدم حتققها.

أساليب التعامل مع المخاطر 
اأ�ساليب �سركة ساسكو للتعامل مع املخاطر تقع �سمن اأربع جمموعات رئي�سية:

جتنب املخ�طر: وتعني حماولة جتنب الن�ساطات التي توؤدي اإىل حدوث خطر ما. ●●

ومثال على ذلك عدم �سراء ملكية ما اأو الدخول يف عمل ما.

تقليل املخ�طر: بتخفي�س حجم ال�ستثمارات التي تواجه خطرًا بعينه, كما ميكن ●●

تقليل املخاطر بال�سرتاك مع الآخرين يف حتملها.

نقل املخ�طر: وهي و�سائل ت�ساعد على قبول اخلطر من قبل طرف اآخر وعادة ما ●●

التاأمني هو مثال على نقل اخلطر عن  املالية.  الوقاية  اأو  العقود  تكون عن طريق 

طريق العقود.

القب�ل: وتعني قبول اخل�سائر عند حدوثها. اإن هذه الطريقة تعترب ا�سرتاتيجية ●●

مقبولة يف حالة املخاطر ال�سغرية والتي تكون فيها تكلفة التاأمني �سد اخلطر على 

مدى الزمن اأكرب من اإجمايل اخل�سائر. كل املخاطر التي ل ميكن جتنبها اأو نقلها 

يجب القبول بها.

الإدارة  اأ�سا�سيات  من  تعترب  والتي  املخاطر  اإدارة  باأهمية  الإدارة  واإميانًا من جمل�س 

حلماية ا�ستثمارات امل�ساهمني و حقوق الأطراف ذوي امل�سالح, يقوم جمل�س الإدارة, 

وب�سكل م�ستمر, بتطوير منظومة اإدارة املخاطر وال�سيا�سات والإجراءات التي تتوافق 

الت�سغيلية وذلك  اأو  الإدارية  اأو  املالية  �سواًء  الداخلية  والرقابة  �سيا�سات احلوكمة  مع 

من خالل و�سع خطة اإ�سرتاتيجية عامة لل�سركة ملواجهة حتديات تلك املخاطر وتكفل 

�سرعة التعامل معها وو�سع احللول الالزمة لها ب�سكل يقلل من تاأثري تلك املخاطر.  

تصنيف المخاطر 
ت�سنف اأهم املخاطر التي قد تواجهها ال�سركة على النحو التايل:

المخاطر التشغيلية 
املخ�طر املتعلقة ب�ملن�ف�سة

ميثل ن�ساط النادي ال�سعودي لل�سيارات وال�سياحة الذي يعمل حتت مظلة منظمات ●●

ومتثل  لل�سركة  الت�سغيلي  بالن�ساط  اأ�سا�سية  ركيزة  املتحدة  لالأمم  خا�سعة  دولية 

العبور  ودفاتر  الدولية  الرخ�س  وثائق  بيع  عن  الناجتة  النادي  ن�ساط  اأرباح 

اجلمركية ن�سبة ذات اأهمية ن�سبية من الإرباح الت�سغيلية وهذا الن�ساط يرتكز على 

امتالك ال�سركة رخ�س دولية من الحتاد الدويل لل�سيارات )FIA( لإ�سدار تلك 

الوثائق منذ �سنوات عديدة مقابل التزامات واأعباء مالية دولية ت�ساهم ب�سكل كبري 

يف تكلفة بيع الوثيقة, ونظرًا لدخول  بع�س املناف�سني املحليني )اأندية موازية( فقد 

اأثر �سلبيًا على احل�سة ال�سوقية لل�سركة وتعمل ال�سركة على تطوير خطة تو�سعية 

لقطاع نادي ال�سيارات وزيادة منتجاته وتعزيز تكاملها بالإ�سافة اإىل التكامل مع 

موزعني اإ�سرتاتيجيني لتقليل خماطر املناف�سة يف القطاع وزيادة احل�سة ال�سوقية 

لل�سركة.

ب�سهولة ●● تتميز  التي  القطاعات  من  والإ�سرتاحات  املحطات  قطاع  يعترب  كما 

اأو تو�سع مناف�سني حاليني مما يزيد  الدخول يف الن�ساط من قبل مناف�سني جدد 

املناف�سة يف قطاع املحطات  القطاع ولإدارة خماطر  الكلية يف  املناف�سة  من حدة 

والإ�سرتاحات تقوم ال�سركة بربنامج تطويري �سامل ملواقعها احلالية لتاأكيد جودة 

اخلدمة و�سمان توافر كافة اخلدمات التي يحتاجها العميل يف مواقعها بالإ�سافة 

على  الإ�ستحواذ  على  والرتكيز  املدن  داخل  ال�سوقية  ح�ستها  زيادة  اإعتماد  اإىل 

و حركة املرور. املواقع ذات الأهمية الن�سبية �سواًء من ناحية الكثافة ال�سكانية اأ

مخاطر البيئة التشريعية 
الأنظمة  التي تطراأ على  التغريات  توؤثر  ت�سريعية ديناميكية وقد  بيئة  ال�سركة يف  تعمل 

والقوانني ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية على اأعمال ال�سركة �سواًء �سلبًا اأم اإيجابًا 

على  الدائم  بالإطالع  ال�سركة  تقوم  وجدت  اإن  التغريات  لهذه  ال�سلبي  الأثر  ولتقليل 

التعديالت التي تتم على الأنظمة ب�سكل اآين ودرا�سة اأثر هذه التعديالت على اأعمالها ومن 

ثم اإتخاذ اخلطوات الالزمة لتقليل اأثر هذه التعديالت اأو توظيفها يف ما يخدم اأعمالها.

املخ�طر املتعلقة ب�مل�ارد الب�سرية

كن�سبة ●● ال�سركة  يف  للوظائف  �سعودة  ن�سبة  حتقيق  اململكة  يف  الت�سريعات  تتطلب 

ال�سرتاحات  ت�سغيل  لل�سركة  الرئي�سي  الن�ساط  لأن  ونظرًا  العاملني  اإجمايل  من 

واملحطات والذي يعتمد ب�سكل رئي�س على العمالة الوافدة مما يوؤدي اإىل �سعوبة 

حتقيق ن�سبة ال�سعودة املقررة, وبالرغم من اإميان ال�سركة باأهمية ال�سعودة كمطلب 

تنموي وطني اإل اأنه من ال�سعوبة حتقيق ن�سبة ال�سعوده على امل�ستوى طويل الأجل 

اأخًذ يف الإعتبار التو�سع املخطط يف اأعمال ال�سركة, وبناًء عليه وحيث اأن قرار منح 

ل  ال�سركة  فاإن  املقررة,  ال�سعودة  م�ستويات  بتحقيق  الإ�ستقدام مرتبط  تاأ�سريات 

ت�سمن ا�ستمرار وزارة العمل يف اإ�سدار التاأ�سريات وبالتايل ت�سعف قدرة ال�سركة 

ونتائج  املايل  وو�سعها  ال�سركة  عمل  على  يوؤثر  مما  الالزمة  العمالة  توفري  على 

الوظائف  �سعودة  عملية  بدرا�سة  ال�سركة  تقوم  املخاطر  هذه  ولتقليل  اأعمالها. 

اإتفاقية دعم التوظيف مع �سندوق املوارد  الإ�سرافية يف القطاعات كما مت توقيع 

الب�سرية.

املخ�طر املتعلقة بتط�ير �سبك�ت الطرق ال�سريعة

اأن ●● تعمل الدولة على التطوير امل�ستمر ل�سبكات الطرق ال�سريعة الذي من املمكن 

ينتج عنه تغري بع�س م�سارات الطرق التي تقع عليها مواقع ال�سرتاحات واملحطات 

وبهذا  الت�سغيلية.  الأرباح  م�ستوى  على  �سلبيًا  هذا  يوؤثر  وقد  بال�سركة  اخلا�سة 

التو�سعية  واخلطط  اجلديدة  الطرق  م�ساريع  بدرا�سة  ال�سركة  تقوم  اخل�سو�س 

اخليارات  ودرا�سة  اإ�سرتاتيجيًا  مواقعها  لتخطيط  اململكة  يف  الطرق  ل�سبكات 

تطوير  ب�سبب  تاأثرها  اإحتمالية  تبني  ما  حال  يف  حاليًا  القائمة  للمواقع  واحللول 

�سبكات الطرق.

املخ�طر املتعلقة ب�سدور نظ�م اأندية ال�سي�رات والدراج�ت الن�رية 

اإ�ستمل النظام على بع�س النقاط ذات الأثر على ن�ساط النادي ال�سعودي لل�سيارات ●●

اأعمال  على  املتوقع  التاأثري  النظام وحتديد  درا�سة  على  العمل  ويجري  وال�سياحة 

النادي ومن ثم اإتخاذ الإجراءات الالزمة للتعامل مع مقت�سيات النظام.

املخ�طر املتعلقة مبنح الأرا�سي احلك�مية

اإ�ستالم بع�س املواقع ●● ُمنحت ال�سركة عدد من الأرا�سي احلكومية ومت التاأخر يف 

باأجرة  ال�سركة  قبل  من  امل�ستلمة  غري  الأرا�سي  بتاأجري  كرمي  ملكي  اأمر  و�سدر 

منا�سبة ويتم العمل حاليًا مع اجلهات احلكومية لإ�ستالم الأرا�سي وحتديد اأجرتها 

اجلهات  قبل  من  املواقع  تلك  ت�سليم  تاأخري  مت  حال  يف  �سلبيًا  ال�سركة  تتاأثر  وقد 

وتعمل  هذا  لها.  املحددة  التاأجريية  القيمة  اإرتفاع  اأو  العالقة  ذات  احلكومية 

ال�سركة على تقييم املوقع والقيمة الإيجارية ب�سكل اأويل قبل اإتخاذ قرار الإ�ستثمار 

يف املوقع من عدمه.

 مخاطر التمويل 
ل ت�سكل خماطر التمويل هاج�سًا يف الوقت احلايل لتوافر املوارد املالية الالزمة ●●

لتمويل اأعمال ال�سركة وتو�سعاتها على املدى الق�سري واملتو�سط ولكن من املحتمل 

الأفقي  التو�سع  وترية  ت�سريع  اأجل  من  م�ستقباًل   خارجي  لتمويل  ال�سركة  احتياج 

الالزمة  املالية  الدرا�سات  اإعداد  مت  الغر�س  هذا  ولأجل  اأعمالها  يف  والراأ�سي 

ال�سركة  لت�سنيف  التمويل  موؤ�س�سات  قبل  من  املبدئي  الإعتماد  على  للح�سول 

ك�سركة قابلة للتمويل. وقد مت توقيع اإتفاقية متويل متوائمة مع ال�سريعة الإ�سالمية 

مع اأحد البنوك املحلية.

مخاطر اإلستثمار 
ملخاطر ●● عر�سة  تكون  وقد  اأخرى  �سركات  يف  اإ�ستثمارية  حمفظة  �سا�سكو  متتلك 

مالية اأو ت�سغيلية اأو اإدارية متعلقة بتلك ال�سركات اأو يف ال�سوق التي تعمل به ولتقليل 

اأثر هذه املخاطر تعمل ال�سركة على اإجراء درا�سات من قبل اإ�ست�ساريني خمت�سني 

عن و�سع تلك الإ�ستثمارات لتقييم جدوى الإحتفاظ بها كما تقوم ال�سركة بالإطالع 

على  للوقوف  دوري  وب�سكل  بها  امل�ستثمر  ال�سركات  اأعمال  نتائج  على  امل�ستمر 

اأو�ساعها ب�سكل عام.

اأوراق مالية يف ال�سوق ال�سعودي والتي ●● اإ�ستثمارية يف  كما متتلك �سا�سكو حمفظة 

تعترب عر�سة لتقلبات اأ�سعار الأ�سهم وفق املتغريات ال�سائدة يف ال�سوق ولتقليل اأثر 

هذه املخاطر تعمل ال�سركة على درا�سة الأوراق املالية املوجودة يف املحفظة وتقييم 

اأداءها املايل ب�سكل اأ�سا�سي للوقوف على جدوى الإحتفاظ بتلك الأوراق على املدى 

طويل الأجل.

إدارة المخاطر 
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نتائج مراجعة فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
تقوم اإدارة املراجعة الداخلية يف ال�سركة بالتاأكد من �سالمة الرقابة الداخلية حول ●●

ال�سيا�سات والإجراءات التي تعمل بها اإدارة ال�سركة لتوفر تاأكيدًا معقوًل بتحقيق 

بالأنظمة  والتقيد  العمليات  وفاعلية  كفاءة  من  والتاأكد  ال�سركة  لأ�سول  احلماية 

والتعليمات وال�سيا�سات لتحقيق اأهداف ال�سركة بكفاءة وبطريقة منتظمة.

العليا ●● والإدارة  الإدارة  ملجل�س  رفعت  التي  املراجعة  تقارير  جميع  ت�سمنت  وقد 

والإدارات املختلفة املالحظات ونقاط ال�سعف اخلا�سة باإجراءات الرقابة الداخلية 

يف الإدارات اأو العمليات مو�سع املراجعة مع التاأثريات املحتملة لذلك على �سالمة 

اإجراءات العمل واملعامالت بال�سركة, وت�سمن اأي�سا كل تقرير التو�سيات اخلا�سة 

بكيفية التعامل مع هذه املالحظات لرفع م�ستوى اإجراءات الرقابة الداخلية.

اأ�سراف جلنة ●● الإدارة حتت  تتبع مبا�سرة ملجل�س  الداخلية  املراجعة  اإدارة  اأن  كما 

املراجعة, وم�ستقلة ا�ستقالًل تامًا عن الأعمال التنفيذية.

اإلجراءات التي قامت بها لجنة المراجعة
يف راأي جلنة املراجعة وعلى �سوء تقييم خماطر اإدارة املراجعة الداخلية وما اأثارته من 

تو�سيات  لتطوير نظام الرقابة الداخلية بال�سركة وعلى �سوء ما اأثاره املراجع القانوين 

يف خطابه لالإدارة فاإن ال�سركة تتجه اإىل تطوير اأنظمة الرقابة الداخلية لديها وتطوير 

اأن هناك مالحظات  تلقتها  التي  التقارير  اللجنة من واقع  اإدارة املخاطر. ومل تلحظ 

هامة توؤثر على فاعلية الرقابة الداخلية لل�سركة.

 ومن اأهم تو�سيات جلنة املراجعة مايلي :

العمل على ال�ستغالل الأمثل للموجودات املتداولة والتي هي يف اأغلبها اأموال نقدية ●●

اأو �سبه نقدية على اأن يكون يف �سلب ا�سرتاتيجية ال�سركة حتويل هذه املوجودات 

اإىل اأ�سول اأخرى منتجة لتحقيق النتائج امل�ستهدفة وتعظيم حقوق امل�ساهمني.

العمل على اإنهاء تطبيق النظام الآيل )ERP( لتغطية جميع عمليات ال�سركة.●●

�سرورة البت يف اأر�سدة بع�س الديون الراكدة واملدورة من عدة �سنوات بعد اتخاذ ●●

اجراءات التقا�سي الالزمة وذلك بغر�س تخفي�س الأعباء املالية.

اإعادة تقييم بع�س ا�ستثمارات ال�سركة ح�سب املعايري املحا�سبية املتعارف عليها.●●

الرقابة الداخلية
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التنظيم واإلجراءات المتخذة 
ت�سمل  التي  ال�سركة”   حوكمة  “لئحة  وثيقة  تطوير  2009م  املايل  العام  خالل  مت 

ال�سيارات  خلدمات  ال�سعودية  ال�سركة  باإدارة  املتعلقة  وال�سوابط  واملعايري  القواعد 

واملعدات )ساسكو( من اأجل تعزيز و�سمان تطبيق اأف�سل اأ�ساليب احلوكمة حلماية 

حقوق امل�ساهمني واأ�سحاب امل�سالح, وقد مت تطوير الالئحة مبا يتما�سى مع الالئحة 

الإ�سرت�سادية حلوكمة ال�سركات ال�سادرة من هيئة ال�سوق املالية ومت اإعتمادها من قبل 

جمل�س الإدارة يف 22 دي�سمرب 2009م.

تطبيق الئحة الحوكمة 
مت تطبيق كافة بنود لئحة احلوكمة يف ال�سركة ال�سعودية خلدمات ال�سيارات واملعدات 

)ساسكو( عدا ما يلي:

اأ�سب�ب عدم التطبيقن�ش امل�دة/الفقرةالفقرةرقم امل�دة يف الالئحةم

ج/3اخلام�سة1

العامة يف  اجلمعية  اإجتماع  اإىل  الدعوة  ن�سر 

موقع ال�سركة الإلكرتوين.

باإ�سافة  موؤخرًا  الإلكرتوين  املوقع  تطوير  مت 

خا�سية الإعالنات عليه.

بال�ساد�سة2

على  الرتاكمي  الت�سويت  طريقة  اإ�ستخدام 

بند اإختيار اأع�ساء جمل�س الإدارة يف اجلمعية 

العامة.

اآلية  لل�سركة على  الأ�سا�سي  النظام  مل ين�س 

العام  هذا  اأن  كما   , الرتاكمي  الت�سويت 

لأع�ساء  اإختيار  هنالك  يكن  مل  2010م 

جمل�س الإدارة.

ب/1ال�سابعة3

اإقرار اجلمعية العامة الأرباح املقرتح توزيعها 

وتاريخ التوزيع.

�سيتم عر�س قرار جمل�س الإدارة يف اإجتماع 

اجلمعية العامة القادمة ليتم امل�سادقة عليه 

واإقراره.

ب/2ال�سابعة4

اإنعقاد  يوم  تداول  نهاية  يف  الأرباح  اأحقية 

اجلمعية العامة.

مت اإعالن موعد الأحقية لالأرباح مبوقع تداول 

الأحقية  2010/12/01م ومت حتديد  يوم  يف 

بنهاية  بال�سجالت  املقيدين  الأ�سهم  ملالكي 

تداول يوم 2010/12/08م.

ب/1الثامنة ع�سرة5

العامة  ترخي�س من اجلمعية  احل�سول على 

لإ�سرتاك اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة 

يف عمل من �ساأنه مناف�سة ال�سركة.

ميتلك رئي�س املجل�س ح�سة غري مبا�سرة يف 

م�سابه  ن�ساط  متار�س  التي  ال�سركات  اأحد 

مو�سوع  عر�س  يتم  و�سوف  ال�سركة  لأعمال 

اجلمعية  اإجتماع  بنود  �سمن  الرتخي�س 

العامة العادية القادم.

حوكمة الشركة
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جدول أعمال الجمعية العامة 
العادية الثامنة والعشرين 

يو�سي جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية خلدمات ال�سيارات واملعدات )ساسكو( ال�سادة امل�ساهمني الكرام الذين ميلكون ع�سرين �سهمًا  فاأكرث 

بح�سور اإجتماع اجلمعية العامة العادية الثامنة والع�سرين الذي �سيعلن عن اإنعقاده يف وقت لحق بعد احل�سول على املوافقات الالزمة من 

اجلهات املعنية للنظر يف جدول الأعمال التايل : 

جدول اأعم�ل اجلمعية الع�مة الع�دية الث�منة والع�سرين :

املوافقة على ما ورد يف تقرير جمل�س الإدارة عن العام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 2010م.. 1

املوافقة على تقرير مراجع احل�سابات وامليزانية العمومية والقوائم املالية  للعام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 2010م. . 2

املوافقة على قرار جمل�س الإدارة بتوزيع اأرباح نقدية عن فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2010/09/30م بواقع )0.5( ريال عن ال�سهم . 3

الواحد.

املوافقة على تو�سية جمل�س الإدارة ب�سرف مكافاأة اأع�ساء املجل�س عن العام املايل 2010م.. 4

الرتخي�س لرئي�س جمل�س الإدارة باإمتالكه ح�سة غري مبا�سرة يف اأحد ال�سركات التي متار�س ن�ساط م�سابه لأعمال ال�سركة.. 5

املوافقة على اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س الإدارة عن العام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 2010م . . 6

اإختيار مراقب احل�سابات املر�سح من قبل جلنة املراجعة ملراجعة القوائم املالية  للعام املايل 2011م والبيانات املالية الربع �سنوية  مبا . 7

فيها الربع الأول من العام املايل 2012م وحتديد اأتعابه. 



دي�سمرب2010م  31 يف  املنتهي  املايل  6768 ال�سركة ال�سعودية خلدمات ال�سيارات واملعدات تقرير جمل�س الإدارة   |  العام 

الخاتمة
ويف اخلتام يتقدم رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة وكافة من�سوبي ال�سركة بال�سكر اخلال�س لكافة امل�ساهمني ولكل من �ساهم يف حتقيق اأهداف 

ـ حفظه اهلل و�سمو ويل عهده  اآل �سعود  العزيز  امللك/عبد اهلل بن عبد  ال�سريفني  وال�سكر مو�سول حلكومة خادم احلرمني  وروؤيتها  ال�سركة 

الأمني الأمري/�سلطان بن عبد العزيز  اآل �سعود ـ حفظه اهلل واإىل النائب الثاين الأمري/نايف بن عبد العزيز  اآل �سعود ـ حفظه اهلل على الدعم 

املتوا�سل, وجمل�س الإدارة يتطلع اإىل م�ساركة م�ساهمي ال�سركة يف اإجتماع اجلمعية مرحبني باأية مقرتحات واآراء تعزز من اأداء ال�سركة يف 

اأعمالها .

مجلـــس اإلدارة

واهلل الموفق ,,,
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الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ) ساسكو (

شركة مساهمة سعودية

القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات

في 31 ديسمبر 2010

القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات
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واهلل ولي التوفيق
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