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 تقرير مجلس اإلدارة
 

 

 الكرام   (ساسكومساهمي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ) السادة
 

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

قرير تلكم  استعرضأن ،  (ساسكو)عدات ممجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والب زمالئي نيابة عنيسرني 

أداء وإنجازات الشركة وشركاتها التابعة شامالً  والذي يتضمن م2116ديسمبر  31المنتهي في للعام المالي  مجلس اإلدارة

 وأهم المؤشرات المالية.النتائج المالية 

افي ، حققت الشركة ص تنفيذية وكافة فريق العمل بالشركةلع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة ابفضل الله ثم بجهود جميف 

م أي بإرتفاع 2115 للعام ريال 66591789912ريال مقابل  1919791229457م بلغت 2116مبيعات تشغيلية خالل عام 

ركة في ، كما حققت الشوصافي ربح الشركة وكان له األثر اإليجابي بإرتفاع مجمل الربح والربح التشغيلي  %67952قدره 

قدره إرتفاع وبم 2115ريال للعام السابق  1896169564ريال مقابل  2691519553افي أرباح مقداره م ص2116عام 

 %1997 بنسبة اإلستثمارات من الدخل صافي إرتفاع إلى باإلضافة المبيعات صافي إرتفاع، ويرجع ذلك إلى  71974%

 الفترة ولوشم األخرى اإليرادات وإرتفاع السعودية األسهم في إستثماريتين محفظتين أسهم كامل من الشركة تخارج بسبب

 إلى باإلضافة ، ريال مليون 396 بمبلغ البترولية للخدمات زيتي شركة على اإلستحواذ تكلفة على السابق العام من المماثلة

 واإلدارية يةالعموم المصاريف إرتفاع من بالرغم وذلك ، التمويل أعباء ومصاريف والتسويقية البيعية المصروفات إنخفاض

حية ربالعام ، وأدى ذلك إلى إرتفاع  لهذا المكون الزكاة ومصروف الجمركية للمطالبات المكون المخصص إرتفاع بسبب

 ريال. 1978ريال إلى  1937السهم عن العام الماضي من 

تماشياً مع  وضعها مجلس اإلدارةخطة الشركة اإلستراتيجية التي م وفقاً ل2116وفيما يتعلق باإلنجازات التي تمت خالل عام 

 على اقعتينوالو الرياض مطارات لشركة التابعتين( بلس ساسكو) الدولي خالد الملك مطار محطتي إفتتاحفيعتبر أهدافها ، 

 تبلغ بينما مربع متر ألف 21 األول الموقع مساحة تبلغ حيث ،من أهم إنجازات الشركة  الرياض بمدينة سلمان الملك طريق

 .مربع متر ألف 11 الثاني الموقع مساحة

 م:2116ومن أهم اإلنجازات التي تحققت خالل عام 
  مليار ريال. 197عن العام السابق لتصل إلى  %11951الشركة بنسبة نمو أصول 

 ُملكية كةوشر كابيتال الفرنسي السعودي شركة قبل من المدارتين اإلستثماريتين الشركة بمحفظتي األسهم التخارج من 

ً  األساسية أنشطتها في البيع عملية من الناتجة السيولة توجيه بهدف لالستثمار  وخطتها يجيةاإلسترات الشركة أهداف مع توافقا

 .التوسعية

 المالية السياسات إعتماد  ً  الدولية المحاسبة معايير إلى التحول خطة تنفيذ متابعةو (IFRS) الدولية المحاسبة لمعايير وفقا

 .استشاري مكتب مع بالتنسيق

 ( مواقع وفقاً لهوية الشركة واإلستمرار في تطوير العديد من 7إكتمال إنشاء عدد ).المواقع القائمة 

 ( موقع في مختلف أنحاء المملكة.13اإلستحواذ على عدد ) 

 ( فروع لنخلة 6إفتتاح عدد )في مختلف أنحاء المملكة. ساسكو 

 ( مقطورة.111( ناقلة و)95زيادة عدد الشاحنات بشركة أسطول النقل لتصل إلى ) 

 متعددة وشركات عمالء مع بالتعاقد الجاف النقل في التوسع . 

 الرياض بعد أن تم إنتهاء اإلتفاقية  بمدينة الثمامة بالفندق الواقع على طريق الخاصة( 8 سوبر) التجارية بالعالمة اإلحتفاظ

 .الحصرية مع شركة ويندام العالمية

 طريق على الشركة محطة بموقع نجوم( 7) فئة فندق إلنشاء الجدوى دراسة لعمل المتخصصة الشركات إحدى مع التعاقد 

 .سلمان الملك

  تطوير أنظمة تقنية المعلومات بالشركة ورقابة المخزون بأحدث التقنيات العالمية.اإلستمرار في 

  اإلستمرار في توقيع العديد من االتفاقيات مع شركات المطاعم والمقاهي العالمية تحقيقاً لنهج الشركة من أجل تطوير قطاع

 ة المقدمة لعمالئها.المحطات واالستراحات بالمملكة وتحسين الخدم

 .اإلستمرار في استقطاب الكوادر المؤهلة لسد متطلبات الشركة من الوظائف اإلدارية المختلفة السيما الوظائف القيادية 

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

  ًلمساهمة الشركة في المسئولية اإلجتماعية.المشاركة في العديد من الحمالت التوعوية تأكيدا 
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لتشغيلية ا حيث إرتفعت اإليرادات ، هذا التقرير من اإلنجازات على مستوى كافة الشركات التابعةهذا باإلضافة إلى ما يحتويه 

 شركة النادي السعوديأما  .ريال سعودي  1996639575لتصل إلى  العام السابقعن  %28شركة أسطول النقل بنسبة ل

يراداتها التشغيلية إفقد إرتفعت مبيعاتها باألحداث التي تمر بها بعض الدول العربية فبالرغم من تأثر  ساتاللسيارات والسياحة 

 . ريال 2197419237لتصل إلى  عن العام السابق %1بنسبة 

م في تحقيق أهدافها حسب خطتها اإلستراتيجية التي وضعها مجلس اإلدارة 2114وستستمر الشركة بمشيئة الله خالل عام 

، والعمل  2131تماشياً مع رؤية المملكة على صعيد كافة أنشطتها التشغيلية والنظر في فرص اإلستحواذ األفقي والرأسي 

 على تذليل كافة الصعوبات والتحديات من أجل تحقيق ذلك.

إلى جميع مساهمي الشركة السعودية لخدمات السيارات  واإلمتنان أجدد الشكرمجلس اإلدارة ، وفي الختام ، ونيابة عن أعضاء 

هودهم منسوبيها على ج جميعاإلدارة التنفيذية للشركة وكما أشكر على إستمرار ثقتهم في إدارة الشركة ،  ساسكووالمعدات 

ى ، ونحن علمما ساعد على تحقيق األهداف المنشودة خالل هذا العام وتفانيهم في أداء أعمالهم على الوجه المطلوب المبذولة 

أتم الثقة بأن قوة فريق العمل بالشركة وتضافر الجهود ستؤدي إلى اإلستمرارية في تحقيق النجاح المتواصل بمشيئة الله ، 

 متطلعين إلى مزيد من النجاحات خالل األعوام القادمة .

لي حفظه الله ، وسمو والملك سلمان بن عبدالعزيز تقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين كما أود أن أرفع خالص الشكر وال

صاحب السمو حفظه الله ، وسمو ولي ولي العهد  محمد بن نايف بن عبدالعزيزصاحب السمو الملكي األمير عهده األمين 

لتنمية هذا ن جهود عظيمة ودعم ال محدود حفظه الله ، على كل مايقدمونه م بن عبدالعزيز سلمانالملكي األمير محمد بن 

 .2131من أجل تحقيق رؤية  الوطن ودعم إقتصاده وتحفيز بيئة األعمال والشركات الوطنية

 ،،،والله الموفـــق 

 رئيس مجلس اإلدارة            

 إبراهيـم بن محمد الحديثي
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 ساسكوخلفية عامة عن .3

 التكوين  3.3
 القرار الوزاريتأسست بموجب ( هي شركة مساهمة عامة سعودية ساسكوالسيارات والمعدات )الشركة السعودية لخدمات 

 .م12/11/1982هـ الموافق23/12/1712تاريخ ب 563رقم 

 النشاط  0.3
 .داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية بين المدنإنشاء وتشغيل مراكز لخدمة السيارات والمسافرين  

 وموتيالت ومطاعم على الطرق السريعة. استراحاتإنشاء وتشغيل  

قة السلطات بمواف ، الطائرات العمودية استخداملمية بما في ذلك اتوفير وسائل اإلسعافات األولية بأحدث الوسائل الع 

 المختصة.

ير الالزمة لتوف والمواد والملحقات األجزاء وكذلك والمعدات السيارات وخردواتر غيا قطعوبيع وتوزيع  استيراد 

عمليات الصيانة داخل الورش  حتياجاتإأفضل خدمات الصيانة واإلصالح للسيارات والمعدات بغرض توفير 

 ومحطات الخدمة وبغرض بيعها مباشرة للجمهور.

 وتأجير األراضي والعقارات الالزمة لخدمة أغراض الشركة وإدارة أمالك الغير. استئجارشراء وبيع و 

 المقاوالت 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( يناد 

 رات والسياحة. السيا

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

 المختصة.

اخيص بعد أخذ التر والبطاريات الخاصة بالسيارات قطع غيار السيارات والمعدات وتجديد تصنيع وإعادة تصنيع 

 الالزمة من الجهات المختصة.

مبردة والصهاريج بأنواعها بعد أخذ الغير قيلة وصناديق العربات المبردة وات الخفيفة والثتصنيع المقطور 

 التراخيص الالزمة من جهات اإلختصاص.

 منح حق اإلمتياز للغير فيما يختص بالعالمات التجارية الخاصة بها. 

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

 رأس المال 1.3
)مدفوع بالكامل( مقسم إلى  ون مليون ريال سعوديأربعمائة و( خمسريال سعودي 57191119111) ساسكويبلغ رأس مال 

 رياالت سعودية. 11سهم القيمة اإلسمية للسهم الواحد  5791119111

 الرؤية  4.3

دمة السيارات والمعدات وإدارة يحتذى به في مجال خ مثاالً وتكاملها ومن حيث جودة الخدمة األولى أن تكون الشركة 

 السعودية. لطرق السريعة في المملكة العربيةوالموتيالت على ا ستراحاتاال

 الرسالة/المهمة  5.3
ً داخل وخارج المدن وفق والمسافرين المركبات لقائديتقديم باقة من الخدمات المتكاملة  بما  على المعايير المحلية والدوليةأل ا

 العمالء ويؤكد على القيمة المضافة . ارضيضمن 

 السنة المالية 6.3
 ديسمبر من كل عام ميالدي. 31تنتهي السنة المالية للشركة في 
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 م0236مراجع الحسابات للعام  7.3
 قانونيونومراجعون محاسبون  – المحاسبون المتحدونمكتب 

 ستثمارقيود اال 8.3
 ةاألجنبي المالية المؤسسات الستثمار المنظمة المعدلة القواعد في ورد ما حسب المدرجة الشركة أسهم على قيود يوجد ال

 ذوالقعدة 5 وتاريخ( 2116-117-3) رقم القرار بموجب المالية السوق هيئة مجلس عن الصادرة المدرجة األسهم في المؤهلة

 .(7/أ) و( 3/أ) الفرعيتين الفقرتين عشرة السادسة المادة في ،م 2116 أغسطس 8 الموافق هـ1734

 بيانات اإلتصال 9.3
 +   966( 11) 216 88 55  هاتف:

 +966( 11) 216 88 33 فاكس: 

 info@sasco.com.sa بريد إليكتروني:

 المعلومات اإلضافية 32.3

 (.sasco.com.sawww.)للموقع اإللكتروني للشركة الرجوع 

 .(7151( بالرمز )www.tadawul.com.saالرجوع لملف الشركة على موقع تداول )

 (.SA0007870070الرمز الدولي للشركة )

 

  

mailto:info@sasco.com.sa
http://www.sasco.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
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 الرئيسيةقطاعات األعمال  33.3
 

 

قدم ، وي ستراحاتيتولى إدارة كافة المحطات واالوهو القطاع الرئيس الذي  التجزئةقطاع 

 المطاعم.وخدمة المحروقات ، التأجير ، القهوة 

 شركة نخلة ساسكو 

في تقديم خدمة تختص 

التموينات من خالل إدارة كافة 

المنتشرة نخلة ساسكو فروع 

ء للوفافي جميع أنحاء المملكة 

بإحتياجات العمالء من 

مسافرين وسائقي المركبات 

 داخل وخارج المدن.

 شركة واحة ساسكو  

تختص بإدارة كافة موتيالت 

ء جميع أنحافي الشركة المنتشرة 

وإتفاقية اإلمتياز  المملكة

 .8الحصري لفنادق سوبر 

 شركة أسطول النقل 

 

تقوم بتقديم خدمة النقل لمواقع 

زيتي وشركة ساسكو شركة 

)الوقود ، المياه ، الصرف 

ديم تق باإلضافة إلىالصحي( ، 

 خدمات النقل )وقود ، بضائع(

 للغير.

شركة النادي السعودي   

 للسيارات

تمتلك ترخيص من االتحاد 

الدولي للسيارات إلصدار دفاتر 

العبور الجمركي )التربتيك( 

تعمل من الرخص الدولية وو

خالل العديد من منافذ البيع 

شبكة من الوكالء بجميع مناطق و

 .المملكة

شركة إستثمارات السيارات  

 والمعدات

بغرض إدارة من  أُنشئت

األنشطة اإلستثمارية للشركة 

بشكل مستقل ، وتمتلك حصة 

من رأس  %4997مقدارها 

مال شركة الشرق األوسط 

 .للبطاريات )ميبكو(

األولى النخلة شركة   

 للمقاوالت

بهدف القيام بأعمال  أنشئت

التشغيل والصيانة والنظافة 

لمواقع الشركة من أجل تحسين 

، جودة الخدمة المقدمة للعمالء 

المقاوالت في أعمال وتختص 

إقامة وإدارة والعامة للمباني 

وصيانة وتشغيل المباني السكنية 

 أعمال الطرق.و والتجارية

 

 إمتياز ساسكوشركة  

 

ن لمشغليإمتياز تختص بمنح 

من خالل إتفاقيات آخرين 

" ساسكوتشغيل "محطات ل

 .و"تموينات نخلة"

 

زيتي للخدمات شركة   

 البترولية

في إقامة وإدارة وتشغيل تختص 

حيث تمتلك  محطات الوقود

وتدير العديد من المحطات 

المنتشرة في المنطقة الوسطى 

 .والجنوبية
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 التجزئةقطاع  3.33.3

منها عدد  ( موقع213) والتي تقدم لعمالئها من خالل من أهم القطاعات الرئيسية في الشركة ويحوي منتجاتها األساسية وهو

(55 ) ً محطة وإستراحة  (84تنقسم إلى ): ) ( موقعاً عامالً 94)و للخدمات البترولية )شركة تابعة( شركة زيتيل تابعة موقعا

ً ( موقع16عدد )باإلضافة إلى ، وذلك  (( مواقع مشغلة من الغير7و)( مركز خدمة سريعة 6)مشغلة عن طريق الشركة و  ا

ً متوقف ً ( موقع24تحت اإلنشاء وعدد ) أوللتطوير  ا ً ( موقع18) تحت إجراءات ما قبل اإلنشاء و ا  تم إيقافها إلنحراف الطريق ا

 .في الوقت الحالي وعدم الجدوى اإلقتصادية لتشغيلهاأعنها 

عن العام  %17917بزيادة مقدارها مليون مركبة  1195 لما يقارب منخدماته  التجزئةقدم قطاع م 2116عام  وخالل

 .عن العام السابق %11941مقدارها  أي بزيادة عميلمليون  62 وعدد، السابق
 

 

 

 :التاليةالخدمات  الوقود بالمملكة ويقدممحطات إدارة كافة  التجزئةيتولى قطاع و

 المحروقاتخدمات  
o  95بنزين 
o  91بنزين 
o ديزل 

 

ً و  ستودعاتم فيها يوجد التي والمحافظات المدن في للمستهلك المحروقات لبيع التجارة وزارة من المعتمدة للتسعيرة وفقا

حسب ما  األسعار تكون المستودعات تلك من كيلومتر 51 قطرها نصف دائرة حدود وفي السعودية أرامكو لشركة تخزين

أما بالنسبة للمدن والمحافظات والمراكز األخرى التي ال يوجد بها مستودعات لشركة أرامكو ،  أدناههو موضح بالجدول 

السعودية فيضاف إلى أسعار البيع المحددة للمستهلك أجور النقل من أقرب مستودع يفترض التزود بالمحروقات منه وذلك 

( ريـال/لتر/كم للطرق غير المعبدة من أقرب مستودعات 1911815( ريـال/لتر/كم للطرق المعبدة و)1911395) بإضافة

 اللجان المحلية المختصة. خالل لشركة أرامكو السعودية على أن يتم ذلك من

 نسبة هامش الربح هامش الربح التكلفة من أرامكو سعر البيع المنتج

 %12 هللة 9 هللة 66 هللة 45 93بنزين 

 %11 هللة 9 هللة 81 هللة 91 95بنزين 

 %4964 هللة 3975 هللة 71955 هللة 75 ديزل
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إحصائية مرتادي مواقع الشركة

2016 2015 2014

نسبة نمو 

17.01 %  

نسبة نمو 

11.11 %  

 باأللف



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 11 صفحة
 

 ، 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 وخصوصاً بعد رفع تكلفة رخص العمل 

o .تكلفة التبخر  

 

 
 

 التأجير 
،  مطاعماألنشطة التجارية من بالقيام بتأجير بعض  بكل منطقةومن خالل إدارات مختصة  التجزئةيقوم قطاع 

تقدم الخدمة للعمالء خدمات الزيوت واإلطارات وغيرها من المحالت التجارية التي و ورش صيانة السيارات ،و

 .والمسافرين

 غيلالعالمية والمحلية المختصة بتش شركاتالبتوقيع عقود شراكة إستراتيجية مع العديد من الشركة  ستمرتاكما 

تقديم خدمة وكان لذلك أثر إيجابي في ، إدارة بعض مرافق مواقعها وصيانة السيارات من أجل المطاعم والمقاهي 

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

 خدمة القهوة  
لذي يقدم كافة أنواع القهوة والمشروبات الساخنة باإلضافة إلى مجموعة من وذلك من خالل )مقهى نخلة( ا

 .( فرع12عدد )م 2116بنهاية عام  وتبلغ فروع مقهى نخلةالمأكوالت الخفيفة والمعجنات ، 

 خدمات المطاعم 
 .أذواقهمعلى إختالف ء الشركة تقدم خدمات مالئمة لعمال وذلك من خالل مطاعم

 الوجبات التالية:وتقدم مطاعم الشركة  
o وجبات اإلفطار. 
o المقبالت. 
o األطباق الرئيسية. 
o المشروبات 

تقليص عدد الشركات المتخصصة في مجال إدارة المطاعم و استقطابوحسب أولويات إستراتيجية الشركة ب

لعمالء امن أجل تحسين الخدمة المقدمة وتقديم تجربة فريدة وتحقيق نقلة نوعية لتعزيز رضا التي تديرها  المطاعم

 لشركةا استمرت فقد ،بالمملكة  ستراحاتوتمييز الشركة لتكون الرائدة في مجالها والنهوض بقطاع المحطات واال

ي تي قد بدأت بالفعل في تقديم الخدمة فيات مع شركات المطاعم العالمية والمحلية والتفاقتوقيع العديد من االفي 

 .لى المنافذ الحدوديةالعديد من مواقع الشركة داخل وخارج المدن وع
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عدد اللترات المباعة

2016 2015 2014

 التغيرنسبة 

38.23 %  

 التغيرنسبة 

(17.11%)  

 التغيرنسبة 

52.1 %  



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 11 صفحة
 

 الحجاج والمعتمرينخدمات  
منفذ  ،، 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 الطرق السريعة منفذ البطحاءو،  حالة عمارالحديثة ، منفذ 

  .(مكة المكرمة والمدينة المنورةاألراضي المقدسة )وخصوصاً التي تربط بين 
سواًء كانوا من داخل المملكة أو  مليون حاج ومعتمر 994م قامت الشركة بخدمة أكثر من 2116وخالل عام 

 السريعة التالية: الطرقالتابعة للشركة على  ستراحاتحيث تنتشر أهم المحطات واال . خارجها

o .)طريق الهجرة )مكة المكرمة/المدينة المنورة 
o  الطائف السريع.الرياض/طريق 
o .طريق الرياض/ الدمام 
o .طريق حالة عمار/تبوك/المدينة المنورة 
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 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 12 صفحة
 

 ساسكونخلة شركة   0.33.3
صة نقدية متساوية قيمة ح ألف 51ألف ريال سعودي مقسم إلى  511شركة ذات مسئولية محدودة يبلغ رأس مالها 

من  %99نسبة  ساسكوتمتلك الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ، حيث ريال سعودي 11كل حصة 

 .منه %1ات السيارات والمعدات المحدودة استثماررأس المال وشركة 

م 2116ع منها خالل عام و( فر6( التي تم إفتتاح عدد )نخلة ساسكو) من خالل ويناتالشركة خدمة التموتقدم 

 بعد أن تم إيقاف ( فرعاً في مختلف مناطق المملكة61بنهاية العام )العاملة ( نخلة ساسكوليبلغ إجمالي عدد فروع )

 ليتم تشغيلها من قبل الغير.( فرع 12عدد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمت دراستها بعناية للوفاء بإحتياجات عمالئنا سواًء ( على سلة متكاملة من األصناف التي نخلة ساسكووتحتوي )

 ق بين المدن أو سائقي المركبات والركاب داخل المدن وتتركز هذه األصناف بالفئات التالية:المسافرين على الطر

o المواد التموينية الغذائية. 
o  ذائيةغالغير المواد التموينية. 
o منتجات األلبان والمثلجات. 
o العدد واألدوات واإلكسسوارات. 
o .لوازم الرحالت 
o بطاقات اإلتصال المسبقة الدفع. 
o .اإللكترونيات 
o .أجهزة الجواالت 
o .إكسسوارات الجواالت 
o .العطور وأدوات التجميل 

 

  

الوسطى
31

الغربية
11

الشمالية
0 الشرقية

9

التوزيع الجغرافي للفروع



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 13 صفحة
 

 ساسكو واحةشركة   1.33.3

ألف ريال سعودي مقسم إلى  511برأس مال قدره شركة ذات مسئولية محدودة ك ساسكو واحةشركة تم تأسيس 

ريال سعودي وتمتلك الشركة السعودية لخدمات السيارات 11صة نقدية متساوية قيمة كل حصة ح ألف 51

، وذلك  منه %1ات السيارات والمعدات المحدودة استثمارمن رأس المال وشركة  %99نسبة  ساسكووالمعدات 

 لتحقيق أفضل عائد منه.ية تامة استقاللإدارة هذا النشاط بأجل من 

 علىم 2115نوفمبر  15في جلسته بتاريخ  مجلس اإلدارة وافق،  ساسكو واحةبشركة تماشياً مع خطة التوسع و

وجاري العمل  ريال مليون 5 إلى ريال ألف 511 من ساسكو واحة شركة مال رأس بزيادة الشركة إدارة توصية

 اإلجراءات لدى الجهات المختصة.على إنهاء 

بإدارة كافة موتيالت الشركة المنتشرة بمواقعها بجميع أنحاء المملكة ، حيث وضعت  ساسكو واحةشركة تقوم و

تجارية "موتيل واحة" ، وقد تم تطوير أول موتيل يحمل في إستراتيجيتها تطوير هذه الموتيالت لتحمل عالمتها ال

 .157الرياض/الدمام السريع عند الكيلو إسم "موتيل واحة" على طريق 

الموقعة بين شركة ساسكو وشركة "ويندام العالمية  8وفيما يتعلق بإتفاقية اإلمتياز الحصري لعالمة فنادق سوبر 

Wyndham م وعدم 2116ديسمبر  31" فقد تم إنهاء اإلتفاقية بسبب إنتهاء أجلها في 8" المالكة لفنادق "سوبر

( الخاصة بالفندق الذي تم 8ديد اإلتفاقية بينهما ، وسيتم اإلحتفاظ بالعالمة التجارية )سوبر رغبة الطرفين في تج

إفتتاحه بطريق الثمامة بمدينة الرياض والذي يضم قاعات لالجتماعات وصالة رياضية باإلضافة إلى مطعم لتقديم 

 الوجبات.

  



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 17 صفحة
 

 شركة أسطول النقل  4.33.3

آالف حصة نقدية متساوية قيمة  5مقسم إلى  ماليين ريال سعودي 5رأس مالها شركة ذات مسئولية محدودة يبلغ 

من  %99نسبة  ساسكووتمتلك الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات  ريال سعودي 1111كل حصة 

 .منه %1رأس المال وشركة استثمارات السيارات والمعدات المحدودة 

 ن شركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء ، كما أن للشركةتأهيل شركة أسطول النقل في كل متم وقد 

 مقر متكامل بمنطقة الرياض يضم مباني إدارة األسطول وورشة متكاملة لصيانة الناقالت ، باإلضافة إلى إعتبار

 .الشركةشاحنات إلنطالق نقطة  هذا المقر

 ، لى شركة زيتي للخدمات البترولية( عساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ) ستحواذومع ا

( 111( ناقلة و)95عدد )م 2116حجم األسطول في نهاية عام وتوسع نشاط شركة أسطول النقل ، فقد أصبح 

)نقل الوقود ، نقل المياه ، الصرف زيتي شركة و ساسكوشركة لمواقع  من خاللها تقوم بتقديم خدمة النقلمقطورة 

لعدد من شركات التجزئة  )وقود ، بضائع( في تقديم خدمات النقل شركة أسطول النقل إستمرتقد والصحي( ، 

 .باإلضافة إلى توسع نشاطها ليشمل النقل الجاف عن طريق سطحات مخصصة لكافة األغراض والتوزيع الكبرى ،
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 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 15 صفحة
 

 ساتا - السعودي للسياراتشركة النادي   5.33.3

ألف ريال  511برأس مال قدره  كشركة ذات مسئولية محدودة ساتاشركة النادي السعودي للسيارات  تأسست

ريال سعودي وتمتلك الشركة السعودية لخدمات 11صة نقدية متساوية قيمة كل حصة ح ألف 51مقسم إلى  سعودي

 %1ات السيارات والمعدات المحدودة استثمارمن رأس المال وشركة  %99نسبة  ساسكوالسيارات والمعدات 

 .منه

الدولي للسيارات إلصدار دفاتر العبور الجمركي  تحادمن االالنادي السعودي للسيارات ترخيص  شركة متلكت

الوكالء  إلى شبكة منباإلضافة المنتشرة بجميع مناطق المملكة بيع ال منافذ العديد منعمل من خالل تو (التربتيك)

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

ئيس رحيث تم إعادة إنتخاب الدولي للسيارات  تحاددوراً مرموقاً في اال ساتاتلعب شركة النادي السعودي للسيارات 

تها عامين لفترة جديدة مد الدولي للسيارات تحادالجمركية الدولية باالرئيساً للجنة  ساتا النادي السعودي للسيارات

 .م2116تبدأ من ديسمبر 

 :ومن أهم الخدمات التي تقدمها شركة النادي السعودي للسيارات

o ( التربتيكإصدار دفاتر العبور الجمركي). 
o إصدار رخص القيادة الدولية. 
o  وإقامة وتشغيل وإدارة حلبات السباق بمختلف  الناريةتنظيم األنشطة الرياضية للسيارات والدراجات

 . الفئات

وقد تأثرت مبيعات شركة النادي السعودي للسيارات خالل األعوام الماضية باألحداث السياسية التي تمر بها بعض 

اطها ارسة نشمبمتقوم الدولي للسيارات  تحادالدول المجاورة ، السيما وجود نوادي موازية ال تمتلك ترخيص من اال

 .والرخص الدولية (التربتيكالعبور الجمركي )من مبيعات دفاتر  على حصة سوقية استحوذتقد بالمملكة 

 م2112في عام  IRU الطرقيالدولي للنقل  تحادية مع االاتفاقلسيارات شركة النادي السعودي لوفي إطار توقيع 

ة في مستمرما زالت إن الشركة ، فالنقل البري في كافة أنحاء العالم(  )هيئة دولية تختص بخدمة مصالح صناعة

لها في غرض تفعيبية تفاقلدخول في هذه االحث الجهات المعنية بالمملكة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ل

 .الدولي للنقل تحادمع هذه الجهات وبحضور مندوب عن اال اتاجتماعحيث عقدت عدة ،  المملكة

 أهم أهداف نظام النقل الدولي هي تسهيل النقل من خالل:ومن 

o .تسهيل اإلنسجام التجاري واإلجراءات الجمركية 
o .تحسين مستوى التكلفة 
o .تسهيل عبور الحدود 
o .نقل البضائع من الباب إلى الباب بموجب التحكم الدولي 

ي حضور الندوة الدولية السادسة ممثلة في رئيس النادي ، ف ساتاشركة النادي السعودي للسيارات  توقد شارك

التي ي العالم العربي ، وفلجامعة الدول العربية واإلتحاد العربي للنقل البري حول سالمة الطرق وتسهيل التجارة 

م تحت رعاية جامعة الدول العربية باإلشتراك 2116مارات العربية المتحدة خالل شهر أكتوبر إنعقدت في دولة اال

المي ، حيث تم مناقشة إتفاقية األمم المتحدة للنقل ودورها في تسهيل التجارة وتحسين الطرق بنك التنمية اإلسمع 

 .في العالم العربي

من خالل إدارة األنشطة الرياضية المتعلقة برياضات السيارات والدراجات النارية ،  ساتاتسعى شركة كما 

 الرياضية لممارسة هذه الرياضة بصورة إحترافية.وبالتنسيق مع الجهات المعنية ، إلى إستخراج رخصة األنشطة 

 

  



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 16 صفحة
 

 ات السيارات والمعداتاستثمارركة ش  6.33.3

 ألف 51 مقسم إلىألف ريال سعودي  511ات السيارات والمعدات برأس مال قدره استثمارشركة  ساسكوأنشأت 

البنية التحتية والكوادر البشرية ، وذلك من أجل توفير ريال سعودي  11حصة نقدية متساوية قيمة كل حصة 

ات الشركة بشكل مستقل وحيادي مما يزيد من تنوع مصادر دخل الشركة استثماروالخبرات المطلوبة إلدارة 

 وتمتلك الشركة السعودية لخدمات السيارات،  ية بكفاءة وفاعليةستثمارويمكنها من إدارة عملياتها التشغيلية واال

 ،. منه %1المحدودة  أسطول النقلن رأس المال وشركة م %99نسبة  ساسكووالمعدات 

 الشركة:ومن أهم أنشطة هذه 
o .تأسيس وتملك الحصص واألسهم في الشركات التابعة والشركات الزميلة 
o .تملك األراضي والعقارات وإقامة المباني عليها بغرض التشغيل أو البيع أو التأجير 
o  الثقيلة ومحطات خدمة السيارات والمسافرين.إقامة الورش إلصالح السيارات والمعدات 
o والموتيالت والمطاعم. ستراحاتإقامة اال 
o وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في قطع غيار السيارات والمعدات وغيرها. استيراد 
o .المقاوالت العامة للمباني 

 

يث حالسيارات والمعدات ، ات استثمارركة من خالل ش التابعةبالشركات  اتهااستثمارأغلب ساسكو تدير شركة و

من رأس  %1من رأس مال شركة أسطول النقل وبنسبة  %1ات السيارات والمعدات بنسبة استثمارتساهم شركة 

من رأس مال  %1وبنسبة  ساسكومن رأس مال شركة نخلة  %1وبنسبة  للسياراتالسعودي مال شركة النادي 

من رأس مال شركة النخلة  %1بنسبة و ساسكومن رأس مال شركة إمتياز  %1وبنسبة  ساسكوشركة واحة 

 .من رأس مال شركة زيتي للخدمات البترولية %5وكذلك بنسبة  األولى

)تمثل  حصة 497 تمتلك ات السيارات والمعداتاستثمارن شركة إبالشركات األخرى ، ف ستثماروفي مجال اال

التي تعتبر من أكبر شركات تصنيع  بشركة الشرق األوسط للبطاريات )ميبكو(من رأس مال الشركة(  4997%

 .ACDelcoالمتخصصة في إنتاج بطاريات بطاريات السيارات في الشرق األوسط و
 
 
 

 شركة النخلة األولى  7.33.3

شركة والنظافة لمواقع التم إنشاؤها وتأسيسها بهدف القيام بأعمال التشغيل والصيانة شركة ذات مسئولية محدودة ، 

 ألف 51مقسم إلى  ريال سعودي ألف 511سين جودة الخدمة المقدمة للعمالء وذلك برأس مال مقداره من أجل تح

ريال سعودي وتمتلك الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات  11حصة نقدية متساوية قيمة كل حصة 

 .منه %1المحدودة  السيارات والمعداتات استثمارمن رأس المال وشركة  %99نسبة  ساسكو
 :وتختص شركة النخلة األولى بالتالي

o )المقاوالت العامة للمباني )إنشاء ، إصالح ، هدم ، ترميم. 
o إقامة وإدارة وصيانة وتشغيل المباني السكنية والتجارية. 
o أعمال الطرق. 

 
 

 ساسكوشركة إمتياز   8.33.3

حصة نقدية متساوية قيمة  ألف 51مقسم إلى سعودي ألف ريال  511مال  رأسب" ساسكوشركة "إمتياز تم تأسيس 

من رأس  %99نسبة  ساسكوتمتلك الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات و ،ريال سعودي  11كل حصة 

" بمنح إمتياز ساسكوتختص شركة "إمتياز ، و منه %1 المحدودة ات السيارات والمعداتاستثمارالمال وشركة 

 في هذا المجالأن قامت شركة متخصصة ، وذلك بعد  "تموينات نخلة" و"ساسكوخاص بتشغيل "محطات  للغير

 ."تموينات نخلة" و"ساسكوبتشغيل "محطات باإلنتهاء من مشروع منح اإلمتياز الخاص 

لين لمشغإمتياز إلى زيادة إيراداتها وتحسين ربحيتها من خالل منح  الشركة تأسيس هذهخالل من  ساسكووتهدف 

يات معهم وذلك لإلستفادة من العالمات التجارية الخاصة بها في ظل ما حققته الشركة من نجاح اتفاقآخرين وفق 

 في تطوير مواقعها ووفقاً لهويتها ومكانتها المتميزة في قطاع محطات الوقود في المملكة.

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



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 14 صفحة
 

 زيتي للخدمات البتروليةشركة   9.33.3

يبلغ رأس مال شركة حيث م ، 2115أبريل  29في على شركة زيتي للخدمات البترولية   ساسكوإستحوذت شركة 

( 394519111مقسم إلى )ريال  3495119111مبلغ " شركة ذات مسئولية محدودة"زيتي للخدمات البترولية 

 إدارة وتشغيل محطات الوقود.و إقامة فيتختص ، وريال سعودي  11حصة نقدية متساوية قيمة كل حصة 

باإلضافة على عدد  عاملة محطة( 79) ( محطة منها55عدد )بلغ عدد محطات شركة زيتي م 2116وبنهاية عام 

ومنطقة عسير  ( موقع78) بعدد من المنطقة الوسطى، وتنتشر هذه المواقع في كل  ( محطات متوقفة للتطوير6)

 قع.ا( مو4)بعدد 
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 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 18 صفحة
 

 وأهم المنجزات الخطط والقرارات.0

  الخطة اإلستراتيجية 3.0
شاملة خطة عمل إستراتيجية تطويرية م( 2118يونيو  29 -م 2115يونيو  31تبنى مجلس اإلدارة في دورته الحادية عشر )

أولوياته في تحقيق األهداف الموضوعة في الخطة سواًء كانت أهدافاً  آخذاً في ذلك المالي واإلداري والتشغيلي للشركة الوضع

وقد تضمنت خطة العمل اإلستراتيجية التطويرية قائمة بتلك األهداف مع آلية الرقابة ، أو كمية أو إدارية وتنظيمية   نوعية

ً عليها وقياس األداء ال  .متحقق دوريا

يونيو  29 –م 2119يونيو  31وتأتي هذه الخطة إمتداداً للخطط اإلستراتيجية التي تبناها مجلس اإلدارة في دورته التاسعة )

م( ، وبعد أن قامت جهة خارجية متخصصة بمراجعة 2115يونيو  29 -م 2112يونيو  31م( ودورته العاشرة )2112

جعة إستراتيجية الشركة وسياسات الحوكمة بها باإلضافة إلى إعادة هيكلة وتوصيف الخطة اإلستراتيجية ضمن مشروع مرا

 للوظائف ووضع الصالحيات الخاصة بكل وظيفة.

 تم أخذ اإلعتبارات الرئيسية إلستراتيجية الشركة وفقاً للنقاط التالية:كما 

 ات القادمة.تحديد العناصر في اإلستراتيجيات السابقة التي ستبقى مالئمة وقائمة للسنو 
 .تحديد العناصر في اإلستراتيجيات السابقة التي تتطلب تحديثاً أو تعديالً يتالئم مع السنوات القادمة 
 .تحديد الطريقة التي يمكن للشركة من خاللها إدارة أصولها القائمة بشكل فعال 
 .تحديد الموارد البشرية المطلوبة لدعم عملية النمو 
  المقدمة من حيث القيمة المضافة والحفاظ على المكانة التنافسية للشركة.العمل على تميز الخدمات 
 .نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات 

يقوم مجلس إدارة الشركة وبصورة دورية بمراجعة خطة العمل اإلستراتيجية لمعرفة ما تم تحقيقه ومعالجة اإلنحرافات "إن و

 .تطبيق الخطة اإلستراتيجية الموضوعةوجدت" وإيجاد حلول للمعوقات التي تواجه 

 وتتلخص أهم أهداف الخطة التطويرية في اآلتي:

 دراسة شاملة للسوق لكافة قطاعات الشركة والشركات التابعة. 
 تسريع خطة الالمركزية لتخفيض التكاليف وتحسين الربحية وزيادة الفعالية التشغيلية. 
 .استحواذية وعمليات التوسع وإختراق السوق بواسطة شراكات إستراتيج 
 خدمات لوجستية وشبكة توزيع شاملة. 
 التركيز على رضا العمالء. 
 تقديم خدمات ذات قيمة مضافة ومنتجات مبتكرة. 
 اإلستفادة من التكنولوجيا لتسهيل تقديم الخدمات. 
 ية.جتماعاالالتركيز على المسئولية  
 في تقديمها. الجودةوتطوير نوعية الخدمات اإلستمرار في  
  ضمن أكبر ثالث شركات عاملة في هذا المجال. الشركة شبكة من المحطات داخل وخارج المدن لتكون بناء 
 ومراكز الخدمة على الطرق السريعة. ستراحاتاإلستمرار في تطوير المحطات واال 
 .بالمملكة النقل وسوق ساسكو مواقع عدد في النمو مع ليتماشى النقل أسطول تطوير 
 لشركةا بنشاط والمرتبطة الخدمات قطاعات في العاملة والرائدة العالمية الشركات مع جديدة تحالفات في الدخول 

 .التابعة والشركات
 .الشركة قطاعات لكافة الشاملة الجودة مفهوم تطبيق 
 الرخصو التربتيك مبيعات في السوقية الحصة وزيادة ، للسيارات السعودي النادي يقدمها التي الخدمات تطوير 

 .السيارات رياضة مجال في النادي نشاط وتفعيل الدولية
 .التابعة الشركات دور تفعيل 
 .الخدمة وجودة التشغيل على الرقابة تعزيز 
 .للنادي 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 

 



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 19 صفحة
 

 أهم األهداف التي تم إنجازها:

 زيادة عدد المحطات وفقاً لسياسة الشركة التوسعية. 
 .لتواكب تطلعات العمالء هوية الشركةاإلستمرار في تطوير المواقع القائمة وفقاً ل 
 إجراء صيانة عامة لكافة المرافق في منشآت الشركة.اإلستمرار في  
 اإلستمرار في الدخول بشراكات إستراتيجية لرفع مستوى الخدمة المقدمة تعزيزاً لرضا العمالء. 
 بناء عالمة تجارية مميزة للخدمات التي تقدمها الشركة داخل مواقعها. 
 .بناء فريق عمل متميز 
حسب تصنيف برنامج نطاقات الصادر للشركة وشركاتها التابعة النطاق األخضر والحفاظ على سعودة الوظائف  

 من وزارة العمل.
 .(ERP)تطوير نظام إدارة موارد الشركة اإلستمرار في  
 دارية لكافة وحدات العمل في الشركة.اإلتشغيلية والنظمة األتطوير  
 .متميزةوبناء بيئة عمل  تحفيز الموظفين 
 التخلص من بعض 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 ة إدارمن قبل  تنفيذيةعمل إعداد خطة وبصورة سنوية تم يفي ضوء خطة العمل اإلستراتيجية التطويرية للشركة 

ضو مجلس عوربطها بجدول تنفيذ زمني على أساس سنوي وبإشراف  بالخطةاألساسية  األنشطةتم من خاللها تقسيم يوالتي 

طة المنتدب بحيث يتم مراجعة اإلنجاز الفعلي على أساس شهري لضمان تحقيق األهداف الموضوعة في الخ اإلدارة

  اإلستراتيجية.
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 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 21 صفحة
 

  م0236اإلنجازات خالل عام أهم  1.0
 على مستوى التوسع وتنمية الشبكة 

( 1وعدد ) ساسكو( مواقع بهوية شركة 3منها عدد ) وفقاً لهوية الشركةجديدة  قعا( مو7عدد ) إكتمال إنشاء 

 .موقع بهوية شركة زيتي للخدمات البترولية
حيث تم تطوير  ، وفقاً لهوية الشركةداخل وخارج المدن القائمة  المواقعتطوير العديد من اإلستمرار في  

( موقع بهوية شركة زيتي للخدمات 17وعدد ) ساسكو( مواقع بهوية شركة 4منها عدد )( مواقع 21عدد )

 الموضوعة. وفقاً لخطة التطويروجاري العمل على تطوير باقي المواقع  ، البترولية
التابعتين لشركة مطارات الرياض والواقعتين على  (بلس ساسكو) خالد الدولي إفتتاح محطتي مطار الملك 

ألف متر مربع بينما تبلغ مساحة  21، حيث تبلغ مساحة الموقع األول  طريق الملك سلمان بمدينة الرياض

 .ألف متر مربع 11الموقع الثاني 
( موقع 2عدد )ومراكز خدمة ، حيث تم ترسية  وقود محطاتإنشاء وتشغيل العديد من منافسات  الدخول في 

 .في كل من مدينة جدة ومنطقة مكة المكرمة جاري العمل على إستالمهما على الشركة
 ( مواقع بالمنطقة الوسطى.7على عدد ) ستحواذاال 
 ( موقع بالمنطقة الشرقية.1عدد )على  ستحواذاال 
 الغربية. ( مواقع بالمنطقة7على عدد ) ستحواذاال 
 لصالح شركة زيتي للخدمات البترولية.( موقع بالمنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية 2عدد )على  ستحواذاال 
 التخلص من الشاحنات والمقطورات القديمة ذات تكلفة الصيانة العالية. 
 ( شاحنة جديدة.15شراء عدد ) 
 ( سطحات لنقل البضائع.9( تانك محروقات باإلضافة إلى عدد )6شراء عدد ) 
 ة ، مع اإلستمرار في نقل الوقود والمياه للغير.شركات متعددعمالء والتعاقد مع التوسع في النقل الجاف ب 
 إستئجار موقع بمدينة جدة ليكون إنطالق لشاحنات شركة أسطول النقل بالمنطقة الغربية. 

 

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

 كما يلي:زيتي( 
 

 م0236 م0235 م0234 م0231 م0230 البيان

 32 35 31 23 23 عاملة - مواقع مملوكة

 21 14 16 21 16 غير عاملة – مواقع مملوكة

 161 153 91 84 88 مواقع غير مملوكة

 031 025 317 312 307 اإلجمالي

 %3991 %79967 %5938 %2936 %17971 معدل النمو السنوي
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متوقفة   مواقع تحت اإلجراء أو اإلنشاء   متوقفة للتطوير المواقع العاملة والمؤجرة  



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 21 صفحة
 

 

 
 

 

 على مستوى تطوير األعمال 

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

 بصورة نهائية.
 للشركة. الجديد توقيع عقد مع مكتب إستشاري لعمل التصاميم الالزمة لمبنى المقر الرئيسي 
يات مع شركات المطاعم والمقاهي العالمية من أجل تحسين الخدمة تفاقفي توقيع العديد من اال ستمراراإل 

داخل وخارج المدن وتحقيقاً لنهج الشركة  مواقع الشركةها وتحقيق نقلة نوعية وكمية لجميع ئالمقدمة لعمال

 بالمملكة. ستراحاتمن أجل تطوير قطاع المحطات واال
م مع شركة شهية لألطعمة 2116توقيع عقد تعاون مشترك لمدة خمس سنوات ميالدية تبدأ من أول يونيو  

المحدودة الوكيل الحصري للعالمة التجارية )دانكن دونتس( بالمملكة العربية السعودية ، وذلك من أجل 

ء في محطاتها سوا ساسكوإفتتاح محالت لممارسة نشاط القهوة والدونات في مواقع ومتاجر شركة 

، وذلك بنظام  المنتشرة داخل المدن وعلى الطرق اإلقليمية أو داخل جميع أسواق نخلة التابعة للشركة

 المشاركة من إجمالي مبيعات )دانكن دونتس( في تلك المواقع.
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المواقع المملوكة

المشتراه خالل العام  مملوكة تحت اإلنشاء واإلجراء  مملوكة قائمة 



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 22 صفحة
 

في توقيع المملكة إلتفاقية السير على الطرق الدولية  ساتامساهمة شركة النادي السعودي للسيارات  

بقيادة السيارات  ساتاسماح للمواطنين السعوديين الذين يحملون رخصة قيادة دولية صادرة من وال

 وإستئجارها في جمهورية النمسا.
إلغاء إتفاقية بيع اإلمتياز الحصري اإلعالني في جميع الوسائل المرئية والمطبوعة والمسموعة والمساحات  

 م لعدم إلتزامها بشروط العقد.2115عالنية خالل عام اإلعالنية التي تم توقيعها مع إحدى الشركات اإل
 بمدينة الرياض. 8بفندق سوبر  السفر رحالت ومشغلي السياحة وشركات الشركات من العديد مع التعاقد 
وشركة ويندام العالمية  ساسكوالموقعة بين شركة  8إنهاء إتفاقية اإلمتياز الحصري لعالمة فنادق سوبر  

اظ فم وعدم رغبة الطرفين في تجديد اإلتفاقية بينهما ، مع اإلحت2116ديسمبر  31 بسبب إنتهاء أجلها في

 ( الخاصة بالفندق الذي تم إفتتاحه بطريق الثمامة بمدينة الرياض.8بالعالمة التجارية )سوبر 
( نجوم بموقع 7إلنشاء فندق فئة )إعتماد التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لعمل دراسة الجدوى  

 الشركة على طريق الملك سلمان والتابعة لشركة مطارات الرياض.محطة 

  والرقابة المالية والتشغيلية الماليمستوى العلى 

 الحسابات الختامية للشركة وتقرير مجلس اإلدارة. اعتماد 
 مجلس توصية علىم 2116 أبريل 21المنعقدة في  والثالثون الخامسةموافقة الجمعية العامة العادية  

 وبإجمالي سهم لكل ريال نصف بواقع م2115 المالي العام عن للمساهمين نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة

 لمساهمي األرباح أحقية تكون أن على الشركة مال رأس من %5 يعادل بما أي ريال مليون 24 مبلغ

 .م2116أبريل  21 يوم بنهاية( تداول) المالية األوراق إيداع مركز لدى المسجلين الشركة
 الشركة محفظةقامت بطرح أسهمها لإلكتتاب ، وذلك عن طريق  التي شركاتإحدى الاإلكتتاب في  

دة من مية إدارة المحفظة المعتاتفاق المدارة من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال بموجبية ستثماراال

 .قبل هيئة السوق المالية
 المتوفرة لدى الشركة. الدخول في صناديق إستثمارية لتعزيز الربحية من السيولة 
إنهاء العقد الخاص بإدارة محفظة استثمارية مع شركة األهلي كابيتال بسبب توجه مجلس إدارة الشركة ،  

بعد المراجعة الدورية ألداء المحافظ االستثمارية الخاصة بالشركة ، إلى إقتصار إدارة المحافظ الخاصة 

ضافة إلى تقليل تكلفة إدارة المحافظ، مع اإلستمرار في بالشركة تحت مديري استثمار بدالً من ثالثة ، إ

الفرنسي كابيتال وشركة ُملكية لالستثمار . مع  السعودي عقدي إدارة المحافظ الموقعين مع كل من شركة

نقل رصيد محفظة شركة األهلى كابيتال إلى المحفظة المدارة من قبل شركة ُملكية لالستثمار ضمن حدود 

 توقيعها معهم سابقاً. اإلتفاقية التي تم
بيع كافة األسهم بمحفظتي الشركة اإلستثماريتين المدارتين من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال  

ً مع  وشركة ُملكية لالستثمار بهدف توجيه السيولة الناتجة من عملية البيع في أنشطتها األساسية توافقا

اإلبقاء على إتفاقية إدارة المحفظتين قائمة في حال أهداف الشركة اإلستراتيجية وخطتها التوسعية ، مع 

 رغبة الشركة مستقبالً االستثمار في األوراق المالية وفقاً للسيولة المتاحة لديها.

 .على شركة زيتي للخدمات البترولية ستحواذإنهاء حسابات اإلتمام الخاصة باال 
 .استشاريمكتب  بالتنسيق معمعايير المحاسبة الدولية  التحول إلىخطة  متابعة تنفيذ 
 .(IFRS) إعتماد السياسات المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية 
 بما يحقق أهداف الشركة. ERPاإلستمرار في تطوير برنامج إدارة موارد الشركة  
مع شركة عالمية  أتمتة مضخات وخزانات الوقود وإستخدام البطاقات الذكيةمتابعة تنفيذ مشروع  

 .محطات الوقود متخصصة في
 تطوير أنظمة اإلتصال والهواتف. 
 .ساتافتح منافذ بيع جديدة لشركة النادي السعودي للسيارات اإلستمرار في  
 .وشركاتها التابعة للشركة الموقع اإللكتروني اإلستمرار في تطوير 
 )آبل ، أندرويد(. تطبيق الشركة على األجهزة الذكية تفعيل 
 م وفق إجراءات عمل متفق عليها.2116 المالي الشركة للعام إنجاز الجرد الشامل لمواقع 
 تعديل نسب اإلهالك لبعض بنود األصول بما يتناسب مع المعايير المحاسبية المتعارف عليها. 
يات للتوريد اآلجل مع وكالء ومسوقي المواد التموينية الغذائية وغير تفاقتوقيع عدد من االاإلستمرار في  

نتجات وسحب الم خصومات وحوافز مسحوبات وتخفيض المشتريات النقدية للحد األدنىالغذائية تتضمن 

 .منتهية الصالحية
مواقع الشركة وبما ال يتعارض مع أعمال التطوير والوقائية ل أعمال الصيانة الدورية األساسيةإستمرار  

 المخطط القيام بها ضمن مشروع تطبيق الهوية التجارية.
 م.2114موازنة عام  اعتماد 



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 23 صفحة
 

  واإلداري مستوى التطوير التنظيميعلى 

 بما يتماشى مع نظام الشركات الجديد. متابعة إعتماد تعديل النظام األساسي للشركة مع الجهات المعنية 
 تفعيل أنظمة الحوكمة وزيادة الشفافية واإلفصاح.اإلستمرار في  
 لتطبيقها. الجهات الرسميةمتابعة أي تشريعات جديدة تصدر من  
من الوظائف اإلدارية المختلفة السيما  الكوادر المؤهلة لسد متطلبات الشركة استقطاباإلستمرار في  

 .الوظائف القيادية
 إعداد البرامج التدريبية لكافة المستويات اإلدارية. 
 ( سائق جديد لدعم التوسع في شركة أسطول النقل.22إستقدام عدد ) 
وتعيين الشباب السعودي الطموح  ستقطابالموارد البشرية "هدف" الية دعم صندوق اتفاق اإلستمرار في 

 في عدد من المناصب الوظيفية المتاحة.
 .ألخضرااق ضمن النط وشركاتها التابعة اإلستمرار في توطين الوظائف والمحافظة على تصنيف الشركة 

 لعام لمتوقعةا فتتاحاتاإل واستيعاب لتغطية  والموظفين المشرفين من عمل فريق تأهيلتدريب وو تعيين 

 .ساسكوم بشركة واحة 2114

  م6023جمعيات المساهمين خالل عام 

 والثالثون: الخامسةالجمعية العامة العادية  
 م.2116 أبريل 13األول في  جتماعاال 
 حيث أُقرت جميع بنود جدول األعمال على النحو التالي:م 2116أبريل  21الثاني في  جتماعاال 
 .م2115 ديسمبر 31 في المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس تقرير في ورد ما على الموافقة .1
 .م2115 ديسمبر 31 في المنتهي المالي للعام الحسابات مراجع تقرير على الموافقة .2
 .م2115 ديسمبر 31 في المنتهي المالي للعام للشركة الموحدة المالية القوائم على الموافقة .3
 ريال نصف بواقع م2115 المالي العام عن للمساهمين نقدية أرباح بتوزيع دارةاإل مجلس توصية على الموافقة .7

 األرباح أحقية تكون أن على الشركة مال رأس من %5 يعادل بما أي ريال مليون 24 مبلغ وبإجمالي سهم لكل

 .م2116أبريل  21في  الجمعية العامة إجتماع يوم تداول بنهاية الشركة سجالت في المقيدين للمساهمين
 .العالقة ذات األطراف مع التعامالت على الموافقة .5
 .م2115 ديسمبر 31 في المنتهي المالي العام عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على الموافقة .6
رشح الم محاسبون ومراجعون قانونيون" –"مكتب المحاسبون المتحدون  إختيار مراقب الحساباتالموافقة على  .4

م والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع 2116من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 

 م وتحديد أتعابه.2114األول من العام المالي 

 يةجتماععلى مستوى المسئولية اال 

  ً  عشرة لتخصيص م2111 العام في المتحدة األمم إعالن لدعم للسيارات الدولي اإلتحاد مبادرة من إنطالقا

 هالدي التي الدول من تعتبر السعودية العربية المملكة أن المرورية ، وحيث للسالمة العمل من سنوات

 ، استمرت المجتمع تجاه بمسئوليته بااللتزام المرورية ، ووفاءً  الحوادث إصابات من المعدالت أعلى

 لعديدا في بالمشاركة "ساسكو"إحدى الشركات التابعة لشركة  (ساتاشركة النادي السعودي للسيارات )

 .ياتوالوف الحوادث عدد وتخفيض المرورية السالمة بأهمية للتوعية االجتماعية والفعاليات األنشطة من
 إلى تهدف توعوية حملة م2116 مارس شهر خالل (ساتاشركة النادي السعودي للسيارات ) تأطلقفقد 

 واللوحات االجتماعي التواصل مواقع عبر الحملة وبثت،  لألطفال المرورية السالمة حول الوعي زيادة

 التي المفاهيم من عدد على تركز (َعلّمتِك) شعار تحت الرسائل من عدداً  المطبوعات وبعض اإلعالنية

 أو اإلهمال عن الناجمة الخاطئة العادات بعض وتُصحح ، والرضع األطفال لفئة المرورية السالمة تدعم

 ميمالتصا من عدد عبر نشرها على الحملة عملت التي التوعية الرسائل بين ومن التقدير سوء أو الجهل

 في والرضع األطفال لجلوس الصحيحة والوضعية ، باألطفال الخاص األمان كرسي أهمية ، الجذابة

 .الله القدر- الحوادث حال في الوفيات تقليل في المساهمة شأنها من والتي السيارة
 

 

 

 

 

 

  



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 27 صفحة
 

 دولل التعاون مجلس دول مرور أسبوع بفعاليات العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول كل تحتفل 

 هل يكفل لما سبوعاإل لهذا اإلعداد مهمة تتولى الصلة ذات الجهات من لجان تشكل حيث العربية الخليج

 لخاصةا والشركات الحكومية والهيئات الوزارات مع والتنسيق بالتعاون المبتغاة الغايات وتحقيق النجاح

ً  والمقيمين المواطنين بين المروري الوعي زيادة بهدف الفعاليات من مجموعة وتعد الصلة ذات  إدراكا

 ومادية بشرية خسائر من تسببه وما واالجتماعية االقتصادية النواحي من المرورية المشاكل لخطورة

 المدارس وطالبات وطلبة الهيئات فعالياتها في ويشارك ، حافلة توعـوية برامج سبوعاإل لهذا وتعد

، وتقدم ضمن هذه  والخاصة الحكومية والمؤسسات األجهزة جانب إلى والمرشدات والكشافة والكليات

 المقيمينو المواطنين لجميع اإلرشادية والمطبوعات الكتيبات توزيعيتم و والندوات المحاضرات الفعاليات

 .  الطريق مستخدمي من
 والميدانية اإلعالمية التوعية حمالت إطار في محدداً  شعاراً  المرور سبوعإل يكون عام كل في وعادةً 

 أضرار من عنها ينتج وما المرورية بالمشاكل للتوعية المرور سبوعإ إقامة من الهدف ويأتي المكثفة

 واطنم على الضوء تسليط يتم المصاحبة األخرى والفعاليات التوعية حمالت خالل فمن ، ومادية بشرية

 والذي( مصيرك يحدد قرارك) بعنوان العام لهذا الحملة كانت ، وقد معالجتها وطرق والقصور الخطأ

 .فيه بالمشاركة للسيارات السعودي النادي حرص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وأيضاً على مستوى المسئولية اإلجتماعية تقدم الشركة العديد من الخدمات مثل: 
 . خدمة المساجد بمختلف مواقع داخل وخارج المدن وعلى الطرق السريعة 
 خدمة الحجاج والمعتمرين. 
 دورات المياه المجانية. 
 اإلهتمام بالصحة والنظافة. 
 اإلهتمام بالبئية. 
 .ببعض مواقعها على الطرق السريعةتوفير مخيمات خالل موسم الحج  

 
 

 
 

  



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 25 صفحة
 

 يجتماععلى مستوى أنشطة التسويق والتواصل اال 

. باإلضافة والشركات التابعة لها  (www.sasco.com.saالتحديث المستمر لموقع الشركة اإللكتروني ) 

 ية األخرى على الروابط التالية:جتماعإلى المواقع اال
 www.sataclub.com.sa 
 https://twitter.com/sasco_ksa 
 https://twitter.com/SATAclub 
 https://twitter.com/sasco_palm 
 https://twitter.com/Super8R 
 https://www.facebook.com/SaudiAutomotiveServicesCo/?fref=ts 
 https://www.facebook.com/Sataksa/ 
 613438065491715/-palm-https://www.facebook.com/Sasco 
 1777669312470879/-Riyadh-Hotel-8-.com/Superhttps://www.facebook 
 http://instagram.com/sasco_ksa 

 http://instagram.com/sata_ksa 
 tagram.com/sasco_palmhttp://ins 
 http://instagram.com/super8.riyadh 
 http://cutt.us/dxrT 
 656605659302922https://plus.google.com/117174 
 www.youtube.com/sasasco  

 www.flickr.com/photos/sasco 
 
 .(iOS/Android)تحديث تطبيق الشركة على الهواتف الذكية بنظام  

 https://appsto.re/sa/BVIaH.i 

 https://appsto.re/sa/Hg1Ocb.i 
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 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 26 صفحة
 

 على مستوى الشركة ة. البيانات المالي1

 المركز المالي  3.1
 كما يلي: الماضية المالي للخمس سنواتيوضح الجدول التالي ملخص بيانات قائمة المركز 

 0236 0235 0234 0231 0230 البيان

 13594779193 14594369265 18294819799 13199549341 9198119273 النقدية وما في حكمها

 4893279696 3696729383 3798849451 2195879213 3193419982 المدينين التجاريين

 2493239999 2496959491 2193119234 1492519185 1494599314 المخزون السلعي

 1973896319387 1931199149894 1913194239181 1918597969496 93393149596 إجمالي األصول

 41191139679 56995899215 71596829362 35698379563 23993669352 إجمالي المطلوبات

 57191119111 57191119111 75191119111 75191119111 75191119111 رأس المال

 42895149435 43293289692 42691719418 42896629233 69399519277 المساهمينإجمالي حقوق 

 1919991219739 97697679667 49195519291 83995619351 46396489937 األصول طويلة األجل
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 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 24 صفحة
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 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 28 صفحة
 

 قائمة الدخل  0.1
 كما يلي: الماضية يوضح الجدول التالي ملخص بيانات قائمة الدخل للخمس سنوات

 0236 0235 0234 0231 0230 البيان

 3.294.300.754 665.248.920 451.172.522 168.926.634 144.976.222 المبيعات

(31699489739) التكاليف المباشرة  (33598739969)  (71691159946)  (61393719727)  (1359882942191)  

 58.042.214 53.728.478 17.064.504 11.260.645 07.997.563 هامش الدخل

(2796219875) (2194539675) المصاريف العمومية واإلدارية  (2894149195)  (3592859668)  (1989654938)  

 1192229614 595879454 4695399311 3596849812 3899819626 اإليرادات)المصاريف(األخرى

 (396559111) (393919111) (391369111) (793289983) (191659614) الزكاة

 06.352.551 38.636.567 80.252.609 19.799.609 45.258.915 صافي الدخل
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 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 29 صفحة
 

 قائمة التدفقات النقدية  1.1
 كما يلي: الماضية يوضح الجدول التالي ملخص بيانات قائمة التدفقات النقدية للخمس سنوات

 

 م0236 م0235 م0234 م0231 م0230 البيان

التدفقات من األنشطة 

 التشغيلية
8398539152 2791179616 1394799627 5191959251 6296579967 

التدفقات من األنشطة 

 يةستثماراال
(22898899196) (6491649998) 11691429244 (19895139127) (16995819217) 

التدفقات من األنشطة 

 التمويلية
14992419262 8392219511 (4891989443) 17193439671 6699339168 

 لتتفق مع عرض الفترة الحالية م6784لعام  تم إعادة تبويب أرقام المقارنة. 
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 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 31 صفحة
 

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

 م0236 م0235 م0234 م0231 م0230 البيان

 2.48 2.14 3.50 2.74 2.81 السهم ربحية

 
 

 

 السهم  أداء 5.1
 :سنوات خمسآلخر يوضح الرسم البياني التالي أداء السهم 

 
 

  

 -

 0.20

 0.40

 0.60

 0.80

 1.00

 1.20

 1.40

 1.60

2012 2013 2014 2015 2016

0.83 
0.74 

1.52 

0.34 
0.48 

ربح السهم 

 -

 5.00

 10.00

 15.00

 20.00

 25.00

 30.00

2012 2013 2014 2015 2016

قيمة السهم باللاير



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 31 صفحة
 

  المؤشرات المالية األساسية 6.1
 كما يلي:الماضية للخمس سنوات المؤشرات المالية األساسية  ةالتاليول االجدتوضح 

 مؤشرات النمو

 0236 0235 0234 0231 0230 البيان

%71972 نمو المبيعات  6997%  22991%  76969%  67952%  

%12976 نمو صافي الدخل  (11964%)  116916%  (44931%)  71974%  

%34946 نمو األصول  16931%  7926%  17915%  51911%  

%24976 نمو حقوق الملكية  5911%  (1936%)  (1936%)  1984%  

 

 مؤشرات الربحية

 0236 0235 0234 0231 0230 البيان

%11949 13916% العائد على المبيعات  18911%  8192%  3992%  

%8987 11911% العائد على رأس المال  18923%  7593%  8797%  

%7947 5991% ستثمارالعائد على اال  11934%  2911%  3892%  

%3964 7983% العائد على إجمالي األصول  4925%  7391%  8291%  

%5976 6979% العائد على حقوق الملكية  11931%  5792%  5993%  
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 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 32 صفحة
 

 مؤشرات الكفاءة

 0236 0235 0234 0231 0230 البيان

 13994 18915 13911 14919 11911 معدل دوران المدينين

 34991 22915 19953 19974 14985 معدل دوران المخزون

 1946 1951 1971 1937 1934 معدل دوران األصول

 

 

 

 مؤشرات السيولة والمديونية
 

 0236 0235 0234 0231 0230 البيان

 1993 1952 1971 1966 1959 نسبة السيولة

 1986 1971 1932 1957 1937 نسبة السيولة السريعة

 %41961 %54956 %55988 %78994 %37979 نسبة المديونية إلى حقوق المساهمين

 %35946 %32938 %35985 %32984 %25965 نسبة المديونية إلى إجمالي األصول
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 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 33 صفحة
 

 بنود قائمة الدخل كنسبة من اإليرادات 

 0236 0235 0234 0231 0230 البيان 

 %111 %111 %111 %111 %111 اإليرادات

 %97968 %92922 %91948 %91917 %91988 التكاليف المباشرة

 %5932 %4948 %8922 %8996 %8912 هامش الدخل 

 %3953 %5931 %6933 %6964 %6912 المصاريف العمومية واإلدارية 

 %1993 %1987 %16988 %9964 %11931 إيرادات )مصاريف( أخرى 

 %1933 %1951 %1964 %1914 %1931 الزكاة

 %2939 %2981 %18911 %11949 %13916 صافي الدخل 
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بنود قائمة الدخل كنسبة من اإليراد

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



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 37 صفحة
 

 والمدفوعات النظاميةالزكاة  7.1
الزكاة وفق نظام الزكاة وضريبة الدخل المعمول به في المملكة العربية السعودية وتحمل الزكاة المستحقة على  احتسابيتم 

 .يهاففي الفترة التي يتم الربط  – إن وجدت –ويتم قيد التعديالت التي تطرأ عن الربط النهائي للزكاة  قائمة الدخل

م بتكوين مخصص لمستحقات الزكاة النظامية بمبلغ 2116ديسمبر 31هي في قامت الشركة خالل العام المنت

 .م2115 للزكاة حتى عاممن المخصص المكون  ر.س.( 1.028.402ر.س.( كما قامت بسداد مبلغ )1.655.222)

 ، والضريبة ة المتخصصة في خدمات الزكاةستشاريأحد المكاتب اال ومن خالل والدخل تتابع الشركة مع مصلحة الزكاة
 م.2115م وحتى عام 2111الزكوية للفترة من عام  إنهاء كافة المتعلقات بخصوص الربوط

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

 العام
الزكاة وفق الربط 

 الصادر

لصالح  الفروقات

 الشركة
 المسدد

البنود التي تم 

 عليها اإلستئناف
 الواجب سداده

 - (797539377) (791559386) (198719351) 1193519181 م0225م إلى 0222من 

 - (195989921) (599829177) (4349471) 893189815 م0228

 - (691529267) (1191349531) (295499192) 1896689886 اإلجمالي

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

 يوضح الجدول التالي ملخص المدفوعات النظامية كما يلي:
 

 

o تدخل جميع هذه المدفوعات ضمن نشاط الشركة. 

 

 الغرامات  893

يمية أو تنظ أو أي جهة إشرافية المفروضة من قبل هيئة السوق الماليةال توجد على الشركة أي من العقوبات أو المخالفات 

 .أخرى أو قضائية

  

 م0234 م0235 م0236 بيان

 494869951 398119233 392189721 الزكاة والضرائب

 291129895 294449314 397129886 يةجتماعالتأمينات اال

 5369626 589978 149141 الرسوم الجمركية

 197949611 191129451 398279163 تكاليف التأشيرات وغيرها

 33.814.273 7.652.018 32.450.519 اإلجمالي



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 35 صفحة
 

  القروض 9.1
( منه "مع مراعاة اإلختصاصات المقررة للجمعية العامة ، يكون لمجلس اإلدارة أوسع 19يوضح النظام األساسي للشركة بالمادة )

إختصاصاته أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه ومن الغير لمباشرة عمل أو السلطات في إدارة الشركة كما يكون له في حدود 

أعمال معينة . ويجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض وشراء وبيع بعض عقارات الشركة أو رهنها أو إبراء بعض مديني الشركة 

والغير مدرجة في السوق المالية المحلية  ية لبيع وشراء أسهم الشركات المدرجةستثمارمن إلتزاماتهم أو فتح وإدارة المحافظ اال

 والدولية" وال يوجد تقييد من حيث المدد والمبالغ المراد أخذ قروض عنها.

ية تسهيالت مع البنك السعودي الفرنسي متوافقة مع الشريعة اإلسالمية بقيمة اتفاقم بتوقيع 2112قامت الشركة خالل عام  فقد

ريال سعودي( 4191119111ني عام يتضمن تسهيالت خطابات ضمان بقيمة )ريال سعودي( كسقف إئتما25591119111)

ريال سعودي( ، وقروض للتمويل وتطوير المحطات بمبلغ 9191119111وتسهيالت قروض عقارية بقيمة )

متعدد  استيرادريال سعودي( وتسهيالت 2191119111ريال سعودي( وتمويل قصير األجل في حدود )5591119111)

 لتصبح م2115 أبريل 28 في يةتفاقاال بتعديل الشركة وقامت ريال سعودي( .2191119111األجل بمبلغ ) األغراض قصير

ريال سعودي(  27598339332) بمبلغ قائمة تسهيالت تجديد يةتفاقاال هذه وتتضمن سعودي( ، ريال 55199719678) بقيمة

 متوسط تمويل تسهيالت سعودي( ريال13598339332و) متنوعة إئتمانية تسهيالت سعودي( ريال 11191119111)منها 

 بقيمة جديدة تسهيالت إلى باإلضافة ، ملكية صكوك ورهن وديعة أو أسهم رهن أو/و ألمر سند بضمان وذلك األجل ،

 ريال 25191119111و) متنوعة إئتمانية تسهيالت سعودي( ريال 5591149316) ريال سعودي( منها 31591149316)

 اتمحط وبناء أراضي شراء تمويل إلى االتفاقية هذه وتهدف. ألمر سند بضمان وذلك األجل ، طويل تمويل تسهيالت سعودي(

 ريال51295119111) م لتصبح بقيمة2116فبراير  14ت الشركة بتجديد اإلتفاقية في كما قام .محطات وتطوير وتحسين جديدة

 ريال 15191119111)ريال سعودي( منها  23495119111) بمبلغ قائمة تسهيالت تجديد االتفاقية هذه وتتضمن سعودي( ،

 سند بضمان وذلك وطويلة األجل ، متوسط تمويل تسهيالت سعودي( ريال 8495119111و) متنوعة إئتمانية تسهيالت سعودي(

 سعودي( منهاريال  26591119111) بقيمة جديدة تسهيالت إلى باإلضافة ، ملكية صكوك ورهن وديعة أو أسهم رهن أو/و ألمر

 األجل ، طويل تمويل تسهيالت سعودي( ريال 22691119111و) متنوعة إئتمانية تسهيالت سعودي( ريال 3991119111)

 .وبناء أراضي شراء تمويل إلى االتفاقية هذه وتهدف. ألمر سند بضمان وذلك

إئتمانية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية مع البنك األهلي التجاري  م بتوقيع اتفاقية تسهيالت2113كما قامت الشركة خالل العام 

علي محطات ، وقد  ستحواذريال سعودي( في صورة قرض تجاري طويل األجل للتوسع في إنشاء أو اال9191119111بقيمة )

سهيالت قروض ريال سعودي( كسقف إئتماني عام يتضمن ت9191259111م لتصبح بقيمة )2117مايو  1تم تجديدها بتاريخ 

ريال سعودي( وتسهيالت معاملة مقايضة هامش الربح حسب اإلحتياجات اإلعتيادية بقيمة 9191119111طويلة األجل بقيمة )

 ريال سعودي(.191259111)

 قيمةب اإلسالمية الشرعية الضوابط مع متوافقة تسهيالت اتفاقية األهلي البنك م مع2115 أغسطس 25 بتاريخ الشركة أبرمت وقد

 وخطابات ضمان بنكية سعودي( ريال 11191259111) بقيمة األجل طويلة قروض تتضمن سعودي( ريال 15198259111)

 إلى االتفاقية هذه وتهدف ، سعودي( ريال 2594119111) بقيمة األجل قصيرة وقروض سعودي( ريال 2591119111) بقيمة

   .العامل المال رأس تمويل عن فضالً  وقود محطات لبناء جديدة مواقع وشراء الرئيسية أنشطتها ودعم الشركة مشاريع في التوسع

 األجل طويلة قروض تتضمن( سعودي ريال 21193259111) م لتصبح بقيمة بقيمة2116مايو  1تفاقية في تعديل اال وقد تم

 األجل قصيرة وقروض( سعودي ريال 2591119111) بقيمة بنكية ضمان وخطابات( سعودي ريال 15196259111) بقيمة

 مواقع اءوشر الرئيسية أنشطتها ودعم الشركة مشاريع في التوسع إلى االتفاقية هذه وتهدف ،( سعودي ريال 2594119111) بقيمة

 .وقود محطات لبناء جديدة

 لبريطانيا السعودي البنك مع( اإلسالمية الشريعة مع متوافقة) إئتمانية تسهيالت يةاتفاق،  م2115 مايو 25 بتاريخ الشركة وأبرمت

 بضمان وذلك م2116 يناير 31 قبل هااستخدام يتم أن على توقيعها تاريخ من تبدأ ريال سعودي( 15191119111) بقيمة( ساب)

ريال  5191119111) إلى باإلضافة األجل طويل قرض ريال سعودي( 11191119111) مبلغ يةتفاقاال هذه تتضمن ألمر ، سند

 حطاتم وبناء أراضي وشراء الرأسمالية للمصاريف جزئي تمويل إلى يةتفاقاال هذه وتهدف ، بنكية سعودي( خطابات ضمانات

  .جديدة

 دوليال الخليج بنك مع( اإلسالمية الشريعة مع متوافقة) مرابحة تسهيالت يةاتفاق،  م2115ديسمبر 13 بتاريخ الشركة كما أبرمت

 متوسط قرض يةتفاقاال هذه وتتضمن ألمر، سند بضمان سعودي( وذلك ريال 15191119111) بقيمة( بحرينية مساهمة شركة)

 خالل من سداده يتم أن على( سماح فترة سنتين) منها سنوات خمس تمويل ريال سعودي( وبمدة 5191119111) بقيمة األجل

 هذه وتهدف سعودي( ،ريال  11191119111) بقيمة ضمان خطابات إصدار إلى باإلضافة ، القيمة متساوية سنوية ربع أقساط

 رأس مويلت عن فضالً  وقود محطات لبناء جديدة مواقع وشراء الرئيسية أنشطتها ودعم الشركة مشاريع في إلى التوسع يةتفاقاال

 العامل. المال

 عوديالس البنك مع( اإلسالمية الشريعة مع متوافقة) مرابحة تسهيالت يةاتفاق م2115ديسمبر 21 بتاريخ باإلضافة إلى إبرام الشركة

 عبارة وهي ، ريال سعودي( 15191119111) بقيمة عام تسهيل حد يةتفاقاال هذه ، وتتضمن( سعودية مساهمة شركة) الهولندي

( سماح فترة شهر 18) منها شهراً  57 بـ تقدر تمويل وبمدة ريال سعودي( ، 11191119111) بقيمة األجل متوسط قرض عن

 5191119111) بقيمة ضمان خطابات إلى باإلضافة ، ومتتالية القيمة متساوية سنوية نصف أقساط خالل من سداده يتم أن على



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 36 صفحة
 

 محطات ءلبنا جديدة مواقع وشراء الرئيسية أنشطتها ودعم الشركة مشاريع في التوسع إلي االتفاقية هذة وتهدف. ريال سعودي( 

 م ليصبح إجمالي الضمانات2116أكتوبر  27وقد تم تعديل بند الضمانات باإلتفاقية في  .العامل المال رأس تمويل عن فضالً  وقود

 ريال سعودي(.1191119111)إعتمادات مستندية بقيمة ريال سعودي( و7191119111) بقيمة

 اهمةمس شركة) الرياض بنك مع( اإلسالمية الشريعة مع متوافقة) تسهيالت يةاتفاق ، م2115ديسمبر 21 بتاريخ الشركة كما أبرمت

 في التوسع إلي يةتفاقاال هذه وتهدف ريال سعودي( ، 5191119111) بقيمة ضمان خطابات يةتفاقاال هذه تتضمن( سعودية

 .الرئيسية أنشطتها ودعم الشركة مشاريع

 بيان القروض 3.9.1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستحقات القروض 0.9.1

 

 
 

 

  

 تاريخ القرض البنك
الرصيد في نهاية 

 م0236

الرصيد في نهاية 

 م0235

 6191119111 3191119111 م23/12/2112 الفرنسيالبنك 

 2497999998 991669667 م22/13/2113 البنك الفرنسي

 11193279111 11193279111 م31/15/2113 البنك الفرنسي

 صفر 3994359419 م31/16/2116 البنك الفرنسي

 صفر 2796579233 م29/18/2116 البنك الفرنسي

 صفر 2191119111 م29/18/2116 البنك الفرنسي

 صفر 2392479434 م13/12/2116 البنك الفرنسي

 صفر 1293159262 م28/12/2116 البنك الفرنسي

 صفر 692529169 م28/12/2116 البنك الفرنسي

 5295119111 3495119111 م13/12/2113 البنك األهلي

 2591119111 صفر م15/12/2115 البنك األهلي

 صفر صفر م31/12/2117 البنك األهلي

 3191119111 2495119111 م26/11/2115 البنك األهلي

 صفر 2795979811 م31/11/2116 البنك األهلي
 2591439556 2591439556 م11/16/2115 البنك السعودي البريطاني
 صفر 299289493 م19/17/2116 البنك السعودي البريطاني

 صفر 1198769484 م19/17/2116 البنك السعودي البريطاني

 صفر 191839146 م13/15/2116 البنك السعودي البريطاني

 صفر 293139569 م23/15/2116 البنك السعودي البريطاني

 صفر 494919727 م14/16/2116 البنك السعودي البريطاني

 5191119111 5191119111 م24/12/2115 بنك الخليج الدولي
 5191119111 5191119111 م28/12/2115 البنك السعودي الهولندي

 صفر 795289177 م13/12/2116 البنك السعودي الهولندي

 صفر 293339713 م21/12/2116 البنك السعودي الهولندي

 403.497.554 534.426.006 اإلجمالي 

 م0235 م0236 البيان

 9393519692 14896389614 أقل من عام

 11997669146 11195739818 من سنة إلى سنتين

 18893989532 22194239811 من سنتين إلى خمس سنوات

 3192829157 295119111 سنوات 5أكثر من 



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 34 صفحة
 

 حركة القروض 1.9.1

 األصول المرهونة 4.9.1
 

  

 األجل أصل القرض تاريخ اإلصدار البنك
المدة 

 بالشهور

الرصيد في 

 بداية العام

المسدد خالل 

 العام

تاريخ 

 اإلستحقاق
 م31/19/2114 3191119111 6191119111 62 طويل األجل 9191119111 م23/12/2112 الفرنسي

 م31/12/2121 - 11193279111 70 طويل األجل 11193279111 م31/15/2115 الفرنسي

 م31/16/2114 1893339337 2497999998 16 متوسط األجل 5591119111 م22/13/2113 الفرنسي

 م31/12/2121 - - 66 طويل االجل 3994359419 م31/16/2116 الفرنسى 

 م31/12/2121 - - 64 طويل االجل 2796579233 م29/18/2116 الفرنسى 

 م28/12/2116 - - 6 قصير االجل 2191119111 م29/18/2116 الفرنسى 

 م31/12/2121 - - 62 طويل االجل 2392479434 م13/12/2116 الفرنسى

 م31/12/2121 - - 62 طويل االجل 1895549731 م28/12/2116 الفرنسى

 م31/17/2118 1591119111 5295119111 62 األجل طويل 9191119111 م13/12/2113 األهلي

 م26/17/2122 295119111 3191119111 84 طويل األجل 3191119111 م26/11/2115 األهلي

 م15/11/2116 2591119111 2591119111 3 االجل قصير 2591119111 م15/12/2115 األهلي

 م24/16/2116 2591119111 - 4 االجل قصير 2591119111 م29/12/2116 األهلي

 م24/11/2116 2591119111 - 4 االجل قصير 2591119111 م24/16/2116 األهلي

 م24/12/2114 - - 4 قصير االجل 2795979811 م31/11/2116 االهلى 

 م29/11/2115 - - 4 طويل األجل 1191119111 م31/19/2117 األهلي

 م28/17/2115 - - 4 طويل األجل 1796959616 م29/12/2117 االهلي

 م28/11/2121 - 2591439556 70 طويل األجل 2591439556 م11/16/2115 البريطاني

 م28/11/2121 - - 67 طويل األجل 299289493 م19/17/2116 البريطاني

 م28/11/2121 - - 67 طويل األجل 1198769485 م19/17/2116 البريطاني

 م28/11/2121 - - 66 طويل األجل 191839146 م13/15/2116 البريطاني

 م28/11/2121 - - 66 طويل األجل 293139569 م23/15/2116 البريطاني

 م28/11/2121 - - 65 طويل األجل 494919727 م14/16/2116 البريطاني

 م24/16/2121 - 5191119111 54 متوسط األجل 5191119111 م24/12/2115 الخليج

 م31/12/2119 - 5191119111 48 متوسط األجل 5191119111 م31/12/2115 الهولندي

 م31/12/2119 - - 16 متوسط األجل 795289177 م13/12/2116 الهولندى

 م31/12/2119 - - 16 متوسط األجل 293339713 م21/12/2116 الهولندى

  342.811.114 403.497.554   44799359146  اإلجمالي

 الرهن نوع الجهة الموقع م.
 حيازة البنك العربي الوطني الرياض -طريق عثمان بن عفان   .1

 حيازة البنك العربي الوطني الرياض -طريق أبوبكر الصديق   .2

 حيازة العربي الوطنيالبنك  الرياض – 1طريق التخصصي   .3

 حيازة البنك العربي الوطني الرياض - 2طريق التخصصي   .7

 حيازة البنك العربي الوطني أرض الرس  .5

 حيازة البنك العربي الوطني أرض تبوك المروج  .6

 حيازة البنك العربي الوطني أرض تبوك ضبا  .4

 حيازة البنك العربي الوطني أرض حفرالباطن الرقعي  .8

 حيازة البنك السعودي الفرنسي الرياض –طريق النهضة   .9

 حيازة البنك السعودي الفرنسي الرياض –طريق صالح الدين   .11

 حيازة البنك السعودي الفرنسي الرياض –طريق خالد بن الوليد   .11

 حيازة البنك السعودي الفرنسي الرياض -طريق عائشة بنت أبي بكر   .12

 حيازة البنك السعودي الفرنسي الدمام –طريق الملك عبدالله   .13

 حيازة البنك السعودي الفرنسي الدمام –طريق الخليج   .17

 حيازة البنك السعودي الفرنسي الرياض –طريق السويدي العام   .15

 حيازة البنك السعودي الفرنسي الدمام – 3طريق الملك سعود   .16

 حيازة البنك السعودي الفرنسي الرياض –طريق الفحص الدوري   .14

 حيازة الفرنسي السعودي البنك الدمام - نايف األمير طريق  .18

 حيازة البنك السعودي الفرنسي أرض رفحا  .19

 حيازة البنك السعودي الفرنسي محطة المروة بجدة  .21

 حيازة البنك السعودي الفرنسي محطة القريات  .21



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 38 صفحة
 

 ضمانات أخرى 5.9.1

 

  أدوات الدين 32.1
 لم تصدر الشركة أو أي من شركاتها التابعة أدوات دين. 

  

 الضمان البنك

 البنك السعودي الفرنسي
 بما حيازية صكوك ورهن ريال مليون 777.477.476 بقيمة ألمر سند

األولى يةتفاقاال قيمة من %864 تقابل  

 البنك األهلي التجاري
بقيمة  محلية أسهم رهن أو ريال مليون 777.618.64 ألمربقيمة سند

مليون ريال 064.777.26  

ريال مليون 777.264.678 بقيمة ألمر سند البنك األهلي التجاري  

ريال مليون 847 بقيمة ألمر سند السعودي البريطانيالبنك   

ريال مليون 847 بقيمة ألمر سند بنك الخليج الدولي  

ريال مليون 847 بقيمة ألمر سند البنك السعودي الهولندي  

ريال مليون 47 بقيمة ألمر سند بنك الرياض  



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 39 صفحة
 

 اتستثماراال 33.1
 ات في شركات آخرىستثماراال 3.33.1

 ات كما يلي:ستثمارأخرى ويوضح الجدول تفاصيل تلك اال في حقوق ملكية شركات تساهم الشركة

 نسبة الملكية ستثمارمبلغ اال إسم الشركة م

 %4997 795659511 *)ميبكو( للبطارياتشركة الشرق األوسط  .3

 %1936 195119111 )سياحية( الشركة الوطنية للسياحة .0

 %25 1259111 شركة السباق المتحدة .1

 6.392.522 اإلجمالي
 بل

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

 

 

 

 

  

شركة الشرق األوسط 
(ميبكو)للبطاريات 

03.05%

الشركة الوطنية 
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شركة السباق 
المتحدة

8.78%
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 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 71 صفحة
 

 ية الخاصة باإلكتتابستثمارالمحفظة اال 0.33.1
ية مدارة بواسطة شركة استثمارية فتح محفظة اتفاقم إجراءات التوقيع على 2117مايو  12 الشركة فيأكملت  

ية إدارة المحفظة المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية ، وذلك بغرض تنويع اتفاقالسعودي الفرنسي كابيتال بموجب 

ات ومصادر دخل الشركة بالمساهمة في الشركات التي يتم طرحها لإلكتتاب ويسمح للشركات المساهمة استثمار

م في االوراق المالية لإلتجار والذي يت ستثماروفقاً لمعيار اال ستثمارمعالجة هذا النوع من االويتم  ، المشاركة فيها

تم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة ضمن دخل تسجيله في قائمة المركز المالي على أساس القيمة العادلة وي

 .الفترة المالية

 الصادرة من الهيئة ستثمارية وفقاً لضوابط االستثماراال ظالمحاف 1.33.1
ية وفقاً راستثمايات مع ثالث جهات مصرح لها من قبل هيئة السوق المالية إلدارة محافظ اتفاققامت الشركة بتوقيع  

ات ومصادر دخل الشركة استثمارالصادرة من هيئة السوق المالية ، وذلك بغرض تنويع  ستثمارلضوابط اال

 .السعودية في األوراق المالية المدرجة في السوق المالية ستثمارباال
 لمملوكتينا السعودية األسهم في اإلستثماريتين بمحفظتيها األسهم كافة ببيع الشركة قامتم 2116 ديسمبر 29في  

 في سيولةال توجيه بهدف وذلك لإلستثمار ُملكية وشركة كابيتال الفرنسي السعودي شركة قبل من والمدارتين لها

ً  األساسية أنشطتها  حال في ائمةق المحفظتين إدارة إتفاقية إبقاء مع التوسعية وخطتها اإلستراتيجية أهدافها مع توافقا

ً  المالية األوراق في اإلستثمار مستقبالً  الشركة رغبة  .لديها المتاحة للسيولة وفقا

 دارةإ مجلس توجه، بسبب  كابيتال األهلي شركة مع ستثماريةاإل محفظةال بإدارة الخاص العقدسبتمبر أنهت الشركة  29في   *

 هذه دارةإ تكلفة تقليل إلى إضافة ، ثالثة من بدالً  إستثمار مديري تحت بالشركة الخاصة المحافظ إدارة إقتصار إلى الشركة

 ستثمار،لإل ُملكية وشركة كابيتال الفرنسيالسعودي  شركة من كل مع الموقعين المحافظ إدارة عقدي في اإلستمرار، مع  المحافظ

 تفاقيةاإل حدود ضمن لإلستثمار ُملكية شركة قبل من المدارة المحفظة إلى كابيتال األهلي شركة محفظة رصيد نقل يتم أن على

ً  معهم توقيعها تم التي  والتي للبيع متاحة مالية كأوراق لها المحاسبية المعالجة وبنفس.  م2116 أكتوبر 2 من إعتباراً  وذلك ، سابقا

 . المحفظة تقييم عند المالي المركز بقائمة المساهمين حقوق في مالية فترة كل نهاية في لها المالي األثر معالجة تتم

 

  

 الجهة
المخصص المبلغ 

 ستثمارلال

 المبلغ المستثمر

 م13/30/0236كما في 
 المعالجة المحاسبية

 أوراق مالية لإلتجار - ريال 3191119111 شركة السعودي الفرنسي كابيتال

 متاحة للبيعأوراق مالية  ريال 5191119111 ريال 5191119111 *شركة األهلي كابيتال

 أوراق مالية لإلتجار - ريال 5191119111 شركة ُملكية 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 +) م0235 م0236 البيان

 %67952 72991439852 66591789912 1919791229457 اإليرادات

 %69989 72295729296 (61393719727) (1913598829421) المباشرةالتكاليف 

 %30.61 6.513.556 53.728.478 58.042.214 هامش الدخل

 %2911 6379575 (3195319678) (3291659193) المصاريف العمومية واإلدارية

 %42989 294369885 (394559121) (697919915) مخصصات مكونة

 %39.04 1.362.306 36.400.832 39.580.916 صافي الدخل التشغيلي

 %29993 292329138 497549235 996899243 إيرادات )خسائر( استثمارات

 %265954 191669171 7399115 196159256 )خسائر( رأسماليةأرباح 

 (%19948) (5939241) (299999141) (297159499) أعباء مالية

 %97913 6769711 6849744 193339884 إيرادات متنوعة 

 %15.41 7.797.986 00.227.567 09.825.551 الزكاة قبلصافي الدخل 

 %4949 2679111 (393919111) (396559111) الزكاة

 %42.47 7.511.986 38.636.567 06.352.551 صافي الدخل بعد الزكاة

 

 كما يلي: وفيما يلي وصفاً ألهم المبررات للتغيرات الجوهرية في نتائج أعمال الشركة 
o إلى السابق العام من المماثلة بالفترة مقارنة الحالية الفترة خالل اإلرتفاع سبب يعود: 

 بسبب إرتفاع أسعار بيع الوقود وإفتتاح مواقع جديدة  %67952 بنسبة المبيعات صافي إرتفاع

 .التشغيلي والربح الربح مجمل على اإليجابي األثر له كان الذيو
 أسهم كامل من الشركة تخارج بسبب %1997 بنسبة اإلستثمارات من الدخل صافي إرتفاع 

 .األخرى اإليرادات وإرتفاع السعودية األسهم في إستثماريتين محفظتين
 لبتروليةا للخدمات زيتي شركة على اإلستحواذ تكلفة على السابق العام من المماثلة الفترة شمول 

 .ريال مليون 396 بمبلغ
 التمويل أعباء ومصاريف والتسويقية البيعية المصروفات نخفاضإ. 
 ةالجمركي للمطالبات المكون المخصص إرتفاع بسبب واإلدارية العمومية المصاريف إرتفاع 

 .العام لهذا المكون الزكاة ومصروف
 السنة لكامل الطاقة منتجات أسعار إرتفاع بسبب المبيعات دخل هامش نسبة إنخفاض. 
 ألحد إطفاء بمصروف السنة لتحميل ريال ألف 322 بمبلغ م2115 عام ربح صافي تعديل تم 

 .العام تخص واإلدارية العمومية المصاريف بند في الملموسة غير الموجودات بنود
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  توزيعات األرباح 31.1
الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية توزع أرباح الشركة من النظام األساسي للشركة  (73وفقاً للمادة )

 والتكاليف األخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على الوجه التالي:

 ( من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا %11يجنب ما نسبته )

 التجنيب متى بلغ اإلحتياطي المذكور نصف رأس المال.

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

 لمكافأة مجلس اإلدارة ويوزع الباقي بعد ذلك  األرباح الصافيةمن ( %5ال تزيد عن ) ةيخصص بعد ما تقدم نسب

 على المساهمين كحصة إضافية في األرباح.
 ها من الجمعية العامة اعتمادلمجلس إدارة الشركة صالحية إقرار صرف األرباح المرحلية لحين الموافقة عليها و

 التالية لقرار مجلس اإلدارة بصرف األرباح.

( من النظام األساسي تنص بأن تدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي 77كما أن المادة )

 يحددها مجلس اإلدارة.

 :م2111منذ عام  للمساهمين التالي األرباح الموزعة الجدوليوضح 

 التوزيعات النقدية 

 ال/سهم(ـ)ري العام ال/سهم(ـ)ري العام

 1945 م0231 1951 م0232

 1951 م0234 1951 م0233

 1951 م0235 1951 م0230

 

 

 

 اإلنحرافات عن تطبيق معايير محاسبية  34.1
 معايير المحاسبة المتبعة بالمملكة العربية السعودية 3.34.1

  ن تطبيق أي إنحراف ع الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وال يوجدتطبق الشركة معايير المحاسبة

 .تلك المعايير

 (IFRS)معايير المحاسبة الدولية  0.34.1
  هـ الموافق 24/11/1736الصادر في  1/12231/15هيئة السوق المالية رقم ص/ خطابإشارة إلى

معايير  م والخاص بتطبيق25/13/2117في  7/2948رقم بتعميم هيئة السوق المالية م والخاص 12/18/2115

م وفقاً 11/11/2114على القوائم المالية للشركات المدرجة في السوق المالية إعتباراً من  (IFRS) المحاسبة الدولية

الشركة  ةللمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وتأكيد هيئة السوق المالية على إدار

 م.2115بضرورة إعداد خطة لتطبيق المعايير الدولية قبل نهاية عام 
م اإلدارة المالية بدراسة المعايير الدولية 21/18/2115ها بتاريخ اجتماعوبعد أن كلفت لجنة المراجعة في 

وائم ، ووجهت على الق والفروقات بينها وبين المعايير المطبقة على القوائم المالية وتأثير تطبيق المعايير الدولية

في حال اإلحتياج والرجوع إلى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في حال هناك صعوبات  استشاريباإلستعانة ب

 أو إستفسارات.

تشتمل  والتي ة الدوليةيير المحاسبيطة تطبيق المعاقدمت اإلدارة المالية للجنة المراجعة شرح عن مراحل تنفيذ خ

 لتالية:على المراحل ا

 .المرحلة األولى : تحديد معايير التقارير المالية الدولية التي تتوافق مع نشاط الشركة .1
 المرحلة الثانية : تحديد معوقات التحول وتطوير الخطة التفصيلية للتحول. .2
 المرحلة الثالثة : التحول المبدئي لمعايير التقارير المالية الدولية. .3
 المرحلة الرابعة : التطبيق. .7
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 أوصت اللجنة برفع الخطة إلى مجلس اإلدارة مع التأكيد على التالي:

 تشكيل فريق عمل من االدارة المالية لمتابعة المكتب الخارجي خالل مراحل التطبيق. .1
 ختالف التي قد تنتج عن تطبيق المعايير الدولية.التوثيق المستندي ألوجه اإل .2

 مع المعايير الدولية.العمل على تعديل السياسات الحالية بما يتوافق  .3
 على نتائج األعمال على نطاق أوسع. هتحليل األثر المالي المحتمل حدوث .7
 العرض على لجنة المراجعة التسويات المالية المحتملة وأثرها على القوائم المالية قبل تنفيذها. .5
 بالنظام اآللي المستخدم بالشركة. هثر تعديل الدليل المحاسبي وكيفية تطبيقأمتابعة  .6
 العرض على لجنة المراجعة تقارير دورية ومالحظات فريق العمل خالل جميع مراحل التطبيق. .4

 وفق الجدول الزمني المرفق بالخطة إعتمد مجلس إدارة الشركة خطة التطبيق المعدة من اإلدارة المالية بالشركةوقد 

 على النحو التالي:

 
 

 

 

 

 

 

 

  خارجي لمتابعة تنفيذ الخطة استشاريتعميد مكتب تم.  

 

 

هـ الموافق 18/11/1734الصادر بتاريخ  4/5/4258/16رقم ص/ المالية السوق هيئة تعميم على بناءً و

 ية،الدول المحاسبة معاييرالشركات المدرجة للتحول ل مواكبة نعلى مراحل ع اإلفصاح بخصوصم 21/18/2116

 المحاسبة لمعايير للتحول مواكبتها مراحل نالمرحلة األولى مم عن 31/18/2116فقد أعلنت الشركة بتاريخ 

 :التالي النحو على وذلك ، الدولية

ً  ، الدولية المحاسبة معايير لتطبيق للتحول خطة عدادإ تم .1  سياساتال إلعتماد المستهدف التاريخ بأن علما

 .م2116 أكتوير 31 هو المحاسبية
 .الدولية للمعايير التحول لعملية للشركة خارجي كمستشار وشركاه باجنيد أحمد مكتب تعيين تم .2
 عاييرم لتطبيق وتنفيذها التحول خطة متابعة عن مسئوالً  ليكون بالشركة داخلي عمل فريق تشكيل تم .3

 .الدولية المحاسبة
 .وليةالد المحاسبة معايير لتطبيق التحول عملية في كبيرة صعوبات تاريخه حتى الشركة تواجه لم .7
ً  مالية قوائم أول إلعداد المستهدف لتاريخا .5  لعام لاألو الربع تخص والتي الدولية المحاسبة لمعايير وفقا

 .م2116 نوفمبر 31 هو م2116

 عن المرحلة الثانية على النحو التالي:م 26/11/2116بتاريخ كما أعلنت الشركة 

 دوليةال المحاسبة معايير مع تتماشى مالية قوائم إلعداد الالزمة المحاسبية السياسات مسودة إعداد من اإلنتهاء تم

ً  ، إلعتمادها اإلدارة مجلس ثم ومن المراجعة لجنة على عرضها وسيتم ، م2116 أكتوبر 19 في  التاريخ بأن علما

ً  مالية قوائم أول إلعداد المستهدف التاريخ، وأن  م2116 نوفمبر 31 هو لإلعتماد المستهدف  المحاسبة لمعايير وفقا

 .م2116 ديسمبر 15 هو م2116 لعام األول الربع تخص والتي الدولية

 م على النحو التالي:31/11/2114أما المرحلة الثالثة فقد أعلنت عنها الشركة بتاريخ 

ً وفق المالية القوائم إعداد ألغراض المحدثة المحاسبية السياسات اإلدارة مجلس إعتمد ، م2116 نوفمبر 28 تاريخب .1  ا

 .المالية للتقارير الدولية المحاسبة لمعايير
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ً  والمعدة( إدارية) الموحدة اإلفتتاحية المالي المركز قائمة إعداد مت .2  يناير 11 في كما الدولية المحاسبة لمعايير وفقا

 .م2116
 يناير 11 في كما اإلفتتاحية اإلرصدة على الدولية المحاسبة المعايير تطبيق على المترتبة الجوهرية اآلثار تمثلت .3

 :يلي فيما م2116

 لألرباح أراضي وهبات منح رصيد (تحويل) عن نتج والذي ريال مليون 77937 بمبلغ المبقاة األرباح إرتفاع 

ً  ريال مليون 111937 بقيمة المبقاة ( صافي) المدينة الذمم إنخفاض: )عن نتجت ريال مليون 64 منه مطروحا

 أخرى متداولة وموجودات المقدمة والدفعات الجمركية المطالبات إنخفاض ، ريال مليون 11987 بقيمة

 ريال مليون 1951 بقيمة( صافي) ملموسة الغير الموجودات إنخفاض ، ريال مليون 18996 بقيمة( صافي)

 أخرى متداولة ومطلوبات مستحقات رصيد إرتفاع ، ريال مليون22997 بقيمة األصول قيمة في إنخفاض ،

 (.ريال مليون 7961 بقيمة الزكاة مخصص وإرتفاع ريال مليون 8917 بقيمة
 متاحة اتإستثمار تقييم إعادة نتيجة للبيع متاحة مالية أوراق في إستثمارات من محققة الغير األرباح رتفاعإ 

 .ريال مليون 98 بقيمة متداولة غير شركات وحصص أسهم في للبيع

 مليون 98) ريال مليون 31 بقيمة المساهمين حقوق مجموع إجمالي في إرتفاع نتج أعاله ذكر ما على بناءً و 

 .(ريال مليون 64 – ريال

 عقارية إستثمارات إلى والمعدات الممتلكات بنود بعض تبويب إعادة مت. 

ً  المعدة م2116 عام من األول للربع الموحدة األولية المالية القوائم إصدار تأجيل تم  .7  الدولية المحاسبة للمعايير وفقا

 األعمال مع لتصادفها وذلك م2116 ديسمبر 15 في جاهزة ستكون أنها عن اإلعالن سبق والتي المالي للتقرير

 أبريل 31 تاريخ قبل م2116 عام من األرباع لجميع األولية المالية القوائم إعداد يتم وسوف ، العام نهاية في المالية

 .م2114

 .الدولية المحاسبة معايير وفق المالية قوائمها إعداد على الشركة مقدرة في تؤثر قد معوقات أي توجد ال  .5

ً  ، م2114 عام من األول للربع المالية قوائمها إلعداد جاهزة الشركة .6  الفترة خالل الدولية المحاسبة لمعايير وفقا

 .لذلك المحددة النظامية

 

 

  مراقب الحساباتتقرير  35.1
 م بدون أي تحفظات.2116ديسمبر  31للشركة تقريره عن القوائم المالية للفترة المنتهية في  مراقب الحساباتأصدر 

 



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 75 صفحة
 

 المالية على مستوى القطاعات/المناطق/المنتجات. البيانات 4

  األداء على المستوى القطاعي 3.4
هامش في اإليرادات و مساهمة كل قطاعالنتائج المالية على مستوى قطاعات الشركة الرئيسية ونسبة يوضح الجدول أدناه أهم 

 مقارنة بالعام المالي السابق كما يلي:الدخل 

 الدخل مجمل التكاليف المباشرة اإليرادات المباشرة بيان
 نسبة المساهمة

 )هامش الدخل(

 م0235 م0236 م0235 م0236 م0235 م0236 م0235 م0236

 %52986 %78914 2493379349 2891539641 (51692189858) (48895879436) 53395539234 81696389716 التجزئةقطاع 

شركة النادي 
السعودي 

 للسيارات 

 ساتا

2197419237 2192929812 (494119437) (997699367) 1294599511 1198239778 21991% 21993% 

شركة 

 أسطول النقل
1996639575 1593289226 (1393919332) (1193969467) 692439213 399319762 11944% 4961% 

شركة زيتي 
 للخدمات البترولية

26794169936 11196819711 (25396189285) (11291629212) 1191539651 996199189 19915% 18961% 

 - - - - 1598169447 2497129364 (1598169447) (2497129364) تسويات

 %111 %111 5194189748 5892719137 (61393719727) (1913598829421) 66591789912 1919791229457 اإلجمالي

  الشركات التابعة بينلمعامالت المالية المتداخلة عمل تسويات لتم. 
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  م.6784أبريل  60تم اإلستحواذ على شركة زيتي للخدمات البترولية في  
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 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 74 صفحة
 

 التجزئةقطاع  0.4
 للخمس سنوات الماضية كما يلي: التجزئةيوضح الجدول التالي تحليل اإليرادات لقطاع 

 م0236 م0235 م0234 م0231 م0230 القطاع

 81893739127 52391589142 71692669422 32492289346 31792229972 ستراحاتالمحطات واال

 892959382 1197959165 1795679358 1496539841 1499589425 المواقف

 836.618.426 511.551.017 412.813.282 144.880.047 100.383.667 اإلجمالي
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 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 78 صفحة
 

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

 % م0235 % م0236 القطاع

 %77959 23499319157 %71944 33299839183 المنطقة الوسطى

 %4923 3895479412 %6965 5793119162 المنطقة الشمالية

 %24965 17495239147 %31925 25592159917 المنطقة الشرقية

 %21953 11995259294 %21933 14791389174 المنطقة الغربية

 %322 511.551.017 %322 836.618.426 اإلجمــــــــــالي

 

 

 

 

  

المنطقة الغربية
81.33%

المنطقة الشمالية
9.95%

المنطقة الشرقية
31.85%

المنطقة الوسطى
17.00%

اإليرادات الجغرافية لقطاع التجزئة



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 79 صفحة
 

 ساتا -السعودي للسيارات النادي  شركة 4.4

 السيارات للخمس سنوات الماضية كما يلي: السعودي ناديال بشركةيوضح الجدول التالي تحليل اإليرادات 

 م0236 م0235 م0234 م0231 م0230 البيان

 1897719217 1898179151 2195929591 2393519991 2194619748 مبيعات دفاتر المرور الجمركي

 291319131 197489662 195919415 193329577 191329855 مبيعات الرخص الدولية

 02.473.014 02.090.830 01.384.095 04.681.514 00.794.111 اإلجمالي

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

 

 

 
 

  

رخص دولية
9.91%

تريبتك دولي
85.00%

تريبتك يمن
35.83%

تريبتك سودان
89.79%

مبيعات النادي حسب النوع



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 51 صفحة
 

 النقل  شركة أسطول 5.4
 :لخمس سنوات الماضيةاوذلك خالل  النقليوضح الرسم التالي عدد اللترات المنقولة عن طريق شركة أسطول 

 

 

 

 

  جغرافياً. التجزئةتعتبر إيرادات شركة أسطول النقل متداخلة مع قطاع 
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 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 51 صفحة
 

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

 % م0235 % م0236 القطاع

 %84912 9491849137 %87926 22391939362 المنطقة الوسطى

 %12998 1797979264 %15947 7196689547 الجنوبيةالمنطقة 

 %322 333.683.423 %322 064.763.916 اإلجمــــــــــالي

  م.6784أبريل  60للخدمات البترولية في تم اإلستحواذ على شركة زيتي 

 

 

 

  

المنطقة الوسطى
21.89%

المنطقة الجنوبية
15.01%

يةاإليرادات الجغرافية لشركة زيتي للخدمات البترول



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 52 صفحة
 

 أخرى معلومات إدارية وتشغيلية. 5
 القضايا  3.5

  المتعلقة بشركة السباق المتحدة القضية

 الشركاء في شركة السباق من ة/ق المقام5745/2قرار بوقف سير الدعوى  ةاإلدارية بجدأصدرت المحكمة بعد أن 

 وذلك باقتصفية شركة السبباقي الشركاء  يطالب فيهاوالتي  ساسكوالسعودية لخدمات السيارات والمعدات  ضد الشركة

 .ة الشركةوالمتعلقة ببيع حص ضد أحد الشركاء في شركة السباق المتحدة الشركة المقامة منقضية الإلى أن يتم البت في 
 اسكوسوبعد صدور الحكم في قضية الحصة تم السير في القضية من جديد وطلب وكيل المدعي من الدائرة إما موافقة 

 بما لها وما عليها. اسكوسلعلى التصفية أو أن يتنازل الشركاء في شركة السباق المتحدة 

 أمل .رة بحجز القضية للدراسة والتتحويل القضية الى محاسب قانوني للبت فيها وقامت الدائ ساسكوعليه طلب محامي 

صدر قرار من الدائرة الناظرة للقضية بالتصفية اإلجبارية ، وتم تحديد شركة أسامة عبدالله الخريجي وشريكه  ومن ثم

حاسب مكتب الممتابعة من قبل كمكتب للقيام بإجراءات التصفية ومازلت  –و أعمال استشاريمحاسبون قانونيون و -

 القانوني.
 

 قضايا أخرى متفرقة

متعلقة بمطالبات مالية مستحقة لها على بعض المستأجرين والمدينين وذلك لتحصيل مبالغ الرفعت الشركة عدداً من القضايا 

العمالية المرفوعة على الشركة ويجري العمل من المالية ومستحقة للشركة عن سنوات سابقة ويوجد كذلك بعض القضايا 

 .الطرق سواء الودية أو القضائية في الشركة لمتابعة هذه الحقوق المالية وتحصيلها بجميع خالل اإلدارة القانونية

  هـ من الشركة ضد 12/5/1733تاريخ و/ق 6942/1ومن أهم هذه القضايا القضية المرفوعة بديوان المظالم برقم

د قأرض بمنطقة حفر الباطن كل من وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة اإلسكان وفحواها أن الشركة تمتلك 

قامت وزارة اإلسكان عن طريق بلدية حفر الباطن بإستقطاع جزء من األرض ، وقد تم إحالة الدعوى إلى المحكمة 

لوقوف لمدينة حفر الباطن القضية لبلدية  العامة بالرياض ومن ثم تم تحويلها إلى هيئة النظر التي بدورها أحالت

سكان الذي يفيد تعدي وزارة اإلالبلدية  صدر خطابوالتي على أثرها رضين بين األعلى الموقع وتحديد التداخل 

طلبت المحكمة إحالة القضية إلى مقيم معتمد لدى المحكمة لتقييم وقد  . (2م71413بمقدار ) ساسكوعلى أرض 

 ريخه.حتى تا، وتم تزويد المحكمة بنسخة من التقييم ولم يتم البت في القضية سعر األرض وتحديد مساحتها 
  هـ بالمحكمة العامة بتبوك والمرفوعة من 14/19/1737وتاريخ  2136385/37كما أن الشركة تتابع القضية رقم

الشركة ضد هيئة المدن الصناعية وأمانة مدينة تبوك بخصوص بطالن صك هيئة المدن وذلك فيما يخص التداخل 

لبة بالتعويض عن قيمة األرض في حال مع أرض الشركة المملوكة لها بالمنطقة الصناعية بمدينة تبوك والمطا

تعذر إستالمها ، والتي على أثرها تم تحويل المعاملة إلى هيئة النظر في مدينة تبوك لإلستفسار عن وضع الصك 

 نأوبحجة ، فادة الواردة من كتابة عدل تبوك على اإل بناءً وذلك بأن صك الشركة هو الصك األقدم  واأفاد حيث 

ة المقر الرئيسي لهيئ حيثعليه قرر القاضي إحالة الدعوى إلى المحكمة العامة بالرياض  ، مقر الهيئة هو الرياض

 ومازالت القضية في المتابعة. ، الرياضمدينة مدن ب
 لو الرياض عند الكي –ضد مؤسسة الخالدي مستأجر موقع للشركة على طريق الدمام  من الشركة القضية المرفوعة

 ة الخبرمكما زالت منظورة بمحأن القضية ، حيث م 2117 عاملعدم تسليمه المحطة بعد إنتهاء العقد في  215

 .للدراسة والحكم باخالء الموقع
  هـ بالتعاقد 13/18/1732بتاريخ كذلك القضية المرفوعة من الشركة ضد محافظة بلدية جبة ، حيث قامت الشركة

الشركة لم تستلم أي من بما أن و ،  الجوف  –حائل  على الطريق الدولي مواقعالستئجار  ةجب محافظةمع بلدية 

ً المواقع المشار إليها استالم ً نهائي ا ركة قامت الش. فقد  لعدم صالحية هذه المواقع للغرض الذي تم التعاقد من أجله ا

للقضاء لها بفسخ العقود واإلفراج عن خطابات الضمان  ةضد بلدية جببالمحمكة اإلدارية بمنطقة حائل دعوى  برفع

ررت المحكمة حجز الدعوى إستالم الشركة للمواقع ، حيث قوالتعويض عن األضرار التي تكبدتها جراء عدم 

  .النهائيللحكم 

 الكوادر البشرية  0.5
 يلي: كما والشركات التابعة لها يوضح الجدول التالي تحليل الكوادر البشرية في الشركة

 م0235 م0236 الفئة م

 2 1 إدارة عليا  .3

 258 218 إدارة وسطى وتنفيذية  .0

 1151 1226 عمالة وفنيين  .1

 3433 3445 اإلجمالي



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 53 صفحة
 

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

 نشاطها الرئيسي إسم الشركة التابعة م.
 المقر الرئيسي

 دولة التأسيس

 نسبة الملكية

المباشرة 

 والغير مباشرة

 مالحظات

3.  

ات السيارات استثمارشركة 

 والمعدات المحدودة

 (ألف ريال سعودي 522)

إقامة الورش إلصالح السيارات والمعدات ـ 

ر وتصدي استيرادغسيل وتشحيم السيارات ـ 

 استيراد  -قطع الغيار ـ إقامة مراكز التدريب 
 .استثمارها وبيع األدوات ـ شراء األراضي و

 المملكة العربية السعودية

 الرياض
 ساسكو 111%

تم التأسيس في 

 م2111

0.  
 شركة أسطول النقل المحدودة

 (ماليين ريال 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

 الرياض
 ساسكو 111%

تم التأسيس في  

 م2111

1.  

شركة النادي السعودي للسيارات 

 المحدودة

 ساتا

 (ألف ريال سعودي 522)

والدولية للسيارات اإلشتراك في النوادي المحلية 
والدراجات النارية والجمعيات والهيئات المحلية 

والدولية المهتمة بشئون السيارات والدراجات 

النارية وإصدار دفاتر العبور الجمركية )التريبتك( 

إقامة وإدارة وصيانة ورخص القيادة الدولية ، و

وتشغيل حلبات رياضة السيارات والدراجات 

قات والفعاليات الخاصة السباالنارية ، إقامة 

برياضة السيارات والدراجات النارية ، والمشاركة 

ات الخاصة برياضة السيار والفعالياتفي السباقات 
 .والدراجات النارية

 المملكة العربية السعودية

 الرياض
 ساسكو 111%

تم التأسيس في  

 م2112

4.  
 النخلة األولىشركة 

 (ألف ريال سعودي 522)

للمباني وإقامة وصيانة وتشغيل مقاوالت عامة 

 المباني السكنية والتجارية وأعمال الطرق.

 المملكة العربية السعودية

 الرياض
 ساسكو 111%

تم التأسيس في  

 م2112

5.  
 ساسكونخلة شركة 

 (ألف ريال سعودي 522)
 استيراد وبيع المواد الغذائية.

 المملكة العربية السعودية

 الرياض
 ساسكو 111%

في  تم التأسيس 

 م2117

6.  
 ساسكوواحة شركة 

 (ألف ريال سعودي 522)
 تقديم خدمات اإليواء.

 المملكة العربية السعودية

 الرياض
 ساسكو 111%

تم التأسيس في  

 م2117

7.  
 ساسكوإمتياز شركة 

 (ألف ريال سعودي 522)

 "ساسكومنح إمتياز تشغيل "محطات 

 ".ساسكوو" تموينات نخلة 

 المملكة العربية السعودية

 الرياض
 ساسكو 111%

تم التأسيس في  

 م2115

8.  
 زيتي للخدمات البتروليةشركة 

 ألف ريال سعودي( 17.5)
 .الوقود محطات وتشغيل وإدارة إقامة

 المملكة العربية السعودية

 الرياض
 ساسكو 111%

تم تأسيسها في 
 م 2114

 ستحواذاالتم و

 م2115في   عليها

 

  



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 57 صفحة
 

 مجلس اإلدارة واللجان .6

 تشكيل المجلس  3.6
 م ولمدة ثالث 31/16/2115من تاريخ  عتباراً إ للدورة الحادية عشر تولى مجلس اإلدارة الحالي إدارة الشركة

 م .29/16/2118تنتهي في  سنوات

 تصنيف األعضاء  0.6

 المنصب االسم .م
تصنيف  

 العضوية

 غير تنفيذي اللجنة التنفيذيةرئيس مجلس اإلدارة ـ رئيس  األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي  .3

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

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

 مستقل الترشيحات والمكافآتعضو مجلس اإلدارة ـ رئيس لجنة  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 الترشيحات عضو مجلس اإلدارة ـ عضو اللجنة التنفيذية 

 الرئيس التنفيذي –والمكافآت 
 تنفيذي

 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

 تنفيذي العضو المنتدب –عضو مجلس اإلدارة ـ عضو اللجنة التنفيذية  ياألستاذ/ سلطان بن محمد الحديث  .9

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  1.6
  م على بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة 2116ديسمبر  31خالل العام المالي المنتهي في حصل أعضاء المجلس

 ( ريال سعودي.2289111واللجان المنبثقة بمبلغ )

  حصل أعضاء لجنة المراجعة من خارج المجلس على مكافآت وبدالت حضور اجتماعات عن العام المالي المنتهي

 سعودي.( ريال 959111م  بلغت )2116ديسمبر  31في 

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

 البيان
أعضاء المجلس 

 التنفيذيين

أعضاء المجلس 

غير التنفيذيين / 

 المستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى 

 ذيالرئيس التنفي بما فيهمالمكافآت والتعويضات 

 والمدير المالي

 399579999 - 194129345 الرواتب والتعويضات 

 - 1659111 639111  البدالت 

 1919111 - 194839171 المكافآت الدورية والسنوية 

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل 

 شهري أو سنوي 
- - - 

 

  



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 55 صفحة
 

  األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي 

 رئيس مجلس اإلدارة )رئيس اللجنة التنفيذية(
من ضمنها رئيس مجلس  ين عاماً في مجال إدارة الشركات ، شغل عدد من المناصبثأكثر من ستة وثالرجل أعمال ، خبرة 

التجارية السعودية ، شارك في العديد من مجالس إدارات شركات مساهمة مدرجة وغير مدرجة في السوق المالية الغرف 

السعودية مثل شركة نجمة المدائن وشركة أكوان العقارية وشركة إبراهيم محمد الحديثي لإلستثمار وشركة زوايا العقارية 

في مجال العقار والخدمات واإلستثمار والخدمات المالية داخل وخارج  وشركة نهاز لإلستثمار وغيرها من الشركات التي تعمل

 المملكة.
 

 

 

 

 

 األستاذ/ ناصر بن عبدالله العوفي
 عضو مجلس اإلدارة

  رئيس لجنة المراجعة

 سليمان بن علي الخضيراألستاذ/ 
 عضو مجلس اإلدارة
 عضو لجنة المراجعة

ماجستير في إدارة األعمال من جامعة جنوب نيوهامبشير شهادة الماجستير في المحاسبة وشهادة 

ً في إدارة الشركات المساهمة  في الواليات المتحدة األمريكية ، وخبرة أكثر من ثالثين عاما

شارك في العديد من مجالس إدارات شركات  ، واإلستشارات المالية واإلدارية واإلستراتيجية

مساهمة واللجان التابعة للمجلس )لجنة المراجعة( مثل شركة الجوف الزراعية وشركة طيبة 

 وشركة أسمنت المتحدة الصناعية.

تقلد العديد من المناصب اإلدارية حيث  ،من الواليات المتحدة األمريكية شهادة جامعية في العلوم 

مدير فني لشركة النهل لي بوزارة الدفاع ثم إنتقل إلى القطاع الخاص كعمل مهندس حاسب آ

ويعمل  ،ها بلمدير العام اً لنائبوشركة النهل للحاسب اآللي بمبيعات لل أً مدير ثم للحاسب اآللي ،

 ً ً عاماً مدير حاليا . شارك في العديد من مجالس إدارات شركات  شركة النهل للحاسب اآلليل ا

 مساهمة.
 

 

 

 األستاذ/ عجالن بن عبدالرحمن العجالن
 عضو مجلس اإلدارة

  رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

 األستاذ/ ماجد بن محمد العثمان
 عضو مجلس اإلدارة

بكالوريوس في اإلدارة الصناعية من جامعة وسط واشنطن مع خبرة أكثر من خمسة 
العديد من مجالس إدارات وعشرين عاماً في مجال اإلستثمار الصناعي ، شارك في 

شركات مساهمة مثل شركة دريك أند سكول إنترناشونال السعودية وشركة فواز 
 عبدالعزيز الحكير وشركاه.

،  عاماً في مجال العقارات والمقاوالت وخدمات السيارات 31رجل أعمال ، لديه خبرة تتجاوز 

إدارة شركة إبراهيم الحديثي العضو المنتدب في شركة مجموعة نجمة المدائن ، عضو مجلس 

لإلستثمار ، عضو مجلس  إدارة شركة بلدا للمجمعات التجارية  المتخصصة ، عضو مجلس إدارة 

 شركة وزايا العقارية.
 

 

 

 رياض بن صالح المالكاألستاذ/ 
 الرئيس التنفيذي - عضو مجلس اإلدارة

 عضو اللجنة التنفيذية
  لجنة الترشيحات والمكافآت عضو

 علي بن محمد أبا الخيلاألستاذ/ 
 عضو مجلس اإلدارة

 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الملك عبدالعزيز ، له خبرة طويلة في مجال 
إدارة الشركات وخصوصاً شركات محطات الوقود ، شغل منصب مدير عام شركة 

لمدير العام لشركة الرياض للتعمير ، وتولى التسهيالت للتسويق المحدودة ، ونائب ا
عضوية مجلس إدارة العديد من الشركات ، كما يشغل حالياً منصب رئيس المجلس 
الجمركي باإلتحاد الدولي للسيارات باإلضافة إلى رئاسته للجنة الوطنية لشركات 

 محطات الوقود بمجلس الغرف السعودية.

، ماجستير في اإلدارة  اإلدارية )جامعة الملك سعود( بكالوريوس علوم سياسية من كلية العلوم

 ،كرتير معالي رئيس الديوان الملكيالحكومية من جامعة هارفارد بالواليات المتحدة األمركية ، س

مساعد مدير إدارة الشئون السياسية بالديوان الملكي ، سكرتير سمو رئيس ديوان رئاسة مجلس 

الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران  ين في مكتب سمو النائبالوزراء ، عُ 

والمفتش العام . عمل مستشار إداري في اللجنة العليا للتنظيم اإلداري ، نائب رئيس مجلس 

 المديرين بشركة سند لإلستثمار.

 

 

 

 األستاذ/ فواز بن سليمان الراجحي
 عضو مجلس اإلدارة

 األستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي
 العضو المنتدب -اإلدارة عضو مجلس 

 عضو اللجنة التنفيذية

بكالويوس في مجال نظم المعلومات اإلدارية والمحاسبية من جامعة الملك فهد 

للبترول والمعادن مع مرتبة الشرف ، درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة 

فيذي التنرئيس مجلس اإلدارة والرئيس  ، ستانفورد بالواليات المتحدة األمريكية

لشركة الراجحي المتحدة ، تلقى تدريبه بشركة بروكتر وغامبل ثم إنتقل إلى القطاع 

المصرفي ليعمل خالل ثماني سنوات في مختلف المجاالت المصرفية )التسهيالت 

اإلئتمانية ، تمويل الشركات ، األسهم( ، شارك في العديد من مجالس إدارات 

، شركة راك للسيراميك ،  ، شركة ألفا عقاريةالمساهمة مثل شركة راج ال الشركات

 شركة ساكو وغيرها من الشركات األخرى.

 يف سعود ، ماجستير الملك جامعة من الشرف مرتبة مع المحاسبة في بكالوريوس
 من عدد في قيادية مناصب لألعمال ، تقلد لندن كلية من( MBA) األعمال إدارة

 يكلةه إعادة في خبرة لديه ، السعودية العربية المملكة في والخاصة العامة الشركات
الشركات والتخطيط اإلستراتيجي إضافة إلى إدارة اإلستثمارات في األوراق المالية 

 جانوالل اإلدارات مجالس عضوية في شاركوالملكية الخاصة واإلستثمار العقاري ، 
 السعودية، الكيميائية الشركة: منها والخاصة العامة المساهمة الشركات من عدد في

 الشرق شركة المدائن، نجمة مجموعة العقارية، زوايا شركة لالستثمار، نهاز شركة
 سالكاأل مصانع اتحاد شركة لالستثمار، ُملكيّة شركة ،(ميبكو) للبطاريات األوسط

 .(أسالك)

 

  



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 56 صفحة
 

 ات المجلس اجتماع 5.6
 :النحو التالي م )الدورة الحادية عشر( على2116خالل عام مجلس اإلدارة ات اجتماع سجل حضوريبين الجدول التالي 

 اسم العضو م
 (3رقم ) اجتماع

 م38/20/0236
 (0رقم ) اجتماع

 م02/26/0236
 (1رقم ) اجتماع

 م07/29/0236
 (4رقم ) اجتماع

 م26/30/0236
 (5رقم ) اجتماع

 م07/30/0236

نسبة 

 الحضور

           111% ألستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثيا  .3

           111% ناصر بن عبد الله العوفي األستاذ/  .0

           111% الخضير علي بن سليمان/ األستاذ  .1

           111% عجالن بن عبد الرحمن العجالن األستاذ/  .4

 %61 اعتذر       اعتذر العثمان محمد بن ماجد/ األستاذ  .5

           111% المالك صالح بن رياض/ األستاذ  .6

           111% الخيل أبا محمد بن علي/ األستاذ  .7

 %61 اعتذر هاتفياً    اعتذر   الراجحي سليمان بن فواز/ األستاذ  .8

           111% سلطان بن محمد الحديثي  األستاذ/  .9

 تفويض أحد أعضاء المجلس. ×   حضور أصالة 

 

 إقرارات المجلس  6.6
 الحسابات أُعدّت بالشكل الصحيحسجالت  أن . 
 بفاعلية ونُفّذ سليمة أسس على أُعدّ نظام الرقابة الداخلية  أن. 
  قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.في يذكر  ال يوجد أي شكأنه 

 

 تأكيدات المجلس  7.6
  أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تنازل بموجبه  اتفاقال يوجد أي ترتيبات أو

 تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح. اتفاقتعويض كما ال يوجد أي ترتيبات أو 
  اليوجد وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو

حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية الحالية ، وال يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة 

 ل ذلك.مقاب
  اليوجد وصف ألي 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 ألي أدوات دين قابلة لال استرداداليوجد أي. 

 

  



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 54 صفحة
 

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

 :النحو التاليمصلحة لبعض أعضاء مجلس اإلدارة علي  ذاتتوجد أعمال وعقود 

 .تم التبليغ 

o القادمة للمساهمين وسيتم تجديد الموافقة على هذه األعمال والعقود من الجمعية العامة. 

 
 

 المدراء التنفيذيين 0.8.6
  أو المدير المالي أو أي مدير تنفيذي أو ألي شخص ذو  للرئيس التنفيذيال توجد أي أعمال أو عقود فيها مصلحة

 منهم. عالقة بأي

  

 البيان ذوي العالقة العقود/األعمال الجهة
 تبليغ

 المجلس

 تبليغ

 الجمعية

 ستثمارشركة نهاز لال

من شركة  موقع استئجارعقد 

بغرض  ستثمارنهاز لال

ها كمقر لشركة أسطول استخدام

وسكن  النقل )شركة تابعة(

 .للعمالة

 أ. إبراهيم بن محمد الحديثي
 رأس المال( من %1912)عضو بمجلس اإلدارة ويمتلك 

 أ. سلطان بن محمد الحديثي
 رأس المال( من %1912)عضو بمجلس اإلدارة ويمتلك 

ألف ريال  368قيمة العقد 

ً لمدة عام هجرى  سنويا

من  تبدأ

 .هـ16/17/1734

    

 شركة داكن اإلعالمية
تقديم خدمات وأعمال في 

 مجال الدعاية واإلعالن.

 أ. إبراهيم بن محمد الحديثي
 رأس المال( من %33937)يمتلك 

 ماجد بن محمد العثمانأ. 
 رأس المال( من %33933)يمتلك 

 أ. سلطان بن محمد الحديثي
 رأس المال( من %33933)يمتلك 

أعمال دعاية وأعالن 

     ألف ريال. 7998بمبلغ 

 ستثمارشركة ُملكية لال

ية استثمارإدارة محفظة 
مليون ريال  51بمبلغ 

 بشركة األهلي المالية.

 أ. إبراهيم بن محمد الحديثي
 من رأس المال( %14964)عضو بمجلس اإلدارة ويمتلك 

 سليمان بن علي الخضيرأ. 
 من رأس المال( %1964)يمتلك 

 ماجد بن محمد العثمانأ. 
 (من رأس المال %1964يمتلك )

 أ. سلطان بن محمد الحديثي
 من رأس المال( %21975)عضو بمجلس اإلدارة ويمتلك 

عقد إدارة محفظة بقيمة 

     مليون ريال. 51

مواقع مستأجرة من قبل 

شركة زيتي للخدمات 

 البترولية

شركة زيتي  استئجار
( 4للخدمات البترولية عدد )

مواقع من بعض الشركات 

التي فيها مصلحة )مباشرة 
أو غير مباشرة( قبل 

 عليها. ستحواذاال

 أ. إبراهيم بن محمد الحديثي
من رأس مالها( ، رئيس  %1912)يمتلك  ستثمارعضو مجلس إدارة شركة نهاز لال

مجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات )يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة 

من رأس مالها( ، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن  94945%
من رأس مالها( ، رئيس مجلس  %94945)يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة 

من رأس  %72996)يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة إدارة شركة زوايا العقارية 

 مالها(.

 أ. ماجد بن محمد العثمان
عضو مجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات ، العضو المنتدب لشركة مجموعة 

من  %1929نجمة المدائن ، عضو مجلس إدارة شركة زوايا العقارية )يمتلك حصة 

 رأس مالها(.

 أ. سلطان بن محمد الحديثي
من رأس مالها( ، عضو  %1912)يمتلك  ستثمارو مجلس إدارة شركة نهاز لالعض

مجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات ، عضو مجلس إدارة شركة مجموعة 

من رأس  %198نجمة المدائن ، العضو المنتدب لشركة زوايا العقارية )يمتلك 

 مالها(.

محطتين من شركة نهاز 

محطات  3،  ستثمارلال

ة نجمة المدائن من شرك

للعقارات ، محطة من من 

،  مجموعة نجمة المدائن

ومحطة من شركة زوايا 

العقارية ، بإجمالي مبلغ 

 مليون ريال. 297

    

وقود من  مشتريات

شركة زيتي للخدمات 

 وإستئجار البترولية

وغرف  لوحات إعالنية

 سكنية

)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
من رأس مالها( ، رئيس  %1912)يمتلك  ستثمارعضو مجلس إدارة شركة نهاز لال

 %98925مجلس إدارة شركة إبراهيم الحديثي )يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة 

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

، رئيس  من رأس مالها(  %94945مباشرة وغير مباشرة المدائن )يمتلك حصة 

)يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة  شركة الحراسات األمنيةمجلس إدارة شركة 

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

من رأس مالها( ، رئيس مجلس إدارة شركة نجمة  %72996مباشرة وغير مباشرة 

من رأس مالها( ،  %94945ائن للعقارات )يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة المد

رئيس مجلس إدارة شركة بوابة المرح )يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة 

 .من رأس مالها( 94945%

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

 العضو المنتدب لشركة الحراسات ، بوابة المرحلعضو المنتدب لشركة للعقارات ، ا

من رأس  %1929عضو مجلس إدارة شركة زوايا العقارية )يمتلك حصة  األمنية ،

 مالها(.

 أ. سلطان بن محمد الحديثي
عضو من رأس مالها( ،  %1912)يمتلك  ستثمارعضو مجلس إدارة شركة نهاز لال

مجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات ، عضو مجلس إدارة شركة بوابة المرح 

، العضو المنتدب لشركة زوايا ، عضو مجلس إدارة شركة الحراسات األمنية 
 من رأس مالها(. %198العقارية )يمتلك 

م 2116 عامخالل بلغت 

ريال ، ألف  53197 مبلغ

غرف  إستئجارعبارة عن 

ألف  6899ولوحات بقيمة 

 مشترياتريال ، وقيمة 

 76195محروفات بقيمة 

 ألف ريال.

    

شركة نجمة المدائن 

 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 

م 2116عام خالل بلغت 

     .ألف ريال  15393مبلغ 

  شركة نجمة المشاريع

 أ. إبراهيم بن محمد الحديثي
من خالل شركتي ( %98948جمة المشاريع تبلغ )نيمتلك حصة غير مباشرة بشركة 

 نجمة المدائن وشركة إبراهيم الحديثي لإلستثمار.

 ماجد بن محمد العثمانأ. 
 رئيس مجلس المديرين بشركة نجمة المشاريع

 أ. سلطان بن محمد الحديثي
 شركة مجموعة نجمة المدائن.عضو مجلس إدارة 

على أن ال يتعدى عدد 

المشاريع التي يتم ترسيتها 

على شركة نجمة 

من  %21المشاريع نسبة 

 إجمالي المشاريع السنوية.

 

 

ال توجد تعامالت حتى 

 تاريخه.

    



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 58 صفحة
 

 اللجنة التنفيذية  9.6
 :  كل من تضم

 رئيس مجلس اإلدارة  )رئيس اللجنة التنفيذية(   األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي .3

 العضو المنتدبعضو مجلس اإلدارة  )عضو اللجنة التنفيذية(   األستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي .0

  الرئيس التنفيذي)عضو اللجنة التنفيذية(  عضو مجلس اإلدارة   رياض بن صالح المالك/ األستاذ .1

 والمهام االختصاصات 3.9.6
 دارة. مجلس اإل وإبداء الرأي لعرضها علىلشركة والتشغيلية والميزانيات الخاصة باراتيجية دراسة الخطط اإلست 
  القرارات بموجب الصالحيات المفوضة لها ، ومناقشة  اتخاذمشاريع الشركة ومراجعة ومتابعة تنفيذ جميع

 بة لها.مسبباتها وسبل معالجتها والتوصية بالحلول المناس استجالءالمعوقات التي تصادف تنفيذ المشاريع المختلفة و
 س ر قرارات من قبل مجلدراسة وتقديم الموافقات المبدئية حول الموضوعات ذات األهمية العالية التي تتطلب إصدا

 اإلدارة.
 س والرئيالقرارات حول المسائل المخولة لها من المجلس التي تكون خارج نطاق صالحية العضو المنتدب  اتخاذ

ويض ات والموارد البشرية والتعستثمارللشركة ، وقد تشتمل تلك المسائل على مواضيع لها عالقة باال التنفيذي

 رأسمالية والمشتريات وغيرها في الحدود المخولة للجنة.وتقنية المعلومات والنفقات ال
 ية للشركة ويشمل ذلك:ستثماروالسياسات اال ستثمارتحديد أهداف اال 

o وفقاً للقيود النظامية المتبعة. ستثماراألصول المسموح بها لال 
o .تحديد أنواع األصول 
o مستويات تحمل المخاطر وتنوع األصول ات وبتحديد ستثمارالسياسات واألهداف طويلة المدى المتعلقة باال

 داخلياً وخارجياً. ستثمارواإلختيار بين اال ستثماروعمالت اال
o والوصاية عليها. ستثمارتحديد طبيعة ترتيبات إدارة اال 
o ية وتقييم أدائهم بشكل دوري.ستثمارتعيين مدراء وأمناء المحافظ اال 
o .تحديد كيفية ومدى تكرار قياس تحليل األداء 
o ية المحددة ، ويمكن للجنة التنفيذية تخويل ستثمارحسب السياسة اال ستثمارفقة على مختلف عمليات االالموا

 ً  صالحيات الموافقة في حدود مالية معينة للمدير العام/المدير المالي لممارستها إما بالتضامن أو على إنفراد وفقا

 لشروط التفويض الممنوح.
o للشركة بناء على تقييم األداء. يةستثمارمراجعة ودراسة السياسة اال 
o إلى المجلس  ستثمارالمنفذة وتقديم تقارير عن نتائج اال ستثمارلتحديد نجاح إستراتيجيات اال ستثمارتقييم نتائج اال

 ية الرئيسية.سترشادية والمبادئ االستثماروالتأكد من التقيد بالسياسة اال

  والقرارات التي تضمن سرعة تنفيذها وتطويرها.متابعة تنفيذ وتطوير الهياكل التنظيمية للشركة 
 القرارات التي تمكن اإلدارة من وضعها موضع التنفيذ. اتخاذمراجعة اللوائح اإلدارية مع إدارة الشركة و 
 تصاالت مع كبار المسئولين في الجهات الحكومية واألهلية لتذليل الصعاب التي تعترض أعمال الشركة إجراء اإل

 سئولين.وشرح برامجها للم
 .تقويم التصاميم والمواصفات الفنية وإبداء التوصيات المناسبة 
 تخاذاالقرارات المناسبة بشأن الموضوعات التي يفوض مجلس اإلدارة اللجنة بمناقشتها واإلطالع عليها و اتخاذ 

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

 المجلس.
 على المحطات القائمة أو األراضي لغرض إنشاء محطات عليها في حدود  ستحواذالقيام بعمليات الشراء واال

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

 المنجزاتأهم  0.9.6
  للشركة وشركاتها التابعة. والتشغيلي الماليمتابعة األداء 
 ا.موافقة عليهلبالتوصيات إلى مجلس اإلدارة لالموازنة التقديرية للشركة وشركاتها التابعة والرفع  اعتماد 
 .تقييم استثمارات الشركة والسيولة بها ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة 
 خفيض التكاليف.التنسيق مع إدارة الشركة للعمل على سبل ت 
 .متابعة الجهات الحكومية المعنية بأراضي ومواقع الشركة ورفع التوصيات بشأنها 
 .متابعة تنفيذ مشاريع الشركة 
 .التوصية لمجلس اإلدارة بإنشاء فندق بمحطة المطار على طريق الملك سلمان 



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 59 صفحة
 

 .إعتماد مكتب هندسي لتصميم المقر الرئيسي للشركة 
 .متابعة قضايا الشركة 

 اتجتماعاال 1.9.6
 :النحو التالي ( علىالحادية عشرم )الدورة 2116خالل عام  اللجنة التنفيذيةات اجتماع سجل حضوريبين الجدول التالي 

 اسم العضو م
 (3رقم ) اجتماع

 م05/24/0236

 (0رقم ) اجتماع

 م36/25/0236

 (1رقم ) اجتماع

 م25/29/6023

 (4رقم ) اجتماع

 م06/30/6023
 نسبة الحضور

         111% إبراهيم بن محمد الحديثي األستاذ/  .3

         111% سلطان بن محمد الحديثي األستاذ/  .0

         111% رياض بن صالح المالك /األستاذ  .1

 حضور أصالة. 

  



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 61 صفحة
 

 لجنة المراجعة  32.6
 كل من :  تضم

 )رئيس لجنة المراجعة(  عضو مجلس اإلدارة    األستاذ/ ناصر بن عبد الله العوفـي    .3

 (من خارج المجلس)عضو  عضو لجنة المراجعة   الحميد  بن إبراهيم  الدكتور/ عبدالرحمن .0

 (عضو لجنة المراجعة)عضو مجلس اإلدارة     األستاذ/ سليمان بن علي الخضير    .1

 والمهام ختصاصاتاإل 3.32.6

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

 .التي حددها مجلس اإلدارة
 دراسة تقارير ومالحظات إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها. 
 .دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه 
 تهم.ياستقالللس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم والتأكد من ية لمجالتوص 
 أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم  اعتمادمتابعة أعمال المحاسبين القانونيين و

 بأعمال المراجعة.
  ملحوظاتها عليها.دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء 
  بشأنها.دراسة خطاب اإلدارة المقدم من المحاسب القانوني ومتابعة مالحظاته والتوصية 
 .دراسة خطة المراجعة الداخلية مع المراجع الداخلي والتأكد من تطبيقها 
 أنها.دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في ش 
 .دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها 
  تقويم فاعلية الشركة للمخاطر وتقويم أنظمة المراجعة الداخلية ، ودقة التقارير المالية واإلدارية ، ومراجعة تقارير

مال المراجعين الخارجيين والداخليين والتنسيق اإلدارة والمعلومات التي تطلبها السلطات اإلشرافية ، ومراقبة أع

 فيما بينهم وضمان اإللتزام بقواعد التعامالت المالية واإلدارية والسلوك المهني.
 واإلجراءات الوقائية والتصحيحية  مراقبة مخاطر األعمال التي تتعرض لها الشركة والرفع بالتوصيات الالزمة

 .الالزمة
 الالزمة لرؤساء الوحدات الوظيفية لتحديد وتقليل المخاطر. إسداء النصح وتقديم المساعدة 
 تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر وتقويم أنظمة الرقابة الداخلية. دراسة قابلية الشركة للمخاطر بصورة منتظمة ، و 
  ة مناسبة الداخلية بطريقالتحقق من فاعلية تصميم األنشطة الرقابية في الشركة، والتأكد من فاعلية أنظمة الرقابة

 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.ستشاريمتابعة تقارير تقييم المخاطر مع إحدى المكاتب اال 
 .دراسة القوائم المالية السنوية والربع سنوية ورفع التوصيات بشأنها 
 ية المراجع الخارجي للشركة.استقاللمن  التأكد 
 .التوصية بإختيار المحاسبين القانونيين للشركة  
 .اإلطالع على هيكل إدارة المراجعة الداخلية ورفع التوصيات بشأن ذلك 
 معايير المحاسبة الدولية التحول إلىخطة  متابعة. 

 اتجتماعاال 1.32.6
 ( على النحو التالي:الحادية عشرم )الدورة 2116ات لجنة المراجعة خالل عام اجتماعيبين الجدول التالي سجل حضور 

 اسم العضو م
رقم  اجتماع

(3) 
 م27/23/0236

رقم  اجتماع

(0) 
 م38/23/0236

رقم  اجتماع

(1) 
 م37/20/0236

رقم  اجتماع

(4) 
 م02/24/0236

رقم  اجتماع

(5) 
 م36/26/0236

رقم  اجتماع

(6) 
 م03/27/0236

رقم  اجتماع

(7) 
 م38/32/0236

رقم  اجتماع

(8) 
 م26/33/0236

نسبة 

 الحضور

                 111% ناصر بن عبد الله العوفي األستاذ/  .3

0.  
 عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد الدكتور/

     62951% اعتذر اعتذر اعتذر       عضو من خارج المجلس

               84951% اعتذر سليمان بن علي الخضير األستاذ/  .1

 حضور أصالة. 



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 61 صفحة
 

  الترشيحات والمكافآتلجنة  33.6
 كل من :  تضم

 ( الترشيحات والمكافآت)رئيس لجنة  عضو مجلس اإلدارة   عجالن بن عبد الرحمن العجالن  األستاذ/ .3

 تنفيذيالرئيس ال( عضو مجلس اإلدارة  )عضو لجنة الترشيحات والمكافآت  األستاذ/ رياض بن صالح المالك  .0

 عضو مجلس اإلدارة  )عضو لجنة الترشيحات والمكافآت(   علي بن محمد أبا الخيل األستاذ/ .1

 والمهام االختصاصات 3.33.6

 يح أي مراعاة عدم ترش التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع

 .شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة
  المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات

 ليخصصه العضو ألعمايلزم أن  بما في ذلك تحديد الوقت الذي ،والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة 

 .مجلس اإلدارة

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

 إجراؤها.

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

  إذا كان العضو يشغل  م وجود أي تعارض مصالحية األعضاء المستقلين ، وعداستقاللالتأكد بشكل سنوي من

 .عضوية مجلس إدارة شركة أخرى

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

 معايير ترتبط باألداء. استخدامالسياسات 

 

 المنجزاتأهم  0.33.6

 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  
 م.2115مكافآت وحوافز عام  اعتماد 
 المعتمدة. اتحسب السياس م2116لعام  التجزئةالخاصة بقطاع  الحوافز والمكافآت اعتماد 
 من مجلس اإلدارة م2114خطة اللجنة لعام  اعتماد. 

 

 اتجتماعاال 1.33.6

 ( على النحو التالي:الحادية عشرم )الدورة 2116خالل عام لجنة الترشيحات والمكافآت ات اجتماعيبين الجدول التالي سجل حضور 

 (3رقم ) اجتماع اسم العضو م
 م05/25/0236

 (0رقم ) اجتماع
 م23/33/0236

 (1رقم ) اجتماع
 نسبة الحضور م26/30/0236

       111% األستاذ/عجالن بن عبد الرحمن العجالن  .3

       111% األستاذ/رياض بن صالح المالــك  .0

       111% علي بن محمد أبا الخيلاألستاذ/  .1

 حضور أصالة. 

 

  



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 62 صفحة
 

 ملكية حصص جوهرية  30.6
 كما يلي:م 2116 والتغيرات خالل عاميوضح الجدول التالي الجهات التي تتملك حصصاً جوهرية في الشركة 

 اإلسم م
 نسبة التملك

ديسمبر  13

 م0235
 التغير

ديسمبر  13

 م0236

 نسبة

 التغير

 - %11945 - %11945 التجاري شركة نهاز لالستثمار  .3

 - %11956 - %11956 األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي  .0

  من قواعد التسجيل ( 75والمادة )( 73حصص كبيرة من األسهم وتغيرها خالل العام طبقاً للمادة )إقرار : فيما يتعلق باإلشعارات المتعلقة بملكية

ن مواإلدارج الصادرة من هيئة السوق المالية ، تود الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو( بأنها لم تتلق أي إخطار من نوعه 

 كبار المالك يفيد تغير ملكيتهم خالل العام . وتعتمد الشركة في رصد المعلومات بناًء على معلومات السوق المالية السعودية )تداول(. 

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

 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 ُملكية لال 

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

 - - األستاذ/ سليمان بن علي الخضير  .1

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

 - األستاذ/ ماجد بن محمد العثمان  .5

o  المدائنشركة مجموعة نجمة 

o شركة زوايا العقارية 

o  بلداشركة المجمعات التجارية المتخصصة() 

o ستثمارشركة إبراهيم محمد الحديثي لال 

 - - األستاذ/ رياض بن صالح المالك  .6

 - األستاذ/ علي بن محمد أبا الخيل  .7
o شركة سند 
o ستثمارشركة إسكان للتنمية واال 

 - - األستاذ/ فواز بن سليمان الراجحي  .8

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

o شركة مجموعة نجمة المدائن 

o شركة زوايا العقارية 

o ستثمارشركة نهاز لال 

o ستثمارشركة ُملكية لال 
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 ملكية األسهم ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين   34.6
 ما يلي:ك  )شاملة ملكية أزواجهم وأوالدهم القصر( التنفيذيين ألسهم الشركةيوضح الجدول التالي ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

 اإلسم م
 الملكية

 التغير بداية الفترة
ديسمبر  13

 م0235

 نسبة

 التغير

 - سهم 692759352 - سهم 692759352 األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي  .3

 - سهم 19211 - سهم 19211 األستاذ/ ناصر بن عبد الله العوفي  .0

 - سهم 1989658 - سهم 1989658 األستاذ/ سليمان بن على الخضير  .1

 - سهم 19211 - سهم 19211 األستاذ/ عجالن بن عبد الرحمن العجالن  .4

 - سهم 649279 - سهم 649279 األستاذ/ ماجد بن محمد العثمان  .5

 - سهم 19211 - سهم 19211 األستاذ/ رياض بن صالح المالك  .6

 - سهم 19211 - سهم 19211 األستاذ/ علي بن محمد أبا الخيل  .7

 - سهم 19111 - سهم 19111 األستاذ/ فواز بن سليمان الراجحي  .8

 - سهم 629778 - سهم 629778 األستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي  .9

 - - - - األستاذ/ محمد بن عبدالله المطلق  .32

 - - - - زيلو دافيداألستاذ/   .33

 - - - - عامر العياضياألستاذ/   .30

 - - - - أحمد خيريمحمد  األستاذ/ إسالم  .31

 - - - - األستاذ/ نجيب حميد يونس  .34

 
 

  الحسابات مراجعالتوصية بخصوص  35.6
 الحالي الحسابات مراجعال توجد هناك أي مالحظات أو تحفظات من قبل مجلس اإلدارة أو من قبل لجنة المراجعة على 

، ويشمل  للمكتب الثانيم هو العام 2116علماً بأن عام  "قانونيونومراجعون محاسبون  - المتحدونالمحاسبون " مكتب

 .م2114م والربع األول من العام المالي 2116القوائم المالية للشركة للعام المالي مراجعة 
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 . المخاطر وإدارتها7
 ساسكور لدى مفهوم إدارة المخاط 3.7

ستراتيجيات إدارتها لكي تضمن التعامل مع تلك المخاطر إإدارة المخاطر هي عملية قياس وتقييم للمخاطر المحتملة وتطوير 

ً للوقاية منها وأيض  كتشاف المبكر للمشاكل الفعلية لتقليل آثارها السلبية على الشركة. العمل على اإل ا

الية حتمإبحيث أن المخاطر ذات الخسائر الكبيرة و ، يتم إتباع عملية إعطاء األولويات ، في حالة إدارة المخاطر المثالية

 أقل تعالج فيما بعد.  حدوثهاحتمالية إبينما المخاطر ذات الخسائر األقل و عالية تعالج أوالً  حدوثها

ي . وتقوم إدارة المخاطر ف ارة العلياوالبرامج الفعالة لإلد ومع السياسات ساسكومع ثقافة إن إدارة المخاطر يجب أن تتكامل 

ر بتحديد السياسات والمسؤوليات تجاه إدارة المخاط ساسكوكما تقوم  ، إلى أهداف يمكن قياسها إستراتيجيتهابترجمة  ساسكو

 كجزء من الوصف الوظيفي لكل منسوبي الشركة.

 ساسكولدى  إدارة المخاطرأهداف  0.7

 المخاطر في األنشطة أو األعمال.إحكام الرقابة والسيطرة على  

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

العمل على الحد من الخسائر وتقليلها إلى أدنى حد ممكن وتأمينها من خالل الرقابة الفورية أو من خالل  

 تحويلها إلى جهات خارجية.

لقيام بها فيما يتعلق بمخاطر معينة للرقابة على األحداث تحديد التصرفات واإلجراءات التي يتعين ا 

 والسيطرة على الخسائر.

لة ، مع محاو إعداد الدراسات قبل الخسائر أو بعد حدوثها وذلك بغرض منع أو تقليل الخسائر المحتملة 

األدوات التي تساعد في تجنب حدوث أو تكرار مثل  استخدامتحديد أية مخاطر يتعين السيطرة عليها و

 هذه المخاطر.

، والعمالء وذلك لحماية القدرة على توليد األرباح رغم  ، والدائنين توفير الثقة المناسبة لدى المساهمين 

 أي خسائر عارضة والتي قد تؤدي إلى تقلص األرباح أو عدم تحققها.

  رالتعامل مع المخاطفي  ساسكو أساليب 1.7

  :التقييم 

اطها رتباإيركز القاائم باالتقييم على طريقاة اإلدارة لوضااااااع األهاداف وتحليال المخااطر وإدارة التغير بماا في ذلاك 

 : ومالئمتها بأنشطة الشركة

o  الشركةاألهداف على مستوى : 

 الشااركةبتوفير بيانات واسااعة وإرشااادات عما تريد  الشااركةى قيام األهداف على مسااتوى مد 

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

 دارة.الفاعلية التي يتم بها توصيل األهداف إلى الموظفين ومجلس اإل 

 .الشركةهداف على مستوى مع األ تساقهاإتيجيات واسترالقة اإلع 

سااتراتيجية داف على مسااتوى الشااركة والخطط اإلهخطط األعمال والموازنات مع األ توافق 

 ية.لاواألوضاع الح

o : األهداف على مستوى األنشطة 

داف على مساااااتوى الشاااااركة والخطط الصااااالة بين األهداف على مساااااتوى األنشاااااطة واأله 

 ستراتيجية.اإل

 تساق األهداف على مستوى األنشطة مع بعضها.إ 

 مالئمة األهداف على مستوى األنشطة مع جميع العمليات التشغيلية الهامة. 

 األهداف على مستوى الشركة.خصوصية  

o :كفاية الموارد المتعلقة باألهداف 

تحااديااد األهااداف التي تعااد مهمااة )عواماال النجاااح المهمااة( لتحقيق األهااداف على مسااااااتوى  

 .الشركة

 شتراك جميع مستويات اإلدارة في وضع األهداف ومدى أهتمامهم بتحقيق هذه األهداف.إ 

 : المخاطر 

o ر الناشئة عن مصادر خارجية.كفاية اآلليات لتحديد المخاط 

o .كفاية اآلليات لتحديد المخاطر الناشئة عن مصادر داخلية 

o .تحديد المخاطر المهمة لكل هدف نشاط مهم 
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o  ر منهجية تحليل المخاطر ألن ييككل وعلى مستوى األنشطة وتغ ستاستكوتحليل المخاطر على مستتوى

ً   هكثير منها يصعب تقدير  مايلي :تشمل عملية التحليل ، و كميا
 تقدير أهمية الخطر. .1

 حتمال حدوث )تكرار( الخطر.إتقدير  .2

 أثر الخطر. .3

 النظر في كيفية إدارة الخطر وتقدير اإلجراءات التي يجب أن تتخذ. .7
 

 :مع المخاطر ضمن أربع مجموعات رئيسية ساسكووتتعامل 

 :تجنب المخاطر .3

ومثال على ذلك عدم شااااراء وتعني محاولة تجنب النشاااااطات التي تؤدي إلى حدوث خطر ما. 

 .ملكية ما أو الدخول في عمل ما

 :تقليل المخاطر .0

ات التي تواجه خطراً بعينه ال يحب المسااااااتثمر سااااااتثماروذلك بتخفيض حجم اال الخطر تقليال

 شتراك مع اآلخرين في تحملها.له، كما يمكن تقليل المخاطر باإلتحم

 :نقل المخاطر .1

قبل طرف آخر وعادة ما تكون عن طريق العقود أو وهي وسائل تساعد على قبول الخطر من 

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

 :القبول .4

ستراتيجية مقبولة في حالة المخاطر إ. إن هذه الطريقة تعتبر  وتعني قبول الخسائر عند حدوثها

ى الزمن أكبر من إجمااالي الصااااااغيرة والتي تكون فيهااا تكلفااة التااأمين ضاااااااد الخطر على مااد

 .)كل المخاطر التي ال يمكن تجنبها أو نقلها يجب القبول بها(الخسائر

 ً حقوق و ات المسااااهميناساااتثمارمن مجلس اإلدارة بأهمية إدارة المخاطر والتي تعتبر من أسااااسااايات اإلدارة لحماية  وإيمانا

بتطوير منظومة إدارة المخاطر والساياسات واإلجراءات التي شاكل مساتمر، بو ، يقوم مجلس اإلدارة األطراف ذوي العالقة

تتوافق مع سااياسااات الحوكمة والرقابة الداخلية وذلك من خالل وضااع خطة إسااتراتيجية عامة للشااركة لمواجهة تحديات تلك 

م يف أهوتم تصااااان المخاطر وتكفل سااااارعة التعامل معها ووضاااااع الحلول الالزمة لها بشاااااكل يقلل من تأثير تلك المخاطر. 

 المخاطر التي قد تواجهها الشركة وسبل الرقابة عليها على النحو التالي:

  أهم المخاطر التي قد تواجهها الشركة وسبل الرقابة عليها 4.7

 المخاطر التشغيلية  3.4.7

 التجزئةقطاع 

من القطاعات التي تتميز بسهولة الدخول في النشاط من قبل منافسين جدد أو توسع منافسين حاليين مما  التجزئةيعتبر قطاع 

إضافة إلى تقلبات األسعار التي تؤثر على أسعار األراضي وتأجير العقارات وتكاليف المنافسة الكلية في القطاع  ةيزيد من حد

 اإلنشاءات أو التوريد.

صورة رئيسية على تقديم الخدمات البترولية ، ونظراً إلرتباط القطاع بالتوريدات المستلمة من كما أن هذا القطاع يعتمد ب

 شركة الزيت العربية "أرامكو السعودية" فإن أي تغير في بنود العقد أو األسعار يؤثر تأثيراً سلبياً على نشاط الشركة.

 :ة الداخلية وذلك من خاللتم وضع ضوابط للرقاب التجزئةوإلدارة مخاطر المنافسة في قطاع 

 مواقع.ية لتلك الستثمارإشتراط وضع دراسات دقيقة لكل موقع تشتمل على معايير ثابتة للتأكد من الجدوى اال .1

القياام ببرناامج تطويري شااااااامال للمواقع الحالية لتأكيد جودة الخدمة وضاااااامان توافر كافة الخدمات التي يحتاجها  .2

ة على المواقع ذات األهمي ستحواذزيادة حصتها السوقية داخل المدن والتركيز على اال اعتمادالعميل باإلضافة إلى 

 النسبية سواًء من ناحية الكثافة السكانية أو حركة المرور.

 .هاأو اإلستفادة من اإلنحرافات وضع أهداف مالية لتحقيقها وتفعيل الرقابة عليها بشكل شهري لمعالجة .3

رية بالزيارات الدوفي المحطات والمناطق والقطاعات والرقابي بواسطة مشرر دووضاع أهداف تشغيلية وتفعيل ال .7

 والمفاجئة ومراقبة شكاوى العمالء لمعالجتها من خالل وضع رقم مجاني وذلك لزيادة الجودة النوعية للخدمات.

 شركة أسطول النقل )شركة تابعة( 

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

ادر البشرية بالتزامن مع توفير الكو مستمربشكل  للشركةرفع القدرة التشغيلية حيث يتم العمل على  ،"شركة أسطول النقل" 
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خفض بشكل كامل و وساسك شركة واإلشراف عليه بشكل يضمن اإلستفادة القصوى من خدمات النقل لمواقع  األسطولإلدارة 

 :بتقديم الخدمات التالية وتقوم الشركة، باإلضافة إلى النقل لعمالء آخرين تكلفة النقل الداخلي 

 خدمات نقل المحروقات بأنواعها. 

 والصرف الصحي خدمات نقل المياه. 

 .خدمات النقل الجاف 

النقل بصورة دورية ، وبالرغم من عدم  ومن أبرز المخاطر التي تواجه الشركة تجديد رخصة مزاولة النشاط من وزارة

مواجهة الشركة ألي عقبات في تجديد الرخصة إال أنها ال تضمن تجديدها مستقبالً مما يؤثر ذلك على قدرة الشركة على 

 اإلستمرار في هذا النشاط.

تطلبات مواد البترولية ومكما أن أي تغير في األنظمة واللوائح المتعلقة بأعمال الشركة من تحميل ونقل وتفريغ وتخزين لل

 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 وتغطية 

 .متابعة التقيد بقوانين وإجراءات األمن والسالمة ، والتوصية بتصحيح المخالفات 

 .التأكد من إجراءات ضمان الجودة واإللتزام بمعايير الجودة النوعية 

 )شركة تابعة( النادي السعودي للسياراتشركة 

اسية ركيزة أس خاضعة لألمم المتحدة يمثل نشااط النادي السعودي للسيارات والسياحة الذي يعمل تحت مظلة منظمات دولية

صة ح وتمثل أرباح نشاط النادي الناتجة عن بيع وثائق الرخص الدولية ودفاتر العبور الجمركية ، بالنشاط التشغيلي للشركة

 ياراتالدولي للس تحاددولية من اال ةمتالك الشركة رخصإوهذا النشاط يرتكز على جوهرية من األرباح التشغيلية للشركة ، 

(FIA إلصدار تلك الوثائق منذ سنوات عديدة مقابل )لتزامات وأعباء مالية دولية تساهم بشكل كبير في تكلفة بيع الوثيقةإ. 

مات ونشااوء تنظيبعض المنافسااين المحليين )أندية موازية(   دخولألحداث السااياسااية في بعض الدول المجاورة ، وا وتؤثر

 النادي.شركة على األداء المالي لجديدة 

روعها فزيادة عدد للتقليل مخاطر المنافساااة وزيادة الحصاااة الساااوقية للشاااركة ، تعمل الشاااركة على تطوير خطة توساااعية و

 وتم وضاااع ضاااوابط للرقابة الداخلية وذلك من. مع موزعين إساااتراتيجيين  التعاملوتعزيز تكاملها باإلضااافة إلى  امنتجاتهو

 خالل:

 ين لزيادة التنسيق فيما يخص الحصص السوقية.ين اإلستراتيجات دورية مع الموزعياجتماععقد  .1

 وضع خطة لزيادة منافذ البيع لتسويق بعض المنتجات ومتابعتها بشكل شهري. .2

 وضع أهداف مالية لتحقيقها ومتابعتها بشكل شهري. .3

 المراقبة الدورية للمطالبات الجمركية والعمل على تخفيضها. .7
 

  إدارة موارد المنشأةبنظام  المتعلقة المخاطر 0.4.7
نظام إدارة موارد المنشأة في جميع  استخدامتعتمد كافة إدارات الشركة والشركات التابعة لها وبشكل أساسي على   

 ، وقد يخدم النظام أكثر من إدارة ، وتستخدم إدارات الشركة األنظمة التالية:عملياتها التشغيلية والمالية 

  اإلدارة الماليةAX 2012. 

 إدارة الموارد البشرية AX 2012. 

  نخلة(تموينات ) شركة نخلة ساسكومبيعات NCR Aloha.  

 مبيعات المحروقات Gilbarco.  

  نظام واحةشركة مبيعات Opera موتيالت.ونظام )نزيل( لل 

  إدارة الصيانة نظام البالغات.BMC  
 

ً من الشركة على تفادي أي مشكلة متوقعة ، فإنه يتم متابعة تحديث أنظمة اإلدارات بصورة دورية مع أحد  وحرصا

 المكاتب المتخصصة ، كما تم التعاقد مع إحدى الشركات المختصة لتخزين المعلومات لديها كنسخة إحتياطية.
 

  صدور الئحة جديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة مخاطر 1.4.7
وزارة الشئون البلدية والقروية على معايير دقيقة  تشمل الالئحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة من

ً وعدم تسببها في أي إزعاج أو إعاقة الحركة المرورية أو اإلضرار  لتوزيع محطات الوقود ومراكز الخدمة جغرافيا

المة الس اشتراطاتبمنشآت مجاورة باإلضافة إلى تحديد مساحات المحطات داخل المدن وخارجها والمعايير التصميمية و

 .والحفاظ على البيئة

وقد تتأثر أعمال الشركة مستقبالً إذا لم تتمكن من الحصول على تراخيص اإلنشاء أو التشغيل الالزمة سواء كان ذلك 

 لمحطاتها القائمة أو الجديدة.
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  47 من 64 صفحة
 

 

 البيئة التشريعية  مخاطر 4.4.7
مملكة العربية األنظمة والقوانين السارية في التعمل الشركة في بيئة تشريعية ديناميكية وقد تؤثر التغيرات التي تطرأ على 

كة باإلطالع تقوم الشر "إن وجدت"السعودية على أعمال الشركة سواًء سلباً أم إيجاباً ، ولتقليل األثر السلبي لهذه التغيرات 

طوات الخ اتخاذ الدائم على التعديالت التي تتم على األنظمة بشكل آني ودراسة أثر هذه التعديالت على أعمالها ومن ثم

 توظيفها في ما يخدم أعمالها. محاولة الالزمة لتقليل أثر هذه التعديالت أو

ومن أبرز المخاطر القائمة أنه يجب إستخراج رخصة مزاولة النشاط من وزارة الشئون البلدية والقروية والدفاع المدني 

 في ، وقد يتأثر نشاط الشركة مستقبالً الممتلكات  وإرتباط ذلك مع وثيقة التأمين علىلكل موقع وتجديدها بصورة دورية 

 حال لم تتمكن الشركة من إستخراج أو تجديد هذه الرخص.
 

 قانونيةمخاطر  5.4.7
متعلقة بمطالبات مالية مستحقة لها على بعض المستأجرين والمدينين وذلك لتحصيل  أيضاً تواجه الشركة مخاطر قانونية

مبالغ مستحقة للشركة عن سنوات سابقة ويوجد كذلك بعض القضايا العمالية المرفوعة على الشركة ويجري العمل من 

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

 المخاطر المتعلقة بالموارد البشرية 6.4.7
 الشركات من خالل برنامج نطاقات الذي يتطلب نسبة فيالمملكة تحقيق نسبة سعودة للوظائف  فيتتطلب التشريعات 

ن سعودة العديد م وقد حققت الشركة نسبة السعودة المطلوبة وتسعى إلى اإلستمرار فيالعاملين ، سعودة من إجمالي 

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

ً مع اللوائح والقوانين اتفاقوقد قامت الشركة بتوقيع  ية مع صندوق الموارد البشرية لدعم خطة توطين الوظائف تماشيا

 .الصادرة في ذلك

، فإن الشركة تواجه مصاعب وتحديات بسبب طبيعة وبالرغم من إيمان الشركة بأهمية السعودة كمطلب تنموي وطني 

حقيق ت مما يصعب معهبشكل رئيسي على العمالة الوافدة  هااعتمادنشاطها وعدم مناسبة أعمالها للمواطنين طالبي العمل و

 تكاليف العمالة والتوظيف. ارتفاعيما وإستمرار المخاطر المتعلقة بذلك السنسبة السعودة 

 :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 .3

 سعودة الوظائف اإلشرافية في القطاعات لزيادة نسبة السعودة.متابعة  .7

 المخاطر المتعلقة بالسوق 7.4.7
 :وتتمثل في

 المخاطر المتعلقة بالنمو والتوسع: 

o  نظراً إلرتباط نمو الشركة بإفتتاح وإضافة مواقع جديدة ، فإن الشركة في سبيل تحقيق سياساتها التوسعية

القرار المناسب للشراء أو  تخاذبإختيار المواقع وعمل دراسة شاملة لها من كافة النواحي التقوم 

 .ستئجاراال

o  كما أن قدرتها على اإلستمرار في النمو مرتبط بتوفر الموارد البشرية من كفاءات إدارية وخبرات تشغيلية

 ه الموارد.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 يؤدي إلى تأخر تشغيل المواقع حسب الخطة التشغيلية ، وتقوم اإلدارات المعنية بالشركة 

 بمتابعة أعمال المقاولين والتنفيذ بصورة مستمرة.

 بيئة التنافسية:مخاطر ال 

o بحدة المنافسة لتقديم أفضل الخدمات ، ويرتبط نمو الشركة  ستراحاتيتميز قطاع المحطات واال

 ومستويات أرباحها على قدرتها على التنافس بنجاح والحفاظ على موقفها الريادي بين الشركات األخرى.

 )بدائل النقل( المخاطر المتعلقة بتطوير شبكات الطرق السريعة 8.4.7
الطرق  تتغير بعض مسارا هالذي من الممكن أن ينتج عنو تعمل الدولة على التطوير المستمر لشبكات الطرق السريعة

باإلضافة إلى البدء في تنفيذ مشاريع النقل العام وشبكة الخاصة بالشركة والمحطات  ستراحاتالتي تقع عليها مواقع اال

ً قد يؤثر هذا سلبربط مناطق المملكة بعضها البعض مما المترو وخطوط السكك الحديدية ل  غيليةعلى مستوى األرباح التش ا

 .للشركة

 وبهذا الخصوص تقوم الشركة بوضع رقابة عليها من خالل:

والخطط التوسعية لشبكات الطرق في المملكة دورياً لتخطيط مواقعها والسكك الحديدية دراسة مشاريع الطرق الجديدة 

طرق من سبب تطوير شبكات الودراسة الخيارات والحلول للمواقع القائمة حالياً والتأكد من إحتمالية تأثرها بإستراتيجياً 

 عدمها.



 تقرير مجلس اإلدارة
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 المخاطر المتعلقة بصدور نظام أندية السيارات والدراجات النارية  9.4.7
إشتمل النظام على بعض النقاط ذات األثر على نشاط النادي السعودي للسيارات والسياحة وتقوم الشركة على دراسة 

 اإلجراءات الالزمة للتعامل مع مقتضيات النظام. اتخاذالنظام وتحديد التأثير المتوقع على أعمال النادي ومن ثم 

 

  الدولي تحادتشملها وثيقة تأمين االال ادي التي بالمطالبات الجمركية للنالمخاطر المتعلقة  32.4.7
الدولي للسيارات بسبب عدم شمول بعض الدول للتغطية التأمينية ،  تحادتوجد مطالبات جمركية ال تشملها وثيقة تأمين اال

وتقوم شركة النادي السعودي للسيارات بالتأكد من كافة األوراق الثبوتية عند إصدار دفاتر العبور الجمركية )تريبتك( ، 

 كما يتم تكوين مخصص لتغطية هذه المطالبة كنسبة من المبيعات الشهرية للدفاتر.

 

 واألراضي المسلمة من الدولةمخاطر المتعلقة بمنح األراضي ال 33.4.7
هـ القاضي بتسليم الشركة األراضي الالزمة مع إبقاء ملكيتها 18/15/1711في  11799صدر األمر السامي الكريم رقم 

ن ( موقعاً م37هـ القاضي بمنح الشركة عدد )18/12/1715/م في 217للدولة ، باإلضافة إلى األمر السامي رقم 

 احاتاستراألراضي التي سلمت لها . وبناًء على ذلك طلبت الشركة منحها المواقع التي سلمت لها أو ستسلم لها إلقامة 

 عليها.

وفيما يتعلق بالمنح التي لها صكوك وتم إستالمها فقد قامت الشركة بتقييمها من عدة شركات متخصصة وتم إدراجها 

منوحة والتي لم يتم إصدار صكوك لها تسعى الشركة مع الجهات المعنية للحصول بالسجالت المحاسبية ، أما األراضي الم

 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 

الشركة مع الجهات المعنية لتمكينها من تلك المواقع لإلستفادة منها ، وقد صدر األمر  ببناء محطات عليها وبعضها تسعى

رها وتأجي ساسكوهـ القاضي باإلكتفاء بالمواقع التي سبق منحها لشركة 27/11/1721/م في 1315السامي الكريم رقم 

. ة من أجلهفادة منها للغرض المخصصعلى اإلستبقية المواقع المسلمة أو التي ستسلم لها مستقبالً بأجرة مناسبة مع التأكيد 

ويتم العمل حالياً مع الجهات الحكومية إلستالم األراضي وتحديد أجرتها ، وقد تتأثر الشركة سلباً في حال تم تأخير تسليم 

القيمة التأجيرية المحددة لها. هذا وتعمل الشركة على تقييم  ارتفاعتلك المواقع من قبل الجهات الحكومية ذات العالقة أو 

 في الموقع من عدمه.  ستثمارقرار اال اتخاذالموقع والقيمة اإليجارية بشكل أولي قبل 

  بالتأمين المتعلقة المخاطر 30.4.7
أو شركاتها  المالية للشركةتغطي وثائق التأمين كافة منسوبي وممتلكات الشركة والشركات التابعة ، وقد تتأثر النتائج 

 التابعة بحدوث أي خسائر مستقبلية لم يتم تغطيتها ضمن الوثائق التأمينية.

  باإلئتمان المتعلقة المخاطر 31.4.7
تتمثل المخاطر المتعلقة باإلئتمان في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما ينتج عن ذلك تكبد الطرف اآلخر 

تقليل أثر هذه المخاطر تنص سياسة الشركة على أن كافة عمالء اآلجل يخضعون للتحقق من الناحية لخسارة مالية ، ول

 اإلئتمانية ومقدرتهم على الوفاء باإللتزامات.

 مخاطر التمويل  34.4.7
 جديدة اقعمو وشراء الرئيسية أنشطتها ودعم الشركة مشاريع في التوسع هدفمن عدة بنوك بتمويل حصلت الشركة على 

مستقبالً  وبالتالي تحقيق األرباح وتعظيم حقوق المساهمين،  العامل المال رأس تمويل عن فضالً  وقود محطات لبناء

 بمشيئة الله.

ليها لتحقيقها وتفعيل الرقابة عوتشغيلية وضع أهداف مالية  الشركة بوضع رقابة عليها من خاللوبهذا الخصوص تقوم 

 وعلى سبيل المثال وليس الحصر: هااإلستفادة منأو  بشكل شهري لمعالجة اإلنحرافات

  تحقيق المستهدف من التوسع مراقبة–  ً  .عدديا

 تحقيق المستهدف من األداء المالي مراقبة. 

 بالنتائج الفعلية وأسباب اإلنحرافات اتالموازن ومقارنة إجراء وتحليل. 

 .مراجعة التدفقات النقدية بصورة مستمرة والعمل على تحسينها 

  التوسعات.جدولة 

 

  ستثمارمخاطر اال 35.4.7
في شركات أخرى وقد تكون عرضة لمخاطر مالية أو تشغيلية أو إدارية متعلقة بتلك  ةياستثمارمحفظة  ساسكوتمتلك 

ً أو الشركات أو في السوق التي تعمل به ولتقليل أثر هذه المخاطر تعمل الشركة على إجراء دراسات  ل من قبداخليا

ات لتقييم جدوى اإلحتفاظ بها كما تقوم الشركة باإلطالع المستمر على ستثمارمختصين عن وضع تلك االين استشاري

 نتائج أعمال الشركات المستثمر بها وبشكل دوري للوقوف على أوضاعها بشكل عام.
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غل فإنه مست على الرغم من توجه الشركة للتركيز على النشاط األساسي للشركة ، فإنه في حال وجود فائض نقدي غير

 .أو كوديعة بنكية قصيرة األجل أو في صناديق االستثمار العقاري ية جديدةاستثماره بالدخول في محافظ استثماريتم 

تعتبر ومدارة من قبل شركات متخصصة في أوراق مالية في السوق السعودي  ةياستثمارعدة محافظ  ساسكوكما تمتلك 

 سهم وفق المتغيرات السائدة في السوق.عرضة لتقلبات أسعار األات ستثمارهذه اال

 يتم: لتقليل أثر هذه المخاطرو

 دراسة الوضع المالي للشركات المستثمر بها وتقييم األداء بشكل ربع سنوي وسنوي. 
 ات للتركيز على النشاط األساسي للشركة متى ما سنحت الفرصة المناسبة.ستثمارالعمل على التخلص من بعض اال 

  بزيادة أسعار الطاقة المتعلقة المخاطر 36.4.7
امش الدخل من العمليات على هوالمياه  الوقود أسعار وزيادة الكهربائية الطاقة منتجات بيع تعرفة في يادةتؤثر الز

 هامش الدخل. انخفاض، حيث صدور قرار وزاري مستقبالً بزيادة التعرفة قد يؤدي إلى التشغيلية

كل آني بش تصدر في هذا الشأنالتي  والقرارات الصادرة الشركة باإلطالع الدائم على التعديالت بهذا الخصوص تقوم

 .القراراتالخطوات الالزمة لتقليل أثر هذه  اتخاذومن ثم  الشركة على أعمالها ودراسة أثر
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 . الرقابة الداخلية8
 ساسكومفهوم الرقابة الداخلية لدى  3.8

الرقابة الداخلية هي أحد الدعائم األساسية في النظام الرقابي ألي منظمة لمساعدتها في تقويم مخاطر اإلدارة ، وتعتبر نشاط 

ة مصمم لزيادة قيمة المنظمة وتحسين عملياتها وتحقيق أهدافها ، ويمكن لجهات استشاريذو طبيعة  موضوعي ومستقل

 مان جودة هذه الخدمة.خارجية تقديم خدمات الرقابة الداخلية لض

تتم بواسطة مجلس إدارة الشركة واإلدارة وموظفيها  التي ة من اإلجراءات والعملياتلسلس والرقابة الداخلية هي عبارة عن

 فيما يتعلق بتحقيق األهداف التالية : معقوالً  اً لتوفير تأكيد

 .كفاءة وفاعلية العمليات 

 .مصداقية التقارير المالية 

  بالقوانين والتعليمات ذات العالقة.اإللتزام 
 ساسكووالمسئوليات لدى  األدوار 0.8
 المسئولة عن و الجهةاإلدارة همجلس ومع ذلك ف ، كل فرد بالشركة عليه جزء من المسئولية عن الرقابة الداخلية 

 التنفيذي األول هو المسؤول بصفة نهائية عن النظام الرقابي. رئيس. وال نظام الرقابة الداخلية للشركة

 دارة سواء )بصفة فمجلس اإل ، منهم له مسؤوليات مهمة يتم توفير الرقابة الداخلية بواسطة عدد من األطراف كل

مساهمات مهمة  ( واإلدارة والمراجعون الداخليون والموظفون األخرون يقدمون جميعاً همباشرة أو من خالل لجان

 لنظام فاعل للرقابة الداخلية.

 ساليب المستخدمة للمراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية .أهم األدوات واأل 1.8

  KPIsمؤشرات األداء   التقرير الشهري لإلدارات يتضمن  3.1.8
تحليل لمقارنة الموازنة بالنتائج الفعلية وأسباب  .3

 .اإلنحرافات

 .نسبة المواقع المحققة للموازنة .0

 .إنقطاعات الوقود .1

 .شكاوي العمالء بخصوص الخدمة .4

 ئة.الميدانية المفاجالزيارات  .5

 .تراخيص التشغيل .6

 .يداعات اليوميةاإل .7

 .تدريب الموظفين  .8

 .تصحيح طرق العرض للمنتجات .9
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 المراجعة الدورية لإلجراءات المتعلقة بالنواحي المالية والمحاسبية وعمليات إعداد التقارير المالية 0.1.8
عليها  لمعايير المهنية المتعارفبالتنسيق مع المراجع الخارجي وفقاً ل من سالمة اإلجراءات المالية والمحاسبية ساسكوتتأكد 

  ي.والقوانين ذات العالقة المنظمة للممارسات المالية والمحاسبية وإعداد التقارير بشكل دور

 المراجعة الداخلية 1.1.8
إدارة الشااركة بالتعاقد مع أحد المكاتب المتخصااصااة للقيام بمهمة المراجعة الداخلية على أساااس تقييم المخاطر ، وهي قامت 

لجنة المراجعة وإدارة الشركة  إدارة المراجعة الداخلية بوضاع خطة على أسااس المخاطر بالتنسايق مع مع بالمشااركةتعمل 

هو وصااااف كيفية  ةوالهدف من هذه الخط ، عمل للمراجعة الداخليةوتم على أسااااسااااها وضاااع خطة  ،ومسااائولي اإلدارات 

 التعامل مع هذه المخاطر وتحديد كيف ومتى سيتم تجنب أو تقليص نتائجها.

 -ولقد تضمنت خطة المراجعة الداخلية )على أساس المخاطر( األهداف التالية :

 .تقييم فعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية والعمليات 

 اسات واإلجراءات.فهم السي 

 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 



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 41 صفحة
 

 قابة الداخلية لألنشطة والعمليات.تحديد الفرص المتاحة لتحسين الر 

دارة واإلدارة العليااا واإلدارات المختلفااة لتي رفعاات لمجلس اإلوتضاااااامناات جميع تقااارير المراجعااة )المياادانيااة والاادوريااة( ا

المالحظات ونقاط الضااااعف الخاصااااة بإجراءات الرقابة الداخلية في اإلدارات أو العمليات موضااااع المراجعة مع التأثيرات 

، مع التركيز على األنشاااطة ذات القيمة المرتفعة بسااابب  لذلك على ساااالمة إجراءات العمل والمعامالت بالشاااركةالمحتملة 

كما ركزت على فاعلية نظام الرقابة الداخلية حيث أن نظام الرقابة الضعيف يزيد من إحتماالت تحقق  .إزدياد حجم المخاطر

قابة الفعال من إحتماالت هذه المخاطر. ويتضاااااامن أيضااااااا كل تقرير ، فيما يقلل نظام الر الخسااااااارة 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 

 .توافق خطط اإلدارات مع أهداف الشركة ككل 

  تملكها الشركة.أن األصول الثابتة تمثل قيم فعلية 

 األعمال. لدعم الالزمة والمناسبة والمهارات الموارد توفير 

 نافسية.الت الميزة على وتحافظ للشركة ستراتيجيةاإل األهداف من كل تدعم وخدماتها المعلومات تكنولوجيا مرافق 

  وقصور البرنامج  اآللي الحالي. الربعيآلية الجرد 

 التشغيل لضمان كميات كافية من المخزون . جدولة 

 المخطط لها.التشغيل  النقدية إلستمرارية عمليات توفر 

 .إعالن القوانين والتعليمات وسياسة الشركة في مواقع واضحة 

 ين الحاليين علي القيام بأعمال متعددة.تدريب الموظف 

 وقائية للمعدات والمركبات ./برامج صيانة دورية  وجود 

 .المتابعة الدورية لتواريخ إنتهاء الرخص التشغيلية 

 جراءات األمن والسالمة.إ 

  القرارات المالية واإلدارية المناسبة تخاذالتوفر التحليل المالى لقائمة التدفقات النقدية. 

 .تفادي توقف التوريد إلى أقل حد ممكن 

  الشركة.عقود موثقة لجميع المستأجرين متوافقة مع شروط وأهداف وخطة 
 

 اإلجراءات التي قامت بها لجنة المراجعة 4.8
من توصاااااايات  لتطوير نظام الرقابة الداخلية لجنة المراجعة في ضااااااوء تقييم مخااطر إدارة المراجعاة الاداخلياة وما أثارته 

بالشركة وعلى ضوء ما أثاره المراجع القانوني في خطابه لإلدارة فإن الشركة تتجه إلى تطوير أنظمة الرقابة الداخلية لديها 

ام نظاايااة وتطوير إدارة المخاااطر. ولم تلحظ اللجنااة من واقع التقااارير التي تلقتهااا أن هناااك مالحظااات هااامااة تؤثر على فاااعل

 الرقابة الداخلية للشركة.

 هم توصيات لجنة المراجعة مايلي :ومن أ 

ية التي تم إفتتاحها باإليضاح الخاص بالخسائر الغير محققة من إعادة تقييم ستثماراإلفصاح عن المحافظ اال .3

 ات في قائمة المركز المالي.ستثماراال

 العمل على تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الشركة. .0

 .ساسكوتفعيل نظم الرقابة الداخلية في تموينات نخلة  .1

 ات متاحة للبيع.استثمارات المتداولة إلى ستثماردراسة مدى تحويل اال .4

 إعادة مراجعة المخصصات المكونة للتأكد من كفايتها. .5

 التمديد للمستشار الزكوي للشركة. .6

 في حال اإلحتياج. استشاريعانة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية واإلستلاإلدارة المالية  متابعة .7

 ضرورة توفير الكفاءات الوظيفية لمواكبة التطور الذي تشهده الشركة. .8

 التكنولوجيا وكافة تطبيقاتها. استخدامضرورة مواكبة الشركة للتطور التكنولوجي و .9

خاصة المرتفعة منها ومالها من عالقة بتفعيل نظام  وضروة متابعتها ، مالحظات إدارة المراجعة الداخليةأهمية  .32

 الرقابة الداخلية.
 

 وبدورها تقوم الشركة بالعمل على إنهاء كافة توصيات لجنة المراجعة بشكل آني.
  



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 42 صفحة
 

 حوكمة الشركة .9
 التنظيم واإلجراءات المتخذة  3.9

م تطوير وثيقة "الئحة حوكمة الشركة"  التي تشمل القواعد والمعايير والضوابط المتعلقة بإدارة 2119تم خالل العام المالي 

من أجل تعزيز وضمان تطبيق أفضل أساليب الحوكمة لحماية حقوق  ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات 

ية لحوكمة الشركات الصادرة من سترشادوقد تم تطوير الالئحة بما يتماشى مع الالئحة اال ، المساهمين وأصحاب المصالح

تمت عمل تعديالت على الالئحة وتم ، كما  م2119ديسمبر  22مجلس اإلدارة في ها من قبل اعتمادهيئة السوق المالية وتم 

وقد تم تزويد هيئة السوق م ، 2113مايو  4ت بتاريخ الثالثون والتي إنعقدالعادية الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة 

 .م2113مايو  11بتاريخ  المعتمدة المالية بنسخة من الئحة حوكمة الشركة

 الحوكمة الئحة تطبيق  0.9
 عدا ما يلي: ساسكوتم تطبيق كافة بنود الئحة الحوكمة في الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات 

 أسباب عدم التطبيق نص المادة/الفقرة الفقرة الالئحةرقم المادة في  م

 ب السادسة 3
سلوب التصويت التراكمي عند التصويت ايجب إتباع 

 .إلختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة

شركة على آلية التصويت لم ينص النظام األساسي لل
 .التراكمي

ً ل التي تنص على  نظام الشركات( من 95لمادة )ووفقا

"يبين نظام الشركة األساس طريقة التصويت في جمعيات 
المساهمين . ويجب إستخدام التصويت التراكمي في 

إنتخاب مجلس اإلدارة ، بحيث ال يجوز إستخدام حق 
ً ،  التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة"  تقوم الشركة حاليا

د ابالتنسيق مع وزارة التجارة واإلستثمار من أجل إعتم

والتي من ضمنها التعديالت على نظام الشركة األساس 
ار عند التصويت إلختي التصويت التراكمي إتباع اسلوب

، ومن ثم إقراره من جمعية لس اإلدارة أعضاء مج

 المساهمين الغير عادية.

ً بأن الشركة لم تعقد انتخابات لمجلس اإلدارة خالل  علما

 29س تنتهي في م ، وأن الدورة الحالية للمجل2116عام 

 م.2118يونيو 

 أ الثامنة عشر 0

بغير ترخيص من  –دارة يجوز لعضو مجلس اإلال 

أن تكون له أي 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
صاحب العرض األفضل. وعلى عضو مجلس اإلدارة أن 

يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في األعمال 

ي ، ويثبت هذا التبليغ ف والعقود التي تتم لحساب الشركة
، وال يجوز للعضو ذي المصلحة  جتماعمحضر اال

اإلشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا 

مجلس اإلدارة.  اجتماعالشأن في الجمعية العامة أو في 
ا هانعقادويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة عند 

والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس  عن األعمال
 ، ويرفق بهذا التبليغ تقرير اإلدارة مصلحة شخصية فيها

 خاص من المحاسب القانوني.

تتم لحساب الشركة لبعض أعضاء  قودهنالك أعمال وع
مجلس اإلدارة مصلحة )مباشرة/غير مباشرة( فيها. وقد تم 

 الجمعية العامة للمساهمين. وأخذ موافقةبها المجلس  تبليغ

 منتجديد الموافقة على هذه األعمال والعقود وسيتم 

 الجمعية العامة القادمة.

 د السادسة 1

يجب على المستثمرين من األشخاص ذوي الصفة 

ثل م –اإلعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم 
اإلفصاح عن سياساتهم في التصويت  – ستثمارصناديق اال

وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية ، وكذلك اإلفصاح 

عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد 
يؤثر على ممارسة الحقوق األساسية الخاصة 

 اتهم.استثمارب

ليس لديها الصفة القانونية إللزام المستثمرين من  الشركة

اإلعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة ذو الصفة ص األشخا
باإلفصاح عن  ستثمارعن غيرهم مثل صناديق اال

سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم 

واإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب  السنوية
جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق األساسية 

 .اتهماستثمارالخاصة ب

 ط الثانية عشر 4
الذي يحق له  –ال يجوز للشخص ذي الصفة اإلعتبارية 

 –بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس اإلدارة 

ختيار األعضاء اآلخرين في مجلس االتصويت على 
 اإلدارة.

النظام األساسي للشركة ال يتضمن إعطاء أي شخصية 
إعتبارية الحق في تعيين ممثلين لها في عضوية مجلس 

 .اإلدارة

 



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 43 صفحة
 

 مالحظة :

 قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والتي  من( 72) المادة الفقرة )أ( من إلى باإلشارة

تنص على "يجب أن يعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية األولية والسنوية للمصدر وأن يوقع عليها عضو مفوض 

والمدير المالي ، وذلك قبل نشرها وتوزيعها على المساهمين وغيرهم" ، من مجلس اإلدارة ومن الرئيس التنفيذي 

( من الئحة حوكمة الشركة تنص على "يشكل المجلس عدداً مناسباً من اللجان لكي يتمكن من 6وحيث أن المادة )

حيات صالتوجيه جهوده بفاعلية نحو إدارة الشركة بالصورة المثلى ، وينبغي على المجلس تحديد ما إذا كانت ال

 ،لصالحيات للتصرف نيابة عن المجلسالممنوحة للجنة محددة بحيث تنظر في موضوعات معينة أم أنها مفوضة با

( 294قرة )، ووفقاً للفن ال يجوز التنازل عن مسئولياته"ويجوز للمجلس تفويض صالحياته وسلطاته إلى لجانه ولك

ئوليات العامة للجنة المراجعة والتي تتضمن دراسة القوائم ( من الئحة حوكمة الشركة والخاصة بالمس4من المادة )

 المالية ومراجعتها ورفع التوصيات والمقترحات بشأنها.

القوائم المالية األولية بحيث يتم تفويض لجنة المراجعة بإقرارها للقوائم المالية  عتمادإعتمد مجلس اإلدارة آلية ال

القوائم المالية األولية والتوقيع عليها من العضو  اعتمادول ، على أن يتم األولية والموافقة على نشرها على موقع تدا

مالية الذي يلي الفترة ال جتماعلحين عرضها على مجلس اإلدارة باال عتمادالمنتدب ، وترسل ألعضاء المجلس بعد اال

  األولية المنشورة.



 تقرير مجلس اإلدارة

 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 م0236ديسمبر 13العام المالي المنتهي في 

 
 

  47 من 47 صفحة
 

   الثالثونو السادسةالجمعية العامة العادية .جدول أعمال 32
السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين  ساسكومجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات  يوصي

 ً ً حقالوجدول أعماله ه انعقاد موعد سيعلن عنالذي  الثالثونو السادسة الجمعية العامة العادية اجتماعحضور بفأكثر  سهما  ا

 .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 

مو ولي سوحفظه الله ،  بن عبدالعزيز سلمان خادم الحرمين الشريفين الملكتقدير لمقام الشكر والخالص ب نيتقدموكما 

ظه حفنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية  بن عبد العزيز محمد بن نايف ألميرعهده األمين صاحب السمو الملكي ا

كل  علىحفظه الله ،  وزير الدفاع بن عبدالعزيز سلمانمحمد بن  ألميروسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي االله ، 

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

تعزز من أداء الشركة في  الجمعية مرحبين بأية مقترحات وآراء اجتماعاإلدارة يتطلع إلى مشاركة مساهمي الشركة في 

 .أعمالها

 

 ,,,والله الموفـــق 

 مجلـس اإلدارة

 


