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 تقرير مجلس اإلدارة
 

 الكرام   (ساسكومساهمي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ) السادة
 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
يسر ، وأصالة عن نفسي ،  (ساسكووالمعدات )نيابة عن مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والعدات 

تقرير متضمنًا  م2115ديسمبر  81المنتهي في للعام المالي  للشركةدارة أن يستعر  لكم التقرير السنو  اإلمجلس 
ضافة إلى اإلنجازات التي تم تحقيقها بفضل ا هل ثم مجلس اإلدارة حول النتائج المالية للشركة وأنشطتها المختلفة باإل

 بجهود جميع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكافة فريق العمل بالشركة.
 665.143.912م بلغت 2115ففي ما يتعلق بنتائجها المالية ، فقد حققت الشركة صافي مبيعات تشغيلية خالل عام 

% وكان له األثر اإليجابي بإرتفاع مجمل 46.69م أ  بإرتفاع قدره 2114في عام  لاير 458.871.511لاير مقابل 
لاير مقابل  13.983.218ي أرباح مقداره افم ص2115الربح والربح التشغيلي ، كما حققت الشركة في عام 

 من الدخل إنخفا ، ويرجع ذلك إلى % 76.92قدره  وبإنخفا م 2114لاير للعام السابق  32.151.629
 العام إستثماراتها خالل بع  من تخارجبسبب ال وتحقيق الشركة ألرباح إستثنائية م2115خالل عام  اإلستثمارات

نخفا  ، لاير مليون 8.6 بقيمة البترولية للخدمات زيتي شركة على اإلستحواذ بتكلفة الحالية الفترة وتحميل . السابق  وا 
 إلغاء نظير المالية وزارة من التعوي  مبلغ صافي على السابق العام خالل الشركة حصول بسبب األخرى اإليرادات

 تكلفة إرتفاع بسبب واإلدارية العمومية المصاريف إرتفاع إلى باإلضافة ، الحدود  البطحاء بمنفذ الشركة موقع عقد
لاير  1.52، وبالتالي إنخفا  ربحية السهم عن العام الماضي من  التسويقية المصاريف إنخفا  من الرغمب التوظيف

 لاير. 1.85إلى 
مجلس اإلدارة للجمعية العامة بتوزيع  أوصىوتأكيدًا لسياسة المجلس في اإلستمرار بتوزيع أرباح للمساهمين ، فقد 

مليون لاير وبما نسبته  27لاير عن السهم الواحد وبإجمالي مبلغ  1.51م بواقع 2115أرباح على المساهمين عن عام 
 المالية األوراق إيداع مركز لدى المسجلين الشركة لمساهمي األرباح% من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية 5
 .انعقاد الجمعية يوم بنهاية( تداول)

م ، قد وافقت على توصية 2115مايو  6هذا باإلضافة إلى أن الجمعية العامة غير العادية العاشرة المنعقدة في 
 منح طريق عن لاير مليون 541 إلى لاير مليون 451 من وذلك% 21 بنسبة الشركة مال رأس بزيادة دارةاإل مجلس
 من بدلً  سهم مليون 54 هو المنحة بعد األسهم عدد ليكون ، أسهم 5 لكل سهم بواقع الشركة لمساهمي مجانية أسهم
 من أنشطتها كافة في والمستقبلية الحالية التوسعات لمقابلة المالية الشركة قدرة تعزيز بهدف وذلك ، سهم مليون 45
 بسجالت المقيدون للمساهمين كانت األحقية بأن علماً  ، القادمة األعوام خالل أفضل نمو معدلت تحقيق أجل

 .م2115 مايو 6 في العامة الجمعية انعقاد يوم تداول بنهاية المساهمين
 وضعها مجلس اإلدارةخطة الشركة اإلستراتيجية التي م وفقًا ل2115وفيما يتعلق باإلنجازات التي تمت خالل عام 

مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء إلى  وزيادة عدد أعضاء للشركةفيعتبر تعديل النظام األساسي تماشيًا مع أهدافها ، 
 في المختلفة والقدرات والمؤهالت الخبرات تنوعحيث أن  ، تسعة أعضاء هو من أهم اإلنجازات التي تم تحقيقها

 .يساعد في إدارة الشركة بفاعلية أكبر منه المنبثقة اللجانو  اإلدارة مجلس
 م:2115ومن أهم اإلنجازات التي تحققت خالل عام 

 ضافة عدد ) اءاتإجر  إنهاء ( موقعًا لشبكة المحطات بنهاية عام 54الستحواذ على شركة زيتي للخدمات البترولية وا 
 .عامالً  اً ( موقع147منها عدد ) اً ( موقع215م ليصبح عدد مواقع الشركة )2115

 ( موقع في مختلف أنحاء المملكة.15اإلستحواذ على عدد ) 

 ( مواقع وفقًا 4إكتمال إنشاء عدد ).لهوية الشركة واإلستمرار في تطوير العديد من المواقع القائمة 

 ( فروع لنخلة ساسكو ليبلغ عدد فروعها بنهاية عام 11إفتتاح عدد )( فرعًا في مختلف أنحاء المملكة.63م )2115 

 ملة إفتتاح أول موتيل يحمل عالمة "واحة ساسكو" على طريق الريا /الدمام ليصل إجمالي عدد الموتيالت العا
 ( موتيل داخل وخارج المدن.17)

  توقيع عقدين مع الهيئة العامة للطيران المدني بمطار الملك خالد الدولي بمدينة الريا  إلنشاء محطتين جديدتين
 على طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز.
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 ( مقطورة.91( ناقلة و)33زيادة عدد الشاحنات بشركة أسطول النقل لتصل إلى ) 

 لى شهادات نموذج صناعي من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بموجب أحكام نظام براءات حصول الشركة ع
 اإلختراع والتصميمات التخطيطية.

 .تطوير أنظمة تقنية المعلومات بالشركة ورقابة المخزون بأحدث التقنيات العالمية 

 ن تطبيق الشركة على األجهزة الذكية )آبل ، تدشين الموقع اإللكتروني الجديد للشركة وشركاتها التابعة ، وتدشي
 أندرويد(.

 .اإلنتهاء من مشروع اإلمتياز وقرب طرحه للراغبين من اإلستفادة من خبرات الشركة في هذا المجال 

  اإلستمرار في توقيع العديد من التفاقيات مع شركات المطاعم والمقاهي العالمية تحقيقًا لنهج الشركة من أجل تطوير
 محطات والستراحات بالمملكة وتحسين الخدمة المقدمة لعمالئها.قطاع ال

  مليون لاير مع العديد من البنوك  957توقيع اتفاقيات تسهيالت بنكية )متوافقة مع الشريعة اإلسالمية( بإجمالي مبلغ
 المحلية واإلقليمية بهدف التوسع في مشاريع الشركة ودعم أنشطتها الرئيسية.

  مليار لاير. 1.8% عن العام السابق لتصل إلى 15.15بنسبة نمو أصول الشركة 

  اإلنتهاء من مشروع تقييم الحوكمة واإلستراتيجية وتطوير الهيكل التنظيمي للشركة واألنظمة والسياسات واإلجراءات
 ولوائح العمل.

 فة لسيما الوظائف اإلستمرار في استقطاب الكوادر المؤهلة لسد متطلبات الشركة من الوظائف اإلدارية المختل
 القيادية.

  وتطبيق برنامج حماية األجور حسب متطلبات وزارة العملاإلستمرار في توطين الوظائف. 

 حيث إرتفعت اإليرادات . لى مستوى كافة الشركات التابعةهذا التقرير من اإلنجازات عهذا باإلضافة إلى ما يحتويه 
 ساتاشركة الناد  السعود  للسيارات والسياحة أما  . م2114عام % عن 49شركة أسطول النقل بنسبة لالتشغيلية 

% 12إيراداتها التشغيلية بنسبة  إنخفا  تأثرت مبيعاتها باألحداث التي تمر بها بع  الدول العربية مما أدى إلى فقد
  .عن العام السابق

ستراتيجية التي وضعها مجلس م في تحقيق أهدافها حسب خطتها اإل2116وستستمر الشركة بمشيئة ا هل خالل عام 
اإلدارة والنظر في فرص اإلستحواذ األفقي والرأسي ، حيث من المتوقع أن يساهم تطبيق نظام لئحة محطات الوقود 
على الطرق اإلقليمية في اإلستحواذ على العديد من المحطات على الطرق السريعة مما يساهم ذلك في زيادة إيرادات 

 الشركة التشغيلية.
سيؤثر  والمياه الكهربائية الطاقة منتجات بيع تعرفة زيادةبرفع الدعم عن الوقود و  الوزراء مجلس ضافة إلى أن قرارباإل

اإليرادات التشغيلية الخاصة بمبيعات الوقود لزيادة سعر في  ارتفاععلى الشركة بإنخفا  طفيف في هامش الربح مع 
أجور و في المصروفات التشغيلية نظرًا لزيادة أسعار الوقود وخدمات الكهرباء والمياه  ارتفاع، باإلضافة إلى  بيع المنتج

 .النقل
والتقدير إلى جميع مساهمي الشركة  أجدد الشكروفي الختام ، ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ، 

منسوبيها على  كما أشكر جميععلى إستمرار ثقتهم في إدارة الشركة ،  ساسكوالسعودية لخدمات السيارات والمعدات 
مما ساعد على تحقيق األهداف المنشودة خالل هذا العام ، جهودهم وتفانيهم في أداء أعمالهم على الوجه المطلوب 
قام خادم الحرمين كما أود أن أرفع خالص الشكر والتقدير لم متطلعين إلى مزيد من النجاحات خالل األعوام القادمة .

محمد بن صاحب السمو الملكي األمير حفظه ا هل ، وسمو ولي عهده األمين الملك سلمان بن عبدالعزيز الشريفين 
 بن عبدالعزيز سلمانصاحب السمو الملكي األمير محمد بن حفظه ا هل ، وسمو ولي ولي العهد  نايف بن عبدالعزيز

لتنمية هذا الوطن ودعم إقتصاده وتحفيز بيئة ظيمة ودعم ل محدود حفظه ا هل ، على كل مايقدمونه من جهود ع
 .األعمال والشركات الوطنية

 ،،،واهلل الموفـــق 

 رئيس مجلس اإلدارة     
 إبراهيـم بن محمد الحديثـــي
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 ساسكوخلفية عامة عن .3

 التكوين  3.3

القرار تأسست بموجب ( هي شركة مساهمة عامة سعودية ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )
 .م12/11/1932هـ الموافق28/12/1412تاريخ ب 568رقم  الوزار 

 النشاط  0.3

 .داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية بين المدنإنشاء وتشغيل مراكز لخدمة السيارات والمسافرين  
 عة.وموتيالت ومطاعم على الطرق السري استراحاتإنشاء وتشغيل  
بموافقة  . الطائرات العمودية استخداملمية بما في ذلك اتوفير وسائل اإلسعافات األولية بأحدث الوسائل الع 

 السلطات المختصة.
الالزمة  والمواد والملحقات األجزاء وكذلك والمعدات السيارات وخردواتر غيا قطعوبيع وتوزيع  استيراد 

عمليات الصيانة  حتياجاتإلتوفير أفضل خدمات الصيانة واإلصالح للسيارات والمعدات بغر  توفير 
 داخل الورش ومحطات الخدمة وبغر  بيعها مباشرة للجمهور.

دارة أمالك الغير. استئجارشراء وبيع و    وتأجير األراضي والعقارات الالزمة لخدمة أغرا  الشركة وا 
 المقاولت لعمليات صيانة السيارات والمعدات لألفراد والشركات والمؤسسات.القيام بمناقصات  
 فحص السيارات إلصدار شهادات صالحية السير وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية.   
ويعمل على دعم نشاط رياضة  للسيارات يصدر رخص القيادة الدولية ودفاتر العبور الجمركية )تربتيك(  ناد 

 رات والسياحة. السيا

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

عادة تصنيع  بعد أخذ  والبطاريات الخاصة بالسيارات قطع غيار السيارات والمعدات وتجديد تصنيع وا 
 التراخيص الالزمة من الجهات المختصة.

مبردة والصهاريج بأنواعها بعد أخذ الغير قيلة وصناديق العربات المبردة و ات الخفيفة والثتصنيع المقطور  
 التراخيص الالزمة من جهات اإلختصاص.

 منح حق اإلمتياز للغير فيما يختص بالعالمات التجارية الخاصة بها. 

دارة وصيانة وتشغيل ونظافة المباني السكنية والتجارية ومحطات الوقود    المملوكة للشركة والغير.إقامة وا 

 رأس المال 1.3

)مدفوع بالكامل( مقسم  ون مليون لاير سعود أربعمائة و ( خمسلاير سعود  541.111.111) ساسكويبلغ رأس مال 
 ريالت سعودية. 11سهم القيمة اإلسمية للسهم الواحد  54.111.111إلى 

للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة م 2114نوفمبر  26ه بتاريخ اجتماع"أوصى مجلس إدارة الشركة في 
مليون لاير عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة بواقع سهم لكل  541مليون لاير إلى  451% وذلك من 21بنسبة 

مليون لاير من  41رسملة مليون سهم وب 45ن مليون سهم بدًل م 54بعد المنحة هو  عدد األسهمليكون أسهم ،  5
 الحالية التوسعات لمقابلة المالية الشركة قدرة تعزيز بهدف وذلك،  مليون لاير من األرباح المبقاة 51اإلحتياطي النظامي و

 . القادمة األعوام خالل أفضل نمو معدلت تحقيق أجل من أنشطتها كافة في والمستقبلية
غير العادية العاشرة  م ، وتمت موافقة الجمعية العامة2115يناير  7الزيادة بتاريخ ذه وقد وافقت هيئة السوق المالية على ه

، علمًا بأن األحقية كانت للمساهمين  اإلدارة مجلس توصيةعلى  م2115 مايو 6 الموافق هـ1486 رجب 17المنعقدة في 
 ."م2115مايو  6في  العامة الجمعية انعقاد يوم تداول بنهاية المساهمين تبسجال المقيدون



 تقرير مجلس اإلدارة
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

  م0235ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 

     38 من 7 صفحة
 

 الرؤية  4.3
دارة يحتذى به في مجال خ مثالً وتكاملها و من حيث جودة الخدمة األولى أن تكون الشركة  دمة السيارات والمعدات وا 

 السعودية. لطرق السريعة في المملكة العربيةوالموتيالت على ا ستراحاتال

 الرسالة/المهمة  5.3

على المعايير المحلية أل اً داخل وخارج المدن وفق والمسافرين المركبات لقائد تقديم باقة من الخدمات المتكاملة 
 العمالء ويؤكد على القيمة المضافة . ارضوالدولية بما يضمن 

 السنة المالية 6.3

 ديسمبر من كل عام ميالد . 81تنتهي السنة المالية للشركة في 

 م0235للعام  مراجع الحسابات 7.3

 قانونيونومراجعون محاسبون  – المحاسبون المتحدونمكتب 

 ستثمارقيود اال 8.3

المؤسسات المالية األجنبية  ستثمارل يوجد قيود على أسهم الشركة المدرجة حسب ما ورد في القواعد المنظمة ل
( وتاريخ 2115-42-1المؤهلة في األسهم المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم )

 (.7( و)أ/6م ، في المادة الحادية والعشرون الفقرتين الفرعيتين )أ/14/15/2115هـ الموافق 15/17/1486

 بيانات اإلتصال 9.3

 +   966( 11) 216 33 55  هاتف:
 +966( 11) 216 33 88 فاكس: 

 info@sasco.com.sa بريد إليكتروني:

 المعلومات اإلضافية 32.3
 (.sasco.com.sawww.)للموقع اإللكتروني للشركة الرجوع 

 .(4151( بالرمز )www.tadawul.com.saموقع تداول )الرجوع لملف الشركة على 
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 تقرير مجلس اإلدارة
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

  م0235ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 

     38 من 3 صفحة
 

 قطاعات األعمال الرئيسية 33.3
الشركة في هيكلة قطاعات أعمالها  استمرت،  المختلفة األنشطة إدارة تتيح أكبر وبديناميكية فاعليةبو  يةاستقاللب العمل أجل من

يلي واإلدار  وتنويع مصادر الدخل ، متجانسة تضمن التكامل األفقي والرأسي في تقديم الخدمات والتوازن التشغإلى مجموعات 
 وذلك على النحو التالي:

 

 
  

 قطاعات األعمال الرئيسية

 شركة زيتي
 للخدمات البترولية

شركة النخلة 
 األولى

شركة استثمارات 
 السيارات والمعدات

شركة النادي السعودي 
 للسيارات

شركة اسطول 
 النقل

شركة إمتياز 
شركة نخلة  شركة واحة ساسكو ساسكو

 ساسكو
قطاع التجزئة 

 والتشغيل

إمتياز 

 ساسكو
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  م0235ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 

     38 من 9 صفحة
 

 قطاع التجزئة والتشغيل 3.33.3
 ( موقع151) والتي تقدم لعمالئها من خالل وهو من أهم القطاعات الرئيسية في الشركة ويحو  منتجاتها األساسية

ستراحة و ) (33تنقسم إلى ) ( موقعًا عامالً 99)منها )بخالف مواقع شركة زيتي(  ( مركز خدمة سريعة 11محطة وا 
تم إيقافها ( مواقع 8)باإلضافة إلى ، ( موقع تحت اإلجراء واإلنشاء 87وعدد )( موقع متوقف للتطوير 12وعدد )

 .عنها وعدم الجدوى اإلقتصادية لتشغيلها اإلدارة إلنحراف الطريقبقرار من مجلس 
% 23.91بزيادة مقدارها مليون مركبة  11 لما يقارب منوالتشغيل خدماته قدم قطاع التجزئة م 2115وخالل عام 

 .السابق % عن العام27.27مقدارها  أ  بزيادة عميلمليون  56 وعدد،  السابق عن العام
 

 
 

ومراكز الخدمة السريعة والخدمات المقدمة فيها  ستراحاتيتولى قطاع التجزئة والتشغيل إدارة كافة المحطات والو 
 وتتضمن تلك الخدمات ما يلي:

 المحروقاتخدمات  

o  95بنزين 

o  91بنزين 

o ديزل 

على % )25،  %21،  %87بنسبة عن العام السابق  والديزل 91و 95مبيعات بنزين  ارتفعتم 2115وفي عام 
 .التوالي(

 مستودعات فيها يوجد التي والمحافظات المدن في للمستهلك المحروقات لبيع التجارة وزارة من المعتمدة للتسعيرة وفقاً و 
حسب  األسعار تكون المستودعات تلك من كيلومتر 51 قطرها نصف دائرة حدود وفي السعودية أرامكو لشركة تخزين

أما بالنسبة للمدن والمحافظات والمراكز األخرى التي ل يوجد بها مستودعات لشركة ما هو موضح بالجدول اآلتي ، 
أرامكو السعودية فيضاف إلى أسعار البيع المحددة للمستهلك أجور النقل من أقرب مستودع يفتر  التزود 

( ريـال/لتر/كم للطرق غير 1.11315( ريـال/لتر/كم للطرق المعبدة و)1.11895بالمحروقات منه وذلك بإضافة )
 اللجان المحلية المختصة. خالل المعبدة من أقرب مستودعات لشركة أرامكو السعودية على أن يتم ذلك من
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 م2115 ديسمبر 23 الموافق هـ1487 األول ربيع 17 اإلثنين بتاريخ الصادر الوزراء مجلس قرارل وفقاً و كما أنه 
فإن الجدول التالي يبين التغير في  ، والمياه الوقود أسعار وزيادة الكهربائية الطاقة منتجات بيع تعرفة زيادة والمتضمن

 على النحو التالي: أسعار الوقود وتأثير ذلك على نسبة هامش الربح

 بعد الزيادة  قبل الزيادة

التكلفة من  سعر البيع المنتج
 أرامكو

هامش 
 الربح

نسبة هامش 
 الربح

 
التكلفة من  سعر البيع المنتج

 هامش الربح أرامكو
نسبة 
هامش 
 الربح

 %12 هللة 9 هللة 66 هللة 75 91بنزين   %21 هللة 9 هللة 86 هللة 45 91بنزين 

 %11 هللة 9 هللة 31 هللة 91 95بنزين   %15 هللة 9 هللة 51 هللة 61 95بنزين 

 %7.67 هللة 8.45 هللة 41.55 هللة 45 ديزل  %14 هللة 8.5 هللة 21.5 هللة 25 ديزل

 ، أهمها: تتحملها الشركةالعديد من المصاريف والتكاليف التي  هامش الربحيدخل في و 
o  مع زيادة أسعار الديزل. ذات العالقة الطرديةتكلفة النقل 
o .تكلفة الكهرباء 
o .تكلفة المياه 
o لشركات المؤهلة إلدارة محطات الوقود.باوزارة الشئون البلدية والقروية والخاصة  اشتراطات 
o .تكلفة العمالة المتزايدة وخصوصًا بعد رفع تكلفة رخص العمل 
o .تكلفة التبخر 

والوقود في أسعار الطاقة  الزيادة هذه جراء م2116عام إعتبارًا من الربع األول من  المتوقعة المالية اآلثار ومن أهم
 :والمياه
 .اإليرادات التشغيلية الخاصة بمبيعات الوقود نظرًا لزيادة سعر بيع المنتج ارتفاع .1
 ارتفاعفي المصروفات التشغيلية نظرًا لزيادة أسعار الوقود وخدمات الكهرباء والمياه ، فضاًل عن  ارتفاع .2

 .أجور النقل
)أرامكو  ضمان المقدمة لشركة الزيت العربيةزيادة المصروفات البنكية نظرًا لزيادة قيمة خطابات ال .8

 السعودية(.

 

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

 ديزل 85بنزين  81بنزين 

2
9

8
,9

5
2,

41
1 

 

2
1

4
,0

0
9,

58
6 

 

2
6

1
,8

4
1,

68
5 

 

2
1

7
,8

4
9,

06
2 

 

1
7

9
,0

3
4,

47
2 

 

2
0

9
,9

2
7,

20
9 

 

1
7

8
,5

4
1

,9
0

1 
 

1
4

0
,7

6
8,

03
7 

 

1
7

1
,2

4
1,

01
0 

 

 عدد اللترات المباعة

2015 2014 2013



 تقرير مجلس اإلدارة
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

  م0235ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 

     38 من 11 صفحة
 

 التأجير قطاع 

يقوم قطاع التجزئة والتشغيل ومن خالل إدارات مختصة بكافة المناطق بالقيام بتأجير بع  المرافق التي 
خدمات الزيوت واإلطارات  رتها مثل )المطاعم ، ورش صيانة السيارات ،إلدا الغير بتفوي تقوم الشركة 

 .وغيرها من المحالت التجارية التي تخدم المسافرين(
 العالمية والمحلية المختصة بتشغيل شركاتالبتوقيع عقود شراكة إستراتيجية مع العديد من كما قامت الشركة 
تقديم وكان لذلك أثر إيجابي في ، إدارة بع  مرافق مواقعها وصيانة السيارات من أجل المطاعم والمقاهي 

 زيادة عدد العمالء بمواقعها بجميع أنحاء المملكة.جودة عالية أدت إلى بخدمة متكاملة و 

 خدمة القهوة  

( الذ  يقدم كافة أنواع القهوة والمشروبات الساخنة باإلضافة إلى مجموعة من مقهى نخلة)وذلك من خالل 
 .( فروع11عدد ) م2115بنهاية عام  مقهى نخلةوتبلغ فروع المأكولت الخفيفة والمعجنات ، 

 خدمات المطاعم 

 .أذواقهمعلى إختالف ء الشركة تقدم خدمات مالئمة لعمال وذلك من خالل مطاعم
 وتقدم مطاعم الشركة الوجبات التالية: 

o وجبات اإلفطار. 
o المقبالت. 
o األطباق الرئيسية. 
o المشروبات 

تقليص عدد الشركات المتخصصة في مجال إدارة المطاعم و  استقطابالشركة بوحسب أولويات إستراتيجية 
من أجل تحسين الخدمة المقدمة وتقديم تجربة فريدة وتحقيق نقلة نوعية لتعزيز رضا التي تديرها  المطاعم

 فقد ،بالمملكة  ستراحاتالعمالء وتمييز الشركة لتكون الرائدة في مجالها والنهو  بقطاع المحطات وال
تي قد بدأت بالفعل يات مع شركات المطاعم العالمية والمحلية والتفاقتوقيع العديد من الفي  الشركة استمرت

 .في تقديم الخدمة في العديد من مواقع الشركة داخل وخارج المدن وعلى المنافذ الحدودية

 الحجاج والمعتمرينخدمات  

، ، منفذ العديد ها ومحطاتها التي تقع على المنافذ الحدودية بالمملكة )منفذ سلوى استراحات وذلك من خالل
( باإلضافة إلى شبكة مواقع الشركة التي تنتشر في جميع منفذ البطحاءو ،  حالة عمارمنفذ الحديثة ، منفذ 

  .(مكة المكرمة والمدينة المنورةاألراضي المقدسة )الطرق السريعة وخصوصًا التي تربط بين 
سواًء كانوا من داخل المملكة  مليون حاج ومعتمر 3.7م قامت الشركة بخدمة أكثر من 2115وخالل عام 
 السريعة التالية: الطرقالتابعة للشركة على  ستراحاتحيث تنتشر أهم المحطات وال . أو خارجها
o .)طريق الهجرة )مكة المكرمة/المدينة المنورة 
o .طريق الطائف السريع 
o  الريا / الدمام.طريق 
o .طريق حالة عمار/تبوك/المدينة المنورة 
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 نخلة ساسكوشركة   0.33.3

في إطار إستراتيجية مجلس إدارة الشركة باإلستمرار في تحويل بع  قطاعات وأنشطة الشركة إلى شركات 
ية أكبر وفاعلية وبديناميكية تتيح إدارة األنشطة المختلفة وتساهم في تنفيذ استقاللتابعة لها من أجل العمل ب

شركة إلى شركة ذات مسئولية محدودة تحت مسمى " (نخلة ساسكو) تموينات ، تم تحويلالتوسعية  الخطط
صة نقدية متساوية قيمة كل ح ألف 51ألف لاير سعود  مقسم إلى  511برأس مال قدره  "نخلة ساسكو

% من رأس 99نسبة  ساسكولاير سعود  وتمتلك الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات 11حصة 
 .% منه1ات السيارات والمعدات المحدودة استثمار المال وشركة 

( فرع منها خالل عام 11( التي تم إفتتاح عدد )نخلة ساسكو) من خالل ويناتالشركة خدمة التموتقدم 
 ( فرعًا في مختلف مناطق المملكة.63( بنهاية العام )نخلة ساسكو) م ليبلغ إجمالي عدد فروع2115

آلف  عشرةتمت دراستها بعناية )أكثر من ( على سلة متكاملة من األصناف التي نخلة ساسكووتحتو  )
ق بين المدن أو سائقي المركبات والركاب صنف( للوفاء بإحتياجات عمالئنا سواًء المسافرين على الطر 

 تتركز هذه األصناف بالفئات التالية:داخل المدن و 

o المواد التموينية الغذائية. 
o  غذائيةالغير المواد التموينية. 
o منتجات األلبان والمثلجات. 
o العدد واألدوات واإلكسسوارات. 
o .لوازم الرحالت 
o بطاقات اإلتصال المسبقة الدفع. 
o .اإللكترونيات 
o .إكسسوارات الجوالت وأجهزة الجوالت 
o .العطور وأدوات التجميل 

 

 ساسكو واحةشركة   1.33.3
برأس " ساسكو واحةشركة "وللنهو  بقطاع اإليواء ، تم تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة تحت مسمى 

لاير سعود  11صة نقدية متساوية قيمة كل حصة ح ألف 51ألف لاير سعود  مقسم إلى  511مال قدره 
ات استثمار % من رأس المال وشركة 99نسبة  ساسكووتمتلك الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات 

لتحقيق أفضل عائد ية تامة استقاللأجل إدارة هذا النشاط بمن ، وذلك  % منه1السيارات والمعدات المحدودة 
 منه.

 رأس بزيادة الشركة إدارة توصية على مجلس اإلدارة وافق،  ساسكو واحةبشركة تماشيًا مع خطة التوسع و 
وجار  العمل على إنهاء اإلجراءات لدى  لاير مليون 5 إلى لاير ألف 511 من ساسكو واحة شركة مال

 الجهات المختصة.
بإدارة كافة موتيالت الشركة المنتشرة بمواقعها بجميع أنحاء المملكة ، حيث  ساسكو واحةشركة تقوم و 

باإلضافة إلى إدارة تجارية "موتيل واحة" وضعت في إستراتيجيتها تطوير هذه الموتيالت لتحمل عالمتها ال
" 8" المالكة لفنادق "سوبر Wyndham العالمية مع شركة "ويندام التي وقعتها الشركة ية الحصريةتفاقال

 م.2114النصف األول من عام  خاللحيث تم إفتتاح أول فندق يحمل هذه العالمة التجارية 
على طريق الريا /الدمام السريع عند م ، تم إفتتاح أول موتيل يحمل إسم "موتيل واحة" 2115وخالل عام 

" على طريق الثمامة بمدينة الريا  ليضم قاعات 8إعادة تطوير فندق "سوبر  تم ، كما 154الكيلو 
، باإلضافة إلى تطوير موتيل إستراحة  ات وصالة رياضية باإلضافة إلى مطعم لتقديم الوجباتجتماعلال

 .حالة عمار على المنفذ الحدود  مع المملكة األردنية
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 شركة أسطول النقل  4.33.3
م إلى كيان 2111وتحول في عام  لشركةتابع لقطاع م ك2119شركة أسطول النقل نشاطها في عام  تبدأ

مقسم إلى  ألف لاير سعود  511 بمبلغدد رأس مالها ح   جديد تحت مسمى "شركة أسطول النقل"قانوني 
 التشغيل عمال وكفاءةحجم األ ومع زيادةسعود  ، لاير  1111( حصة نقدية متساوية قيمة كل حصة 511)

 آلف 5مقسم إلى  ماليين لاير سعود  5زيادة رأس مال شركة أسطول النقل ليصبح  تم م2112في عام 
وتمتلك الشركة السعودية لخدمات السيارات  د لاير سعو 1111حصة نقدية متساوية قيمة كل حصة 

 .% منه1ات السيارات والمعدات المحدودة استثمار % من رأس المال وشركة 99نسبة  ساسكووالمعدات 
وقد تم تجهيز مقر متكامل لشركة أسطول النقل بمنطقة الريا  يضم مباني إدارة األسطول وورشة متكاملة 

 .الشركةلصيانة الناقالت ، باإلضافة إلى إعتباره نقطة إنطالق لشاحنات 
 كما تم تأهيل شركة أسطول النقل في كل من شركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء.

لى شركة زيتي للخدمات البترولية ( عساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ) ستحواذووفقًا ل
للخدمات البترولية إلى شركة أسطول النقل  زيتي م ، تم دمج نشاط النقل التابع لشركة2115خالل عام 

( ناقلة 33عدد )م 2115، ليصبح حجم األسطول في نهاية عام  ليكون تحت إدارة واحدة تعنى بشئون النقل
)نقل الوقود ، نقل زيتي شركة و  ساسكوشركة لمواقع  من خاللها تقوم بتقديم خدمة النقل( مقطورة 91و)

للغير  )وقود ، بضائع( في تقديم خدمات النقل شركة أسطول النقل تأبدقد و المياه ، الصرف الصحي( ، 
 .ربحيةلا من أجل تعزيز

 

 

 ساتا - للسياراتشركة النادي السعودي   5.33.3
كقطاع تابع للشركة إلى أن تم تحويل قطاع الناد  السعود   ساتابدأت شركة الناد  السعود  للسيارات 

شركة النادي السعودي م إلى شركة ذات كيان قانوني جديد تحت مسمى "2112للسيارات في عام 
صة نقدية متساوية قيمة كل ح ألف 51مقسم إلى  ألف لاير سعود  511" برأس مال قدره ساتا -للسيارات 
% من رأس 99نسبة  ساسكولاير سعود  وتمتلك الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات 11حصة 

 .% منه1ات السيارات والمعدات المحدودة استثمار المال وشركة 
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     38 من 14 صفحة
 

الدولي للسيارات إلصدار دفاتر العبور الجمركي  تحادمن الالناد  السعود  للسيارات ترخيص  شركة متلكت
باإلضافة إلى شبكة من المنتشرة بجميع مناطق المملكة بيع ال منافذ العديد منعمل من خالل تو  (التربتيك)

 .ةوفق شروط ومواصفات ومعايير أداء عالميتعمل داخل المملكة العربية السعودية  الوكالء والموزعين

رئيس  متمثاًل في تعيينالدولي للسيارات  تحاددورًا مرموقًا في ال ساتاد  للسيارات تلعب شركة الناد  السعو 
 الدولي للسيارات. تحادرئيسًا للجنة الجمركية الدولية بال ساتا الناد  السعود  للسيارات

 :ومن أهم الخدمات التي تقدمها شركة الناد  السعود  للسيارات

o ( التربتيكإصدار دفاتر العبور الجمركي). 

o إصدار رخص القيادة الدولية. 

o دارة حلبات السباق بمختلف  تنظيم األنشطة الرياضية للسيارات والدراجات النارية قامة وتشغيل وا  وا 
 . الفئات

م 2115وقد تأثرت مبيعات شركة الناد  السعود  للسيارات خالل األعوام الماضية وخصوصًا في عام 
بع  الدول المجاورة ، لسيما وجود نواد  موازية ل تمتلك ترخيص من  باألحداث السياسية التي تمر بها

العبور من مبيعات دفاتر  على حصة سوقية استحوذتالدولي للسيارات بمارسة نشاطها بالمملكة  تحادال
 .والرخص الدولية (التربتيكالجمركي )

وهو  IRU الطرقيالدولي للنقل  دتحاية مع الاتفاقم بتوقيع 2112خالل عام السعود  الناد   ت شركةقام
 .هيئة دولية تختص بخدمة مصالح صناعة النقل البر  في كافة أنحاء العالم

 :من خاللهي تسهيل النقل  ومن أهم أهداف نظام النقل الدولي

o .تسهيل اإلنسجام التجار  واإلجراءات الجمركية 

o .تحسين مستوى التكلفة 

o .تسهيل عبور الحدود 

o  الباب إلى الباب بموجب التحكم الدولي.نقل البضائع من 

ث الجهات المعنية بالمملكة ومجلس ح الدولي للنقل الطرقي على تحادها إلى الانضماممنذ الشركة  وتستمر
، حيث عقدت عدة  ية لغر  تفعيلها في المملكةتفاقالتعاون لدول الخليج العربية بالدخول في هذه ال

 .الدولي للنقل تحادمع هذه الجهات وبحضور مندوب عن ال اتاجتماع

من خالل إدارة األنشطة الرياضية المتعلقة برياضات السيارات والدراجات النارية ،  ساتاتسعى شركة كما 
وبالتنسيق مع الجهات المعنية ، إلى إستخراج رخصة األنشطة الرياضية لممارسة هذه الرياضة بصورة 

 إحترافية.

 

 ات السيارات والمعداتاستثمار ركة ش  6.33.3

 51 مقسم إلىألف لاير سعود   511ات السيارات والمعدات برأس مال قدره استثمار شركة  ساسكوأنشأت 
لاير سعود  وتمتلك الشركة السعودية لخدمات السيارات  11حصة نقدية متساوية قيمة كل حصة  ألف

، وذلك من أجل  % منه1المحدودة  أسطول النقل% من رأس المال وشركة 99نسبة  ساسكووالمعدات 
ات الشركة بشكل مستقل وحياد  مما استثمار البنية التحتية والكوادر البشرية والخبرات المطلوبة إلدارة توفير 

 .بكفاءة وفاعليةية ستثمار يزيد من تنوع مصادر دخل الشركة ويمكنها من إدارة عملياتها التشغيلية وال
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     38 من 15 صفحة
 

 الشركة:ومن أهم أنشطة هذه 

o .تأسيس وتملك الحصص واألسهم في الشركات التابعة والشركات الزميلة 

o .قامة المباني عليها بغر  التشغيل أو البيع أو التأجير  تملك األراضي والعقارات وا 

o رين.إقامة الورش إلصالح السيارات والمعدات الثقيلة ومحطات خدمة السيارات والمساف 

o والموتيالت والمطاعم. ستراحاتإقامة ال 

o وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في قطع غيار السيارات والمعدات وغيرها. استيراد 

o .المقاولت العامة للمباني 
 

ات السيارات والمعدات ، استثمار ركة من خالل ش التابعةبالشركات  اتهااستثمار أغلب ساسكو تدير شركة و 
% 1% من رأس مال شركة أسطول النقل وبنسبة 1ات السيارات والمعدات بنسبة استثمار تساهم شركة حيث 

% 1وبنسبة  ساسكو% من رأس مال شركة نخلة 1وبنسبة  للسياراتالسعود  من رأس مال شركة الناد  
% من رأس 1بنسبة و  ساسكو% من رأس مال شركة إمتياز 1وبنسبة  ساسكومن رأس مال شركة واحة 

 .% من رأس مال شركة زيتي للخدمات البترولية5وكذلك بنسبة  النخلة األولىمال شركة 
 حصة 794 تمتلك ات السيارات والمعداتاستثمار أن شركة بالشركات األخرى ، ف ستثماروفي مجال ال

% من 7.94تمثل  ACDelcoالمتخصصة في إنتاج بطاريات  بشركة الشرق األوسط للبطاريات )ميبكو(
 .رأس مال الشركة

 شركة النخلة األولى  7.33.3
م بهدف القيام بأعمال التشغيل والصيانة والنظافة لمواقع الشركة من 2112تم إنشاؤها وتأسيسها خالل عام 

 51مقسم إلى  لاير سعود  ألف 511سين جودة الخدمة المقدمة للعمالء وذلك برأس مال مقداره أجل تح
لاير سعود  وتمتلك الشركة السعودية لخدمات السيارات  11حصة نقدية متساوية قيمة كل حصة  ألف

 .% منه1المحدودة  ات السيارات والمعداتاستثمار % من رأس المال وشركة 99نسبة  ساسكووالمعدات 

 :وتختص شركة النخلة األولى بالتالي

o  ، ترميم(المقاولت العامة للمباني )إنشاء ، إصالح ، هدم. 

o دارة وصيانة وتشغيل المباني السكنية والتجارية  .إقامة وا 

o أعمال الطرق. 

 لم تبدأ الشركة نشاطها حتى تاريخه.

 ساسكوشركة إمتياز   8.33.3
" ساسكوبتشغيل "محطات بعد أن قامت شركة متخصصة باإلنتهاء من مشروع منح اإلمتياز الخاص 

مقسم سعود  ألف لاير  511مال  رأسب" ساسكوشركة "إمتياز  تم اإلنتهاء من تأسيس،  و"تموينات نخلة"
تمتلك الشركة السعودية لخدمات  ،لاير سعود   11حصة نقدية متساوية قيمة كل حصة  ألف 51إلى 

% 1 المحدودة ات السيارات والمعداتاستثمار % من رأس المال وشركة 99نسبة  ساسكوالسيارات والمعدات 
" و"تموينات ساسكو" بمنح إمتياز للغير خاص بتشغيل "محطات ساسكوتختص شركة "إمتياز ، و  منه

 نخلة".
لمشغلين إمتياز إلى زيادة إيراداتها وتحسين ربحيتها من خالل منح  خالل هذه الشركةوتهدف الشركة من 

ما حققته الشركة من يات معهم وذلك لإلستفادة من العالمات التجارية الخاصة بها في ظل اتفاقآخرين وفق 
 نجاح في تطوير مواقعها ووفقًا لهويتها ومكانتها المتميزة في قطاع محطات الوقود في المملكة.

هو وضع بديل آخر ألصحاب المحطات ممن ل يرغبون في بيعها أو  ساسكوكما أن أحد أهداف إمتياز 
 تأجيرها.

 لم تبدأ الشركة نشاطها حتى تاريخه.
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 للخدمات البتروليةزيتي شركة   9.33.3
نقل ملكية حصص الشركاء بشركة زيتي للخدمات البترولية إلى م ، أكملت الشركة 2115أبريل  29في 

( حصة 8.562.511، حيث تم نقل حصة الشريك شركة مجموعة نجمة المدائن والبالغة ) ساسكوشركة 
، وحصة  (ساسكووالمعدات )%( من حصص الشركاء إلى الشركة السعودية لخدمات السيارات 95تمثل )

%( من حصص الشركاء إلى شركة 5( حصة تمثل )137.511الشريك ماجد بن محمد العثمان البالغة )
 (.اسكوسلوالمعدات المحدودة )شركة تابعة  ات السياراتاستثمار 

قسم ملاير  87.511.111مبلغ " شركة ذات مسئولية محدودة"يبلغ رأس مال شركة زيتي للخدمات البترولية و 
دارة و  إقامة فيتختص ، و لاير سعود   11( حصة نقدية متساوية قيمة كل حصة 8.751.111إلى ) ا 

 وتشغيل محطات الوقود.
( محطات 6باإلضافة على عدد ) محطة( 43املة )بلغ عدد محطات شركة زيتي العم 2115وبنهاية عام 

( ، 18، ومدينة الخرج موقع ) ( موقع27، وتنتشر هذه المواقع في كل من مدينة الريا  ) متوقفة للتطوير
 .باإلضافة إلى موقع واحد على طريق الريا /الطائف ( موقع7( موقع ومنطقة عسير )7ومنطقة القصيم )
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 وأهم المنجزات الخطط والقرارات.0

  الخطة اإلستراتيجية 3.0

م( 2112يونيو  29 –م 2119يونيو  81إمتدادًا للخطط اإلستراتيجية التي تبناها مجلس اإلدارة في دورته التاسعة )
، وبعد أن قامت جهة خارجية متخصصة بمراجعة الخطة م( 2115يونيو  29 -م 2112يونيو  81ودورته العاشرة )

الحوكمة بها باإلضافة إلى إعادة هيكلة وتوصيف اإلستراتيجية ضمن مشروع مراجعة إستراتيجية الشركة وسياسات 
يونيو  81فقد تبنى مجلس اإلدارة في دورته الحادية عشر )لوظائف ووضع الصالحيات الخاصة بكل وظيفة ، ل

آخذًا  المالي واإلدار  والتشغيلي للشركة شاملة الوضعخطة عمل إستراتيجية تطويرية م( 2113يونيو  29 -م 2115
، أو كمية أو إدارية وتنظيمية   في تحقيق األهداف الموضوعة في الخطة سواًء كانت أهدافًا نوعية أولوياته في ذلك

وقد تضمنت خطة العمل اإلستراتيجية التطويرية قائمة بتلك األهداف مع آلية الرقابة عليها وقياس األداء المتحقق 
 .دورياً 
 قًا للنقاط التالية:تم أخذ اإلعتبارات الرئيسية إلستراتيجية الشركة وفكما 

 .تحديد العناصر في اإلستراتيجيات السابقة التي ستبقى مالئمة وقائمة للسنوات القادمة 

 .تحديد العناصر في اإلستراتيجيات السابقة التي تتطلب تحديثًا أو تعدياًل يتالئم مع السنوات القادمة 

  القائمة بشكل فعال.تحديد الطريقة التي يمكن للشركة من خاللها إدارة أصولها 

 .تحديد الموارد البشرية المطلوبة لدعم عملية النمو 

 .العمل على تميز الخدمات المقدمة من حيث القيمة المضافة والحفاظ على المكانة التنافسية للشركة 

 .نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات 
راتيجية لمعرفة ما تم تحقيقه ومعالجة اإلنحرافات يقوم مجلس إدارة الشركة وبصورة دورية بمراجعة خطة العمل اإلستو 

يجاد حلول للمعوقات التي تواجه تطبيق الخطة اإلستراتيجية الموضوعة  ."إن وجدت" وا 
 وتتلخص أهم أهداف الخطة التطويرية في اآلتي:

 دراسة شاملة للسوق لكافة قطاعات الشركة والشركات التابعة. 

 التكاليف وتحسين الربحية وزيادة الفعالية التشغيلية.تسريع خطة الالمركزية لتخفي   

ختراق السوق بواسطة شراكات إستراتيجية وعمليات    .استحواذالتوسع وا 

 خدمات لوجستية وشبكة توزيع شاملة. 

 التركيز على رضا العمالء. 

 تقديم خدمات ذات قيمة مضافة ومنتجات مبتكرة. 

 دمات.اإلستفادة من التكنولوجيا لتسهيل تقديم الخ 

 ية.جتماعالالتركيز على المسئولية  

 في تقديمها. الجودةو تطوير نوعية الخدمات اإلستمرار في  

ضمن أكبر ثالث شركات عاملة في هذا  الشركة شبكة من المحطات داخل وخارج المدن لتكون بناء 
  المجال.

 ومراكز الخدمة على الطرق السريعة. ستراحاتاإلستمرار في تطوير المحطات وال 

 .بالمملكة النقل وسوق ساسكو مواقع عدد في النمو مع ليتماشى النقل أسطول تطوير 

 بنشاط والمرتبطة الخدمات قطاعات في العاملة والرائدة العالمية الشركات مع جديدة تحالفات في الدخول 
 .التابعة والشركات الشركة
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 .الشركة قطاعات لكافة الشاملة الجودة مفهوم تطبيق 

 التربتيك مبيعات في السوقية الحصة وزيادة ، للسيارات السعود  الناد  يقدمها التي الخدمات تطوير 
 .السيارات رياضة مجال في الناد  نشاط وتفعيل الدولية والرخص

 .التابعة الشركات دور تفعيل 

 .الخدمة وجودة التشغيل على الرقابة تعزيز 

 .للناد  التنافسي المركز على الحفاظ 

 .للشركة المالية الكفاءة تعزيز 

 .مستغلة الغير األصول من التخارج 

 .المساهمين على األرباح توزيعات في اإلستمرار 

 .الخدمات وأتمتة التكنولوجيا من اإلستفادة في اإلستمرار 

 الخبرات والكفاءات اإلدارية المتميزة. استقطاب 

 

 أهم األهداف التي تم إنجازها:
 زيادة عدد المحطات وفقًا لسياسة الشركة التوسعية. 

على مواقع  ستحواذعلى شركة زيتي للخدمات البترولية في إطار إستراتيجية العمل على ال ستحواذال 
 .ستراحاتتعمل في نفس مجال المحطات وال لمحطات وقود و/أو محطات وقود قائمة أو شركات

 .لتواكب تطلعات العمالء هوية الشركةفقًا لاإلستمرار في تطوير المواقع القائمة و  

 إجراء صيانة عامة لكافة المرافق في منشآت الشركة.اإلستمرار في  

 اإلستمرار في الدخول بشراكات إستراتيجية لرفع مستوى الخدمة المقدمة تعزيزًا لرضا العمالء. 

 بناء عالمة تجارية مميزة للخدمات التي تقدمها الشركة داخل مواقعها. 

 اإلستمرار في توزيع أرباح على المساهمين. 

 بناء فريق عمل متميز. 

حسب تصنيف برنامج نطاقات للشركة وشركاتها التابعة النطاق األخضر والحفاظ على سعودة الوظائف  
 الصادر من وزارة العمل.

 .(ERP)تطوير نظام إدارة موارد الشركة اإلستمرار في  

 لكافة وحدات العمل في الشركة.دارية اإلتشغيلية و النظمة األتطوير  

 .وبناء بيئة عمل متميزة تحفيز الموظفين 

 التخلص من بع  األصول الغير مستغلة لتعزيز الربحية وتوفير مصادر تمويل.اإلستمرار في  

 .ودولية يات تسهيالت إئتمانية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية مع بنوك محليةاتفاقتوقيع  

 الخطة التنفيذية  0.0

الشركة إدارة من قبل  تنفيذيةعمل إعداد خطة وبصورة سنوية تم يفي ضوء خطة العمل اإلستراتيجية التطويرية للشركة 
عضو وربطها بجدول تنفيذ زمني على أساس سنو  وبإشراف  بالخطةاألساسية  األنشطةتم من خاللها تقسيم يوالتي 

ي على أساس شهر  لضمان تحقيق األهداف الموضوعة في المنتدب بحيث يتم مراجعة اإلنجاز الفعل مجلس اإلدارة
  الخطة اإلستراتيجية.
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  م0235اإلنجازات خالل عام أهم  1.0
 على مستوى التوسع وتنمية الشبكة 

ضافة عدد ) ستحواذال إجراءات إنهاء  ( موقعًا لشبكة 54على شركة زيتي للخدمات البترولية وا 
 .م2115بنهاية عام  المحطات

( 8وعدد )( موقع في مدينة الريا  1منها عدد ) وفقًا لهوية الشركة قعا( مو 4عدد ) إنشاءإكتمال  
 .المنطقة الشرقيةقع في امو 

حيث تم  ، وفقًا لهوية الشركةداخل وخارج المدن القائمة  المواقعتطوير العديد من اإلستمرار في  
 الموضوعة. وفقًا لخطة التطويروجار  العمل على تطوير باقي المواقع  ( مواقع ،11تطوير عدد )

توقيع عقدين مع الهيئة العامة للطيران المدني بمطار الملك خالد الدولي بمدينة الريا  إلنشاء  
 محطتين جديدتين على طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز.

الدخول في منافسة إنشاء وتشغيل محطة على طريق مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام تابعة  
 هيئة العامة للطيران المدني مع ترسية الموقع على الشركة.لل

 ( مواقع بالمنطقة الوسطى.6على عدد ) ستحواذال 

 ( موقع بمدينة تبوك.2على عدد ) ستحواذال 

 ( موقع بالمنطقة الشرقية.1على عدد ) ستحواذال 

 ( مواقع بالمنطقة الغربية.4على عدد ) ستحواذال 

على موقع على طريق الريا / الطائف بمنطقة الحوميات لصالح شركة زيتي للخدمات  ستحواذال 
 البترولية.

إيقاف تشغيل بع  مراكز الخدمة على الطرق السريعة لحين اإلنتهاء من تطويرها ، وذلك إعتبارًا  
 م.2116من أول يناير 

 
)شاملة مواقع  حسب طبيعة تملكها )العاملة وتحت اإلجراء أو اإلنشاء( المواقعلعدد يوضح الجدول التالي ملخص 

 كما يلي:شركة زيتي( 

 م0235 م0234 م0231 م0230 م0233 البيان

 52 47 48 89 86 مواقع مملوكة  

 158 91 37 33 75 مواقع غير مملوكة
 025 317 312 307 333 اإلجمالي

 %49.64 %5.83 %2.86 %14.41 %79.18 معدل النمو السنوي
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 المواقع العاملة والمؤجرة   متوقفة للتطوير مواقع تحت اإلجراء أو اإلنشاء   متوقفة  
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 على مستوى تطوير األعمال 

 عمل دراسة للشركات المستثمر بها بصورة ربع سنوية. 

هذه  اعتمادإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع التي ترغب الشركة في الدخول فيها بعد  
 الدراسات بصورة نهائية.

عبدالعزيز للعلوم والتقنية بموجب حصول الشركة على شهادات نموذج صناعي من مدينة الملك  
 أحكام نظام براءات اإلختراع والتصميمات التخطيطية ، وذلك على النحو التالي:

 محطات تعبئة. 

 لوحات إعالنية. 

 مباني تموينات. 

اإلنتهاء من مشروع اإلمتياز وقرب طرحه للراغبين من اإلستفادة من خبرات الشركة في هذا  
 والغسيل الوقودالمجال وعالماتها التجارية ، خصوصًا عند البدء في تطبيق لئحة محطات الوقود 

على الطرق اإلقليمية التي تلزم جميع المحطات بإدارة المواقع عن طريق شركة حاصلة  والتشحيم
 على شهادة التأهيل من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية.

العالمية من أجل تحسين والمقاهي يات مع شركات المطاعم تفاقتوقيع العديد من ال في ستمراراإل 
ها وتحقيق نقلة نوعية وكمية لجميع مواقعها داخل وخارج المدن وتحقيقًا لنهج ئالخدمة المقدمة لعمال

 بالمملكة. ستراحاتقطاع المحطات وال الشركة من أجل تطوير
 

  والرقابة المالية والتشغيلية جودة الخدماتو  الماليمستوى العلى 

 الحسابات الختامية للشركة وتقرير مجلس اإلدارة. اعتماد 

 مجلس قرار علىم 2115يناير  13المنعقدة في  موافقة الجمعية العامة العادية الثانية والثالثون 
 عام من والنصف الثاني األول النصف عن للمساهمين نقدية أرباح من توزيعه تم ما على اإلدارة
جماليو  الواحد السهم عن لاير( 1.5) بإجمالي م2114 % 15 نسبته وبما لاير مليون 67.5 مبلغ ا 

 المالية األوراق إيداع مركز لدى المسجلين الشركة لمساهمي األرباح وأحقية الشركة مال رأس من
 .م2114 ديسمبر 1 يومو  م2114 يوليو 28 يوم بنهاية( تداول)

 رأس بزيادة م2115 مايو 6 في العادية غير العامة الجمعيةوموافقة  اإلدارة مجلس توصيةتنفيذ  
 كل مقابل مجاني سهم بمنح%( 21) بنسبةمليون لاير  541 إلى لايرمليون  451 من الشركة مال
 ،الجمعية  انعقاد يوم تداول بنهاية المساهمين بسجل المقيدون المساهمون يملكها قائمة أسهم( 5)

 من أنشطتها كافة في والمستقبلية الحالية التوسعات لمقابلة المالية الشركة قدرة تعزيز بهدف وذلك
 .القادمة األعوام خالل أفضل نمو معدلت تحقيق أجل

يداع المبالغ للمستحقين اإلنتهاء من بيع كسور األسهم الناتجة عن زيادة رأس مال   الشركة وا 
 بحساباتهم البنكية.

توزيع أرباح على ب للمساهمين للجمعية العامة م2115ديسمبر  23مجلس اإلدارة بتاريخ توصية  
جمالي مبلغ  لاير 1.51م بواقع 2115المساهمين عن عام  مليون لاير وبما  27عن السهم الواحد وا 

 إيداع مركز لدى المسجلين الشركة لمساهمي األرباحوأحقية  % من رأس مال الشركة5نسبته 
 .والذ  سيتم تحديده لحقاً  الجمعية انعقاد يوم بنهاية( تداول) المالية األوراق
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 الشركة محفظةعدة شركات قامت بطرح أسهمها لإلكتتاب ، وذلك عن طريق اإلكتتاب في  
مدة ية إدارة المحفظة المعتاتفاق بموجبالمدارة من قبل شركة السعود  الفرنسي كابيتال ية ستثمار ال

 .من قبل هيئة السوق المالية
الجهات إلى من خالل جهة خارجية تقوم برفع تقارير متابعة دورية تقييم المخاطر بالشركة متابعة  

 .المعنية

 .على شركة زيتي للخدمات البترولية ستحواذمتابعة إنهاء حسابات اإلتمام الخاصة بال 

ية التسهيالت اإلئتمانية الموقعة مع البنك العربي الوطني بهدف هيكلة القرو  تفاقالسداد المبكر ل 
 القائمة بما يتوافق مع خطة الشركة التوسعية وتخفيف األعباء المالية.

البنك مع البنك السعود  الفرنسي و تسهيالت بنكية )متوافقة مع الشريعة اإلسالمية(  اتياتفاقتوقيع  
وبنك الخليج الدولي والبنك السعود  الهولند   والبنك األهلي التجار  )ساب(السعود  البريطاني 

شراء أراضي التوسع في مشاريع الشركة ودعم أنشطتها الرئيسية و  بهدفوبنك الريا  ، وذلك 
باإلضافة إلى تمويل رأس  محطات القائمةالوتحسين وتطوير  لبناء محطات وقود جديدة مواقعو 

 .المال العامل

 لمتابعة التنفيذ. استشار خطة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية وتعيين مكتب إعداد  

 بما يحقق أهداف الشركة. ERPاإلستمرار في تطوير برنامج إدارة موارد الشركة  

 .(Automated Sales System) مبيعات متخصص برامج استخدامو مواقع الشركة بتطبيق نظام المخزون  

 الممتلكات بالشركة.اإلنتهاء من برنامج إدارة  

 مشروع متابعة أعطال المواقع. اإلنتهاء من 

التعاقد مع إحدى الشركات المختصة في تخزين المعلومات من أجل حفظ نسخة إحتياطية لبيانات  
 الشركة اإللكترونية.

الدولي  تحادال بالتنسيق معمشروع توحيد برامج إصدار دفاتر المرور الجمركي  اإلنتهاء من 
 .(FIA) للسيارات

 .ساتافتح منافذ بيع جديدة لشركة الناد  السعود  للسيارات  

 مشروع أتمتة المواقع مع شركة عالمية متخصصة في محطات الوقود. متابعة تنفيذ 

 .وشركاتها التابعة للشركة الجديد الموقع اإللكتروني تدشين 

 )آبل ، أندرويد(. تدشين تطبيق الشركة على األجهزة الذكية 

 م وفق إجراءات عمل متفق عليها.2115 المالي الجرد الشامل لمواقع الشركة للعامإنجاز  

يات للتوريد اآلجل مع وكالء ومسوقي المواد التموينية الغذائية وغير الغذائية تفاقتوقيع عدد من ال 
وسحب المنتجات  تتضمن خصومات وحوافز مسحوبات وتخفي  المشتريات النقدية للحد األدنى

 .منتهية الصالحية

مواقع الشركة وبما ل يتعار  مع أعمال والوقائية ل أعمال الصيانة الدورية األساسيةإستمرار  
 التطوير المخطط القيام بها ضمن مشروع تطبيق الهوية التجارية.

أعمال من أجل تيسير  الوكالت الشرعية الخاصة بالدورة الحادية عشر لمجلس اإلدارة اعتماد 
 .الشركة

نشاء موا   قع الشركة عن طريق العقد الموحد.تأهيل شركات لتطوير وا 

 م.2116موازنة عام  اعتماد 
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  واإلداري مستوى التطوير التنظيميعلى 

 النظام من( 16) المادةتوصية مجلس اإلدارة بتعديل موافقة الجمعية العامة للمساهمين على  
 تعينهم أعضاء سبعة من مؤلف إدارة مجلس الشركة إدارة يتولى" على تنص التيللشركة  األساسي
 مجلس الشركة إدارة يتولى"  كالتالي التعديل بعد لتصبح" سنوات ثالث لمدة العادية العامة الجمعية

، وذلك بهدف  "سنوات ثالث لمدة العادية العامة الجمعية تعينهم أعضاء تسعة من مؤلف إدارة
التنوع في الخبرات والمؤهالت والقدرات المختلفة في مجلس اإلدارة ولمزيد من المشاركة في اللجان 

 .، واإلنتهاء من تعديل النظام األساسي بما يتماشى مع ذلك المنبثقة منه

 تفعيل أنظمة الحوكمة وزيادة الشفافية واإلفصاح.اإلستمرار في  

 تصدر من هيئة السوق المالية لتطبيقها.متابعة أ  تشريعات جديدة  

تعديل الشروط الواجب توافرها في عضو اللجنة بقواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت  
ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة لتفعيل دور اللجنة بإمكانية مشاركة أعضاء من كبار 

 التنفيذيين بالشركة.

عادة هيكلة الشركة ووضع الهيكل التنظيمي واإلستراتيجية و اإلنتهاء من مشروع تقييم الحوكمة   ا 
وتوصيف كافة الوظائف وتحديد المهام والمسئوليات والصالحيات ، باإلضافة إلى مراجعة اللوائح 

 والسياسات بالشركة وتحديثها.

من الوظائف اإلدارية المختلفة  الكوادر المؤهلة لسد متطلبات الشركة استقطاباإلستمرار في  
 .سيما الوظائف القياديةل

وتعيين الشباب السعود   ستقطابية دعم صندوق الموارد البشرية "هدف" لاتفاق اإلستمرار في 
 الطموح في عدد من المناصب الوظيفية المتاحة.

 .األخضراق اإلستمرار في توطين الوظائف والمحافظة على تصنيف الشركة ضمن النط 

 وزارة العمل. متطلباتتطبيق برنامج حماية األجور حسب  
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 م5023جمعيات المساهمين خالل عام  

 :والثالثون الثانيةالجمعية العامة العادية  

 م.2115 يناير 3األول في  جتماعال 

جميع بنود جدول األعمال على النحو  حيث أ قرت م2115يناير  13الثاني في  جتماعال 
 التالي:

 حصص على( ساسكو) والمعدات السيارات لخدمات السعودية الشركة استحواذ على الموافقة .1
 شركة) البترولية للخدمات زيتي شركة في( مقفلة مساهمة شركة) المدائن نجمة مجموعة الشريك
%( 95) تمثل لاير( 55.111.111) بمبلغ حصة( 8.562.511) والبالغة( محدودة مسئولية ذات
( تابعة شركة) المحدودة والمعدات السيارات اتاستثمار  شركة استحواذ وكذلك الشركاء حصص من
 الشركاء حصص من%( 5) تمثل لاير( 2.911.111) بمبلغ حصة( 137.511) عدد على

 مسئولية ذات شركة) البترولية للخدمات زيتي شركة في العثمان محمد ماجد للشريك والعائدة
 : وهم عالقة ذو أطراف يوجد بأنه علما.  (محدودة

 مجموعة إدارة مجلس ورئيس ساسكو إدارة مجلس رئيس الحديثي محمد بن إبراهيم/  األستاذ -أ
 (. مباشرة غير حصة يمتلك) المدائن نجمة

 إدارة مجلس وعضو المنتدب ساسكو إدارة مجلس عضو الحديثي محمد بن سلطان/ األستاذ -ب
 . المدائن نجمة مجموعة

 إدارة مجلس وعضو ساسكو إدارة مجلس عضو العيسى عبداللطيف بن زياد/ األستاذ -جـ
 . المدائن نجمة مجموعة

 اإلجراءات اتخاذب الغير من أو األعضاء من ينيبه من أو اإلدارة مجلس تفوي  على الموافقة .2
 . ستحواذال عملية إلتمام الالزمة النظامية

 األول النصف عن للمساهمين نقدية أرباح من توزيعه تم ما على اإلدارة مجلس قرار على الموافقة .8
 وبما لاير 88.751.111 مبلغ بإجمالي الواحد السهم عن لاير( 1.75) بواقع م2114 عام من

 إيداع مركز لدى المسجلين الشركة لمساهمي األرباح وأحقية الشركة مال رأس من% 7.5 نسبته
 . م2114 يوليو 28 يوم بنهاية( تداول) المالية األوراق

 الثاني النصف عن للمساهمين نقدية أرباح من توزيعه تم ما على اإلدارة مجلس قرار على الموافقة .4
 وبما لاير 88.751.111 مبلغ بإجمالي الواحد السهم عن لاير( 1.75) بواقع م2114 عام من

 إيداع مركز لدى المسجلين الشركة لمساهمي األرباح وأحقية الشركة مال رأس من% 7.5 نسبته
 .م2114 ديسمبر 1 يوم بنهاية( تداول) المالية األوراق

 

 الجمعية العامة العادية الثالثة والثالثون: 

 م.2115أبريل  27األول في  جتماعال 

م حيث أ قرت جميع بنود جدول األعمال على النحو 2115مايو  16الثاني في  جتماعال 
 التالي:

 . م2114 ديسمبر 81 في المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس تقرير في ورد ما على الموافقة .1

 في المنتهي المالي للعام المالية والقوائم العمومية والميزانية الحسابات مراجع تقرير على الموافقة .2
 . م2114 ديسمبر 81

 لاير ألف 211) بواقع اإلدارة مجلس ألعضاء مكافأة بصرف اإلدارة مجلس توصية على الموافقة .8
 . م2114 ديسمبر 81 يف المنتهي المالي العام عن عضو لكل( سعود 

 بمجلس الشاغر المقعد في عضواً  الخيل أبا علي بن محمد بن علي/ األستاذ تعيين على الموافقة .4
 . م2115 يونيو 29 في للمجلس العاشرة الدورة نهاية وحتى م2115 فبراير 8 من إعتباراً  اإلدارة



 تقرير مجلس اإلدارة
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

  م0235ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 

     38 من 25 صفحة
 

 خالل من مباشرة غير حصة بإمتالكه اإلدارة مجلس رئيس لسعادة الممنوح الترخيص تجديد اعتماد .5
 شركة) الشركة ألعمال مشابه نشاط تمارس التي الشركات أحد في%( 95) المدائن نجمة مجموعة

 (. البترولية للخدمات زيتي

 بع  فيها يمتلك) ستثمارلال نهاز وشركة الشركة بين تمت التي واألعمال العقود على الموافقة .6
/ األستاذ إدارتها مجلس في يشترك حيث ،( عالقة ذو أطراف – حصص اإلدارة مجلس أعضاء
 تبلغ حصة منهما كل ويمتلك الحديثي محمد بن سلطان/ واألستاذ الحديثي محمد بن إبراهيم

( تابعة شركة) النقل أسطول شركة قيام عن عبارة التعامالت وهذه ، مالها رأس من%( 1.18)
 كمقر هاستخدام لغر ( سنوياً  لاير 821.111) بمبلغ ستثمارلال نهاز شركة من موقع استئجارب

 في تنتهي التي المالية السنة نهاية حتى والعقود األعمال لتلك والترخيص ، النقل أسطول لشركة
 . م2115 ديسمبر 81

 بع  فيها يمتلك) اإلعالنية داكن وشركة الشركة بين تمت التي واألعمال العقود على الموافقة .7
 محمد بن إبراهيم/ األستاذ يمتلك حيث ،( عالقة ذو أطراف – حصص اإلدارة مجلس أعضاء
 حصة الحديثي محمد بن سلطان/ األستاذ ويمتلك مالها رأس من%( 88.84) تبلغ حصة الحديثي

 مجال في وأعمال خدمات تقديم عن عبارة التعامالت وهذه ، مالها رأس من%( 88.88) تبلغ
 والعقود األعمال لتلك والترخيص ، لاير ألف 99 مبلغ م2114 عام في بلغت واإلعالن الدعاية
 . م 2115 ديسمبر 81 في تنتهي التي المالية السنة نهاية حتى

 بع  فيها يمتلك) ستثمارلال م لكية وشركة الشركة بين تمت التي واألعمال العقود على الموافقة .3
 من كل إدارتها مجلس في يشترك حيث ،( عالقة ذو أطراف – حصص اإلدارة مجلس أعضاء
 بن سلطان/ واألستاذ مالها رأس من%( 17.67) تبلغ بحصة الحديثي محمد بن إبراهيم/ األستاذ
 العيسى عبداللطيف بن زياد/ األستاذ أما ، مالها رأس من%( 21.45) تبلغ بحصة الحديثي محمد
 محفظة إدارة يةاتفاق عن عبارة التعامالت وهذه ، مالها رأس من%( 5) تبلغ حصة فيمتلك
 ، تاريخه حتى إدارتها تبدأ لم( لاير 51.111.111) بمبلغ كابيتال األهلي بشركة يةاستثمار 

 . م2115 ديسمبر 81 في تنتهي التي المالية السنة نهاية حتى والعقود األعمال لتلك والترخيص

 . م2114 ديسمبر 81 في المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على الموافقة .9

 يونيو 81 من تبدأ التي عشر الحادية للدورة للشركة إدارة مجلس أعضاء إنتخاب على الموافقة .11
 : التالي النحو على( العاد  التصويت طريقة إتباع) م2113 يونيو 29 وحتى م2115

 . الحديثي محمد بن إبراهيم/ األستاذ 

 . العوفي عبدا هل بن ناصر/ األستاذ 

 . العجالن عبدالرحمن بن عجالن/ األستاذ 

 . الخيل أبا محمد بن علي/ األستاذ 

 . الحديثي محمد بن سلطان/ األستاذ 

 . العثمان محمد بن ماجد/ األستاذ 

 . المالك صالح بن ريا / األستاذ 

 ومراجعون محاسبون – المتحدون المحاسبون مكتب" الحسابات مراقب إختيار على الموافقة .11
 والبيانات م2115 المالي للعام المالية القوائم لمراجعة المراجعة لجنة قبل من المرشح" قانونيون
 .أتعابه وتحديد م2116 المالي العام من األول الربع فيها بما سنوية الربع المالية

 

 .العاشرةعادية الغير العامة الجمعية  

 م.2115أبريل  27األول في  جتماعال 

م حيث أ قرت جميع بنود جدول األعمال على النحو 2115مايو  16الثاني في  جتماعال 
 التالي:



 تقرير مجلس اإلدارة
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

  م0235ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 

     38 من 26 صفحة
 

 إلى لاير( 451.111.111) من الشركة مال رأس بزيادة اإلدارة مجلس توصية على الموافقة .1
 يملكها قائمة أسهم( 5) كل مقابل مجاني سهم بمنح وذلك%( 21) بنسبة لاير( 541.111.111)

 6 في العادية غير العامة الجمعية انعقاد يوم تداول بنهاية المساهمين بسجل المقيدون المساهمون
 في والمستقبلية الحالية التوسعات لمقابلة المالية الشركة قدرة تعزيز بهدف وذلك ، م2115 مايو
 قيمة تسدد أن على ، القادمة األعوام خالل أفضل نمو معدلت تحقيق أجل من أنشطتها كافة

" النظامي اإلحتياطي" بند من لاير( 41.111.111) مبلغ تحويل طريق عن المال رأس في الزيادة
 من األسهم عدد يزداد وبالتالي ،" المبقاة األرباح" بند من لاير( 51.111.111) ومبلغ

 . سهم( 9.111.111) قدرها بزيادة سهم( 54.111.111) إلى سهم( 45.111.111)

 أربعمائة الشركة مال رأس" على تنص التي األساسي النظام من( 6) المادة تعديل على الموافقة .2
 كل قيمة تبلغ القيمة متساوية سهم ماليين وأربعون خمسة إلى مقسم سعود  لاير مليون وخمسون

 لتصبح المال رأس زيادة مع يتناسب بما" نقدية عادية إسمية أسهم جميعها سعود  لاير عشرة منها
 أربعة إلى مقسم سعود  لاير مليون وأربعون خمسمائة الشركة مال رأس" كالتالي التعديل بعد

 إسمية أسهم جميعها سعود  لاير عشرة منها كل قيمة تبلغ القيمة متساوية سهم ماليين وخمسون
 ". نقدية عادية

 مجلس الشركة إدارة يتولى" على تنص التي األساسي النظام من( 16) المادة تعديل على الموافقة .8
 بعد لتصبح" سنوات ثالث لمدة العادية العامة الجمعية تعينهم أعضاء سبعة من مؤلف إدارة

 العامة الجمعية تعينهم أعضاء تسعة من مؤلف إدارة مجلس الشركة إدارة يتولى"  كالتالي التعديل
 ". سنوات ثالث لمدة العادية

 المجلس جتماعا يكون ل" على تنص التي األساسي النظام من( 28) المادة تعديل على الموافقة .4
 أربعة عن الحاضرين عدد يقل ل أن بشرط األقل على األعضاء نصف حضر إذا إل صحيحاً 
 بعد لتصبح األعضاء عدد زيادة مع يتناسب بما" الحاضرين آراء بأغلبية المجلس قرارات وتصدر
 األقل على األعضاء نصف حضر إذا إل صحيحاً  المجلس اجتماع يكون ل"  كالتالي التعديل
 آراء بأغلبية المجلس قرارات وتصدر أعضاء خمسة عن الحاضرين عدد يقل ل أن بشرط

 ".الحاضرين

 

 والثالثون: الرابعةالجمعية العامة العادية  

 م.2115 أكتوبر 11األول في  جتماعال 

م حيث أ قرت جميع بنود جدول األعمال على النحو 2115 أكتوبر 25الثاني في  جتماعال 
 التالي:

 ستكمالل اإلدارة مجلس في المستحدثين المقعدين لشغل إضافيين عضوين إنتخاب على الموافقة .1
 تم أن بعد وذلك ، م2113 يونيو 29 في وتنتهي م2115 يونيو 81 في بدأت التي الحالية الدورة
 أعضاء( 9) اإلدارة مجلس أعضاء عدد ليصبح للشركة األساسي النظام من( 16) المادة تعديل
 : هما والعضوين ،( العاد  التصويت طريقة إتباع) أعضاء( 7) من بدلً 

 (. مستقل عضو) الخضير علي بن سليمان/ األستاذ 

 (. مستقل عضو) الراجحي سليمان بن فواز/ األستاذ 

 والمكافآت الترشيحات لجنة أعضاء إختيار قواعد من( 8/8) الفقرة ثانياً  المادة تعديل على الموافقة .2
 عضو في توافرها الواجب والشروط اللجنة بتشكيل والخاصة اللجنة عمل وأسلوب عضويتهم ومدة
 يقومون ممن أو الشركة في التنفيذيين اإلدارة مجلس أعضاء من يكون أل" على تنص والتي اللجنة
 أعضاء من اللجنة عضو يكون أن يجوز" التعديل بعد لتصبح" الشركة في إدار  أو فني بعمل
 من وذلك ،" الشركة في إدار  أو فني بعمل يقومون ممن أو الشركة في التنفيذيين اإلدارة مجلس
مكانية المجلس من المنبثقة اللجان دور تفعيل أجل  .بالشركة التنفيذيين كبار من أعضاء مشاركة وا 

  



 تقرير مجلس اإلدارة
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

  م0235ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 

     38 من 27 صفحة
 

 يةجتماععلى مستوى المسئولية اال 

 نشرفي  "ساسكوإحدى الشركات التابعة لشركة " (ساتاشركة الناد  السعود  للسيارات ) استمرت 
ي لما لقيته هذه الحملة من جتماععبر وسائل التواصل ال" صلح نفسكحملة السالمة المرورية "

إلى نشر المزيد من الوعي لتقليل حوادث  هذه الحملة تهدفقبول من كافة فئات المجتمع ، و 
حملة على خالف التركيز على اإلحصائيات المرعبة الناتجة من الحوادث التأتي فكرة ، و  السيارات
تركز على السلوك الذ  أدى إلى وقوع الحادث والممارسات الخاطئة المتكررة من ، حيث المرورية 

 وغيرها من السلوكيات. وعدم إحترام اإلرشادات المرورية،  الجوال استخدامالسائق مثل 

بتقديم فرص استثمارية للشباب السعود   ساسكوركة إمتياز من خالل ش ساسكوتقوم شركة  
 .ساسكوونخلة  ساسكوالطموح عن طريق منح إمتياز تشغيل محطات 

 
 

 يجتماععلى مستوى أنشطة التسويق والتواصل اال 

. والشركات التابعة لها  (www.sasco.com.saالتحديث المستمر لموقع الشركة اإللكتروني ) 
 ية األخرى على الروابط التالية:جتماعباإلضافة إلى المواقع ال

 www.youtube.com/sasasco  
 www.flickr.com/photos/sasco 
 https://twitter.com/sasco_ksa 
 http://pinsta.me/sasco_ksa 
 http://pinsta.me/sata_ksa 

 

 .(iOS/Android)بيق الشركة على الهواتف الذكية بنظام تطتحديث  

 
 

 
  

http://www.sasco.com.sa/
http://www.youtube.com/sasasco
http://www.flickr.com/photos/sasco
http://www.flickr.com/photos/sasco
https://twitter.com/sasco_ksa
https://twitter.com/sasco_ksa
http://pinsta.me/sasco_ksa
http://pinsta.me/sasco_ksa
http://pinsta.me/sata_ksa
http://pinsta.me/sata_ksa


 تقرير مجلس اإلدارة
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

  م0235ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 

     38 من 23 صفحة
 

 على مستوى الشركة ة. البيانات المالي1

 المركز المالي  3.1

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

 0235 0234 0231 0230 0233 البيان

 175.786.265 132.731.499 181.957.871 91.311.248 56.566.125 النقدية وما في حكمها

 86.642.838 84.337.751 21.534.218 81.871.932 21.924.617 المدينين التجاريين

 27.695.791 21.811.287 17.251.135 17.759.817 21.562.462 المخزون السلعي

 1.818.214.463 1.181.728.131 1.135.496.796 988.817.596 677.518.421 إجمالي األصول

 569.539.215 415.632.862 856.384.568 289.866.852 188.149.883 إجمالي المطلوبات

 541.111.111 451.111.111 451.111.111 451.111.111 451.111.111 رأس المال

 788.615.268 726.141.713 723.662.288 698.951.244 544.454.132 المساهمينإجمالي حقوق 

 943.195.661 791.551.291 389.561.851 768.673.984 543.434.368 األصول طويلة األجل
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  م0235ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 

     38 من 29 صفحة
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 تقرير مجلس اإلدارة
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

  م0235ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 

     38 من 81 صفحة
 

 قائمة الدخل  0.1

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

 0235 0234 0231 0230 0233 البيان

 665.248.920 451.172.522 168.926.634 144.976.222 041.911.180 المبيعات

(221.312.257) التكاليف المباشرة  (816.973.489)  (885.348.969)  (416.115.976)  (618.841.424)  

 53.728.478 17.064.504 11.260.645 07.997.563 00.313.305 هامش الدخل

(24.621.345) (21.758.645) (16.911.538) المصاريف العمومية واإلدارية  (23.717.195)  (84.964.182)  

 5.534.757 76.589.811 85.637.312 83.931.626 85.297.145 اإليرادات)المصاريف(األخرى

 (8.891.111) (8.186.111) (4.823.938) (1.165.617) (461.721) الزكاة

 38.918.021 80.252.609 19.799.609 45.258.915 42.266.966 صافي الدخل
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 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

  م0235ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 

     38 من 81 صفحة
 

 قائمة التدفقات النقدية  1.1

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

 م0235 م0234 م0231 م0230 م0233 البيان

التدفقات من األنشطة 
 45.543.817 18.749.624 24.114.616 38.358.152 83.611.257 التشغيلية

التدفقات من األنشطة 
 (198.966.191) 116.172.277 (67.167.993) (223.339.196) (38.611.211) يةستثمار اال

التدفقات من األنشطة 
 141.878.641 (73.193.778) 38.221.511 179.271.262 42.666.151 التمويلية

  لتتفق مع عرض الفترة الحالية م8774لعام  المقارنةتم إعادة تبويب أرقام. 
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 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

  م0235ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 

     38 من 82 صفحة
 

 ربحية السهم 4.1
 كما يلي: الماضية التالي ملخص أرباح السهم للخمس سنوات الجدوليوضح 

 م0235 م0234 م0231 م0230 م0233 البيان
 2.15 3.50 2.74 2.81 2.74 رحبية السهم

  مليون سهم  54مليون لاير ، ليصبح عدد األسهم  541مليون لاير إلى  451تم تعديل ربحية السهم وفقًا لزيادة رأس مال الشركة من
 هـ1486 رجب 17الجمعية العامة غير العادية العاشرة المنعقد في  اجتماعمليون سهم ، وقد تم إقرار ذلك في  45بدًل من 
 م.2115 مايو 6 الموافق

 

 السهم  أداء 5.1
 :سنوات خمسآلخر يوضح الرسم البياني التالي أداء السهم 
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  المؤشرات المالية األساسية 6.1
 كما يلي:الماضية للخمس سنوات المؤشرات المالية األساسية  ةول التالياالجدتوضح 

 مؤشرات النمو

 0235 0234 0231 0230 0233 البيان

%14.46 نمو المبيعات  41.42%  6.94%  22.91%  46.69%  

%11.26 نمو صافي الدخل  12.46%  (11.67)%  116.16%  (76.92)%  

%15.82 نمو األصول  87.76%  16.81%  4.26%  15.15%  

%6.13 نمو حقوق الملكية  27.46%  5.11%  (1.86)%  1.14%  

 

 مؤشرات الربحية

 0235 0234 0231 0230 0233 البيان

%11.79 18.16% 16.48% العائد على المبيعات  13.11%  2.35%  

%3.34 11.11% 3.91% العائد على رأس المال  13.28%  8.72%  

%4.74 5.91% 7.81% ستثمارالعائد على ال  11.87%  2.11%  

%8.67 4.38% 5.91% العائد على إجمالي األصول  7.25%  1.45%  

%5.46 6.49% 7.86% العائد على حقوق الملكية  11.81%  2.53%  

  س المالأالمتوسط المرجح لر  أساس حتسابه علىإم تم 2115س المال لعام أالعائد على ر. 
 

 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

2011 2012 2013 2014 2015

1
6

.4
3

%
 

1
3

.0
6

%
 

1
0

.7
9

%
 

1
8

.1
0

%
 

2
.8

5
%

 

8
.9

0
%

 

1
0

.0
1

%
 

8
.8

4
%

 

1
8

.2
3

%
 

3
.7

2
%

 

7
.3

1
%

 

5
.9

0
%

 

4
.7

4
%

 

1
0

.3
7

%
 

2
.0

0
%

 5
.9

1
%

 

4
.8

3
%

 

3
.6

7
%

 7
.2

5
%

 

1
.4

5
%

 

7
.3

6
%

 

6
.4

9
%

 

5
.4

6
%

 

1
1

.3
0

%
 

2
.5

8
%

 

 مؤشرات الربحية

 العائد على حقوق الملكية  العائد على إجمالي األصول  العائد على اإلستثمار  العائد على رأس المال  العائد على المبيعات 
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 مؤشرات الكفاءة

 0235 0234 0231 0230 0233 البيان

 13.15 18.11 17.19 11.11 11.18 معدل دوران المدينين

 22.15 19.58 19.47 17.35 11.29 معدل دوران المخزون

 1.51 1.41 1.84 1.87 1.86 معدل دوران األصول

 

 

 

 مؤشرات السيولة والمديونية
 

 0235 0234 0231 0230 0233 البيان

 1.52 1.41 1.66 1.59 1.61 نسبة السيولة

 1.41 1.82 1.54 1.84 1.88 نسبة السيولة السريعة

 %77.64 %55.33 %43.97 %84.49 %24.44 نسبة المديونية إلى حقوق المساهمين

 %48.71 %85.35 %82.37 %25.65 %19.64 األصولنسبة المديونية إلى إجمالي 
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 بنود قائمة الدخل كنسبة من اإليرادات 

 0235 0234 0231 0230 0233 البيان 

 %111 %111 %111 %111 %111 اإليرادات

 %92.22 %91.73 %91.14 %91.33 %91.98 التكاليف المباشرة

 %7.73 %3.22 %3.96 %3.12 %9.17 هامش الدخل 

 %5.26 %6.88 %6.67 %6.12 %6.98 المصاريف العمومية واإلدارية 

 %1.34 %16.33 %9.67 %11.81 %14.47 إيرادات )مصاريف( أخرى 

 %1.51 %1.67 %1.17 %1.81 %1.21 الزكاة

 %2.35 %13.11 %11.79 %18.16 %16.48 صافي الدخل 
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 بنود قائمة الدخل كنسبة من اإليراد

 صافي الدخل  الزكاة  أخرى (مصاريف)إيرادات المصاريف العمومية واإلدارية  هامش الدخل  التكاليف المباشرة 
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 والمدفوعات النظاميةالزكاة  7.1

الزكاة وفق نظام الزكاة وضريبة الدخل المعمول به في المملكة العربية السعودية وتحمل الزكاة المستحقة  احتسابيتم 
في الفترة التي يتم الربط  – إن وجدت –ويتم قيد التعديالت التي تطرأ عن الربط النهائي للزكاة  على قائمة الدخل

 .فيها

م بتكوين مخصص لمستحقات الزكاة النظامية بمبلغ 2115ديسمبر 81هي في قامت الشركة خالل العام المنت
 للزكاة حتى عاممن المخصص المكون  ر.س.( 1.823.011ر.س.( كما قامت بسداد مبلغ ) 1.193.222)

 .م2114

 ة المتخصصة في خدمات الزكاةستشاريأحد المكاتب ال ومن خالل والدخل تتابع الشركة مع مصلحة الزكاة
 م.2114م وحتى عام 2111الزكوية للفترة من عام  المتعلقات بخصوص الربوطإنهاء كافة  ،والضريبة

 على النحو التالي: والشركة مصلحة الزكاةفروقات بين ربط وحسب إفادة المستشار الزكو  فإن هنالك 

الزكاة وفق الربط  العام
 الصادر

لصالح  الفروقات
البنود التي تم  المسدد الشركة

 سدادهالواجب  عليها اإلستئناف

 - (4.458.844) (4.155.836) (1.341.851) 11.851.131 م0225م إلى 0222من 
 - (1.593.921) (5.932.144) (787.741) 3.813.315 م0228

 - (6.250.064) (32.217.512) (0.579.290) 38.668.886 اإلجمالي

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

 يوضح الجدول التالي ملخص المدفوعات النظامية كما يلي:
 

 

 

 
 

 

o تدخل جميع هذه المدفوعات ضمن نشاط الشركة. 

 الغرامات  3.8

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

  

 م0234 م0235 بيان
 7.736.951 8.311.288 الزكاة والضرائب

 2.112.395 2.777.817 يةجتماعالتأمينات اال
 586.626 53.943 الرسوم الجمركية

 1.497.611 1.112.751 تكاليف التأشيرات وغيرها
 33.814.273 7.652.018 اإلجمالي
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  القروض 9.1
( منه "مع مراعاة اإلختصاصات المقررة للجمعية العامة ، يكون لمجلس اإلدارة 19يوضح النظام األساسي للشركة بالمادة )

في إدارة الشركة كما يكون له في حدود إختصاصاته أن يفو  واحدًا أو أكثر من أعضائه ومن الغير  اتالسلط أوسع
دارة عقد القرو  وشراء وبيع بع  عقارات الشركة أو رهنها أو إبراء لمباشرة عمل أو أعمال معينة . ويجوز لمجلس اإل

دارة المحافظ ال بع  مديني الشركة من إلتزاماتهم ية لبيع وشراء أسهم الشركات المدرجة والغير مدرجة في ستثمار أو فتح وا 
 قرو  عنها." ول يوجد تقييد من حيث المدد والمبالغ المراد أخذ السوق المالية المحلية والدولية

ية تسهيالت إئتمانية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية مع البنك العربي اتفاقم بتوقيع 2111قامت الشركة خالل العام المالي 
لاير سعود ( كسقف إئتماني عام يتضمن تسهيالت خطابات ضمان بقيمة 141.111.111الوطني بقيمة )

ية تفاقوقد تم تعديل ال  . لاير سعود (111.111.111يمة )لاير سعود ( وتسهيالت قرو  عقارية بق41.111.111)
لاير سعود ( كسقف إئتماني عام يتضمن تسهيالت خطابات 121.111.111م لتكون بقيمة )2118ديسمبر 2بتاريخ 

كذلك تم تعديل ،  لاير سعود (71.111.111لاير سعود ( وتسهيالت قرو  عقارية بقيمة )51.111.111ضمان بقيمة )
لاير سعود ( كسقف إئتماني عام يتضمن تسهيالت 93.753.575م لتكون بقيمة )2114نوفمبر  11ية بتاريخ تفاقال

 ، وقد لاير سعود (43.753.575لاير سعود ( وتسهيالت قرو  عقارية بقيمة )51.111.111خطابات ضمان بقيمة )
قيمته  البالغ القائم المبلغ بسداد وذلك للقر  المبكر السداد إجراءات بإتمام م2115نوفمبر 24 في الشركة قامت

 يةاتفاق باقي ظلت كما ، م2117 فبراير 23 حتى سداده جدولة المفتر  من كان والذ ( لاير سعود  21.125.111)
 هي. كما قائمة التسهيالت

ية تسهيالت مع البنك السعود  الفرنسي متوافقة مع الشريعة اإلسالمية اتفاقم بتوقيع 2112كما قامت الشركة خالل عام 
لاير 71.111.111لاير سعود ( كسقف إئتماني عام يتضمن تسهيالت خطابات ضمان بقيمة )255.111.111بقيمة )

لاير سعود ( ، وقرو  للتمويل وتطوير المحطات بمبلغ 91.111.111سعود ( وتسهيالت قرو  عقارية بقيمة )
متعدد  استيرادلاير سعود ( وتسهيالت 21.111.111لاير سعود ( وتمويل قصير األجل في حدود )55.111.111)

 م2115 أبريل 23 في يةتفاقال بتعديل الشركة وقامت . لاير سعود (21.111.111األغرا  قصير األجل بمبلغ )
لاير  245.388.882) بمبلغ قائمة تسهيالت تجديد يةتفاقال هذه وتتضمن سعود ( ، لاير 551.941.643) بقيمة لتصبح

 تمويل تسهيالت سعود ( لاير185.388.882و) متنوعة إئتمانية تسهيالت سعود ( لاير 111.111.111)سعود ( منها 
 جديدة تسهيالت إلى باإلضافة ، ملكية صكوك ورهن وديعة أو أسهم رهن أو/و ألمر سند بضمان وذلك األجل ، متوسط
 251.111.111و) متنوعة إئتمانية تسهيالت سعود ( لاير 55.117.816) لاير سعود ( منها 815.117.816) بقيمة
 وبناء أراضي شراء تمويل إلى يةتفاقال هذه وتهدف. ألمر سند بضمان وذلك ، األجل طويل تمويل تسهيالت (سعود  لاير

 .محطات وتطوير وتحسين جديدة محطات

ية تسهيالت إئتمانية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية مع البنك األهلي اتفاقم بتوقيع 2118كما قامت الشركة خالل العام 
علي  ستحواذلاير سعود ( في صورة قر  تجار  طويل األجل للتوسع في إنشاء أو ال91.111.111التجار  بقيمة )

لاير سعود ( كسقف إئتماني عام يتضمن 91.125.111م لتصبح بقيمة )2114مايو  1، وقد تم تجديدها بتاريخ  محطات
لاير سعود ( وتسهيالت معاملة مقايضة هامش الربح حسب 91.111.111تسهيالت قرو  طويلة األجل بقيمة )

 .لاير سعود (1.125.111اإلحتياجات اإلعتيادية بقيمة )
 الشرعية الضوابط مع متوافقة جديدة تسهيالت يةاتفاق األهلي البنك م مع2115 أغسطس 25 بتاريخ الشركة أبرمت وقد

 سعود ( لاير 111.125.111) بقيمة األجل طويلة قرو  تتضمن سعود ( لاير 151.325.111) بقيمة اإلسالمية
 ، سعود ( لاير 25.711.111) بقيمة األجل قصيرة وقرو  سعود ( لاير 25.111.111) بقيمة بنكية ضمانخطابات و 

 فضالً  وقود محطات لبناء جديدة مواقع وشراء الرئيسية أنشطتها ودعم الشركة مشاريع في التوسع إلى يةتفاقال هذه وتهدف
  .العامل المال رأس تمويل عن
 السعود  البنك مع( اإلسالمية الشريعة مع متوافقة) ئتمانيةإ تسهيالت يةاتفاق ، م2115 مايو 25 بتاريخ الشركة أبرمتو 

 يناير 81 قبل هااستخدام يتم أن على توقيعها تاريخ من تبدأ سعود ( لاير 151.111.111) بقيمة( ساب) البريطاني
 األجل طويل قر  سعود ( لاير 111.111.111) مبلغ يةتفاقال هذه تتضمن ، ألمر سند بضمان وذلك م2116

 للمصاريف جزئي تمويل إلى يةتفاقال هذه وتهدف ، بنكية ضماناتلاير سعود ( خطابات  51.111.111) إلى باإلضافة
  .م2116 يناير 81حتى سارية وهي جديدة محطات وبناء أراضي وشراء الرأسمالية

 الخليج بنك مع( اإلسالمية الشريعة مع متوافقة) مرابحة تسهيالت يةاتفاق ، م2115ديسمبر 18 بتاريخ الشركة أبرمتكما 
 يةتفاقال هذه وتتضمن ألمر، سند بضمان وذلكلاير سعود (  151.111.111) بقيمة( بحرينية مساهمة شركة) الدولي
 يتم أن على( سماح فترة سنتين) منها سنوات خمس تمويل وبمدةلاير سعود (  51.111.111) بقيمة األجل متوسط قر 
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لاير  111.111.111) بقيمة ضمان خطابات إصدار إلى باإلضافة ، القيمة متساوية سنوية ربع أقساط خالل من سداده
 محطات لبناء جديدة مواقع وشراء الرئيسية أنشطتها ودعم الشركة مشاريع في التوسعإلى  يةتفاقال هذه وتهدف ،سعود ( 

 .العامل المال رأس تمويل عن فضالً  وقود
 البنك مع( اإلسالمية الشريعة مع متوافقة) مرابحة تسهيالت يةاتفاق م2115ديسمبر 21 بتاريخ الشركةباإلضافة إلى إبرام 

لاير  151.111.111) بقيمة عام تسهيل حد يةتفاقال هذه تتضمن، و ( سعودية مساهمة شركة) الهولند  السعود 
 منها شهراً  54 بـ تقدر تمويل وبمدة ،لاير سعود (  111.111.111) بقيمة األجل متوسط قر  عن عبارة وهي ،سعود (

 خطابات إلى باإلضافة ، ومتتالية القيمة متساوية سنوية نصف أقساط خالل من سداده يتم أن على( سماح فترة شهر 13)
 الرئيسية أنشطتها ودعم الشركة مشاريع في التوسع إلي يةتفاقال هذة وتهدف. لاير سعود (  51.111.111) بقيمة ضمان
 .العامل المال رأس تمويل عن فضالً  وقود محطات لبناء جديدة مواقع وشراء
 شركة) الريا  بنك مع( اإلسالمية الشريعة مع متوافقة) تسهيالت يةاتفاق ، م2115ديسمبر 21 بتاريخ الشركة أبرمتكما 

 إلي يةتفاقال ههذ وتهدف ،لاير سعود (  51.111.111) بقيمة ضمان خطابات يةتفاقال هذه تتضمن( سعودية مساهمة
 .الرئيسية أنشطتها ودعم الشركة مشاريع في التوسع

 بيان القروض 3.9.1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مستحقات القروض 0.9.1

 
 
 

 

الرصيد في نهاية  تاريخ القرض البنك
 م0235

الرصيد في نهاية 
 م0234

 6.214.511 صفر م23/18/2111 العربي الوطني
 12.151.111 صفر م21/11/2111 العربي الوطني
 7.511.111 صفر م81/16/2112 العربي الوطني

 17.251.111 صفر م81/19/2112 الوطنيالعربي 
 91.111.111 61.111.111 م28/12/2112 البنك الفرنسي
 45.388.882 27.499.993 م22/18/2118 البنك الفرنسي
 صفر 111.824.111 م81/15/2118 البنك الفرنسي
 75.111.1111 52.511.111 م18/12/2118 البنك األهلي
 11.111.111 25.111.111 م15/12/2115 البنك األهلي
 14.695.616 صفر م81/12/2114 البنك األهلي
 صفر 81.111.111 م26/11/2115 البنك األهلي

 صفر 25.178.556 م11/16/2115 البنك السعود  البريطاني
 صفر 51.111.111 م27/12/2115 بنك الخليج الدولي
 صفر 51.111.111 م23/12/2115 البنك السعود  الهولند 

 078.641.448 403.497.554 اإلجمالي 

 م0234 م0235 البيان
 121.498.451 98.851.692 أقل من عام

 73.188.886 119.466.176 من سنة إلى سنتين
 31.116.662 133.893.582 من سنتين إلى خمس سنوات

 - 12.080.354 سنوات 5أكثر من 
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     38 من 89 صفحة
 

 حركة القروض 1.9.1

 األصول المرهونة 4.9.1

 

المدة  األجل أصل القرض تاريخ اإلصدار البنك
 بالشهور

الرصيد في 
 العامبداية 

المسدد خالل 
 العام

تاريخ 
 اإلستحقاق

 - 6.214.511 6.214.511 48 طويل األجل 26.168.911 م23/18/2111 العربي

 - 12.151.111 12.151.111 48 طويل األجل 85.696.116 م21/11/2111 العربي

 - 7.511.111 7.511.111 48 طويل األجل 16.451.142 م81/16/2112 العربي

 - 17.251.111 17.251.111 48 طويل األجل 81.187.264 م81/19/2112 العربي

 م81/19/2117 81.111.111 91.111.111 62 طويل األجل 91.111.111 م28/12/2112 الفرنسي
 م81/12/2121 - - 70 طويل األجل 111.824.111 م81/15/2115 الفرنسي
 م81/16/2117 13.888.884 45.388.882 16 متوسط األجل 55.111.111 م22/18/2118 الفرنسي

 م81/14/2113 22.511.111 75.111.111 62 األجل طويل 91.111.111 م18/12/2118 األهلي
 م26/14/2122 - - 84 طويل األجل 81.111.111 م26/11/2115 األهلي

 م15/11/2116 - - 3 طويل األجل 25.111.111 م15/12/2115 األهلي

 م29/11/2115 11.111.111 11.111.111 4 طويل األجل 11.111.111 م81/19/2114 األهلي

 م23/14/2115 14.695.616 14.695.616 4 طويل األجل 14.695.616 م29/12/2114 االهلي
 م81/15/2121 - - 70 طويل األجل 25.178.556 م11/16/2115 البريطاني
 م27/16/2121 - - 62 متوسط األجل 51.111.111 م27/12/2115 الخليج
 م81/12/2119 - - 54 متوسط األجل 51.111.111 م81/12/2115 الهولندي

  318.641.452 078.641.448   649.541.894  اإلجمالي

 الرهن نوع الجهة الموقع م.
 حيازة البنك العربي الوطني الريا  -طريق عثمان بن عفان   .1
 حيازة البنك العربي الوطني الريا  -طريق أبوبكر الصديق   .2
 حيازة البنك العربي الوطني الريا  – 1طريق التخصصي   .8
 حيازة البنك العربي الوطني الريا  - 2طريق التخصصي   .4
 حيازة البنك العربي الوطني أر  الرس  .5
 حيازة البنك العربي الوطني أر  تبوك المروج  .6
 حيازة البنك العربي الوطني أر  تبوك ضبا  .7
 حيازة البنك العربي الوطني أر  حفرالباطن الرقعي  .3
 حيازة البنك السعود  الفرنسي الريا  –طريق النهضة   .9

 حيازة البنك السعود  الفرنسي الريا  –طريق صالح الدين   .11
 حيازة البنك السعود  الفرنسي الريا  –طريق خالد بن الوليد   .11
 حيازة البنك السعود  الفرنسي الريا  -طريق عائشة بنت أبي بكر   .12
 حيازة البنك السعود  الفرنسي الدمام –طريق الملك عبدا هل   .18
 حيازة البنك السعود  الفرنسي الدمام –طريق الخليج   .14
 حيازة البنك السعود  الفرنسي الريا  –طريق السويد  العام   .15
 حيازة البنك السعود  الفرنسي الدمام – 8طريق الملك سعود   .16
 حيازة البنك السعود  الفرنسي الريا  –طريق الفحص الدور    .17
 حيازة الفرنسي السعود  البنك الدمام - نايف األمير طريق  .13
 حيازة البنك السعود  الفرنسي أر  الباحة  .19
 حيازة البنك السعود  الفرنسي رفحاأر    .21
 حيازة البنك السعود  الفرنسي أر  الغاط  .21
 حيازة البنك السعود  الفرنسي محطة المروة بجدة  .22
 حيازة البنك السعود  الفرنسي محطة القريات  .28
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 ضمانات أخرى 5.9.1

 

  أدوات الدين 32.1

 لم تصدر الشركة أو أ  من شركاتها التابعة أدوات دين. 

  

 الضمان البنك

 البنك السعود  الفرنسي
 بما ةحيازي صكوك ورهن لاير مليون 473.771.576 بقيمة ألمر سند

األولى يةتفاقاال قيمة من% 783 تقابل  

 ماال تغطي محلية أسهم رهن أو لاير مليون 67.335.777 ألمربقيمة سند البنك األهلي التجار 

القرض قيمة من% 783 عن يقل  

لاير مليون 737.283.777 بقيمة ألمر سند البنك األهلي التجار   

لاير مليون 737 بقيمة ألمر سند البنك السعود  البريطاني  

لاير مليون 737 بقيمة ألمر سند بنك الخليج الدولي  

لاير مليون 737 بقيمة ألمر سند البنك السعود  الهولند   

لاير مليون 37 بقيمة ألمر سند بنك الريا   
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 اتستثمار اال 33.1
 ات في شركات آخرىستثمار اال 3.33.1

 ات كما يلي:ستثمار أخرى ويوضح الجدول تفاصيل تلك ال في حقوق ملكية شركات تساهم الشركة

 نسبة الملكية ستثمارمبلغ اال إسم الشركة م

 %7.94 4.565.511 *)ميبكو( شركة الشرق األوسط للبطاريات .3

 %1.86 1.511.111 )سياحية( الشركة الوطنية للسياحة .0

 %25 125.111 شركة السباق المتحدة .1

 بل 6.392.522 اإلجمالي

 .ات السيارات والمعدات )شركة تابعة(استثمار شركة  مسجلة بإسمبشركة الشرق األوسط للبطاريات )ميبكو(  الحصة   *
 

 
 

 

شركة الشرق األوسط 
(ميبكو)للبطاريات   

25.25%  

الشركة الوطنية 

 (سياحية)للسياحة 
74.75% 

شركة السباق 
 المتحدة

7.27%  

 رسم توضيحي لنسب االستثمارات إلجمالي محفظة الشركة االستثمارية
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 ية الخاصة باإلكتتابستثمار المحفظة اال 0.33.1
ية مدارة بواسطة استثمار ية فتح محفظة اتفاقم إجراءات التوقيع على 2114مايو  12 الشركة فيأكملت  

ية إدارة المحفظة المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية ، وذلك اتفاقشركة السعود  الفرنسي كابيتال بموجب 
اب ويسمح ات ومصادر دخل الشركة بالمساهمة في الشركات التي يتم طرحها لإلكتتاستثمار بغر  تنويع 

في الوراق  ستثماروفقًا لمعيار ال ستثمارمعالجة هذا النوع من الويتم  ، للشركات المساهمة المشاركة فيها
المالية لإلتجار والذ  يتم تسجيله في قائمة المركز المالي على أساس القيمة العادلة ويتم إثبات المكاسب 

 .والخسائر غير المحققة ضمن دخل الفترة المالية

 الصادرة من الهيئة ستثمارية وفقًا لضوابط االستثمار اال ظالمحاف 1.33.1
يات مع ثالث جهات مصرح لها من قبل هيئة السوق المالية إلدارة محافظ اتفاققامت الشركة بتوقيع  

ات ومصادر استثمار الصادرة من هيئة السوق المالية ، وذلك بغر  تنويع  ستثمارية وفقًا لضوابط الاستثمار 
 .السعودية في األوراق المالية المدرجة في السوق المالية ستثماردخل الشركة بال

 
  

المخصص المبلغ  الجهة
 المعالجة المحاسبية المبلغ المستثمر ستثمارلال

 أوراق مالية لإلتجار لاير 22.173.192 لاير 81.111.111 شركة السعود  الفرنسي كابيتال
 أوراق مالية متاحة للبيع لاير 51.111.111 لاير 51.111.111 شركة األهلي كابيتال
 أوراق مالية لإلتجار لاير 11.111.111 لاير 51.111.111 شركة م لكية لالستثمار
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  تحليل الفروقات الجوهرية في النتائج 30.1

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

 نسبة التغير (-التغير +) م0234 م0235 البيان

 %46.69 211.673.412 458.871.511 665.143.912 اإليرادات

 %47.41 197.284.443 (416.115.976) (618.841.424) التكاليف المباشرة

 %18.76 34.441.954 17.064.504 53.728.478 هامش الدخل

 %23.86 6.395.981 (24.818.132) (81.219.112) المصاريف العمومية واإلدارية

 %(14.74) (649.198) (4.414.118) (8.755.121) مخصصات مكونة

 %95.92 8.397.337 8.547.109 36.744.446 صافي الدخل التشغيلي

 %(39.91) (66.414.227) 78.361.462 7.457.285 اتاستثمار إيرادات )خسائر( 

 %(79.11) (1.662.712) 2.111.317 489.115 )خسائر( رأسماليةأرباح 

 %82.18 727.533 (2.271.432) (2.999.171) أعباء مالية

 %(75.36) (2.161.126) 2.347.518 637.477 إيرادات متنوعة 

 %(71.76) (60.757.406) 85.286.609 00.109.021 الزكاة قبلصافي الدخل 

 %11.69 855.111 (8.186.111) (8.891.111) الزكاة

 %(76.90) (61.330.406) 80.252.609 38.918.021 صافي الدخل بعد الزكاة

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

o  إلى إنخفا  الدخل من اإلستثمارات بسبب 76.92يعود سبب إنخفا  صافي الربح بنسبة %
اإلستثمارات وتسييل كامل محفظة األسهم المملوكة لها والخاصة تخارج الشركة من بع  هذه 

بالشركات المدرجة في السوق المالية السعودية وبيع كامل أسهم الشركة في شركة طاقة خالل 
الفترة المماثلة من العام السابق ، وتحميل الفترة الحالية بتكلفة اإلستحواذ على شركة زيتي للخدمات 

نخفا  اإليرادات األخرى بسبب حصول الشركة خالل العام  8.6البترولية بقيمة  مليون لاير ، وا 
السابق على صافي مبلغ التعوي  من وزارة المالية نظير إلغاء عقد موقع الشركة بمنفذ البطحاء 

رتفاع األعباء التمويلية  .، باإلضافة إلى إرتفاع المصاريف العمومية واإلدارية الحدود  ، وا 

o وذلك بسبب إرتفاع 83.76م بنسبة 2114م عن عام 2115ح في عام إرتفاع مجمل الرب %
األثر اإليجابي من اإلستحواذ على شركة ات التشغيلية لقطاع المحطات و اإلستراحات و اإليراد

 زيتي للخدمات البترولية.

o  بسبب إرتفاع 95.9م بنسبة 2114م عن عام 2115إرتفاع صافي الدخل  التشغيلي  في عام %
% بسبب إرتفاع تكلفة 23.86وذلك بالرغم من إرتفاع المصاريف العمومية بنسبة  مجمل الربح

 المصاريف اإلدارية األخرى .  لتوظيف على الرغم من اإلنخفا  فيا
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  توزيعات األرباح 31.1

 الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفاتتوزع أرباح الشركة من النظام األساسي للشركة  (48وفقًا للمادة )
 العمومية والتكاليف األخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعًا على الوجه التالي:

 ( من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف 11يجنب ما نسبته )%
 هذا التجنيب متى بلغ اإلحتياطي المذكور نصف رأس المال.

 ( من رأس المال المدفوع.5اهمين تعادل ما نسبته )يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمس% 
 لمكافأة مجلس اإلدارة ويوزع الباقي بعد  األرباح الصافيةمن %( 5ل تزيد عن ) ةيخصص بعد ما تقدم نسب

 ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح.

 ها من الجمعية اعتمادا و لمجلس إدارة الشركة صالحية إقرار صرف األرباح المرحلية لحين الموافقة عليه
 العامة التالية لقرار مجلس اإلدارة بصرف األرباح.

( من النظام األساسي تنص بأن تدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد 44كما أن المادة )
 التي يحددها مجلس اإلدارة.

 :م2118 منذ عام للمساهمين التالي األرباح الموزعة الجدوليوضح 

 **م0235 م0234 م0231 م0230 م0233 م0232 *م0224 *م0221 /عن العامالبيان
 2.52 3.52 2.75 2.52 2.52 2.52 1.52 0.52 ال/سهم(ـالتوزيعات النقدية )ري

 لاير سعود . 51م هي 2114م و2118قيمة السهم اإلسمية في عامي      *
 للجمعية م2115 ديسمبر 23 اإلثنين بتاريخ جلسته في( ساسكو) والمعدات السيارات لخدمات السعودية الشركة إدارة مجلس أوصى   **

 يعادل بما أ  لاير( 27.111.111) مبلغ بإجمالي م2115 المالي العام عن المساهمين على نقدية أرباح بتوزيع للمساهمين العامة
 تداول نهاية الشركة بسجالت المسجلين للمساهمين األرباح أحقية وستكون.  سهم لكل لاير 1.51 وبواقع للسهم اإلسمية القيمة من% 5
 .لحقاً  عنه سيعلن الذ  للمساهمين العامة الجمعية اجتماع يوم

 
 

 اإلنحرافات عن تطبيق معايير محاسبية  34.1

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

  هـ الموافق 27/11/1486الصادر في  1/12281/15هيئة السوق المالية رقم ص/ خطابإشارة إلى
 م والخاص بتطبيق25/18/2114في  4/2973بتعميم هيئة السوق المالية رقم م والخاص 12/13/2115

على القوائم المالية للشركات المدرجة في السوق المالية إعتبارًا من  (IFRS) معايير المحاسبة الدولية
م وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وتأكيد هيئة 11/11/2117

 م.2115السوق المالية على إدارة الشركة بضرورة إعداد خطة لتطبيق المعايير الدولية قبل نهاية عام 

م اإلدارة المالية بدراسة المعايير الدولية 21/13/2115ها بتاريخ اجتماعوبعد أن كلفت لجنة المراجعة في 
والفروقات بينها وبين المعايير المطبقة على القوائم المالية وتأثير تطبيق المعايير الدولية على القوائم ، 

لهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في حال في حال اإلحتياج والرجوع إلى ا استشار ووجهت باإلستعانة ب
 هناك صعوبات أو إستفسارات.
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والتي  ة الدوليةيير المحاسبيطة تطبيق المعاقدمت اإلدارة المالية للجنة المراجعة شرح عن مراحل تنفيذ خ
 تشتمل على المراحل التالية:

 .وافق مع نشاط الشركةالمرحلة األولى : تحديد معايير التقارير المالية الدولية التي تت .1

 المرحلة الثانية : تحديد معوقات التحول وتطوير الخطة التفصيلية للتحول. .2

 المرحلة الثالثة : التحول المبدئي لمعايير التقارير المالية الدولية. .8

 المرحلة الرابعة : التطبيق. .4

 أوصت اللجنة برفع الخطة إلى مجلس اإلدارة مع التأكيد على التالي:
 فريق عمل من الدارة المالية لمتابعة المكتب الخارجي خالل مراحل التطبيق.تشكيل  .1

 ختالف التي قد تنتج عن تطبيق المعايير الدولية.التوثيق المستند  ألوجه اإل .2
 العمل على تعديل السياسات الحالية بما يتوافق مع المعايير الدولية. .8

 على نتائج األعمال على نطاق أوسع. هتحليل األثر المالي المحتمل حدوث .4

 العر  على لجنة المراجعة التسويات المالية المحتملة وأثرها على القوائم المالية قبل تنفيذها. .5

 بالنظام اآللي المستخدم بالشركة. هثر تعديل الدليل المحاسبي وكيفية تطبيقأمتابعة  .6

 عمل خالل جميع مراحل التطبيق.العر  على لجنة المراجعة تقارير دورية ومالحظات فريق ال .7

وفق الجدول الزمني المرفق  خطة التطبيق المعدة من اإلدارة المالية بالشركة إعتمد مجلس إدارة الشركةوقد 
 على النحو التالي: بالخطة

 

 

 

 

 

 

 

 

  خارجي لمتابعة تنفيذ الخطة استشار تعميد مكتب تم.  
 

 

  مراقب الحساباتتقرير  35.1

 م بدون أ  تحفظات.2115ديسمبر  81للشركة تقريره عن القوائم المالية للفترة المنتهية في  الحساباتمراقب أصدر 

 



 تقرير مجلس اإلدارة
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

  م0235ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 

     38 من 46 صفحة
 

 المالية على مستوى القطاعات/المناطق/المنتجات. البيانات 4

  األداء على المستوى القطاعي 3.4

في اإليرادات  ونسبة مساهمة كل قطاعالنتائج المالية على مستوى قطاعات الشركة الرئيسية يوضح الجدول أدناه أهم 
 مقارنة بالعام المالي السابق كما يلي:وهامش الدخل 

 الدخل مجمل التكاليف المباشرة اإليرادات المباشرة بيان
 نسبة المساهمة
 )هامش الدخل(

 م0234 م0235 م0234 م0235 م0234 م0235 م0234 م0235

التجزئة قطاع 
 والتشغيل

588.558.287 481.381.131 (516.213.353) (413.366.629) 27.884.879 21.964.451 52.36% 53.94% 

شركة النادي 
 السعودي للسيارات 

 ساتا

21.292.312 28.134.295 (9.469.864) (11.297.699) 11.328.443 12.336.596 21.98% 84.53% 

شركة أسطول 
 النقل

15.823.226 11.261.815 (11.896.764) (7.346.323) 8.981.462 2.418.477 7.61% 6.43% 

شركة زيتي 
 للخدمات البترولية

111.631.411 - (112.162.212) - 9.619.139 - 13.61% - 

 - - - - 11.915.131 15.316.774 (11.915.131) (15.316.774) تسويات

 %111 %111 87.264.524 51.713.473 (416.115.976) (618.841.424) 458.871.511 665.143.912 اإلجمالي

  الشركات التابعة بينلمعامالت المالية المتداخلة عمل تسويات لتم. 

  م.8773أبريل  89تم اإلستحواذ على شركة زيتي للخدمات البترولية في 
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 تقرير مجلس اإلدارة
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

  م0235ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 

     38 من 47 صفحة
 

 

 

 

 

 
  م.8773أبريل  89تم اإلستحواذ على شركة زيتي للخدمات البترولية في  
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 تقرير مجلس اإلدارة
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

  م0235ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 

     38 من 43 صفحة
 

 والتشغيل التجزئةقطاع  0.4

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

 م0235 م0234 م0231 م0230 م0233 القطاع

 528.153.172 416.266.722 827.223.876 814.222.942 211.511.368 ستراحاتالمحطات واال

 11.495.165 14.564.853 17.658.371 17.953.725 15.715.825 المواقف

 511.551.017 412.813.282 144.880.047 100.383.667 007.037.388 اإلجمالي
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 تقرير مجلس اإلدارة
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

  م0235ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 

     38 من 49 صفحة
 

 (والتشغيل )قطاع التجزئة األداء على المستوى الجغرافي 1.4
 يوضح الجدول التالي تحليل اإليرادات على مستوى المناطق كما يلي:

 % م0234 % م0235 القطاع

 %44.65 192.863.566 %44.59 287.981.154 المنطقة الوسطى

 %3.43 86.559.463 %7.28 83.574.712 المنطقة الشمالية

 %26.65 114.316.581 %27.65 147.528.174 المنطقة الشرقية

 %21.22 37.196.515 %21.58 119.525.297 المنطقة الغربية

 %322 412.813.282 %322 511.551.017 اإلجمــــــــــالي

 

 

 

 
  

 المنطقة الغربية
72.55% 

 المنطقة الشمالية
2.75% 

 المنطقة الشرقية
72.65% 

 المنطقة الوسطى
44.58% 

 اإليرادات الجغرافية لقطاع التجزئة والتشغيل



 تقرير مجلس اإلدارة
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

  م0235ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 

     38 من 51 صفحة
 

 ساتا -السعودي للسيارات النادي  شركة 4.4

 السيارات للخمس سنوات الماضية كما يلي: السعود  ناد ال بشركةيوضح الجدول التالي تحليل اإليرادات 

 م0235 م0234 م0231 م0230 م0233 البيان

 13.314.151 21.592.591 28.851.991 21.761.473 15.783.481 الجمركيمبيعات دفاتر المرور 
 1.473.662 1.591.715 1.882.544 1.182.355 977.764 مبيعات الرخص الدولية
 02.090.830 01.384.095 04.681.514 00.794.111 36.736.394 اإلجمالي

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

 

 

 
 

  

 رخص دولية
2.78% 

 تريبتك دولي
19.54% 

 تريبتك يمن
78.55% 

 تريبتك سودان
44.64% 

 مبيعات النادي حسب النوع



 تقرير مجلس اإلدارة
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

  م0235ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 

     38 من 51 صفحة
 

 النقل  شركة أسطول 5.4

 :لخمس سنوات الماضيةاوذلك خالل  النقليوضح الرسم التالي عدد اللترات المنقولة عن طريق شركة أسطول 
 

 
 

 

  جغرافياً.تعتبر إيرادات شركة أسطول النقل متداخلة مع قطاع التجزئة والتشغيل 
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 تقرير مجلس اإلدارة
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

  م0235ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 

     38 من 52 صفحة
 

 شركة زيتي للخدمات البترولية 6.4
 يوضح الجدول التالي تحليل اإليرادات على مستوى المناطق كما يلي:

 % م0234 % م0235 القطاع

 - - %37.12 97.137.184 المنطقة الوسطى

 - - %12.93 14.494.267 الجنوبيةالمنطقة 

 - - %322 333.683.423 اإلجمــــــــــالي

  م.8773أبريل  89اإلستحواذ على شركة زيتي للخدمات البترولية في تم 

 

 

 
  

 المنطقة الوسطى
92.27% 

 المنطقة الجنوبية
17.89% 

 اإليرادات الجغرافية لشركة زيتي للخدمات البترولية



 تقرير مجلس اإلدارة
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

  م0235ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 

     38 من 58 صفحة
 

 أخرى معلومات إدارية وتشغيلية. 5
 القضايا  3.5

  المتعلقة بشركة السباق المتحدة القضية

السعودية  ضد الشركة ةبالمحكمة اإلدارية بجد الشركاء في شركة السباق من ة/ق المقام5475/2 الدعوى
أصدرت المحكمة قرار بوقف ولقد .  تصفية شركة السباقبيطالب فيها والتي  ساسكولخدمات السيارات والمعدات 

بناًء على طلب الشركة إلى أن يتم البت في قضية الشركة ضد أحد الشركاء في شركة السباق سير الدعوى 
 .والمتعلقة ببيع حصة الشركة المتحدة

ضية الحصة تم السير في القضية من جديد وطلب وكيل المدعي من الدائرة إما موافقة وبعد صدور الحكم في ق
 بما لها وما عليها. ساسكوعلى التصفية أو أن يتنازل الشركاء في شركة السباق المتحدة  ساسكو

ة تحويل القضية الى محاسب قانوني للبت فيها وقامت الدائرة بحجز القضية للدراس ساسكوعليه طلب محامي 
محاسبون ومراجعون قانونيون( بتولي تصفية  –والتأمل . وقد قدمت الدائرة العر  الوارد لها من مكتب )العبيدان 

الشركة وطلبت الدائرة تقديم العر  لطرفي القضية للرد بالقبول أو الرف  وفي حالة الرف  سوف تقوم 
 بمخاطبة مكاتب أخرى.

بالتصفية اإلجبارية ، وتم تحديد شركة أسامة عبدا هل الخريجي وشريكه وقد صدر قرار من الدائرة الناظرة للقضية 
كمكتب للقيام بإجراءات التصفية ومازلت تحت اإلجراء لدى مكتب  –و أعمال استشاريمحاسبون قانونيون و  -

 المحاسب القانوني.

 قضايا أخرى متفرقة

لها على بع  المستأجرين والمدينين وذلك لتحصيل متعلقة بمطالبات مالية مستحقة الرفعت الشركة عددًا من القضايا 
العمالية المرفوعة على الشركة ويجر  المالية و مبالغ مستحقة للشركة عن سنوات سابقة ويوجد كذلك بع  القضايا 

الطرق سواء الودية أو  العمل من خالل اإلدارة القانونية في الشركة لمتابعة هذه الحقوق المالية وتحصيلها بجميع
 .ائيةالقض
  هـ من 12/5/1488تاريخ و /ق 6972/1ومن أهم هذه القضايا القضية المرفوعة بديوان المظالم برقم

الشركة ضد كل من وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة اإلسكان وفحواها أن الشركة تمتلك أر  بمنطقة 
ء من األر  ، وقد تم إحالة حفر الباطن وقامت وزارة اإلسكان عن طريق بلدية حفر الباطن بإستقطاع جز 

القضية لبلدية  التي بدورها أحالتالدعوى إلى المحكمة العامة بالريا  ومن ثم تم تحويلها إلى هيئة النظر 
الذ  ها صدر خطابوالتي على أثرها رضين للوقوف على الموقع وتحديد التداخل بين األمدينة الحفر الباطن 
 .(2م41718بمقدار ) ساسكوسكان على أر  يفيد تعد  وزارة اإل

  هـ بالمحكمة العامة بتبوك 17/19/1484وتاريخ  2186835/84كما أن الشركة تتابع القضية رقم
والمرفوعة من الشركة ضد هيئة المدن الصناعية وأمانة مدينة تبوك بخصوص بطالن صك هيئة المدن 

ناعية بمدينة تبوك والمطالبة وذلك فيما يخص التداخل مع أر  الشركة المملوكة لها بالمنطقة الص
بالتعوي  عن قيمة األر  في حال تعذر إستالمها ، والتي على أثرها تم تحويل المعاملة إلى هيئة النظر 

 بناءً وذلك بأن صك الشركة هو الصك األقدم  واأفاد حيث في مدينة تبوك لإلستفسار عن وضع الصك 
عليه قرر القاضي إحالة  ناءً وب ، ن مقر الهيئة هو الريا أفادة الواردة من كتابة عدل تبوك وبحجة على اإل

، ومازالت القضية في المقر الرئيسي لهيئة مدن بالريا   حيثالدعوى إلى المحكمة العامة بالريا  
 المتابعة.

 
  



 تقرير مجلس اإلدارة
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

  م0235ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 

     38 من 54 صفحة
 

 الكوادر البشرية  0.5

 كما يلي: والشركات التابعة لها يوضح الجدول التالي تحليل الكوادر البشرية في الشركة

 م0234 م0235 الفئة م
 2 2 إدارة عليا  .3

 192 253 إدارة وسطى وتنفيذية  .0

 684 1151 عمالة وفنيين  .1

 808 3433 اإلجمالي
 

  



 تقرير مجلس اإلدارة
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

  م0235ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 

     38 من 55 صفحة
 

  الشركات التابعة 1.5
 . وحالة تأسيسها )ذات مسئولية محدودة( أدناه ملخص الشركات التابعة يبين الجدول

 المقر الرئيسي نشاطها الرئيسي إسم الشركة التابعة
 دولة التأسيس

المباشرة  نسبة الملكية
 مالحظات والغير مباشرة

ات السيارات استثمار شركة 
 والمعدات المحدودة

 (ألف لاير سعودي 522)

إقامة الورش إلصالح السيارات والمعدات ـ 
وتصدير قطع  استيرادغسيل وتشحيم السيارات ـ 

وبيع  استيراد  -التدريب قامة مراكز إالغيار ـ 
 .ها استثمار األدوات ـ شراء األراضي و 

 السعوديةالمملكة العربية 
 ساسكو% 111 الريا 

تم التأسيس في 
 م2111

 شركة أسطول النقل المحدودة
 (ماليين لاير سعودي 5)

نقل البضائع والمهمات ـ نقل المنتجات البترولية 
وتصدير وتجارة الجملة إقامة وتشغيل  استيرادـ 

وتأجير ورش صيانة ـ خدمات اإلعالن على 
 .الناقالت والمركبات 

 المملكة العربية السعودية
 ساسكو% 111 الريا 

تم التأسيس في  
 م2111

شركة النادي السعودي للسيارات 
 المحدودة
 ساتا

 (ألف لاير سعودي 522)

دارة وصيانة وتشغيل حلبات رياضة  إقامة وا 
السيارات والدراجات النارية ، إقامة المعار  

، مجال السيارات والدراجات الناريةالمتخصصة في 
إقامات السباقات والفعاليات الخاصة برياضة 
السيارات والدراجات النارية، المشاركة في سباقات 
 والفعاليات الخاصة برياضة السيارات ، إقامة

، تقديم  السيارات مدارس لتعليم مهارات رياضة
ورش صيانة  خدمة اإلسعاف على الطريق،
وتصدير  استيرادالسيارات والدراجات النارية و 

السيارات  وتجارة الجملة والتجزئة في قطاع غيار
 وأدواتها وصيانتها واإلطارات.

 المملكة العربية السعودية
 ساسكو% 111 الريا 

تم التأسيس في  
 م2112

 النخلة األولىشركة 
 (ألف لاير سعودي 522)

قامة وصيانة وتشغيل  مقاولت عامة للمباني وا 
 المباني السكنية والتجارية وأعمال الطرق.

 المملكة العربية السعودية
 الريا 

 ساسكو% 111
تم التأسيس في  

 م2112

 ساسكونخلة شركة 
 (ألف لاير سعودي 522)

 وبيع المواد الغذائية. استيراد
 المملكة العربية السعودية

 الريا 
 ساسكو% 111

تم التأسيس في  
 م2114

 ساسكوواحة شركة 
 (ألف لاير سعودي 522)

 تقديم خدمات اإليواء.
 المملكة العربية السعودية

 الريا 
 ساسكو% 111

تم التأسيس في  
 م2114

 ساسكوإمتياز شركة 
 (ألف لاير سعودي 522)

 "ساسكومنح إمتياز تشغيل "محطات 
 ".ساسكوو" تموينات نخلة 

 المملكة العربية السعودية
 الريا 

 ساسكو% 111
تم التأسيس في  

 م2115

 زيتي للخدمات البتروليةشركة 
دارة إقامة ألف لاير سعودي( 17.5)  الوقود محطات وتشغيل وا 

 المملكة العربية السعودية
 ساسكو% 111 الريا 

تم تأسيسها في 
 م 2117

 عليها ستحواذالتم و 
 م2115في  

 



 تقرير مجلس اإلدارة
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

  م0235ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 

     38 من 56 صفحة
 

 مجلس اإلدارة واللجان .6

 تشكيل المجلس  3.6

  م قدم معالي الدكتور/ عزام بن محمد الدخيل إستقالته من مجلس اإلدارة للدورة 11/12/2115بتاريخ
للتعليم بالمملكة وتفرغه التام م بتعيينه وزيرًا 29/11/2115العاشرة ، وذلك لصدور األمر الملكي الكريم في 

م على أن تسر  من تاريخ 12/12/2115لهذا المنصب ، وقد أقر مجلس اإلدارة قبول اإلستقالة بتاريخ 
 إقرارها.

  م صدر قرار مجلس اإلدارة بالموافقة على تعيين األستاذ/ علي بن محمد أبا الخيل 18/12/2115في
لمجلس إعتبارًا من تاريخ القرار وحتى نهاية الدورة العاشرة عضوًا بمجلس اإلدارة في المقعد الشاغر با

م . وقد وافقت الجمعية العامة العادية الثالثة والثالثون المنعقدة في 2115يونيو  29للمجلس المنتهية في 
 م على هذا التعيين.16/15/2115

 م بموجب 81/16/2115ريخ من تا عتباراً إ الحادية عشرللدورة  تولى مجلس اإلدارة الحالي إدارة الشركة
 هـ الموافق17/17/1486المنعقدة في تاريخ  الثالثة والثالثون موافقة الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة العادية  اجتماعوفي .  م29/16/2113تنتهي في  م ولمدة ثالث سنوات16/15/2115
 عضوين إنتخابتم م 25/11/2115 هـ الموافق12/11/1487في تاريخ الرابعة والثالثون المنعقدة 

 تعديل تم أن بعد وذلك ، الحالية الدورة ستكمالل اإلدارة مجلس في المستحدثين المقعدين لشغل إضافيين
( 7) من بدلً  أعضاء( 9) اإلدارة مجلس أعضاء عدد ليصبح للشركة األساسي النظام من( 16) المادة

 .أعضاء

  إختيار األستاذ/ إبراهيم م 16/15/2115 هـ الموافق17/17/1486مجلس اإلدارة بتاريخ  اجتماعبكما تم
واألستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي عضوًا  الحادية عشربن محمد الحديثي رئيسًا لمجلس اإلدارة للدورة 
 .لحقاً  بالدورة الجديدةمنتدبًا للمجلس ، كما تم تشكيل اللجان الخاصة 

 

 تصنيف األعضاء  0.6

تصنيف   المنصب االسم .م
 العضوية

 غير تنفيذ  رئيس مجلس اإلدارة ـ رئيس اللجنة التنفيذية األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي  .3

 مستقل عضو مجلس اإلدارة ـ رئيس لجنة المراجعة األستاذ/ ناصر بن عبد اهلل العوفي  .0

 مستقل لجنة المراجعة عضوعضو مجلس اإلدارة ـ  األستاذ/ سليمان بن علي الخضير  .1

 مستقل عضو مجلس اإلدارة ـ رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت األستاذ/ عجالن بن عبد الرحمن العجالن  .4

 مستقل عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ ماجد بن محمد العثمان  .5

 األستاذ/ رياض بن صالح المالك  .6
، عضو لجنة عضو مجلس اإلدارة ـ عضو اللجنة التنفيذية 

 تنفيذ  الرئيس التنفيذ  –الترشيحات والمكافآت 

 مستقل لجنة الترشيحات والمكافآت عضوعضو مجلس اإلدارة ـ  األستاذ/ علي بن محمد أبا الخيل  .7

 مستقل عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ فواز بن سليمان الراجحي  .8

 تنفيذ  العضو المنتدب –عضو مجلس اإلدارة ـ عضو اللجنة التنفيذية  األستاذ/ سلطان بن محمد الحديثــي  .9



 تقرير مجلس اإلدارة
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

  م0235ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 

     38 من 57 صفحة
 

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  1.6

  م بواقع 2114على مكافأة مالية عن العام المالي  )الدورة العاشرة( اإلدارةحصل أعضاء مجلس
 ( لاير سعود  لكل عضو.211.111)

  بدل حضور جلسات  م على2115ديسمبر  81حصل أعضاء المجلس خالل العام المالي المنتهي في
 ( لاير سعود .211.111بمبلغ ) المنبثقةمجلس اإلدارة واللجان 

 عن العام المالي ات اجتماعوبدلت حضور  حصل أعضاء لجنة المراجعة من خارج المجلس على مكافآت
 ( لاير سعود .114.111بلغت ) م 2115ديسمبر  81المنتهي في 

  ات عن اجتماعمن خارج المجلس على مكافآت وبدلت حضور  الترشيحات والمكافآتحصل أعضاء لجنة
 ( لاير سعود .26.111م  بلغت )2115ديسمبر  81العام المالي المنتهي في 

 والتنفيذيين  المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار 4.6
 في الشركة كما يلي: يوضح البيان التالي ما تم صرفه ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

أعضاء المجلس  البيان
 التنفيذيين

أعضاء المجلس 
غير التنفيذيين / 

 المستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى 
 الرئيس التنفيذي بما فيهمالمكافآت والتعويضات 

 والمدير المالي

 8.362.111 - 1.244.711 الرواتب والتعويضات 
 74.777 158.111 57.111  البدلت 

 921.316 1.211.111 313.682 المكافآت الدورية والسنوية 
أ  تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع 

 - - - بشكل شهر  أو سنو  
 

 ات المجلس اجتماع 5.6
 :النحو التالي م )الدورة العاشرة( على2115مجلس اإلدارة خالل عام ات اجتماع سجل حضوريبين الجدول التالي 

 (3رقم ) اجتماع العضو اسم م
 م32/20/0235

 (0رقم ) اجتماع
 م01/24/0235

نسبة 
 الحضور

     111% ألستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثيا  .3

     111% ناصر بن عبد اهلل العوفي األستاذ/  .0

     111% عجالن بن عبد الرحمن العجالن األستاذ/  .1

     111% زياد بن عبد اللطيف العيسى األستاذ/  .4

     111% علي بن محمد أبا الخيل األستاذ/  .5

    × 51% / بندر بن عبد الرحمن الزاملالمهندس  .6

     111% سلطان بن محمد الحديثي  األستاذ/  .7
 تفوي  أحد أعضاء المجلس. ×   حضور أصالة 



 تقرير مجلس اإلدارة
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

  م0235ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 

     38 من 53 صفحة
 

 :النحو التالي م )الدورة الحادية عشر( على2115مجلس اإلدارة خالل عام ات اجتماع سجل حضوريبين الجدول التالي 

 (1رقم ) اجتماع اسم العضو م
 م26/25/0235

 (4رقم ) اجتماع
 م35/33/0235

 (5رقم ) اجتماع
 م31/30/0235

 (6رقم ) اجتماع
 م08/30/0235

نسبة 
 الحضور

         111% ألستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثيا  .3

         111% ناصر بن عبد اهلل العوفي األستاذ/  .0

 الخضير علي بن سليمان/ األستاذ  .1
تم اإلنتخاب في 

       111% م25/11/2115

   75% اعتذر     عجالن بن عبد الرحمن العجالن األستاذ/  .4

   51% اعتذر   عبر الهاتف العثمان محمد بن ماجد/ األستاذ  .5

         111% المالك صالح بن رياض/ األستاذ  .6

        × 75% الخيل أبا محمد بن علي/ األستاذ  .7

 الراجحي سليمان بن فواز/ األستاذ  .8
تم اإلنتخاب في 

   66.67% اعتذر   م25/11/2115

         111% سلطان بن محمد الحديثي  األستاذ/  .9
 تفوي  أحد أعضاء المجلس. ×   حضور أصالة 

 
 إقرارات المجلس  6.6

 الحسابات أ عّدت بالشكل الصحيحسجالت  أن . 

 بفاعلية ون ّفذ سليمة أسس على أ عدّ نظام الرقابة الداخلية  أن. 

  قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.في يذكر  ل يوجد أ  شكأنه 

 
 تأكيدات المجلس  7.6

  أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أ  راتب تنازل بموجبه  اتفاقل يوجد أ  ترتيبات أو
تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أ  حقوق في  اتفاقأو تعوي  كما ل يوجد أ  ترتيبات أو 

 األرباح.

  ليوجد وصف لفئات وأعداد أ  أدوات دين قابلة للتحويل وأ  أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب
أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية الحالية ، ول يوجد أ  عو  حصلت 

 ل ذلك.عليه الشركة مقاب

  ليوجد وصف أل  حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو
 مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

   ستردادأو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أل  أدوات دين قابلة لال استردادليوجد أ. 
 

  



 تقرير مجلس اإلدارة
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

  م0235ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 

     38 من 59 صفحة
 

 والعقود التي فيها مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذييناألعمال  8.6
 مجلس اإلدارة 3.8.6

 :النحو التاليمصلحة لبع  أعضاء مجلس اإلدارة علي  ذاتتوجد أعمال وعقود 

 .تم التبليغ 

o القادم الذ  سيتم تحديد موعده لحقًا. جتماعتبليغ الجمعية العامة بهذه التعامالت في ال تميس 

o البترولية للخدمات زيتي بشركة الشركاء حصص ملكية نقل من اإلنتهاء العدل كتابة لدى تم م2115 أبريل 29 بتاريخ 
 والبالغة( مقفلة مساهمة شركة) المدائن نجمة مجموعة شركة الشريك حصة نقل تم حيث ، ساسكو شركة إلى
 ، (ساسكو) والمعدات السيارات لخدمات السعودية الشركة إلى الشركاء حصص من%( 95) تمثل حصة( 8.562.511)

 شركة إلى الشركاء حصص من%( 5) تمثل حصة( 137.511) البالغة العثمان محمد بن ماجد الشريك وحصة

 البيان ذوي العالقة العقود/األعمال الجهة
 تبليغ

 المجلس
 تبليغ
 الجمعية

 ستثمارشركة نهاز لال

من شركة  موقع استئجارعقد 
بغر   ستثمارنهاز لال

ها كمقر لشركة أسطول استخدام
 النقل )شركة تابعة(.

 أ. إبراهيم بن محمد الحديثي
 رأس المال( % من1.12)عضو بمجلس اإلدارة ويمتلك 

 أ. سلطان بن محمد الحديثي
 رأس المال( % من1.12)عضو بمجلس اإلدارة ويمتلك 

ألف لاير  821قيمة العقد 
عام هجرى سنويًا لمدة 

من  تبدأ
 ه.16/14/1486

     
 م2115 /6/5في 

 شركة داكن اإلعالمية
تقديم خدمات وأعمال في 

 مجال الدعاية واإلعالن.

 أ. إبراهيم بن محمد الحديثي
 رأس المال( % من88.84)يمتلك 

 أ. سلطان بن محمد الحديثي
 رأس المال( % من88.88)يمتلك 

أعمال دعاية وأعالن 
      ألف لاير. 45بمبلغ 

 م2115 /6/5في 

 ستثمارشركة ُملكية لال

ية استثمار إدارة محفظة 
مليون لاير بشركة  51بمبلغ 

 األهلي المالية.

 أ. إبراهيم بن محمد الحديثي
 % من رأس المال(17.67)عضو بمجلس اإلدارة ويمتلك 

 سليمان بن علي الخضيرأ. 
 % من رأس المال(1.67)يمتلك 

 العثمانماجد بن محمد أ. 
 (% من رأس المال1.67يمتلك )

 أ. سلطان بن محمد الحديثي
 % من رأس المال(21.45)عضو بمجلس اإلدارة ويمتلك 

عقد إدارة محفظة بقيمة 
      مليون لاير. 51

 م2115 /6/5في 

مواقع مستأجرة من قبل 
شركة زيتي للخدمات 

 البترولية

شركة زيتي  استئجار
للخدمات البترولية عدد 

( مواقع من بع  7)
الشركات التي فيها مصلحة 
)مباشرة أو غير مباشرة( 

 عليها. ستحواذقبل ال

 أ. إبراهيم بن محمد الحديثي
ها( ، من رأس مال %1.12يمتلك ) ستثمارشركة نهاز لالعضو مجلس إدارة 

)يمتلك حصة مباشرة وغير رئيس مجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات 
% من رأس مالها( ، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة 97.75مباشرة 

% من رأس مالها( ، رئيس 97.75المدائن )يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة 
% 42.96مجلس إدارة شركة زوايا العقارية )يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة 

 من رأس مالها(.
 انماجد بن محمد العثمأ. 

عضو مجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات ، العضو المنتدب لشركة 
مجموعة نجمة المدائن ، عضو مجلس إدارة شركة زوايا العقارية )يمتلك حصة 

 % من رأس مالها(.1.29
 أ. سلطان بن محمد الحديثي

ها( ، من رأس مال %1.12يمتلك ) ستثمارشركة نهاز لالعضو مجلس إدارة 
ارة شركة نجمة المدائن للعقارات ، عضو مجلس إدارة شركة عضو مجلس إد

% 1.3مجموعة نجمة المدائن ، العضو المنتدب لشركة زوايا العقارية )يمتلك 
 من رأس مالها(.

محطتين من شركة نهاز 
محطات  8،  ستثمارلال

من شركة نجمة المدائن 
للعقارات ، محطة من 
من مجموعة نجمة 

، ومحطة من  المدائن
شركة زوايا العقارية ، 

مليون  1.3بإجمالي مبلغ 
 لاير.

  
سيتم العر  

 جتماعفي ال
 القادم

مسحوبات وقود من 
شركة زيتي للخدمات 

وتأجير لوحات  البترولية
 وغرف سكنية إعالنية

)شركة نهاز  من قبل
، شركة إبراهيم  ستثمارلال

الحديثي ، شركة نجمة 
المشاريع ، شركة نجمة 
المدائن للعقارات وشركة 

، شركة  الحراسات األمنية
،  زوايا ، شركة بوابة المرح

 (.أ. ماجد العثمان

 أ. إبراهيم بن محمد الحديثي
ها( ، من رأس مال %1.12يمتلك ) ستثمارشركة نهاز لالعضو مجلس إدارة 

رئيس مجلس إدارة شركة إبراهيم الحديثي )يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة 
)يمتلك  المشاريع% من رأس مالها( ، رئيس مجلس إدارة شركة نجمة 93.25

، رئيس مجلس إدارة شركة  % من رأس مالها(5حصة مباشرة وغير مباشرة 
% من رأس 97.75مجموعة نجمة المدائن )يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة 

)يمتلك حصة مباشرة  شركة الحراسات األمنية، رئيس مجلس إدارة شركة  مالها( 
، رئيس مجلس إدارة شركة زوايا العقارية  % من رأس مالها(111وغير مباشرة 

% من رأس مالها( ، رئيس مجلس 42.96)يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة 
% 97.75مباشرة وغير مباشرة إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات )يمتلك حصة 

من رأس مالها( ، رئيس مجلس إدارة شركة بوابة المرح )يمتلك حصة مباشرة 
 .% من رأس مالها(97.75وغير مباشرة 

 ماجد بن محمد العثمانأ. 
شركة نجمة المدائن العضو المنتدب لشركة نجمة المشاريع ، العضو المنتدب ل

العضو المنتدب لشركة  ، المرح بوابةللعقارات ، العضو المنتدب لشركة 
عضو مجلس إدارة شركة زوايا العقارية )يمتلك حصة  الحراسات األمنية ،

 % من رأس مالها(.1.29
 أ. سلطان بن محمد الحديثي

ها( ، من رأس مال %1.12يمتلك ) ستثمارشركة نهاز لالعضو مجلس إدارة 
إدارة شركة  عضو مجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات ، عضو مجلس

، العضو المنتدب بوابة المرح ، عضو مجلس إدارة شركة الحراسات األمنية 
 % من رأس مالها(.1.3لشركة زوايا العقارية )يمتلك 

بلغت منذ تاريخ 
أبريل  29في  ستحواذال

 81م وحتى 2115
 م مبلغ2115ديسمبر 

 ألف لاير. 139

  
سيتم العر  

 جتماعفي ال
 القادم

المدائن شركة نجمة 
 للسفر والسياحة

مسحوبات تذاكر لشركة زيتي 
 للخدمات البترولية

 أ. إبراهيم بن محمد الحديثي
 .مجموعة نجمة المدائن رئيس مجلس إدارة شركة 

 ماجد بن محمد العثمانأ. 
 .مجموعة نجمة المدائن العضو المنتدب لشركة 

 أ. سلطان بن محمد الحديثي
 .نجمة المدائن مجموعةشركة عضو مجلس إدارة 

بلغت منذ تاريخ 
أبريل  29في  ستحواذال

 81م وحتى 2115
 م مبلغ2115ديسمبر 

 ألف لاير. 125

  
سيتم العر  

 جتماعفي ال
 القادم



 تقرير مجلس اإلدارة
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

  م0235ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 

     38 من 61 صفحة
 

 كدفعة لاير 61.874.334 مبلغ بسداد الشركة قامت وقد.  (اسكوسل تابعة شركة) المحدودة والمعدات السيارات اتاستثمار 
 الحساب في فرق عن عبارة لاير 8.874.334 إلى باإلضافة األولية الشراء قيمة لاير 53.111.111 تتضمن أولية

 . الحالي التقدير  والحساب م2114 نوفمبر 81 في الحصص وشراء بيع يةاتفاق توقيع بتاريخ تم الذ  األولي التقدير 

 السعودية الشركة استحواذ علىقد وافقت  م2115 يناير 13 المنعقدة بتاريخ والثالثون الثانية العادية العامة الجمعيةوكانت 
 ذو أطراف يوجد بأنه علماً  ، البترولية للخدمات زيتي شركةب الشركاء حصص على( ساسكو) والمعدات السيارات لخدمات
 : وهم عالقة

 مجموعة إدارة مجلس ورئيس ساسكو إدارة مجلس رئيس الحديثي محمد بن إبراهيم/  األستاذ -أ
 (. مباشرة غير حصة يمتلك) المدائن نجمة

 إدارة مجلس وعضو المنتدب ساسكو إدارة مجلس عضو الحديثي محمد بن سلطان/ األستاذ -ب
 . المدائن نجمة مجموعة

 إدارة مجلس وعضو ساسكو إدارة مجلس عضو العيسى عبداللطيف بن زياد/ األستاذ -جـ
 . المدائن نجمة مجموعة

 

 المدراء التنفيذيين 0.8.6

  أو المدير المالي أو أ  مدير تنفيذ  أو أل   للرئيس التنفيذ ل توجد أ  أعمال أو عقود فيها مصلحة
 منهم. شخص ذو عالقة بأ 

  



 تقرير مجلس اإلدارة
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

  م0235ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 

     38 من 61 صفحة
 

 اللجنة التنفيذية  9.6
 :  كل من تضم

 رئيس مجلس اإلدارة  )رئيس اللجنة التنفيذية(   األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي .1
  الرئيس التنفيذ )عضو اللجنة التنفيذية(  عضو مجلس اإلدارة   المالكريا  بن صالح / األستاذ .2

 العضو المنتدبعضو مجلس اإلدارة  )عضو اللجنة التنفيذية(   األستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي .8

 والمهام االختصاصات 3.9.6

 بداء الرأ  لشركة والتشغيلية والميزانيات الخاصة باراتيجية دراسة الخطط اإلست  مجلس اإلدارة.  لعرضها علىوا 

  القرارات بموجب الصالحيات المفوضة لها ، ومناقشة  اتخاذمراجعة ومتابعة تنفيذ جميع مشاريع الشركة و
مسبباتها وسبل معالجتها والتوصية بالحلول  استجالءالمعوقات التي تصادف تنفيذ المشاريع المختلفة و 

 المناسبة لها.

 ية حول الموضوعات ذات األهمية العالية التي تتطلب إصدار قرارات من قبل دراسة وتقديم الموافقات المبدئ
 مجلس اإلدارة.

 القرارات حول المسائل المخولة لها من المجلس التي تكون خارج نطاق صالحية العضو المنتدب  اتخاذ
لموارد البشرية ات واستثمار للشركة ، وقد تشتمل تلك المسائل على مواضيع لها عالقة بال والرئيس التنفيذ 

 والتعوي  وتقنية المعلومات والنفقات الرأسمالية والمشتريات وغيرها في الحدود المخولة للجنة.

 ية للشركة ويشمل ذلك:ستثمار والسياسات ال ستثمارتحديد أهداف ال 

o وفقًا للقيود النظامية المتبعة. ستثماراألصول المسموح بها لال 

o .تحديد أنواع األصول 

o  ات وبتحديد مستويات تحمل المخاطر وتنوع األصول ستثمار واألهداف طويلة المدى المتعلقة بالالسياسات
 داخليًا وخارجيًا. ستثمارواإلختيار بين ال ستثماروعمالت ال

o والوصاية عليها. ستثمارتحديد طبيعة ترتيبات إدارة ال 

o ر .ية وتقييم أدائهم بشكل دو ستثمار تعيين مدراء وأمناء المحافظ ال 

o .تحديد كيفية ومدى تكرار قياس تحليل األداء 

o ية المحددة ، ويمكن للجنة التنفيذية تخويل ستثمار حسب السياسة ال ستثمارالموافقة على مختلف عمليات ال
صالحيات الموافقة في حدود مالية معينة للمدير العام/المدير المالي لممارستها إما بالتضامن أو على إنفراد 

 التفوي  الممنوح. لشروط وفقاً 

o ية للشركة بناء على تقييم األداء.ستثمار مراجعة ودراسة السياسة ال 

o إلى  ستثمارالمنفذة وتقديم تقارير عن نتائج ال ستثمارلتحديد نجاح إستراتيجيات ال ستثمارتقييم نتائج ال
 ية.ية الرئيسسترشادية والمبادئ الستثمار المجلس والتأكد من التقيد بالسياسة ال

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

  القرارات التي تمكن اإلدارة من وضعها موضع التنفيذ. اتخاذمراجعة اللوائح اإلدارية مع إدارة الشركة و 

 لتذليل الصعاب التي تعتر  أعمال تصالت مع كبار المسئولين في الجهات الحكومية واألهلية إجراء اإل
 الشركة وشرح برامجها للمسئولين.

 .بداء التوصيات المناسبة  تقويم التصاميم والمواصفات الفنية وا 

 القرارات المناسبة بشأن الموضوعات التي يفو  مجلس اإلدارة اللجنة بمناقشتها واإلطالع عليها  اتخاذ
 القرارات المناسبة بشأنها. اتخاذو 

 كل ما من شأنه أن يدفع العمل ويحقق أغرا  الشركة في حدود األنظمة واللوائح والقرارات الصادرة القيام ب
 من المجلس.

 على المحطات القائمة أو األراضي لغر  إنشاء محطات عليها في حدود  ستحواذالقيام بعمليات الشراء وال
 صالحياتها.

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



 تقرير مجلس اإلدارة
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

  م0235ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 

     38 من 62 صفحة
 

 المنجزاتأهم  0.9.6

  واللوائح والسياسات  الهيكل التنظيميمتابعة مشروع تقييم اإلستراتيجية وتقييم الحوكمة بالشركة و تحديث
 متخصصة.الشركة ال إحدى مع حسب العقد الموقعلشركة وشركاتها التابعة با

 موافقة عليها.لبالتوصيات إلى مجلس اإلدارة لالموازنة التقديرية للشركة وشركاتها التابعة والرفع  اعتماد 

 .متابعة األداء المالي للشركة وشركاتها التابعة 

 على محطات وأراضي محطات حسب إستراتيجية التوسع المعتمدة من المجلس.  ستحواذال اعتماد 

  الشركة ورفع التوصيات بشأنها.ومواقع متابعة الجهات الحكومية المعنية بأراضي 

 .متابعة تنفيذ مشاريع الشركة 

 الدخول في المنافسات الحكومية بعد دراستها. اعتماد 

 إلى مجلس اإلدارة بشأنها ورفع التوصيات عقود التأجير مع الشركاء اإلستراتيجيين الموافقة على توقيع. 

 طلبات لجنة تأهيل شركات محطات الوقود إلى أن تم الحصول على شهادة التأهيل من وزارة متابعة مت
 الشئون البلدية والقروية.

  وتموينات نخلة. ساسكومتابعة مشروع اإلمتياز الخاص بمحطات 

  ات الشركة والسيولة بها ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة.استثمار تقييم 

 بع  السياسات التنظيمية الخاصة بإدارة الموارد البشرية. اعتماد 

 .متابعة قضايا الشركة 

 اتجتماعاال 1.9.6
 :النحو التالي م )الدورة العاشرة( على2115خالل عام  اللجنة التنفيذيةات اجتماع سجل حضوريبين الجدول التالي 

 اسم العضو م
 (3رقم ) اجتماع

 م32/20/0235

 (0رقم ) اجتماع

 م01/24/0235
 نسبة الحضور

     111% إبراهيم بن محمد الحديثي األستاذ/  .3

 عزام بن محمد الدخيل الدكتور/  .0

 الكريم الملكي األمر لصدور وذلك ، العاشرة للدورة اإلدارة مجلس من إستقالته قدم
 ، المنصب لهذا التام وتفرغه بالمملكة للتعليم وزيراً  بتعيينه م29/11/2115 في
 من تسر  أن على م12/12/2115 بتاريخ اإلستقالة قبول اإلدارة مجلس أقر وقد

 إقرارها. تاريخ

     111% سلطان بن محمد الحديثي األستاذ/  .1

 حضور أصالة. 

 :النحو التالي ( علىالحادية عشرم )الدورة 2115خالل عام  اللجنة التنفيذيةات اجتماع سجل حضوريبين الجدول التالي 

 اسم العضو م
 (1رقم ) اجتماع

 م32/33/0235

 (4رقم ) اجتماع

 م08/30/0235
 نسبة الحضور

     111% إبراهيم بن محمد الحديثي األستاذ/  .3

     111% رياض بن صالح المالك /األستاذ  .0

     111% سلطان بن محمد الحديثي األستاذ/  .1

 حضور أصالة. 



 تقرير مجلس اإلدارة
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

  م0235ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 

     38 من 68 صفحة
 

 لجنة المراجعة  32.6
 كل من :  تضم

 )رئيس لجنة المراجعة(  عضو مجلس اإلدارة    األستاذ/ ناصر بن عبد ا هل العوفـي    .1
 (من خارج المجلس)عضو  عضو لجنة المراجعة   الحميد  بن إبراهيم  الدكتور/ عبدالرحمن .2
 (عضو لجنة المراجعة) عضو مجلس اإلدارة       سليمان بن علي الخضيراألستاذ/  .8

 والمهام ختصاصاتاإل 3.32.6
 المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال  أنشطةإلشراف على ا

 .والمهام التي حددها مجلس اإلدارة

 دراسة تقارير ومالحظات إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها. 

  وتوصياتها في شأنه.دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها 

 يتهم.استقاللية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم والتأكد من التوص 

  أ  عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء  اعتمادمتابعة أعمال المحاسبين القانونيين و
 قيامهم بأعمال المراجعة.

 بداء ملحوظاتها عليها. دراسة خطة المراجعة مع  المحاسب القانوني وا 

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

 .دراسة خطة المراجعة الداخلية مع المراجع الداخلي والتأكد من تطبيقها 

  بداء الرأ  والتوصية في شأنها.دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة و  ا 

 .بداء الرأ  والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها  دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وا 

  تقويم فاعلية الشركة للمخاطر وتقويم أنظمة المراجعة الداخلية ، ودقة التقارير المالية واإلدارية ، ومراجعة
ات اإلشرافية ، ومراقبة أعمال المراجعين الخارجيين والداخليين تقارير اإلدارة والمعلومات التي تطلبها السلط

 والتنسيق فيما بينهم وضمان اإللتزام بقواعد التعامالت المالية واإلدارية والسلوك المهني.

 واإلجراءات الوقائية والتصحيحية  مراقبة مخاطر األعمال التي تتعر  لها الشركة والرفع بالتوصيات الالزمة
 .الالزمة

 .إسداء النصح وتقديم المساعدة الالزمة لرؤساء الوحدات الوظيفية لتحديد وتقليل المخاطر 

  تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر وتقويم أنظمة الرقابة دراسة قابلية الشركة للمخاطر بصورة منتظمة ، و
 الداخلية. 

 اعلية أنظمة الرقابة الداخلية بطريقة التحقق من فاعلية تصميم األنشطة الرقابية في الشركة، والتأكد من ف
 مناسبة تمكن من الحد من وقوع الغش واألخطاء الجسيمة.

 المنجزاتأهم  0.32.6

 خطة عمل المراجعة الداخلية بالشركة ومتابعتها. اعتماد 

 .اإلطالع على تقارير المراجعة الداخلية المختلفة ورفع التوصيات بشأنها 

  ة والتوصية بشأنها.ستشاريمع إحدى المكاتب المتابعة تقارير تقييم المخاطر 

 ورفع التوصيات بشأنها. دراسة القوائم المالية السنوية والربع سنوية 

 ية المراجع الخارجي للشركة.استقاللمن  التأكد 

  للشركة. المحاسبين القانونيينالتوصية بإختيار  

  بشأن ذلك.اإلطالع على هيكل إدارة المراجعة الداخلية ورفع التوصيات 

 التوجيه بإعداد خطة تطبيق معايير المحاسبة الدولية. 



 تقرير مجلس اإلدارة
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

  م0235ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 

     38 من 64 صفحة
 

 اتجتماعاال 1.32.6
 :النحو التالي م )الدورة العاشرة( على2115خالل عام  لجنة المراجعةات اجتماع سجل حضوريبين الجدول التالي 

 (3رقم ) اجتماع اسم العضو م
 م02/23/0235

 (0رقم ) اجتماع
 م00/20/0235

 (1رقم ) اجتماع
 نسبة الحضور م36/24/0235

       111% ناصر بن عبد اهلل العوفي األستاذ/  .3

 عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد الدكتور/  .0
 عضو من خارج المجلس

      111% 

 %88.88 اعتذر   اعتذر بندر بن عبد الرحمن الزامل المهندس/  .1

 حضور أصالة. 

 ( على النحو التالي:الحادية عشرم )الدورة 2115ات لجنة المراجعة خالل عام اجتماعيبين الجدول التالي سجل حضور 

 (4رقم ) اجتماع اسم العضو م
 م34/27/0235

 (5رقم ) اجتماع
 م02/28/0235

 (6رقم ) اجتماع
 نسبة الحضور م39/32/0235

       111% ناصر بن عبد اهلل العوفي األستاذ/  .3

 الحميدعبدالرحمن بن إبراهيم  الدكتور/  .0
 عضو من خارج المجلس

     66.67% هاتفياً 

 سليمان بن علي الخضير األستاذ/  .1

 عضو من خارج المجلس
      111% 

 حضور أصالة. 

 
 
  



 تقرير مجلس اإلدارة
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

  م0235ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 

     38 من 65 صفحة
 

  الترشيحات والمكافآتلجنة  33.6
 كل من :  تضم

 ( الترشيحات والمكافآت)رئيس لجنة  عضو مجلس اإلدارة   عجالن بن عبد الرحمن العجالن  األستاذ/ .1
 الرئيس التنفيذ ( –عضو مجلس اإلدارة  )عضو لجنة الترشيحات والمكافآت    ريا  بن صالح المالك األستاذ/ .2

 عضو مجلس اإلدارة  )عضو لجنة الترشيحات والمكافآت(   علي بن محمد أبا الخيل األستاذ/ .8

 والمهام االختصاصات 3.33.6

  ًللسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح  التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا
 .أ  شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة

  عداد وصف للقدرات المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وا 
يخصصه العضو يلزم أن  بما في ذلك تحديد الوقت الذ  ،والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة 

 .مجلس اإلدارةألعمال 
  ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن واإلدارة التنفيذية العليا بالشركة مراجعة هيكل مجلس اإلدارة

 إجراؤها.
 .قتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة  تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس وا 
  إذا كان العضو  ية األعضاء المستقلين ، وعدم وجود أ  تعار  مصالحاستقاللالتأكد بشكل سنو  من

 .يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى
  ويراعى عند وضع  ،وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

 معايير ترتبط باألداء. استخدامتلك السياسات 

 المنجزاتأهم  0.33.6

 بما في ذلك السير  مراجعة السير الذاتية للمتقدمين لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الحادية عشر ،
 .الذاتية للمرشحين لشغل المقعدين الشاغرين بمجلس اإلدارة

 هيكل مجلس اإلدارة.الدورية لمراجعة ال 

  ية أعضاء مجلس اإلدارة.استقاللالتأكد من 

  التبليغ عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها.اإلطالع على  

 الموظفين. ومكافآت وعمولت حوافزسياسة إضافة بع  الحوافز والعمولت على دليل  اعتماد 

 إجراءات التعيين. استكمالاإلطالع على سير ذاتية لبع  الوظائف القيادية والتوصية ب 

 م.2114مكافآت وحوافز عام  اعتماد 

 المعتمدة. اتحسب السياس م2115لعام  الخاصة بقطاع التجزئة والتشغيل الحوافز والمكافآت اعتماد 

 من مجلس اإلدارة م2116خطة اللجنة لعام  اعتماد. 
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 اتجتماعاال 1.33.6

 :النحو التالي م )الدورة العاشرة( على2115خالل عام ات لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماع سجل حضوريبين الجدول التالي 

 (3رقم ) اجتماع اسم العضو م
 م23/24/0235

 (0رقم ) اجتماع
 نسبة الحضور م07/25/0235

     111% األستاذ/عجالن بن عبد الرحمن العجالن  .3

 الدكتور/عبد اهلل موسى الخلف  .0
 عضو من خارج المجلس

    111% 

 األستاذ/رياض بن صالح المالــك  .1

 من خارج المجلسعضو 
    111% 

 حضور أصالة. 

( على النحو الحادية عشرم )الدورة 2115خالل عام لجنة الترشيحات والمكافآت ات اجتماعيبين الجدول التالي سجل حضور 
 التالي:

 (1رقم ) اجتماع اسم العضو م
 م25/27/0235

 (4رقم ) اجتماع
 م32/29/0235

 (5رقم ) اجتماع
 نسبة الحضور م34/30/0235

       111% األستاذ/عجالن بن عبد الرحمن العجالن  .3

       111% األستاذ/رياض بن صالح المالــك  .0

       111% علي بن محمد أبا الخيلاألستاذ/  .1

 حضور أصالة. 
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 ملكية حصص جوهرية  30.6
 يلي:كما م 2115 والتغيرات خالل عاميوضح الجدول التالي الجهات التي تتملك حصصًا جوهرية في الشركة 

 اإلسم م
 نسبة التملك

ديسمبر  13
 التغير م0234

ديسمبر  13
 م0235

 نسبة
 التغير

 %(8.35) %11.75 %(1.47) %12.22 التجار  ستثمارشركة نهاز لال  .3

 %(2.73) %11.56 %(1.88) %11.39 األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي  .0

 

 مجلس اإلدارة بمجالس أخرى   أعضاءبيان مشاركات  31.6
 يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء مجلس اإلدارة المشاركين في مجالس إدارات شركات أخرى كما يلي:

 اإلسم م
 الشركات المشارك فيها

 غير مدرجة مدرجة

 - األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي  .3

o شركة مجموعة نجمة المدائن 
o شركة أكوان العقارية 
o ستثمارشركة إبراهيم محمد الحديثي لال 
o شركة زوايا العقارية 
o ستثمارشركة نهاز لال 
o (بلدا)المجمعات التجارية المتخصصة  شركة 
o ستثمارشركة م لكية لال 

 شركة أسمنت المتحدة الصناعية o - األستاذ/  ناصر بن عبد اهلل العوفي  .0

 - - األستاذ/ سليمان بن علي الخضير  .1

 - عبدالعزيز الحكير وشركاهشركة فواز  o األستاذ/ عجالن بن عبد الرحمن العجالن  .4

 - األستاذ/ ماجد بن محمد العثمان  .5

o شركة مجموعة نجمة المدائن 
o شركة زوايا العقارية 
o  بلدا(شركة المجمعات التجارية المتخصصة( 
o ستثمارشركة إبراهيم محمد الحديثي لال 

 - - األستاذ/ رياض بن صالح المالك  .6

 ستثمارإسكان للتنمية والشركة  o - األستاذ/ علي بن محمد أبا الخيل  .7

 - - األستاذ/ فواز بن سليمان الراجحي  .8

 مصانع األسالك اتحادشركة  o األستاذ/ سلطان بن محمد الحديثــي  .9

o شركة مجموعة نجمة المدائن 
o شركة زوايا العقارية 
o ستثمارشركة نهاز لال 
o ستثمارشركة م لكية لال 
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 ملكية األسهم ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين   34.6
كما   )شاملة ملكية أزواجهم وأوالدهم القصر( يوضح الجدول التالي ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ألسهم الشركة

 يلي:

 اإلسم م
 الملكية

ديسمبر  13 التغير بداية الفترة
 م0235

 نسبة
 التغير

 %16.71 سهم 6.245.852 سهم 398.975 سهم 5.851.877 إبراهيم بن محمد الحديثياألستاذ/   .3

 %21 سهم 1.211 سهم 211 سهم 1.111 األستاذ/ ناصر بن عبد ا هل العوفي  .0

 %483.16 سهم 193.653 سهم 161.744 سهم 86.914 سليمان بن على الخضيراألستاذ/   .1

 %21 سهم 1.211 سهم 211 سهم 1.111 األستاذ/ عجالن بن عبد الرحمن العجالن  .4

 %(79.11) سهم 67.249 سهم( 254.574) سهم 821.328 األستاذ/ ماجد بن محمد العثمان  .5

 %21 سهم 1.211 سهم 211 سهم 1.111 األستاذ/ ريا  بن صالح المالك  .6

 %21 سهم 1.211 سهم 211 سهم 1.111 األستاذ/ علي بن محمد أبا الخيل  .7

 - سهم 1.111 - سهم 1.111 سليمان الراجحياألستاذ/ فواز بن   .8

 %(98.38) سهم 62.443 سهم( 949.176) سهم 1.111.624 األستاذ/ سلطان بن محمد الحديثــي  .9

 - - - - األستاذ/ تامر عبدالمنعم صالح رحيم  .32

 - - - - محمد بن عبدا هل المطلقاألستاذ/   .33

 - - - - محمد أحمد محمد مصطفىاألستاذ/   .30

 - - - - األستاذ/ نجيب حميد يونس  .31

 الجمعية انعقاد يوم تداول بنهاية المساهمين بسجل المقيدون المساهمون يملكها قائمة أسهم( 5) كل مقابل مجاني تم منح سهم 
 م.2115 مايو 6 في العاشرة العادية غير العامة

  م وفقًا لعدد األسهم عند الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة.2115 خالل عامالذين تم تعيينهم  لألعضاءنسبة التغير  احتسابتم 
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  مراقب الحساباتالتوصية بخصوص  35.6
 مراقب الحساباتل توجد هناك أ  مالحظات أو تحفظات من قبل مجلس اإلدارة أو من قبل لجنة المراجعة على 

 األولم هو العام 2115علمًا بأن عام  "قانونيونومراجعون محاسبون  - المحاسبون المتحدون" مكتب الحالي
 .م2116م والربع األول من العام المالي 2115القوائم المالية للشركة للعام المالي ، ويشمل مراجعة  للمكتب
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دارتها7  . المخاطر وا 
 ساسكور لدى مفهوم إدارة المخاط 3.7

ستراتيجيات إدارتها لكي تضمن التعامل مع تلك إإدارة المخاطر هي عملية قياس وتقييم للمخاطر المحتملة وتطوير 
 كتشاف المبكر للمشاكل الفعلية لتقليل آثارها السلبية على الشركة. العمل على اإل اً المخاطر للوقاية منها وأيض

بحيث أن المخاطر ذات الخسائر الكبيرة  ، يتم إتباع عملية إعطاء األولويات ، في حالة إدارة المخاطر المثالية
 أقل تعالج فيما بعد.  حدوثهاحتمالية ا  بينما المخاطر ذات الخسائر األقل و  عالية تعالج أولً  حدوثهاحتمالية ا  و 

. وتقوم إدارة  والبرامج الفعالة لإلدارة العليا ومع السياسات ساسكومع ثقافة إن إدارة المخاطر يجب أن تتكامل 
بتحديد السياسات والمسؤوليات  ساسكوكما تقوم  ، مكن قياسهاإلى أهداف ي إستراتيجيتهابترجمة  ساسكوالمخاطر في 

 تجاه إدارة المخاطر كجزء من الوصف الوظيفي لكل منسوبي الشركة.

 ساسكولدى  إدارة المخاطرأهداف  0.7
 إحكام الرقابة والسيطرة على المخاطر في األنشطة أو األعمال. 
 وعلى جميع مستوياتها.تحديد العالج النوعي لكل نوع من أنواع المخاطر  
العمل على الحد من الخسائر وتقليلها إلى أدنى حد ممكن وتأمينها من خالل الرقابة الفورية أو  

 من خالل تحويلها إلى جهات خارجية.
تحديد التصرفات واإلجراءات التي يتعين القيام بها فيما يتعلق بمخاطر معينة للرقابة على األحداث  

 والسيطرة على الخسائر.
، مع  إعداد الدراسات قبل الخسائر أو بعد حدوثها وذلك بغر  منع أو تقليل الخسائر المحتملة 

األدوات التي تساعد في تجنب حدوث أو  استخداممحاولة تحديد أية مخاطر يتعين السيطرة عليها و 
 تكرار مثل هذه المخاطر.

لك لحماية القدرة على توليد األرباح ، والعمالء وذ ، والدائنين توفير الثقة المناسبة لدى المساهمين 
 رغم أ  خسائر عارضة والتي قد تؤد  إلى تقلص األرباح أو عدم تحققها.

  التعامل مع المخاطرفي  ساسكو أساليب 1.7
  :التقييم 

دارة التغيـر بمـا فـي ذلـك  رتباطهـا إيركز القائم بالتقييم على طريقة اإلدارة لوضـع األهـداف وتحليـل المخـاطر وا 
 : ومالئمتها بأنشطة الشركة

o  الشركةاألهداف على مستوى : 
رشـــادات عمـــا تريـــد  الشـــركةى قيـــام األهـــداف علـــى مســـتوى مـــد  بتـــوفير بيانـــات واســـعة وا 

 .الشركةومع ذلك تكون محددة بالدرجة الكافية بحيث ترتبط مباشرة بهذه  هتحقيق الشركة

 دارة.ومجلس اإلالفاعلية التي يتم بها توصيل األهداف إلى الموظفين  

 .الشركةهداف على مستوى مع األ تساقهاا  تيجيات و استر القة اإلع 

داف علــــــى مســــــتوى الشــــــركة والخطــــــط هــــــخطــــــط األعمــــــال والموازنــــــات مــــــع األ توافــــــق 
 ية.لاواألوضاع الحستراتيجية اإل
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o : األهداف على مستوى األنشطة 

الشــركة والخطــط داف علــى مســتوى الصــلة بــين األهــداف علــى مســتوى األنشــطة واألهــ 
 ستراتيجية.اإل

 تساق األهداف على مستوى األنشطة مع بعضها.إ 

 مالئمة األهداف على مستوى األنشطة مع جميع العمليات التشغيلية الهامة. 

 خصوصية األهداف على مستوى الشركة. 

o :كفاية الموارد المتعلقة باألهداف 

حقيـق األهـداف علـى مسـتوى تحديد األهداف التي تعد مهمـة )عوامـل النجـاح المهمـة( لت 
 .الشركة

شــــتراك جميــــع مســــتويات اإلدارة فــــي وضــــع األهــــداف ومــــدى أهتمــــامهم بتحقيــــق هــــذه إ 
 األهداف.

 : المخاطر 

o .كفاية اآلليات لتحديد المخاطر الناشئة عن مصادر خارجية 
o .كفاية اآلليات لتحديد المخاطر الناشئة عن مصادر داخلية 

o شاط مهم.تحديد المخاطر المهمة لكل هدف ن 

o  ر منهجيـــة تحليـــل ييـــككـــل وعلـــى مســـتوى األنشـــطة وتغ ساســـكوتحليــل المخـــاطر علـــى مســـتوى
 تشمل عملية التحليل مايلي :، و  كمياً   هالمخاطر ألن كثير منها يصعب تقدير 

 تقدير أهمية الخطر. .1
 حتمال حدوث )تكرار( الخطر.إتقدير  .2
 أثر الخطر. .8
 اإلجراءات التي يجب أن تتخذ.النظر في كيفية إدارة الخطر وتقدير  .4

 

 :مع المخاطر ضمن أربع مجموعات رئيسية ساسكووتتعامل 
 :تجنب المخاطر .3

وتعني محاولة تجنب النشاطات التي تؤد  إلـى حـدوث خطـر مـا. ومثـال علـى ذلـك عـدم 
 .شراء ملكية ما أو الدخول في عمل ما

 :تقليل المخاطر .0
التي تواجه خطرًا بعينه ل يحب المستثمر ات ستثمار وذلك بتخفي  حجم ال الخطر تقليل
 شتراك مع اآلخرين في تحملها.له، كما يمكن تقليل المخاطر باإلتحم

 :نقل المخاطر .1
وهــي وســائل تســاعد علــى قبــول الخطــر مــن قبــل طــرف آخــر وعــادة مــا تكــون عــن طريــق 

 . التأمين هو مثال على نقل الخطر عن طريق العقود. العقود أو الوقاية المالية

 :القبول .4
ســتراتيجية مقبولــة فــي حالــة إ. إن هــذه الطريقــة تعتبــر  وتعنــي قبــول الخســائر عنــد حــدوثها

المخاطر الصغيرة والتي تكون فيها تكلفة التأمين ضد الخطر على مـدى الـزمن أكبـر مـن 
 .)كل المخاطر التي ل يمكن تجنبها أو نقلها يجب القبول بها(إجمالي الخسائر
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يمانـــا" مـــن مجلـــس اإل ـــي تعتبـــر مـــن أساســـيات اإلدارة لحمايـــة وا   ات المســـاهميناســـتثمار دارة بأهميـــة إدارة المخـــاطر والت
شــــكل مســــتمر، بتطــــوير منظومــــة إدارة المخــــاطر والسياســــات بو  ، يقــــوم مجلــــس اإلدارة حقــــوق األطــــراف ذو  العالقــــةو 

خطـة إسـتراتيجية عامـة للشـركة  واإلجراءات التي تتوافق مع سياسات الحوكمـة والرقابـة الداخليـة وذلـك مـن خـالل وضـع
لمواجهــة تحــديات تلــك المخــاطر وتكفــل ســرعة التعامــل معهــا ووضــع الحلــول الالزمــة لهــا بشــكل يقلــل مــن تــأثير تلــك 

 وتم تصنيف أهم المخاطر التي قد تواجهها الشركة وسبل الرقابة عليها على النحو التالي: المخاطر. 

  وسبل الرقابة عليها أهم المخاطر التي قد تواجهها الشركة 4.7

 المخاطر التشغيلية  7.4.1

 التجزئة والتشغيلقطاع 
من القطاعات التي تتميز بسهولة الدخول في النشاط من قبل منافسين جدد أو توسع  التجزئة والتشغيليعتبر قطاع 

تؤثر على أسعار  إضافة إلى تقلبات األسعار التيالمنافسة الكلية في القطاع  ةمنافسين حاليين مما يزيد من حد
 األراضي وتأجير العقارات وتكاليف اإلنشاءات أو التوريد.

كما أن هذا القطاع يعتمد بصورة رئيسية على تقديم الخدمات البترولية ، ونظرًا إلرتباط القطاع بالتوريدات المستلمة 
يؤثر تأثيرًا سلبيًا على نشاط من شركة الزيت العربية "أرامكو السعودية" فإن أ  تغير في بنود العقد أو األسعار 

 الشركة.
 :تم وضع ضوابط للرقابة الداخلية وذلك من خالل التجزئة والتشغيلوإلدارة مخاطر المنافسة في قطاع 

 ية لتلك المواقع.ستثمار إشتراط وضع دراسات دقيقة لكل موقع تشتمل على معايير ثابتة للتأكد من الجدوى ال .1
لمواقع الحالية لتأكيد جودة الخدمة وضمان توافر كافـة الخـدمات التـي يحتاجهـا القيام ببرنامج تطوير  شامل ل .2

علـى المواقـع ذات  سـتحواذزيادة حصـتها السـوقية داخـل المـدن والتركيـز علـى ال اعتمادالعميل باإلضافة إلى 
 األهمية النسبية سواًء من ناحية الكثافة السكانية أو حركة المرور.

 .هاأو اإلستفادة من اإلنحرافات ا وتفعيل الرقابة عليها بشكل شهر  لمعالجةوضع أهداف مالية لتحقيقه .8
بالزيـــارات في المحطـــات والمنـــاطق والقطاعـــات و الرقـــابي بواســـطة مشـــر ر وضـــع أهـــداف تشـــغيلية وتفعيـــل الـــدو  .4

النوعيـة الدورية والمفاجئة ومراقبة شكاوى العمالء لمعالجتها من خالل وضع رقم مجـاني وذلـك لزيـادة الجـودة 
 للخدمات.

 شركة أسطول النقل )شركة تابعة( 
هيكلة هذا القطاع إلى أن أصبح تحت تم و  م2119في عام  ساسكوبدأت شركة أسطول النقل نشاطها كقطاع بشركة 

بالتزامن مع توفير  مستمربشكل  للشركةرفع القدرة التشغيلية حيث يتم العمل على  ،مسمى "شركة أسطول النقل" 
 شركة واإلشراف عليه بشكل يضمن اإلستفادة القصوى من خدمات النقل لمواقع  األسطولبشرية إلدارة الكوادر ال
بتقديم الخدمات  وتقوم الشركة، باإلضافة إلى النقل لعمالء آخرين بشكل كامل وخف  تكلفة النقل الداخلي  ساسكو
 :التالية

 خدمات نقل المحروقات بأنواعها. 

 والصرف الصحي خدمات نقل المياه. 
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ومن أبرز المخاطر التي تواجه الشركة تجديد رخصة مزاولة النشاط من وزارة النقل بصورة دورية ، وبالرغم من عدم 
مواجهة الشركة أل  عقبات في تجديد الرخصة إل أنها ل تضمن تجديدها مستقباًل مما يؤثر ذلك على قدرة الشركة 

 على اإلستمرار في هذا النشاط.

ن أ  تغير في األنظمة واللوائح المتعلقة بأعمال الشركة من تحميل ونقل وتفريغ وتخزين للمواد البترولية كما أ
 ومتطلبات حماية البيئة من شأنه أن يزيد تكاليف وأعباء الشركة المالية.

 :ط للرقابة الداخلية وذلك من خاللأسطول النقل تم وضع ضوابشركة وإلدارة المخاطر المتعلقة ب

  وجدولة التوريد. اعدة المسئولين على تحسين وتطويرمساألهداف التشغيلية لقطاع النقل و تغطية 

 .جراءات األمن والسالمة ، والتوصية بتصحيح المخالفات  متابعة التقيد بقوانين وا 

 .التأكد من إجراءات ضمان الجودة واإللتزام بمعايير الجودة النوعية 

 شركة تابعة() النادي السعودي للسياراتشركة 
ركيـزة  يمثل نشاط الناد  السـعود  للسـيارات والسـياحة الـذ  يعمـل تحـت مظلـة منظمـات دوليـة خاضـعة لألمـم المتحـدة

وتمثـل أربـاح نشـاط النـاد  الناتجـة عـن بيـع وثـائق الـرخص الدوليـة ودفـاتر العبـور  ، أساسية بالنشـاط التشـغيلي للشـركة
دوليــة مــن  ةمــتالك الشــركة رخصــإوهــذا النشــاط يرتكــز علــى حصــة جوهريــة مــن األربــاح التشــغيلية للشــركة ،  الجمركيــة

لتزامات وأعباء مالية دولية تساهم بشكل إ( إلصدار تلك الوثائق منذ سنوات عديدة مقابل FIAالدولي للسيارات ) تحادال
 .كبير في تكلفة بيع الوثيقة

ونشـــوء بعـــ  المنافســـين المحليـــين )أنديـــة موازيـــة(   دخـــولعـــ  الـــدول المجـــاورة ، و ألحـــداث السياســـية فـــي با وتـــؤثر
 شركة الناد .على األداء المالي لتنظيمات جديدة 

فروعهـا زيـادة عـدد للتقليل مخاطر المنافسة وزيادة الحصة السوقية للشركة ، تعمل الشركة على تطوير خطـة توسـعية و 
وتـم وضـع ضـوابط للرقابـة الداخليـة وذلـك . مـع مـوزعين إسـتراتيجيين  التعامـلوتعزيـز تكاملهـا باإلضـافة إلـى  امنتجاتهـو 

 من خالل:
 ين لزيادة التنسيق فيما يخص الحصص السوقية.يات دورية مع الموزعين اإلستراتيجاجتماععقد  .1
 .وضع خطة لزيادة منافذ البيع لتسويق بع  المنتجات ومتابعتها بشكل شهر  .2
 وضع أهداف مالية لتحقيقها ومتابعتها بشكل شهر . .8

 المراقبة الدورية للمطالبات الجمركية والعمل على تخفيضها. .4
 

  (ERP)بنظام إدارة موارد المنشأة  المتعلقة المخاطر 7.4.1

في  (ERP)نظام إدارة موارد المنشأة  استخدامتعتمد كافة إدارات الشركة والشركات التابعة لها وبشكل أساسي على   
فإن أ  خلل ينشأ بالنظام أو نزاع على حقوق ملكيته يؤثر سلبًا على وبالتالي جميع عملياتها التشغيلية والمالية ، 

 عمليات الشركة والشركات التابعة لها.

ًا مع أحد المكاتب نه يتم متابعة تحديث النظام دوريوحرصًا من الشركة على تفاد  أ  مشاكل متوقعة ، فإ
 لتخزين المعلومات لديها كنسخة إحتياطية.المتخصصة ، كما تم التعاقد مع إحدى الشركات المختصة 
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  صدور الئحة جديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة مخاطر 7.4.1

على معايير دقيقة تشمل الالئحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة من وزارة الشئون البلدية والقروية 
لتوزيع محطات الوقود ومراكز الخدمة جغرافيًا وعدم تسببها في أ  إزعاج أو إعاقة الحركة المرورية أو اإلضرار 

 اشتراطاتبمنشآت مجاورة باإلضافة إلى تحديد مساحات المحطات داخل المدن وخارجها والمعايير التصميمية و 
 .السالمة والحفاظ على البيئة

عمال الشركة مستقباًل إذا لم تتمكن من الحصول على تراخيص اإلنشاء أو التشغيل الالزمة سواء كان وقد تتأثر أ
 ذلك لمحطاتها القائمة أو الجديدة.

 

 البيئة التشريعية  مخاطر 4.4.1

تعمل الشركة في بيئة تشريعية ديناميكية وقد تؤثر التغيرات التي تطرأ على األنظمة والقوانين السارية في المملكة 
تقوم  "إن وجدت"العربية السعودية على أعمال الشركة سواًء سلبًا أم إيجابًا ، ولتقليل األثر السلبي لهذه التغيرات 

ي تتم على األنظمة بشكل آني ودراسة أثر هذه التعديالت على أعمالها الشركة باإلطالع الدائم على التعديالت الت
 توظيفها في ما يخدم أعمالها. محاولة الخطوات الالزمة لتقليل أثر هذه التعديالت أو اتخاذومن ثم 

 ومن أبرز المخاطر القائمة أنه يجب إستخراج رخصة مزاولة النشاط من وزارة الشئون البلدية والقروية والدفاع
المدني لكل موقع وتجديدها بصورة دورية ، وقد يتأثر نشاط الشركة مستقباًل في حال لم تتمكن الشركة من 

 إستخراج أو تجديد هذه الرخص.
 

 قانونيةمخاطر  7.4.1

متعلقة بمطالبات مالية مستحقة لها على بع  المستأجرين والمدينين وذلك  أيضًا تواجه الشركة مخاطر قانونية
لتحصيل مبالغ مستحقة للشركة عن سنوات سابقة ويوجد كذلك بع  القضايا العمالية المرفوعة على الشركة 

ق سواء ويجر  العمل من خالل اإلدارة القانونية في الشركة لمتابعة هذه الحقوق المالية وتحصيلها بجميع الطر 
 الودية أو القضائية.

 

 المخاطر المتعلقة بالموارد البشرية 7.4.1

الشركات من خالل برنامج نطاقات الذ  يتطلب  فيالمملكة تحقيق نسبة سعودة للوظائف  فيتتطلب التشريعات 
سعودة  وقد حققت الشركة نسبة السعودة المطلوبة وتسعى إلى اإلستمرار فيالعاملين ، نسبة سعودة من إجمالي 

العديد من الوظائف اإلدارية بالشركة تزامنًا مع خطتها التوسعية التي تتطلب العديد من العمالة في مواقعها 
 .المختلفة

ية مع صندوق الموارد البشرية لدعم خطة توطين الوظائف تماشيًا مع اللوائح اتفاقوقد قامت الشركة بتوقيع 
 .والقوانين الصادرة في ذلك

، فإن الشركة تواجه مصاعب وتحديات بسبب وبالرغم من إيمان الشركة بأهمية السعودة كمطلب تنمو  وطني 
مما بشكل رئيسي على العمالة الوافدة  هااعتمادطبيعة نشاطها وعدم مناسبة أعمالها للمواطنين طالبي العمل و 

ستمرار المخاطر المتعلقة بذلك لستحقيق نسبة السعودة  يصعب معه  تكاليف العمالة والتوظيف. ارتفاعيما وا 
 :تم وضع ضوابط للرقابة الداخلية وذلك من خاللقد و 

 المتابعة المستمرة لتحديثات ومتطلبات مكتب العمل فيما يخص السعودة والنطاقات. .1

 التأكد من حصول الموظفين على التدريب الكاف للقيام بواجباتهم بفاعلية. .2

 ء بصفة دورية.التأكد من مراقبة وتقييم األدا .8

 سعودة الوظائف اإلشرافية في القطاعات لزيادة نسبة السعودة.متابعة  .4
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 المخاطر المتعلقة بالسوق 1.4.1

 :وتتمثل في
 المخاطر المتعلقة بالنمو والتوسع: 

o  ضافة مواقع جديدة ، فإن الشركة في سبيل تحقيق سياساتها نظرًا إلرتباط نمو الشركة بإفتتاح وا 
القرار المناسب  تخاذبإختيار المواقع وعمل دراسة شاملة لها من كافة النواحي لالتوسعية تقوم 
 .ستئجارللشراء أو ال

o  كما أن قدرتها على اإلستمرار في النمو مرتبط بتوفر الموارد البشرية من كفاءات إدارية وخبرات
 ه الموارد.تشغيلية وعمالة في الوقت المناسب ، حيث تبذل الشركة الجهد الالزم لتوفر هذ

o  باإلضافة إلى أن تأخر مشاريع اإلنشاء والتطوير بسبب عدم إلتزام المقاولين بالجدول الزمني
المحدد إلنتهاء المشروع يؤد  إلى تأخر تشغيل المواقع حسب الخطة التشغيلية ، وتقوم اإلدارات 

 المعنية بالشركة بمتابعة أعمال المقاولين والتنفيذ بصورة مستمرة.

 البيئة التنافسية:مخاطر  

o بحدة المنافسة لتقديم أفضل الخدمات ، ويرتبط نمو الشركة  ستراحاتيتميز قطاع المحطات وال
ومستويات أرباحها على قدرتها على التنافس بنجاح والحفاظ على موقفها الرياد  بين الشركات 

 األخرى.
 

 نقل()بدائل ال المخاطر المتعلقة بتطوير شبكات الطرق السريعة 7.4.1

ت تغير بع  مسارا هالذ  من الممكن أن ينتج عنو  تعمل الدولة على التطوير المستمر لشبكات الطرق السريعة
باإلضافة إلى البدء في تنفيذ مشاريع النقل الخاصة بالشركة والمحطات  ستراحاتالطرق التي تقع عليها مواقع ال

على  اً قد يؤثر هذا سلبالمملكة بعضها البع  مما العام وشبكة المترو وخطوط السكك الحديدية لربط مناطق 
 .للشركة مستوى األرباح التشغيلية

 وبهذا الخصوص تقوم الشركة بوضع رقابة عليها من خالل:

والخطط التوسعية لشبكات الطرق في المملكة دوريًا لتخطيط والسكك الحديدية دراسة مشاريع الطرق الجديدة 
سبب تطوير شبكات الخيارات والحلول للمواقع القائمة حاليًا والتأكد من إحتمالية تأثرها بمواقعها إستراتيجيًا ودراسة 

 الطرق من عدمها.

 

 المخاطر المتعلقة بصدور نظام أندية السيارات والدراجات النارية  7.4.1

إشتمل النظام على بع  النقاط ذات األثر على نشاط الناد  السعود  للسيارات والسياحة وتقوم الشركة على 
اإلجراءات الالزمة للتعامل مع مقتضيات  اتخاذدراسة النظام وتحديد التأثير المتوقع على أعمال الناد  ومن ثم 

 النظام.

 
  الدولي تحادادي التي تشملها وثيقة تأمين االبالمطالبات الجمركية للنالمخاطر المتعلقة  4.1..7

الدولي للسيارات بسبب عدم شمول بع  الدول للتغطية  تحادتوجد مطالبات جمركية ل تشملها وثيقة تأمين ال
التأمينية ، وتقوم شركة الناد  السعود  للسيارات بالتأكد من كافة األوراق الثبوتية عند إصدار دفاتر العبور 

 الجمركية )تريبتك( ، كما يتم تكوين مخصص لتغطية هذه المطالبة كنسبة من المبيعات الشهرية للدفاتر.
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 واألراضي المسلمة من الدولةمخاطر المتعلقة بمنح األراضي ال 77.4.1

هـ القاضي بتسليم الشركة األراضي الالزمة مع إبقاء 13/15/1411في  11499صدر األمر السامي الكريم رقم 
( 84هـ القاضي بمنح الشركة عدد )13/12/1415/م في 214ملكيتها للدولة ، باإلضافة إلى األمر السامي رقم 

ن األراضي التي سلمت لها . وبناًء على ذلك طلبت الشركة منحها المواقع التي سلمت لها أو ستسلم لها موقعًا م
 عليها. استراحاتإلقامة 

وفيما يتعلق بالمنح التي لها صكوك وتم إستالمها فقد قامت الشركة بتقييمها من عدة شركات متخصصة وتم 
منوحة والتي لم يتم إصدار صكوك لها تسعى الشركة مع الجهات إدراجها بالسجالت المحاسبية ، أما األراضي الم

 المعنية للحصول على صكوكها والعمل على تمكينها من هذه المواقع. 

باإلضافة إلى األراضي الممنوحة ، هنالك عدد من المواقع تم إستالمها من الدولة بمحاضر إستالم منها ما قامت 
الشركة مع الجهات المعنية لتمكينها من تلك المواقع لإلستفادة منها ،  الشركة ببناء محطات عليها وبعضها تسعى

هـ القاضي باإلكتفاء بالمواقع التي سبق منحها 24/11/1421/م في 1815وقد صدر األمر السامي الكريم رقم 
على اإلستفادة وتأجيرها بقية المواقع المسلمة أو التي ستسلم لها مستقباًل بأجرة مناسبة مع التأكيد  ساسكولشركة 

منها للغر  المخصصة من أجله . ويتم العمل حاليًا مع الجهات الحكومية إلستالم األراضي وتحديد أجرتها ، 
 ارتفاعوقد تتأثر الشركة سلبًا في حال تم تأخير تسليم تلك المواقع من قبل الجهات الحكومية ذات العالقة أو 

قرار  اتخاذشركة على تقييم الموقع والقيمة اإليجارية بشكل أولي قبل القيمة التأجيرية المحددة لها. هذا وتعمل ال
 في الموقع من عدمه.  ستثمارال

  بالتأمين المتعلقة المخاطر 77.4.1

تغطي وثائق التأمين كافة منسوبي وممتلكات الشركة والشركات التابعة ، وقد تتأثر النتائج المالية للشركة أو 
 خسائر مستقبلية لم يتم تغطيتها ضمن الوثائق التأمينية.شركاتها التابعة بحدوث أ  

  باإلئتمان المتعلقة المخاطر 77.4.1

تتمثل المخاطر المتعلقة باإلئتمان في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما ينتج عن ذلك تكبد الطرف 
أن كافة عمالء اآلجل يخضعون اآلخر لخسارة مالية ، ولتقليل أثر هذه المخاطر تنص سياسة الشركة على 

 للتحقق من الناحية اإلئتمانية ومقدرتهم على الوفاء باإللتزامات.

 مخاطر التمويل  74.4.1

 مواقع وشراء الرئيسية أنشطتها ودعم الشركة مشاريع في التوسع هدفمن عدة بنوك بتمويل حصلت الشركة على 
 وبالتالي تحقيق األرباح وتعظيم حقوق المساهمين،  العامل المال رأس تمويل عن فضالً  وقود محطات لبناء جديدة

 مستقباًل بمشيئة ا هل.

لتحقيقها وتفعيل الرقابة وتشغيلية وضع أهداف مالية  الشركة بوضع رقابة عليها من خاللوبهذا الخصوص تقوم 
 وعلى سبيل المثال وليس الحصر: هاأو اإلستفادة من عليها بشكل شهر  لمعالجة اإلنحرافات

  عددياً  –تحقيق المستهدف من التوسع مراقبة. 

 تحقيق المستهدف من األداء المالي مراقبة. 

 بالنتائج الفعلية وأسباب اإلنحرافات اتالموازن ومقارنة إجراء وتحليل. 

 .مراجعة التدفقات النقدية بصورة مستمرة والعمل على تحسينها 

 .جدولة التوسعات 
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  تستممارمخاطر اال 77.4.1

في شركات أخرى وقد تكون عرضة لمخاطر مالية أو تشغيلية أو إدارية متعلقة  ةياستثمار محفظة  ساسكوتمتلك 
داخليًا أو بتلك الشركات أو في السوق التي تعمل به ولتقليل أثر هذه المخاطر تعمل الشركة على إجراء دراسات 

اإلحتفاظ بها كما تقوم الشركة باإلطالع ات لتقييم جدوى ستثمار ين مختصين عن وضع تلك الاستشاريمن قبل 
 المستمر على نتائج أعمال الشركات المستثمر بها وبشكل دور  للوقوف على أوضاعها بشكل عام.

على الرغم من توجه الشركة للتركيز على النشاط األساسي للشركة ، فإنه في حال وجود فائ  نقد  غير مستغل 
 ية جديدة.استثمار ه بالدخول في محافظ استثمار فإنه يتم 

مدارة من قبل شركات متخصصة في أوراق مالية في السوق السعود   ةياستثمار عدة محافظ  ساسكوكما تمتلك 
 عرضة لتقلبات أسعار األسهم وفق المتغيرات السائدة في السوق.ات ستثمار تعتبر هذه الو 

 يتم: لتقليل أثر هذه المخاطرو 
 بها وتقييم األداء بشكل ربع سنو  وسنو . دراسة الوضع المالي للشركات المستثمر 

ات للتركيز على النشاط األساسي للشركة متى ما سنحت الفرصة ستثمار العمل على التخلص من بع  ال 
 المناسبة.

  بزيادة أتسعار الطاقة المتعلقة المخاطر 77.4.1

على هامش الدخل من العمليات والمياه  الوقود أسعار وزيادة الكهربائية الطاقة منتجات بيع تعرفة في يادةتؤثر الز 
 التشغيلية ، حيث صدور قرار وزار  مستقباًل بزيادة التعرفة قد يؤد  إلى إنخفا  هامش الدخل.

بشكل  تصدر في هذا الشأنالتي  والقرارات الصادرة الشركة باإلطالع الدائم على التعديالت بهذا الخصوص تقوم
 .القراراتالخطوات الالزمة لتقليل أثر هذه  اتخاذم على أعمالها ومن ثها آني ودراسة أثر 
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 . الرقابة الداخلية8
 ساسكومفهوم الرقابة الداخلية لدى  3.8

الرقابة الداخلية هي أحد الدعائم األساسية في النظام الرقابي أل  منظمة لمساعدتها في تقويم مخاطر اإلدارة ، وتعتبر 
ة مصمم لزيادة قيمة المنظمة وتحسين عملياتها وتحقيق أهدافها ، ويمكن استشاريذو طبيعة  موضوعي ومستقلنشاط 

 لجهات خارجية تقديم خدمات الرقابة الداخلية لضمان جودة هذه الخدمة.
تتم بواسطة مجلس إدارة الشركة واإلدارة  التي ة من اإلجراءات والعملياتلسلس والرقابة الداخلية هي عبارة عن

 فيما يتعلق بتحقيق األهداف التالية : معقولً  اً وموظفيها لتوفير تأكيد

 .كفاءة وفاعلية العمليات 
 .مصداقية التقارير المالية 

 .اإللتزام بالقوانين والتعليمات ذات العالقة 

 ساسكووالمسئوليات لدى  األدوار 0.8
  المسئولة  و الجهةاإلدارة همجلس ومع ذلك ف ، جزء من المسئولية عن الرقابة الداخليةكل فرد بالشركة عليه

 التنفيذ  األول هو المسؤول بصفة نهائية عن النظام الرقابي. رئيس. وال عن نظام الرقابة الداخلية للشركة
 دارة سواء لس اإلفمج ،منهم له مسؤوليات مهمة يتم توفير الرقابة الداخلية بواسطة عدد من األطراف كل

 ( واإلدارة والمراجعون الداخليون والموظفون األخرون يقدمون جميعاً ه)بصفة مباشرة أو من خالل لجان
 مساهمات مهمة لنظام فاعل للرقابة الداخلية.

 ساليب المستخدمة للمراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية .أهم األدوات واأل 1.8
  KPIsمؤشرات األداء   التقرير الشهري لإلدارات يتضمن  7.7.7

الموازنة بالنتائج الفعلية وأسباب تحليل لمقارنة  .3
 .اإلنحرافات

 .نسبة المواقع المحققة للموازنة .0

 .إنقطاعات الوقود .1

 .شكاو  العمالء بخصوص الخدمة .4

 .الموظفين )العمالة( دوران .5

 .الموظفين )المشرفين( دوران .6

 ئة.الزيارات الميدانية المفاج .7

 .تراخيص التشغيل .8

 .طلب التعويضات .9

 .يداعات اليوميةاإل .32

 .تدريب الموظفين  .33

 ة.التسرب الوظيفي للعمال .30

 .تصحيح طرق العر  للمنتجات .31

 .إنقطاعات المواد التموينية .34

 .وضع خطة للتوريد .35

 .تصميم وتنفيذ برنامج صيانة دورية .36

الوقت المستغرق لدراسة موقع حتى نقل  .37
 .ملكيته

 .عددياً  –تحقيق المستهدف من التوسع  .38

 .تحقيق المستهدف من األداء المالي .39

 .اخيص اإلنشاء والترميمتر  .02

 .وضع خطة للتسويق .03

 .زيادة منافذ البيع .00

 .منتجات جديدة وتحالفات .01

 .والتعيين ستقطابال .04

 .الحماية واألمان .05

  .مراقبة سجل مخالفات العاملين .06

 .المراقبة المالية والممتلكات .07
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 والمحاتسبية وعمليات إعداد التقارير المالية المراجعة الدورية لإلجراءات المتعلقة بالنواحي المالية 7.7.7

تساقها مع المعايير المهنية المتعـارف عليهـا والقـوانين ذات العالقـة  ساسكوتتأكد  من سالمة اإلجراءات المالية والمحاسبية وا 
عداد التقارير بشكل دور     .المنظمة للممارسات المالية والمحاسبية وا 

 المراجعة الداخلية 7.7.7

إدارة الشركة بالتعاقد مع أحد المكاتب المتخصصة للقيام بمهمة المراجعة الداخلية على أساس تقيـيم المخـاطر ، وهـي قامت 
دارة الشـركة  إدارة المراجعـة الداخليـة بوضـع خطـة علـى أسـاس المخـاطر بالتنسـيق مـع مـع بالمشاركةتعمل  لجنـة المراجعـة وا 

 تحـديث المخـاطر بشـكل مسـتمر إسـتناداً يـتم و  ، وتم علـى أساسـها وضـع خطـة عمـل للمراجعـة الداخليـة ،ومسئولي اإلدارات 
، والهدف من هذه الخطط هو وصـف كيفيـة التعامـل مـع هـذه المخـاطر وتحديـد كيـف ومتـى وبمـن  إلى تطور ظروف العمل

 سيتم تجنب أو تقليص نتائجها.
 -المخاطر( األهداف التالية : ولقد تضمنت خطة المراجعة الداخلية )على أساس

 .تقييم فعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية والعمليات 
 .فهم السياسات واإلجراءات 
 متثال للقوانين واللوائح والعقود والسياسات الخاصة بالشركة.التأكد من اإل 

 .التأكد من الحفاظ على أصول الشركة 

 .موثوقية وسالمة المعلومات المالية والتشغيلية 

 .مقارنة الممارسات الحالية للشركة مع أفضل الممارسات المتبعة 

 .تحديد الفرص المتاحة لتحسين الرقابة الداخلية لألنشطة والعمليات 

ـــــة( ا ـــــع تقـــــارير المراجعـــــة )الميدانيـــــة والدوري ـــــة لتـــــي رفعـــــت لمجلـــــس اإلوتضـــــمنت جمي ـــــا واإلدارات المختلف دارة واإلدارة العلي
اصــة بــإجراءات الرقابــة الداخليــة فــي اإلدارات أو العمليــات موضــع المراجعــة مــع التــأثيرات المالحظــات ونقــاط الضــعف الخ

، مــع التركيــز علــى األنشــطة ذات القيمــة المرتفعــة بســبب  المحتملــة لــذلك علــى ســالمة إجــراءات العمــل والمعــامالت بالشــركة
نظــام الرقابــة الضــعيف يزيــد مــن إحتمــالت  كمــا ركــزت علــى فاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة حيــث أن .إزديــاد حجــم المخــاطر

، فيما يقلل نظام الرقابة الفعال من إحتمالت هذه المخاطر. ويتضمن أيضا كل تقريـر  تحقق الخسارة وزيادة حجم المخاطر
 التوصيات الخاصة بكيفية التعامل مع هذه المالحظات لرفع مستوى إجراءات الرقابة الداخلية.

 عتمدت عليها تقارير المراجعة الداخلية:إلتي اومن أهم نقاط التركيز 
 .تغطية الخطة اإلستراتيجية بإعتبارها أساسًا لألهداف على مستوى الشركة 

 .التأكد من توافق خطط اإلدارات مع أهداف الشركة ككل 

 .تغطية مؤشرات األداء المستخدمة في الخطط التنفيذية للشركة 

 نماذج رسمية دورية استخدام. 

  تملكها الشركة.التحقق من أن األصول الثابتة تمثل قيم فعلية 

 األعمال. لدعم الالزمة والمناسبة والمهارات الموارد توفير ضمان 
 الميزة على وتحافظ للشركة ستراتيجيةاإل األهداف من كل تدعم وخدماتها المعلومات تكنولوجيا مرافق أن 

 التنافسية.

 جراءات سياسات وجود  .الخطط إلعداد وا 
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 .جراءات األجور  التحقق من دليل سياسات وا 

 .آلية الجرد المستمر وقصور البرنامج  اآللي الحالي 

  التشغيل لضمان كميات كافية من المخزون . جدولةالتأكد من 

 المخطط لها.التشغيل  تغطية النقدية المتوفرة إلستمرارية عمليات 

  مواقع واضحة.إعالن القوانين والتعليمات وسياسة الشركة في 
 ين الحاليين علي القيام بأعمال متعددة.التحقق من تدريب الموظف 
 .التأكد من معايير الجودة النوعية 
  وقائية للمعدات والمركبات ./إنشاء برامج صيانة دورية 
 .المتابعة الدورية لتواريخ إنتهاء الرخص التشغيلية 
  جراءات األمن والسالمة.إالتحقق من 
  القرارات المالية واإلدارية المناسبة تخاذلالتحليل المالى لقائمة التدفقات النقدية التأكد من توفر. 

 .تفاد  توقف التوريد إلى أقل حد ممكن 

 .مراجعة آلية التحصيل، ومتابعة التأخر في السداد 

 .وجود عقود موثقة لجميع المستأجرين متوافقة مع شروط وأهداف وخطة الشركة 
 

 قامت بها لجنة المراجعةاإلجراءات التي  4.8

مـــن توصــيات  لتطــوير نظــام الرقابــة الداخليـــة لجنــة المراجعــة فــي ضــوء تقيــيم مخــاطر إدارة المراجعــة الداخليـــة ومــا أثارتــه 
بالشركة وعلى ضوء ما أثاره المراجع القانوني في خطابه لإلدارة فإن الشركة تتجـه إلـى تطـوير أنظمـة الرقابـة الداخليـة لـديها 

نظــام رة المخــاطر. ولـم تلحــظ اللجنـة مــن واقـع التقــارير التـي تلقتهــا أن هنـاك مالحظــات هامـة تــؤثر علـى فاعليــة وتطـوير إدا
 الرقابة الداخلية للشركة.

 هم توصيات لجنة المراجعة مايلي :ومن أ 
تقييم ية التي تم إفتتاحها باإليضاح الخاص بالخسائر الغير محققة من إعادة ستثمار اإلفصاح عن المحافظ ال .7

 ات في قائمة المركز المالي.ستثمار ال

 العمل على تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الشركة. .7

 .ساسكوتفعيل نظم الرقابة الداخلية في تموينات نخلة  .7

 ات متاحة للبيع.استثمار ات المتداولة إلى ستثمار دراسة مدى تحويل ال .4

 إعادة مراجعة المخصصات المكونة للتأكد من كفايتها. .7

 التمديد للمستشار الزكو  للشركة. .7

 في حال اإلحتياج. استشار قيام اإلدارة المالية بعمل خطة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية واإلستعانة ب .1

 ضرورة توفير الكفاءات الوظيفية لمواكبة التطور الذ  تشهده الشركة. .7

 فة تطبيقاتها.التكنولوجيا وكا استخدامضرورة مواكبة الشركة للتطور التكنولوجي و  .7

خاصة المرتفعة منها ومالها من عالقة بتفعيل نظام  وضروة متابعتها ، مالحظات إدارة المراجعة الداخليةأهمية  ..7
 الرقابة الداخلية.

 

 وبدورها تقوم الشركة بالعمل على إنهاء كافة توصيات لجنة المراجعة بشكل آني.
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 حوكمة الشركة .9
 التنظيم واإلجراءات المتخذة  3.9

م تطوير وثيقة "لئحة حوكمة الشركة"  التي تشمل القواعد والمعايير والضوابط المتعلقة بإدارة 2119تم خالل العام المالي 
من أجل تعزيز وضمان تطبيق أفضل أساليب الحوكمة لحماية  ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات 

ية لحوكمة الشركات سترشادوقد تم تطوير الالئحة بما يتماشى مع الالئحة ال ، وأصحاب المصالححقوق المساهمين 
عمل تعديالت تم ، كما  م2119ديسمبر  22مجلس اإلدارة في ها من قبل اعتمادالصادرة من هيئة السوق المالية وتم 

وقد تم م ، 2118مايو  7الثالثون والتي إنعقدت بتاريخ العادية تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة على الالئحة و 
 .م2118مايو  11بتاريخ  المعتمدة تزويد هيئة السوق المالية بنسخة من لئحة حوكمة الشركة

 الحوكمة الئحة تطبيق  0.9

 عدا ما يلي: ساسكوتم تطبيق كافة بنود لئحة الحوكمة في الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات 

 أسباب عدم التطبيق نص المادة/الفقرة الفقرة رقم المادة في الالئحة م

يجب إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت  ب السادسة 3
 .إلختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة

شركة على آلية التصويت لم ينص النظام األساسي لل
وتسعى الشركة إلى تطبيق التعميم الصادر من  .التراكمي

وزارة التجارة الذ  ينص على جميع الشركات المساهمة 
تطبيق التصويت التراكمي إلختيار أعضاء  على العمل

 النظام األساسي بما يتفق مع ذلك. مجلس اإلدارة وتعديل

وقد قامت الشركة بعمل دعوة للجمعية العامة الغير عادية 
 جتماع)ال م2118أبريل  17بتاريخ  قادنعالثامنة لال

لتعديل النظام  الثاني( جتماع)ال م2118مايو  7و األول(
األساسي للشركة بإضافة إتباع أسلوب التصويت التراكمي 
عند إختيار أعضاء مجلس اإلدارة ، إل أن الجمعية لم 

 .تنعقد لعدم إكتمال النصاب القانوني

 أ الثامنة عشر 0

بغير ترخيص من  –دارة مجلس اإليجوز لعضو ل 
أن تكون له أ  مصلحة  –الجمعية العامة يجدد كل سنة 

)مباشرة أو غير مباشرة( في األعمال والعقود التي تتم 
لحساب الشركة ، وتستثنى من ذلك األعمال التي تتم 

ارة دبطريقة المنافسة العامة إذا كان عضو مجلس اإل
اإلدارة أن  صاحب العر  األفضل. وعلى عضو مجلس

يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في األعمال 
والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في 

، ول يجوز للعضو ذ  المصلحة  جتماعمحضر ال
اإلشتراك في التصويت على القرار الذ  يصدر في هذا 

مجلس اإلدارة.  اجتماعالشأن في الجمعية العامة أو في 
ها انعقادرئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة عند ويبلغ 

عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس 
، ويرفق بهذا التبليغ تقرير  اإلدارة مصلحة شخصية فيها
 خاص من المحاسب القانوني.

تتم لحساب الشركة لبع  أعضاء  قودهنالك أعمال وع
ا. وقد تم مجلس اإلدارة مصلحة )مباشرة/غير مباشرة( فيه

بها ، ومنها ما هو موافق عليه من الجمعية المجلس  تبليغ
 العامة للمساهمين.

الجمعية العامة القادمة  الحصول على الترخيص منوسيتم 
 باألعمال والعقود حسب النظام.



 تقرير مجلس اإلدارة
 (ساسكووالمعدات )الشركة السعودية لخدمات السيارات 

 م0235ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 
 

 

  38 من 32 صفحة
 

 أسباب عدم التطبيق نص المادة/الفقرة الفقرة رقم المادة في الالئحة م

 د السادسة 1

يجب على المستثمرين من األشخاص ذو  الصفة 
مثل  –اإلعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم 

اإلفصاح عن سياساتهم في  – ستثمارصناديق ال
التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية ، وكذلك 
اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أ  تضارب جوهر  

قوق األساسية الخاصة للمصالح قد يؤثر على ممارسة الح
 اتهم.استثمار ب

ليس لديها الصفة القانونية إللزام المستثمرين من  الشركة نأ
ذو الصفة اإلعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة ص األشخا

باإلفصاح عن  ستثمارعن غيرهم مثل صناديق ال
سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم 

ة التعامل مع أ  تضارب واإلفصاح عن كيفي السنوية
جوهر  للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق األساسية 

 .اتهماستثمار الخاصة ب

 ط الثانية عشر 4
الذ  يحق له  –ل يجوز للشخص ذ  الصفة اإلعتبارية 

 –بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس اإلدارة 
التصويت على إختيار األعضاء اآلخرين في مجلس 

 اإلدارة.

أن النظام األساسي للشركة ل يتضمن إعطاء أ  شخصية 
إعتبارية الحق في تعيين ممثلين لها في عضوية مجلس 

 .اإلدارة

 
 مالحظة :
 السوق المالية قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن مجلس هيئة  من( 42) المادة الفقرة )أ( من إلى باإلشارة

والتي تنص على "يجب أن يعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية األولية والسنوية للمصدر وأن يوقع عليها عضو 
مفو  من مجلس اإلدارة ومن الرئيس التنفيذ  والمدير المالي ، وذلك قبل نشرها وتوزيعها على المساهمين 

شركة تنص على "يشكل المجلس عددًا مناسبًا من اللجان ( من لئحة حوكمة ال6وغيرهم" ، وحيث أن المادة )
لكي يتمكن من توجيه جهوده بفاعلية نحو إدارة الشركة بالصورة المثلى ، وينبغي على المجلس تحديد ما إذا 
كانت الصالحيات الممنوحة للجنة محددة بحيث تنظر في موضوعات معينة أم أنها مفوضة بالصالحيات 

لس ، ويجوز للمجلس تفوي  صالحياته وسلطاته إلى لجانه ولكن ل يجوز التنازل عن للتصرف نيابة عن المج
( من لئحة حوكمة الشركة والخاصة بالمسئوليات العامة للجنة 7( من المادة )2.7مسئولياته" ، ووفقًا للفقرة )

 شأنها.المراجعة والتي تتضمن دراسة القوائم المالية ومراجعتها ورفع التوصيات والمقترحات ب

القوائم المالية األولية بحيث يتم تفوي  لجنة المراجعة بإقرارها للقوائم المالية  عتمادإعتمد مجلس اإلدارة آلية ل
القوائم المالية األولية والتوقيع عليها من  اعتماداألولية والموافقة على نشرها على موقع تداول ، على أن يتم 

الذ  يلي  جتماعلحين عرضها على مجلس اإلدارة بال عتمادس بعد الالعضو المنتدب ، وترسل ألعضاء المجل
  الفترة المالية األولية المنشورة.



 تقرير مجلس اإلدارة
 (ساسكووالمعدات )الشركة السعودية لخدمات السيارات 

 م0235ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 
 

 

  38 من 38 صفحة
 

   الثالثونو  الخامسةالجمعية العامة العادية .جدول أعمال 32
عشرين السادة المساهمين الكرام الذين يملكون  ساسكومجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات  يوصي
 اً لحقوجدول أعماله ه انعقاد موعد سيعلن عنالذ   الثالثونو  الخامسة الجمعية العامة العادية اجتماعحضور بفأكثر  سهماً 

 .بعد الحصول على الموافقات الالزمة من الجهات المعنية

 
 
 

 .الخاتمة33
لمساهمي الشركة السعودية لخدمات الشكر الخالص بواإلدارة التنفيذية  أعضاء مجلس اإلدارةرئيس و  يتقدموفي الختام 

 .من ساهم في تحقيق أهداف الشركة ورؤيتهاولكل  هاومنسوبي ساسكوالسيارات والمعدات 

سمو ولي و حفظه ا هل ،  بن عبدالعزيز سلمان خادم الحرمين الشريفين الملكتقدير لمقام الشكر و الخالص ب نكما يتقدمو 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية   بن عبد العزيز محمد بن نايف ألميري االملكعهده األمين صاحب السمو 

حفظه ا هل ،  وزير الدفاع بن عبدالعزيز سلمانمحمد بن  ألميرالسمو الملكي ا وسمو ولي ولي العهد صاحبحفظه ا هل ، 
 لتنمية إقتصادها وتحفيز وتطوير بيئة األعمال ،كل ما يقدمونه لهذه البالد الطاهرة من جهود عظيمة ودعم ل محدود على 

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

 

 ...واهلل الموفـــق 

 مجلـــس اإلدارة

 


