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مجلس اإلدارة

يس��ر مجل��س اإلدارة أن يس��تعرض لك��م التقري��ر الس��نوي 
للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م متضمنًا 
تقرير مجلس اإلدارة حول النتائج المالية للش��ركة وأنشطتها 
المختلفة باإلضاف��ة إلى اإلنجازات التي ت��م تحقيقها بفضل 
اهلل ثم بجهود جميع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

وكافة فريق العمل بالشركة.
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شهادة جامعية في العلوم من الواليات المتحدة األمريكية ، تقلد العديد من المناصب اإلدارية حيث عمل 
مهندس حاسب آلي بوزارة الدفاع ثم إنتقل إلى القطاع الخاص كمدير فني لشركة النهل للحاسب اآللي، 
ثم مديرأً للمبيعات بشركة النهل للحاسب اآللي ونائبًا للمدير العام بها ، ويعمل حاليًا مديرًا عامًا لشركة 

النهل للحاسب اآللي . شارك في العديد من مجالس إدارات شركات مساهمة.

بكالوريوس علوم سياسية من كلية العلوم اإلدارية )جامعة الملك سعود( ، ماجستير في اإلدارة الحكومية 
من جامعة هارفارد بالواليات المتحدة األمركية ، سكرتير معالي رئيس الديوان الملكي، مساعد مدير إدارة 
الشئون السياسية بالديوان الملكي ، سكرتير سمو رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء ، ُعين في مكتب سمو 
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام . عمل مستشار إداري في اللجنة 

العليا للتنظيم اإلداري ، نائب رئيس مجلس المديرين بشركة سند لإلستثمار.

رجل أعمال ، لديه خبرة تتجاوز 30 عامًا في مجال العقارات والمقاوالت وخدمات السيارات ، العضو المنتدب 
في شركة مجموعة نجمة المدائن ، عضو مجلس إدارة شركة إبراهيم الحديثي لإلستثمار ، عضو مجلس  

إدارة شركة بلدا للمجمعات التجارية  المتخصصة ، عضو مجلس إدارة شركة زوايا العقارية.

 )MBA( بكالوريوس في المحاسبة مع مرتبة الشرف من جامعة الملك سعود ، ماجستير في إدارة األعمال
من كلية لندن لألعمال ، تقلد مناصب قيادية في عدد من الشركات العامة والخاصة في المملكة العربية 
اإلستثمارات  إدارة  إلى  إضافة  اإلستراتيجي  والتخطيط  الشركات  هيكلة  إعادة  في  خبرة  لديه   ، السعودية 
في األوراق المالية والملكية الخاصة واإلستثمار العقاري ، شارك في عضوية مجالس اإلدارات واللجان في 
عدد من الشركات المساهمة العامة والخاصة منها: الشركة الكيميائية السعودية، شركة نهاز لالستثمار، 
ُملكّية  شركة  )ميبكو(،  للبطاريات  األوسط  الشرق  شركة  المدائن،  نجمة  مجموعة  العقارية،  زوايا  شركة 

لالستثمار، شركة اتحاد مصانع األسالك )أسالك(.

األستاذ/ سليمان بن علي الخضير- عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة المراجعة

األستاذ/ ماجد بن محمد العثمان - عضو مجلس اإلدارة

األستاذ/ علي بن محمد أبا الخيل - عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

األستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي - عضو مجلس اإلدارة )المنتدب(
عضو اللجنة التنفيذية

مجلس اإلدارة

شهادة الماجستير في المحاسبة وشهادة ماجستير في إدارة األعمال من جامعة جنوب نيوهامبشير في 
الواليات المتحدة األمريكية ، وخبرة أكثر من ثالثين عامًا في إدارة الشركات المساهمة واإلستشارات المالية 
واإلدارية واإلستراتيجية ، شارك في العديد من مجالس إدارات شركات مساهمة واللجان التابعة للمجلس 

)لجنة المراجعة( مثل شركة الجوف الزراعية وشركة طيبة وشركة أسمنت المتحدة الصناعية.

بكالوريوس في اإلدارة الصناعية من جامعة وسط واشنطن مع خبرة أكثر من خمسة وعشرين عامًا في 
أند  إدارات شركات مساهمة مثل شركة دريك  العديد من مجالس  ، شارك في  الصناعي  مجال اإلستثمار 

سكول إنترناشونال السعودية وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه.

األستاذ/ناصر بن عبداهلل العوفي - عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة المراجعة

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

األستاذ/ فواز بن سليمان الراجحي - عضو مجلس اإلدارة

رجل أعمال ، خبرة أكثر من ستة وثالثين عامًا في مجال إدارة الشركات ، شغل عدد من المناصب من ضمنها 
رئيس مجلس الغرف التجارية الس��عودية ، ش��ارك في العديد من مجالس إدارات شركات مساهمة مدرجة 
وغي��ر مدرجة في الس��وق المالية الس��عودية مثل ش��ركة نجمة المدائن وش��ركة أكوان العقارية وش��ركة 
إبراهيم محمد الحديثي لإلس��تثمار وش��ركة زوايا العقارية وشركة نهاز لإلستثمار وغيرها من الشركات التي 

تعمل في مجال العقار والخدمات واإلستثمار والخدمات المالية داخل وخارج المملكة.

األستاذ/ عجالن بن عبدالرحمن العجالن - عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

األستاذ/ رياض بن صالح المالك - عضو مجلس اإلدارة
الرئيس التنفيذي | عضو اللجنة التنفيذية | عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

بكالوري��وس ف��ي إدارة األعم��ال من جامع��ة الملك عبدالعزي��ز ، له خبرة طويل��ة في مجال إدارة الش��ركات 
وخصوصًا شركات محطات الوقود ، شغل منصب مدير عام شركة التسهيالت للتسويق المحدودة ، ونائب 
المدير العام لش��ركة الرياض للتعمير ، وتولى عضوية مجلس إدارة العديد من الش��ركات ، كما يشغل حاليًا 
منصب رئيس المجلس الجمركي باإلتحاد الدولي للس��يارات باإلضافة إلى رئاس��ته للجنة الوطنية لش��ركات 

محطات الوقود بمجلس الغرف السعودية.

بكالويوس في مجال نظم المعلومات اإلدارية والمحاسبية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مع 
مرتبة الشرف ، درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة ستانفورد بالواليات المتحدة األمريكية ، رئيس 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة الراجحي المتحدة ، تلقى تدريبه بشركة بروكتر وغامبل ثم إنتقل 
إلى القطاع المصرفي ليعمل خالل ثماني سنوات في مختلف المجاالت المصرفية )التسهيالت اإلئتمانية، 
راج  شركة  مثل  المساهمة  الشركات  إدارات  مجالس  من  العديد  في  شارك   ، األسهم(   ، الشركات  تمويل 

العقارية ، شركة ألفا ، شركة راك للسيراميك ، شركة ساكو وغيرها من الشركات األخرى.
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ومن أهم اإلنجازات التي تحققت خالل عام 2016م:
__ 1.4 إلى  لتصل  السابق  العام  عن   %10.50 بنسبة  الشركة  أصول  نمو 

مليار ريال.
المدارتين __ اإلستثماريتين  الشركة  بمحفظتي  األسهم  من  التخارج 

ُملكية  وشركة  كابيتال  الفرنسي  السعودي  شركة  قبل  من 
في  البيع  عملية  من  الناتجة  السيولة  توجيه  بهدف  لالستثمار 
اإلستراتيجية  الشركة  أه��داف  مع  توافقًا  األساسية  أنشطتها 

وخطتها التوسعية.
__ )IFRS( الدولية  المحاسبة  لمعايير  وفقا  المالية  السياسة  اعتماد 

الدولية  المحاسبة  معايير  ال��ى  التحول  خطة  تنفيذ  ومتابعة 
بالتنسيق مع مكتب استشاري .

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

اإلستحواذ على عدد )13( موقع في مختلف أنحاء المملكة.__
إفتتاح عدد )6( فروع لنخلة ساسكو في مختلف أنحاء المملكة.__
ناقلة __ إلى )95(  لتصل  النقل  الشاحنات بشركة أسطول  زيادة عدد 

و)101( مقطورة.
التوسع في النقل الجاف بالتعاقد مع عمالء وشركات متعددة .__
8( الخاصة بالفندق الواقع على __ اإلحتفاظ بالعالمة التجارية )سوبر 

طريق الثمامة بمدينة الرياض بعد أن تم إنتهاء اإلتفاقية الحصرية 
مع شركة ويندام العالمية.

الجدوى __ دراسة  لعمل  المتخصصة  الشركات  إحدى  مع  التعاقد 
طريق  على  الشركة  محطة  بموقع  نجوم   )4( فئة  فندق  إلنشاء 

الملك سلمان.
ورقابة __ بالشركة  المعلومات  تقنية  أنظمة  تطوير  في  اإلستمرار 

المخزون بأحدث التقنيات العالمية.
اإلستمرار في توقيع العديد من االتفاقيات مع شركات المطاعم __

قطاع  تطوير  أجل  من  الشركة  لنهج  تحقيقًا  العالمية  والمقاهي 
المقدمة  الخدمة  وتحسين  بالمملكة  واالستراحات  المحطات 

لعمالئها.
الشركة __ متطلبات  لسد  المؤهلة  الكوادر  استقطاب  في  اإلستمرار 

من الوظائف اإلدارية المختلفة السيما الوظائف القيادية.
اإلستمرار في توطين الوظائف وتطبيق برنامج حماية األجور حسب __

متطلبات وزارة العمل.
لمساهمة __ تأكيدًا  التوعوية  الحمالت  من  العديد  في  المشاركة 

الشركة في المسئولية اإلجتماعية.

مستوى  على  اإلنجازات  من  التقرير  هذا  يحتويه  ما  إلى  باإلضافة  هذا 
لشركة  التشغيلية  اإلي��رادات  إرتفعت  حيث   ، التابعة  الشركات  كافة 
 19.663.545 إلى  لتصل  السابق  العام  عن   %28 بنسبة  النقل  أسطول 
ساتا  النادي السعودي للسيارات والسياحة  . أما شركة  ريال سعودي 
فبالرغم من تأثر مبيعاتها باألحداث التي تمر بها بعض الدول العربية 
فقد إرتفعت إيراداتها التشغيلية بنسبة 1% عن العام السابق لتصل إلى 

20.471.234 ريال. 

وستستمر الشركة بمشيئة اهلل خالل عام 2017م في تحقيق أهدافها 
والنظر  اإلدارة  مجلس  وضعها  التي  اإلستراتيجية  خطتها  حسب 
أنشطتها  كافة  صعيد  على  والرأسي  األفقي  اإلستحواذ  فرص  في 
، والعمل على تذليل كافة  التشغيلية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 

الصعوبات والتحديات من أجل تحقيق ذلك.

وفي الختام، ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة ، أجدد الشكر واإلمتنان 
إلى جميع مساهمي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات 
اإلدارة  أشكر  كما   ، الشركة  إدارة  في  ثقتهم  إستمرار  على  ساسكو 
المبذولة  جهودهم  على  منسوبيها  وجميع  للشركة  التنفيذية 
على  ساعد  مما  المطلوب  الوجه  على  أعمالهم  أداء  في  وتفانيهم 
تحقيق األهداف المنشودة خالل هذا العام ، ونحن على أتم الثقة بأن 
إلى اإلستمرارية  بالشركة وتضافر الجهود ستؤدي  قوة فريق العمل 
من  مزيد  إلى  متطلعين   ، اهلل  بمشيئة  المتواصل  النجاح  تحقيق  في 

النجاحات خالل األعوام القادمة .

الحرمين  خ��ادم  لمقام  والتقدير  الشكر  خالص  أرف��ع  أن  أود  كما 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل ، وسمو ولي عهده 
عبدالعزيز  بن  نايف  بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  األمين 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  العهد  ولي  ولي  وسمو   ، اهلل  حفظه 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل ،  على كل مايقدمونه من 
جهود عظيمة ودعم ال محدود لتنمية هذا الوطن ودعم إقتصاده 

وتحفيز بيئة األعمال والشركات الوطنية من أجل تحقيق رؤية 2030.

واهلل الموفق،،،

رئيس مجلس اإلدارة
إبراهيم بن محمد الحديثي

والمعدات  السيارات  لخدمات  السعودية  الشركة  مساهمي  السادة 
الكرام )ساسكو(    

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
لخدمات  السعودية  الشركة  إدارة  بمجلس  زمالئي  عن  نيابة  يسرني 
مجلس  تقرير  لكم  استعرض  أن   ، )ساسكو(  والمعدات  السيارات 
يتضمن  والذي  2016م  ديسمبر   31 في  المنتهي  المالي  للعام  اإلدارة 
وأهم  المالية  النتائج  شاماًل  التابعة  وشركاتها  الشركة  وإنجازات  أداء 

المؤشرات المالية.

بفضل اهلل ثم بجهود جميع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
إي��رادات  صافي  الشركة  حققت   ، بالشركة  العمل  فريق  وكافة 
تشغيلية خالل عام 2016م بلغت 1.094.122.754 ريال مقابل 665.048.902 
ريال للعام 2015م أي بإرتفاع قدره 64.52% وكان له األثر اإليجابي بإرتفاع 
حققت  كما   ، الشركة  ربح  وصافي  التشغيلي  والربح  الربح  مجمل 
مقابل  ريال   26.150.553 مقداره  أرباح  صافي  2016م  عام  في  الشركة 
ويرجع   ،  %40.47 قدره  وبإرتفاع  2015م  السابق  للعام  ريال   18.616.567
الدخل  صافي  إرتفاع  إلى  باإلضافة  المبيعات  صافي  إرتفاع  إلى  ذلك 
الشركة من كامل أسهم  بنسبة 1,94% بسبب تخارج  من اإلستثمارات 
اإلي��رادات  وإرتفاع  السعودية  األسهم  في  إستثماريتين  محفظتين 
تكلفة  على  السابق  العام  من  المماثلة  الفترة  وشمول  األخ��رى 
اإلستحواذ على شركة زيتي للخدمات البترولية بمبلغ 3,6 مليون ريال  
ومصاريف  والتسويقية  البيعية  المصروفات  إنخفاض  إلى  باإلضافة 
أعباء التمويل ، وذلك بالرغم من إرتفاع المصاريف العمومية واإلدارية 
ومصروف  الجمركية  للمطالبات  المكون  المخصص  إرتفاع  بسبب 
إرتفاع ربحية السهم عن  ، وأدى ذلك إلى  الزكاة المكون لهذا العام 

العام الماضي من 0.34 ريال إلى 0.48 ريال.

لخطة  وفقًا  2016م  عام  خالل  تمت  التي  باإلنجازات  يتعلق  وفيما 
مع  تماشيًا  اإلدارة  مجلس  وضعها  التي  اإلستراتيجية  الشركة 
أهدافها ، فيعتبر إفتتاح محطتي مطار الملك خالد الدولي )ساسكو 
بلس( التابعتين لشركة مطارات الرياض والواقعتين على طريق الملك 
سلمان بمدينة الرياض من أهم إنجازات الشركة ، حيث تبلغ مساحة 
الموقع األول 20 ألف متر مربع بينما تبلغ مساحة الموقع الثاني 10 ألف 

متر مربع.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
إبراهيم بن محمد الحديثي

صافي إيرادات تشغيلية خالل عام 2016م

1.094.122.754 ر.س
صافي إيرادات تشغيلية خالل عام 2015م 

665.048.902 ر.س
بإرتفاع  قدره

%64.52
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الشركة  قطاعات  مختلف  في  اإلنجازات  ألهم  ملخص  يلي  وفيما 
وشركاتها التابعة:

عام __ في  المواقع  من  عدد  على  االستحواذ  تم  التجزئة:  قطاع 
2016م في مختلف أنحاء المملكة واكتمال إنشاء عدة مواقع وفقًا 
لهوية الشركة إضافة إلى عدد من المواقع األخرى تحت إجراءات 
ما قبل اإلنشاء أو قيد اإلنشاء، وبعض المواقع األخرى تم إيقافها 
لعدم الجدوى االقتصادية من تشغيلها حاليًا ليصبح عدد المواقع 
عام  موقعًا   )147( ب�  مقارنة  موقعًا   )146( عدد  2016م  عام  العاملة 

2015م.
الملك  بمطار  بلس«  »ساسكو  عالمة  تحت  محطتين  افتتاح  تم 
بمدينة  سلمان  الملك  طريق  امتداد  على  بالرياض  الدولي  خالد 
الرياض، بمساحة 20 ألف متر مربع لألولى و 10 آالف متر مربع للثانية، 
بالشركة مع عدد من المطاعم  المتميزة  المواقع  والتي تعد من 
وفق  وخدمات  منتجات  وتقدم  التجارية  العالمات  ذات  والمحالت 

أعلى المستويات العالمية.
مركبة  مليون   11 من  ألكثر  خدماته  التجزئة  قطاع  قدم  عليه  بناًء 
بزيادة  عميل  مليون   62 وعدد  2015م  عام  عن   %14,4 قدرها  بزيادة 
قدرها 10,7% عن عام 2015م، منها 9.7 مليون حاج ومعتمر من داخل 

المملكة وخارجها مقارنة ب� 8.7 مليون حاج للعام 2015م.
الشركات  من  العديد  مع  استراتيجية  شراكات  توقيع  استمرار  تم 
العالمية والمحلية المختصة بتشغيل المطاعم والمقاهي وصيانة 
السيارات إلدارة بعض مرافق مواقع الشركة لغرض تقديم خدمات 

متكاملة ذات جودة عالية.

__ )6( عدد  إضافة  تم  ساسكو«:  نخلة  »شركة  التموينات  قطاع 
فروع جديدة في عام 2016م ليصبح إجمالي عدد الفروع بنهاية عام 
2016م )61( فرعًا، بعد أن تم إيقاف عدد )13( فرعًا لكي يتم تشغيلها 
من  متكاملة  سلة  على  ساسكو«  »نخلة  وتحتوي  الغير،  قبل  من 
األصناف التي ُدِرست بعناية لتلبية احتياجات عمالئنا ولتنال رضاهم.

 قطاع اإليواء »شركة واحة ساسكو«: تم زيادة رأس مال الشركة __
التوسعية  الخطة  مع  تماشيًا  ريال  ماليين   5 إلى  ريال  ألف   500 من 
موتيالت  كافة  ب��إدارة  ساسكو«  »واح��ة  شركة  وتقوم  للشركة، 
ساسكو المنتشرة بجميع أنحاء المملكة، من خالل تطويرها تحت 
العالمة التجارية المملوكة للشركة »موتيل واحة« وتم تطوير أول 
الدمام  الرياض/  طريق  على  ساسكو«  »واحة  اسم  يحمل  موتيل 

السريع عند الكيلو 154.
لعالمة__ الحصري  االمتياز  اتفاقية  إنهاء  تم  اإلط��ار  نفس   وف��ي 

»ويندام  وشركة  »ساسكو«  شركة  من  كل  بين  الموقعة  »سوبر 8« 
االحتفاظ  مع   »8 »سوبر  لفنادق  المالكة   »WYNDHAM العالمية 
بالعالمة التجارية »سوبر 8« الخاصة بالفندق الذي تم افتتاحه بطريق 

الثمامة بمدينة الرياض.

بزيادة __ الشركة  قامت  النقل«:  أسطول  »شركة  النقل  قطاع   
ب�  مقارنة  ناقلة   )95( ليبلغ  2016م  ع��ام  في  شاحناتها  أسطول 
 )101( ليبلغ عدد  المقطورات  ناقلة في عام 2015م وزيادة عدد   )88(

مقطورة عام 2016م مقارنة ب� )91( مقطورة عام 2015م.

في  التأهيل  على  حصولها  بعد  النقل  أسطول  شركة  وتقوم 
العديد من الشركات كشركة المياه الوطنية والشركة السعودية 
للكهرباء، بتقديم خدمات النقل لشركة »ساسكو« وشركة »زيتي« 
بتقديم  كذلك  وقامت  الصحي«  الصرف  المياه،  »الوقود،  لنقل 
خدمات النقل »وقود، بضائع« لشركات أخرى، باإلضافة إلى التوسع 
سطحات  طريق  عن  الجاف  النقل  ليشمل  الشركة  نشاط  في 

متخصصة لكافة األغراض.

 شركة النادي السعودي للسيارات- ساتا: بالرغم من التأثر الكبير __
باألحداث المحيطة بالمنطقة والتي أدت إلى ركود كبير في حركة 
إصدار الدفاتر بين الدول العربية، فقد استمرت الشركة في السعي 
لحث الجهات الرسمية المختصة بالمملكة ودول مجلس التعاون 
للعمل على تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي تحت إشراف االتحاد 
الندوات  بعض  في  بالمشاركة  وقامت   )IRU( البري  للنقل  الدولي 

ذات العالقة داخل دول مجلس التعاون.

المحطات __ عدد  إجمالي  بلغ  البترولية:  للخدمات  زيتي  شركة   
)55( محطة منها )49( محطة عاملة، تم تطوير عدد )14( موقعًا 
متوقفة  مواقع   )6( إلى  باإلضافة  الجديدة  الهوية  وفق  منها 

للتطوير.

في __ الفعال  بدورها  الشركة  من  إيمانًا  االجتماعية:  المسؤولية   
المسؤولية  على  التركيز  في  )ساسكو(  استمرت  المجتمع،فقد 
التي  التوعوية  الحمالت  من  العديد  بتنظيم  فقامت  االجتماعية 
تهدف إلى زيادة الوعي حول السالمة المرورية لألطفال ، وتم نشر 
وبعض  اإلعالنية  واللوحات  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  الحملة 
المطبوعات تحت شعار )عّلمِتك(، كما شاركت الشركة في أسبوع 
التوعوية  والحملة  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  مرور 
إلى  باإلضافة  مصيرك(،  يحدد  )ق��رارك  شعار  تحت  له  المصاحبة 
خالل  من  الشركة  تقدمها  التي  األخ��رى  الخدمات  من  العديد 

مواقعها المنتشرة داخل المملكة وعلى الطرق السريعة.

أسأل اهلل عز وجل أن يبارك في هذه الجهود وأن يوفقنا  ختامًا، 
نتوقع  حيث  الشركة  وأهداف  خطط  تحقيق  في  االستمرار  في 
في  االستراتيجية  المواقع  من  لعدد  افتتاح   2017 العام  يشهد  أن 
وتعزيز  األداء  تحسين  على  والعمل  المملكة  في  مناطق  عدة 
ثقتكم  على  لكم  وتقديري  شكري  وأق��دم   ، الكفاءة  مستوى 
وللزمالء أعضاء مجلس اإلدارة على دعمهم المستمر وحرصهم 
التنفيذية  اإلدارة  في  اإلخ��وة  كافة  وإلى   ، المتميزة  وأفكارهم 
وجميع زمالئي منسوبي الشركة على كل ما يبذلونه من جهود 
أسهمت في االستمرار نحو تحقيق رؤية الشركة وأهدافها وتعزيز 

مركز ساسكو الريادي في السوق.

واهلل ولي التوفيق،،،

العضو المنتدب
سلطان بن محمد الحديثـــي

والمعدات  السيارات  لخدمات  السعودية  الشركة  مساهمي  السادة 
الكرام )ساسكو(    

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
بفضل من اهلل وتوفيقه، شهد عام 2016م استمرارًا إلنجازات وتوسعات 
وفق  )ساسكو(،  والمعدات  السيارات  لخدمات  السعودية  الشركة 
الشركة  إدارة  مجلس  من  وسعيًا   ، المعتمدة  االستراتيجية  خطتها 
والوصول  وعمالئها  الشركة  مساهمي  أمام  والتزامه  بوعده  للوفاء 
التي  والقطاعات  الوقود  محطات  تشغيل  مجال  في  الريادة  إلى 

تعمل بها الشركة.
األح��داث  أه��م  يوضح  مختصرًا  طرحًا  لكم  أستعرض  أن  ويسرني 
والتطورات خالل عام 2016م على المستوى التشغيلي والمالي لشركة 

ساسكو، 
ريال   1,094,122,754 قدرها  تشغيلية  إيرادات  إجمالي  الشركة  حققت 
مما   ،%64,52 قدرها  بزيادة  أي  2015م  لعام  ريال   665,048,902 ب�  مقارنة 
أدى إلى ارتفاع صافي أرباح الشركة لعام 2016م لتصل إلى  26,150,553 

ريال مقارنة ب� 18،616،567 ريال للعام 2015 م أي بارتفاع قدره %40,47.
من  لعل  أسباب  لعدة  التشغيلية  اإلي��رادات  في  االرتفاع  هذا  يعزى 
للتر  ريال   0.45 من   91 »البنزين  سعر  ليصبح  الوقود  أسعار  رفع  أهمها 
إلى 0.75 ريال للتر، بزيادة نسبتها 66%. وزيادة سعر »البنزين 95« من 0.60 
مواقع  من  عدد  وافتتاح   ،%50 قدرها  بزيادة  للتر،  ريال   0.90 إلى  للتر  ريال 
وذلك   %1,94 بنسبة  االستثمارات  من  الدخل  ارتفاع  وكذلك  الشركة، 
ببيع كافة األسهم بمحفظتيها االستثماريتين  بسبب قيام الشركة 
قبل  من  المدارتين  السعودية  األسهم  في  للمتاجرة  المعدتين 
شركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة ُملكّية لالستثمار، كذلك 
المبيعات  تكلفة  انخفاض  التشغيلية  اإلي��رادات  ارتفاع  أسباب  من 
الربح  إيجابًا على صافي  أثر  التمويل، مما  والتسويق ومصروفات أعباء 

التشغيلي للشركة.
واإلطفاءات  واإله��الك  والزكاة  الفوائد  خصم  قبل  الربح  بلغ  كما 
في نهاية عام 2016م مبلغ 69,555,469 ريال مقابل مقابل   )EBITDA(

مبلغ 52,531,995 ريال نهاية عام 2015م أي بنسبة ارتفاع قدرها .%32,41.
العام  عن  لذلك  نتيجة  السهم  ربحية  ارتفعت  فقد  لذلك  وكنتيجة 
الماضي لتصبح 0,48 ريال للعام 2016م مقارنة ب� 0,34 ريال للعام 2015م، 

أي بما يعادل نسبة %14.

كلمة العضو المنتدب
سلطان بن محمد الحديثي

الربح قبل خصم الفوائد والزكاة عام 2016م

69,555,469 ر.س
الربح قبل خصم الفوائد والزكاة نهاية عام 2015م 

52,531,995 ر.س
بإرتفاع  قدره

%32,41
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لسد __ والمؤهلة  السعودية  الشابة  الكوادر  توطين  في  اإلستمرار 
حاجات الشركة من تلك الكفاءات.

متابعة إعداد البرامج التدريبية لكافة المستويات اإلدارية.__
طريق __ على  الدولي  خالد  الملك  مطار  محطتي  وتشغيل  إفتتاح 

الملك سلمان )ساسكو بلس 2 وساسكو بلس 3( على غرار ما تم 
في محطة )ساسكو بلس 1(.

إفتتاح العديد من فروع نخلة ساسكو سواء على الطرق السريعة __
أو داخل المدن ليصل عددها إلى )61( فرع بعد أن تم تأجير عدد )13( 

فرع ليتم تشغيلها من الغير.
الفعلي __ التشغيل  مجال  الشركة  مواقع  من  عدد  دخول  إكتمال 

بعد أن تم تطويرها وفقًا لهوية الشركة.
العمل على إستكمال تطوير محطات شركة ساسكو على الطرق __

السريعة.
تطوير مواقع شركة زيتي للخدمات البترولية وفقًا لهوية الشركة.__
الدخول في العديد من منافسات إنشاء وتشغيل محطات الوقود __

 ، الشركة  على  موقع   )2( عدد  ترسية  تم  حيث   ، الخدمة  ومراكز 
كما أن الشركة تتابع كافة الفرص اإلستثمارية المعلن عنها.

مع __ المشترك  التعاون  إتفاقيات  من  العديد  توقيع  في  اإلستمرار 
شركات المطاعم والمقاهي من أجل تحسين الخدمة المقدمة 

للعمالء.
الجدوى __ دراس��ة  لعمل  المتخصصة  الشركة  إحدى  مع  التعاقد 

طريق  على  الشركة  محطة  بموقع  نجوم   )4( فئة  فندق  إلنشاء 
الملك سلمان.

زيادة عدد الشاحنات بشركة أسطول النقل حيث تسعي الشركة __
البترولية  التشغيلية لها سواء في مجال نقل مواد  لزيادة السعة 
بحيث  والخاصة  الحكومية  للقطاعات  والسائلة  الصلبة  المواد  أو 
وتحقيق  القطاع  هذا  في  ورأسي  أفقي  بشكل  التوسع  نضمن 

إستراتيجية مجلس اإلدارة.
أح��دث __ م��ع  يتماشى  بما  بالشركة  المعلومات  تقنية  تطوير 

المستجدات في هذا المجال.
إعتماد المعايير المحاسبية الدولية بالتنسيق مع مكتب إستشاري __

متخصص في هذا المجال.
مساهمة __ لتفعيل  التوعوية  الحمالت  في  بالمشاركة  إستمرارنا 

الشركة اإلجتماعية بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة.

تأثر  فقد   ، )ساتا(  للسيارات  السعودي  النادي  شركة  مجال  وفي 
األحداث  بإستمرار  كبير   بشكل  )تريبتك(  الجمركية  الدفاتر  مبيعات 
خاصًة  منها  المجاورة  وال��دول  العربية  ال��دول  بعض  بها  تمر  التي 
باإلضافة إلى وجود أندية موازية ال تمتلك ترخيص من اإلتحاد الدولي 
حصة  على  إستحوذت  بالمملكة  نشاطها  بممارسة  تقوم  للسيارات 
سوقية من مبيعات دفاتر العبور الجمركية )تريبتك( والرخص الدولية، 
حيث إنخفضت مبيعات الدفاتر الجمركية في عام 2016م بنسبة %1.98 

عن العام السابق.

للسيارات  السعودي  النادي  شركة  وقعتها  التي  اإلتفاقية  إطار  وفي 
مع اإلتحاد الدولي للنقل الطرقي ، فإن الشركة ما زالت مستمرة في 
حث الجهات المعنية بالمملكة من أجل الدخول في هذه اإلتفاقية 
بغرض تفعيلها ، حيث سيساهم توقيع اإلتفاقية في تسهيل حركة 
ونقل  الحدود  عبور  وتسهيل  الجمركية  واإلج��راءات  التجاري  النقل 

البضائع.

األسطول  حجم  أصبح  فقد   ، النقل  أسطول  شركة  مجال  في  أما 
توسعت  حيث   ، مقطورة  و)101(  ناقلة   )95( عدد  2016م  عام  بنهاية 
في  التوسع  بعد  وخصوصًا  مختلفة  جهات  إلى  النقل  في  الشركة 
مخصصة  سطحات  طريق  عن  الجاف  النقل  ليشمل  الشركة  نشاط 

لكافة األغراض.

السعودية  الشركة  مساهمي  لجميع  بالشكر  أت��ق��دم  ختامًا: 
في  الكبيرة  ثقتهم  على  ساسكو  والمعدات  السيارات  لخدمات 
اإلستعداد  أتم  على  والشركة   ، المتواصل  ودعمهم  الشركة  أداء 
إلستقبال مشاركات وأفكار السادة المساهمين ، كما أشكر مجلس 
تحقيق  سبيل  في  للشركة  المتواصل  دعمهم  على  الشركة  إدارة 
شركة  تكون  أن  على  المحافظة  أج��ل  من  المجلس  إستراتيجية 
كما   ، المقدمة  الخدمات  مجال  في  األولى  الشركة  هي  ساسكو 
أتقدم بالشكر إلى جميع منسوبي الشركة على الجهود الكبيرة التي 
يبذلونها وسعيهم المستمر في سبيل تحقيق رؤية الشركة وتحقيق 

أهدافها المنشودة متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح . 

واهلل الموفق ،،،

الرئيس التنفيذي
رياض بن صالح المالك

مساهمينا الكرام 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،، 

 ، العمل  فريق  وجهود  االدارة  مجلس  دع��م  ثم  اهلل  من  بفضل 
بالتميز عن مثيالتها في تقديم أفضل  اإلستمرار  الشركة  إستطاعت 
لإلقتصاد  دعمًا  يمثل  الذي  الهام  الحيوي  القطاع  بهذا  الخدمات 
لتحافظ  النجاح  هذا  في  االستمرار  على  عازمون  إننا  كما   ، الوطني 
سواء  الطريق  خدمات  مجال  في  الريادي  موقعها  على  شركتكم 
دعمًا  المزيد  إلى  ونتطلع   . السريعة  الطرق  على  أو  المدن  داخ��ل 

لإلقتصاد الوطني وتحقيق رؤية 2030.

اإلنجازات في مجال أعمالها خالل  العديد من  الشركة  فقد حققت 
العام المالي 2016م ، حيث إستمرت الشركة في تطوير مواقعها وفق 
التكنولوجيا  وسائل  أفضل  وإستخدام  العالمية  المواصفات  أفضل 
، إضافة إلى التطوير المستمر في المجال  من أجل مواكبة العالمية 
من  الشركة  لتتمكن  المستقبلية  الخطط  ووضع  للشركة  اإلداري 
مواكبة التطورات سواء على الساحة المحلية أو الدولية والمساهمة 
والقطاعات  المؤسسات  مع  بالشراكة  القطاع  ه��ذا  تطوير  في 
مواقع  في  وتطبيقها  الخدمات  أفضل  إدخال  خالل  من  الحكومية 
الخدمة  تطبيق  على  حاليًا  الشركة  تعمل  حيث   ، المختلفة  الشركة 

اآللية الذاتية في هذا القطاع . 

المالي،  األداء  للنجاح والنمو والتقدم في تحقيق تميزًا في  وإستمرارًا 
إي��رادات  صافي  2016م  المالي  العام  خ��الل  الشركة  حققت  فقد 
تشغيلية بلغ 1.094.122.754 ريال مقابل 665.048.902 ريال للعام السابق 
في  اإليجابي  األث��ر  له  كان  مما   %64.52 بلغت  نمو  بنسبة  أي  2015م 
وكذلك  ريال   58.240.034 إلى  ليصل   %12.63 بنسبة  الربح  مجمل  إرتفاع 
إرتفاع الدخل التشغيلي بنسبة 19.24% ليصل إلى 19.582.936 ريال ، كما 
حققت الشركة صافي أرباح قدره 26.150.553 ريال للعام الحالي 2016م 

مقابل 18.616.567 ريال للعام السابق 2015م بنسبة نمو بلغت %40.47.
)أسباب جديدة للتوقف( هو ما يحفزنا نحو تحقيق المزيد من النمو، 
منها   ، اإلنجازات  من  العديد  تحقيق  2016م  عام  خالل  إستطعنا  فقد 

على سبيل المثال:

كلمة الرئيس التنفيذي
رياض بن صالح المالك

صافي أرباح الشركة عام 2016م

26.150.553  ر.س
صافي أرباح الشركة عام 2015م

18.616.567 ر.س
بإرتفاع قدره

%40.47
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الرؤية
 

وتكاملها  الخدمة  جودة  حيث  من  األول��ى  الشركة  تكون  أن 
وإدارة  والمعدات  السيارات  خدمة  مجال  في  به  يحتذى  ومثااًل 
المملكة  في  السريعة  الطرق  على  والموتيالت  االستراحات 

العربية السعودية.

الرسالة/المهمة 
المركبات  لقائدي  المتكاملة  الخدمات  م��ن  باقة  تقديم 
المحلية  المعايير  المدن وفقًا ألعلى  والمسافرين داخل وخارج 

والدولية بما يضمن رضا العمالء ويؤكد على القيمة المضافة .
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خلفية عامة عن ساسكو

الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو( هي شركة 

مساهمة عامة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم 563 بتاريخ 

1402/12/23ه� الموافق1982/10/12م.
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رأس المال
)540.000.000 ريال سعودي( خمسمائة وأربعون  ساسكو  يبلغ رأس مال 
سهم   54.000.000 إلى  مقسم  بالكامل(  )مدفوع  سعودي  ريال  مليون 

القيمة اإلسمية للسهم الواحد 10 رياالت سعودية.
السنة المالية

تنتهي السنة المالية للشركة في 31 ديسمبر من كل عام ميالدي.
مراجع الحسابات للعام 2016م

مكتب المحاسبون المتحدون – محاسبون ومراجعون قانونيون

قيود االستثمار
في  ورد  ما  حسب  المدرجة  الشركة  أسهم  على  قيود  يوجد  ال 
األجنبية  المالية  المؤسسات  الستثمار  المنظمة  المعدلة  القواعد 
السوق  هيئة  مجلس  عن  الصادرة  المدرجة  األسهم  في  المؤهلة 
1437ه�  ذوالقعدة   5 وتاريخ   )2016-104-3( رقم  القرار  بموجب  المالية 
الفقرتين  عشرة  السادسة  المادة  في  2016م،  أغسطس   8 الموافق 

الفرعيتين )أ/3( و )أ/4(.

خلفية عامة عن ساسكو

التكوين 
هي  )ساسكو(  والمعدات  السيارات  لخدمات  السعودية  الشركة 
شركة مساهمة عامة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم 

563 بتاريخ 1402/12/23ه� الموافق1982/10/12م.
النشاط 

المدن __ داخل  والمسافرين  السيارات  لخدمة  مراكز  وتشغيل  إنشاء 
وعلى الطرق الرئيسية بين المدن.

الطرق __ على  ومطاعم  وموتيالت  اس��ت��راح��ات  وتشغيل  إن��ش��اء 
السريعة.

في __ بما  العالمية  الوسائل  بأحدث  األولية  اإلسعافات  وسائل  توفير 
ذلك استخدام الطائرات العمودية ، بموافقة السلطات المختصة.

والمعدات __ السيارات  وخ��ردوات  غيار  قطع  وتوزيع  وبيع  استيراد 
خدمات  أفضل  لتوفير  الالزمة  والمواد  والملحقات  األجزاء  وكذلك 
إحتياجات  توفير  بغرض  والمعدات  للسيارات  واإلص��الح  الصيانة 
بيعها  وبغرض  الخدمة  ومحطات  الورش  داخل  الصيانة  عمليات 

مباشرة للجمهور.
لخدمة __ الالزمة  والعقارات  األراض��ي  وتأجير  واستئجار  وبيع  ش��راء 

أغراض الشركة وإدارة أمالك الغير.

والمعدات __ السيارات  صيانة  لعمليات  المقاوالت  بمناقصات  القيام 
لألفراد والشركات والمؤسسات.

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

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

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

والمعدات __ السيارات  غيار  قطع  وتجديد  تصنيع  وإع��ادة  تصنيع 
من  الالزمة  التراخيص  أخذ  بعد  بالسيارات  الخاصة  والبطاريات 

الجهات المختصة.
المبردة __ العربات  وصناديق  والثقيلة  الخفيفة  المقطورات  تصنيع 

من  الالزمة  التراخيص  أخذ  بعد  بأنواعها  والصهاريج  المبردة  وغير 
جهات اإلختصاص.

منح حق اإلمتياز للغير فيما يختص بالعالمات التجارية الخاصة بها.__
إقامة وإدارة وصيانة وتشغيل ونظافة المباني السكنية والتجارية __

ومحطات الوقود المملوكة للشركة والغير.
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قطاعات األعمال 
الرئيسية
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خدمة  ويقدم   ، واالستراحات  المحطات  كافة  إدارة  يتولى  الذي  الرئيس  القطاع  وهو  التجزئة  قطاع 
المحروقات ، التأجير ، القهوة والمطاعم.

شركة نخلة ساسكو
تختص في تقديم خدمة التموينات 
نخلة  ف��روع  كافة  إدارة  خ��الل  من 
ساسكو المنتشرة في جميع أنحاء 
العمالء  بإحتياجات  للوفاء  المملكة 
المركبات  وسائقي  مسافرين  من 

داخل وخارج المدن.

شركة واحة ساسكو
موتيالت  كافة  بإدارة  تختص 
جميع  في  المنتشرة  الشركة 
اإلمتياز  وإتفاقية  المملكة  أنحاء 

الحصري لفنادق سوبر8.

شركة أسطول النقل

تقوم بتقديم خدمة النقل لمواقع 
زيتي  وش��رك��ة  ســاســكــو  ش��رك��ة 
 ، الصحي(  الصرف   ، المياه   ، )الوقود 
باإلضافة إلى تقديم خدمات النقل 

)وقود ، بضائع( للغير.

السعودي  ــادي  ــن ال شــركــة 
للسيارات

تمتلك ترخيص من االتحاد الدولي 
العبور  دف��ات��ر  إلص���دار  للسيارات 
والرخص  )التربتيك(  الجمركي 
العديد  خالل  من  وتعمل  الدولية 
م��ن م��ن��اف��ذ ال��ب��ي��ع وش��ب��ك��ة من 

الوكالء بجميع مناطق المملكة.

السيارات  إستثمارات  شركة 
والمعدات

األنشطة  إدارة  ب��غ��رض  ُأن��ش��ئ��ت 
بشكل  للشركة  اإلس��ت��ث��م��اري��ة 
، وتمتلك حصة مقدارها  مستقل 
7.94% من رأس مال شركة الشرق 

األوسط للبطاريات )ميبكو(.

ــة األولــــى  ــل ــخ ــن شـــركـــة ال
للمقاوالت

بأعمال  ال��ق��ي��ام  ب��ه��دف  أنشئت 
والنظافة  والصيانة  التشغيل 
لمواقع الشركة من أجل تحسين 
للعمالء،  المقدمة  الخدمة  جودة 
المقاوالت  أع��م��ال  ف��ي  وتختص 
وإدارة  وإق��ام��ة  للمباني  العامة 
وصيانة وتشغيل المباني السكنية 

والتجارية وأعمال الطرق.

شركة إمتياز ساسكو

لمشغلين  إمتياز  بمنح  تختص 
آخ���ري���ن م���ن خ����الل إت��ف��اق��ي��ات 
ساسكو”  “م��ح��ط��ات  لتشغيل 

و”تموينات نخلة”.

شــركــة زيــتــي لــلــخــدمــات 
البترولية

تختص في إقامة وإدارة وتشغيل 
تمتلك  حيث  ال��وق��ود  محطات 
المحطات  م��ن  ال��ع��دي��د  وت��دي��ر 
المنتشرة في المنطقة الوسطى 

والجنوبية.

قطاعات األعمال الرئيسية
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الخطط والقرارات
الخطة اإلستراتيجية 

تبنى مجلس اإلدارة في دورته الحادية عشر )30 يونيو 2015م - 29 يونيو 
2018م( خطة عمل إستراتيجية تطويرية شاملة الوضع المالي واإلداري 
األه��داف  تحقيق  في  أولوياته  ذلك  في  آخ��ذًا  للشركة  والتشغيلي 
إدارية  أو  كمية  أو  نوعية   أهدافًا  كانت  سواًء  الخطة  في  الموضوعة 
قائمة  التطويرية  اإلستراتيجية  العمل  خطة  تضمنت  وقد   ، وتنظيمية 

بتلك األهداف مع آلية الرقابة عليها وقياس األداء المتحقق دوريًا.

مجلس  تبناها  التي  اإلستراتيجية  للخطط  إمتدادًا  الخطة  هذه  وتأتي 
ودورته  2012م(  يونيو   29  – 2009م  يونيو   30( التاسعة  دورته  في  اإلدارة 
جهة  قامت  أن  وبعد   ، 2015م(  يونيو   29  - 2012م  يونيو   30( العاشرة 
مشروع  ضمن  اإلستراتيجية  الخطة  بمراجعة  متخصصة  خارجية 
إلى  باإلضافة  بها  الحوكمة  وسياسات  الشركة  إستراتيجية  مراجعة 
بكل  الخاصة  الصالحيات  ووض��ع  للوظائف  وتوصيف  هيكلة  إع��ادة 

وظيفة.
للنقاط  وفقًا  الشركة  إلستراتيجية  الرئيسية  اإلعتبارات  أخذ  تم  كما 

التالية:
مالئمة __ ستبقى  التي  السابقة  اإلستراتيجيات  في  العناصر  تحديد 

وقائمة للسنوات القادمة.
أو __ تحديثًا  تتطلب  التي  السابقة  اإلستراتيجيات  في  العناصر  تحديد 

تعدياًل يتالئم مع السنوات القادمة.
تحديد الطريقة التي يمكن للشركة من خاللها إدارة أصولها القائمة __

بشكل فعال.
تحديد الموارد البشرية المطلوبة لدعم عملية النمو.__
المضافة __ القيمة  حيث  من  المقدمة  الخدمات  تميز  على  العمل 

والحفاظ على المكانة التنافسية للشركة.
نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات.__

العمل  خطة  بمراجعة  دورية  وبصورة  الشركة  إدارة  مجلس  ويقوم 
اإلستراتيجية لمعرفة ما تم تحقيقه ومعالجة اإلنحرافات »إن وجدت« 
اإلستراتيجية  الخطة  تطبيق  تواجه  التي  للمعوقات  حلول  وإيجاد 

الموضوعة.
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.
وعمليات __ إستراتيجية  شراكات  بواسطة  السوق  وإختراق  التوسع 

استحواذ.
خدمات لوجستية وشبكة توزيع شاملة.__
التركيز على رضا العمالء.__
تقديم خدمات ذات قيمة مضافة ومنتجات مبتكرة.__
اإلستفادة من التكنولوجيا لتسهيل تقديم الخدمات.__
التركيز على المسئولية االجتماعية.__
اإلستمرار في تطوير نوعية الخدمات والجودة في تقديمها.__
بناء شبكة من المحطات داخل وخارج المدن لتكون الشركة ضمن __

أكبر ثالث شركات عاملة في هذا المجال. 
على __ الخدمة  ومراكز  واالستراحات  المحطات  تطوير  في  اإلستمرار 

الطرق السريعة.

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

الدخول في تحالفات جديدة مع الشركات العالمية والرائدة العاملة __
في قطاعات الخدمات والمرتبطة بنشاط الشركة والشركات التابعة.

تطبيق مفهوم الجودة الشاملة لكافة قطاعات الشركة.__
وزيادة __  ، للسيارات  السعودي  النادي  يقدمها  التي  الخدمات  تطوير 

وتفعيل  الدولية  والرخص  التربتيك  مبيعات  في  السوقية  الحصة 
نشاط النادي في مجال رياضة السيارات.

تفعيل دور الشركات التابعة.__
تعزيز الرقابة على التشغيل وجودة الخدمة.__
الحفاظ على المركز التنافسي للنادي.__
تعزيز الكفاءة المالية للشركة.__
التخارج من األصول الغير مستغلة.__
اإلستمرار في توزيعات األرباح على المساهمين.__
اإلستمرار في اإلستفادة من التكنولوجيا وأتمتة الخدمات.__
استقطاب الخبرات والكفاءات اإلدارية المتميزة.__

أهم األهداف التي تم إنجازها:
زيادة عدد المحطات وفقًا لسياسة الشركة التوسعية.__
القائمة وفقًا لهوية الشركة لتواكب __ المواقع  اإلستمرار في تطوير 

تطلعات العمالء.
اإلستمرار في إجراء صيانة عامة لكافة المرافق في منشآت الشركة.__
الخدمة __ مستوى  لرفع  إستراتيجية  بشراكات  الدخول  في  اإلستمرار 

المقدمة تعزيزًا لرضا العمالء.
داخل __ الشركة  تقدمها  التي  للخدمات  مميزة  تجارية  عالمة  بناء 

مواقعها.
بناء فريق عمل متميز.__
سعودة الوظائف والحفاظ على النطاق األخضر للشركة وشركاتها __

التابعة حسب تصنيف برنامج نطاقات الصادر من وزارة العمل.
__.)ERP( اإلستمرار في تطوير نظام إدارة موارد الشركة
في __ العمل  وح��دات  لكافة  واإلداري���ة  التشغيلية  األنظمة  تطوير 

الشركة.
تحفيز الموظفين وبناء بيئة عمل متميزة.__
لتعزيز __ مستغلة  الغير  األص��ول  بعض  من  التخلص  في  اإلستمرار 

الربحية وتوفير مصادر تمويل.
توقيع اتفاقيات تسهيالت إئتمانية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية __

مع بنوك محلية ودولية.

الخطة التنفيذية 
وبصورة  يتم  للشركة  التطويرية  اإلستراتيجية  العمل  خطة  ضوء  في 
سنوية إعداد خطة عمل تنفيذية من قبل إدارة الشركة والتي يتم من 
خاللها تقسيم األنشطة األساسية بالخطة وربطها بجدول تنفيذ زمني 
يتم  بحيث  المنتدب  اإلدارة  مجلس  عضو  وبإشراف  سنوي  أساس  على 
األهداف  تحقيق  لضمان  شهري  أساس  على  الفعلي  اإلنجاز  مراجعة 

الموضوعة في الخطة اإلستراتيجية. 

الخطط والقرارات
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أهم اإلنجازات خالل عام 2016م 
على مستوى التوسع وتنمية الشبكة

إكتمال إنشاء عدد )4( مواقع جديدة وفقًا لهوية الشركة منها عدد __
)3( مواقع بهوية شركة ساسكو وعدد )1( موقع بهوية شركة زيتي 

للخدمات البترولية.
اإلستمرار في تطوير العديد من المواقع القائمة داخل وخارج المدن __

وفقًا لهوية الشركة ، حيث تم تطوير عدد )21( مواقع منها عدد )7( 
ساسكو وعدد )14( موقع بهوية شركة زيتي  مواقع بهوية شركة 
وفقًا  المواقع  باقي  تطوير  على  العمل  وجاري   ، البترولية  للخدمات 

لخطة التطوير الموضوعة.
إفتتاح محطتي مطار الملك خالد الدولي )ساسكو بلس( التابعتين __

لشركة مطارات الرياض والواقعتين على طريق الملك سلمان بمدينة 
الرياض ، حيث تبلغ مساحة الموقع األول 20 ألف متر مربع بينما تبلغ 

مساحة الموقع الثاني 10 ألف متر مربع.
وقود __ محطات  وتشغيل  إنشاء  منافسات  من  العديد  في  الدخول 

في  الشركة  على  موقع   )2( عدد  ترسية  تم  حيث   ، خدمة  ومراكز 
على  العمل  ج��اري  المكرمة  مكة  ومنطقة  جدة  مدينة  من  كل 

إستالمهما.

االستحواذ على عدد )4( مواقع بالمنطقة الوسطى.__
االستحواذ على عدد )1( موقع بالمنطقة الشرقية.__
االستحواذ على عدد )4( مواقع بالمنطقة الغربية.__
والمنطقة __ الوسطى  بالمنطقة  موقع   )2( عدد  على  االستحواذ 

الجنوبية لصالح شركة زيتي للخدمات البترولية.
الصيانة __ تكلفة  ذات  القديمة  والمقطورات  الشاحنات  من  التخلص 

العالية.
شراء عدد )15( شاحنة جديدة.__
شراء عدد )6( تانك محروقات باإلضافة إلى عدد )9( سطحات لنقل __

البضائع.
التوسع في النقل الجاف بالتعاقد مع عمالء وشركات متعددة ، مع __

اإلستمرار في نقل الوقود والمياه للغير.
إستئجار موقع بمدينة جدة ليكون إنطالق لشاحنات شركة أسطول __

النقل بالمنطقة الغربية.

أهم اإلنجازات خالل 
عام 2016م 

2016م2015م2014م2013م2012مالبيان

2323313532مواقع مملوكة - عاملة

1620161720مواقع مملوكة – غير عاملة

888790153161مواقع غير مملوكة

127130137205213اإلجمالي

3.90%49.64%5.38%2.36%14.41%معدل النمو السنوي

يوضح الجدول التالي ملخص لعدد المواقع )العاملة وتحت اإلجراء أو اإلنشاء( حسب طبيعة تملكها )شاملة مواقع شركة زيتي( كما يلي:
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مملوكة قائمة     مملوكة تحت اإلنشاء واإلجراء     المشتراه خالل العام

المواقع المملوكة

5
4

2

المنطقة الوسطى

المنطقة الغربية

المنطقة الشمالية

المنطقة الشرقية

المنطقة الجنوبية

% 57

% 10

%8

%21

%4

توزيع المواقع العاملة
)ساسكو وزيتي(

على مستوى تطوير األعمال
في __ الشركة  ترغب  التي  بالمشاريع  الخاصة  الجدوى  دراسات  إعداد 

الدخول فيها بعد اعتماد هذه الدراسات بصورة نهائية.
توقيع عقد مع مكتب إستشاري لعمل التصاميم الالزمة لمبنى المقر __

الرئيسي الجديد للشركة.
المطاعم __ شركات  مع  االتفاقيات  من  العديد  توقيع  في  اإلستمرار 

لعمالئها  المقدمة  الخدمة  تحسين  أجل  من  العالمية  والمقاهي 
وخارج  داخل  الشركة  مواقع  لجميع  وكمية  نوعية  نقلة  وتحقيق 
المحطات  قطاع  تطوير  أج��ل  من  الشركة  لنهج  وتحقيقًا  المدن 

واالستراحات بالمملكة.
توقيع عقد تعاون مشترك لمدة خمس سنوات ميالدية تبدأ من أول __

الحصري  الوكيل  المحدودة  لألطعمة  شهية  شركة  مع  2016م  يونيو 
للعالمة التجارية )دانكن دونتس( بالمملكة العربية السعودية ، وذلك 
من أجل إفتتاح محالت لممارسة نشاط القهوة والدونات في مواقع 

المدن  داخل  المنتشرة  محطاتها  في  سواء  ساسكو  شركة  ومتاجر 
 ، التابعة للشركة  وعلى الطرق اإلقليمية أو داخل جميع أسواق نخلة 
وذلك بنظام المشاركة من إجمالي مبيعات )دانكن دونتس( في تلك 

المواقع.
مساهمة شركة النادي السعودي للسيارات ساتا في توقيع المملكة __

السعوديين  للمواطنين  والسماح  الدولية  الطرق  على  السير  إلتفاقية 
السيارات  بقيادة  ساتا  من  صادرة  دولية  قيادة  رخصة  يحملون  الذين 

وإستئجارها في جمهورية النمسا.
إلغاء إتفاقية بيع اإلمتياز الحصري اإلعالني في جميع الوسائل المرئية __

مع  توقيعها  تم  التي  اإلعالنية  والمساحات  والمسموعة  والمطبوعة 
إحدى الشركات اإلعالنية خالل عام 2015م لعدم إلتزامها بشروط العقد.

التعاقد مع العديد من الشركات وشركات السياحة ومشغلي رحالت __
السفر بفندق )سوبر 8( بمدينة الرياض.

الموقعة __  )8 )سوبر  فنادق  لعالمة  الحصري  اإلمتياز  إتفاقية  إنهاء 
أجلها  إنتهاء  بسبب  العالمية  ويندام  وشركة  ساسكو  شركة   بين 
اإلتفاقية  تجديد  في  الطرفين  رغبة  وع��دم  2016م  ديسمبر   31 في 
بينهما، مع اإلحتفاظ بالعالمة التجارية )سوبر 8( الخاصة بالفندق الذي 

تم إفتتاحه بطريق الثمامة بمدينة الرياض.
إعتماد التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لعمل دراسة الجدوى __

إلنشاء فندق فئة )4( نجوم بموقع محطة الشركة على طريق الملك 
سلمان والتابعة لشركة مطارات الرياض.

على المستوى المالي والرقابة المالية والتشغيلية
اعتماد الحسابات الختامية للشركة وتقرير مجلس اإلدارة.__
موافقة الجمعية العامة العادية الخامسة والثالثون المنعقدة في 20 __

أبريل 2016م على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين 
عن العام المالي 2015م بواقع نصف ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ 
تكون  أن  على  الشركة  مال  رأس  من   %5 يعادل  بما  أي  ريال  مليون   27
األوراق  إيداع  مركز  لدى  المسجلين  الشركة  لمساهمي  األرباح  أحقية 

المالية )تداول( بنهاية يوم 20 أبريل 2016م.
لإلكتتاب __ أسهمها  بطرح  قامت  التي  الشركات  إحدى  في  اإلكتتاب 

قبل  من  المدارة  االستثمارية  الشركة  محفظة  طريق  عن  وذل��ك   ،
المحفظة  إدارة  اتفاقية  بموجب  كابيتال  الفرنسي  السعودي  شركة 

المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية.
المتوفرة __ الربحية من السيولة  الدخول في صناديق إستثمارية لتعزيز 

لدى الشركة.
األهلي __ شركة  مع  استثمارية  محفظة  ب��إدارة  الخاص  العقد  إنهاء 

كابيتال بسبب توجه مجلس إدارة الشركة ، بعد المراجعة الدورية ألداء 
المحافظ  إدارة  إقتصار  إلى   ، بالشركة  الخاصة  االستثمارية  المحافظ 
إلى  إضافة   ، ثالثة  من  ب��داًل  استثمار  مديري  تحت  بالشركة  الخاصة 
تقليل تكلفة إدارة المحافظ، مع اإلستمرار في عقدي إدارة المحافظ 
وشركة  كابيتال  الفرنسي  السعودي  شركة  من  كل  مع  الموقعين 
كابيتال  األهلى  شركة  محفظة  رصيد  نقل  مع   . لالستثمار  ُملكية 
إلى المحفظة المدارة من قبل شركة ُملكية لالستثمار ضمن حدود 

اإلتفاقية التي تم توقيعها معهم سابقًا.

من __ المدارتين  اإلستثماريتين  الشركة  بمحفظتي  األسهم  كافة  بيع 
لالستثمار  ُملكية  وشركة  كابيتال  الفرنسي  السعودي  شركة  قبل 
بهدف توجيه السيولة الناتجة من عملية البيع في أنشطتها األساسية 
مع   ، التوسعية  وخطتها  اإلستراتيجية  الشركة  أه��داف  مع  توافقًا 
الشركة  رغبة  حال  في  قائمة  المحفظتين  إدارة  إتفاقية  على  اإلبقاء 

مستقباًل االستثمار في األوراق المالية وفقًا للسيولة المتاحة لديها.
إنهاء حسابات اإلتمام الخاصة باالستحواذ على شركة زيتي للخدمات __

البترولية.
بالتنسيق __ الدولية  المحاسبة  معايير  إلى  التحول  خطة  تنفيذ  متابعة 

مع مكتب استشاري.
__.)IFRS( إعتماد السياسات المالية وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية
اإلستمرار في تطوير برنامج إدارة موارد الشركة ERP بما يحقق أهداف __

الشركة.
وإستخدام __ الوقود  وخزانات  مضخات  أتمتة  مشروع  تنفيذ  متابعة 

البطاقات الذكية مع شركة عالمية متخصصة في محطات الوقود.
تطوير أنظمة اإلتصال والهواتف.__
السعودي __ ال��ن��ادي  لشركة  جديدة  بيع  منافذ  فتح  في  اإلستمرار 

للسيارات ساتا.
اإلستمرار في تطوير الموقع اإللكتروني للشركة وشركاتها التابعة.__
تفعيل تطبيق الشركة على األجهزة الذكية )آبل ، أندرويد(.__
إنجاز الجرد الشامل لمواقع الشركة للعام المالي 2016م وفق إجراءات __

عمل متفق عليها.
المعايير __ مع  يتناسب  بما  األصول  بنود  لبعض  اإلهالك  نسب  تعديل 

المحاسبية المتعارف عليها.
وكالء __ مع  اآلجل  للتوريد  االتفاقيات  من  عدد  توقيع  في  اإلستمرار 

ومسوقي المواد التموينية الغذائية وغير الغذائية تتضمن خصومات 
وحوافز مسحوبات وتخفيض المشتريات النقدية للحد األدنى وسحب 

المنتجات منتهية الصالحية.
الشركة __ لمواقع  والوقائية  األساسية  الدورية  الصيانة  أعمال  إستمرار 

وبما ال يتعارض مع أعمال التطوير المخطط القيام بها ضمن مشروع 
تطبيق الهوية التجارية.

اعتماد موازنة عام 2017م.__
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بفعاليات __ العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  كل  تحتفل 
أسبوع مرور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تشكل 
اإلسبوع  لهذا  اإلعداد  مهمة  تتولى  الصلة  ذات  الجهات  من  لجان 
والتنسيق  بالتعاون  المبتغاة  الغايات  وتحقيق  النجاح  له  يكفل  لما 
الصلة  ذات  الخاصة  والشركات  الحكومية  والهيئات  ال��وزارات  مع 
بين  المروري  الوعي  زي��ادة  بهدف  الفعاليات  من  مجموعة  وتعد 
من  المرورية  المشاكل  لخطورة  إدراك��ًا  والمقيمين  المواطنين 
بشرية  خسائر  من  تسببه  وما  واالجتماعية  االقتصادية  النواحي 
في  ويشارك   ، حافلة  توع�وية  برامج  اإلسبوع  لهذا  وتعد  ومادية 
والكشافة  والكليات  المدارس  وطالبات  وطلبة  الهيئات  فعالياتها 
الحكومية والخاصة،  إلى جانب األجهزة والمؤسسات  والمرشدات 

توزيع  ويتم  والندوات  المحاضرات  الفعاليات  هذه  ضمن  وتقدم 
الكتيبات والمطبوعات اإلرشادية لجميع المواطنين والمقيمين من 

مستخدمي الطريق . 
إطار  في  محددًا  شعارًا  المرور  إلسبوع  يكون  عام  كل  في  وعادًة   
من  الهدف  ويأتي  المكثفة  والميدانية  اإلعالمية  التوعية  حمالت 
إقامة إسبوع المرور للتوعية بالمشاكل المرورية وما ينتج عنها من 
أضرار بشرية ومادية ، فمن خالل حمالت التوعية والفعاليات األخرى 
المصاحبة يتم تسليط الضوء على مواطن الخطأ والقصور وطرق 
يحدد  )قرارك  بعنوان  العام  لهذا  الحملة  كانت  وقد   ، معالجتها 

مصيرك( والذي حرص النادي السعودي للسيارات بالمشاركة فيه.

وأيضًا 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.__
الطرق __ على  مواقعها  ببعض  الحج  موسم  خالل  مخيمات  توفير 

السريعة.

على مستوى أنشطة التسويق والتواصل االجتماعي
 )www.sasco.com.sa( اإللكتروني  الشركة  المستمر لموقع  التحديث 
والشركات التابعة لها. باإلضافة إلى المواقع االجتماعية األخرى على 

الروابط التالية:
__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/

__https://www.facebook.com/Sasco-palm-613438065491715/

__https://www.facebook.com/Super-8-Hotel-

Riyadh-1777669312470879/

__http://instagram.com/sasco_ksa

__http://instagram.com/sata_ksa

__http://instagram.com/sasco_palm

__http://instagram.com/super8.riyadh

__http://cutt.us/dxrT

__https://plus.google.com/117174656605659302922

__ 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

على مستوى التطوير التنظيمي واإلداري
الجهات __ مع  للشركة  األساسي  النظام  تعديل  إعتماد  متابعة 

المعنية بما يتماشى مع نظام الشركات الجديد.
اإلستمرار في تفعيل أنظمة الحوكمة وزيادة الشفافية واإلفصاح.__
متابعة أي تشريعات جديدة تصدر من الجهات الرسمية لتطبيقها.__
الشركة __ متطلبات  لسد  المؤهلة  الكوادر  استقطاب  في  اإلستمرار 

من الوظائف اإلدارية المختلفة السيما الوظائف القيادية.
إعداد البرامج التدريبية لكافة المستويات اإلدارية.__
إستقدام عدد )22( سائق جديد لدعم التوسع في شركة أسطول __

النقل.
“ه��دف” __ البشرية  ال��م��وارد  صندوق  دع��م  اتفاقية  في  اإلستمرار 

من  ع��دد  في  الطموح  السعودي  الشباب  وتعيين  الستقطاب 
المناصب الوظيفية المتاحة.

الشركة __ تصنيف  على  والمحافظة  الوظائف  توطين  في  اإلستمرار 
وشركاتها التابعة ضمن النطاق األخضر.

والموظفين  __ المشرفين  من  عمل  فريق  وتأهيل  وتدريب  تعيين 
لتغطية واستيعاب اإلفتتاحات المتوقعة لعام 2017م بشركة واحة 

ساسكو.

جمعيات المساهمين خالل عام 2016م
الجمعية العامة العادية الخامسة والثالثون:

االجتماع األول في 13 أبريل 2016م.
االجتماع الثاني في 20 أبريل 2016م حيث أُقرت جميع بنود جدول 

األعمال على النحو التالي:
الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي . 1

المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
المنتهي . 2 المالي  للعام  الحسابات  مراجع  تقرير  على  الموافقة 

في 31 ديسمبر 2015م.
الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي . 3

المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
نقدية . 4 أرب���اح  بتوزيع  اإلدارة  مجلس  توصية  على  الموافقة 

لكل  ريال  نصف  بواقع  2015م  المالي  العام  عن  للمساهمين 
سهم وبإجمالي مبلغ 27 مليون ريال أي بما يعادل 5% من رأس 
مال الشركة على أن تكون أحقية األرباح للمساهمين المقيدين 
في سجالت الشركة بنهاية تداول يوم إجتماع الجمعية العامة 

في 20 أبريل 2016م.
الموافقة على التعامالت مع األطراف ذات العالقة.. 5
الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي . 6

المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
المحاسبون . 7 »مكتب  الحسابات  مراقب  إختيار  على  الموافقة 

المرشح من قبل  – محاسبون ومراجعون قانونيون«  المتحدون 
2016م  المالي  للعام  المالية  القوائم  لمراجعة  المراجعة  لجنة 
العام  من  األول  الربع  فيها  بما  سنوية  الربع  المالية  والبيانات 

المالي 2017م وتحديد أتعابه.

على مستوى المسئولية االجتماعية
األمم __ إعالن  لدعم  للسيارات  الدولي  اإلتحاد  مبادرة  من  إنطالقًا 

العمل  من  سنوات  عشرة  لتخصيص  2011م  العام  في  المتحدة 
تعتبر  السعودية  العربية  المملكة  أن  وحيث   ، المرورية  للسالمة 
ال��ح��وادث  إص��اب��ات  م��ن  المعدالت  أعلى  لديها  التي  ال���دول  م��ن 
استمرت   ، المجتمع  تجاه  بمسئوليته  بااللتزام  ووف��اًء   ، المرورية 
التابعة  الشركات  »إحدى  )ساتا(  للسيارات  السعودي  النادي  شركة 
لشركة ساسكو« بالمشاركة في العديد من األنشطة والفعاليات 
عدد  وتخفيض  المرورية  السالمة  بأهمية  للتوعية  االجتماعية 

الحوادث والوفيات.
)ساتا( خالل شهر  النادي السعودي للسيارات  فقد أطلقت شركة 
السالمة  حول  الوعي  زيادة  إلى  تهدف  توعوية  حملة  2016م  مارس 
االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  الحملة  وبثت   ، لألطفال  المرورية 
تحت  الرسائل  من  عددًا  المطبوعات  وبعض  اإلعالنية  واللوحات 
شعار )َعّلمِتك( تركز على عدد من المفاهيم التي تدعم السالمة 
الخاطئة  العادات  بعض  وُتصحح   ، والرضع  األطفال  لفئة  المرورية 
الرسائل  بين  ومن  التقدير  سوء  أو  الجهل  أو  اإلهمال  عن  الناجمة 
التصاميم  من  عدد  عبر  نشرها  على  الحملة  عملت  التي  التوعية 
والوضعية   ، باألطفال  الخاص  األم��ان  كرسي  أهمية   ، الجذابة 
شأنها  من  والتي  السيارة  في  والرضع  األطفال  لجلوس  الصحيحة 

المساهمة في تقليل الوفيات في حال الحوادث -القدر اهلل.
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مجلس اإلدارة واللجان
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إقرارات المجلس 
أن سجالت الحسابات ُأعّدت بالشكل الصحيح. __
أن نظام الرقابة الداخلية ُأعّد على أسس سليمة وُنّفذ بفاعلية.__
أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.__

تأكيدات المجلس 
مجلس __ أعضاء  أحد  بموجبه  تنازل  اتفاق  أو  ترتيبات  أي  يوجد  ال 

اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض كما ال يوجد 
أي  عن  الشركة  مساهمي  أحد  بموجبه  تنازل  اتفاق  أو  ترتيبات  أي 

حقوق في األرباح.

اجتماعات المجلس 
يبين الجدول التالي سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2016م  )الدورة الحادية عشر( على النحو التالي:

اسم العضوم
اجتماع رقم 

)1(
2016/02/18م

اجتماع رقم 
)2(

2016/06/20م

اجتماع رقم 
)3(

2016/09/27م

اجتماع رقم 
)4(

2016/12/06م

اجتماع رقم 
)5(

2016/12/27م

نسبة 
الحضور

100%✓✓✓✓✓األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي1

100%✓✓✓✓✓األستاذ/ ناصر بن عبد اهلل العوفي2

100%✓✓✓✓✓األستاذ/ سليمان بن علي الخضير3

100%✓✓✓✓✓األستاذ/ عجالن بن عبد الرحمن العجالن4

60%اعتذر✓✓✓اعتذر األستاذ/ ماجد بن محمد العثمان5

100%✓✓✓✓✓األستاذ/ رياض بن صالح المالك6

100%✓✓✓✓✓األستاذ/ علي بن محمد أبا الخيل7

60%اعتذرهاتفيًا✓اعتذر✓األستاذ/ فواز بن سليمان الراجحي8

100%✓✓✓✓✓األستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي 9

× تفويض أحد أعضاء المجلس. ✓_حضور أصالة   

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 مقابل ذلك.
اليوجد وصف ألي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة __

أو حقوق  أو مذكرات حق إكتتاب  أوراق مالية تعاقدية  أو  للتحويل 
مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

اليوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين __
قابلة لالسترداد.

مجلس اإلدارة واللجان
تشكيل المجلس 

تولى مجلس اإلدارة الحالي إدارة الشركة للدورة الحادية عشر إعتبارًا من تاريخ 2015/06/30م ولمدة ثالث سنوات تنتهي في 2018/06/29م .

تصنيف األعضاء 

البيان
أعضاء المجلس 

التنفيذيين

أعضاء المجلس غير 

التنفيذيين / المستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت 

والتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

3.954.999-1.702.375الرواتب والتعويضات 

-63.000165.000البدالت 

190.000-1.783.140المكافآت الدورية والسنوية 

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى 
تدفع بشكل شهري أو سنوي 

---

 تصنيف العضويةالمنصباالسمم

غير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارة � رئيس اللجنة التنفيذيةاألستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي1

مستقلعضو مجلس اإلدارة � رئيس لجنة المراجعةاألستاذ/ ناصر بن عبد اهلل العوفي2

مستقلعضو مجلس اإلدارة � عضو لجنة المراجعةاألستاذ/ سليمان بن علي الخضير3

مستقلعضو مجلس اإلدارة � رئيس لجنة الترشيحات والمكافآتاألستاذ/ عجالن بن عبد الرحمن العجالن4

مستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ ماجد بن محمد العثمان5

األستاذ/ رياض بن صالح المالك6
عضو مجلس اإلدارة � عضو اللجنة التنفيذية ، عضو لجنة 

الترشيحات والمكافآت – الرئيس التنفيذي
تنفيذي

مستقلعضو مجلس اإلدارة � عضو لجنة الترشيحات والمكافآتاألستاذ/ علي بن محمد أبا الخيل7

مستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ فواز بن سليمان الراجحي8

تنفيذيعضو مجلس اإلدارة � عضو اللجنة التنفيذية – العضو المنتدباألستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي9

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
بمبلغ __ المنبثقة  واللجان  اإلدارة  مجلس  جلسات  حضور  بدل  على  2016م  ديسمبر   31 في  المنتهي  المالي  العام  خالل  المجلس  أعضاء  حصل 

)228.000( ريال سعودي.
حصل أعضاء لجنة المراجعة من خارج المجلس على مكافآت وبدالت حضور اجتماعات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م  بلغت __

)95.000( ريال سعودي.

المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار والتنفيذيين 
يوضح البيان التالي ما تم صرفه ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركة كما يلي:
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✓_تم التبليغ.
     وسيتم تجديد الموافقة على هذه األعمال والعقود من الجمعية العامة للمساهمين القادمة.

البيانذوي العالقةالعقود/األعمالالجهة
تبليغ

المجلس
تبليغ

الجمعية

م��������واق��������ع 
من  مستأجرة 
ق���ب���ل ش��رك��ة 
للخدمات  زيتي 

البترولية

زيتي  ش��رك��ة  اس��ت��ئ��ج��ار 
عدد  البترولية  للخدمات 
بعض  م��ن  م��واق��ع   )7(
فيها  ال��ت��ي  ال��ش��رك��ات 
غير  أو  )مباشرة  مصلحة 
مباشرة( قبل االستحواذ 

عليها.

أ. إبراهيم بن محمد الحديثي
نهاز  ش��رك��ة  إدارة  م��ج��ل��س  ع��ض��و 
لالستثمار )يمتلك 0.02% من رأس مالها(، 
نجمة  ش��رك��ة  إدارة  مجلس  رئ��ي��س 
حصة  )يمتلك  ل��ل��ع��ق��ارات  ال��م��دائ��ن 
مباشرة وغير مباشرة 97.75% من رأس 
شركة  إدارة  مجلس  رئيس   ، مالها( 
مجموعة نجمة المدائن )يمتلك حصة 
مباشرة وغير مباشرة 97.75% من رأس 
مالها( ، رئيس مجلس إدارة شركة زوايا 
وغير  مباشرة  حصة  )يمتلك  العقارية 

مباشرة 42.96% من رأس مالها(.

أ. ماجد بن محمد العثمان
نجمة  ش��رك��ة  إدارة  مجلس  ع��ض��و 
المنتدب  العضو   ، للعقارات  المدائن 
لشركة مجموعة نجمة المدائن، عضو 
العقارية  زواي��ا  شركة  إدارة  مجلس 

)يمتلك حصة 0.29% من رأس مالها(.

أ. سلطان بن محمد الحديثي
نهاز  ش��رك��ة  إدارة  م��ج��ل��س  ع��ض��و 
لالستثمار )يمتلك 0.02% من رأس مالها(، 
نجمة  ش��رك��ة  إدارة  مجلس  ع��ض��و 
مجلس  عضو   ، للعقارات  ال��م��دائ��ن 
 ، إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن 
العضو المنتدب لشركة زوايا العقارية 

)يمتلك 1.8% من رأس مالها(.

م��ح��ط��ت��ي��ن م��ن 
ش�����رك�����ة ن���ه���از 
 3  ، ل��الس��ت��ث��م��ار 
م���ح���ط���ات م��ن 
ش���رك���ة ن��ج��م��ة 
المدائن للعقارات، 
من  م��ن  محطة 
نجمة  مجموعة 
المدائن ، ومحطة 
م��������ن ش����رك����ة 
زواي���ا ال��ع��ق��اري��ة ، 
بإجمالي مبلغ 2.4 

مليون ريال.

✓✓

األعمال والعقود التي فيها مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين
مجلس اإلدارة

توجد أعمال وعقود ذات مصلحة لبعض أعضاء مجلس اإلدارة علي النحو التالي:

✓_تم التبليغ.
     وسيتم تجديد الموافقة على هذه األعمال والعقود من الجمعية العامة للمساهمين القادمة.

البيانذوي العالقةالعقود/األعمالالجهة
تبليغ

المجلس
تبليغ

الجمعية

ش���رك���ة ن��ه��از 
لالستثمار

عقد استئجار موقع من 
لالستثمار  ن��ه��از  ش��رك��ة 
ب���غ���رض اس��ت��خ��دام��ه��ا 
أسطول  لشركة  كمقر 
تابعة(  )ش��رك��ة  النقل 

وسكن للعمالة.

أ. إبراهيم بن محمد الحديثي
)عضو بمجلس اإلدارة ويمتلك 0.02% من 

رأس المال(

أ. سلطان بن محمد الحديثي
 %0.02 ويمتلك  اإلدارة  بمجلس   )عضو 

من رأس المال(

ق��ي��م��ة ال��ع��ق��د 
ري���ال  أل����ف   368
عام  لمدة  سنويًا 
ه��ج��رى ت��ب��دأ من 

1437/04/16ه�.

✓✓

ش��رك��ة داك��ن 
اإلعالمية

وأعمال  خدمات  تقديم 
ف���ي م���ج���ال ال��دع��اي��ة 

واإلعالن.

أ. إبراهيم بن محمد الحديثي
)يمتلك 33.34% من رأس المال(

أ. ماجد بن محمد العثمان
)يمتلك 33.33% من رأس المال(

أ. سلطان بن محمد الحديثي
)يمتلك 33.33% من رأس المال(

أع����م����ال دع���اي���ة 
بمبل��غ   وإع����الن 

49.8 ألف ريال.
✓✓

ُملكية  شركة 
لالستثمار

إدارة محفظة استثمارية 
ري��ال  م��ل��ي��ون   50 بمبلغ 

بشركة األهلي المالية.

أ. إبراهيم بن محمد الحديثي
 %17.67 ويمتلك  اإلدارة  بمجلس  )عضو 

من رأس المال(

أ. سليمان بن علي الخضير
)يمتلك 0.67% من رأس المال(

أ. ماجد بن محمد العثمان
)يمتلك 0.67% من رأس المال(

أ. سلطان بن محمد الحديثي
 %21.45 ويمتلك  اإلدارة  بمجلس  )عضو 

من رأس المال(

إدارة  ع����ق����د 
بقيمة  محفظة 

50 مليون ريال.
✓✓
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البيانذوي العالقةالعقود/األعمالالجهة
تبليغ

المجلس
تبليغ

الجمعية

نجمة  ش��رك��ة 
للسفر  المدائن 

والسياحة

م���س���ح���وب���ات ت���ذاك���ر 
للخدمات  زيتي  لشركة 

البترولية

أ. إبراهيم بن محمد الحديثي
مجموعة  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 

نجمة المدائن .
أ. ماجد بن محمد العثمان

مجموعة  لشركة  المنتدب  العضو 
نجمة المدائن .

أ. سلطان بن محمد الحديثي
مجموعة  شركة  إدارة  مجلس  عضو 

نجمة المدائن.

عام  خ��الل  بلغت 
 153.3 مبلغ  2016م 

ألف ريال .
✓✓

نجمة  ش��رك��ة 
المشاريع

أ. إبراهيم بن محمد الحديثي
بشركة  مباشرة  غير  حصة  يمتلك 
من   )%98.78( تبلغ  المشاريع  نجمة 
وشركة  المدائن  نجمة  شركتي  خالل 

إبراهيم الحديثي لإلستثمار.
أ. ماجد بن محمد العثمان

رئيس مجلس المديرين بشركة نجمة 
المشاريع

أ. سلطان بن محمد الحديثي
مجموعة  شركة  إدارة  مجلس  عضو 

نجمة المدائن.

يتعدى  ال  أن  على 
ع���دد ال��م��ش��اري��ع 
التي يتم ترسيتها 
ع����ل����ى ش���رك���ة 
المشاريع  نجمة 
من   %20 ن��س��ب��ة 
إجمالي المشاريع 

السنوية.

تعامالت  توجد  ال 
حتى تاريخه.

✓✓

✓_تم التبليغ.
     وسيتم تجديد الموافقة على هذه األعمال والعقود من الجمعية العامة للمساهمين القادمة.

البيانذوي العالقةالعقود/األعمالالجهة
تبليغ

المجلس
تبليغ

الجمعية

م���ش���ت���ري���ات 
وق����������ود م��ن 
ش���رك���ة زي��ت��ي 
ل���ل���خ���دم���ات 
ال���ب���ت���رول���ي���ة 
وإس���ت���ئ���ج���ار 
إعالنية  لوحات 

وغرف سكنية

نهاز  )ش��رك��ة  قبل  م��ن 
ش��رك��ة   ، ل��الس��ت��ث��م��ار 
إب���راه���ي���م ال��ح��دي��ث��ي ، 
المشاريع،  نجمة  شركة 
المدائن  نجمة  ش��رك��ة 
ل���ل���ع���ق���ارات وش���رك���ة 
ال���ح���راس���ات األم��ن��ي��ة ، 
شركة زوايا ، شركة بوابة 

المرح، أ. ماجد العثمان(.

أ. إبراهيم بن محمد الحديثي
نهاز  ش��رك��ة  إدارة  م��ج��ل��س  ع��ض��و 
لالستثمار )يمتلك 0.02% من رأس مالها(، 
إبراهيم  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 
وغير  مباشرة  حصة  )يمتلك  الحديثي 
مباشرة 98.25% من رأس مالها( ، رئيس 
المشاريع  نجمة  شركة  إدارة  مجلس 
مباشرة  وغير  مباشرة  حصة  )يمتلك 
مجلس  رئيس   ، مالها(  رأس  من   %5
المدائن  نجمة  مجموعة  شركة  إدارة 
مباشرة  وغير  مباشرة  حصة  )يمتلك 
97.75% من رأس مالها(  ، رئيس مجلس 
األمنية  الحراسات  شركة  شركة  إدارة 
مباشرة  وغير  مباشرة  حصة  )يمتلك 
100% من رأس مالها(، رئيس مجلس إدارة 
حصة  )يمتلك  العقارية  زواي��ا  شركة 
رأس  من   %42.96 مباشرة  وغير  مباشرة 
شركة  إدارة  مجلس  رئيس   ، مالها( 
نجمة المدائن للعقارات )يمتلك حصة 
مباشرة وغير مباشرة 97.75% من رأس 
شركة  إدارة  مجلس  رئيس   ، مالها( 
بوابة المرح )يمتلك حصة مباشرة وغير 

مباشرة 97.75% من رأس مالها(.
أ. ماجد بن محمد العثمان

نجمة  ل��ش��رك��ة  ال��م��ن��ت��دب  ال��ع��ض��و 
لشركة  المنتدب  العضو  المشاريع، 
العضو   ، للعقارات  ال��م��دائ��ن  نجمة 
العضو   ، المرح  بوابة  لشركة  المنتدب 
األمنية،  الحراسات  لشركة  المنتدب 
زواي���ا  ش��رك��ة  إدارة  م��ج��ل��س  ع��ض��و 
رأس  من   %0.29 حصة  )يمتلك  العقارية 

مالها(.
أ. سلطان بن محمد الحديثي

نهاز  ش��رك��ة  إدارة  م��ج��ل��س  ع��ض��و 
لالستثمار )يمتلك 0.02% من رأس مالها(، 
نجمة  ش��رك��ة  إدارة  مجلس  ع��ض��و 
المدائن للعقارات ، عضو مجلس إدارة 
شركة بوابة المرح ، عضو مجلس إدارة 
العضو   ، األمنية  ال��ح��راس��ات  شركة 
المنتدب لشركة زوايا العقارية )يمتلك 

1.8% من رأس مالها(.

بلغت خالل عام 
2016م مبلغ 530.4 

ألف ريال ، عبارة 
عن إستئجار غرف 

ولوحات بقيمة 
68.9 ألف ريال ، 

وقيمة مشتريات 
محروفات بقيمة 

461.5 ألف ريال.

✓✓

✓_تم التبليغ.
     وسيتم تجديد الموافقة على هذه األعمال والعقود من الجمعية العامة للمساهمين القادمة.

المدراء التنفيذيين
ال توجد أي أعمال أو عقود فيها مصلحة للرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي مدير تنفيذي أو ألي شخص ذو عالقة بأي منهم.
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لجنة المراجعة 
تضم كل من : 

1- األستاذ/ ناصر بن عبد اهلل العوفـي   
عضو مجلس اإلدارة   )رئيس لجنة المراجعة(   

2- الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد   
عضو لجنة المراجعة  )عضو من خارج المجلس(  

3- األستاذ/ سليمان بن علي الخضير   
      عضو مجلس اإلدارة   )عضو لجنة المراجعة(

اإلختصاصات والمهام
أجل __ من  الشركة  في  الداخلية  المراجعة  أنشطة  على  اإلش��راف 

التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهام التي حددها 
مجلس اإلدارة.

دراسة تقارير ومالحظات إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها.__
رأيها __ عن  مكتوب  تقرير  ووض��ع  الداخلية  الرقابة  نظام  دراس��ة 

وتوصياتها في شأنه.
وفصلهم __ القانونيين  المحاسبين  بتعيين  اإلدارة  لمجلس  التوصية 

وتحديد أتعابهم والتأكد من استقالليتهم.
نطاق __ خارج  عمل  أي  واعتماد  القانونيين  المحاسبين  أعمال  متابعة 

أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها __

عليها.
ومتابعة __ القانوني  المحاسب  من  المقدم  اإلدارة  خطاب  دراس��ة 

مالحظاته والتوصية بشأنها.
دراسة خطة المراجعة الداخلية مع المراجع الداخلي والتأكد من __

تطبيقها.
المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس __ القوائم  دراسة 

اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
والتوصية __ ال��رأي  وإب���داء  المتبعة  المحاسبية  السياسات  دراس��ة 

لمجلس اإلدارة في شأنها.
المراجعة __ أنظمة  وتقويم  للمخاطر  الشركة  فاعلية  تقويم 

اإلدارة  تقارير  ومراجعة   ، واإلداري��ة  المالية  التقارير  ودقة  الداخلية، 
أعمال  ومراقبة   ، اإلشرافية  السلطات  تطلبها  التي  والمعلومات 
وضمان  بينهم  فيما  والتنسيق  والداخليين  الخارجيين  المراجعين 

اإللتزام بقواعد التعامالت المالية واإلدارية والسلوك المهني.

اسم العضوم
اجتماع رقم )1(

2016/04/25م
اجتماع رقم )2(

2016/05/16م
اجتماع رقم )3(

2016/09/05م
اجتماع رقم )4(

2016/12/26م
نسبة 
الحضور

100%✓✓✓✓األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي1

100%✓✓✓✓األستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي2

100%✓✓✓✓األستاذ/ رياض بن صالح المالك3

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

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

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

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

من وقوع الغش واألخطاء الجسيمة.

أهم اإلنجازات
اعتماد خطة عمل المراجعة الداخلية بالشركة ومتابعتها.__
التوصيات __ ورفع  المختلفة  الداخلية  المراجعة  تقارير  على  اإلطالع 

بشأنها.
االستشارية __ المكاتب  إح��دى  مع  المخاطر  تقييم  تقارير  متابعة 

والتوصية بشأنها.
التوصيات __ ورف��ع  سنوية  والربع  السنوية  المالية  القوائم  دراس��ة 

بشأنها.
التأكد من استقاللية المراجع الخارجي للشركة.__
التوصية بإختيار المحاسبين القانونيين للشركة. __
اإلطالع على هيكل إدارة المراجعة الداخلية ورفع التوصيات بشأن __

ذلك.
متابعة خطة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية.__

✓_حضور أصالة

االجتماعات
يبين الجدول التالي سجل حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل عام 2016م )الدورة الحادية عشر( على النحو التالي:

اللجنة التنفيذية 
تضم كل من : 

1- األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي
رئيس مجلس اإلدارة  )رئيس اللجنة التنفيذية(   

2- األستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي
عضو مجلس اإلدارة  )عضو اللجنة التنفيذية( العضو المنتدب  

3- األستاذ/ رياض بن صالح المالك 
عضو مجلس اإلدارة  )عضو اللجنة التنفيذية( الرئيس التنفيذي   

االختصاصات والمهام
الخاصة __ والميزانيات  والتشغيلية  اإلستراتيجية  الخطط  دراس��ة 

بالشركة وإبداء الرأي لعرضها على مجلس اإلدارة. 
القرارات __ واتخاذ  الشركة  مشاريع  جميع  تنفيذ  ومتابعة  مراجعة 

التي  المعوقات  ومناقشة  لها،  المفوضة  الصالحيات  بموجب 
وسبل  مسبباتها  واستجالء  المختلفة  المشاريع  تنفيذ  تصادف 

معالجتها والتوصية بالحلول المناسبة لها.
دراسة وتقديم الموافقات المبدئية حول الموضوعات ذات األهمية __

العالية التي تتطلب إصدار قرارات من قبل مجلس اإلدارة.
اتخاذ القرارات حول المسائل المخولة لها من المجلس التي تكون __

للشركة،  التنفيذي  والرئيس  المنتدب  العضو  صالحية  نطاق  خارج 
باالستثمارات  عالقة  لها  مواضيع  على  المسائل  تلك  تشتمل  وقد 
والنفقات  المعلومات  وتقنية  والتعويض  البشرية  وال��م��وارد 

الرأسمالية والمشتريات وغيرها في الحدود المخولة للجنة.
تحديد أهداف االستثمار والسياسات االستثمارية للشركة ويشمل ذلك:__

األصول المسموح بها لالستثمار وفقًا للقيود النظامية المتبعة._❖
تحديد أنواع األصول._❖
باالستثمارات _❖ المتعلقة  المدى  طويلة  واأله���داف  السياسات 

وعمالت  األص��ول  وتنوع  المخاطر  تحمل  مستويات  وبتحديد 
االستثمار واإلختيار بين االستثمار داخليًا وخارجيًا.

تحديد طبيعة ترتيبات إدارة االستثمار والوصاية عليها._❖
تعيين مدراء وأمناء المحافظ االستثمارية وتقييم أدائهم بشكل _❖

دوري.
تحديد كيفية ومدى تكرار قياس تحليل األداء._❖
السياسة _❖ حسب  االستثمار  عمليات  مختلف  على  الموافقة 

االستثمارية المحددة ، ويمكن للجنة التنفيذية تخويل صالحيات 
المالي  العام/المدير  للمدير  معينة  مالية  حدود  في  الموافقة 
التفويض  لشروط  وفقًا  إنفراد  على  أو  بالتضامن  إما  لممارستها 

الممنوح.
بناء على تقييم _❖ السياسة االستثمارية للشركة  مراجعة ودراسة 

األداء.
االستثمار _❖ إستراتيجيات  نجاح  لتحديد  االستثمار  نتائج  تقييم 

المنفذة وتقديم تقارير عن نتائج االستثمار إلى المجلس والتأكد 
من التقيد بالسياسة االستثمارية والمبادئ االسترشادية الرئيسية.

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

التي __ القرارات  واتخاذ  الشركة  إدارة  مع  اإلداري��ة  اللوائح  مراجعة 
تمكن اإلدارة من وضعها موضع التنفيذ.

الحكومية __ الجهات  في  المسئولين  كبار  مع  اإلت��ص��االت  إج��راء 
واألهلية لتذليل الصعاب التي تعترض أعمال الشركة وشرح برامجها 

للمسئولين.
تقويم التصاميم والمواصفات الفنية وإبداء التوصيات المناسبة.__
مجلس __ يفوض  التي  الموضوعات  بشأن  المناسبة  القرارات  اتخاذ 

اإلدارة اللجنة بمناقشتها واإلطالع عليها واتخاذ القرارات المناسبة 
بشأنها.

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

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

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

أهم اإلنجازات
متابعة األداء المالي والتشغيلي للشركة وشركاتها التابعة.__
والرفع __ التابعة  وشركاتها  للشركة  التقديرية  الموازنة  اعتماد 

بالتوصيات إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها.
تقييم استثمارات الشركة والسيولة بها ورفع التوصيات بشأنها إلى __

مجلس اإلدارة.
التنسيق مع إدارة الشركة للعمل على سبل تخفيض التكاليف.__
متابعة الجهات الحكومية المعنية بأراضي ومواقع الشركة ورفع __

التوصيات بشأنها.
متابعة تنفيذ مشاريع الشركة.__
طريق __ على  المطار  بمحطة  فندق  بإنشاء  اإلدارة  لمجلس  التوصية 

الملك سلمان.
إعتماد مكتب هندسي لتصميم المقر الرئيسي للشركة.__
متابعة قضايا الشركة.__
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ملكية حصص جوهرية 
يوضح الجدول التالي الجهات التي تتملك حصصًا جوهرية في الشركة والتغيرات خالل عام 2016م كما يلي:

اإلسمم
نسبة التملك

نسبة التغير31 ديسمبر 2016مالتغير31 ديسمبر 2015م

-11.75%-11.75%شركة نهاز لالستثمار التجاري1

-11.56%-11.56%األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي2

إقرار : فيما يتعلق باإلشعارات المتعلقة بملكية حصص كبيرة من األسهم وتغيرها خالل العام طبقًا للمادة )43( والمادة )45( من قواعد التسجيل 
واإلدارج الصادرة من هيئة السوق المالية ، تود الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو( بأنها لم تتلق أي إخطار من نوعه من كبار 

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

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

اإلسمم
الشركات المشارك فيها

غير مدرجةمدرجة

-األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي1

شركة مجموعة نجمة المدائن_❖
شركة أكوان العقارية_❖
شركة إبراهيم محمد الحديثي لالستثمار_❖
شركة زوايا العقارية_❖
شركة نهاز لالستثمار_❖
شركة المجمعات التجارية المتخصصة )بلدا(_❖
شركة ُملكية لالستثمار_❖

شركة أسمنت المتحدة الصناعية_❖-األستاذ/  ناصر بن عبد اهلل العوفي2

--األستاذ/ سليمان بن علي الخضير3

4
الرحمن  ع��ب��د  ب��ن  ع��ج��الن  األس���ت���اذ/ 

العجالن
الحكير  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ف���واز  ش��رك��ة 

وشركاه
-

-األستاذ/ ماجد بن محمد العثمان5

شركة مجموعة نجمة المدائن_❖
شركة زوايا العقارية_❖
شركة المجمعات التجارية المتخصصة )بلدا(_❖
شركة إبراهيم محمد الحديثي لالستثمار_❖

--األستاذ/ رياض بن صالح المالك6

-األستاذ/ علي بن محمد أبا الخيل7
شركة سند

شركة إسكان للتنمية واالستثمار

--األستاذ/ فواز بن سليمان الراجحي8

شركة اتحاد مصانع األسالكاألستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي9

شركة مجموعة نجمة المدائن_❖
شركة زوايا العقارية_❖
شركة نهاز لالستثمار_❖
شركة ُملكية لالستثمار_❖

لجنة الترشيحات والمكافآت 
تضم كل من : 

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

2-األستاذ/ رياض بن صالح المالك 
     عضو مجلس اإلدارة 

3- )عضو لجنة الترشيحات والمكافآت( الرئيس التنفيذي
4-األستاذ/ علي بن محمد أبا الخيل

     عضو مجلس اإلدارة  )عضو لجنة الترشيحات والمكافآت(

االختصاصات والمهام
وفقًا __ المجلس  لعضوية  بالترشيح  اإلدارة  لمجلس  التوصية 

للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص 
سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.

المناسبة __ المهارات  من  المطلوبة  لالحتياجات  السنوية  المراجعة 
والمؤهالت  ل��ل��ق��درات  وص��ف  وإع���داد  اإلدارة  مجلس  لعضوية 
المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة ، بما في ذلك تحديد الوقت الذي 

يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة.
بالشركة __ العليا  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  هيكل  مراجعة 

ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس وإقتراح معالجتها بما __

يتفق مع مصلحة الشركة.

اسم العضوم

اجتماع 

رقم )1(

2016/01/07م

اجتماع 

رقم )2(

2016/01/18م

اجتماع 

رقم )3(

2016/02/17م

اجتماع 

رقم )4(

2016/04/20م

اجتماع 

رقم )5(

2016/06/16م

اجتماع 

رقم )6(

2016/07/21م

اجتماع 

رقم )7(

2016/10/18م

اجتماع 

رقم )8(

2016/11/06م

نسبة 

الحضور

1
األستاذ/ ناصر بن عبد اهلل 

العوفي
✓✓✓✓✓✓✓✓%100

2
الدكتور/ عبدالرحمن بن 

إبراهيم الحميد
عضو من خارج المجلس

62.50%✓✓اعتذراعتذراعتذر✓✓✓

3
األستاذ/ سليمان بن علي 

الخضير
87.50%✓✓✓✓✓اعتذر

✓_حضور أصالة

✓_حضور أصالة

وعدم __  ، المستقلين  األعضاء  استقاللية  من  سنوي  بشكل  التأكد 
مجلس  عضوية  يشغل  العضو  كان  إذا  مصالح  تعارض  أي  وجود 

إدارة شركة أخرى.
وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة __

استخدام  السياسات  تلك  وضع  عند  ويراعى   ، التنفيذيين  وكبار 
معايير ترتبط باألداء.

أهم اإلنجازات
المراجعة الدورية لهيكل مجلس اإلدارة.__
التأكد من استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة.__
أعضاء __ ألحد  يكون  التي  والعقود  األعمال  عن  التبليغ  على  اإلطالع 

مجلس اإلدارة مصلحة فيها. 
اعتماد مكافآت وحوافز عام 2015م.__
2016م __ لعام  التجزئة  بقطاع  الخاصة  والمكافآت  الحوافز  اعتماد 

حسب السياسات المعتمدة.
اعتماد خطة اللجنة لعام 2017م من مجلس اإلدارة.__

االجتماعات
الترشيحات  لجنة  اجتماعات  حضور  سجل  التالي  ال��ج��دول  يبين 

والمكافآت خالل عام 2016م )الدورة الحادية عشر( على النحو التالي:

اسم العضوم
اجتماع رقم )1(

2016/05/25م
اجتماع رقم )2(

2016/11/01م
اجتماع رقم )3(

2016/12/06م
نسبة الحضور

100%✓✓✓األستاذ/ عجالن بن عبد الرحمن العجالن1

100%✓✓✓األستاذ/ رياض بن صالح المال��ك2

100%✓✓✓األستاذ/ علي بن محمد أبا الخيل3

االجتماعات
يبين الجدول التالي سجل حضور اجتماعات لجنة المراجعة خالل عام 2016م )الدورة الحادية عشر( على النحو التالي:
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اإلسمم
الملكية

31 ديسمبر 2016مالتغيربداية الفترة
نسبة
التغير

-6.245.352 سهم-6.245.352 سهماألستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي1

-1.200 سهم-1.200 سهماألستاذ/ ناصر بن عبد اهلل العوفي2

-198.658 سهم-198.658 سهماألستاذ/ سليمان بن على الخضير3

-1.200 سهم-1.200 سهماألستاذ/ عجالن بن عبد الرحمن العجالن4

-67.249 سهم-67.249 سهماألستاذ/ ماجد بن محمد العثمان5

-1.200 سهم-1.200 سهماألستاذ/ رياض بن صالح المالك6

-1.200 سهم-1.200 سهماألستاذ/ علي بن محمد أبا الخيل7

-1.000 سهم-1.000 سهماألستاذ/ فواز بن سليمان الراجحي8

-62.448 سهم-62.448 سهماألستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي9

----األستاذ/ محمد بن عبداهلل المطلق10

----األستاذ/ دافيد ويلز11

----األستاذ/ عامر العياضي12

----األستاذ/ إسالم محمد خيري أحمد13

----األستاذ/ نجيب حميد يونس14

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

التوصية بخصوص مراجع الحسابات 
ال توجد هناك أي مالحظات أو تحفظات من قبل مجلس اإلدارة أو من قبل لجنة المراجعة على مراجع الحسابات الحالي مكتب »المحاسبون 
المتحدون - محاسبون ومراجعون قانونيون« علمًا بأن عام 2016م هو العام الثاني للمكتب ، ويشمل مراجعة القوائم المالية للشركة للعام 

المالي 2016م والربع األول من العام المالي 2017م.
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البيانات المالية على مستوى الشركة

المركز المالي 

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

20122013201420152016البيان

90.800.243130.957.371182.780.499175.736.265135.744.193النقدية وما في حكمها

31.370.98221.584.21334.887.75036.642.38378.324.696المدينين التجاريين

17.759.30717.250.08521.301.23727.695.79027.323.999المخزون السلعي

933.317.5961.085.496.7961.131.723.0801.301.917.8971.438.631.384إجمالي األصول

239.366.352356.834.563405.682.362569.589.205710.113.649إجمالي المطلوبات

450.000.000450.000.000450.000.000540.000.000540.000.000رأس المال

إجمالي حقوق 
المساهمين

693.951.244728.662.233726.040.718732.328.692728.517.735

763.678.934839.560.351791.550.290946.464.6641.099.121.439األصول طويلة األجل

الموجودات

2012 2013 2014 2015 2016

1,600,000,000

1,400,000,000

1,200,000,000

1,000,000,000

800,000,000

600,000,000

400,000,000

200,000,000

0

النقدية ومافي حكمهاالمخزون السلعي  المدينين التجاريينإجمالي األصول األصول طويلة األجل

البيانات المالية 
على مستوى الشركة
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قائمة الدخل 
يوضح الجدول التالي ملخص بيانات قائمة الدخل للخمس سنوات الماضية كما يلي:

20122013201420152016البيان

344.976.000368.906.614453.370.500665.048.9021.094.122.754المبيعات

)1.035.882.720()613.340.424()416.105.976()335.843.969()316.978.439(التكاليف المباشرة

27.997.56133.062.64537.264.52451.708.47858.240.034هامش الدخل

)38.657.098()35.285.668()28.717.195()24.621.845()20.753.645(المصاريف العمومية واإلدارية

38.980.62635.687.81276.539.3005.584.75710.222.617اإليرادات )المصاريف( األخرى

)3.655.000()3.391.000()3.036.000()4.328.983()1.165.607(الزكاة

45.058.93539.799.62982.050.62918.616.56726.150.553صافي الدخل

2012 2013 2014 2015 2016

1,200,000,000

1,000,000,000

800,000,000

600,000,000

400,000,000

200,000,000

0

التكاليف المباشرة  المبيعات هامش الدخل  صافي الدخل 

نسبة االنخفاض في صافي الدخل )%41.96(

80,000,000

70,000,000

60,000,000

50,000,000

40,000,000

30,000,000

20,000,000

10,000,000

0

2012 2013 2014 2015 2016

اإليرادات )المصاريف( األخرى المصاريف العمومية واإلداريةالزكاة

صافي األصول الثابتة  إجمالي الموجودات

1,600,000,000

1,400,000,000

1,200,000,000

1,000,000,000

800,000,000

600,000,000

400,000,000

200,000,000

0
2012 2013 2014 2015 2016

التغير في صافي األصول الثابتة

2012 2013 2014 2015 2016

المطلوبات وحقوق المساهمين

إجمالي المطلوباترأس المالإجمالي حقوق المساهمين 

800,000,000

700,000,000

600,000,000

500,000,000

400,000,000

300,000,000

200,000,000

100,000,000

0

نسبة النمو في حقوق المساهمين %0.05

نسبة النمو في اجمالي الموجودات %54.14
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أداء السهم 
يوضح الرسم البياني التالي أداء السهم آلخر خمس سنوات:

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

2016م2015م2014م2013م2012مالبيان

0.830.741.520.340.48ربحية السهم

ربح السهم

1.60

1.40

1.20

1,00

0.80

0.60

0.40

0.20

0

2012 2013 2014 2015 2016

0.83
0.74

1.52

0.34
0.48

قيمة السهم بالريال

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0
2012 2013 2014 2015 2016

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

2016م2015م2014م2013م2012مالبيان

83.853.15224.004.61613.749.62450.095.25062.654.964التدفقات من األنشطة التشغيلية

ال���ت���دف���ق���ات م����ن األن���ش���ط���ة 
االستثمارية

)228.889.196()67.067.998(116.172.277)198.513.124()169.580.204(

141.373.64066.933.168)78.098.773(179.270.26283.220.510التدفقات من األنشطة التمويلية

تم إعادة تبويب أرقام المقارنة لعام 2015م لتتفق مع عرض الفترة الحالية._❖

200,000,000

150,000,000

100,000,000

50,000,000

-

)50,000,000(

)100,000,000(

)150,000,000(

)200,000,000(

)250,000,000(

2012 2013 2014 2015 2016

التدفقات من األنشطة التشغيلية التدفقات من األنشطة اإلستثمارية التدفقات من األنشطة التمويلية

2012 2013 2014 2015 2016
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مؤشرات الكفاءة

20122013201420152016البيان

11.0017.0913.0018.1513.97معدل دوران المدينين

17.8519.4719.5322.1537.91معدل دوران المخزون

0.370.340.400.510.76معدل دوران األصول

2012 2013 2014 2015 2016
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0.00

معدل دوران األصولمعدل دوران المخزون معدل دوران المدينين

مؤشرات الكفاءة
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0.
76

20122013201420152016البيان

1.591.661.401.520.93نسبة السيولة

1.341.541.321.410.86نسبة السيولة السريعة

70.61%57.56%55.88%48.97%34.49%نسبة المديونية إلى حقوق المساهمين

35.76%32.38%35.85%32.87%25.65%نسبة المديونية إلى إجمالي األصول

مؤشرات السيولة والمديونية

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

مؤشرات النمو

20122013201420152016البيان

64.52%46.69%22.90%6.94%41.42%نمو المبيعات

40.47%)77.31%(106.16%)11.67%(12.46%نمو صافي الدخل

10.50%15.04%4.26%16.31%37.76%نمو األصول

0.87%)0.36%()0.36%(5.00%27.46%نمو حقوق الملكية

مؤشرات الربحية

20122013201420152016البيان

2.39%2.80%18.10%10.79%%13.06العائد على المبيعات

4.84%3.45%18.23%8.84%%10.01العائد على رأس المال

2.38%2.00%10.37%4.74%%5.90العائد على االستثمار

1.82%1.43%7.25%3.67%%4.83العائد على إجمالي األصول

3.59%2.54%11.30%5.46%%6.49العائد على حقوق الملكية
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الزكاة والمدفوعات النظامية

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

– إن وجدت – في الفترة التي يتم الربط فيها.
بتكوين  ديسمبر2016م   31 في  المنتهي  العام  خالل  الشركة  قامت 
كما  )3.655.000ر.س.(  بمبلغ  النظامية  الزكاة  لمستحقات  مخصص 
للزكاة  المكون  المخصص  من  ر.س.(   3.208.420( مبلغ  بسداد  قامت 

حتى عام 2015م.

الزكاة والدخل ومن خالل أحد المكاتب  تتابع الشركة مع مصلحة 
كافة  إنهاء   ، والضريبة  الزكاة  خدمات  في  المتخصصة  االستشارية 
وحتى  2000م  عام  من  للفترة  الزكوية  الربوط  بخصوص  المتعلقات 

عام 2015م.
وحسب إفادة المستشار الزكوي فإن هنالك فروقات بين ربط مصلحة 

الزكاة والشركة على النحو التالي:

2014م2015م2016مبيان

3.208.4203.801.2337.786.950الزكاة والضرائب

3.402.8862.777.3072.012.895التأمينات االجتماعية

17.17058.948536.626الرسوم الجمركية

3.824.0631.012.7501.497.600تكاليف التأشيرات وغيرها

10.452.5397.650.23811.834.071اإلجمالي

العام
الزكاة وفق الربط 

الصادر
الفروقات لصالح 

الشركة
المسدد

البنود التي تم 
اإلستئناف عليها

الواجب سداده

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

-)1.598.920()5.982.144()737.741(20088.318.805م

-)6.052.264()10.037.530()2.579.092(18.668.886اإلجمالي

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

يوضح الجدول التالي ملخص المدفوعات النظامية كما يلي:

تدخل جميع هذه المدفوعات ضمن نشاط الشركة._❖

20122013201420152016البيان 

100%100%100%100%100%اإليرادات

94.68%92.22%91.78%91.04%91.88%التكاليف المباشرة

5.32%7.78%8.22%8.96%8.12%هامش الدخل 

3.53%5.31%6.33%6.67%6.02%المصاريف العمومية واإلدارية 

0.93%0.84%16.88%9.67%11.30%إيرادات )مصاريف( أخرى 

0.33%0.51%0.67%1.17%0.30%الزكاة

2.39%2.80%18.10%10.79%13.06%صافي الدخل 

بنود قائمة الدخل كنسبة من اإليرادات 

التكاليف المباشرةالمصاريف العمومية واإلدارية إيرادات)مصاريف(أخرى  هامش الدخل صافي الدخل  الزكاة 
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الغرامات 
ال توجد على الشركة أي من العقوبات أو المخالفات المفروضة من قبل هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
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بيان القروض

الرصيد في نهاية 2015مالرصيد في نهاية 2016متاريخ القرضالبنك

2012/12/2330.000.00060.000.000مالبنك الفرنسي

2013/03/229.166.66427.499.998مالبنك الفرنسي

2013/05/31101.324.000101.324.000مالبنك الفرنسي

صفر2016/06/3039.735.709مالبنك الفرنسي

صفر2016/08/2924.654.233مالبنك الفرنسي

صفر2016/08/2920.000.000مالبنك الفرنسي

صفر2016/12/1323.274.737مالبنك الفرنسي

صفر2016/12/2812.305.262مالبنك الفرنسي

صفر2016/12/286.252.169مالبنك الفرنسي

2013/12/0337.500.00052.500.000مالبنك األهلي

25.000.000صفر2015/12/05مالبنك األهلي

صفرصفر2014/12/30مالبنك األهلي

2015/10/2627.500.00030.000.000مالبنك األهلي

صفر2016/10/3124.594.800مالبنك األهلي

2015/06/0125.173.55625.173.556مالبنك السعودي البريطاني

صفر2016/04/192.928.793مالبنك السعودي البريطاني

صفر2016/04/1911.846.787مالبنك السعودي البريطاني

صفر2016/05/031.183.076مالبنك السعودي البريطاني

صفر2016/05/232.313.569مالبنك السعودي البريطاني

صفر2016/06/077.791.424مالبنك السعودي البريطاني

2015/12/2750.000.00050.000.000مبنك الخليج الدولي

2015/12/2850.000.00050.000.000مالبنك السعودي الهولندي

صفر2016/12/134.528.044مالبنك السعودي الهولندي

صفر2016/12/202.333.403مالبنك السعودي الهولندي

514.406.226421.497.554اإلجمالي

القروض 
مراعاة  »م��ع  منه   )19( بالمادة  للشركة  األساسي  النظام  يوضح 
اإلختصاصات المقررة للجمعية العامة ، يكون لمجلس اإلدارة أوسع 
السلطات في إدارة الشركة كما يكون له في حدود إختصاصاته أن 
يفوض واحدًا أو أكثر من أعضائه ومن الغير لمباشرة عمل أو أعمال 
معينة . ويجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض وشراء وبيع بعض عقارات 
الشركة أو رهنها أو إبراء بعض مديني الشركة من إلتزاماتهم أو فتح 
المدرجة  الشركات  أسهم  وشراء  لبيع  االستثمارية  المحافظ  وإدارة 
والغير مدرجة في السوق المالية المحلية والدولية« وال يوجد تقييد 

من حيث المدد والمبالغ المراد أخذ قروض عنها.
تسهيالت  اتفاقية  بتوقيع  2012م  عام  خالل  الشركة  قامت  فقد 
اإلسالمية  الشريعة  مع  متوافقة  الفرنسي  السعودي  البنك  مع 
يتضمن  ع��ام  إئتماني  كسقف  سعودي(  )255.000.000ري�����ال  بقيمة 
وتسهيالت  سعودي(  )70.000.000ريال  بقيمة  ضمان  خطابات  تسهيالت 
للتمويل  وق��روض   ، سعودي(  )90.000.000ري����ال  بقيمة  عقارية  ق��روض 
قصير  وتمويل  سعودي(  )55.000.000ري���ال  بمبلغ  المحطات  وتطوير 
)20.000.000ريال سعودي( وتسهيالت استيراد متعدد  األجل في حدود 
األغراض قصير األجل بمبلغ )20.000.000ريال سعودي( . وقامت الشركة 
 550.940.648( بقيمة  لتصبح  2015م  أبريل   28 في  االتفاقية  بتعديل 
قائمة  تسهيالت  تجديد  االتفاقية  هذه  وتتضمن   ، سعودي(  ريال 
سعودي(  ريال   110.000.000( منها  سعودي(  ريال   245.833.332( بمبلغ 
تسهيالت  سعودي(  و)135.833.332ري��ال  متنوعة  إئتمانية  تسهيالت 
أو  ، وذلك بضمان سند ألمر و/أو رهن أسهم  تمويل متوسط األجل 
وديعة ورهن صكوك ملكية ، باإلضافة إلى تسهيالت جديدة بقيمة 
)305.107.316 ريال سعودي( منها )55.107.316 ريال سعودي( تسهيالت 
طويل  تمويل  تسهيالت  سعودي(  ريال  و)250.000.000  متنوعة  إئتمانية 
تمويل  إلى  االتفاقية  هذه  وتهدف  ألمر.  سند  بضمان  وذلك   ، األجل 
أراضي وبناء محطات جديدة وتحسين وتطوير محطات. كما  شراء 
بقيمة  لتصبح  2016م  فبراير   17 في  اإلتفاقية  بتجديد  الشركة  قامت 
)502.500.000ريال سعودي( ، وتتضمن هذه االتفاقية تجديد تسهيالت 
قائمة بمبلغ )237.500.000 ريال سعودي( منها )150.000.000 ريال سعودي( 
تسهيالت  سعودي(  ري��ال  و)87.500.000  متنوعة  إئتمانية  تسهيالت 
رهن  و/أو  ألمر  سند  بضمان  وذلك   ، األجل  وطويلة  متوسط  تمويل 
تسهيالت  إلى  باإلضافة   ، ملكية  صكوك  ورهن  وديعة  أو  أسهم 
جديدة بقيمة )265.000.000 ريال سعودي( منها )39.000.000 ريال سعودي( 
تسهيالت  سعودي(  ريال  و)226.000.000  متنوعة  إئتمانية  تسهيالت 
تمويل طويل األجل ، وذلك بضمان سند ألمر. وتهدف هذه االتفاقية 

إلى تمويل شراء أراضي وبناء.
تسهيالت  اتفاقية  بتوقيع  2013م  العام  خالل  الشركة  قامت  كما 
التجاري  البنك األهلي  إئتمانية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية مع 
األجل  طويل  تجاري  قرض  صورة  في  سعودي(  )90.000.000ري��ال  بقيمة 
تجديدها  تم  وقد   ، محطات  علي  االستحواذ  أو  إنشاء  في  للتوسع 
كسقف  سعودي(  )91.125.000ري��ال  بقيمة  لتصبح  2014م  مايو   1 بتاريخ 
بقيمة  األج���ل  طويلة  ق���روض  تسهيالت  يتضمن  ع��ام  إئتماني 
الربح  هامش  مقايضة  معاملة  وتسهيالت  سعودي(  )90.000.000ري��ال 

حسب اإلحتياجات اإلعتيادية بقيمة )1.125.000ريال سعودي(.
األهلي  البنك  مع  2015م  أغسطس   25 بتاريخ  الشركة  أبرمت  وقد 
اتفاقية تسهيالت متوافقة مع الضوابط الشرعية اإلسالمية بقيمة 

)151.825.000 ريال سعودي( تتضمن قروض طويلة األجل بقيمة 

)101.125.000 ريال سعودي( وخطابات ضمان بنكية بقيمة )25.000.000 ريال 
 ، سعودي(  ريال   25.700.000( بقيمة  األجل  قصيرة  وقروض  سعودي( 
ودعم  الشركة  مشاريع  في  التوسع  إلى  االتفاقية  هذه  وتهدف 
أنشطتها الرئيسية وشراء مواقع جديدة لبناء محطات وقود فضاًل 
عن تمويل رأس المال العامل.   وقد تم تعديل االتفاقية في 1 مايو 
2016م لتصبح بقيمة بقيمة )201.325.000 ريال سعودي( تتضمن قروض 
ضمان  وخطابات  سعودي(  ريال   150.625.000( بقيمة  األجل  طويلة 
بقيمة  األجل  قصيرة  وقروض  سعودي(  ريال   25.000.000( بقيمة  بنكية 
في  التوسع  إلى  االتفاقية  هذه  وتهدف   ، سعودي(  ريال   25.700.000(
جديدة  مواقع  وشراء  الرئيسية  أنشطتها  ودعم  الشركة  مشاريع 

لبناء محطات وقود.
إئتمانية  تسهيالت  اتفاقية   ، 2015م  مايو   25 بتاريخ  الشركة  وأبرمت 
البريطاني  السعودي  البنك  مع  اإلسالمية(  الشريعة  مع  )متوافقة 
على  توقيعها  تاريخ  من  تبدأ  سعودي(  ريال   150.000.000( بقيمة  )ساب( 
ألمر،  سند  بضمان  وذل��ك  2016م  يناير   31 قبل  استخدامها  يتم  أن 
طويل  قرض  سعودي(  ريال   100.000.000( مبلغ  االتفاقية  هذه  تتضمن 
األجل باإلضافة إلى )50.000.000 ريال سعودي( خطابات ضمانات بنكية، 
الرأسمالية  للمصاريف  جزئي  تمويل  إلى  االتفاقية  هذه  وتهدف 

وشراء أراضي وبناء محطات جديدة. 
تسهيالت  اتفاقية   ، ديسمبر2015م   13 بتاريخ  الشركة  أبرمت  كما 
الدولي  الخليج  بنك  مع  اإلسالمية(  الشريعة  مع  )متوافقة  مرابحة 
وذلك  سعودي(  ريال   150.000.000( بقيمة  بحرينية(  مساهمة  )شركة 
األجل  متوسط  قرض  االتفاقية  هذه  وتتضمن  ألم��ر،  سند  بضمان 
منها  سنوات  خمس  تمويل  وبمدة  سعودي(  ريال   50.000.000( بقيمة 
)سنتين فترة سماح( على أن يتم سداده من خالل أقساط ربع سنوية 
متساوية القيمة ، باإلضافة إلى إصدار خطابات ضمان بقيمة )100.000.000 
مشاريع  في  التوسع  إلى  االتفاقية  هذه  وتهدف   ، سعودي(  ريال 
لبناء  جديدة  مواقع  وش��راء  الرئيسية  أنشطتها  ودع��م  الشركة 

محطات وقود فضاًل عن تمويل رأس المال العامل.
باإلضافة إلى إبرام الشركة بتاريخ 21 ديسمبر2015م اتفاقية تسهيالت 
السعودي  البنك  مع  اإلسالمية(  الشريعة  مع  )متوافقة  مرابحة 
االتفاقية  هذه  وتتضمن   ، سعودية(  مساهمة  )شركة  الهولندي 
عن  عبارة  وهي   ، سعودي(  ريال   150.000.000( بقيمة  عام  تسهيل  حد 
تمويل  وبمدة   ، سعودي(  ريال   100.000.000( بقيمة  األجل  متوسط  قرض 
تقدر ب� 54 شهرًا منها )18 شهر فترة سماح( على أن يتم سداده من 
باإلضافة   ، ومتتالية  القيمة  متساوية  سنوية  نصف  أقساط  خالل 
هذة  وتهدف   . سعودي(  ريال   50.000.000( بقيمة  ضمان  خطابات  إلى 
أنشطتها  ودع��م  الشركة  مشاريع  في  التوسع  إل��ي  االتفاقية 
الرئيسية وشراء مواقع جديدة لبناء محطات وقود فضاًل عن تمويل 
باإلتفاقية في 24  بند الضمانات  العامل. وقد تم تعديل  المال  رأس 
أكتوبر 2016م ليصبح إجمالي الضمانات بقيمة )40.000.000ريال سعودي( 

وإعتمادات مستندية بقيمة )10.000.000ريال سعودي(.
تسهيالت  اتفاقية   ، ديسمبر2015م   21 بتاريخ  الشركة  أبرمت  كما 
)متوافقة مع الشريعة اإلسالمية( مع بنك الرياض )شركة مساهمة 
سعودية( تتضمن هذه االتفاقية خطابات ضمان بقيمة )50.000.000 ريال 
سعودي( ، وتهدف هذه االتفاقية إلي التوسع في مشاريع الشركة 

ودعم أنشطتها الرئيسية.
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األصول المرهونة

نوع الرهنالجهةالموقعم.

حيازةالبنك العربي الوطنيطريق عثمان بن عفان - الرياض1

حيازةالبنك العربي الوطنيطريق أبوبكر الصديق - الرياض2

حيازةالبنك العربي الوطنيطريق التخصصي 1 – الرياض3

حيازةالبنك العربي الوطنيطريق التخصصي 2 - الرياض4

حيازةالبنك العربي الوطنيأرض الرس5

حيازةالبنك العربي الوطنيأرض تبوك المروج6

حيازةالبنك العربي الوطنيأرض تبوك ضبا7

حيازةالبنك العربي الوطنيأرض حفرالباطن الرقعي8

حيازةالبنك السعودي الفرنسيطريق النهضة – الرياض9

حيازةالبنك السعودي الفرنسيطريق صالح الدين – الرياض10

حيازةالبنك السعودي الفرنسيطريق خالد بن الوليد – الرياض11

حيازةالبنك السعودي الفرنسيطريق عائشة بنت أبي بكر - الرياض12

حيازةالبنك السعودي الفرنسيطريق الملك عبداهلل – الدمام13

حيازةالبنك السعودي الفرنسيطريق الخليج – الدمام14

حيازةالبنك السعودي الفرنسيطريق السويدي العام – الرياض15

حيازةالبنك السعودي الفرنسيطريق الملك سعود 3 – الدمام16

حيازةالبنك السعودي الفرنسيطريق الفحص الدوري – الرياض17

حيازةالبنك السعودي الفرنسيطريق األمير نايف - الدمام18

حيازةالبنك السعودي الفرنسيأرض رفحا19

حيازةالبنك السعودي الفرنسيمحطة المروة بجدة20

حيازةالبنك السعودي الفرنسيمحطة القريات21

حركة القروض

األجلأصل القرضتاريخ اإلصدارالبنك
المدة 

بالشهور
الرصيد في 
بداية العام

المسدد خالل 
العام

تاريخ 
اإلستحقاق

2017/09/30م6060.000.00030.000.000طويل األجل2012/12/2390.000.000مالفرنسي

2021/12/31م-72101.324.000طويل األجل2015/05/31101.324.000مالفرنسي

2017/06/30م3627.499.99818.333.334متوسط األجل2013/03/2255.000.000مالفرنسي

2021/12/31م--66طويل االجل2016/06/3039.735.709مالفرنسى 

2021/12/31م--64طويل االجل2016/08/2924.654.233مالفرنسى 

2016/02/28م--6قصير االجل2016/08/2920.000.000مالفرنسى 

2021/12/31م--60طويل االجل2016/12/1323.274.737مالفرنسى

2021/12/31م--60طويل االجل2016/12/2818.557.431مالفرنسى

2018/04/30م6052.500.00015.000.000طويل األجل2013/12/0390.000.000ماألهلي

2022/04/26م8430.000.0002.500.000طويل األجل2015/10/2630.000.000ماألهلي

2016/01/05م125.000.00025.000.000قصير االجل2015/12/0525.000.000ماألهلي

2016/06/27م25.000.000-4قصير االجل2016/02/2925.000.000ماألهلي

2016/10/27م25.000.000-4قصير االجل2016/06/2725.000.000ماألهلي

2017/02/27م--4قصير االجل2016/10/3124.594.800ماالهلى 

2015/01/29م--4طويل األجل2014/09/3010.000.000ماألهلي

2015/04/28م--4طويل األجل2014/12/2914.695.616ماالهلي

2021/11/28م-7225.173.556طويل األجل2015/06/0125.173.556مالبريطاني

2021/11/28م--67طويل األجل2016/04/192.928.793مالبريطاني

2021/11/28م--67طويل األجل2016/04/1911.846.785مالبريطاني

2021/11/28م--66طويل األجل2016/05/031.183.076مالبريطاني

2021/11/28م--66طويل األجل2016/05/232.313.569مالبريطاني

2021/11/28م--65طويل األجل2016/06/077.791.424مالبريطاني

2020/06/27م-5450.000.000متوسط األجل2015/12/2750.000.000مالخليج

2019/12/31م-4850.000.000متوسط األجل2015/12/3150.000.000مالهولندي

2019/12/31م--36متوسط األجل2016/12/134.528.044مالهولندى

2019/12/31م--36متوسط األجل2016/12/202.333.403مالهولندى

774.935.176421.497.554140.833.334اإلجمالي

مستحقات القروض

2015م2016مالبيان

178.638.61793.350.692أقل من عام

111.543.808109.466.176من سنة إلى سنتين

221.723.801188.398.532من سنتين إلى خمس سنوات

2.500.00030.282.154أكثر من 5 سنوات
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وفيما يلي وصفًا ألهم المبررات للتغيرات الجوهرية في نتائج أعمال 
الشركة كما يلي:

من __ المماثلة  بالفترة  مقارنة  الحالية  الفترة  خالل  اإلرتفاع  سبب  يعود 
العام السابق إلى:

إرتفاع صافي المبيعات بنسبة 64,52% بسبب إرتفاع أسعار بيع الوقود _❖
الربح  مجمل  على  اإليجابي  األثر  له  كان  والذي  جديدة  مواقع  وإفتتاح 

والربح التشغيلي.
إرتفاع صافي الدخل من اإلستثمارات بنسبة 1,94% بسبب تخارج الشركة _❖

السعودية  األسهم  في  إستثماريتين  محفظتين  أسهم  كامل  من 
وإرتفاع اإليرادات األخرى.

شمول الفترة المماثلة من العام السابق على تكلفة اإلستحواذ على _❖
شركة زيتي للخدمات البترولية بمبلغ 3,6 مليون ريال.

إنخفاض المصروفات البيعية والتسويقية ومصاريف أعباء التمويل._❖
إرتفاع المصاريف العمومية واإلدارية بسبب إرتفاع المخصص المكون _❖

للمطالبات الجمركية ومصروف الزكاة المكون لهذا العام.
منتجات _❖ أسعار  إرتفاع  بسبب  المبيعات  دخل  هامش  نسبة  إنخفاض 

الطاقة لكامل السنة.
السنة _❖ لتحميل  ريال  ألف   322 بمبلغ  2015م  عام  ربح  صافي  تعديل  تم 

بند  ف��ي  الملموسة  غير  ال��م��وج��ودات  بنود  ألح��د  إط��ف��اء  بمصروف 
المصاريف العمومية واإلدارية تخص العام.

توزيعات األرباح 
وفقًا للمادة )43( من النظام األساسي للشركة توزع أرباح الشركة الصافية 
بما  األخرى  والتكاليف  العمومية  المصروفات  السنوية بعد خصم جميع 

فيها الزكاة المفروضة شرعًا على الوجه التالي:
نظامي __ إحتياطي  لتكوين  الصافية  األرب��اح  من   )%10( نسبته  ما  يجنب 

ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ اإلحتياطي 
المذكور نصف رأس المال.

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

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

في األرباح.
لحين __ المرحلية  األرب��اح  ص��رف  إق��رار  صالحية  الشركة  إدارة  لمجلس 

مجلس  لقرار  التالية  العامة  الجمعية  من  واعتمادها  عليها  الموافقة 
اإلدارة بصرف األرباح.

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

يوضح الجدول التالي األرباح الموزعة للمساهمين منذ عام 2010م:

ضمانات أخرى
الضمانالبنك

سند ألمر بقيمة 502.500.000 مليون ريال ورهن صكوك حيازية بما تقابل 125% من قيمة االتفاقية األولىالبنك السعودي الفرنسي

سند ألمربقيمة 24.281.000 مليون ريال أو رهن أسهم محلية بقيمة 32.965.000 مليون ريالالبنك األهلي التجاري

سند ألمر بقيمة 201.325.000 مليون ريالالبنك األهلي التجاري

سند ألمر بقيمة 150 مليون ريالالبنك السعودي البريطاني

سند ألمر بقيمة 150 مليون ريالبنك الخليج الدولي

سند ألمر بقيمة 150 مليون ريالالبنك السعودي الهولندي

سند ألمر بقيمة 50 مليون ريالبنك الرياض

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

نسبة التغيرالتغير +)-(2015م2016مالبيان

64.52%1.094.122.754665.048.902429.073.852اإليرادات

68.89%422.542.296)613.340.424()1.035.882.720(التكاليف المباشرة

12.63%58.240.03451.708.4786.531.556هامش الدخل

2.01%634.545)31.530.648()32.165.193(المصاريف العمومية واإلدارية

72.89%2.736.885)3.755.020()6.491.905(مخصصات مكونة

19.24%19.582.93616.422.8103.160.126صافي الدخل التشغيلي

29.93%9.689.2737.457.2352.232.038إيرادات )خسائر( استثمارات

265.57%1.605.256439.1151.166.141أرباح )خسائر( رأسمالية

)19.78%()593.271()2.999.070()2.405.799(أعباء مالية

94.03%1.333.887687.477646.410إيرادات متنوعة 

35.43%29.805.55322.007.5677.797.986صافي الدخل قبل الزكاة

7.79%264.000)3.391.000()3.655.000(الزكاة

40.47%26.150.55318.616.5677.533.986صافي الدخل بعد الزكاة

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

التوزيعات النقدية 

)ريـال/سهم(العام)ريـال/سهم(العام

20130.75م20100.50م

20141.50م20110.50م

20150.50م20120.50م
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المالية رقم ص/16/7258/5/7 الصادر  وبناًء على تعميم هيئة السوق 
بتاريخ 1437/11/18ه� الموافق 2016/08/21م بخصوص اإلفصاح على مراحل 
الدولية،  المحاسبة  لمعايير  للتحول  المدرجة  الشركات  مواكبة  عن 
فقد أعلنت الشركة بتاريخ 2016/08/30م عن المرحلة األولى من مراحل 
مواكبتها للتحول لمعايير المحاسبة الدولية ، وذلك على النحو التالي:
، علمًا بأن  الدولية  تم إعداد خطة للتحول لتطبيق معايير المحاسبة 
التاريخ المستهدف إلعتماد السياسات المحاسبية هو 31 أكتوير 2016م.

للشركة  باجنيد وشركاه كمستشار خارجي  تعيين مكتب أحمد  تم 
لعملية التحول للمعايير الدولية.

متابعة  عن  مسئواًل  ليكون  بالشركة  داخلي  عمل  فريق  تشكيل  تم 
خطة التحول وتنفيذها لتطبيق معايير المحاسبة الدولية.

التحول  عملية  في  كبيرة  صعوبات  تاريخه  حتى  الشركة  تواجه  لم 
لتطبيق معايير المحاسبة الدولية.

المحاسبة  أول قوائم مالية وفقًا لمعايير  المستهدف إلعداد  التاريخ 
الدولية والتي تخص الربع األول لعام 2016م هو 30 نوفمبر 2016م.

النحو  الثانية على  المرحلة  بتاريخ 2016/10/26م عن  أعلنت الشركة  كما 
التالي:

إلعداد  الالزمة  المحاسبية  السياسات  مسودة  إعداد  من  اإلنتهاء  تم 
أكتوبر   19 في  الدولية  المحاسبة  معايير  مع  تتماشى  مالية  قوائم 
المراجعة ومن ثم مجلس اإلدارة  ، وسيتم عرضها على لجنة  2016م 
نوفمبر   30 هو  لإلعتماد  المستهدف  التاريخ  بأن  علمًا   ، إلعتمادها 
2016م ، وأن التاريخ المستهدف إلعداد أول قوائم مالية وفقًا لمعايير 
المحاسبة الدولية والتي تخص الربع األول لعام 2016م هو 15 ديسمبر 

2016م.
على  2017/01/30م  بتاريخ  الشركة  عنها  أعلنت  فقد  الثالثة  المرحلة  أما 

النحو التالي:
بتاريخ 28 نوفمبر 2016م ، إعتمد مجلس اإلدارة السياسات المحاسبية   -1
المحاسبة  لمعايير  وفقًا  المالية  القوائم  إعداد  ألغراض  المحدثة 

الدولية للتقارير المالية.
)إداري��ة(  الموحدة  اإلفتتاحية  المالي  المركز  قائمة  إع��داد  تم   -2

والمعدة وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية كما في 01 يناير 2016م.
المحاسبة  المعايير  تطبيق  على  المترتبة  الجوهرية  اآلثار  تتمثل   -3

الدولية على اإلرصدة اإلفتتاحية كما في 01 يناير 2016م فيما يلي:
إرتفاع األرباح المبقاة بمبلغ 44.34 مليون ريال والذي نتج عن )تحويل( __

ريال  مليون   111.34 بقيمة  المبقاة  لألرباح  أراض��ي  وهبات  منح  رصيد 
المدينة  الذمم  )إنخفاض  عن:  نتجت  ريال  مليون   67 منه  مطروحًا 
الجمركية  المطالبات  إنخفاض   ، ريال  مليون   10,84 بقيمة  )صافي( 
والدفعات المقدمة وموجودات متداولة أخرى )صافي( بقيمة 18.96 
بقيمة  )صافي(  ملموسة  الغير  الموجودات  إنخفاض   ، ريال  مليون 
22.94مليون  بقيمة  األص��ول  قيمة  في  إنخفاض   ، ريال  مليون   1.51
ريال ، إرتفاع رصيد مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى بقيمة 8.14 

مليون ريال وإرتفاع مخصص الزكاة بقيمة 4.61 مليون ريال(.
متاحة __ مالية  أوراق  في  إستثمارات  من  محققة  الغير  األرباح  إرتفاع 

أسهم  في  للبيع  متاحة  إستثمارات  تقييم  إع��ادة  نتيجة  للبيع 
وحصص شركات غير متداولة بقيمة 98 مليون ريال.

حقوق __ مجموع  إجمالي  في  إرتفاع  نتج  أعاله  ذكر  ما  على  وبناًء 
المساهمين بقيمة 31 مليون ريال )98 مليون ريال – 67 مليون ريال(.

تم إعادة تبويب بعض بنود الممتلكات والمعدات إلى إستثمارات عقارية.__

األول من  للربع  الموحدة  األولية  المالية  القوائم  تأجيل إصدار  4- تم 
عام 2016م المعدة وفقًا للمعايير المحاسبة الدولية للتقرير المالي 
والتي سبق اإلعالن عن أنها ستكون جاهزة في 15 ديسمبر 2016م 
وذلك لتصادفها مع األعمال المالية في نهاية العام ، وسوف يتم 
قبل  2016م  عام  من  األرباع  لجميع  األولية  المالية  القوائم  إعداد 

تاريخ 30 أبريل 2017م.
إعداد  على  الشركة  مقدرة  في  تؤثر  قد  معوقات  أي  توجد  ال   -5

قوائمها المالية وفق معايير المحاسبة الدولية.
6- الشركة جاهزة إلعداد قوائمها المالية للربع األول من عام 2017م، وفقًا 

لمعايير المحاسبة الدولية خالل الفترة النظامية المحددة لذلك.

تقرير مراقب الحسابات 
للفترة  المالية  القوائم  عن  تقريره  للشركة  الحسابات  مراقب  أصدر 

المنتهية في 31 ديسمبر 2016م بدون أي تحفظات.

اإلنحرافات عن تطبيق معايير محاسبية 

معايير المحاسبة المتبعة بالمملكة العربية السعودية
السعودية __ الهيئة  عن  الصادرة  المحاسبة  معايير  الشركة  تطبق 

للمحاسبين القانونيين وال يوجد أي إنحراف عن تطبيق تلك المعايير.

)IFRS( معايير المحاسبة الدولية
إشارة إلى خطاب هيئة السوق المالية رقم ص/15/12231/1 الصادر __

هيئة  بتعميم  والخاص  2015/08/12م  الموافق  1436/10/27ه���  في 
بتطبيق  والخاص  2014/03/25م  في   2978/4 رقم  المالية  السوق 
)IFRS( على القوائم المالية للشركات  معايير المحاسبة الدولية 
المدرجة في السوق المالية إعتبارًا من 2017/01/01م وفقًا للمعايير 
الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، 
إعداد  بضرورة  الشركة  إدارة  على  المالية  السوق  هيئة  وتأكيد 

خطة لتطبيق المعايير الدولية قبل نهاية عام 2015م.

وبعد أن كلفت لجنة المراجعة في اجتماعها بتاريخ 2015/08/20م   
وبين  بينها  والفروقات  الدولية  المعايير  بدراسة  المالية  اإلدارة 
المعايير  تطبيق  وتأثير  المالية  القوائم  على  المطبقة  المعايير 
حال  في  باستشاري  باإلستعانة  ووجهت   ، القوائم  على  الدولية 
القانونيين  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  إلى  والرجوع  اإلحتياج 

في حال هناك صعوبات أو إستفسارات.

تنفيذ  مراحل  عن  شرح  المراجعة  للجنة  المالية  اإلدارة  قدمت   
على  تشتمل  والتي  الدولية  المحاسبية  المعايير  تطبيق  خطة 

المراحل التالية:

1212345678910111212

201520162016201620162016201620162016201620162016201620172017

تشكيل فريق التحول

تطوير ألية التحول

تحديد معوقات التحول

تطوير السياسات واإلجراءات

التدريب

وضع الخطة التفصيلية للتحول

تطبيق التحول للربع األول

تطبيق التحول للربع الثاني

تطبيق التحول للربع الثالث

تطبيق التحول للربع الرابع

الرصيد االفتتاحي لعام 2017م

1- المرحلة األولى : تحديد معايير التقارير المالية الدولية التي تتوافق 
مع نشاط الشركة.

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

3- المرحلة الثالثة : التحول المبدئي لمعايير التقارير المالية الدولية.
4- المرحلة الرابعة : التطبيق.

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

خالل مراحل التطبيق.
تطبيق . 2 عن  تنتج  قد  التي  اإلخ��ت��الف  ألوج��ه  المستندي  التوثيق 

المعايير الدولية.
المعايير . 3 مع  يتوافق  بما  الحالية  السياسات  تعديل  على  العمل 

الدولية.
تحليل األثر المالي المحتمل حدوثه على نتائج األعمال على نطاق . 4

أوسع.
وأثرها . 5 المحتملة  المالية  التسويات  المراجعة  لجنة  على  العرض 

على القوائم المالية قبل تنفيذها.
بالنظام . 6 تطبيقه  وكيفية  المحاسبي  الدليل  تعديل  أثر  متابعة 

اآللي المستخدم بالشركة.
العرض على لجنة المراجعة تقارير دورية ومالحظات فريق العمل . 7

خالل جميع مراحل التطبيق.
من  المعدة  التطبيق  خطة  الشركة  إدارة  مجلس  إعتمد  وقد 
اإلدارة المالية بالشركة وفق الجدول الزمني المرفق بالخطة على 

النحو التالي:

تم تعميد مكتب استشاري خارجي لمتابعة تنفيذ الخطة. _❖
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قطاع التجزئة

منتجاتها  ويحوي  الشركة  في  الرئيسية  القطاعات  أهم  من  وهو 
األساسية والتي تقدم لعمالئها من خالل )213( موقع منها عدد )55( 
و)97(  تابعة(  )شركة  البترولية  للخدمات  زيتي  لشركة  تابعة  موقعًا 
موقعًا عاماًل : )تنقسم إلى )87( محطة وإستراحة مشغلة عن طريق 
 ، الغير(  من  مشغلة  مواقع  و)4(  سريعة  خدمة  مركز  و)6(  الشركة 
وذلك باإلضافة إلى عدد )16( موقعًا متوقفًا للتطوير أو تحت اإلنشاء 

ويتولى قطاع التجزئة إدارة كافة محطات الوقود بالمملكة ويقدم الخدمات التالية:

خدمات المحروقات

بنزين
ديزل95 بنزين

91

80,000

60,000

40,000

20,000

0

باأللف

إحصائية مرتادي مواقع الشركة

عدد المركبات عدد العمالء

201420152016

11,
50

0
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,00

0
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,5

75

56
,00

0

7,
81

6

44
,00

0

تم  موقعًا   )18( و  اإلنشاء  قبل  ما  إج��راءات  تحت  موقعًا   )27( وعدد 
إيقافها إلنحراف الطريق عنها أوعدم الجدوى اإلقتصادية لتشغيلها 

في الوقت الحالي.
 11.5 من  يقارب  لما  خدماته  التجزئة  قطاع  قدم  2016م  عام  وخالل 
مليون مركبة بزيادة مقدارها 14.14% عن العام السابق، وعدد 62 مليون 

عميل أي بزيادة مقدارها 10.71% عن العام السابق .

المحروقات  لبيع  التجارة  وزارة  من  المعتمدة  للتسعيرة  ووفقًا 
مستودعات  فيها  يوجد  التي  والمحافظات  المدن  في  للمستهلك 
تخزين لشركة أرامكو السعودية وفي حدود دائرة نصف قطرها 50 
موضح  هو  ما  حسب  األسعار  تكون  المستودعات  تلك  من  كيلومتر 
األخرى  والمراكز  والمحافظات  للمدن  بالنسبة  أما   ، أدن��اه  بالجدول 
فيضاف  السعودية  أرامكو  لشركة  مستودعات  بها  يوجد  ال  التي 

إلى أسعار البيع المحددة للمستهلك أجور النقل من أقرب مستودع 
ري�ال/لتر/كم  بالمحروقات منه وذلك بإضافة )0.01395(  التزود  يفترض 
للطرق المعبدة و)0.01815( ري�ال/لتر/كم للطرق غير المعبدة من أقرب 
خالل  من  ذلك  يتم  أن  على  السعودية  أرامكو  لشركة  مستودعات 

اللجان المحلية المختصة.

نسبة نمو 
% 10.71

نسبة نمو 
% 1471

قطاع التجزئة
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الشركات  باستقطاب  ال��ش��رك��ة  إستراتيجية  أول��وي��ات  وح��س��ب 
المتخصصة في مجال إدارة المطاعم وتقليص عدد المطاعم التي 
فريدة  تجربة  وتقديم  المقدمة  الخدمة  تحسين  أجل  من  تديرها 
وتحقيق نقلة نوعية لتعزيز رضا العمالء وتمييز الشركة لتكون الرائدة 
 ، بالمملكة  واالستراحات  المحطات  بقطاع  والنهوض  مجالها  في 
فقد استمرت الشركة في توقيع العديد من االتفاقيات مع شركات 
تقديم  في  بالفعل  بدأت  قد  والتي  والمحلية  العالمية  المطاعم 
وعلى  المدن  وخارج  داخل  الشركة  مواقع  من  العديد  في  الخدمة 

المنافذ الحدودية.

خدمات الحجاج والمعتمرين
المنافذ  على  تقع  التي  ومحطاتها  استراحاتها  خ��الل  من  وذل��ك 
الحديثة،  منفذ   ، العديد  منفذ   ، سلوى  )منفذ  بالمملكة  الحدودية 

األداء المالي على مستوى قطاع التجزئة 
في  قطاع  كل  مساهمة  ونسبة  الرئيسية  الشركة  قطاعات  مستوى  على  المالية  النتائج  أهم  أدناه  الجدول  يوضح 

اإليرادات وهامش الدخل مقارنة بالعام المالي السابق كما يلي:

مجمل الدخلالتكاليف المباشرةاإليرادات المباشرة
نسبة المساهمة
)هامش الدخل(

2015م2016م2015م2016م2015م2016م2015م 2016م

816.638.406533.553.237)788.584.736()506.218.858(28.053.67027.334.379%48.17%52.86

مواقع  شبكة  إل��ى  باإلضافة  البطحاء(  ومنفذ   ، عمار  حالة  منفذ 
تربط  التي  السريعة وخصوصًا  الطرق  تنتشر في جميع  التي  الشركة 

بين األراضي المقدسة )مكة المكرمة والمدينة المنورة(. 
حاج  مليون   9.7 من  أكثر  بخدمة  الشركة  قامت  2016م  عام  وخالل 
ومعتمر سواًء كانوا من داخل المملكة أو خارجها . حيث تنتشر أهم 

المحطات واالستراحات التابعة للشركة على الطرق السريعة التالية:
طريق الهجرة )مكة المكرمة/المدينة المنورة(.__
طريق الرياض/الطائف السريع.__
طريق الرياض/ الدمام.__
طريق حالة عمار/تبوك/المدينة المنورة.__

الحجاج والمعتمرين
 

عدد المركبات عدد األشخاص

األرقام تقديرية 
باأللف
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نسبة هامش الربحهامش الربحالتكلفة من أرامكوسعر البيعالمنتج

12%9 هللة66 هللة75 هللةبنزين 91

10%9 هللة81 هللة90 هللةبنزين 95

7.67%3.45 هللة41.55 هللة45 هللةديزل

ويدخل في هامش الربح العديد من المصاريف والتكاليف التي تتحملها الشركة ، أهمها:
تكلفة النقل ذات العالقة الطردية مع زيادة أسعار الديزل.__
تكلفة الكهرباء.__
تكلفة المياه.__
اشتراطات وزارة الشئون البلدية والقروية والخاصة بالشركات المؤهلة إلدارة محطات الوقود.__
تكلفة العمالة المتزايدة وخصوصًا بعد رفع تكلفة رخص العمل.__
تكلفة التبخر. __

التأجير
يقوم قطاع التجزئة ومن خالل إدارات مختصة بكل منطقة بالقيام 
بتأجير بعض األنشطة التجارية من مطاعم ، وورش صيانة السيارات ، 
تقدم  التي  التجارية  المحالت  من  وغيرها  واإلطارات  الزيوت  وخدمات 

الخدمة للعمالء والمسافرين.

العديد  مع  إستراتيجية  شراكة  عقود  بتوقيع  الشركة  استمرت  كما 
المطاعم  بتشغيل  المختصة  والمحلية  العالمية  الشركات  من 
 ، مواقعها  مرافق  بعض  إدارة  أجل  من  السيارات  وصيانة  والمقاهي 
وكان لذلك أثر إيجابي في تقديم خدمة متكاملة وبجودة عالية أدت 

إلى زيادة عدد العمالء بمواقعها بجميع أنحاء المملكة.

عدد اللترات المباعة

بنزين 91

نسبة التغير 
% 32.83

نسبة التغير 
% 1.58

نسبة التغير 
)%10.14(

بنزين 95 ديزل
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خدمة القهوة 
القهوة  أن��واع  كافة  يقدم  ال��ذي  نخلة(  )مقهى  خ��الل  من  وذل��ك 
والمشروبات الساخنة باإلضافة إلى مجموعة من المأكوالت الخفيفة 
والمعجنات، وتبلغ فروع مقهى نخلة بنهاية عام 2016م عدد )12( فرع.

خدمات المطاعم
وذلك من خالل مطاعم تقدم خدمات مالئمة لعمالء الشركة على 

إختالف أذواقهم.
 وتقدم مطاعم الشركة الوجبات التالية:

وجبات اإلفطار.__
المقبالت.__
األطباق الرئيسية.__
المشروبات__

201420152016

201420152016

69التقرير السنوي 2016م68



األداء على المستوى الجغرافي )قطاع التجزئة(

يوضح الجدول التالي تحليل اإليرادات على مستوى المناطق كما يلي:

%2015م%2016مالقطاع

44.59%40.77237.930.154%332.983.183المنطقة الوسطى

7.23%6.6538.574.712%54.311.162المنطقة الشمالية

27.65%31.25147.523.074%255.205.914المنطقة الشرقية

20.53%21.33109.525.297%174.138.147المنطقة الغربية

100%100533.553.237%816.638.406اإلجمــــــــــالي

المنطقة الوسطى

المنطقة الشرقية

المنطقة الغربية

المنطقة الشمالية

40,77%

31,25%

21.33%

6.65%

اإليرادات الجغرافية لقطاع التجزئة

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

2016م2015م2014م2013م2012مالقطاع

304.222.942327.228.376416.266.722523.058.172808.343.024المحطات واالستراحات

17.958.72517.653.87114.564.35810.495.0658.295.382المواقف

322.181.667344.882.247430.831.080533.553.237816.638.406اإلجمالي
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شركة نخلة ساسكو

شركة ذات مسئولية محدودة يبلغ رأس مالها 500 ألف ريال سعودي مقسم إلى 50 ألف حصة نقدية متساوية قيمة 
ساسكو نسبة 99% من رأس  ، حيث تمتلك الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات  10ريال سعودي  كل حصة 

المال وشركة استثمارات السيارات والمعدات المحدودة 1% منه.
وتقدم الشركة خدمة التموينات من خالل )نخلة ساسكو( التي تم إفتتاح عدد )6( فروع منها خالل عام 2016م ليبلغ 
إجمالي عدد فروع )نخلة ساسكو( العاملة بنهاية العام )61( فرعًا في مختلف مناطق المملكة بعد أن تم إيقاف عدد 

)13( فرع ليتم تشغيلها من قبل الغير.

سواًء  عمالئنا  بإحتياجات  للوفاء  بعناية  دراستها  تمت  التي  األصناف  من  متكاملة  سلة  على  ساسكو(  )نخلة  وتحتوي 
المسافرين على الطرق بين المدن أو سائقي المركبات والركاب داخل المدن وتتركز هذه األصناف بالفئات التالية:

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

الوسطى

الغربية

الشمالية

الشرقية

34

11

9

7

التوزيع الجغرافي للفروع

شركة نخلة ساسكو
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شركة واحة ساسكو

تم تأسيس شركة واحة ساسكو كشركة ذات مسئولية محدودة 
حصة  ألف   50 إلى  مقسم  سعودي  ريال  ألف   500 قدره  مال  برأس 
10ريال سعودي وتمتلك الشركة  نقدية متساوية قيمة كل حصة 
من   %99 نسبة  ساسكو  والمعدات  السيارات  لخدمات  السعودية 
 %1 المحدودة  والمعدات  السيارات  استثمارات  وشركة  المال  رأس 
لتحقيق  تامة  باستقاللية  النشاط  هذا  إدارة  أجل  من  وذلك   ، منه 

أفضل عائد منه.

مجلس  وافق   ، ساسكو  واحة  بشركة  التوسع  خطة  مع  وتماشيًا 
اإلدارة في جلسته بتاريخ 15 نوفمبر 2015م على توصية إدارة الشركة 
بزيادة رأس مال شركة واحة ساسكو من 500 ألف ريال إلى 5 مليون 

ريال وجاري العمل على إنهاء اإلجراءات لدى الجهات المختصة.

وتقوم شركة واحة ساسكو بإدارة كافة موتيالت الشركة المنتشرة 
إستراتيجيتها  في  وضعت  حيث   ، المملكة  أنحاء  بجميع  بمواقعها 
وقد   ، واحة«  »موتيل  التجارية  عالمتها  لتحمل  الموتيالت  هذه  تطوير 
تم تطوير أول موتيل يحمل إسم »موتيل واحة« على طريق الرياض/

الدمام السريع عند الكيلو 154.
)8 )سوبر  فنادق  لعالمة  الحصري  اإلمتياز  بإتفاقية  يتعلق  وفيما 

 ”Wyndham ساسكو وشركة “ويندام العالمية  الموقعة بين شركة 
المالكة لفنادق )سوبر  8( فقد تم إنهاء اإلتفاقية بسبب إنتهاء أجلها 
اإلتفاقية  تجديد  في  الطرفين  رغبة  وع��دم  2016م  ديسمبر   31 في 
بينهما ، وسيتم اإلحتفاظ بالعالمة التجارية )سوبر  8( الخاصة بالفندق 
الرياض والذي يضم قاعات  الثمامة بمدينة  الذي تم إفتتاحه بطريق 

لالجتماعات وصالة رياضية باإلضافة إلى مطعم لتقديم الوجبات.

شركة واحة ساسكو
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شركة أسطول النقل

ريال  ماليين   5 مالها  رأس  يبلغ  م��ح��دودة  مسئولية  ذات  شركة 
سعودي مقسم إلى 5 آالف حصة نقدية متساوية قيمة كل حصة 
السيارات  لخدمات  السعودية  الشركة  وتمتلك  سعودي  ريال   1000
استثمارات  وشركة  المال  رأس  من   %99 نسبة  ساسكو  والمعدات 

السيارات والمعدات المحدودة 1% منه.
المياه  شركة  من  كل  في  النقل  أسطول  شركة  تأهيل  تم  وقد 
مقر  للشركة  أن  كما   ، للكهرباء  السعودية  والشركة  الوطنية 
وورش��ة  األسطول  إدارة  مباني  يضم  الرياض  بمنطقة  متكامل 
نقطة  المقر  هذا  إعتبار  إلى  باإلضافة   ، الناقالت  لصيانة  متكاملة 

إلنطالق شاحنات الشركة.

والمعدات  السيارات  لخدمات  السعودية  الشركة  استحواذ  ومع 
نشاط  وتوسع   ، البترولية  للخدمات  زيتي  شركة  على  )ساسكو( 
، فقد أصبح حجم األسطول في نهاية عام  النقل  شركة أسطول 
بتقديم  تقوم  خاللها  من  مقطورة  و)101(  ناقلة   )95( عدد  2016م 
 ، الوقود  )نقل  زيتي  وشركة  ساسكو  شركة  لمواقع  النقل  خدمة 
النقل  أسطول  شركة  إستمرت  وقد   ، الصحي(  الصرف   ، المياه  نقل 
في تقديم خدمات النقل )وقود ، بضائع( لعدد من شركات التجزئة 
والتوزيع الكبرى ، باإلضافة إلى توسع نشاطها ليشمل النقل الجاف 

عن طريق سطحات مخصصة لكافة األغراض.

مجمل الدخلالتكاليف المباشرةاإليرادات المباشرة
نسبة المساهمة
)هامش الدخل(

2015م2016م2015م2016م2015م2016م2015م2016م

19.663.54515.328.226)13.390.332()11.396.764(6.273.2133.931.462%10.77%7.61

األداء المالي لشركة أسطول النقل 

يوضح الجدول أدناه أهم النتائج المالية على مستوى قطاعات الشركة الرئيسية ونسبة مساهمة كل قطاع في اإليرادات وهامش الدخل مقارنة 
بالعام المالي السابق كما يلي:
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شركة النادي السعودي 
للسيارات  ساتا
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تعتبر مبيعات النادي مبيعات مركزية من المركز الرئيسي بالرياض وفقًا لطبيعة نشاطه._❖

يوضح الجدول التالي تحليل اإليرادات بشركة النادي السعودي السيارات للخمس سنوات الماضية كما يلي:

2016م2015م2014م2013م2012مالبيان

21.761.47823.350.99021.592.59018.814.15018.441.204مبيعات دفاتر المرور الجمركي

1.032.8551.332.5441.591.7051.478.6622.030.030مبيعات الرخص الدولية

22.794.33324.683.53423.184.29520.292.81220.471.234اإلجمالي

تريبتك يمن

تريبتك سودان

تريبتك دولي

رخص دولية

%35,23

%29.09

%25.77

%9.91

مبيعات النادي حسب النوع

مجمل الدخلالتكاليف المباشرةاإليرادات المباشرة
نسبة المساهمة
)هامش الدخل(

2015م2016م2015م2016م2015م2016م2015م2016م

20.471.23420.292.812)7.711.734()9.469.364(12.759.50010.823.448%21.91%20.93

شركة النادي السعودي للسيارات - ساتا

ساتا كشركة ذات مسئولية  تأسست شركة النادي السعودي للسيارات 
ألف   50 إلى  مقسم  سعودي  ري��ال  ألف   500 ق��دره  مال  ب��رأس  محدودة 
الشركة  وتمتلك  سعودي  10ريال  حصة  كل  قيمة  متساوية  نقدية  حصة 
رأس  من   %99 نسبة  ساسكو  والمعدات  السيارات  لخدمات  السعودية 

المال وشركة استثمارات السيارات والمعدات المحدودة 1% منه.
الدولي  االتحاد  من  ترخيص  للسيارات  السعودي  النادي  شركة  تمتلك 
خالل  من  وتعمل  )التربتيك(  الجمركي  العبور  دفاتر  إلص��دار  للسيارات 
البيع المنتشرة بجميع مناطق المملكة باإلضافة إلى  العديد من منافذ 
تعمل  السعودية  العربية  المملكة  داخل  والموزعين  الوكالء  من  شبكة 

وفق شروط ومواصفات ومعايير أداء عالمية.
االتحاد  في  مرموقًا  دورًا  ساتا  للسيارات  السعودي  النادي  شركة  تلعب 
الدولي للسيارات حيث تم إعادة إنتخاب رئيس النادي السعودي للسيارات 
لفترة  للسيارات  الدولي  باالتحاد  الدولية  الجمركية  للجنة  رئيسًا  ساتا 

جديدة مدتها عامين تبدأ من ديسمبر 2016م.
ومن أهم الخدمات التي تقدمها شركة النادي السعودي للسيارات:

إصدار دفاتر العبور الجمركي )التربتيك(.__
إصدار رخص القيادة الدولية.__
تنظيم األنشطة الرياضية للسيارات والدراجات النارية وإقامة وتشغيل __

وإدارة حلبات السباق بمختلف الفئات .
األع��وام  خالل  للسيارات  السعودي  النادي  شركة  مبيعات  تأثرت  وقد 
، السيما  المجاورة  الدول  التي تمر بها بعض  الماضية باألحداث السياسية 
وجود نوادي موازية ال تمتلك ترخيص من االتحاد الدولي للسيارات تقوم 
من  سوقية  حصة  على  استحوذت  قد  بالمملكة  نشاطها  بممارسة 

مبيعات دفاتر العبور الجمركي )التربتيك( والرخص الدولية.
االتحاد  مع  اتفاقية  للسيارات  السعودي  النادي  شركة  توقيع  إطار  وفي 
بخدمة  تختص  دولية  )هيئة  2012م  عام  في   IRU الطرقي  للنقل  الدولي 

مصالح صناعة النقل البري في كافة أنحاء العالم( ، فإن الشركة ما زالت 
لدول  التعاون  ومجلس  بالمملكة  المعنية  الجهات  حث  في  مستمرة 
الخليج العربية للدخول في هذه االتفاقية بغرض تفعيلها في المملكة 
عن  مندوب  وبحضور  الجهات  هذه  مع  اجتماعات  عدة  عقدت  حيث   ،

االتحاد الدولي للنقل.
ومن أهم أهداف نظام النقل الدولي هي تسهيل النقل من خالل:

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

رئيس  في  ممثلة  ساتا  للسيارات  السعودي  النادي  شركة  شاركت  وقد 
العربية  ال��دول  لجامعة  السادسة  الدولية  الندوة  حضور  في   ، النادي 
في  التجارة  وتسهيل  الطرق  سالمة  حول  البري  للنقل  العربي  واإلتحاد 
، والتي إنعقدت في دولة االمارات العربية المتحدة خالل  العالم العربي 
بنك  مع  باإلشتراك  العربية  الدول  جامعة  رعاية  تحت  2016م  أكتوبر  شهر 
للنقل  المتحدة  األم��م  إتفاقية  مناقشة  تم  حيث   ، اإلسالمي  التنمية 

ودورها في تسهيل التجارة وتحسين الطرق في العالم العربي.
المتعلقة  الرياضية  األنشطة  إدارة  خالل  من  ساتا  شركة  تسعى  كما 
 ، المعنية  الجهات  مع  وبالتنسيق   ، النارية  والدراجات  السيارات  برياضات 
بصورة  الرياضة  هذه  لممارسة  الرياضية  األنشطة  رخصة  إستخراج  إلى 

إحترافية.

األداء لشركة النادي السعودي للسيارات - ساتا 
الشركة  المالية على مستوى قطاعات  النتائج  أدناه أهم  الجدول  يوضح 
الدخل  وهامش  اإلي���رادات  في  قطاع  كل  مساهمة  ونسبة  الرئيسية 

مقارنة بالعام المالي السابق كما يلي:
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شركة استثمارات السيارات 
والمعدات
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المحفظة االستثمارية الخاصة باإلكتتاب

اتفاقية __ على  التوقيع  إجراءات  2014م  مايو   12 في  الشركة  أكملت 
فتح محفظة استثمارية مدارة بواسطة شركة السعودي الفرنسي 
هيئة  قبل  من  المعتمدة  المحفظة  إدارة  اتفاقية  بموجب  كابيتال 
دخل  ومصادر  استثمارات  تنويع  بغرض  وذل��ك   ، المالية  السوق 
لإلكتتاب  طرحها  يتم  التي  الشركات  في  بالمساهمة  الشركة 
ويسمح للشركات المساهمة المشاركة فيها ، ويتم معالجة هذا 
النوع من االستثمار وفقًا لمعيار االستثمار في االوراق المالية لإلتجار 
القيمة  أساس  على  المالي  المركز  قائمة  في  تسجيله  يتم  والذي 
العادلة ويتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة ضمن دخل 

الفترة المالية.

المحافظ االستثمارية وفقًا لضوابط االستثمار 
الصادرة من الهيئة

من __ لها  مصرح  جهات  ثالث  مع  اتفاقيات  بتوقيع  الشركة  قامت 
لضوابط  وفقًا  استثمارية  محافظ  إلدارة  المالية  السوق  هيئة  قبل 
تنويع  بغرض  وذلك   ، المالية  السوق  هيئة  من  الصادرة  االستثمار 
المالية  األوراق  في  باالستثمار  الشركة  دخل  ومصادر  استثمارات 

المدرجة في السوق المالية السعودية.
األسهم __ ك��اف��ة  ببيع  الشركة  ق��ام��ت  2016م  ديسمبر   29 ف��ي 

المملوكتين  السعودية  األسهم  في  اإلستثماريتين  بمحفظتيها 
لها والمدارتين من قبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة 
أنشطتها  في  السيولة  توجيه  بهدف  وذل��ك  لإلستثمار  ُملكية 
التوسعية  وخطتها  اإلستراتيجية  أهدافها  مع  توافقًا  األساسية 
الشركة  رغبة  حال  في  قائمة  المحفظتين  إدارة  إتفاقية  إبقاء  مع 
مستقباًل اإلستثمار في األوراق المالية وفقًا للسيولة المتاحة لديها.

الجهة
المبلغ المخصص 

لالستثمار
المبلغ المستثمر

كما في 2016/12/31م
المعالجة المحاسبية

أوراق مالية لإلتجار-30.000.000 ريالشركة السعودي الفرنسي كابيتال

*
أوراق مالية متاحة للبيع50.000.000 ريال50.000.000 ريالشركة األهلي كابيتال 

أوراق مالية لإلتجار-50.000.000 ريالشركة ُملكية لالستثمار

المحفظة  ب��إدارة  الخاص  العقد  الشركة  أنهت  سبتمبر   29 * في 
إدارة  مجلس  توجه  بسبب   ، كابيتال  األهلي  شركة  مع  اإلستثمارية 
مديري  تحت  بالشركة  الخاصة  المحافظ  إدارة  إقتصار  إلى  الشركة 
إستثمار بداًل من ثالثة ، إضافة إلى تقليل تكلفة إدارة هذه المحافظ ، 
مع اإلستمرار في عقدي إدارة المحافظ الموقعين مع كل من شركة 
يتم  أن  على  لإلستثمار،  ُملكية  وشركة  كابيتال  الفرنسي  السعودي 

نقل رصيد محفظة شركة األهلي كابيتال إلى المحفظة المدارة من 
قبل شركة ُملكية لإلستثمار ضمن حدود اإلتفاقية التي تم توقيعها 
المعالجة  وبنفس  2016م.  أكتوبر   2 من  إعتبارًا  وذلك   ، سابقًا  معهم 
األثر  معالجة  تتم  والتي  للبيع  متاحة  مالية  كأوراق  لها  المحاسبية 
المالي لها في نهاية كل فترة مالية في حقوق المساهمين بقائمة 

المركز المالي عند تقييم المحفظة .
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شركة استثمارات السيارات والمعدات

مال  برأس  والمعدات  السيارات  استثمارات  شركة  ساسكو  أنشأت 
قدره 500 ألف ريال سعودي مقسم إلى 50 ألف حصة نقدية متساوية 
قيمة كل حصة 10 ريال سعودي ، وذلك من أجل توفير البنية التحتية 
والكوادر البشرية والخبرات المطلوبة إلدارة استثمارات الشركة بشكل 
ويمكنها  الشركة  دخل  مصادر  تنوع  من  يزيد  مما  وحيادي  مستقل 
من إدارة عملياتها التشغيلية واالستثمارية بكفاءة وفاعلية ، وتمتلك 
ساسكو نسبة %99  الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات 

من رأس المال وشركة أسطول النقل المحدودة 1% منه .
ومن أهم أنشطة هذه الشركة:

تأسيس وتملك الحصص واألسهم في الشركات التابعة والشركات __
الزميلة.

تملك األراضي والعقارات وإقامة المباني عليها بغرض التشغيل أو __
البيع أو التأجير.

الثقيلة ومحطات خدمة __ الورش إلصالح السيارات والمعدات  إقامة 
السيارات والمسافرين.

إقامة االستراحات والموتيالت والمطاعم.__
السيارات __ غيار  قطع  في  والتجزئة  الجملة  وتجارة  وتصدير  استيراد 

والمعدات وغيرها.
المقاوالت العامة للمباني.__

نسبة الملكيةمبلغ االستثمارإسم الشركةم

1*
7.94%4.565.500شركة الشرق األوسط للبطاريات )ميبكو( 

0.36%1.500.000الشركة الوطنية للسياحة )سياحية(2

25%125.000شركة السباق المتحدة3

6.190.500اإلجمالي

من  التابعة  بالشركات  استثماراتها  أغلب  ساسكو  شركة  وتدير 
شركة  تساهم  حيث   ، والمعدات  السيارات  استثمارات  شركة  خالل 
استثمارات السيارات والمعدات بنسبة 1% من رأس مال شركة أسطول 
للسيارات  السعودي  النادي  شركة  مال  رأس  من   %1 وبنسبة  النقل 
وبنسبة 1% من رأس مال شركة نخلة ساسكو وبنسبة 1% من رأس مال 
ساسكو  ساسكو وبنسبة 1% من رأس مال شركة إمتياز  شركة واحة 
وبنسبة 1% من رأس مال شركة النخلة األولى وكذلك بنسبة 5% من رأس 

مال شركة زيتي للخدمات البترولية.
استثمارات  شركة  ف��إن   ، األخ��رى  بالشركات  االستثمار  مجال  وف��ي 
مال  رأس  من   %7.94 )تمثل  حصة   794 تمتلك  والمعدات  السيارات 
تعتبر  التي  )ميبكو(  للبطاريات  األوس��ط  الشرق  بشركة  الشركة( 
األوس��ط  الشرق  في  السيارات  بطاريات  تصنيع  شركات  أكبر  من 

.ACDelco والمتخصصة في إنتاج بطاريات

االستثمارات في شركات آخرى
الجدول  ويوضح  أخرى  شركات  ملكية  حقوق  في  الشركة  تساهم 

تفاصيل تلك االستثمارات كما يلي:

* الحصة بشركة الشرق األوسط للبطاريات )ميبكو( مسجلة بإسم شركة استثمارات السيارات والمعدات )شركة تابعة(.

شركة الشرق اآلوسط 
للبطاريات)ميبكو(

الشركة الوطنية 
للسياحة )سياحية(

شركة السباق المتحدة

73.75%

24.23%

2.02%

رسم توضيحي لنسب االستثمارات إلجمالي محفظة الشركة االستثمارية
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شركة النخلة األولى

شركة ذات مسئولية محدودة ، تم إنشاؤها وتأسيسها بهدف القيام 
بأعمال التشغيل والصيانة والنظافة لمواقع الشركة من أجل تحسين 
ألف   500 مقداره  مال  برأس  وذلك  للعمالء  المقدمة  الخدمة  جودة 
كل  قيمة  متساوية  نقدية  حصة  ألف   50 إلى  مقسم  سعودي  ريال 
10 ريال سعودي وتمتلك الشركة السعودية لخدمات السيارات  حصة 
استثمارات  وشركة  المال  رأس  من   %99 نسبة  ساسكو  والمعدات 

السيارات والمعدات المحدودة 1% منه.

وتختص شركة النخلة األولى بالتالي:
المقاوالت العامة للمباني )إنشاء ، إصالح ، هدم ، ترميم(.__
إقامة وإدارة وصيانة وتشغيل المباني السكنية والتجارية.__
أعمال الطرق.__

شركة النخلة األولى
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شركة إمتياز ساسكو

سعودي  ريال  ألف   500 مال  برأس  ساسكو«  »إمتياز  شركة  تأسيس  تم 
ريال   10 حصة  كل  قيمة  متساوية  نقدية  حصة  أل��ف   50 إل��ى  مقسم 
والمعدات  السيارات  لخدمات  السعودية  الشركة  وتمتلك   ، سعودي 
ساسكو نسبة 99% من رأس المال وشركة استثمارات السيارات والمعدات 
للغير  إمتياز  بمنح  ساسكو«  »إمتياز  شركة  وتختص   ، منه   %1 المحدودة 
أن  بعد  وذل��ك   ، نخلة«  و«تموينات  ساسكو«  »محطات  بتشغيل  خاص 
منح  مشروع  من  باإلنتهاء  المجال  هذا  في  متخصصة  شركة  قامت 

اإلمتياز الخاص بتشغيل »محطات ساسكو« و«تموينات نخلة«.

ساسكو من خالل تأسيس هذه الشركة إلى زيادة إيراداتها  وتهدف 
وتحسين ربحيتها من خالل منح إمتياز لمشغلين آخرين وفق اتفاقيات 
معهم وذلك لإلستفادة من العالمات التجارية الخاصة بها في ظل 
لهويتها  ووفقًا  مواقعها  تطوير  في  نجاح  من  الشركة  حققته  ما 

ومكانتها المتميزة في قطاع محطات الوقود في المملكة.
ألصحاب  آخ��ر  بديل  وض��ع  هو  ساسكو  إمتياز  أه��داف  أح��د  أن  كما 

المحطات ممن ال يرغبون في بيعها أو تأجيرها.

شركة إمتياز ساسكو
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شركة زيتي للخدمات 
البترولية
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األداء المالي لشركة زيتي للخدمات البترولية 

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

مجمل الدخلالتكاليف المباشرةاإليرادات المباشرة
نسبة المساهمة
)هامش الدخل(

2015م2016م2015م2016م2015م2016م2015م2016م

264.716.936111.681.401)253.608.285()102.062.212(11.153.6519.619.189%19.15%18.60

يوضح الجدول التالي تحليل اإليرادات على مستوى المناطق كما يلي:

%2015م%2016مالقطاع

87.02%84.2697.187.134%223.093.362المنطقة الوسطى

12.98%15.7414.494.267%41.668.574المنطقة الجنوبية

100%100111.681.401%264.761.936اإلجمــــــــــالي

تم اإلستحواذ على شركة زيتي للخدمات البترولية في 29 أبريل 2015م._❖
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المنطقة الوسطى

المنطقة الجنوبية

%84.26

%15,74

اإليرادات الجغرافية لشركة زيتي 
للخدمات البترولية

شركة زيتي للخدمات البترولية

إستحوذت شركة ساسكو  على شركة زيتي للخدمات البترولية في 
البترولية  للخدمات  زيتي  شركة  مال  رأس  يبلغ  حيث   ، 2015م  أبريل   29
إلى  مقسم  ريال   37.500.000 مبلغ  محدودة«  مسئولية  ذات  »شركة 
 ، سعودي  ريال   10 حصة  كل  قيمة  متساوية  نقدية  حصة   )3.750.000(

وتختص في إقامة وإدارة وتشغيل محطات الوقود.

وبنهاية عام 2016م بلغ عدد محطات شركة زيتي عدد )55( محطة 
متوقفة  محطات   )6( عدد  على  باإلضافة  عاملة  محطة   )49( منها 
للتطوير ، وتنتشر هذه المواقع في كل من المنطقة الوسطى بعدد 

)48( موقع ومنطقة عسير بعدد )7( مواقع.
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معلومات إدارية وتشغيلية أخرى

القضايا 
القضية المتعلقة بشركة السباق المتحدة 

الدعوى  سير  بوقف  ق��رار  بجدة  اإلداري��ة  المحكمة  أص��درت  أن  بعد 
الشركة  ضد  السباق  شركة  في  الشركاء  من  المقامة  2/5475/ق 
السعودية لخدمات السيارات والمعدات ساسكو والتي يطالب فيها 
في  البت  يتم  أن  إلى  وذلك  السباق  شركة  بتصفية  الشركاء  باقي 
السباق  شركة  في  الشركاء  أحد  ضد  الشركة  من  المقامة  القضية 

المتحدة والمتعلقة ببيع حصة الشركة.

من  القضية  في  السير  تم  الحصة  قضية  في  الحكم  صدور  وبعد 
على  ساسكو  موافقة  إما  الدائرة  من  المدعي  وكيل  وطلب  جديد 
التصفية أو أن يتنازل الشركاء في شركة السباق المتحدة لساسكو 

بما لها وما عليها.

قانوني  محاسب  الى  القضية  تحويل  ساسكو  محامي  طلب  عليه 
ثم  ومن   . والتأمل  للدراسة  القضية  بحجز  الدائرة  وقامت  فيها  للبت 
صدر قرار من الدائرة الناظرة للقضية بالتصفية اإلجبارية ، وتم تحديد 
قانونيون  محاسبون   - وشريكه  الخريجي  عبداهلل  أسامة  شركة 
واستشاريو أعمال – كمكتب للقيام بإجراءات التصفية ومازلت متابعة 

من قبل مكتب المحاسب القانوني.

قضايا أخرى متفرقة
رفعت الشركة عددًا من القضايا المتعلقة بمطالبات مالية مستحقة 
مبالغ  لتحصيل  وذل��ك  والمدينين  المستأجرين  بعض  على  لها 
القضايا  بعض  كذلك  ويوجد  سابقة  سنوات  عن  للشركة  مستحقة 
خالل  من  العمل  ويجري  الشركة  على  المرفوعة  والعمالية  المالية 
اإلدارة القانونية في الشركة لمتابعة هذه الحقوق المالية وتحصيلها 

بجميع الطرق سواء الودية أو القضائية.
ومن أهم هذه القضايا القضية المرفوعة بديوان المظالم برقم __

1/6972/ق وتاريخ 1433/5/12ه� من الشركة ضد كل من وزارة الشئون 
البلدية والقروية ووزارة اإلسكان وفحواها أن الشركة تمتلك أرض 
بلدية  طريق  عن  اإلسكان  وزارة  قامت  قد  الباطن  حفر  بمنطقة 
حفر الباطن بإستقطاع جزء من األرض ، وقد تم إحالة الدعوى إلى 
النظر  هيئة  إلى  تحويلها  تم  ثم  ومن  بالرياض  العامة  المحكمة 
للوقوف  الباطن  حفر  مدينة  لبلدية  القضية  أحالت  بدورها  التي 
أثرها صدر  التداخل بين األرضين والتي على  على الموقع وتحديد 
خطاب البلدية الذي يفيد تعدي وزارة اإلسكان على أرض ساسكو 
بمقدار )41713م2( . وقد طلبت المحكمة إحالة القضية إلى مقيم 
مساحتها  وتحديد  األرض  سعر  لتقييم  المحكمة  لدى  معتمد 
في  البت  يتم  ولم  التقييم  من  بنسخة  المحكمة  تزويد  وتم   ،

القضية حتى تاريخه.

كما أن الشركة تتابع القضية رقم 34/2136385 وتاريخ 1434/09/07ه� __
هيئة  ضد  الشركة  من  والمرفوعة  بتبوك  العامة  بالمحكمة 
هيئة  صك  بطالن  بخصوص  تبوك  مدينة  وأمانة  الصناعية  المدن 
المملوكة  الشركة  أرض  مع  التداخل  يخص  فيما  وذل��ك  المدن 
عن  بالتعويض  والمطالبة  تبوك  بمدينة  الصناعية  بالمنطقة  لها 
قيمة األرض في حال تعذر إستالمها ، والتي على أثرها تم تحويل 
وضع  عن  لإلستفسار  تبوك  مدينة  في  النظر  هيئة  إلى  المعاملة 
بناًء  األقدم وذلك  الصك  الشركة هو  بأن صك  أفادوا  الصك حيث  
الهيئة  مقر  أن  وبحجة   ، تبوك  عدل  كتابة  من  الواردة  اإلفادة  على 
هو الرياض ، عليه قرر القاضي إحالة الدعوى إلى المحكمة العامة 
، ومازالت  الرياض  بمدينة  الرئيسي لهيئة مدن  المقر  بالرياض حيث 

القضية في المتابعة.
مستأجر __ الخالدي  مؤسسة  ضد  الشركة  من  المرفوعة  القضية 

موقع للشركة على طريق الدمام – الرياض عند الكيلو 205 لعدم 
تسليمه المحطة بعد إنتهاء العقد في عام 2014م ، حيث أن القضية 

ما زالت منظورة بمحكمة الخبر للدراسة والحكم باخالء الموقع.
جبة، __ بلدية  محافظة  ضد  الشركة  من  المرفوعة  القضية  كذلك 

بلدية  مع  بالتعاقد  1432/08/03ه�����  بتاريخ  الشركة  قامت  حيث 
محافظة جبة الستئجار مواقع على الطريق الدولي حائل – الجوف  
،  وبما أن الشركة لم تستلم أي من المواقع المشار إليها استالمًا 
التعاقد  تم  ال��ذي  للغرض  المواقع  هذه  صالحية  لعدم  نهائيًا 
اإلداري��ة  بالمحمكة  دعوى  برفع  الشركة  قامت  فقد   . أجله  من 
واإلفراج  العقود  بفسخ  لها  للقضاء  جبة  بلدية  ضد  حائل  بمنطقة 
جراء  تكبدتها  التي  األض��رار  عن  والتعويض  الضمان  خطابات  عن 
عدم إستالم الشركة للمواقع ، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى 

للحكم النهائي. 

الكوادر البشرية 
يوضح الجدول التالي تحليل الكوادر البشرية في الشركة والشركات 

التابعة لها كما يلي:

2015م2016مالفئةم

12إدارة عليا1

218258إدارة وسطى وتنفيذية2

12261151عمالة وفنيين3

14451411اإلجمالي

معلومات إدارية 
وتشغيلية أخرى
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نشاطها الرئيسيإسم الشركة التابعةم.
المقر الرئيسي
دولة التأسيس

نسبة الملكية 
المباشرة والغير 

مباشرة
مالحظات

5
شركة نخلة ساسكو

)500 ألف ريال 
سعودي(

استيراد وبيع المواد 
الغذائية.

المملكة العربية 
السعودية

الرياض
100% ساسكو

تم التأسيس في  
2014م

6
شركة واحة ساسكو

)500 ألف ريال 
سعودي(

تقديم خدمات اإليواء.
المملكة العربية 

السعودية
الرياض

100% ساسكو
تم التأسيس في  

2014م

7
شركة إمتياز ساسكو

)500 ألف ريال 
سعودي(

منح إمتياز تشغيل »محطات 
ساسكو”

و” تموينات نخلة ساسكو”.

المملكة العربية 
السعودية

الرياض
100% ساسكو

تم التأسيس في  
2015م

8

شركة زيتي للخدمات 
البترولية

)37.5 ألف ريال 
سعودي(

وتشغيل  وإدارة  إق���ام���ة 
محطات الوقود.

المملكة العربية 
السعودية

الرياض
100% ساسكو

تم تأسيسها في 
2007م 

وتم االستحواذ 
عليها في  2015م

الشركات التابعة 

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

نشاطها الرئيسيإسم الشركة التابعةم.
المقر الرئيسي
دولة التأسيس

نسبة الملكية 
المباشرة والغير 

مباشرة
مالحظات

1

شركة استثمارات 
السيارات والمعدات 

المحدودة
)500 ألف ريال 

سعودي(

إق����ام����ة ال�������ورش إلص����الح 
السيارات والمعدات � غسيل 
وتشحيم السيارات � استيراد 
وتصدير قطع الغيار � إقامة 
استيراد    - التدريب  مراكز 
األراضي  شراء   � األدوات  وبيع 

واستثمارها .

المملكة العربية 
السعودية

الرياض
100% ساسكو

تم التأسيس في 
2010م

2

شركة أسطول النقل 
المحدودة

)5 ماليين ريال 
سعودي(

والمهمات  البضائع  نقل 
البترولية  المنتجات  نقل   �
وتجارة  وتصدير  استيراد   �
وتشغيل  إق��ام��ة  الجملة 
وتأجير ورش صيانة � خدمات 
اإلع������الن ع��ل��ى ال��ن��اق��الت 

والمركبات .

المملكة العربية 
السعودية

الرياض
100% ساسكو

تم التأسيس في  
2010م

3

شركة النادي 
السعودي للسيارات 

المحدودة )ساتا(
)500 ألف ريال 

سعودي(

اإلش����ت����راك ف���ي ال���ن���وادي 
ال���م���ح���ل���ي���ة وال����دول����ي����ة 
ل���ل���س���ي���ارات وال����دراج����ات 
ال����ن����اري����ة وال��ج��م��ع��ي��ات 
والدولية  المحلية  والهيئات 
السيارات  بشئون  المهتمة 
وإص��دار  النارية  وال��دراج��ات 
الجمركية  ال��ع��ب��ور  دف��ات��ر 
القيادة  ورخ��ص  )التريبتك( 
وإدارة  وإق��ام��ة   ، ال��دول��ي��ة 
حلبات  وتشغيل  وص��ي��ان��ة 
والدراجات  السيارات  رياضة 
السباقات  إق��ام��ة   ، النارية 
برياضة  الخاصة  والفعاليات 
 ، النارية  والدراجات  السيارات 
السباقات  في  والمشاركة 
برياضة  الخاصة  والفعاليات 

السيارات والدراجات النارية.

المملكة العربية 
السعودية

الرياض
100% ساسكو

تم التأسيس في  
2012م

4
شركة النخلة األولى

)500 ألف ريال 
سعودي(

للمباني  ع��ام��ة  م��ق��اوالت 
وتشغيل  وصيانة  وإق��ام��ة 
والتجارية  السكنية  المباني 

وأعمال الطرق.

المملكة العربية 
السعودية

الرياض
100% ساسكو

تم التأسيس في  
2012م
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المخاطر وإدارتها

مفهوم إدارة المخاطر لدى ساسكو
إدارة المخاطر هي عملية قياس وتقييم للمخاطر المحتملة وتطوير 
للوقاية  المخاطر  تلك  مع  التعامل  تضمن  لكي  إدارتها  إستراتيجيات 
منها وأيضًا العمل على اإلكتشاف المبكر للمشاكل الفعلية لتقليل 

آثارها السلبية على الشركة. 
 ، األولويات  إعطاء  عملية  إتباع  يتم   ، المثالية  المخاطر  إدارة  حالة  في 
عالية  حدوثها  وإحتمالية  الكبيرة  الخسائر  ذات  المخاطر  أن  بحيث 
أقل  حدوثها  وإحتمالية  األقل  الخسائر  ذات  المخاطر  بينما  أواًل  تعالج 

تعالج فيما بعد. 
إن إدارة المخاطر يجب أن تتكامل مع ثقافة ساسكو ومع السياسات 
ساسكو  في  المخاطر  إدارة  وتقوم   . العليا  لإلدارة  الفعالة  والبرامج 
بترجمة إستراتيجيتها إلى أهداف يمكن قياسها ، كما تقوم ساسكو 
من  كجزء  المخاطر  إدارة  تجاه  والمسؤوليات  السياسات  بتحديد 

الوصف الوظيفي لكل منسوبي الشركة.

أهداف إدارة المخاطر لدى ساسكو
إحكام الرقابة والسيطرة على المخاطر في األنشطة أو األعمال.__
جميع __ وعلى  المخاطر  أن��واع  من  نوع  لكل  النوعي  العالج  تحديد 

مستوياتها.
ممكن __ حد  أدن��ى  إل��ى  وتقليلها  الخسائر  من  الحد  على  العمل 

وتأمينها من خالل الرقابة الفورية أو من خالل تحويلها إلى جهات 
خارجية.

يتعلق __ فيما  بها  القيام  يتعين  التي  واإلج��راءات  التصرفات  تحديد 
بمخاطر معينة للرقابة على األحداث والسيطرة على الخسائر.

أو __ إعداد الدراسات قبل الخسائر أو بعد حدوثها وذلك بغرض منع 
يتعين  مخاطر  أية  تحديد  محاولة  مع   ، المحتملة  الخسائر  تقليل 
السيطرة عليها واستخدام األدوات التي تساعد في تجنب حدوث 

أو تكرار مثل هذه المخاطر.
توفير الثقة المناسبة لدى المساهمين ، والدائنين ، والعمالء وذلك __

قد  والتي  عارضة  خسائر  أي  رغم  األرباح  توليد  على  القدرة  لحماية 
تؤدي إلى تقلص األرباح أو عدم تحققها.

أساليب ساسكو في التعامل مع المخاطر 
التقييم:  ■

وتحليل  األه��داف  لوضع  اإلدارة  طريقة  على  بالتقييم  القائم  يركز 
بأنشطة  ومالئمتها  إرتباطها  ذلك  في  بما  التغير  وإدارة  المخاطر 

الشركة :
األهداف على مستوى الشركة :

واسعة __ بيانات  بتوفير  الشركة  مستوى  على  األهداف  قيام  مدى 
محددة  تكون  ذلك  ومع  تحقيقه  الشركة  تريد  عما  وإرش���ادات 

بالدرجة الكافية بحيث ترتبط مباشرة بهذه الشركة.
ومجلس __ الموظفين  إلى  األهداف  توصيل  بها  يتم  التي  الفاعلية 

اإلدارة.
عالقة اإلستراتيجيات وإتساقها مع األهداف على مستوى الشركة.__
توافق خطط األعمال والموازنات مع األهداف على مستوى الشركة __

والخطط اإلستراتيجية واألوضاع الحالية.

األهداف على مستوى األنشطة :
الصلة بين األهداف على مستوى األنشطة واألهداف على مستوى __

الشركة والخطط اإلستراتيجية.
إتساق األهداف على مستوى األنشطة مع بعضها.__
العمليات __ جميع  مع  األنشطة  مستوى  على  األه���داف  مالئمة 

التشغيلية الهامة.
خصوصية األهداف على مستوى الشركة.__

كفاية الموارد المتعلقة باألهداف:
النجاح المهمة( لتحقيق __ التي تعد مهمة )عوامل  تحديد األهداف 

األهداف على مستوى الشركة.
وم��دى __ األه���داف  وض��ع  ف��ي  اإلدارة  مستويات  جميع  إش��ت��راك 

أهتمامهم بتحقيق هذه األهداف.

المخاطر : ■
كفاية اآلليات لتحديد المخاطر الناشئة عن مصادر خارجية.__
كفاية اآلليات لتحديد المخاطر الناشئة عن مصادر داخلية.__
تحديد المخاطر المهمة لكل هدف نشاط مهم.__
مستوى __ وعلى  ككل  ساسكو  مستوى  على  المخاطر  تحليل 

يصعب  منها  كثير  ألن  المخاطر  تحليل  منهجية  وتغيير  األنشطة 
تقديره  كميًا ، وتشمل عملية التحليل مايلي :

تقدير أهمية الخطر.. 1
تقدير إحتمال حدوث )تكرار( الخطر.. 2
أثر الخطر.. 3
يجب . 4 التي  اإلج���راءات  وتقدير  الخطر  إدارة  كيفية  في   النظر 

أن تتخذ.

وتتعامل ساسكو مع المخاطر ضمن أربع مجموعات رئيسية:
1- تجنب المخاطر:

ما.  خطر  حدوث  إلى  تؤدي  التي  النشاطات  تجنب  محاولة  وتعني   
ومثال على ذلك عدم شراء ملكية ما أو الدخول في عمل ما.

2- تقليل المخاطر:
تواجه  التي  االستثمارات  حجم  بتخفيض  وذل��ك  الخطر  تقليل   
المخاطر  تقليل  المستثمر تحمله، كما يمكن  بعينه ال يحب  خطرًا 

باإلشتراك مع اآلخرين في تحملها.
3-نقل المخاطر:

وهي وسائل تساعد على قبول الخطر من قبل طرف آخر وعادة ما   
التأمين هو مثال على   . المالية  الوقاية  أو  العقود  تكون عن طريق 

نقل الخطر عن طريق العقود.
4- القبول:

تعتبر  الطريقة  هذه  إن   . حدوثها  عند  الخسائر  قبول  وتعني   
تكون  والتي  الصغيرة  المخاطر  حالة  في  مقبولة  إستراتيجية 
من  أكبر  الزمن  م��دى  على  الخطر  ضد  التأمين  تكلفة  فيها 
نقلها  أو  تجنبها  يمكن  ال  التي  المخاطر  الخسائر(كل  إجمالي 

يجب القبول بها(.

المخاطر وإدارتها
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__.2012 AX إدارة الموارد البشرية
__ .NCR Aloha )مبيعات شركة نخلة ساسكو )تموينات نخلة
__ .Gilbarco مبيعات المحروقات
مبيعات شركة واحة نظام Opera ونظام )نزيل( للموتيالت.__
__ BMC. إدارة الصيانة نظام البالغات

وحرصًا من الشركة على تفادي أي مشكلة متوقعة ، فإنه يتم متابعة 
 ، المتخصصة  المكاتب  اإلدارات بصورة دورية مع أحد  أنظمة  تحديث 
المعلومات  لتخزين  المختصة  الشركات  إحدى  مع  التعاقد  تم  كما 

لديها كنسخة إحتياطية.
مخاطر صدور الئحة جديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة 
الصادرة  الخدمة  ومراكز  الوقود  لمحطات  الجديدة  الالئحة  تشمل 
من وزارة الشئون البلدية والقروية على معايير دقيقة لتوزيع محطات 
الوقود ومراكز الخدمة جغرافيًا وعدم تسببها في أي إزعاج أو إعاقة 
تحديد  إلى  باإلضافة  مجاورة  بمنشآت  اإلض��رار  أو  المرورية  الحركة 
التصميمية  والمعايير  وخارجها  المدن  داخل  المحطات  مساحات 

واشتراطات السالمة والحفاظ على البيئة.
على  الحصول  من  تتمكن  لم  إذا  مستقباًل  الشركة  أعمال  تتأثر  وقد 
تراخيص اإلنشاء أو التشغيل الالزمة سواء كان ذلك لمحطاتها القائمة 

أو الجديدة.
مخاطر البيئة التشريعية 

التي  التغيرات  تؤثر  وقد  ديناميكية  تشريعية  بيئة  في  الشركة  تعمل 
تطرأ على األنظمة والقوانين السارية في المملكة العربية السعودية 
على أعمال الشركة سواًء سلبًا أم إيجابًا ، ولتقليل األثر السلبي لهذه 
التعديالت  على  الدائم  باإلطالع  الشركة  تقوم  وجدت”  “إن  التغيرات 
على  التعديالت  هذه  أثر  ودراسة  آني  بشكل  األنظمة  على  تتم  التي 
أعمالها ومن ثم اتخاذ الخطوات الالزمة لتقليل أثر هذه التعديالت أو 

محاولة توظيفها في ما يخدم أعمالها.
ومن أبرز المخاطر القائمة أنه يجب إستخراج رخصة مزاولة النشاط من 
وزارة الشئون البلدية والقروية والدفاع المدني لكل موقع وتجديدها 
بصورة دورية وإرتباط ذلك مع وثيقة التأمين على الممتلكات ، وقد يتأثر 
نشاط الشركة مستقباًل في حال لم تتمكن الشركة من إستخراج أو 

تجديد هذه الرخص.
مخاطر قانونية

مالية  بمطالبات  متعلقة  قانونية  مخاطر  الشركة  تواجه  أيضًا 
لتحصيل  وذلك  والمدينين  المستأجرين  بعض  على  لها  مستحقة 
بعض  كذلك  ويوجد  سابقة  سنوات  عن  للشركة  مستحقة  مبالغ 
خالل  من  العمل  ويجري  الشركة  على  المرفوعة  العمالية  القضايا 
اإلدارة القانونية في الشركة لمتابعة هذه الحقوق المالية وتحصيلها 

بجميع الطرق سواء الودية أو القضائية.
المخاطر المتعلقة بالموارد البشرية

للوظائف في  المملكة تحقيق نسبة سعودة  التشريعات في  تتطلب 
من  سعودة  نسبة  يتطلب  الذي  نطاقات  برنامج  خالل  من  الشركات 
المطلوبة  السعودة  نسبة  الشركة  حققت  وقد   ، العاملين  إجمالي 
اإلداري��ة  الوظائف  من  العديد  سعودة  في  اإلستمرار  إل��ى  وتسعى 
بالشركة تزامنًا مع خطتها التوسعية التي تتطلب العديد من العمالة 

في مواقعها المختلفة.
وقد قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع صندوق الموارد البشرية لدعم 

خطة توطين الوظائف تماشيًا مع اللوائح والقوانين الصادرة في ذلك.

وبالرغم من إيمان الشركة بأهمية السعودة كمطلب تنموي وطني ، 
فإن الشركة تواجه مصاعب وتحديات بسبب طبيعة نشاطها وعدم 
مناسبة أعمالها للمواطنين طالبي العمل واعتمادها بشكل رئيسي 
السعودة  نسبة  تحقيق  معه  يصعب  مما  الوافدة  العمالة  على 
العمالة  تكاليف  ارتفاع  السيما  بذلك  المتعلقة  المخاطر  وإستمرار 

والتوظيف.
وقد تم وضع ضوابط للرقابة الداخلية وذلك من خالل:

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

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

التأكد من مراقبة وتقييم األداء بصفة دورية.. 3
متابعة سعودة الوظائف اإلشرافية في القطاعات لزيادة نسبة . 4

السعودة.
المخاطر المتعلقة بالسوق

وتتمثل في:
المخاطر المتعلقة بالنمو والتوسع: ■
فإن __  ، جديدة  مواقع  وإضافة  بإفتتاح  الشركة  نمو  إلرتباط  نظرًا 

بإختيار  تقوم  التوسعية  سياساتها  تحقيق  سبيل  في  الشركة 
القرار  النواحي التخاذ  المواقع وعمل دراسة شاملة لها من كافة 

المناسب للشراء أو االستئجار.
كما أن قدرتها على اإلستمرار في النمو مرتبط بتوفر الموارد البشرية __

من كفاءات إدارية وخبرات تشغيلية وعمالة في الوقت المناسب ، 
حيث تبذل الشركة الجهد الالزم لتوفر هذه الموارد.

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

بالشركة بمتابعة أعمال المقاولين والتنفيذ بصورة مستمرة.

مخاطر البيئة التنافسية: ■
المنافسة لتقديم أفضل  يتميز قطاع المحطات واالستراحات بحدة 
الخدمات ، ويرتبط نمو الشركة ومستويات أرباحها على قدرتها على 

التنافس بنجاح والحفاظ على موقفها الريادي بين الشركات األخرى.

)بدائل  ■ السريعة  الطرق  شبكات  بتطوير  المتعلقة  المخاطر 
النقل(

تعمل الدولة على التطوير المستمر لشبكات الطرق السريعة والذي 
التي تقع عليها  الطرق  ينتج عنه تغير بعض مسارات  أن  الممكن  من 
البدء  إلى  باإلضافة  بالشركة  الخاصة  والمحطات  االستراحات  مواقع 
السكك  وخطوط  المترو  وشبكة  العام  النقل  مشاريع  تنفيذ  في 
الحديدية لربط مناطق المملكة بعضها البعض مما قد يؤثر هذا سلبًا 

على مستوى األرباح التشغيلية للشركة.
وبهذا الخصوص تقوم الشركة بوضع رقابة عليها من خالل:

والخطط  الحديدية  والسكك  الجديدة  الطرق  مشاريع  دراس��ة 
مواقعها  لتخطيط  دوريًا  المملكة  في  الطرق  لشبكات  التوسعية 
والتأكد  حاليًا  القائمة  للمواقع  والحلول  الخيارات  ودراسة  إستراتيجيًا 

من إحتمالية تأثرها بسبب تطوير شبكات الطرق من عدمها.

من  تعتبر  والتي  المخاطر  إدارة  بأهمية  اإلدارة  مجلس  من  وإيمانًا 
األطراف  وحقوق  المساهمين  استثمارات  لحماية  اإلدارة  أساسيات 
ذوي العالقة ، يقوم مجلس اإلدارة وبشكل مستمر، بتطوير منظومة 
سياسات  مع  تتوافق  التي  واإلج���راءات  والسياسات  المخاطر  إدارة 
إستراتيجية  خطة  وضع  خالل  من  وذلك  الداخلية  والرقابة  الحوكمة 
سرعة  وتكفل  المخاطر  تلك  تحديات  لمواجهة  للشركة  عامة 
تلك  تأثير  الالزمة لها بشكل يقلل من  الحلول  التعامل معها ووضع 
الشركة  تواجهها  قد  التي  المخاطر  أهم  تصنيف  المخاطر.  وتم 

وسبل الرقابة عليها على النحو التالي:

الشركة  تواجهها  قد  التي  المخاطر  أهم 
وسبل الرقابة عليها 

المخاطر التشغيلية 
قطاع التجزئة ■

في  الدخول  بسهولة  تتميز  التي  القطاعات  من  التجزئة  قطاع  يعتبر 
النشاط من قبل منافسين جدد أو توسع منافسين حاليين مما يزيد 
من حدة المنافسة الكلية في القطاع إضافة إلى تقلبات األسعار التي 
تؤثر على أسعار األراضي وتأجير العقارات وتكاليف اإلنشاءات أو التوريد.
الخدمات  تقديم  على  رئيسية  بصورة  يعتمد  القطاع  هذا  أن  كما 
البترولية ، ونظرًا إلرتباط القطاع بالتوريدات المستلمة من شركة الزيت 
العربية »أرامكو السعودية« فإن أي تغير في بنود العقد أو األسعار يؤثر 

تأثيرًا سلبيًا على نشاط الشركة.

وإلدارة مخاطر المنافسة في قطاع التجزئة تم وضع ضوابط للرقابة 
الداخلية وذلك من خالل:

معايير . 1 على  تشتمل  موقع  لكل  دقيقة  دراسات  وضع  إشتراط 
ثابتة للتأكد من الجدوى االستثمارية لتلك المواقع.

جودة . 2 لتأكيد  الحالية  للمواقع  شامل  تطويري  ببرنامج  القيام 
العميل  يحتاجها  التي  الخدمات  كافة  توافر  وضمان  الخدمة 
المدن  داخ��ل  السوقية  حصتها  زي��ادة  اعتماد  إل��ى  باإلضافة 
النسبية  األهمية  ذات  المواقع  على  االستحواذ  على  والتركيز 

سواًء من ناحية الكثافة السكانية أو حركة المرور.
بشكل . 3 عليها  الرقابة  وتفعيل  لتحقيقها  مالية  أه��داف  وضع 

شهري لمعالجة اإلنحرافات أو اإلستفادة منها.
وضع أهداف تشغيلية وتفعيل الدور الرقابي بواسطة مشرفي . 4

والمفاجئة  الدورية  وبالزيارات  والقطاعات  والمناطق  المحطات 
رقم  وض��ع  خ��الل  من  لمعالجتها  العمالء  شكاوى  ومراقبة 

مجاني وذلك لزيادة الجودة النوعية للخدمات.

شركة أسطول النقل )شركة تابعة(  ■
في  ساسكو  بشركة  كقطاع  نشاطها  النقل  أسطول  شركة  بدأت 
عام 2009م وتم هيكلة هذا القطاع إلى أن أصبح تحت مسمى »شركة 
أسطول النقل« ، حيث يتم العمل على رفع القدرة التشغيلية للشركة 
األسطول  إلدارة  البشرية  الكوادر  توفير  مع  بالتزامن  مستمر  بشكل 
النقل  واإلشراف عليه بشكل يضمن اإلستفادة القصوى من خدمات 
لمواقع شركة  ساسكو بشكل كامل وخفض تكلفة النقل الداخلي 
باإلضافة إلى النقل لعمالء آخرين ، وتقوم الشركة بتقديم الخدمات 

التالية:

خدمات نقل المحروقات بأنواعها.__
خدمات نقل المياه والصرف الصحي.__
خدمات النقل الجاف.__

النشاط  مزاولة  رخصة  تجديد  الشركة  تواجه  التي  المخاطر  أبرز  ومن 
من وزارة النقل بصورة دورية ، وبالرغم من عدم مواجهة الشركة ألي 
مما  مستقباًل  تجديدها  تضمن  ال  أنها  إال  الرخصة  تجديد  في  عقبات 

يؤثر ذلك على قدرة الشركة على اإلستمرار في هذا النشاط.

من  الشركة  بأعمال  المتعلقة  واللوائح  األنظمة  في  تغير  أي  أن  كما 
تحميل ونقل وتفريغ وتخزين للمواد البترولية ومتطلبات حماية البيئة 

من شأنه أن يزيد تكاليف وأعباء الشركة المالية.
ضوابط  وضع  تم  النقل  أسطول  بشركة  المتعلقة  المخاطر  وإلدارة 

للرقابة الداخلية وذلك من خالل:
المسئولين __ ومساعدة  النقل  لقطاع  التشغيلية  األهداف  تغطية 

على تحسين وتطوير وجدولة التوريد.
متابعة التقيد بقوانين وإجراءات األمن والسالمة ، والتوصية بتصحيح __

المخالفات.
التأكد من إجراءات ضمان الجودة واإللتزام بمعايير الجودة النوعية.__

شركة النادي السعودي للسيارات )شركة تابعة( ■
تحت  يعمل  الذي  والسياحة  للسيارات  السعودي  النادي  نشاط  يمثل 
أساسية  ركيزة  المتحدة  لألمم  خاضعة  دولية  منظمات  مظلة 
عن  الناتجة  النادي  نشاط  أرباح  وتمثل   ، للشركة  التشغيلي  بالنشاط 
بيع وثائق الرخص الدولية ودفاتر العبور الجمركية حصة جوهرية من 
الشركة  إمتالك  على  يرتكز  النشاط  وهذا   ، للشركة  التشغيلية  األرباح 
الوثائق  تلك  إلصدار   )FIA( للسيارات  الدولي  االتحاد  من  دولية  رخصة 
منذ سنوات عديدة مقابل إلتزامات وأعباء مالية دولية تساهم بشكل 

كبير في تكلفة بيع الوثيقة.

بعض  ودخول    ، المجاورة  الدول  بعض  في  السياسية  األحداث  وتؤثر 
على  جديدة  تنظيمات  ونشوء  موازية(  )أندية  المحليين  المنافسين 

األداء المالي لشركة النادي.
تعمل   ، للشركة  السوقية  الحصة  وزيادة  المنافسة  مخاطر  ولتقليل 
ومنتجاتها  فروعها  عدد  لزيادة  توسعية  خطة  تطوير  على  الشركة 
وتعزيز تكاملها باإلضافة إلى التعامل مع موزعين إستراتيجيين . وتم 

وضع ضوابط للرقابة الداخلية وذلك من خالل:
1.    1عقد اجتماعات دورية مع الموزعين اإلستراتيجيين لزيادة التنسيق 

فيما يخص الحصص السوقية.
2.    وضع خطة لزيادة منافذ البيع لتسويق بعض المنتجات ومتابعتها 

بشكل شهري.
3.    وضع أهداف مالية لتحقيقها ومتابعتها بشكل شهري.

4.    المراقبة الدورية للمطالبات الجمركية والعمل على تخفيضها.
المخاطر المتعلقة بنظام إدارة موارد المنشأة 

لها وبشكل أساسي  التابعة  الشركة والشركات  إدارات  تعتمد كافة 
عملياتها  جميع  في  المنشأة  م��وارد  إدارة  نظام  استخدام  على 
وتستخدم   ، إدارة  من  أكثر  النظام  يخدم  وقد   ، والمالية  التشغيلية 

إدارات الشركة األنظمة التالية:
__.2012 AX اإلدارة المالية
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المخاطر المتعلقة بزيادة أسعار الطاقة  ■
الزيادة في تعرفة بيع منتجات الطاقة الكهربائية وزيادة أسعار  تؤثر 
حيث  التشغيلية،  العمليات  من  الدخل  هامش  على  والمياه  الوقود 
انخفاض  إلى  ي��ؤدي  قد  التعرفة  بزيادة  مستقباًل  وزاري  ق��رار  ص��دور 

هامش الدخل.

التعديالت  على  الدائم  باإلطالع  الشركة  تقوم  الخصوص  بهذا 
ودراسة  آني  بشكل  الشأن  هذا  في  تصدر  التي  الصادرة  والقرارات 
لتقليل  الالزمة  الخطوات  اتخاذ  ثم  ومن  الشركة  أعمال  على  أثرها 

أثر هذه القرارات.

المخاطر المتعلقة بصدور نظام أندية السيارات والدراجات النارية  ■
النادي  نشاط  على  األث��ر  ذات  النقاط  بعض  على  النظام  إشتمل 
النظام  دراسة  على  الشركة  وتقوم  والسياحة  للسيارات  السعودي 
اإلجراءات  اتخاذ  ثم  ومن  النادي  أعمال  على  المتوقع  التأثير  وتحديد 

الالزمة للتعامل مع مقتضيات النظام.

ال  ■ التي  للنادي  الجمركية  بالمطالبات  المتعلقة  المخاطر 
تشملها وثيقة تأمين االتحاد الدولي 

الدولي  االتحاد  تأمين  وثيقة  تشملها  ال  جمركية  مطالبات  توجد 
للسيارات بسبب عدم شمول بعض الدول للتغطية التأمينية ، وتقوم 
الثبوتية  األوراق  كافة  من  بالتأكد  للسيارات  السعودي  النادي  شركة 
عند إصدار دفاتر العبور الجمركية )تريبتك( ، كما يتم تكوين مخصص 

لتغطية هذه المطالبة كنسبة من المبيعات الشهرية للدفاتر.

المخاطر المتعلقة بمنح األراضي واألراضي المسلمة من الدولة ■
صدر األمر السامي الكريم رقم 11499 في 1401/05/18ه� القاضي بتسليم 
الشركة األراضي الالزمة مع إبقاء ملكيتها للدولة ، باإلضافة إلى األمر 
السامي رقم 214/م في 1405/02/08ه� القاضي بمنح الشركة عدد )34( 
. وبناًء على ذلك طلبت الشركة  التي سلمت لها  موقعًا من األراضي 
استراحات  إلقامة  لها  ستسلم  أو  لها  سلمت  التي  المواقع  منحها 

عليها.
قامت  فقد  إستالمها  وتم  صكوك  لها  التي  بالمنح  يتعلق  وفيما 
إدراج��ه��ا  وت��م  متخصصة  ش��رك��ات  ع��دة  م��ن  بتقييمها  الشركة 
إصدار  يتم  لم  والتي  الممنوحة  األراضي  أما   ، المحاسبية  بالسجالت 
على  للحصول  المعنية  الجهات  مع  الشركة  تسعى  لها  صكوك 

صكوكها والعمل على تمكينها من هذه المواقع. 

تم  المواقع  من  ع��دد  هنالك   ، الممنوحة  األراض���ي  إل��ى  باإلضافة 
ببناء  الشركة  قامت  ما  منها  إستالم  بمحاضر  الدولة  من  إستالمها 
المعنية  الجهات  مع  الشركة  تسعى  وبعضها  عليها  محطات 
لتمكينها من تلك المواقع لإلستفادة منها ، وقد صدر األمر السامي 
الكريم رقم 1315/م في 1420/11/24ه� القاضي باإلكتفاء بالمواقع التي 
أو  المسلمة  المواقع  بقية  وتأجيرها  ساسكو  لشركة  منحها  سبق 
التي ستسلم لها مستقباًل بأجرة مناسبة مع التأكيد على اإلستفادة 
الجهات  مع  حاليًا  العمل  ويتم  أجله.  من  المخصصة  للغرض  منها 
، وقد تتأثر الشركة سلبًا  الحكومية إلستالم األراضي وتحديد أجرتها 
في حال تم تأخير تسليم تلك المواقع من قبل الجهات الحكومية 
وتعمل  هذا  لها.  المحددة  التأجيرية  القيمة  ارتفاع  أو  العالقة  ذات 
الشركة على تقييم الموقع والقيمة اإليجارية بشكل أولي قبل اتخاذ 

قرار االستثمار في الموقع من عدمه. 

المخاطر المتعلقة بالتأمين  ■
تغطي وثائق التأمين كافة منسوبي وممتلكات الشركة والشركات 
التابعة ، وقد تتأثر النتائج المالية للشركة أو شركاتها التابعة بحدوث 

أي خسائر مستقبلية لم يتم تغطيتها ضمن الوثائق التأمينية.
 

المخاطر المتعلقة باإلئتمان  ■
على  ما  طرف  مقدرة  عدم  في  باإلئتمان  المتعلقة  المخاطر  تتمثل 
بإلتزاماته مما ينتج عن ذلك تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية،  الوفاء 
ولتقليل أثر هذه المخاطر تنص سياسة الشركة على أن كافة عمالء 
على  ومقدرتهم  اإلئتمانية  الناحية  من  للتحقق  يخضعون  اآلج��ل 

الوفاء باإللتزامات.

مخاطر التمويل  ■
في  التوسع  بهدف  بنوك  ع��دة  من  تمويل  على  الشركة  حصلت 
مشاريع الشركة ودعم أنشطتها الرئيسية وشراء مواقع جديدة لبناء 
محطات وقود فضاًل عن تمويل رأس المال العامل ، وبالتالي تحقيق 

األرباح وتعظيم حقوق المساهمين مستقباًل بمشيئة اهلل.
وضع  خالل  من  عليها  رقابة  بوضع  الشركة  تقوم  الخصوص  وبهذا 
بشكل  عليها  الرقابة  وتفعيل  لتحقيقها  وتشغيلية  مالية  أه��داف 
المثال  سبيل  وعلى  منها  اإلستفادة  أو  اإلنحرافات  لمعالجة  شهري 

وليس الحصر:
مراقبة تحقيق المستهدف من التوسع – عدديًا.__
مراقبة تحقيق المستهدف من األداء المالي.__
إجراء وتحليل ومقارنة الموازنات بالنتائج الفعلية وأسباب اإلنحرافات.__
مراجعة التدفقات النقدية بصورة مستمرة والعمل على تحسينها.__
جدولة التوسعات.__

مخاطر االستثمار  ■
تكون  وقد  أخرى  شركات  في  استثمارية  محفظة  ساسكو  تمتلك 
عرضة لمخاطر مالية أو تشغيلية أو إدارية متعلقة بتلك الشركات أو 
الشركة  تعمل  المخاطر  هذه  أثر  ولتقليل  به  تعمل  التي  السوق  في 
على إجراء دراسات داخليًا أو من قبل استشاريين مختصين عن وضع 
الشركة  تقوم  كما  بها  اإلحتفاظ  جدوى  لتقييم  االستثمارات  تلك 
وبشكل  بها  المستثمر  الشركات  أعمال  نتائج  على  المستمر  باإلطالع 

دوري للوقوف على أوضاعها بشكل عام.

على الرغم من توجه الشركة للتركيز على النشاط األساسي للشركة، 
استثماره  يتم  فإنه  مستغل  غير  نقدي  فائض  وجود  حال  في  فإنه 
قصيرة  بنكية  كوديعة  أو  جديدة  استثمارية  محافظ  في  بالدخول 

األجل أو في صناديق االستثمار العقاري.

في  مالية  أوراق  في  استثمارية  محافظ  عدة  ساسكو  تمتلك  كما 
هذه  وتعتبر  متخصصة  شركات  قبل  من  م��دارة  السعودي  السوق 
السائدة  المتغيرات  وفق  األسهم  أسعار  لتقلبات  عرضة  االستثمارات 

في السوق.
ولتقليل أثر هذه المخاطر يتم:

دراسة الوضع المالي للشركات المستثمر بها وتقييم األداء بشكل __
ربع سنوي وسنوي.

النشاط __ على  للتركيز  االستثمارات  بعض  من  التخلص  على  العمل 
األساسي للشركة متى ما سنحت الفرصة المناسبة.
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جدولة التشغيل لضمان كميات كافية من المخزون .__
توفر النقدية إلستمرارية عمليات التشغيل المخطط لها.__
إعالن القوانين والتعليمات وسياسة الشركة في مواقع واضحة.__
تدريب الموظفين الحاليين علي القيام بأعمال متعددة.__
وجود برامج صيانة دورية /وقائية للمعدات والمركبات .__
المتابعة الدورية لتواريخ إنتهاء الرخص التشغيلية.__
إجراءات األمن والسالمة.__
القرارات __ التخاذ  النقدية  التدفقات  لقائمة  المالى  التحليل  توفر 

المالية واإلدارية المناسبة.
تفادي توقف التوريد إلى أقل حد ممكن.__
وأهداف __ شروط  مع  متوافقة  المستأجرين  لجميع  موثقة  عقود 

وخطة الشركة.

اإلجراءات التي قامت بها لجنة المراجعة
لجنة  أثارته  وما  الداخلية  المراجعة  إدارة  مخاطر  تقييم  ضوء  في 
المراجعة من توصيات  لتطوير نظام الرقابة الداخلية بالشركة وعلى 
ضوء ما أثاره المراجع القانوني في خطابه لإلدارة فإن الشركة تتجه 
إلى تطوير أنظمة الرقابة الداخلية لديها وتطوير إدارة المخاطر. ولم 
تلحظ اللجنة من واقع التقارير التي تلقتها أن هناك مالحظات هامة 

تؤثر على فاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة.

ومن أهم توصيات لجنة المراجعة مايلي :
باإليضاح . 1 إفتتاحها  تم  التي  االستثمارية  المحافظ  عن  اإلفصاح 

االستثمارات  تقييم  إعادة  من  محققة  الغير  بالخسائر  الخاص 
في قائمة المركز المالي.

العمل على تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الشركة.. 2
تفعيل نظم الرقابة الداخلية في تموينات نخلة ساسكو.. 3
دراسة مدى تحويل االستثمارات المتداولة إلى استثمارات متاحة . 4

للبيع.
إعادة مراجعة المخصصات المكونة للتأكد من كفايتها.. 5
التمديد للمستشار الزكوي للشركة.. 6
الدولية . 7 المحاسبة  معايير  لتطبيق  المالية  اإلدارة  متابعة 

واإلستعانة باستشاري في حال اإلحتياج.
ضرورة توفير الكفاءات الوظيفية لمواكبة التطور الذي تشهده . 8

الشركة.
واستخدام . 9 التكنولوجي  للتطور  الشركة  مواكبة  ض���رورة 

التكنولوجيا وكافة تطبيقاتها.
10 . ، متابعتها  وضروة  الداخلية  المراجعة  إدارة  مالحظات  أهمية 

الرقابة  بتفعيل نظام  المرتفعة منها ومالها من عالقة  خاصة 
الداخلية.

لجنة  توصيات  كافة  إنهاء  على  بالعمل  الشركة  تقوم  وب��دوره��ا 
المراجعة بشكل آني.

مفهوم الرقابة الداخلية لدى ساسكو
الرقابي  النظام  في  األساسية  الدعائم  أحد  هي  الداخلية  الرقابة 
نشاط  وتعتبر   ، اإلدارة  مخاطر  تقويم  في  لمساعدتها  منظمة  ألي 
قيمة  لزيادة  مصمم  استشارية  طبيعة  ذو  ومستقل  موضوعي 
لجهات  ويمكن   ، أهدافها  وتحقيق  عملياتها  وتحسين  المنظمة 

خارجية تقديم خدمات الرقابة الداخلية لضمان جودة هذه الخدمة.
والرقابة الداخلية هي عبارة عن سلسلة من اإلجراءات والعمليات التي 
تتم بواسطة مجلس إدارة الشركة واإلدارة وموظفيها لتوفير تأكيدًا 

معقواًل فيما يتعلق بتحقيق األهداف التالية :
كفاءة وفاعلية العمليات.__
مصداقية التقارير المالية.__
اإللتزام بالقوانين والتعليمات ذات العالقة.__

األدوار والمسئوليات لدى ساسكو
__ ، الداخلية  الرقابة  عن  المسئولية  من  جزء  عليه  بالشركة  فرد  كل 

الرقابة  ومع ذلك فمجلس اإلدارة هو الجهة المسئولة عن نظام 
بصفة  المسؤول  هو  األول  التنفيذي  والرئيس   . للشركة  الداخلية 

نهائية عن النظام الرقابي.
الداخلية بواسطة عدد من األطراف كل منهم __ الرقابة  يتم توفير 

له مسؤوليات مهمة ، فمجلس اإلدارة سواء )بصفة مباشرة أو من 
األخرون  والموظفون  الداخليون  والمراجعون  واإلدارة  لجانه(  خالل 

يقدمون جميعًا مساهمات مهمة لنظام فاعل للرقابة الداخلية.

أهم األدوات واألساليب المستخدمة للمراجعة 
السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية .

 KPIs التقرير الشهري لإلدارات يتضمن مؤشرات األداء
تحليل لمقارنة الموازنة بالنتائج الفعلية وأسباب اإلنحرافات.. 1

نسبة المواقع المحققة للموازنة.. 2
إنقطاعات الوقود.. 3
شكاوي العمالء بخصوص الخدمة.. 4
الزيارات الميدانية المفاجئة.. 5
تراخيص التشغيل.. 6
اإليداعات اليومية.. 7
 تدريب الموظفين.. 8
تصحيح طرق العرض للمنتجات.. 9
إنقطاعات المواد التموينية.. 10
وضع خطة للتوريد.. 11

تصميم وتنفيذ برنامج صيانة دورية.. 12
تحقيق المستهدف من التوسع – عدديًا.. 13
تحقيق المستهدف من األداء المالي.. 14
وضع خطة التسويق.. 15
منتجات جديدة وتحالفات.. 16
االستقطاب والتعيين.. 17
األمن والسالمة.. 18
الرقابة على المخزون والممتلكات.. 19

المالية  بالنواحي  المتعلقة  لإلجراءات  الدورية  المراجعة 
والمحاسبية وعمليات إعداد التقارير المالية

تتأكد ساسكو من سالمة اإلجراءات المالية والمحاسبية بالتنسيق مع 
والقوانين  عليها  المتعارف  المهنية  للمعايير  وفقًا  الخارجي  المراجع 
ذات العالقة المنظمة للممارسات المالية والمحاسبية وإعداد التقارير 

بشكل دوري. 

المراجعة الداخلية
للقيام  المتخصصة  المكاتب  أحد  مع  بالتعاقد  الشركة  إدارة  قامت 
بمهمة المراجعة الداخلية على أساس تقييم المخاطر ، وهي تعمل 
أساس  على  خطة  بوضع  الداخلية  المراجعة  إدارة  مع  بالمشاركة 
ومسئولي  الشركة  وإدارة  المراجعة  لجنة  مع  بالتنسيق  المخاطر 
 ، الداخلية  للمراجعة  عمل  خطة  وضع  أساسها  على  وتم   ، اإلدارات 
والهدف من هذه الخطة هو وصف كيفية التعامل مع هذه المخاطر 

وتحديد كيف ومتى سيتم تجنب أو تقليص نتائجها.
المخاطر(  الداخلية )على أساس  المراجعة  ولقد تضمنت خطة 

األهداف التالية :-
تقييم فعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية والعمليات.__
فهم السياسات واإلجراءات.__
التأكد من اإلمتثال للقوانين واللوائح والعقود والسياسات الخاصة __

بالشركة.
التأكد من الحفاظ على أصول الشركة.__
موثوقية وسالمة المعلومات المالية والتشغيلية.__
مقارنة الممارسات الحالية للشركة مع أفضل الممارسات المتبعة.__
لألنشطة __ الداخلية  الرقابة  لتحسين  المتاحة  ال��ف��رص  تحديد 

والعمليات.

رفعت  التي  والدورية(  )الميدانية  المراجعة  تقارير  جميع  وتضمنت 
ونقاط  المالحظات  المختلفة  واإلدارات  العليا  واإلدارة  اإلدارة  لمجلس 
العمليات  أو  اإلدارات  في  الداخلية  الرقابة  بإجراءات  الخاصة  الضعف 
إجراءات  سالمة  على  لذلك  المحتملة  التأثيرات  مع  المراجعة  موضع 
القيمة  التركيز على األنشطة ذات  ، مع  بالشركة  العمل والمعامالت 
المرتفعة بسبب إزدياد حجم المخاطر. كما ركزت على فاعلية نظام 
إحتماالت  من  يزيد  الضعيف  الرقابة  نظام  أن  حيث  الداخلية  الرقابة 
الرقابة  نظام  يقلل  فيما   ، المخاطر  حجم  وزي��ادة  الخسارة  تحقق 
الفعال من إحتماالت هذه المخاطر. ويتضمن أيضا كل تقرير التوصيات 
الخاصة بكيفية التعامل مع هذه المالحظات لرفع مستوى إجراءات 

الرقابة الداخلية.

ومن أهم نقاط التركيز التي إعتمدت عليها تقارير المراجعة الداخلية:
توافق خطط اإلدارات مع أهداف الشركة ككل.__
أن األصول الثابتة تمثل قيم فعلية تملكها الشركة.__
توفير الموارد والمهارات الالزمة والمناسبة لدعم األعمال.__
األهداف __ من  كل  تدعم  وخدماتها  المعلومات  تكنولوجيا  مرافق 

اإلستراتيجية للشركة وتحافظ على الميزة التنافسية.
آلية الجرد الربعي وقصور البرنامج  اآللي الحالي.__
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مالحظة :
واإلدراج  التسجيل  قواعد  من   )42( المادة  من  )أ(  الفقرة  إلى  باإلشارة 
أن  »يجب  على  تنص  والتي  المالية  السوق  هيئة  مجلس  عن  الصادرة 
وأن  للمصدر  والسنوية  األولية  المالية  القوائم  اإلدارة  مجلس  يعتمد 
التنفيذي  الرئيس  اإلدارة ومن  يوقع عليها عضو مفوض من مجلس 
المساهمين  على  وتوزيعها  نشرها  قبل  وذل��ك   ، المالي  والمدير 
وغيرهم« ، وحيث أن المادة )6( من الئحة حوكمة الشركة تنص على 
توجيه  من  يتمكن  لكي  اللجان  من  مناسبًا  عددًا  المجلس  »يشكل 
على  وينبغي   ، المثلى  بالصورة  الشركة  إدارة  نحو  بفاعلية  جهوده 
محددة  للجنة  الممنوحة  الصالحيات  كانت  إذا  ما  تحديد  المجلس 
بالصالحيات  مفوضة  أنها  أم  معينة  موضوعات  في  تنظر  بحيث 
صالحياته  تفويض  للمجلس  ويجوز  المجلس،  عن  نيابة  للتصرف 
ووفقًا  مسئولياته«،  عن  التنازل  يجوز  ال  ولكن  لجانه  إلى  وسلطاته 
والخاصة  الشركة  حوكمة  الئحة  من   )7( المادة  من   )2.7( للفقرة 
القوائم  دراسة  تتضمن  والتي  المراجعة  للجنة  العامة  بالمسئوليات 

المالية ومراجعتها ورفع التوصيات والمقترحات بشأنها.

يتم  بحيث  األولية  المالية  القوائم  العتماد  آلية  اإلدارة  مجلس  إعتمد 
والموافقة  األولية  المالية  للقوائم  بإقرارها  المراجعة  لجنة  تفويض 
المالية  القوائم  اعتماد  يتم  أن  على   ، تداول  موقع  على  نشرها  على 
األولية والتوقيع عليها من العضو المنتدب ، وترسل ألعضاء المجلس 
يلي  الذي  باالجتماع  اإلدارة  مجلس  على  عرضها  لحين  االعتماد  بعد 

الفترة المالية األولية المنشورة.

م
رقم المادة 
في الالئحة

أسباب عدم التطبيقنص المادة/الفقرةالفقرة

دالسادسة3

الصفة  ذوي  األشخاص  من  المستثمرين  على  يجب 
مثل   – غيرهم  عن  بالنيابة  يتصرفون  الذين  اإلعتبارية 
في  سياساتهم  ع��ن  اإلف��ص��اح   – االستثمار  صناديق 
السنوية  تقاريرهم  في  الفعلي  وتصويتهم  التصويت 
تضارب  أي  مع  التعامل  كيفية  عن  اإلفصاح  وكذلك   ،
الحقوق  ممارسة  على  يؤثر  ق��د  للمصالح  ج��وه��ري 

األساسية الخاصة باستثماراتهم.

إللزام  القانونية  الصفة  لديها  ليس  الشركة 
الصفة  ذو  األش��خ��اص  م��ن  المستثمرين 
عن  بالنيابة  يتصرفون  ال��ذي��ن  اإلع��ت��ب��اري��ة 
باإلفصاح  االستثمار  صناديق  مثل  غيرهم 
وتصويتهم  التصويت  في  سياساتهم  عن 
واإلفصاح  السنوية  تقاريرهم  في  الفعلي 
جوهري  تضارب  أي  مع  التعامل  كيفية  عن 
الحقوق  ممارسة  على  يؤثر  قد  للمصالح 

األساسية الخاصة باستثماراتهم.

طالثانية عشر4

له  يحق  الذي   – اإلعتبارية  الصفة  ذي  للشخص  يجوز  ال 
مجلس  في  له  ممثلين  تعيين  الشركة  نظام  بحسب 
في  اآلخرين  األعضاء  اختيار  على  التصويت   – اإلدارة 

مجلس اإلدارة.

إعطاء  يتضمن  ال  للشركة  األساسي  النظام 
أي شخصية إعتبارية الحق في تعيين ممثلين 

لها في عضوية مجلس اإلدارة.

الخاتمة
التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  يتقدم  الختام  وفي 
السيارات  لخدمات  السعودية  الشركة  لمساهمي  الخالص  بالشكر 
والمعدات ساسكو ومنسوبيها ولكل من ساهم في تحقيق أهداف 

الشركة ورؤيتها.

الحرمين  خ��ادم  لمقام  والتقدير  الشكر  بخالص  يتقدمون  كما 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل ، وسمو ولي عهده 
العزيز  عبد  بن  نايف  بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  األمين 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه اهلل ، وسمو ولي ولي 
الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز  العهد صاحب السمو 
الطاهرة  البالد  ، على كل ما يقدمونه لهذه  الدفاع حفظه اهلل  وزير 
وتحفيز  إقتصادها  لتنمية  محدود  ال  ودع��م  عظيمة  جهود  من 
وتطوير بيئة األعمال ، ومجلس اإلدارة يتطلع إلى مشاركة مساهمي 
من  تعزز  وآراء  مقترحات  بأية  مرحبين  الجمعية  اجتماع  في  الشركة 

أداء الشركة في أعمالها.

واهلل الموفـــق ,,,
مجلـس اإلدارة

حوكمة الشركة

التنظيم واإلجراءات المتخذة 
الشركة«   »الئحة حوكمة  2009م تطوير وثيقة  المالي  العام  تم خالل 
الشركة  بإدارة  المتعلقة  والضوابط  والمعايير  القواعد  تشمل  التي 
تعزيز  أجل  من  ساسكو  والمعدات  السيارات  لخدمات  السعودية 
وضمان تطبيق أفضل أساليب الحوكمة لحماية حقوق المساهمين 
الالئحة  مع  يتماشى  بما  الالئحة  تطوير  تم  وقد   ، المصالح  وأصحاب 
المالية  السوق  هيئة  من  الصادرة  الشركات  لحوكمة  االسترشادية 
وتم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة في 22 ديسمبر 2009م ، كما تم 
عمل تعديالت على الالئحة وتمت الموافقة عليها من قبل الجمعية 

وقد   ، 2013م  مايو   7 بتاريخ  إنعقدت  والتي  الثالثون  العادية  العامة 
الشركة  حوكمة  الئحة  من  بنسخة  المالية  السوق  هيئة  تزويد  تم 

المعتمدة بتاريخ 11 مايو 2013م.

تطبيق الئحة الحوكمة 
السعودية  الشركة  في  الحوكمة  الئحة  بنود  كافة  تطبيق  تم 

لخدمات السيارات والمعدات ساسكو عدا ما يلي:

م
رقم المادة 
في الالئحة

أسباب عدم التطبيقنص المادة/الفقرةالفقرة

بالسادسة1
التصويت  عند  التراكمي  التصويت  اسلوب  إتباع  يجب 

إلختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة.

لم ينص النظام األساسي للشركة على آلية 
التصويت التراكمي.

ووفقًا للمادة )95( من نظام الشركات التي 
األس��اس  الشركة  نظام  “يبين  على  تنص 
طريقة التصويت في جمعيات المساهمين. 
في  التراكمي  التصويت  إستخدام  ويجب 
يجوز  ال  بحيث   ، اإلدارة  مجلس  إن��ت��خ��اب 
من  أكثر  للسهم  التصويت  حق  إستخدام 
بالتنسيق  حاليًا  الشركة  تقوم   ، واحدة”  مرة 
إعتماد  أجل  من  واإلستثمار  التجارة  وزارة  مع 
التعديالت على نظام الشركة األساس والتي 
التراكمي  التصويت  إتباع اسلوب  من ضمنها 
 ، اإلدارة  مجلس  أعضاء  إلختيار  التصويت  عند 
ومن ثم إقراره من جمعية المساهمين الغير 

عادية.
علمًا بأن الشركة لم تعقد انتخابات لمجلس 
الحالية  الدورة  وأن   ، 2016م  عام  خالل  اإلدارة 

للمجلس تنتهي في 29 يونيو 2018م.

أالثامنة عشر2

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة – بغير ترخيص من الجمعية 
مصلحة  أي  ل��ه  تكون  أن   – سنة  ك��ل  يجدد  العامة 
)مباشرة أو غير مباشرة( في األعمال والعقود التي تتم 
التي تتم  ، وتستثنى من ذلك األعمال  لحساب الشركة 
بطريقة المنافسة العامة إذا كان عضو مجلس اإلدارة 
أن  اإلدارة  مجلس  عضو  وعلى  األفضل.  العرض  صاحب 
يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في األعمال 
والعقود التي تتم لحساب الشركة ، ويثبت هذا التبليغ 
المصلحة  ذي  للعضو  يجوز  وال   ، االجتماع  محضر  في 
الذي يصدر في هذا  القرار  التصويت على  اإلشتراك في 
مجلس  اجتماع  في  أو  العامة  الجمعية  في  الشأن 
اإلدارة. ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة عند 
انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء 
بهذا  ويرفق   ، فيها  شخصية  مصلحة  اإلدارة  مجلس 

التبليغ تقرير خاص من المحاسب القانوني.

الشركة  لحساب  تتم  وعقود  أعمال  هنالك 
مصلحة  اإلدارة  مجلس  أع��ض��اء  لبعض 
تبليغ  تم  وقد  فيها.  مباشرة(  )مباشرة/غير 
المجلس بها وأخذ موافقة الجمعية العامة 

للمساهمين.
األعمال  هذه  على  الموافقة  تجديد  وسيتم 

والعقود من الجمعية العامة القادمة.
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والله ولي التوفيق





هات���ف:  55 88 206 )11( 966+   
فاكس:  33 88 206 )11( 966+

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

ملف الشركة على موقع تداول )www.tadawul.com.sa( بالرمز )4050(
)SA0007870070( الرمز الدولي للشركة


