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السعودية  الشركة  إدارة  مجلس  يسر 
لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو( 
السنوي  التقرير  لكم  يستعرض  أن 
للشركة للعام المالي ٢٠١٤م متضمنًا 
للسنة  الموحدة  المالية  للنتائج  عرضًا 
٢٠١٤م  ديسمبر   3١ في  المنتهية 
إضافة إلى االنجازات التي تم تحقيقها 
أعضاء  جميع  بجهود  ثم  الله  بفضل 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكافة 

فريق العمل بالشركة.
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٢٠١٤

نظرة على العام
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حققت الشركة خالل عام 2014م صافي أرباح مقداره 

افتتاح أول فندق في الشرق األوسط يحمل 
العالمة التجارية 

أوصى مجلس إدارة الشركة 
بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 

حققت الشركة خالل عام 2014م 
إيرادات تشغيلية مقدارها

في عام 2014م بلغت نسبة 
النمو في اإليرادات التشغيلية

مليون ريال

عن العام السابق

إلى 

سوبر 8

 %٢٠

٤٥3

 %٢3

٨٢

 ٥٤٠

مليون ريال

مليون ريال



مجلس اإلدارة
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األستاذ/ إبراهيم بن 
محمد الحديثي
رئيس مجلس إدارة 

)رئيس اللجنة التنفيذية( 
الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  أعمال،  رجل 
والمعدات  السيارات  لخدمات  السعودية 
خمــــــــــسة  مـــن  أكـــــــثر  خبـــــرة  )ساسكو(، 
الشركات،   إدارة  مجال  في  عامًا  وثالثين 
ضمنها  من  المناصب   من  عدد  وشغل 
التــــــجارية  الغـــــرف  رئيس مجــــــلس  نائب 
من  العديد  في  وشارك  السعودية 
مدرجة  مساهمة  شركات  إدارات  مجالس 
السعودية،  المالية  بالسوق  مدرجة  وغير 
أكوان  وشركة  المدائن  نجمة  شركة  مثل 
محمد  بن  إبراهيم  وشركة  العقارية 
الحديثي لالستثمار وشركة زوايا العقارية 
من  وغيرها  لالستثمار  نهاز  وشركة 
العقار  مجال  في  تعمل  التي  الشركات 
والخدمات  واالستثمارات  والخدمات 

المالية داخل وخارج المملكة.

األستاذ/ناصر بن 
عبدالله العوفي

عضو مجلس اإلدارة 
)رئيس لجنة المراجعة( 

وإدارة  األعمـــال  إدارة  فـي  الماجســتيــر 
نيـــوهــامبشيــــر  جــامعـة  من  المحاسبـــة 
بالواليات المتحدة األمريكية مع خبرة أكثر 
االستشارات  مجال  في  عامًا  ثالثين  من 
والدراسات المالية واإلدارية والمحاسبية، 
السعودية  الشركة  إدارة  مجلس  عضو 
)ساسكو( والمعدات  السيارات  لخدمات 

ورئيس لجنة المراجعة، شارك في العديد 
مساهمة  شركات  إدارات  مجالس  من 
المراجعة(  )لجنة  للمجلس  التابعة  واللجان 
طيبة  وشركة  الزراعية  الجوف  شركة  مثل 
والشركة  االقتصادية  المعرفة  ومدينة 
المتحدة  للتأمين وشركة أسمنت  األهلية 

الصناعية.

معالي الدكتور/ عزام 
بن محمد الدخيل

عضو مجلس اإلدارة
عضو اللجنة التنفيذية

المشاريع من جامعة  إدارة  الدكتوراة في 
العمليــــة  الخبــرة  مع  ببريطانيا  دانــدي 
في  عامًا  ثالثين  من  ألكثر  الطويلة 
واإلعالم  المعمارية  الهندسة  مجال 
إدارة  مجلس  عضــــــو  الـــــشركات،  وإدارة 
السيارات  لخدمات  السعـــــودية  الشركة 
اللـــــجنة  وعــــضو  )ساسكو(  والــــمعدات 
العـــــــديد من  التنفـــــيذية، يشــــــارك في 
مدرجة  مساهمة  شركات  إدارات  مجالس 
شركة  منها  السعودية  المالية  بالسوق 
المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق 
والشركة  السعودية  العقارية  والشركة 
وشركة  والتغليف  للطباعة  السعودية 
عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة 

وأعمال المقاوالت.
ملكي  أمر  صدر  2015م  يناير   29 في 
العربية  بالمملكة  للتعليم  وزيرًا  بتعيينه 

السعودية

المهندس/ بندر بن 
عبدالرحمن الزامل

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة المراجعة

الهندسة  في  بكالوريوس  أعمال،  رجل 
الصناعية من جامعة الملك سعود، عضو 
لخدمات  السعودية  الشركة  إدارة  مجلس 
وعضو  )ساسكو(  والمعدات  السيارات 
عشرة  من  أكثر  خبرة  له  المراجعة،  لجنة 
وخصوصًا  الشركات  إدارة  في  سنوات 
العديد  في  شارك  الصناعة،  مجال  في 
شركة  مثل  شركات  إدارات  مجالس  من 
وشركة  العقاري  للتطوير  الدولية  كنان 
أكوان العقارية وشركة اليمامة للصناعات 
الصنـــاعـــات  تطويــــر  وشركــة  الفخاريــة 

السعودية.

األستاذ/ سلطان بن 
محمد الحديثي

عضو مجلس اإلدارة )المنتدب( 
عضو اللجنة التنفيذية

كلية  من  األعمــال  إدارة  في  ماجستيـر 
لندن لألعمال، عضــو مجلس إدارة الشركة 
والمعدات  السيارات  لخدمات  السعودية 
خبرة  له  المنتدب،  والعضو  )ساسكو( 
ممتازة في إعادة هيكلة الشركات ورسم 
والتنفيذية،  االستراتيجية  الخطط  وتنفيذ 
إضافة إلى خبراته في مجاالت األسواق 
العديد  في  شارك  واالستثمار،  المالية 
الشركات منها شركة  إدارات  من مجالس 
مجموعة نجمة المدائن والشركة الكيمائية 
السعودية وشركة نهاز لالستثمار، وشركة 
لالستثمار،  ُملكية  العقارية، وشركة  زوايا 

وشركة اتحاد مصانع األسالك )أسالك(.

األستاذ/ رياض بن 
صالح المالك

المدير العام
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

من  األعمـــال  إدارة  في  بكالـوريــوس 
جامعة الملك عبدالعزيز، مدير عام الشركة 
والمعدات  السيارات  لخدمات  السعودية 
مجال  في  طويلة  خبرة  له  )ساسكو(، 
إدارة الشركات وخصوصًا شركات محطات 
شركة  عام  مدير  منصب  وشغل  الوقود 
ونائب  المحدودة،  للتسويق  التسهيالت 
للتعمير،  الرياض  بشركة  العام  المدير 
العديد  إدارة  مجلس  عضوية  وتولى 
منصب  حاليًا  يشغل  كما  الشركات،  من 
رئيس المجلس الجمركي باالتحاد الدولي 
للجنة  رئاسته  إلى  باإلضافة  للسيارات 
الوطنية لشركات محطات الوقود بمجلس 

الغرف السعودية.

األستاذ/ عجالن بن 
عبدالرحمن العجالن

عضو مجلس اإلدارة
الترشيحات والمكافآت لجنة   رئيس 
مــن  الصناعيـــــة  اإلدارة  في  بكالوريــوس 
من  أكثر  خبرة  مع  واشنطن  وسط  جامعة 
االستثمار  مجال  في  عامًا  وعشرين  خمسة 
الشــــــركة  إدارة  مجــــلس  عضــــو  الصناعي، 
والمعدات  الـــسيــارات  لخـدمات  السـعودية 
التـــرشيحـــــات  لجنــــة  ورئيــس  )ساسكو( 
مجالس  من  العديد  في  شارك  والمكافآت، 
إدارات شركات مساهمة مثل شركة دريك أند 
فواز  وشركة  السعودية  إنترناشونال  سكول 
سعودي  وشركة  وشركاه  الحكير  عبدالعزيز 

المينو وشركة الزامل لالستثمار الصناعي.

األستاذ/ زياد بن 
عبداللطيف العيسى

عضو مجلس اإلدارة

الشركة  إدارة  مجلس  عضو  أعمال،  رجل 
والمعدات  السيارات  لخدمات  السعودية 
من  أكثر  كبيرة  خبرة  له  )ساسكو(، 
في  وخصوصًا  اإلدارة  في  عامًا  عشرين 
والمبيعات  والتسويق  السيارات  مجال 
إدارات  مجالس  من  العديد  في  وشارك 
العيسى  عبداللطيف  شركات مثل شركة 
عبداللطيف  مجموعة  وشركة  للسيارات 
العيسى القابضة وشركة مجموعة نجمة 

المدائن.



“من أهم األسباب الجوهرية 
التي أدت إلى ارتفاع صافي 

الدخل ارتفاع صافي أرباح 
االستثمارات الناتج عن تخارج 

الشركة من كامل أسهمها 
في شركة طاقة وتسييل 

محفظة األسهم المملوكة 
لها”

رئيس مجلس اإلدارة
إبراهيـم بن محمد الحديثـــي

تقرير مجلس اإلدارة

 

لخدمات  السعودية  الشركة  مساهمي  السادة 
الكرام السيارات والمعدات )ساسكو( 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
لخدمات  السعودية  الشركة  إدارة  مجلس  يسر 
يستعرض  أن  )ساسكو(  والمعدات  السيارات 
لكم التقرير السنوي للشركة للعام المالي 2014م 
للسنة  الموحدة  المالية  للنتائج  عرضًا  متضمنًا 
إلى  إضافة  2014م  ديسمبر   31 في  المنتهية 
االنجازات التي تم تحقيقها بفضل الله ثم بجهود 
التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  جميع 

وكافة فريق العمل بالشركة.

صافي  2014م  عام  خالل  الشركة  حققت  لقد 
أرباح مقداره 82.050.629 ريال مقابل 39.799.629 
قدره  وبارتفاع  2013م  السابق  للعام  ريال 
ارتفاع  في  اإليجابي  األثر  لذلك  وكان   ،%106.16
عن  ريال   1.82 إلى  ريال   0.88 من  السهم  ربحية 
الجوهرية  األسباب  أهم  ومن  الماضي،  العام 
ارتفاع  الدخل هي  ارتفاع صافي  إلى  أدت  التي 
الشركة  بيع  الناتج عن  أرباح االستثمارات  صافي 
لكامل أسهمها في شركة طاقة وتسييل محفظة 

األسهم المملوكة لها.

ارتفاع االيرادات التشغيلية للشركة خالل  كما أن 
عام 2014م ساهم أيضًا في ارتفاع صافي الربح، 
حيث بلغت االيرادات التشغيلية في عام 2014م 
مبلغ 453.370.500 ريال مقابل 368.906.614 ريال 

في عام 2013م أي بارتفاع قدره %23.

بتوزيع  المجلس في االستمرار  وتأكيدًا لسياسة 
أرباح للمساهمين، فقد أقر مجلس اإلدارة توزيع 
من  األول  النصف  عن  للمساهمين  نقدية  أرباح 

أي  ريال   33.750.000 مبلغ  بإجمالي  2014م  عام 
للسهم  االسمية  القيمة  من   %7.5 يعادل  بما 
وبواقع 0.75 ريال لكل سهم، كما أقر توزيع أرباح 
نقدية استثنائية للمساهمين عن النصف الثاني 
ريال  بإجمالي مبلغ 33.750.000  عام 2014م  من 
أي بما يعادل 7.5% من القيمة االسمية للسهم 
تم  قد  بأنه  علمًا  سهم،  لكل  ريال   0.75 وبواقع 
عنه.  اإلعالن  تم  ما  حسب  األرباح  هذه  توزيع 
وبالرغم من قيام الشركة بتوزيع هذه األرباح، إال 
كان ضئياًل  المساهمين  ذلك على حقوق  أثر  أن 
حيث انخفضت حقوق المساهمين بنسبة %0.36 
عن العام السابق أي من 728.662.233 ريال إلى 
القيمة  انخفاض  وبالتالي  ريال،   726.040.718
عام  بنهاية  ريال   16.19 من  للسهم  الدفترية 
2013م لتصل إلى 16.13 ريال بنهاية عام 2014م.

لمقابلة  المالية  الشركة  قدرة  تعزيز  وبهدف 
كافة  في  والمستقبلية  الحالية  التوسعات 
أفضل  نمو  معدالت  تحقيق  أجل  من  أنشطتها 
مجلس  أوصى  فقد  القادمة،  األعوام  خالل 
إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة %20 
وذلك من 450 مليون ريال إلى 540 مليون ريال 
عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة 
عدد األسهم  ليكون  5 أسهم،  لكل  بواقع سهم 
 45 من  بداًل  سهم  مليون   54 هو  المنحة  بعد 
ريال  مليون   40 مال  برأس  وذلك  سهم  مليون 
من  ريال  مليون  و50  النظامي  اإلحتياطي  من 
المنحة  أسهم  أحقية  بأن  علمًا  المبقاة.  األرباح 
لدى  الشركة  بسجالت  المسجلين  للمساهمين 
مركز اإليداع لألوراق المالية )تداول( بنهاية تداول 
سيتم  التي  العادية  غير  العامة  الجمعية  يوم 

عقدها لهذا الخصوص الحقًا.

الشركة  خطة  تنفيذ  اإلدارة  مجلس  يتابع 
التي وضعها تماشيًا مع أهدافها،  االستراتيجية 
التأهيل  شهادة  على  الشركة  حصول  ويعتبر 
ومراكز  الوقود  وتشغيل وصيانة محطات  إلدارة 
الخدمة على الطرق اإلقليمية الممنوحة من وزارة 
الشؤون البلدية والقروية هو من أهم االنجازات 
التي تحققت خالل عام 2014م، حيث سيزيد ذلك 
مواقع  على  االستحواذ  في  الشركة  قدرة  من 

جديدة وفتح فرص استثمارية كبيرة أمامها.

عام  خالل  تحققت  التي  االنجازات  أهم  ومن 
2014م:

موقع   )13( عدد  إنشاء  وإعادة  إنشاء  اكتمال   •
منتشرة في مختلف أنحاء المملكة وفقًا لهوية 
المواقع  تطوير  في  االستمرار  مع  الشركة 

القائمة األخرى.

المدن  في  مواقع   )4( عدد  على  االستحواذ   •
وتنمية  االنتشار  لخطة  وفقًا  الثالث  الرئيسية 
الشبكة، وكذلك الدخول في منافسات خاصة 
بوزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية 

جاري استكمال إجراءات الترسية.
يحمل  األوسط  الشرق  فندق في  أول  افتتاح   •
لإلتفاقية  وفقًا   »8 »سوبر  التجارية  العالمة 
شركة  مع  الشركة  وقعتها  التي  الحصرية 
العالمة  لهذه  المالكة  العالمية  »ويندام« 

التجارية.
لمحطات  التجاري  االمتياز  االنتهاء من مشروع   •
ساسكو وتموينات نخلة والذي يمّكن الشركة 
وفقًا  أخرى  لجهات  التشغيل  امتياز  منح  من 

الشتراطات تعاقدية محددة.
بالشركة  المعلومات  تقنية  أنظمة  تطوير   •

ورقابة المخزون بأحدث التقنيات العالمية.
توقيع إتفاقية مع جهة خارجية للقيام بمراجعة   •
بها  الحوكمة  وأنظمة  الشركة  استراتيجية 
ووضع  الشركة  هيكلة  إعادة  إلى  باإلضافة 
كافة  وتوصيف  لها  األمثل  التنظيمي  الهيكل 
والمسؤوليات  المهام  وتحديد  الوظائف 
والصالحيات وإعادة رسم السياسات التنظيمية 

بالشركة.
والمحافظة  الوظائف  توطين  في  االستمرار   •
على تصنيف الشركة والشركات التابعة ضمن 

النطاق األخضر.
تعزيز دور الشركة نحو المجتمع والقيام بحملة   •
والتي  نفسك«  »صلح  المرورية  السالمة 
لتقليل  الوعي  من  المزيد  نشر  إلى  تهدف 

حوادث السيارات.

كما أولت الشركة االهتمام الكبير بمعايير الجودة 
على  والمحافظة  المهنية  والصحة  والسالمة 
توكيد  ضمان  ساسكو  انتهجت  حيث  البيئة، 
للتطور  العالمية  المعايير  أهم  أحد  كونها  الجودة 
المستمر والنمو، لذلك سعت ساسكو إلى إتباع 
إلى  والسالمة  بالجودة  المتعلقة  المعايير  هذه 
شهادة  على  بالحصول  الشركة  جهود  تكللت  أن 

عالمة الجودة من الهيئة العليا للسياحة واآلثار. 

ويتضمن هذا التقرير العديد من االنجازات على 
حققت  فقد  التابعة،  الشركات  كافة  مستوى 
االيرادات  في  ارتفاع  النقل  اسطول  شركة 
التشغيلية بنسبة 15% عن عام 2013م، وقد كان 
على  أثر  المجاورة  الدول  بها  تمر  التي  لألحداث 
شركة النادي السعودي للسيارات والسياحة ساتا 
فقد انخفضت ايراداتها التشغيلية بنسبة 6% عن 
العام السابق، أما فيما يتعلق بالشركات التابعة 

األخرى فلم يبدأ نشاطها بعد.
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تقرير مجلس اإلدارة

التي  المعوقات  تذليل  في  الشركة  وتعمل 
تقف أمامها، وخصوصًا التي تؤثر على سياسة 
تأخر  هي  المعوقات  هذه  أهم  ومن  االنتشار، 
الشركة  على  ترسيتها  تم  التي  المواقع  تسليم 
اإلنشاء  مشاريع  تنفيذ  تأخر  إلى  باإلضافة 
بالجدول  المقاولين  التزام  عدم  بسبب  والتطوير 
الزمني المحدد النتهاء المشاريع لصعوبة توفير 

العمالة الالزمة.

اإلدارة  مجلس  أعضاء  عن  ونيابة  الختام،  وفي 
واإلدارة التنفيذية، أتقدم بخالص الشكر والتقدير 

إلى جميع مساهمي الشركة السعودية لخدمات 
استمرار  على  ساسكو  والمعدات  السيارات 
ثقتهم في إدارة الشركة، والشكر موصول إلى 
في  وتفانيهم  جهودهم  على  منسوبيها  جميع 
أداء أعمالهم على الوجه المطلوب متطلعين إلى 
كما  القادمة.  األعوام  خالل  النجاحات  من  مزيد 
خادم  لمقام  والتقدير  الشكر  خالص  أرفع  أن  أود 
عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 
صاحب  األمين  عهده  ولي  وسمو  الله،  حفظه 
السمو الملكي األمير مقرن بن عبد العزيز حفظه 
السمو  صاحب  العهد  ولي  ولي  وسمو  الله، 

الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز حفظه 
الله، على كل مايقدمونه من جهود عظيمة ودعم 
الخاص وتنمية اقتصاد  القطاع  ال محدود لتحفيز 

هذا الوطن.

      والله الموفـــق،،،

إبراهيم بن محمد الحديثـي
رئيس مجلس اإلدارة

حفل الهيئة العامة للسياحة واآلثار بتوقيع مذكرات تعاون مع الشركات التي تم تأهيلها من قبل 
وزارة الشئون البلدية والقروية إلنشاء وتشغيل مراكز الخدمة والمحطات على الطرق اإلقليمية
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العضو المنتدب
سلطان بن محمد الحديثـــي

 

كلمة العضو المنتدب

لخدمات  السعودية  الشركة  مساهمي  السادة 
الكرام السيارات والمعدات )ساسكو( 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
غير  االنجازات  من  بالعديد  حافاًل   2014 عام  كان 
المسبوقة في تاريخ الشركة، حيث حققت الشركة 
 453.370.500 بلغت  قياسية  تشغيلية  ايرادات 

ريال بزيادة نسبتها 22.90% عن العام الماضي.

التوزيعات  برفع  اإلدارة  مجلس  أوصى  كما 
بنسبة  2014م  العام  عن  للمساهمين  السنوية 
100% عن عام 2013م لتصل إلى 1.50 ريال للسهم 
مقارنة بـ 0.75 ريال للسهم للعام 2013م، وهي 
الشركة  تاريخ  في  نقدية  توزيعات  أعلى  تعتبر 
حيث بلغ إجمالي التوزيعات ما قيمته 67.500.000 
ريال منها توزيعات استثنائية عن النصف الثاني 
ريال، إضافة  من عام 2014م بمبلغ 33.750.000 
منحة  أسهم  بتوزيع  اإلدارة  مجلس  توصية  إلى 
بنسبة 20% وذلك بتوزيع سهم مقابل كل خمسة 
الشركة من 450 مليون  ليرتفع رأس مال  أسهم 

ريال إلى 540 مليون ريال.

انجازات الشركة: 
حصلت  الشركة على شهادة تأهيل نهائية لمدة 
البلدية  الشؤون  وزارة  من  ثالث سنوات صادرة 
محطات  وصيانة  وتشغيل  إدارة  في  والقروية 
اإلقليمية.  الطرق  على  الخدمة  ومراكز  الوقود 
وكذلك حصلت الشركة على أول شهادة لعالمة 
للسياحة  العامة  الهيئة  من  الخدمة صادرة  جودة 

واآلثار في 1435/05/29هـ.

شركات  ثالث  ضمن  من  ساسكو  شركة  تأهلت 
محطات  وإدارة  لتشغيل  الجديدة  لالئحة  وفقًا 

تحصر  أنها  الالئحة  تلك  مميزات  ومن  الوقود، 
الشركات  على  الوقود  محطات  وإدارة  تشغيل 
حيث  الوقود،  لمحطات  األفراد  إدارة  من  والحد 
زمنية  مهلة  القائمة  المحطات  الوزارة  أمهلت 
الالئحة  بهذه  العمل  تاريخ  من  سنتين  مدتها 
في 1435/04/09هـ، مما يتيح للشركة فرص أكبر 
الشركة بشكل  للتوسع واالنتشار ونمو عمليات 
الوقود  محطات  خدمات  مستوى  وتحسين  كبير 

بشكل عام داخل المملكة.

امتياز  لمنح  التحضير  على  حاليًا  الشركة  تعمل 
تجاري )فرانشايز( للراغبين في تشغيل تموينات 
الشركة،  امتياز  لسياسة  وفقًا  وقود  ومحطات 
الغرض  لهذا  مستقلة  شركة  تأسيس  تم  وقد 
مجال  في  رائدة  شركة  مع  بالتعاقد  وقامت 
دراسات االمتياز التجاري لوضع سياسات ولوائح 
االنتهاء من  تم  للغير، حيث  التجاري  االمتياز  منح 
لمحطات  التجاري  االمتياز  منح  سياسات  وضع 

ساسكو ولتموينات نخلة ساسكو.

وتعظيم  النمو  مواصلة  إلى  الشركة  تسعى 
قيمتها ومركزها التنافسي من خالل:

المزيد من  افتتاح  التوسع في  االستمرار في   •
حجم  زيادة  الخدمة،  ومراكز  الوقود  محطات 
النقليات واالستثمار في  اسطولها في مجال 
المدن وعلى  الضيافة االقتصادية داخل  قطاع 

الطرق السريعة في المملكة.
أفضل  بتطبيق  األداء  وتحسين  الكفاءة  رفع   •
والتنظيمية،  اإلدارية  واألنظمة  الممارسات 
االستثمار  القيمة،  سلسلة  في  التكامل  تعزيز 

والتطوير المستمر في تقنية المعلومات.
• التفوق في الجودة والخدمة عماًل بمبدأ العميل 
يأتي أواًل، وشعارنا بأننا نقدم »أسباب جديدة 
للتوقف« يترجم من خالل االستمرار في تقديم 
وإعطائهم  للعمالء  ومبتكرة  متميزة  خدمات 
تجربة متميزة على الطريق بالتعاون مع شركائنا.

األداء المالي للشركة
حققت الشركة خالل العام المالي 2014م صافي 
أرباح بلغ )82.050.629( ريال بنسبة نمو )%106.16( 
الماضي  للعام  ريال   )39.799.629( بـ  مقارنة 
العام  الشركة خالل  ارتفعت مبيعات  2013م كما 
بنسبة 22.9% عن العام الماضى وذلك يعود إلى 
ارتفاع مبيعات الشركة حيث بلغت )453.370.500( 
والذي  2013م  المالي  بالعام  مقارنة  ريال 
ايرادات  ارتفعت  كما  ريال   )368.906.614( بلغ 
بلغت  حيث   )%195.4( بنسبة  الشركة  استثمارات 
الذي  الماضي  بالعام  مقارنة  ريال   )77.361.462(

بلغ )26.361.462( ريال.

قطاعات الشركة:
خالل عام 2014م، تم تحويل عدد من القطاعات 
والعمل  األداء  لتعزيز  تابعة  شركات  إلى 
باستقاللية وديناميكية أكبر ومن هذه القطاعات  
تحويله  تم  الذي  ساسكو  نخلة  تموينات  قطاع 
إلى شركة نخلة ساسكو وقطاع اإليواء الذي تم 

تحويله إلى شركة واحة ساسكو.

عمليات الشركة
خالل العام المالي 2014م قامت الشركة بإدخال 
العديد من المحطات واإلستراحات للخدمة وذلك 
سنوات  الخمس  خالل  الموضوعة  للخطة  طبقًا 
المحطات  بقطاع  العاملة  المحطات  عدد  لزيادة 
 )13( عدد  إنشاء  وإعادة  إنشاء  اكتمال  تم  فقد 
موقعًا وفقًا لهوية الشركة منها عدد )4( مواقع 
)3( مواقع في مدينة  الرياض وعدد  في مدينة 
تبوك وعدد )2( موقع في مدينة الدمام وعدد )1( 
موقع في مدينة الهفوف وعدد )1( موقع على 
مع  العديد  بمنفذ  موقع   )1( وعدد  حرض  طريق 
الطائف/ على طريق  )1( موقع  وعدد  دولة قطر 

الرياض.

يتم  تفاهم  مذكرة  بتوقيع  الشركة  قامت  كذلك 
للخدمات  زيتي  شركة  على  االستحواذ  بموجبها 
محطة   )49( عدد  وتشغل  تدير  التي  البترولية 
والقصيم  والخرج  الرياض  في  منتشرة  وقود 
وأبها، وبإضافة هذه المواقع تزيد حصة الشركة 
السوقية من المحطات واإلستراحات مع ضمان 
الطرق  وعلى  المملكة  مدن  جميع  في  االنتشار 
السريعة، كما استمرت الشركة في توسيع نطاق 
التجزئة وتوقيع  التعاون مع كبار الموردين لمواد 
مستوى  لرفع  المختلفة  الشركات  مع  تحالفات 
ذات  الجيدة  النوعيات  على  والحصول  األصناف 
السمعة العالية من خالل كبرى الشركات بالمملكة 
التي  والمواد  األصناف  جميع  وجود  لضمان 
يحتاجها مرتادي المحطات واإلستراحات، والشركة 

حريصة على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات.

في قطاع التموينات الذي شهد تطورًا ملموسًا 
التي  ساسكو«  الجديدة »نخلة  الهوية  من خالل 
2014م  عام  في  منها  فرعًا   )18( عدد  افتتاح  تم 
الهوية  خالل  من  العاملة  المواقع  عدد  لتصبح 
المملكة  مناطق  مختلف  في  فرعًا   )48( الجديدة 
أكثر  على  وتحتوي  موقعًا   )68( عدد  إجمالي  من 
خدمة  وجود  إلى  باإلضافة  صنف   )7.500( من 
»مقهى نخلة« لتقديم العديد من أنواع القهوة 
من  مجموعة  بجانب  الساخنة  والمشروبات 
خدمات  لتقديم  والمعجنات  الخفيفة  المأكوالت 

متنوعة لعمالء الشركة.

“تسعى الشركة إلى مواصلة 
النمو وتعظيم قيمتها 

ومركزها التنافسي من خالل 
اإلستمرار في التوسع، رفع 

الكفاءة وتحسين األداء، 
التفوق في الجودة والخدمة”
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في قطاع اإليواء كما تم اإلشارة إليه سابقًا بأنه 
قد تم تأسيس شركة واحة ساسكو لتقوم بإدارة 
المملكة،  أنحاء  بجميع  الشركة  موتيالت  كافة 
التجارية  عالمتها  لتحمل  الموتيالت  تلك  وتطوير 
اإلتفاقية  إدارة  إلى  باإلضافة  واحة«  »موتيل 
شركة  مع  الشركة  وقعتها  التي  الحصرية 
تم  حيث   »8 »سوبر  لفنادق  المالكة  »ويندام« 
التجارية  العالمة  هذه  يحمل  فندق  أول  افتتاح 

خالل النصف األول من عام 2014م.

في قطاع النقل واستمرارًا في تنمية االيرادات 
من خالل شركة اسطول النقل التي تم تأسيسها 
لمحطات  البترولية  المواد  توصيل  خدمة  لتقديم 
الشركة، فقد تمكنت الشركة من نقل ما يقارب 
العام  خالل  محروقات  لتر  مليون(   572( من 
مليون(   460( بلغ  الذي  الماضي  بالعام  مقارنة 
لتر محروقات بنسبة زيادة قدرها 24%، كما قامت 
الشركة بزيادة اسطولها بإدخال عدد من الناقالت 
بلغ )10 ناقالت( ليصل حجم اسطول النقل إلى 

عدد )64( ناقلة ليغطي ما نسبته )98%( حاليًا من 
محطات الشركة وإقتراب تحقيق اإلكتفاء الذاتى 
المنتشرة  الشركة  فروع  إلى  المحروقات  بنقل 
الرغبة  إلى  إضافة  السعودية  العربية  بالمملكة 
األفراد  إلى  المختلفة  النقل  تقديم خدمات  في 
والشركات األخرى بهدف تحقيق فائض ربح يسهم 
فى تعزيز مكانتها والغرض التي ُأنشئت من أجله 
تماشيًا مع سياسة مجلس اإلدارة المستمرة في 

التوسع في النشاطات الرئيسية للشركة. 

للسيارات  السعودي  النادي  لقطاع  بالنسبة  أما 
تشهدها  التي  األحداث  ونظرًا الستمرار  )ساتا(، 
وحتى  السابقة  الفترة  خالل  العربية  المنطقة 
تاريخـه فقد تأثر قطاع النادي السعودي للسيارات 
كبير من  كبير والذي يعتمد جزء  والسياحة بشكل 
العبور  وثائق  اصدار  خدمة  تقديم  في  نشاطه 
لدول  خاصة  الدولية  الرخص  واصدار  الجمركية 
)مصر، اليمن ودول منطقة الشام( وهي جميعًا 
ضمن تلك األحداث، ونتيجة لذلك فقد انخفض 

الحالي 2014م بنسبة  النادي للعام  أرباح  صافي 
)6.85%( عن العام السابق 2013م وتأمل الشركة 
والتحسن  األوضاع  استقرار  القادمة  الفترة  في 

في أداء النادي السعودي للسيارات.

على  المساهمين  للسادة  بالشكر  أتقدم  ختامًا، 
دعمهم  على  اإلدارة  مجلس  وألعضاء  ثقتهم 
التنفيذية  اإلدارة  في  الزمالء  وكافة  المستمر 
الكبيرة  الجهود  على  الشركة  منسوبي  وجميع 
سبيل  في  المستمر  وسعيهم  يبذلونها  التي 
للجميع  متمنيًا  وأهدافها،  الشركة  رؤية  تحقيق 
أهداف  وتحقيق  والنجاح  التوفيق  من  مزيدًا 

وطموحات الشركة وتطلعات مساهميها.

      والله ولي التوفيق ,,,

سلطان بن محمد الحديثـــي
العضو المنتدب

كلمة العضو المنتدب
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المدير العام
رياض بن صالح المالك

كلمة المدير العام

 

لخدمات  السعودية  الشركة  مساهمي  السادة 
الكرام السيارات والمعدات )ساسكو( 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
بفضل الله، لقد نجحنا في شركة ساسكو على 
يتبوأ  الماضية في جعل نشاطنا  مدار السنوات 
به  تتميز  ما  طريق  عن  وذلك  مرموقًة،  مكانًة 
جميع أنشطتنا وخدماتنا من جودة ومرونة وثقة، 
ولقد كان العامل األساسي لتحقيق هذا االنجاز 
حيث  عمالئنا،  توقعات  لتجاوز  الدائم  سعينا 
الالزمة  الخدمات  بتوفير  اليوم  )ساسكو(  تعنى 
خدمات  كقطاع  المركبات  وسائقي  للمسافرين 
التطور  ومجاراة  دعم  على  وقادر  قوي  مساندة 
للمملكة  االقتصادي  النشاط  في  المتالحق 
دورًا  تلعب  الشركة  فإن  لذا  السعودية،  العربية 
واضعًة  التنموية  النواحي  معظم  على  مؤثرًا 
دعمها  بفضل  الساحة  على  بقوة  اسمها  بذلك 
الصناعية  والمدن  والطرق،  المطارات،  لقطاعات 
والعمرة،  والحج  والسياحة،  والسفر  والسكنية، 
والعقار األمر الذي جعل منها »الشريك األفضل« 

بقطاع المحطات بالمملكة.
لقد كان عام 2014م عامًا ناجحًا للشركة السعودية 
بكل  )ساسكو(  والمعدات  السيارات  لخدمات 
أرباح الشركة بنهاية العام  المقاييس حيث بلغت 
التنافسية  الظروف  بالرغم من  ريال   82.050.629
واالقتصادية  السياسية  األزمات  وتأثير  القوية 
باإلضافة  المجاورة،  الدول  بعض  بها  تمر  التي 
عالية  ربحية  ذات  استراتيجية  مواقع  خروج  إلى 
البطحاء  بمنفذ  البطحاء  إستراحة  موقع  أهمها 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  مع  الحدودي 
المدة  انتهاء  قبل  المالية  وزارة  إلى  وتسليمه 
للشروط  ووفقًا  طلبهم  حسب  وذلك  التعاقدية 
التعاقدية. ومع ذلك فقد حافظت )ساسكو( خالل 

العام 2014م ولله الحمد على وضعها التنافسي 
وذلك  التحديات  هذه  كل  من  بالرغم  المتميز 
التي تتميز به والتي  التنافسية  القدرات  بفضل 
تشمل وجود استراتيجية واضحة للشركة وقدرتها 
البشرية  بالقدرات  تميزها  إلى  باإلضافة  المالية 
شهادة  على  وحصولها  العالية  الكفاءة  ذات 
والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  من  التأهيل 
ومراكز  الوقود  وتشغيل وصيانة محطات  إلدارة 
الخدمة على الطرق اإلقليمية حيث ستمنحها هذه 
الشهادة ميزة إضافية لالستحواذ على المحطات 

الجديدة على الطرق السريعة واإلقليمية.  
أهم  نبين  السنوي  التقرير  هذا  خالل  ومن 
التي تحققت خالل عام 2014م، فمن  االنجازات 
أرباح  تحقيق  )ساسكو(  المالية استطاعت  الناحية 
ريال   82.050.629 بلغت  2014م   لعام  صافية 
محققًة  2013م  لعام  ريال   39.799.629 مقابل 
كما  السابق،  العام  عن   %106.16 قدره  نموًا 
عام  في  للشركة  التشغيلية  االيرادات  بلغت 
مبلغ  مقابل  ريال   453.370.500 مبلغ  2014م 
نموًا  محققًة  2013م  لعام  ريال   368.906.614
االيرادات  ارتفاع  إلى  ذلك  23.17%، ويعود  قدره 
باإلضافة  والتشغيل  التجزئة  لقطاع  التشغيلية 
إلى ارتفاع الدخل من االستثمارات الناتج عن بيع 
الشركة لكامل أسهمها في شركة طاقة وتسييل 

محفظة األسهم المملوكة للشركة.
لقد كان عام 2014م عامًا استثنائيًا مليئًا بالتحديات 
الفترة،  الشركة خالل هذه  بانجازات  واننا سعداء 
لها  المخططة  األهداف  تحقيق  يؤكد  ما  وهذا 

باستراتيجية الشركة، ومنها على سبيل المثال: 
وتطوير •  إنشاء  وإعادة  إنشاء  في  االستمرار 

خالل  تم  حيث  الشركة،  هوية  المواقع حسب 
عدد  إنشاء  وإعادة  إنشاء  اكتمال  2014م  عام 
وفقًا  مواقع   )6( عدد  تطوير  مع  موقعًا   )13(

لهوية الشركة.
االستحواذ على عدد )4( مواقع بالمدن الثالث • 

الرئيسية.
نخلة ساسكو •  لتموينات  فرعًا   )14( عدد  افتتاح 

خالل عام 2014م.
طريق •  على  بالرياض   8 سوبر  فندق  افتتاح 

الثمامة.
حصول الشركة على شهادة التأهيل من وزارة • 

الشؤون البلدية والقروية.
جودة •  عالمة  شهادة  على  الشركة  حصول 

الخدمة وفقًا للمعايير المحددة من قبل الهيئة 
العامة للسياحة واآلثار.

تأسيس شركة تابعة تحت مسمى شركة »نخلة • 
ساسكو«.

شركة •  مسمى  تحت  تابعة  شركة  تأسيس 
»واحة ساسكو«.

شركة •  مسمى  تحت  تابعة  شركة  تأسيس 
»شركة امتياز ساسكو« تكلياًل بانتهاء مشروع 
االمتياز لـ »تموينات نخلة – محطات ساسكو«.

البدء بمشروع أتمتة مضخات وخزانات الوقود • 
المبيعات  على  والرقابة  التحكم  أجل  من 

والمخزون.
االستحواذ •  إتفاقية  إجراءات  انهاء  على  العمل 

على شركة زيتي للخدمات البترولية. 
مع •  جديدة  إتفاقيات  توقيع  في  االستمرار 

والمقاهي  األطعمة  شركات  من  العديد 
وتفعيل هذه اإلتفاقيات.

وتطبيق  والتشغيلية  اإلدارية  الوظائف  توطين 
برنامج حماية األجور.

أما فيما يخص شركة النادي السعودي للسيارات 
والسياحة )ساتا(، فقد شهدت مبيعاتها انخفاضًا 
2013م،  بعام  مقارنة   %6.47 بنسبة  العام  هذا 
 23.184.295 مبلغ  2014م  عام  خالل  بلغت  حيث 
ريال وأدى بدوره  ريال مقارنة بمبلغ 24.683.534 
من  ساتا  شركة  دخل  صافي  انخفاض  إلى 
8.221.043 ريال في عام 2013م إلى  7.621.404 
ويعود   .%7.29 بنسبة  أي  2014م  عام  في  ريال 
بها  تمر  التي  األحداث  استمرار  إلى  ذلك  سبب 
بعض الدول العربية والتي أثرت بشكل كبير على 

مبيعات الدفاتر الجمركية.
النقل  اسطول  شركة  بدعم  الشركة  قامت 
بالعمالة الالزمة للتشغيل، كما قامت بتعزيز قدرة 
االسطول بزيادة عدد )10( شاحنات جديدة ليصل 
إلى  باإلضافة  شاحنة   )64( إلى  عددها  إجمالي 
عدد )68( مقطورة، وكان لذلك أثر إيجابي بزيادة 
االيرادات التشغيلية لشركة اسطول النقل خالل 
ريال مقارنة  عام 2014م لتصل إلى 10.260.305 
بالعام السابق 8.944.875 ريال محققًة نموًا قدره 
14.71%، وبالتالي انعكس ذلك على صافي ربح 
ليرتفع  2014م  عام  بنهاية  النقل  اسطول  شركة 
إلى 1.493.672 ريال مقارنة بعام 2013م الذي بلغ 
فيه صافي الربح مبلغ 936.098 ريال وبنسبة نمو 

قدره %59.56.
الكبير  االهتمام  الشركة  أولت  آخر،  مجال  وفي 
المهنية  والصحة  والسالمة  الجودة  بمعايير 
)ساسكو(  البيئة، حيث انتهجت  والمحافظة على 
المعايير  أهم  أحد  كونها  الجودة  توكيد  ضمان 
سعت  لذلك  والنمو،  المستمر  للتطور  العالمية 
بالجودة  المتعلقة  المعايير  هذه  إتباع  إلى 
بالحصول  الشركة  جهود  وتكللت  والسالمة، 
للمعايير  الخدمة وفقًا  على شهادة عالمة جودة 

المحددة من قبل الهيئة العليا للسياحة واآلثار. 
وعلى صعيد الموارد البشرية، فإن الشركة تعمل 
باستمرار على استقطاب وتطوير الكوادر البشرية 
لتوجيهات  وفقًا  الوظائف  توطين  على  والعمل 

“استطاعت )ساسكو( تحقيق 
أرباح صافية لعام ٢٠١٤م  

بلغت ٨٢.٠٥٠.6٢9 ريال مقابل 
39.799.6٢9 ريال لعام ٢٠١3م 

محققًة نموًا قدره ١6.١٠6% 
عن العام السابق”
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الكلي  العدد  بلغ  وقد  الرشيدة،  المملكة  حكومة 
للقوى العاملة لشركة ساسكو وشركاتها التابعة 
نسب  محققًة  وموظفة،  موظفًا   828 من  أكثر 
ولله  التابعة  ولشركاتها  لها  المطلوبة  السعودة 

الحمد.
الوطني  والتزامها  الشركة  حرص  من  وإنطالقًا 
بالمساهمة في خدمة وتلبية احتياجات المجتمع، 
استمرت شركة )ساسكو( من خالل شركة النادي 
المبادرات  دعم  في  )ساتا(  للسيارات  السعودي 
االجتماعية حيث أطلقت حملة السالمة المرورية 
الممارسات  على  تركز  التي  نفسك«  »صلح 

الخاطئة المتكررة من سائقي المركبات والسلوك 
نهج  بخالف  وذلك  الحادث  وقوع  إلى  أدى  الذي 

الحمالت األخرى.
عز  الله  بتوفيق  تحققت  الجهود  هذه  كل  إن 
وعمالئنا  الشركة  مساهمي  دعم  ثم  ومن  وجل 
أكثر  يجعلنا  الذي  األمر  األعمال،  في  وشركائنا 
األداء  هذا  مواصلة  من  بتمكننا  ويقينًا  إطمئنانًا 
القادمة  واألعوام  2015م   العام  خالل  المتميز 
بخالص  أتقدم  أن  يفوتني  ال  كما  الله.  بإذن 
إدارة  مجلس  وأعضاء  لرئيس  والتقدير  الشكر 
الزمالء  ولكافة  المستمر  دعمهم  على  الشركة 

باإلدارة التنفيذية وجميع منسوبي الشركة على 
أدائهم  وعن  يبذلونها  التي  المخلصة  جهودهم 
المتميز وتفانيهم الدائم لما فيه مصلحة العمل 
للعام  توقعاتنا  جميعًا  نحقق  أن  آماًل  والعميل، 

المالي 2015م بإذنه تعإلى.

     هذا والله الموفق ,,,

رياض بن صالح المالك
المدير العام
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الرؤية 

“أن تكون الشركة األولى 
من حيث جودة الخدمة 

وتكاملها ومثااًل يحتذى 
به في مجال خدمة 

السيارات والمعدات 
وإدارة اإلستراحات 

والموتيالت على الطرق 
السريعة في المملكة 

العربية السعودية.”

الرسالة/ المهمة  

“تقديم باقة من الخدمات 
المتكاملة لقائدي المركبات 

والمسافرين داخل وخارج 
المدن وفقًا ألعلى المعايير 
المحلية والدولية بما يضمن 

رضا العمالء ويؤكد على 
القيمة المضافة.”
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“قام المجلس بالتعاقد مع جهة 
خارجية متخصصة لمراجعة الخطة 

االستراتيجية ضمن مشروع مراجعة 
استراتيجية الشركة وسياسات 

الحوكمة بها باإلضافة إلى إعادة 
هيكلة وتوصيف الوظائف ووضع 
الصالحيات الخاصة بكل وظيفة”

الخطة االستراتيجية

تبنى مجلس اإلدارة خطة عمل 
استراتيجية تطويرية شاملة 

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

االستراتيجية الموضوعة.

استراتيجية  اإلدارة خطة عمل  تبنى مجلس  وقد 
واإلداري  المالي  الوضع  شاملة  تطويرية 
والتشغيلي للشركة آخذًا في ذلك أولوياته في 
سواءًا  الخطة  في  الموضوعة  األهداف  تحقيق 
كانت أهدافًا نوعية  أو كمية أو إدارية وتنظيمية 
وقد تضمنت خطة العمل االستراتيجية التطويرية 
عليها  الرقابة  آلية  مع  األهداف  بتلك  قائمة 

وقياس األداء المتحقق دوريًا.

وقام مجلس اإلدارة في شهر أغسطس من عام 
في  بدأت  التي  العاشرة  الدورة  )خالل  2012م 
30 يونيو 2012م وتنتهي في 29 يونيو 2015م( 
بتحديث الخطة لتواكب االنجازات والتطورات التي 

تشهدها الشركة.

خارجية  جهة  مع  بالتعاقد  المجلس  قام  كما 
ضمن  االستراتيجية  الخطة  لمراجعة  متخصصة 
وسياسات  الشركة  استراتيجية  مراجعة  مشروع 
الحوكمة بها باإلضافة إلى إعادة هيكلة وتوصيف 
الوظائف ووضع الصالحيات الخاصة بكل وظيفة.

في  التطويرية  الخطة  أهداف  أهم  وتتلخص 
اآلتي:

تطوير نوعية الخدمات وتحقيق مستوى الجودة • 
المالئم في تقديمها.

تكوين شبكة من المحطات داخل وخارج المدن • 
أكبر ثالث شركات عاملة  الشركة ضمن  لتكون 

في هذا المجال. 
الشركة •  احتياجات  لسد  النقل  قطاع  تطوير 

وتحويله من مركز تكلفة إلى مركز ربحية.
تطوير هوية الشركة لتواكب تطلعات العمالء • 

 .)New Identity(
والرائدة •  العالمية  الشركات  مع  تحالفات  عمل 

)شركات  الخدمات  قطاعات  في  العاملة 
 - الزيوت  غيار   - اإليواء  خدمات   - المطاعم 

صيانة السيارات - خدمات اإلطارات(.  
تطبيق مفهوم الجودة الشاملة  لكافة قطاعات • 

الشركة. 
تطوير الخدمات التي يقدمها النادي السعودي • 

في  السوقية  الحصة  وزيادة  للسيارات, 

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

المجال •  في  للشركة  المالية  الموارد  إدارة 
التشغيلي لتحقيق أفضل العوائد.

أهم األهداف التي تم انجازها:
االستمرار في توزيع أرباح على المساهمين.• 
حل العديد من القضايا القانونية.• 
وفقًا •  القائمة  المواقع  تطوير  في  االستمرار 

لهوية الشركة لتواكب تطلعات العمالء.
االستمرار في إجراء صيانة عامة لكافة المرافق • 

في منشآت الشركة.
بناء عالمة تجارية مميزة للخدمات التي تقدمها • 

الشركة داخل مواقعها.
استراتيجية •  بشراكات  الدخول  في  االستمرار 

لرضا  تعزيزًا  المقدمة  الخدمة  مستوى  لرفع 
العمالء.

الشركة •  لسياسة  وفقًا  المحطات  عدد  زيادة 
التوسعية.

بناء فريق عمل متميز.• 
سعودة الوظائف والحفاظ على النطاق األخضر • 

للشركة وشركاتها التابعة حسب تصنيف برنامج 
نطاقات الصادر من وزارة العمل.

مبنى •  إلى  للشركة  الرئيسي  المقر  نقل 
مستقل يفي بأغراض الشركة وتوسعاتها.

رئيسي •  مقر  لبناء  الرياض  بمدينة  أرض  شراء 
للشركة وإعتماد التصاميم األولية للمقر.

االستمرار في تطوير نظام إدارة موارد الشركة • 
.)ERP(

لكافة •  واإلدارية  التشغيلية  األنظمة  تطوير 
وحدات العمل في الشركة.

تحفيز الموظفين وبناء بيئة عمل متميزة.• 
تشغيل •  خالل  من  الذاتي  اإلكتفاء  تحقيق 

االسطول الحالي للنقل.
األصول •  بعض  من  التخلص  في  االستمرار 

مصادر  وتوفير  الربحية  لتعزيز  المستغلة  غير 
تمويل.

التخلص من بعض استثمارات الشركة والتركيز • 
على النشاط األساسي لها.

متوافقة •  ائتمانية  تسهيالت  إتفاقيات  توقيع 
مع الشريعة اإلسالمية مع بنوك محلية.

العمل على االستحواذ على مواقع لمحطات • 
شركات  أو  قائمة  وقود  محطات  و/أو  وقود 
تعمل في نفس مجال المحطات واإلستراحات.
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الخطوات المستقبلية

من خالل ما قامت به الشركة من إعادة هيكلة 
أجل  تابعة من  إلى شركات  وتحويلها  قطاعاتها 
وديناميكية  باستقاللية  والعمل  األداء  تعزيز 
في  االستمرار  إلى  تسعى  الشركة  فإن  أكبر، 
تحقيق أهدافها المستقبلية في كافة قطاعاتها 

وشركاتها التابعة المختلفة.

إلدارة  تأهيل  شهادة  على  الشركة  وبحصول 
على  الخدمة  ومراكز  الوقود  محطات  وتشغيل 
الطرق اإلقليمية  فإن ذلك يدفعها قدمًا لتحقيق 
أهدافها وتحقيق أكبر قيمة لمساهميها، والحفاظ 
على رؤيتها بأنها الشركة األولى من حيث جودة 
مجال  في  به  يحتذى  ومثااًل  وتكاملها  الخدمة 
اإلستراحات  وإدارة  والمعدات  السيارات  خدمة 
المملكة  في  السريعة  الطرق  على  والموتيالت 
في  تسعى  فإنها  لذا  السعودية،  العربية 
عن  العمالء  رضا  استمرار  إلى  األول  المقام 
الخدمة المقدمة لهم، كما أن حصولها على هذه 
الشهادة يساعد على استمرارها في تطبيق خطة 
المحطات  زيادة شبكة  إلى  تهدف  التي  التوسع 
واإلستراحات داخل مدن المملكة المختلفة وعلى 
مع  الحدودية  والمنافذ  السريعة  الطرق  إمتداد 
الدول المجاورة، مع تركيز خاص على خدمة الحجاج 
برنامجها  بنشاط  الشركة  فتتابع  والمعتمرين، 
تركيزها على شراء  المواقع مع  لالستحواذ على 
لفترات طويلة،  أو استئجارها  المناسبة  المواقع 
كما تسعى الشركة إلى انهاء إجراءات استحواذها 
على شركة زيتي للخدمات البترولية التي سوف 
المحطات  شبكة  إلى  موقعًا   )49( عدد  تضيف 

العاملة.
ومما ال يقل أهمية عن خطة التوسع المنشودة 
المواقع  وتطوير  لتحديث  المستمر  البرنامج  هو 
والذي   الجديدة،  الشركة  لهوية  وفقًا  القائمة 
له  كان  العمالء ووعيهم مما  رضا  عزز من  بدوره 
خدمات  على  الطلب  زيادة  في  اإليجابي  األثر 

الشركة وتنمية أعمالها.
الشركة  نخلة ساسكو تسعى  ومن خالل شركة 
تموينات  من  العديد  افتتاح  في  باالستمرار 
الشركة التي تحمل اسم العالمة التجارية »نخلة 
العديد  افتتاح  في  االستمرار  وكذلك  ساسكو« 
نخلة«  تحمل اسم »مقهى  التي  المقاهي  من 
االستمرار  إلى  باإلضافة  نخلة،  تموينات  داخل 
في افتتاح العديد من مطاعم الوجبات السريعة 

في بعض المواقع.
االمتياز  مشروع  تطبيق  فإن  ذلك،  إلى  إضافة 
ساسكو«  »محطات  بتشغيل  الخاص  التجاري 

قبل  من  إعداده  تم  والذي  نخلة«  و»تموينات 
األوسط   الشرق  بمنطقة  الرائدة  الشركات  إحدى 
ويتم من خالله منح امتياز لمشغلين آخرين وفقًا 
الشتراطات تعاقدية محددة سوف يمّكن الشركة 
ويعزز  مواقعها  تطوير  في  نجاح  تحقيق  من 

تميزها بقطاع محطات الوقود في المملكة.
وفي شركة » اسطول النقل« التي أصبحت أكثر 
مرونة مما كانت عليه في الماضي، فإنها تعمل 
التشغيلي  أدائها  تطوير  في  االستمرار  على 
جنب  إلى  جنبًا  االسطول  حجم  بزيادة  والمالي 
مع خطة التوسع بمواقع ساسكو باإلضافة إلى 
اآلخرين.  العمالء  من  قاعدة  بناء  في  االستمرار 
للخدمات  زيتي  شركة  على  االستحواذ  أن  كما 
التشغيلية  الشركة  طاقة  من  سيزيد  البترولية 

وإضافة عدد )18( شاحنة لالسطول الحالي.
للسيارات  السعودي  النادي  شركة  تسعى 
والسياحة )ساتا( إلى إيجاد منافذ بيع جديدة لزيادة 
مبيعاتها من دفاتر المرور الجمركية ورخص القيادة 
من  تواجهها  التي  المنافسة  من  بالرغم  الدولية 
جزء  على  تستحوذ  التي  الموازية  األندية  قبل 
توسعة  إلى  تسعي  كما  السوقية،  الحصة  من 

أنشطة رياضة السيارات والعروض الترفيهية مع 
إزدياد االهتمام بهذا النشاط في أنحاء المملكة.

إلى  يهدف  األولى  النخلة  شركة  تأسيس  إن 
والنظافة  والصيانة  التشغيل  بأعمال  قيامها 
الخدمة  جودة  تحسين  أجل  من  الشركة  لمواقع 
المقدمة للعمالء، لذا فإن تفعيل دورها يأتي من 

أهم األهداف المستقبلية للشركة.
يهدف  ساسكو«  واحة  »شركة  تأسيس  أن  كما 
المنتشرة  الشركة  موتيالت  كافة  إدارة  إلى 
وضعت  حيث  المملكة،  أنحاء  بجميع  بمواقعها 
الشركة في استراتيجيتها تطوير هذه الموتيالت 
لتحمل عالمتها التجارية »موتيل واحة« باإلضافة 
إلى إدارة اإلتفاقية الحصرية التي وقعتها الشركة 
مع شركة ويندام المالكة لعالمة فنادق سوبر 8 
األمريكية والتي ستسهم في تحسين مستوى 
للشركة  المملوكة  الفنادق  المقدمة في  الخدمة 

والمنتشرة في أنحاء المملكة.
كل ذلك يتم من خالل الخطة االستراتيجية الحالية 
مجلس  قبل  من  متابعتها  تتم  والتي  للشركة 

اإلدارة واإلدارة التنفيذية بالشركة.

تسعى الشركة إلى انهاء 
إجراءات استحواذها على 

شركة زيتي للخدمات 
البترولية التي سوف 

تضيف عدد )٤9( موقعًا 
إلى شبكة المحطات 

العاملة.
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“يبلغ رأس مال ساسكو 
)٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي( 

أربعمائة وخمسون مليون ريال 
سعودي )مدفوع بالكامل( مقسم 

إلى ٤٥.٠٠٠.٠٠٠ سهم القيمة 
االسمية للسهم الواحد ١٠ 

رياالت سعودية”

خلفية عامة عن الشركة

الشركة السعودية لخدمات 
السيارات والمعدات )ساسكو(

التكوين
السيارات والمعدات  السعودية لخدمات  الشركة 
شركة  هي  بـساسكو(  يلي  فيما  إليها  )يشار 
مساهمة عامة سعودية تأسست بموجب القرار 
الموافق  1402/12/23هـ  بتاريخ   563 رقم  الوزاري 
تملك  في  نشاطها  ويتلخص  1982/10/12م 
وإستراحات  والمسافرين  السيارات  لخدمة  مراكز 
وبيعها  المحروقات  ونقل  ومطاعم  وموتيالت 
المنزلية  واألدوات  المعدات  وبيع  واستيراد 
مدعمة  الطرق  على  والمرطبات  والمشروبات 
واستيراد  الحديثة  والصيانة  اإلسعاف  بوسائل 
وبيع الخامات الخاصة باإلنشاء والتشغيل وشراء 
واستئجار العقارات ونادي للسيارات يصدر رخص 

القيادة الدولية ودفاتر العبور الجمركية )تربتيك(.

النشاط 
السـيـــارات •  لخــدمـــة  مــراكــز  وتشغيـــل  إنشــاء 

والمسافرين والصيانة الحديثة.
بأحــــدث •  األوليــــة  اإلسعافـــات  وسائـل  تــوفيـــر 

الوسائل العلمية بما في ذلك استخدام الطائرات 
العمودية, بموافقة السلطات المختصة.

إنشاء وتشغيل إستراحات وموتيالت ومطاعم • 
على الطرق السريعة.

وخردوات •  غيار  قطع  وتوزيع  وبيع  استيراد 
السيارات والمعدات وكذلك األجزاء والملحقات 
والمواد الالزمة لتوفير أفضل خدمات الصيانة 
توفير  بغرض  والمعدات  للسيارات  واالصالح 
الورش  داخل  الصيانة  عمليات  احتياجات 
مباشرة  بيعها  وبغرض  الخدمة  ومحطات 

للجمهور.
شراء وبيع واستئجار وتأجير األراضي والعقارات • 

أمالك  وإدارة  الشركة  أغراض  لخدمة  الالزمة 
الغير.

القيام بمناقصات المقاوالت لعمليات صيانة • 
والشركات  لألفراد  والمعدات  السيارات 

والمؤسسات.
صالحية •  شهادات  الصدار  السيارات  فحص 

السير وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة 
الداخلية.  

الدولية •  القيادة  رخص  يصدر  للسيارات  نادي 
على  ويعمل  )تربتيك(  الجمركية  العبور  ودفاتر 

دعم نشاط رياضة السيارات والسياحة. 
أنواعها •  بجميع  السيارات  وتصدير  استيراد 

ألعمال الشركة واإلتجار بها بعد الحصول على 
موافقة الجهات المختصة.

غيــــار •  قطع  وتجـديد  تصنيــع  وإعـادة  تصنيع 
الخاصــــة  والبطاريــــات  والمعدات  السيـــارات 
بالسيـــارات بعد أخـــذ التراخيـــص الالزمـــة مـــن 

الجهات المختصة.
تصنيع المقطورات الخفيفة والثقيلة وصناديق • 

والصهاريــــج  المبـردة  وغيــر  المبـردة  العربــات 
التراخيص الالزمة من جهات  بأنواعها بعد أخذ 

االختصاص.
منح حق االمتياز للغير فيما يختص بالعالمات • 

التجارية الخاصة بها.
إقامة وإدارة وصيانة وتشغيل ونظافة المباني • 

المملوكة  الوقود  السكنية والتجارية ومحطات 
للشركة والغير.

رأس المال
ريال   450.000.000( ساسكو  مال  رأس  يبلغ 
سعودي( أربعمائة وخمسون مليون ريال سعودي 
)مدفوع بالكامل( مقسم إلى 45.000.000 سهم 
رياالت   10 الواحد  للسهم  االسمية  القيمة 

سعودية.
»أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه بتاريخ 
العادية  غير  العامة  للجمعية  2014م  نوفمبر   26
بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 20% وذلك من 450 
مليون ريال إلى 540 مليون ريال عن طريق منح 
سهم  بواقع  الشركة  لمساهمي  مجانية  أسهم 

المنحة  بعد  األسهم  عدد  ليكون  أسهم،   5 لكل 
سهم  مليون   45 من  بداًل  سهم  مليون   54 هو 
وذلك برأس مال 40 مليون ريال من اإلحتياطي 
النظامي و50 مليون ريال من األرباح المبقاة. علمًا 
بأن أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين 
بسجالت الشركة لدى مركز اإليداع لألوراق المالية 
غير  العامة  الجمعية  يوم  تداول  بنهاية  )تداول( 
الخصوص في  لهذا  التي سيتم عقدها  العادية 

موعد يتم تحديده الحقًا.
هذه  على  المالية  السوق  هيئة  وافقت  وقد 
يتجاوز  ال  أن  على  2015م  يناير   7 بتاريخ  الزيادة 
للشركة  العادية  غير  العامة  الجمعية  إنعقاد  تاريخ 
أن  وعلى  الموافقة  هذه  تاريخ  من  أشهر  ستة 
تستكمل الشركة اإلجراءات المتعلقة بذلك وفقًا 

لنظام الشركات واألنظمة المعمول بها«.

السنة المالية
تنتهي السنة المالية للشركة في 31 ديسمبر من 

كل عام ميالدي.

مراجع الحسابات للعام ٢٠١٤م
مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه – محاسبون 

قانونيون ومستشارون.
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“تمت هيكلة قطاعات أعمال 
الشركة إلى مجموعات 

متجانسة تضمن التكامل 
األفقي والرأسي في تقديم 
الخدمات والتوازن التشغيلي 

واإلداري وتنويع مصادر الدخل، 
ومن أجل العمل باستقاللية 

أكبر وفاعلية وبديناميكية أكبر 
تتيح إدارة األنشطة المختلفة”

قطاعات األعمال الرئيسية

ديسمبر   22 بتاريخ  اإلدارة  قرار مجلس  على  بناًء 
إلى  الشركة  أعمال  قطاعات  هيكلة  تم  2009م، 
األفقي  التكامل  تضمن  متجانسة  مجموعات 
والتوازن  الخدمات  تقديم  في  والرأسي 
التشغيلي واإلداري وتنويع مصادر الدخل، ومن 
أجل العمل باستقاللية أكبر وفاعلية وبديناميكية 
قامت  فقد  المختلفة،  األنشطة  إدارة  تتيح  أكبر 
الشركة خالل عام 2014م بتأسيس ثالث شركات 

تابعة على النحو التالي: 

o شركة نخلة ساسكو.
o شركة واحة ساسكو.

o شركة امتياز ساسكو.
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“يقوم مجلس إدارة 
الشركة وبصورة دورية 

بمراجعة خطة العمل 
لمعرفة ما تم تحقيقه 

ومعالجة االنحرافات 
“إن وجدت” وإيجاد 

حلول للمعوقات التي 
تواجه تطبيق الخطة 

االستراتيجية الموضوعة”

الخطط والقرارات وأهم االنجازات

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

االستراتيجية الموضوعة.
استراتيجية  اإلدارة خطة عمل  تبنى مجلس  وقد 
واإلداري  المالي  الوضع  شاملة  تطويرية 
والتشغيلي للشركة آخذًا في ذلك أولوياته في 
سواءًا  الخطة  في  الموضوعة  األهداف  تحقيق 
كانت أهدافًا نوعية  أو كمية أو إدارية وتنظيمية 
وقد تضمنت خطة العمل االستراتيجية التطويرية 
عليها  الرقابة  آلية  مع  األهداف  بتلك  قائمة 

وقياس األداء المتحقق دوريًا.
وقام مجلس اإلدارة في شهر أغسطس من عام 
في  بدأت  التي  العاشرة  الدورة  )خالل  2012م 
30 يونيو 2012م وتنتهي في 29 يونيو 2015م( 
بتحديث الخطة لتواكب االنجازات والتطورات التي 

تشهدها الشركة.
خارجية  جهة  مع  بالتعاقد  المجلس  قام  كما 
ضمن  االستراتيجية  الخطة  لمراجعة  متخصصة 
وسياسات  الشركة  استراتيجية  مراجعة  مشروع 
الحوكمة بها باإلضافة إلى إعادة هيكلة وتوصيف 
الوظائف ووضع الصالحيات الخاصة بكل وظيفة.

وتتلخص أهم أهداف الخطة التطويرية في 
اآلتي:

تطوير نوعية الخدمات وتحقيق مستوى الجودة • 
المالئم في تقديمها.

تكوين شبكة من المحطات داخل وخارج المدن • 
أكبر ثالث شركات عاملة  الشركة ضمن  لتكون 

في هذا المجال. 
الشركة •  احتياجات  لسد  النقل  قطاع  تطوير 

وتحويله من مركز تكلفة إلى مركز ربحية.
تطوير هوية الشركة لتواكب تطلعات العمالء • 

 .))New Identity
والرائدة •  العالمية  الشركات  مع  تحالفات  عمل 

)شركات  الخدمات  قطاعات  في  العاملة 
 - الزيوت  غيار   - اإليواء  خدمات   - المطاعم 

صيانة السيارات - خدمات اإلطارات(.  
تطبيق مفهوم الجودة الشاملة  لكافة قطاعات • 

الشركة. 
تطوير الخدمات التي يقدمها النادي السعودي • 

في  السوقية  الحصة  وزيادة  للسيارات, 
وتفعيل  الدولية  والرخص  التربتيك  مبيعات 

نشاط النادي في مجال رياضة السيارات. 
المجال •  في  للشركة  المالية  الموارد  إدارة 

التشغيلي لتحقيق أفضل العوائد.

أهم األهداف التي تم انجازها:
االستمرار في توزيع أرباح على المساهمين.• 
حل العديد من القضايا القانونية.• 
وفقًا •  القائمة  المواقع  تطوير  في  االستمرار 

لهوية الشركة لتواكب تطلعات العمالء.
االستمرار في إجراء صيانة عامة لكافة المرافق • 

في منشآت الشركة.
بناء عالمة تجارية مميزة للخدمات التي تقدمها • 

الشركة داخل مواقعها.
استراتيجية •  بشراكات  الدخول  في  االستمرار 

لرضا  تعزيزًا  المقدمة  الخدمة  مستوى  لرفع 
العمالء.

الشركة •  لسياسة  وفقًا  المحطات  عدد  زيادة 
التوسعية.

بناء فريق عمل متميز.• 
سعودة الوظائف والحفاظ على النطاق األخضر • 

للشركة وشركاتها التابعة حسب تصنيف برنامج 
نطاقات الصادر من وزارة العمل.

مبنى •  إلى  للشركة  الرئيسي  المقر  نقل 
مستقل يفي بأغراض الشركة وتوسعاتها.

رئيسي •  مقر  لبناء  الرياض  بمدينة  أرض  شراء 
للشركة وإعتماد التصاميم األولية للمقر.

االستمرار في تطوير نظام إدارة موارد الشركة • 
.)ERP(

لكافة •  واإلدارية  التشغيلية  األنظمة  تطوير 
وحدات العمل في الشركة.

تحفيز الموظفين وبناء بيئة عمل متميزة.• 
تشغيل •  خالل  من  الذاتي  اإلكتفاء  تحقيق 

االسطول الحالي للنقل.
األصول •  بعض  من  التخلص  في  االستمرار 

مصادر  وتوفير  الربحية  لتعزيز  المستغلة  غير 
تمويل.

التخلص من بعض استثمارات الشركة والتركيز • 
على النشاط األساسي لها.

متوافقة •  ائتمانية  تسهيالت  إتفاقيات  توقيع 
مع الشريعة اإلسالمية مع بنوك محلية.

العمل على االستحواذ على مواقع لمحطات • 
شركات  أو  قائمة  وقود  محطات  و/أو  وقود 
تعمل في نفس مجال المحطات واإلستراحات.

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

االستراتيجية.
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“من أهم االنجازات التي 
تحققت خالل عام ٢٠١٤، هي 

اكتمال إنشاء وإعادة إنشاء 
١3 موقع في مختلف أنحاء 

المملكة وفقًا لهوية الشركة 
مع االستمرار في تطوير 
المواقع القائمة األخرى”

أهم االنجازات خالل عام 2014م 

على مستوى التوسع وتنمية الشبكة 
مواقع •   )13( عدد  إنشاء  وإعادة  إنشاء  اكتمال 

وفقًا لهوية الشركة منها عدد )4( مواقع في 
مدينة  في  مواقع   )3( وعدد  الرياض  مدينة 
تبوك وعدد )2( موقع في مدينة الدمام وعدد 
)1( موقع في مدينة الهفوف وعدد )1( موقع 
بمنفذ  موقع   )1( وعدد  حرض  طريق  على 
على  موقع   )1( وعدد  قطر  دولة  مع  العديد 

طريق الطائف/ الرياض.
المواقع •  من  العديد  تطوير  في  االستمرار 

القائمة داخل وخارج المدن وفقًا لهوية الشركة، 
حيث تم تطوير عدد )6( مواقع، وجاري العمل 
على تطوير باقي المواقع وفقًا لخطة التطوير 

الموضوعة.
)أبرق •  جدة  بمدينة  أرض  على  االستحواذ 

الرغامة(.

الدمام •  بمدينة  موقعين  على  االستحواذ 
وأخرى  عبدالعزيز  الملك  طريق  على  إحداهما 

على الطريق الدائري.
بحي •  الرياض  بمدينة  محطة  على  االستحواذ 

إشبيلية.
المالية •  بوزارة  خاصة  منافسات  في  الدخول 

ترسية  مع  والقروية  البلدية  الشؤون  ووزارة 
بعض من هذه المنافسات على الشركة وجاري 

استكمال إجراءات الترسية.
بناء على قرار وزارة المالية بإلغاء العقد المبرم • 

إلنشاء  موقع  الستئجار  والشركة  الوزارة  بين 
محطة وقود بمنفذ البطحاء الحدودي وتسليم 
الموقع في موعد أقصاه 30 ذوالحجة 1435هـ 
إستنادًا للبند )16( من العقد الذي ينص على 
في  للوزارة  الموقع  بتسليم  المستأجر  )يلتزم 
الحاجة  عند  العامة  للمصلحة  ذلك  طلب  حالة 

تعيد  فقد  الحالة  هذه  وفي  الموقع،  لهذا 
من  المتبقية  المدة  أجرة  للمستأجر  الوزارة 
السنة التي يتم فيها إلغاء العقد وتعويضه عن 
التي أقامها في الموقع  المباني والمنشآت 
حسب األنظمة المالية المتبعة في ذلك(، فقد 
المالية  لوزارة  الموقع  بتسليم  الشركة  قامت 
إجراءات  استكمال  وتم  1436هـ  1 محرم  بتاريخ 

التعويض.
على •  االستحواذ  إجراءات  انهاء  على  العمل 

لمذكرة  وفقًا  البترولية  للخدمات  زيتي  شركة 
أكتوبر   29 في  توقيعها  تم  التي  التفاهم 
المدائن  نجمة  مجموعة  شركة  مع  2013م 
واألستاذ/ ماجد بن محمد العثمان، حيث تمتلك 
منتشرة  موقع   )49( عدد  زيتي  شركة  وتدير 
القصيم  منطقة  الخرج،  الرياض،  مدينة  في 

ومنطقة عسير.

يوضح الجدول التالي ملخص لعدد المواقع )العاملة وتحت اإلجراء أو اإلنشاء( حسب طبيعة تملكها كما يلي:
 

٢٠١٤م٢٠١3م٢٠١٢م٢٠١١م٢٠١٠مالبيان

2436394347مواقع مملوكة

3875888790مواقع غير مملوكة

62111127130137اإلجمالي

5.38%2.36%14.41%79.03%8.77%معدل النمو السنوي
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أهم االنجازات خالل عام 2014م 

على مستوى تطوير األعمال 
الصادرة •  التأهيل  على شهادة  الشركة  حصول 

إلدارة  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  من 
ومراكز  الوقود  محطات  وصيانة  وتشغيل 

الخدمة على الطرق اإلقليمية.
طريق •  على  الشركة  محطات  إحدى  حصول 

جودة  عالمة  شهادة  على  الرياض/الدمام 
الخدمة وفقًا للمعايير المحددة من قبل الهيئة 

العامة للسياحة واألثار.
لمحطات •  التجاري  االمتياز  االنتهاء من مشروع 

ساسكو وتموينات نخلة والذي تم إعداده من 
الشرق  بمنطقة  الرائدة  الشركات  إحدى  قبل 

األوسط.
عمل دراسة للشركات المستثمر بها بصورة ربع • 

سنوية.
إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع التي • 

إعتماد  بعد  فيها  الدخول  في  الشركة  ترغب 
هذه الدراسات بصورة نهائية.

واالستثمار •  السفر  معرض  في  المشاركة 
السياحي الذي اقيم بمدينة الرياض.

اإلتفاقيات •  من  العديد  توقيع  في  االستمرار 
العالمية من  والمقاهي  المطاعم  مع شركات 
أجل تحسين الخدمة المقدمة لعمالئها وتحقيق 
نقلة نوعية وكمية لجميع مواقعها داخل وخارج 
تطوير  أجل  من  الشركة  لنهج  وتحقيقًا  المدن 

قطاع المحطات واإلستراحات بالمملكة.

الخدمات  وجودة  المالي  المستوى  على 
والرقابة المالية والتشغيلية

وتقرير •  للشركة  الختامية  الحسابات  إعتماد 
مجلس اإلدارة.

لتوصية •  للمساهمين  العامة  الجمعية  إعتماد 
2013م  عام  عن  أرباح  بتوزيع  اإلدارة  مجلس 

بواقع 0.75 ريال عن كل سهم.
عام 2014م •  المساهمين عن  أرباح على  توزيع 

بواقع 1.50 ريال )عن النصف األول 0.75 ريال 
عن كل سهم وعن النصف الثاني 0.75 ريال(.

إدارة •  إتفاقية  بموجب  استثمارية  محفظة  فتح 
السوق  هيئة  قبل  من  المعتمدة  المحفظة 
ومصادر  استثمارات  تنويع  بغرض  المالية، 
التي  الشركات  في  بالمساهمة  الشركة  دخل 
للشركات  لإلكتتاب ويسمح  يتم طرح أسهمها 

المساهمة المشاركة فيها.
فتح محافظ استثمارية بعدة جهات مرخص لها • 

لضوابط  وفقًا  المالية  السوق  هيئة  قبل  من 
االستثمار الصادرة من الهيئة.

تقييم •  بعملية  للقيام  خارجية  جهة  مع  التعاقد 
الجهات  إلى  تقاريرها  ورفع  بالشركة  المخاطر 

المعنية وعمل تقارير متابعة دورية.
كابيتال •  الفرنسي  السعودي  شركة  اختيار 

لدراسة وتقييم شركة زيتي للخدمات البترولية 
لالستحواذ عليها، وكذلك اختيار شركة ديلويت 
للقيام بعملية الفحص النافي للجهالة المالي 
الدكتور/ وليد  أند كايس »مكتب  وشركة وايت 
النافي  الفحص  بعملية  للقيام  النويصر« 

للجهالة القانوني.
االئتمـانيـــــة •  التسهيـــالت  إتفــاقيــــات  تجـديـد 

كل  مع  اإلسالمية(  الشريعة  مع  )متوافقة 
السعودي  البنك  الوطني،  العربي  البنك  من 

الفرنسي والبنك األهلي التجاري.
فتح منافذ بيع جديدة لشركة النادي السعودي • 

للسيارات ساتا.
موارد •  إدارة  برنامج  تطوير  في  االستمرار 

الشركة ERP بما يحقق أهداف الشركة.
متابعة أعمال مشروع متابعة أعطال المواقع.• 
اصدار •  برامج  توحيد  مشروع  في  االستمرار 

الدولـي  االتحـــاد  مـع  الجمركي  المـرور  دفـــاتـر 
للسيارات.

عالميــة •  شركـــة  مــع  التعاقــد  مشروع  متابعــة 
متخصصة في محطات الوقود.

العمل على تطوير الموقع اإللكتروني للشركة.• 
للعام •  الشركة  لمواقع  الشامل  الجرد  انجاز  تم 

2014م وفق إجراءات عمل متفق عليها.
مع •  اآلجل  للتوريد  اإلتفاقيات  من  عدد  توقيع 

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

األدنى.
األساسية •  الدورية  الصيانة  أعمال  استمرار 

يتعارض  ال  وبما  الشركة  لمواقع  والوقائية 
ضمن  بها  القيام  المخطط  التطوير  أعمال  مع 

مشروع تطبيق الهوية التجارية.

على مستوى التطوير التنظيمي واإلداري
الرئيسي •  للمقر  التصميمية  األفكار  إعتماد 

الجديد للشركة.
وزيادة •  الحوكمة  أنظمة  تفعيل  االستمرار في 

الشفافية واإلفصاح.
هيئة •  من  تصدر  جديدة  تشريعات  أي  متابعة 

السوق المالية لتطبيقها.
الديون •  مخصص  تكوين  سياسة  إعتماد 

تكوين  وسياسة  تحصيلها  في  المشكوك 
نسبة  احتساب  وسياسة  المخزون  مخصص 

تبخر المحروقات.
خالل •  من  الدوري  الجرد  إجراءات  دليل  تحديث 

جهة خارجية متخصصة.
بإعادة •  للقيام  خارجية  جهة  مع  إتفاقية  توقيع 

هيكلة الشركة ووضع الهيكل التنظيمي األمثل 
المهام  وتحديد  الوظائف  كافة  وتوصيف  لها 
إلى  باإلضافة  والصالحيات،  والمسؤوليات 
مراجعة اللوائح والسياسات بالشركة وتحديثها.

التاسعة •  العادية  غير  العامة  الجمعية  موافقة 
على تعديل المادة )3(، المادة )15(، المادة )21( 

والمادة )43( من النظام األساسي. 
المؤهلة •  الكوادر  استقطاب  في  االستمرار 

اإلدارية  الوظائف  من  الشركة  متطلبات  لسد 
المختلفة السيما الوظائف القيادية.

الموارد •  صندوق  دعم  إتفاقية  في  االستمرار 
البشرية »هدف« الستقطاب وتعيين الشباب 
المناصب  من  عدد  في  الطموح  السعودي 

الوظيفية المتاحة.
والمحافظة •  الوظائف  توطين  في  االستمرار 

على تصنيف الشركة ضمن النطاق األخضر.

جمعيات المساهمين خالل عام ٢٠١٤م
الجمعية العامة العادية الحادية والثالثون• 
االجتماع األول في 21 أبريل 2014م «
االجتماع الثاني في 29 أبريل 2014م  «

على  األعمال  جدول  بنود  جميع  ُأقرت  حيث 
النحو التالي:

مجلس . 1 تقرير  ورد في  ما  على  الموافقة 
اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 31 

ديسمبر 2013م.
وتقرير . 2 المالية  القوائم  على  الموافقة 

المنتهي  المالي  للعام  الحسابات  مراجع 
في 31 ديسمبر 2013م.

اإلدارة . 3 مجلس  توصية  على  الموافقة 
اإلتفاقي  اإلحتياطي  احتساب  بإيقاف 
2013م  المالي  العام  نهاية  من  إعتبارًا 
ريال   13.073.430( البالغ  رصيده  وتحويل 

سعودى( إلى اإلحتياطي النظامي.
اإلدارة . 4 مجلس  توصية  على  الموافقة 

العام  أرباح نقدية للمساهمين عن  بتوزيع 
المالي 2013م بإجمالي مبلغ 33.750.000 
ريال أي بما يعادل 7.5% من القيمة االسمية 
سهم  لكل  ريال   0.75 وبواقع  للسهم 
للمساهمين  األرباح  أحقية  تكون  أن  على 
المسجلين بسجالت الشركة بنهاية تداول 
يوم إنعقاد الجمعية العامة بتاريخ 29 أبريل 
األرباح  توزيع هذه  تاريخ  بأن  علمًا  2014م، 

في 25 مايو 2014م.
اإلدارة . 5 مجلس  توصية  على  الموافقة 

اإلدارة  مجلس  ألعضاء  مكافأة  بصرف 
بواقع )200 ألف ريال سعودي( لكل عضو 
عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 

2013م.
لسعادة . 6 الممنوح  الترخيص  تجديد  إعتماد 

غير  حصة  بإمتالكه  اإلدارة  مجلس  رئيس 
المدائن  نجمة  مجموعة  خالل  من  مباشرة 
تمارس  التي  الشركات  أحد  في   )%95(
نشاط مشابه ألعمال الشركة )شركة زيتي 

للخدمات البترولية(.
مجلس . 7 أعضاء  ذمة  إبراء  على  الموافقة 

اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 31 
ديسمبر 2013م.

الحسابات . 8 مراقب  اختيار  على  الموافقة 
وشركاه  العمري  محمد  الدكتور/  »مكتب 
ومستشارون«  قانونيون  محاسبون   –
لمراجعة  المراجعة  لجنة  قبل  من  المرشح 

2014م  المالي  للعام  المالية  القوائم 
فيها  بما  سنوية  الربع  المالية  والبيانات 
2015م  المالي  العام  من  األول  الربع 

وتحديد أتعابه.

الجمعية العامة غير العادية التاسعة.• 
االجتماع األول في 21 أبريل 2014م «
االجتماع الثاني في 29 أبريل 2014م  «

على  األعمال  جدول  بنود  جميع  ُأقرت  حيث 
النحو التالي:

من . 1  )3( المادة  تعديل  على  الموافقة 
بـ  والخاصة  للشركة  األساسي  النظام 

»أغراض الشركة«.
من . 2  )15( المادة  تعديل  على  الموافقة 

بـ  والخاصة  للشركة  األساسي  النظام 
»السندات«.

من . 3  )19( المادة  تعديل  على  الموافقة 
النظام األساسي للشركة.

من . 4  )21( المادة  تعديل  على  الموافقة 
النظام األساسي للشركة.

من . 5  )43( المادة  تعديل  على  الموافقة 
النظام األساسي للشركة.

على مستوى المسؤولية االجتماعية 
وبحضور  المجتمع،  نحو  الشركة  لدور  استمرارًا 
أطلقت   ،)FIA( للسيارات  الدولي  االتحاد  رئيس 
في  )ساتا(  للسيارات  السعودي  النادي  شركة 
المرورية  السالمة  حملة  2014م  عام  من  مارس 
المزيد  نشر  إلى  تهدف  والتي  نفسك«  »صلح 
وتأتي  السيارات،  حوادث  لتقليل  الوعي  من 
فكرة الحملة على خالف التركيز على اإلحصائيات 
حيث  المرورية،  الحوادث  من  الناتجة  المرعبة 
الحادث  إلى وقوع  أدى  الذي  السلوك  تركز على 
السائق  من  المتكررة  الخاطئة  والممارسات 
بالمقعد  األطفال  وضع  الجوال،  استخدام  مثل 

األمامي وغيرها من السلوكيات.

على مستوى أنشطة التسويق والتواصل 
االجتماعي

اإللكتروني  الشركة  لموقع  المستمر  التحديث 

الــمـــوقـــــــع  وكــــذلــــك   )www.sasco.com.sa(

للسيارات  السعودي  بالنادي  الخاص  اإللكتروني 

باإلضافة   .)www.sataclub.com.sa( والسياحة 

الروابط  على  األخرى  االجتماعية  المواقع  إلى 

التالية:

www.youtube.com/sasasco

www.flickr.com/photos/sasco

https://twitter.com/sasco_ksa

http://pinsta.me/sasco_ksa

http://pinsta.me/sata_ksa
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“تولى مجلس اإلدارة الحالي إدارة 
الشركة للدورة العاشرة إعتبارًا من 

تاريخ ٢٠١٢/٠6/3٠م بموجب موافقة 
الجمعية العامة العادية المنعقدة 
في تاريخ ١٤33/٠٥/٢9هـ الموافق 

٢٠١٢/٠٤/٢١م ولمدة ثالث سنوات 
تنتهي في ٢٠١٥/٠6/٢9م”

مجلس اإلدارة واللجان

تشكيل المجلس  
الشركة •  إدارة  الحالي  اإلدارة  مجلس  تولى 

للدورة العاشرة إعتبارًا من تاريخ 2012/06/30م 
العادية  العامة  الجمعية  موافقة  بموجب 
الموافق  1433/05/29هـ  تاريخ  في  المنعقدة 

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   
حصل أعضاء مجلس اإلدارة على مكافأة مالية • 

عن العام المالي 2013م بواقع )200.000( ريال 
سعودي لكل عضو.

المالي •  العام  خالل  المجلس  أعضاء  حصل 
بدل  على  2014م  ديسمبر   31 في  المنتهي 

تصنيف األعضاء 

مكافآت األعضاء والتنفيذيين

2012/04/21م ولمدة ثالث سنوات تنتهي في 
2015/06/29م. 

1433/05/29هـ •  بتاريخ  اإلدارة  مجلس  وباجتماع 
األستاذ/  اختيار  تم  2012/04/21م  الموافق 
لمجلس  رئيسًا  الحديثي  محمد  بن  إبراهيم 

حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة 
بمبلغ )228.000( ريال سعودي.

حصل أعضاء لجنة المراجعة من خارج المجلس • 
عن  اجتماعات  حضور  وبدالت  مكافآت  على 
العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م  

بلغت )101.000( ريال سعودي.

بن  سلطان  واألستاذ/  العاشرة  للدورة  اإلدارة 
محمد الحديثي عضوًا منتدبًا للمجلس، كما تم 

تشكيل اللجان الخاصة بالدورة الجديدة.

من •  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  أعضاء  حصل 
حضور  وبدالت  مكافآت  على  المجلس  خارج 
 31 المنتهي في  المالي  العام  عن  اجتماعات 
ديسمبر 2014م  بلغت )49.000( ريال سعودي.

 تصنيف العضويةالمنصباالسمم

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

مستقلعضو مجلس اإلدارة ـ رئيس لجنة المراجعةاألستاذ/ ناصر بن عبد الله العوفي2

مستقلعضو مجلس اإلدارة ـ عضو اللجنة التنفيذيةالدكتور/ عزام بن محمد الدخيل3

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

مستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ زياد بن عبد اللطيف العيسى5

مستقلعضو مجلس اإلدارة – عضو لجنة المراجعةالمهندس/ بندر بن عبدالرحمن الزامل6

تنفيذيعضو مجلس اإلدارة ـ عضو اللجنة التنفيذية – العضو المنتدباألستاذ/ سلطان بن محمد الحديثــي7

أعضاء المجلس البيان
التنفيذيين

أعضاء المجلس 
غير التنفيذيين/ 

المستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى 
المكافآت والتعويضات بما فيهم المدير 

العام والمدير المالي

3.329.245-780.000الرواتب والتعويضات 

30.000198.00042.000البدالت 

1.400.0001.200.000534.866المكافآت الدورية والسنوية 

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى 

تدفع بشكل شهري أو سنوي 
---

يوضح البيان التالي ما تم صرفه ألعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين والمستقلين وكبار التنفيذيين في الشركة كما يلي:

39تقرير مجلس اإلدارة 2014 | ساسكو38 تقرير مجلس اإلدارة 2014 | ساسكو



اجتماعات المجلس

اجتماع رقم )١(اسم العضو
٢٠١٤/٠٢/٢٤م

اجتماع رقم )٢(
٢٠١٤/٠3/١٨م

اجتماع رقم )3(
٢٠١٤/٠7/١٥م

اجتماع رقم )٤(
نسبة الحضور٢٠١٤/١١/٢6م

PPPP%100األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي

75%اعتذرPPPاألستاذ/ ناصر بن عبد الله العوفي

50%اعتذرPPOالدكتور/ عزام بن محمد الدخيل

PPPP%100األستاذ/ عجالن بن عبد الرحمن العجالن

PPPP%100األستاذ/ زياد بن عبد اللطيف العيسى

PPPP%100المهندس/ بندر بن عبد الرحمن الزامل

PPPP%100األستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي 

O تفويض أحد أعضاء المجلس. P حضور أصالة   

اسم العضو
اجتماع رقم 

)١(
٢٠١٤/٠3/١3م

اجتماع رقم 
)٢(

٢٠١٤/٠3/١9م

اجتماع رقم 
)3(

٢٠١٤/٠٤/7م

اجتماع رقم 
)٤(

٢٠١٤/٠٤/١6م

اجتماع رقم 
)٥(

٢٠١٤/٠٥/١9م

نسبة 
الحضور

PPPPP%100األستاذ/ ناصر بن عبد الله العوفي 

P%40اعتذرPاعتذراعتذرالدكتور/ عزام بن محمد الدخيل

60%اعتذرPPPاعتذراألستاذ/ عجالن بن عبد الرحمن العجالن 

PPPPP%100المهندس/ بندر بن عبد الرحمن الزامل

P حضور أصالة

يبين الجدول التالي سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2014م على النحو التالي:

يبين الجدول التالي سجل حضور جلسات استثنائية مغلقة ألعضاء مجلس اإلدارة )ليس ذوي العالقة( مع مستشار االستحواذ »شركة السعودي 
الفرنسي كابيتال« لمناقشة تقييم شركة زيتي للخدمات البترولية وعروض الفحص النافي للجهالة على النحو التالي:

مجلس اإلدارة واللجان

إقرارات المجلس    
أن سجالت الحسابات ُأعّدت بالشكل الصحيح. • 
أسس •  على  ُأعّد  الداخلية  الرقابة  نظام  أن 

سليمة وُنّفذ بفاعلية.
على •  الشركة  قدرة  في  شك  هناك  ليس 

مواصلة نشاطها.

تأكيدات المجلس     
ال يوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد • 

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

أي حقوق في األرباح.
اليوجد وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة • 

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

الشركة خالل السنة المالية الحالية، وال يوجد أي 
عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

إكتتاب •  أو  تحويل  حقوق  ألي  وصف  اليوجد 
أوراق  أو  للتحويل  قابلة  دين  أدوات  بموجب 
مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق 

مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
اليوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب • 

الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد.

المدراء التنفيذيين    
ال توجد أي أعمال أو عقود فيها مصلحة للمدير العام أو المدير المالي أو أي مدير تنفيذي أو ألي شخص ذو عالقة بأي منهم.• 

األعمال والعقود التي فيها مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين

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

تبليغالبيانذوي العالقةالعقود/ األعمالالجهة
المجلس

تبليغ
الجمعية

شركة نهاز لالستثمار
عقد استئجار موقع من شركة نهاز 
لالستثمار بغرض استخدامها كمقر 
لشركة اسطول النقل )شركة تابعة(.

أ. إبراهيم بن محمد الحديثي
)عضو بمجلس اإلدارة ويمتلك 0.03% من رأس المال(

أ. سلطان بن محمد الحديثي
)عضو بمجلس اإلدارة ويمتلك 0.03% من رأس المال(

قيمة العقد 320 ألف 
ريال سنويًا لمدة 

عام هجرى تبدأ من 
1435/04/16

P
سيتم العرض 
في االجتماع 

القادم

شركة داكن اإلعالمية
تقديم خدمات وأعمال في مجال 

الدعاية واإلعالن.

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

)يمتلك 33.33% من رأس المال(

أعمال دعاية وأعالن 
Pبمبلغ 99 ألف ريال

سيتم العرض 
في االجتماع 

القادم

شركة ُملكية لالستثمار
إدارة محفظة استثمارية بمبلغ 50 
مليون ريال بشركة األهلي المالية.

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

أ. زياد بن عبداللطيف العيسى
)يمتلك 5% من رأس المال(

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

لم تبدأ حتى نهاية 
Pالعام المالي 2014م

سيتم العرض 
في االجتماع 

القادم

شركة زيتي للخدمات 
البترولية

استحواذ على كامل حصص الشركاء

أ. إبراهيم بن محمد الحديثي
)عضو بمجلس اإلدارة ويمتلك 51.16% من رأس مال 

شركة نجمة المدائن(
أ. زياد بن عبداللطيف العيسى

)عضو مجلس إدارة بشركة نجمة المدائن(
أ. سلطان بن محمد الحديثي

)عضو مجلس إدارة بشركة نجمة المدائن(

قيمة الصفقة 58 
مليون ريال يتم 

تسويتها عند اإلتمام 
بالتسويات الالزمة 
مثل:النقد الفعلي، 
الدين، رأس المال 

العامل

P
 P
في يناير 

2015م

P تم التبليغ
وسوف يتم تبليغ الجمعية العامة بهذه التعامالت في االجتماع القادم الذي سيتم تحديد موعده الحقًا.
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مجلس اإلدارة واللجان

االختصاصات والمهام
والتشغيليـــة •  االستراتيجيــة  الخطط  دراســـة 

الرأي  وإبــداء  بالشركـــة  الخاصـــة  والميزانيــــات 
لعرضها على مجلس اإلدارة. 

الشركة •  مشاريع  جميع  تنفيذ  ومتابعة  مراجعة 
وإتخاذ القرارات بموجب الصالحيات المفوضة 
لها، ومناقشة المعوقات التي تصادف تنفيذ 
المشاريع المختلفة وإستجالء مسبباتها وسبل 

معالجتها والتوصية بالحلول المناسبة لها.
حول •  المبدئية  الموافقات  وتقديم  دراسة 

الموضوعات ذات األهمية العالية التي تتطلب 
اصدار قرارات من قبل مجلس اإلدارة.

لها •  المخولة  المسائل  حول  القرارات  إتخاذ 
صالحية  نطاق  خارج  تكون  التي  المجلس  من 
وقد  للشركة،  العام  والمدير  المنتدب  العضو 
تشتمل تلك المسائل على مواضيع لها عالقة 
والتعويض  البشرية  والموارد  باالستثمارات 
الرأسماليــــة  والنفقـــات  المعلومـــات  وتقنيـــة 
والمشتريات وغيرها في الحدود المخولة للجنة.

والسيــــاســات •  االستثمــــــار  أهـــداف  تحديــد 
االستثمارية للشركة ويشمل ذلك:

وفقًا  « لالستثمار  بها  المسموح  األصول 
للقيود النظامية المتبعة.

تحديد أنواع األصول. «
المــدى  « طويلــة  واألهــداف  السياسـات 

المتعلقة باالستثمارات وبتحديد مستويات 
وعمالت  األصول  وتنوع  المخاطر  تحمل 
داخليًا  االستثمار  بين  واالختيار  االستثمار 

وخارجيًا.
االستثمار  « إدارة  ترتيبات  طبيعة  تحديد 

والوصاية عليها.
االستثمارية  « المحافظ  وأمناء  مدراء  تعيين 

وتقييم أدائهم بشكل دوري.
تحليل  « قياس  تكرار  ومدى  كيفية  تحديد 

األداء.
االستثمار  « عمليات  مختلف  على  الموافقة 

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

التفويض الممنوح.

االستثمارية  « السياسة  ودراسة  مراجعة 
للشركة بناء على تقييم األداء.

نجاح  « لتحديد  االستثمار  نتائج  تقييم 
وتقديم  المنفذة  االستثمار  استراتيجيات 
المجلس  إلى  االستثمار  نتائج  عن  تقارير 
االستثمارية  بالسياسة  التقيد  من  والتأكد 

والمبادئ االسترشادية الرئيسية.
التنظيمية •  الهياكل  وتطوير  تنفيذ  متابعة 

للشركة والقرارات التي تضمن سرعة تنفيذها 
وتطويرها.

مراجعة اللوائح اإلدارية مع إدارة الشركة وإتخاذ • 
القرارات التي تمكن اإلدارة من وضعها موضع 

التنفيذ.
في •  المسؤولين  كبار  مع  االتصاالت  إجراء 

الصعاب  لتذليل  واألهلية  الحكومية  الجهات 
برامجها  وشرح  الشركة  أعمال  تعترض  التي 

للمسؤولين.
وإبداء •  الفنية  والمواصفات  التصاميم  تقويم 

التوصيات المناسبة.
الموضوعات •  بشأن  المناسبة  القرارات  إتخاذ 

التي يفوض مجلس اإلدارة اللجنة بمناقشتها 
المناسبة  القرارات  وإتخاذ  عليها  واالطالع 

بشأنها.
القيام بكل ما من شأنه أن يدفع العمل ويحقق • 

واللوائح  األنظمة  حدود  في  الشركة  أغراض 
والقرارات الصادرة من المجلس.

على •  واالستحواذ  الشراء  بعمليات  القيام 
إنشاء  لغرض  األراضي  أو  القائمة  المحطات 

محطات عليها في حدود صالحياتها.
القيام باألعمال التي يحيلها المجلس أو رئيس • 

المجلس للدراسة أو التنفيذ.

أهم المنجزات
التوصية للمجلس بالموافقة على فتح محفظة • 

الفرنسي  السعودي  شركة  لدى  استثمارية 
الشركات  أسهم  في  باإلكتتاب  خاصة  كابيتال 

الجديدة.
وأراضي •  محطات  على  االستحواذ  إعتماد 

المعتمدة  التوسع  استراتيجية  حسب  محطات 
من المجلس. 

محطات •  تأهيل شركات  لجنة  متطلبات  متابعة 
الوقود حتى الحصول على شهادة التأهيل من 

وزارة الشؤون البلدية والقروية.
متابعة تنفيذ مشاريع الشركة.• 
لتحديث •  متخصصة  شركة  مع  التعاقد  إعتماد 

الهيكل التنظيمي للشركة وشركاتها التابعة.
بأراضي •  المعنية  الحكومية  الجهات  متابعة 

الشركة ورفع التوصيات بشأنها.
تقييم استثمارات الشركة والسيولة بها ورفع • 

التوصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة.
وبيع •  لتسويق  مالي  مستشار  تعيين  إعتماد 

حصة ساسكو بشركة التصنيع وخدمات الطاقة 
)طاقة(.

اسطول •  لشركة  المستقبلية  الخطة  إعتماد 
النقل.

للشركة •  الرئيسي  المقر  إنشاء  جدوى  دراسة 
ورفع التوصية بشأنها إلى مجلس اإلدارة.

متابعة قضايا الشركة.• 
إعتماد فتح محافظ استثمارية حسب العروض • 

إلدارة  لها  المرخص  الجهات  من  المقدمة 
المحافظ االستثمارية.

بمحطات •  الخاص  االمتياز  مشروع  متابعة 
ساسكو وتموينات نخلة.

اللجنة التنفيذية 
تضم كل من:     

1. األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي - رئيس مجلس اإلدارة  )رئيس اللجنة التنفيذية( 
2. الدكتور/ عزام بن محمد الدخيل - عضو مجلس اإلدارة  )عضو اللجنة التنفيذية(  

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

االجتماعات

اسم العضو
اجتماع رقم 

)١(
٢٠١٤/٠٢/٢٤م

اجتماع رقم 
)٢(

٢٠١٤/٠3/١٨م

اجتماع رقم 
)3(

٢٠١٤/٠6/3٠م

اجتماع رقم 
)٤(

٢٠١٤/٠7/١٤م

اجتماع رقم 
)٥(

٢٠١٤/٠9/١٠م

اجتماع رقم 
)6(

٢٠١٤/١١/٢6م

نسبة 
الحضور

PPPPPP%100األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي

50%اعتذرPPOOPالدكتور/ عزام بن محمد الدخيل

PPPPPP%100األستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي

O تفويض أحد أعضاء اللجنة P حضور أصالة   

يبين الجدول التالي سجل حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل عام 2014م على النحو التالي:
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مجلس اإلدارة واللجان

االختصاصات والمهام
الداخلية في •  المراجعة  االشراف على أنشطة 

الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في 
مجلس  حددها  التي  والمهام  األعمال  تنفيذ 

اإلدارة.
المراجعة •  إدارة  ومالحظات  تقارير  دراسة 

الداخلية ومتابعة تنفيذها
تقرير •  ووضع  الداخلية  الرقابة  نظام  دراسة 

مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
المحاسبين •  بتعيين  اإلدارة  لمجلس  التوصية 

والتأكد  أتعابهم  وتحديد  وفصلهم  القانونيين 
من استقالليتهم.

وإعتماد •  القانونيين  المحاسبين  أعمال  متابعة 
التي  المراجعة  أعمال  نطاق  خارج  عمل  أي 

يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني • 

وإبداء ملحوظاتها عليها.
على •  القانوني  المحاسب  ملحوظات  دراسة 

القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها.

المراجع •  مع  الداخلية  المراجعة  خطة  دراسة 
الداخلي والتأكد من تطبيقها.

والسنوية •  األولية  المالية  القوائم  دراسة 
الرأي  وإبداء  اإلدارة  مجلس  على  عرضها  قبل 

والتوصية في شأنها.
وإبداء •  المتبعة  المحاسبية  السياسات  دراسة 

الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.
لها •  تتعرض  التي  األعمال  مخاطر  مراقبة 

الشركة والرفع بالتوصيات الالزمة واإلجراءات 
الوقائية والتصحيحية الالزمة.

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

دراسة قابلية الشركة للمخاطر بصورة منتظمة، • 
وتقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر وتقويم 

أنظمة الرقابة الداخلية. 
الرقابية •  األنشطة  تصميم  فاعلية  من  التحقق 

في الشركة، والتأكد من فاعلية أنظمة الرقابة 
من  الحد  من  تمكن  مناسبة  بطريقة  الداخلية 

وقوع الغش واألخطاء الجسيمة.

أهم المنجزات
التأكد من استقاللية المراجع الخارجي للشركة.• 
دراسة القوائم المالية السنوية والربع سنوية • 

ورفع التوصيات بشأنها.
بالشركة •  الداخلية  المراجعة  عمل  خطة  إعتماد 

ومتابعتها.
متابعة تقارير تقييم المخاطر مع إحدى المكاتب • 

االستشارية والتوصية بشأنها.
االطالع على تقارير المراجعة الداخلية المختلفة • 

ورفع التوصيات بشأنها.
التوصية باختيار المحاسبين القانونيين للشركة. • 
الداخلية •  المراجعة  إدارة  هيكل  على  االطالع 

ورفع التوصيات بشأن ذلك.
الشركة •  والرقابي في  المالي  النظام  مراجعة 

ورفع التوصيات بشأنه.

لجنة المراجعة  
تضم كل من:     

1. األستاذ/ ناصر بن عبد الله العوفـي - عضو مجلس اإلدارة   )رئيس لجنة المراجعة( 
2. الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد - عضو لجنة المراجعة  )عضو من خارج المجلس(

3. المهندس/ بندر بن عبدالرحمن الزامل - عضو مجلس اإلدارة   )عضو لجنة المراجعة(

االجتماعات

اسم العضو

اجتماع 
رقم 
)١(

٠١/١6
٢٠١٤م

اجتماع 
رقم 
)٢(

٠٢/٢3
٢٠١٤م

اجتماع 
رقم 
)3(

٠٤/٠7
٢٠١٤م

اجتماع 
رقم 
)٤(

٠٤/١7
٢٠١٤م

اجتماع 
رقم 
)٥(

٠6/٢٤
٢٠١٤م

اجتماع 
رقم 
)6(

٠7/٠3
٢٠١٤م

اجتماع 
رقم 
)7(

٠7/١7
٢٠١٤م

اجتماع 
رقم 
)٨(

١٠/٢9
٢٠١٤م

اجتماع 
رقم 
)9(

١١/١7
٢٠١٤م

نسبة 
الحضور

PPPPPPPPP%100األستاذ/ ناصر بن عبد الله العوفي

الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد 
PPعضو من خارج المجلس

عبر 

الهاتف
PPPP

عبر 

الهاتف
P%77.78

PPPPPPPPO%88.89المهندس/ بندر بن عبد الرحمن الزامل

O تفويض أحد أعضاء اللجنة P حضور أصالة   

يبين الجدول التالي سجل حضور اجتماعات لجنة المراجعة خالل عام 2014م على النحو التالي:

االختصاصات والمهام
المجلس وفقًا للسياسات والمعايير •  لعضوية 

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

من •  المطلوبة  لالحتياجات  السنوية  المراجعة 
اإلدارة  مجلس  لعضوية  المناسبة  المهارات 
وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة 
تحديد  ذلك  بما في  اإلدارة،  لعضوية مجلس 
الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال 

مجلس اإلدارة.
مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية • 

شأن  في  التوصيات  ورفع  بالشركة  العليا 
التغييرات التي يمكن إجراؤها.

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

األعضاء •  استقاللية  من  سنوي  بشكل  التأكد 
المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح.

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

معايير ترتبط باألداء.

أهم المنجزات
إعتماد مكافآت وحوافز عام 2013م.• 
المراجعة الدورية لهيكل مجلس اإلدارة.• 
التأكد من استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة.• 
بقطاع •  الخاصة  والمكافآت  الحوافز  إعتماد 

حسب  2014م  لعام  والتشغيل  التجزئة 
السياسات المعتمدة.

مجلس •  من  2015م  لعام  اللجنة  خطة  إعتماد 
اإلدارة.

لجنة الترشيحات والمكافآت  
تضم كل من:     

1.األستاذ/ عجالن بن عبد الرحمن العجالن  - عضو مجلس اإلدارة  )رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت( 
2.الدكتور/ عبدالله بن موسى الخلف - عضو لجنة الترشيحات )عضو من خارج المجلس( 

3.األستاذ/ رياض بن صالح المالك - عضو لجنة الترشيحات )عضو من خارج المجلس – المدير العام(

االجتماعات

اجتماع رقم )١(اسم العضو
٢٠١٤/٠٤/١7م

اجتماع رقم )٢(
٢٠١٤/٠6/٠٢م

اجتماع رقم )3(
٢٠١٤/٠9/٢٥م

اجتماع رقم )٤(
نسبة الحضور٢٠١٤/١١/١9م

PPPP%100األستاذ/ عجالن بن عبد الرحمن العجالن

الدكتور/ عبد الله موسى الخلف
PP%75اعتذرPعضو من خارج المجلس

PPPP%100األستاذ/ رياض بن صالح المالــك

P حضور أصالة

يبين الجدول التالي سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل عام 2014م على النحو التالي:
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مجلس اإلدارة واللجان

بيان مشاركات أعضاء مجلس اإلدارة بمجالس أخرى  

الشركات المشارك فيها

غير مدرجةمدرجةاالسم

األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي

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 اسمنت المتحدة الصناعية• األستاذ/  ناصر بن عبد الله العوفي

الدكتور/ عزام بن محمد الدخيل

شركة المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق• 
الشركة السعودية للطباعة والتغليف• 
الشركة العقارية السعودية• 
شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة • 

والزراعة وأعمال المقاوالت

شركة دريك أند سكول إنترناشونال السعودية• شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه• األستاذ/ عجالن بن عبد الرحمن العجالن

شركة مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة• األستاذ/ زياد بن عبد اللطيف العيسى
شركة مجموعة نجمة المدائن• 

المهندس/ بندر بن عبدالرحمن الزامل

شركة كنان الدولية للتطوير العقاري• 
شركة تطوير الصناعات السعودية• 
شركة اليمامة للصناعات الفخارية• 
شركة أكوان العقارية• 

شركة اتحاد مصانع األسالك• األستاذ/ سلطان بن محمد الحديثــي

شركة مجموعة نجمة المدائن• 
شركة زوايا العقارية• 
شركة نهاز لالستثمار• 
شركة ُملكية لالستثمار• 

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

ملكية حصص جوهرية 

نسبة التملك

نسبة التغير3١ ديسمبر ٢٠١٤مالتغير3١ ديسمبر ٢٠١3ماالسم

16.38%12.22%1.72%10.50%شركة نهاز لالستثمار التجاري

21.46%11.89%2.10%9.79%األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي

من يمتلك حصصًا جوهرية في الشركة والتغيرات خالل عام 2014م كما يلي:

ملكية األسهم ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  

نسبة التملك

نسبة التغير3١ ديسمبر ٢٠١٤مالتغير3١ ديسمبر ٢٠١3ماالسم

21.46%5.351.377 سهم945.503 سهم4.405.874 سهماألستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي

-1.000 سهم-1.000 سهماألستاذ/ ناصر بن عبد الله العوفي

-10.000 سهم-10.000 سهمالدكتور/ عزام بن محمد الدخيل

-1.000 سهم-1.000 سهماألستاذ/ عجالن بن عبد الرحمن العجالن

34.64%1.001.000 سهم257.537 سهم743.463 سهماألستاذ/ زياد بن عبداللطيف العيسى

-20.500 سهم-20.500 سهمالمهندس/ بندر بن عبدالرحمن الزامل

)7.49%(1.011.624 سهم)81.930( سهم1.093.554 سهماألستاذ/ سلطان بن محمد الحديثــي

----األستاذ/ رياض بن صالح المالك

----األستاذ/ تامر عبدالمنعم صالح رحمي

----األستاذ/ معيض بن عائض العتيبي

----األستاذ/ حافظ رمضان فارس

----  األستاذ/ نجيب حميد يونس

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

التوصية بخصوص مراقب الحسابات
من  تحفظات  أو  مالحظات  أي  هناك  توجد  ال 
المراجعة  لجنة  قبل  من  أو  اإلدارة  مجلس  قبل 
»الدكتور  مكتب  الحالي  الحسابات  مراقب  على 
قانونيون  محاسبون   - وشركاه  العمري  محمد 
العام  هو  2014م  عام  بأن  علمًا   « ومستشارون 

األول للمكتب.

عروض  باستدراج  المراجعة  لجنة  قامت  وقد 
في  المتخصصة  المهنية  الشركات  من  لعدد 
عروض  لتقديم  والمراجعة  المحاسبة  أعمال 
المالي  للعام  للشركة  المالية  القوائم  لمراجعة 
2016م،  المالي  العام  من  األول  والربع  2015م 
لمجلس  التوصية  برفع  اللجنة  تقوم  وسوف 
اإلدارة والجمعية العامة بعد إجراء التحليل المالي 

اإلجراءات  وفق  التعيين  ليتم  للعروض  والفني 
المتبعة بهذا الخصوص.
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“ارتفعت االيرادات التشغيلية 
للشركة خالل عام ٢٠١٤م بنسبة 

٢٢.9٠% عن العام السابق حيث 
بلغت االيرادات التشغيلية في 
عام ٢٠١٤م مبلغ ٤٥3.37٠.٥٠٠ 
ريال مقابل 36٨.9٠6.6١٤ ريال 

في عام ٢٠١3م”

المركز المالي 

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

٢٠١٤م٢٠١3م٢٠١٢م٢٠١١م٢٠١٠مالبيان

58.898.91856.566.02590.800.243130.957.371182.780.499النقدية وما في حكمها

15.085.27921.924.60731.370.98221.584.21334.887.750المدينين التجاريين

14.280.14321.562.46217.759.30717.250.08521.301.237المخزون السلعي

587.488.735677.503.420933.317.5961.085.496.7961.131.723.080إجمالي األصول

74.733.587133.049.338239.366.352356.834.563405.682.362إجمالي المطلوبات

450.000.000450.000.000450.000.000450.000.000450.000.000رأس المال

512.755.148544.454.082693.951.244728.662.233726.040.718إجمالي حقوق المساهمين

478.993.320548.484.863763.678.934839.560.351791.550.290األصول طويلة األجل

البيانات المالية على مستوى الشركة
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البيانات المالية على مستوى الشركة

قائمة الدخل المركز المالي 

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

٢٠١٤م٢٠١3م٢٠١٢م٢٠١١م٢٠١٠مالبيان

213.114.333243.933.382344.976.000368.906.614453.370.500المبيعات

)416.105.976()335.843.969()316.978.439()221.802.257()190.050.412(التكاليف المباشرة

23.063.92122.131.12527.997.56133.062.64537.264.524هامش الدخل

)28.717.195()24.621.845()20.753.645()16.900.583()12.456.990(المصاريف العمومية واإلدارية

26.639.74935.297.14538.980.62635.687.81276.539.300االيرادات )المصاريف( األخرى

)3.036.000()4.328.983()1.165.607()460.721()1.233.061(الزكاة

36.013.61940.066.96645.058.93539.799.62982.050.629صافي الدخل
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قائمة التدفقات النقدية 

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

٢٠١٤م٢٠١3م٢٠١٢م٢٠١١م٢٠١٠مالبيان

50.746.53338.601.25783.853.15224.004.61620.710.509التدفقات من األنشطة التشغيلية

109.211.392)67.067.998()228.889.196()83.600.201()114.135.289(التدفقات من األنشطة االستثمارية

)78.098.773(42.666.051179.270.26283.220.510)6.476.102(التدفقات من األنشطة التمويلية

البيانات المالية على مستوى الشركة

ربحية السهم 

أداء السهم 

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

٢٠١٤م٢٠١3م٢٠١٢م٢٠١١م٢٠١٠مالبيان

0.800.891.000.881.82ربحية السهم

يوضح الرسم البياني التالي أداء السهم آلخر ثالث سنوات:
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المؤشرات المالية األساسية 

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

مؤشرات النمو

٢٠١٤م٢٠١3م٢٠١٢م٢٠١١م٢٠١٠مالبيان

22.90%6.94%41.42%14.46%11.80%نمو المبيعات

106.16%)11.67%(12.46%11.26%14.28%نمو صافي الدخل

4.26%16.31%37.76%15.32%5.57%نمو األصول

)0.36%(5.00%27.46%6.18%2.71%نمو حقوق الملكية

مؤشرات الربحية

٢٠١٤م٢٠١3م٢٠١٢م٢٠١١م٢٠١٠مالبيان

18.10%10.79%13.06%16.43%16.90%العائد على المبيعات

18.23%8.84%10.01%8.90%8.00%العائد على رأس المال

10.37%4.74%5.90%7.31%7.52%العائد على االستثمار

7.25%3.67%4.83%5.91%6.13%العائد على إجمالي األصول

11.30%5.46%6.49%7.36%7.02%العائد على حقوق الملكية

البيانات المالية على مستوى الشركة

المؤشرات المالية األساسية 

مؤشرات الكفاءة

٢٠١٤م٢٠١3م٢٠١٢م٢٠١١م٢٠١٠مالبيان

14.1311.1311.0017.0913.00معدل دوران المدينين

13.3110.2917.8519.4719.53معدل دوران المخزون

0.360.360.370.340.40معدل دوران األصول

مؤشرات السيولة والمديونية

٢٠١٤م٢٠١3م٢٠١٢م٢٠١١م٢٠١٠مالبيان

1.501.601.591.661.40نسبة السيولة

1.311.331.341.541.32نسبة السيولة السريعة

55.88%48.97%34.49%24.44%14.58%نسبة المديونية إلى حقوق المساهمين

35.85%32.87%25.65%19.64%12.72%نسبة المديونية إلى إجمالي األصول
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بنود قائمة الدخل كنسبة من االيرادات 

٢٠١٤م٢٠١3م٢٠١٢م٢٠١١م٢٠١٠مالبيان

100%100%100%100%100%االيرادات

91.78%91.04%91.88%90.93%89.18%التكاليف المباشرة

8.22%8.96%8.12%9.07%10.82%هامش الدخل 

6.33%6.67%6.02%6.93%5.85%المصاريف العمومية واإلدارية 

16.88%9.67%11.30%14.47%12.50%ايرادات )مصاريف( أخرى 

0.67%1.17%0.30%0.20%0.60%الزكاة

18.10%10.79%13.06%16.43%16.90%صافي الدخل 

البيانات المالية على مستوى الشركة

الزكاة وفق الربط العام
الصادر

الفروقات لصالح 
البنود التي تم المسددالشركة

الواجب سدادهاالستئناف عليها

-)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 باصدار ضمانات بنكية لصالح مصلحة الزكاة مقابل البنود التي تم االستئناف عليها.

يوضح الجدول التالي ملخص المدفوعات النظامية كما يلي:

٢٠١3م٢٠١٤مبيان

7.786.950607.651الزكاة والضرائب

2.012.8951.607.168التأمينات االجتماعية

9.799.8452.214.819اإلجمالي

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

الربط فيها.

 31 في  المنتهي  العام  خالل  الشركة  قامت 
لمستحقات  مخصص  بتكوين  2014م  ديسمبر 
كما  ر.س.(   3.036.000( بمبلغ  النظامية  الزكاة 
من  ر.س.(   7.786.950( مبلغ  بسداد  قامت 

المخصص المكون للزكاة حتى عام 2013م.
ومن  والدخل  الزكاة  مصلحة  مع  الشركة  تتابع 
المتخصصة في  المكاتب االستشارية  أحد  خالل 

المتعلقات  كافة  انهاء  والضريبة،  الزكاة  خدمات 
بخصوص الربوط الزكوية للفترة من عام 2000م 

وحتى عام 2013م.
هنالك  فإن  الزكوي  المستشار  إفادة  وحسب 
على  والشركة  الزكاة  مصلحة  ربط  بين  فروقات 

النحو التالي:

الغرامات 
أو  العقوبات  من  أي  الشركة  على  توجد  ال 
السوق  هيئة  قبل  من  المفروضة  المخالفات 
المالية أو أي جهة اشرافية أو تنظيمية أو قضائية 

أخرى.

57تقرير مجلس اإلدارة 2014 | ساسكو56 تقرير مجلس اإلدارة 2014 | ساسكو



القروض   
 )19( بالمادة  للشركة  األساسي  النظام  يوضح 
للجمعية  المقررة  االختصاصات  مراعاة  »مع  منه 
السلطات  أوسع  اإلدارة  لمجلس  يكون  العامة، 
حدود  في  له  يكون  كما  الشركة  إدارة  في 
اختصاصاته أن يفوض واحدًا أو أكثر من أعضائه 
ومن الغير لمباشرة عمل أو أعمال معينة. ويجوز 
لمجلس اإلدارة عقد القروض وشراء وبيع بعض 
مديني  بعض  إبراء  أو  رهنها  أو  الشركة  عقارات 
المحافظ  وإدارة  فتح  أو  التزاماتهم  من  الشركة 
االستثمارية لبيع وشراء أسهم الشركات المدرجة 
المحـليـــة  المـاليــة  الســوق  في  المدرجــة  وغيـــر 
المدد  حيث  من  تقييد  يوجد  وال  والدولية« 

والمبالغ المراد أخذ قروض عنها.
قامت الشركة خالل العام المالي 2010م بتوقيع 
إتفاقية تسهيالت ائتمانية متوافقة مع الشريعة 
بقيمة  الوطني  العربي  البنك  مع  اإلسالمية 
ائتماني  كسقف  سعودي(  )140.000.000ريال 
بقيمة  ضمان  خطابات  تسهيالت  يتضمن  عام 
قروض  وتسهيالت  سعودي(  )40.000.000ريال 
عقارية بقيمة )100.000.000ريال سعودي(.  وقد 
تم تعديل اإلتفاقية بتاريخ 2 ديسمبر2013م لتكون 
كسقف  سعودي(  )120.000.000ريال  بقيمة 

خطابات ضمان  تسهيالت  يتضمن  عام  ائتماني 
وتسهيالت  سعودي(  )50.000.000ريال  بقيمة 
قروض عقارية بقيمة )70.000.000ريال سعودي(، 
كذلك تم تعديل اإلتفاقية بتاريخ 10 نوفمبر 2014م 
لتكون بقيمة )98.758.575ريال سعودي( كسقف 
خطابات ضمان  تسهيالت  يتضمن  عام  ائتماني 
وتسهيالت  سعودي(  )50.000.000ريال  بقيمة 
قروض عقارية بقيمة )48.758.575ريال سعودي(.
بتوقيع  2012م  عام  خالل  الشركة  قامت  كما 
إتفاقية تسهيالت مع البنك السعودي الفرنسي 
بقيمة  اإلسالمية  الشريعة  مع  متوافقة 
ائتماني  كسقف  سعودي(  )255.000.000ريال 
بقيمة  ضمان  خطابات  تسهيالت  يتضمن  عام 
قروض  وتسهيالت  سعودي(  )70.000.000ريال 
سعودي(،  )90.000.000ريال  بقيمة  عقارية 
بمبلغ  المحطات  وتطوير  للتمويل  وقروض 
)55.000.000ريال سعودي( وتمويل قصير األجل 
في حدود )20.000.000ريال سعودي( وتسهيالت 
بمبلغ  األجل  قصير  األغراض  متعدد  استيراد 

)20.000.000ريال سعودي(.
العام  الشركة قد قامت خالل  أن  إلى  باإلضافة 
ائتمانية  تسهيالت  إتفاقية  بتوقيع  2012م 
البنك  مع  اإلسالمية  الشريعة  مع  متوافقة 

)25.000.000ريال  بقيمة  التجاري  األهلي 
تجاري قصير األجل.  سعودي( في صورة قرض 
تم تجديدها بتاريخ 1 مايو 2014م، لتصبح بقيمة 
ائتماني  كسقف  سعودي(  )25.700.000ريال 
االجل  قصيرة  قروض  تسهيالت  يتضمن  عام 
وتسهيل  سعودي(،  )25.000.000ريال  بقيمة 
معاملة مقايضة هامش الربح حسب االحتياجات 

االعتيادية بقيمة )700.000ريال سعودي(.
بتوقيع  2013م  العام  خالل  الشركة  قامت  كما 
إتفاقية تسهيالت ائتمانية متوافقة مع الشريعة 
بقيمة  التجاري  األهلي  البنك  مع  اإلسالمية 
قرض  صورة  في  سعودي(  )90.000.000ريال 
أو  إنشاء  في  للتوسع  األجل  طويل  تجاري 
االستحواذ علي محطات، وقد تم تجديدها بتاريخ 
)91.125.000ريال  بقيمة  لتصبح  2014م  مايو   1
سعودي( كسقف ائتماني عام يتضمن تسهيالت 
)90.000.000ريال  بقيمة  األجل  طويلة  قروض 
هامش  مقايضة  معاملة  وتسهيالت  سعودي( 
بقيمة  االعتيادية  االحتياجات  حسب  الربح 

)1.125.000ريال سعودي(.

الرصيد في نهاية ٢٠١3مالرصيد في نهاية ٢٠١٤متاريخ القرضالبنك

2011/03/286.214.50012.932.184مالعربي الوطني

2011/11/2112.150.00021.273.150مالعربي الوطني

2012/06/307.500.00011.939.063مالعربي الوطني

2012/09/3017.250.00025.814.031مالعربي الوطني

2012/12/2390.000.00080.039.955مالبنك الفرنسي

2013/03/2245.833.33213.838.858مالبنك الفرنسي

2013/12/0375.000.000090.000.000مالبنك األهلي

-2014/09/3010.000.000مالبنك األهلي

-2014/12/3014.000.000مالبنك األهلي

278.643.448255.837.241اإلجمالي

بيان القروض

البيانات المالية على مستوى الشركة

مستحقات القروض

حركة القروض

٢٠١3م٢٠١٤مالبيان

120.493.45051.227.969أقل من عام

78.033.33697.055.558من سنة إلى سنتين

80.116.662107.553.714من سنتين إلى خمس سنوات

--أكثر من 5 سنوات

المدة األجلأصل القرضتاريخ االصدارالبنك
بالشهور

الرصيد في 
بداية العام

المسدد خالل 
العام

تاريخ 
االستحقاق

2015/10/27م4812.932.1846.717.684طويل األجل2011/03/2826.063.900مالعربي

2016/05/10م4821.273.1509.123.150طويل األجل2011/11/2135.696.016مالعربي

2016/11/29م4811.939.0634.439.063طويل األجل2012/06/3016.451.042مالعربي

2017/02/28م4825.814.0318.564.031طويل األجل2012/09/3030.137.264مالعربي

2017/09/30م-6080.039.955طويل األجل2012/12/2390.000.000مالفرنسي

2017/06/30م3613.838.8589.166.668متوسط االجل2013/03/2255.000.000مالفرنسي

2014/09/14م20.000.000-4قصير األجل2014/05/1520.000.000مالفرنسي

2018/04/30م6090.000.00015.000.000طويل األجل2013/12/0390.000.000ماألهلي

2014/09/01م15.000.000-4قصير االجل2014/05/3015.000.000ماألهلي

2015/01/29م--4قصير االجل2014/09/3010.000.000ماألهلي

2015/04/28م--4قصير االجل2014/12/2914.695.616ماألهلي

403.043.838255.837.24188.010.596اإلجمالي
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البيانات المالية على مستوى الشركة

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 عبدالله – 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 الباحة19.

حيازةالبنك السعودي الفرنسيأرض رفحا20.

حيازةالبنك السعودي الفرنسيأرض الغاط21.

حيازةالبنك السعودي الفرنسيمحطة المروة بجدة22.

حيازةالبنك السعودي الفرنسيمحطة القريات23.

ضمانات أخرىاألصول المرهونة

الضمانالبنك

سند ألمر بقيمة 99 مليون ريالالبنك العربي الوطني

إيداع صكوك عقارية بقيمة 83 مليون ريالالبنك العربي الوطني

إيداع صكوك عقارية تغطي التمويل القائم بنسبة 100%البنك العربي الوطني

سند ألمر بقيمة 110 مليون ريالالبنك السعودي الفرنسي

سند ألمر بقيمة 145 مليون ريالالبنك السعودي الفرنسي

رهن أسهم محلية تغطي ما ال يقل عن 125% من قيمة اإلتفاقيةالبنك األهلي التجاري

سند ألمر بقيمة 115.7 مليون ريالالبنك األهلي التجاري

أدوات الدين  
لم تصدر الشركة أو أي من شركاتها التابعة أدوات 

دين. 
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البيانات المالية على مستوى الشركة

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

نسبة التغيرالتغير +)-(٢٠١3م٢٠١٤مالبيان

22.90%453.370.500368.906.61484.463.886االيرادات

23.90%80.262.007)335.843.969()416.105.976(التكاليف المباشرة

12.71%37.264.52433.062.6454.201.879هامش الدخل

21.86%4.361.459)19.951.623()24.313.082(المصاريف العمومية واإلدارية

)5.70%()266.109()4.670.222()4.404.113(مخصصات مكونة

1.26%8.547.3298.440.800106.529صافي الدخل التشغيلي

182.04%73.861.46226.188.36647.673.096ايرادات )خسائر( استثمارات

)75.83%()6.594.277(2.101.8178.696.094أرباح )خسائر( رأسمالية

139.13%1.321.599)949.883()2.271.482(أعباء مالية

62.41%2.847.5031.753.2351.094.268ايرادات متنوعة 

92.82%85.086.62944.128.61240.958.017صافي الدخل قبل الزكاة

)29.87%()1.292.983()4.328.983()3.036.000(الزكاة

106.16%82.050.62939.799.62942.251.000صافي الدخل بعد الزكاة

تحليل الفروقات الجوهرية في النتائج 

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

بنسبة •  الربح  صافي  ارتفاع  سبب  يعود 
106.16% في عام 2014م عن عام 2013م إلى 
ناتجة  استثمارات  ايرادات  عام 2014م  تضمن 
شركة  في  أسهمها  لكامل  الشركة  بيع  عن 
وتسييل  )طاقة(  الطاقة  وخدمات  التصنيع 
وانخفاض  لها  المملوكة  األسهم  محفظة 
مصروف الزكاة المحتسب لكامل العام بالرغم 
من ارتفاع األعباء التمويلية وتكوين مخصص 
األسترالية  السعودية  الشركة  بتصفية  خاص 
بمبلغ 3.5 مليون  )التراتيون(  الفائقة  للصيانة 

ريال.
عن •  2014م  عام  في  الربح  مجمل  ارتفاع 

بسبب  وذلك   %12.71 بنسبة  2013م  عام 

المحطات  لقطاع  التشغيلية  االيرادات  ارتفاع 
واإلستراحات.

عن •  2014م  عام  في  التشغيلي  الربح  ارتفاع 
عام 2013م بنسبة 1.26% بسبب ارتفاع مجمل 
المصاريف  ارتفاع  من  بالرغم  وذلك  الربح 
العمومية بنسبة 21.86% بسبب ارتفاع تكلفة 
والتسويقية  البيعية  والمصاريف  التوظيف 
وارتفاع المصاريف البنكية المتعلقة بخطابات 

الضمانات البنكية.
المقارنة •  سنة  أرقام  بعض  تبويب  إعادة  تم 

لتتوافق مع تبويب الفترة الحالية.

يوضح الجدول التالي األرباح الموزعة للمساهمين منذ عام 2003م:

٢٠١٤م٢٠١3م٢٠١٢م٢٠١١م٢٠١٠م٢٠٠٤م*٢٠٠3م*البيان/عن العام

2.503.500.500.500.500.751.50التوزيعات النقدية )ريـال/ سهم(

* قيمة السهم االسمية في عامي 2003م و2004م هي 50 ريال سعودي.

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

فيها الزكاة المفروضة شرعًا على الوجه التالي:
الصافية •  األرباح  من   )%10( نسبته  ما  يجنب 

للجمعية  ويجوز  نظامي  إحتياطي  لتكوين 
بلغ  متى  التجنيب  هذا  وقف  العادية  العامة 

االنحرافات عن تطبيق معايير محاسبية    
تطبق الشركة معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة 
أي  يوجد  وال  القانونيين  للمحاسبين  السعودية 

انحراف عن تطبيق تلك المعايير.

تقرير مراقب الحسابات     
عن  تقريره  للشركة  الحسابات  مراقب  أصدر 
القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 

2014م بدون أي تحفظات.

اإلحتياطي المذكور نصف رأس المال.
يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين • 

تعادل ما نسبته )5%( من رأس المال المدفوع.
 • )%5( عن  تزيد  ال  نسبة  تقدم  ما  بعد  يخصص 

اإلدارة  مجلس  لمكافأة  الصافية  األرباح  من 
المساهمين  على  ذلك  بعد  الباقي  ويوزع 

كحصة إضافية في األرباح.
صرف •  إقرار  صالحية  الشركة  إدارة  لمجلس 

األرباح المرحلية لحين الموافقة عليها وإعتمادها 
من الجمعية العامة التالية لقرار مجلس اإلدارة 

بصرف األرباح.

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

اإلدارة.
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“من أهم القطاعات 
الرئيسية في الشركة 

وتحتوي منتجاتها 
األساسية والتي تقدم 
لعمالئها من خالل )99( 

موقعًا عاماًل تنقسم إلى 
)٨٤( محطة وإستراحة 

و)١٥( مركز خدمة سريعة”

قطاع التجزئة والتشغيل

الشركة  في  الرئيسية  القطاعات  أهم  من  وهو 
وتحتوي منتجاتها األساسية والتي تقدم لعمالئها 
عاماًل  موقعًا   )99( منها  موقع   )136( خالل  من 
مركز  و)15(  وإستراحة  محطة   )84( إلى  تنقسم 
خدمة سريعة باإلضافة إلى )3( مواقع تم إيقافها 
عنها  الطريق  النحراف  اإلدارة  مجلس  من  بقرار 
 )34( وعدد  لتشغيلها  االقتصادية  الجدوى  وعدم 
موقع تحت اإلجراء واإلنشاء. علمًا بأنه قد تم إعادة 
موقع إستراحة البطحاء على المنفذ الحدودي مع 
المالية  وزارة  إلى  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
بتاريخ 25 أكتوبر 2014م، وذلك حسب قرار الوزارة 

بإلغاء العقد المبرم بين الوزارة والشركة.
وخالل عام 2014م قدم قطاع التجزئة والتشغيل 
سنويًا  مركبة  مليون   7.8 من  يقارب  لما  خدماته 
وعدد 44 مليون عميل سنويًا أي بزيادة مقدارها 

18.92% عن العام السابق.
كافة  إدارة  والتشغيل  التجزئة  قطاع  ويتولى 
السريعة  الخدمة  ومراكز  واإلستراحات  المحطات 
والخدمات المقدمة فيها وتتضمن تلك الخدمات 

ما يلي:

خدمات المحروقات
بنزين 95 «
بنزين 91 «
ديزل «
كيروسين «

 95 بنزين  مبيعات  ارتفعت  2014م  عام  وفي 
 ،%27  ،%22 بنسبة  السابق  العام  عن  والديزل  و91 
البنزين  ربح  هامش  بأن  علمًا  التوالي(،  )على   %23
ربح  هامش  وأن  الواحد  للتر  ريـال   0.09 هو  بنوعيه 
وفقًا  وذلك  الواحد  للتر  ريـال   0.035 هو  الديزل 
لألسعار المعتمدة من وزارة التجارة لبيع المحروقات 
يوجد  التي  والمحافظات  المدن  في  للمستهلك 
السعودية  أرامكو  لشركة  تخزين  مستودعات  فيها 
وفي حدود دائرة نصف قطرها 50 كيلومتر من تلك 
المستودعات حيث تكون األسعار على النحو التالي:

0.60   ريـال « بنزين 95  
0.45   ريـال « بنزين 91  
0.25   ريـال « ديزل   
0.435 ريـال « كيروسين    o

األخرى  والمراكز  والمحافظات  للمدن  بالنسبة  أما 
أرامكو  لشركة  مستودعات  بها  يوجد  ال  التي 
المحددة  البيع  أسعار  إلى  فيضاف  السعودية 
للمستهلك أجور النقل من أقرب مستودع يفترض 
 )0.01395( بإضافة  وذلك  منه  بالمحروقات  التزود 
ريـال/ و)0.01815(  المعبدة  للطرق  ريـال/لتر/كم 

أقرب مستودعات  المعبدة من  غير  للطرق  لتر/كم 
من  ذلك  يتم  أن  على  السعودية  أرامكو  لشركة 

اللجان المحلية المختصة.

خدمات التأجير
يقوم قطاع التجزئة والتشغيل ومن خالل إدارات 
بعض  بتأجير  بالقيام  المناطق  بكافة  مختصة 
الغير  بتفويض  الشركة  تقوم  التي  المرافق 
السيارات،  )المطاعم، ورش صيانة  إلدارتها مثل 
المحالت  من  وغيرها  واإلطارات  الزيوت  خدمات 

التجارية التي تخدم المسافرين(.

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

العمالء بمواقعها بجميع أنحاء المملكة.
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خدمة القهوة    
كافة  يقدم  الذي  نخلة(  )مقهى  خالل  من  وذلك 
باإلضافة  الساخنة  والمشروبات  القهوة  أنواع 
إلى مجموعة من المأكوالت الخفيفة والمعجنات، 

وتبلغ فروع مقهى نخلة عدد )10( فروع.

خدمات المطاعم
مالئمة  خدمات  تقدم  مطاعم  خالل  من  وذلك 

لعمالء الشركة على اختالف أذواقهم.
وتقدم مطاعم الشركة الوجبات التالية:

وجبات اإلفطار.• 
المقبالت.• 
األطباق الرئيسية.• 
المشروبات• 
 •

باستقطاب  الشركة  استراتيجية  أولويات  وحسب 
المطاعم  إدارة  مجال  في  المتخصصة  الشركات 

أجل  من  تديرها  التي  المطاعم  عدد  وتقليص 
فريدة  تجربة  وتقديم  المقدمة  الخدمة  تحسين 
وتمييز  العمالء  رضا  لتعزيز  نوعية  نقلة  وتحقيق 
الشركة لتكون الرائدة في مجالها والنهوض بقطاع 
المحطات واإلستراحات بالمملكة، فقد استمرت 
مع  اإلتفاقيات  من  العديد  توقيع  في  الشركة 
قد  والتي  والمحلية  العالمية  المطاعم  شركات 
بدأت بالفعل في تقديم الخدمة في العديد من 
مواقع الشركة داخل وخارج المدن وعلى المنافذ 

الحدودية.

خدمات الحجاج والمعتمرين
التي تقع  وذلك من خالل إستراحاتها ومحطاتها 
سلوى،  )منفذ  بالمملكة  الحدودية  المنافذ  على 
عمار،  حالة  منفذ  الحديثة،  منفذ  العديد،  منفذ 
تسليمه  تم  الذي  البطحاء  منفذ  موقع  وكذلك 
إلى وزارة المالية في الربع األخير من عام 2014م 

وفقًا لقرار وزارة المالية بإلغاء عقد هذا الموقع( 
باإلضافة إلى شبكة مواقع الشركة التي تنتشر 
في جميع الطرق السريعة وخصوصًا التي تربط 
والمدينة  المكرمة  )مكة  المقدسة  األراضي  بين 

المنورة(. 

أكثر  بخدمة  الشركة  قامت  2014م  عام  وخالل 
المملكة  داخل  من  ومعتمر  حاج  مليون   9 من 
العام  عن   %36 مقداره  بارتفاع  وذلك  خارجها  أو 
في  الشركة  استمرار  بفضل  وذلك  السابق 
خدمة  تقديم  أجل  من  القائمة  مواقعها  تطوير 
تنتشر  حيث  والمعتمرين.  الحجاج  لكافة  متميزة 
أهم المحطات واإلستراحات التابعة للشركة على 

الطرق السريعة التالية:
طريق الهجرة )مكة المكرمة/ المدينة المنورة(.• 
طريق الطائف السريع.• 
طريق الرياض/ الدمام.• 
طريق حالة عمار/ تبوك/ المدينة المنورة.• 

قطاع التجزئة والتشغيل

األداء المالي لقطاع التجزئة والتشغيل

يوضح الجدول أدناه أهم النتائج المالية على مستوى قطاع التجزئة والتشغيل ونسبة المساهمة في هامش الدخل مقارنة بالعام المالي السابق 
كما يلي:

البيان
نسبة المساهمةمجمل الدخلالتكاليف المباشرةااليرادات المباشرة

)هامش الدخل(

٢٠١3م٢٠١٤م٢٠١3م٢٠١٤م٢٠١3م٢٠١٤م٢٠١3م٢٠١٤م

52.73%58.94%17.435.390 21.964.451)327.446.857()408.866.629(430.831.080344.882.247قطاع التجزئة والتشغيل

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

٢٠١٤م٢٠١3م٢٠١٢م٢٠١١م٢٠١٠مالقطاع

175.381.857211.511.863304.222.942327.228.376416.266.722المحطات واإلستراحات

13.461.01315.705.32517.958.72517.653.87114.564.358المواقف

188.842.870227.217.188322.181.667344.882.247430.831.080اإلجمالي
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األداء على المستوى الجغرافي )قطاع التجزئة والتشغيل(

يوضح الجدول التالي تحليل االيرادات على مستوى المناطق كما يلي:

%٢٠١3م%٢٠١٤مالقطاع

40.52%44.65139.760.347%192.368.566المنطقة الوسطى

9.95%8.4834.313.776%36.559.468المنطقة الشمالية

27.55%26.6595.007.867%114.806.531المنطقة الشرقية

21.98%20.2275.800.257%87.096.515المنطقة الغربية

100%100344.882.247%430.831.080اإلجمــــــــــالي

قطاع التجزئة والتشغيل
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“تم تحويل تموينات 
)نخلة ساسكو( إلى شركة 

ذات مسؤولية محدودة 
تحت مسمى »شركة نخلة 
ساسكو« برأس مال قدره 

٥٠٠ ألف ريال سعودي”

شركة نخلة ساسكو

الشركة  إدارة  مجلس  استراتيجية  إطار  في 
باالستمرار في تحويل بعض قطاعات وأنشطة 
العمل  أجل  من  لها  تابعة  شركات  إلى  الشركة 
إدارة  تتيح  وبديناميكية  وفاعلية  أكبر  باستقاللية 
الخطط  تنفيذ  في  وتساهم  المختلفة  األنشطة 
ساسكو(  )نخلة  تموينات  تحويل  تم  التوسعية، 
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة تحت مسمى 
»شركة نخلة ساسكو« برأس مال قدره 500 ألف 
نقدية  ألف حصة   50 إلى  ريال سعودي مقسم 
متساوية قيمة كل حصة 10ريال سعودي وتمتلك 
السيارات والمعدات  السعودية لخدمات  الشركة 
وشركة  المال  رأس  من   %99 نسبة  ساسكو 
 %1 المحدودة  والمعدات  السيارات  استثمارات 

منه.
)نخلة  التموينات من خالل  الشركة خدمة  وتقدم 
ساسكو( التي تم افتتاح عدد )18( فرع منها خالل 
عام 2014م ليبلغ إجمالي عدد الفروع التي تحمل 
اسم )نخلة ساسكو( بنهاية العام )48( فرعًا في 

مختلف مناطق المملكة.
من  متكاملة  على سلة  )نخلة ساسكو(  وتحتوي 
من  )أكثر  بعناية  دراستها  تمت  التي  األصناف 
سبعة آالف وخمسمائة صنف( للوفاء باحتياجات 
عمالئنا سواءًا 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 االتصال مسبقة الدفع.• 
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“تقوم شركة واحة ساسكو 
بإدارة كافة موتيالت الشركة 

المنتشرة بمواقعها بجميع 
أنحاء المملكة”

شركة واحة ساسكو

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

أفضل عائد منه.
كافة  بإدارة  ساسكو  واحة  شركة  تقوم  حيث 
موتيالت الشركة المنتشرة بمواقعها بجميع أنحاء 
تطوير  استراتيجيتها  المملكة، حيث وضعت في 
هذه الموتيالت لتحمل عالمتها التجارية »موتيل 
الحصرية  اإلتفاقية  إدارة  إلى  باإلضافة  واحة« 
التي وقعتها الشركة مع شركة »ويندام« المالكة 
فندق  أول  افتتاح  تم  حيث   »8 »سوبر  لفنادق 
التجارية خالل النصف األول  يحمل هذه العالمة 

من عام 2014م.
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“بدأت شركة اسطول النقل نشاطها 
في عام ٢٠٠9م كقطاع تابع للشركة 

وتحول في عام ٢٠١٠م إلى كيان 
قانوني جديد تحت مسمى شركة 

اسطول النقل”

شركة اسطول النقل

عام •  النقل نشاطها في  بدأت شركة اسطول 
عام  في  وتحول  للشركة  تابع  كقطاع  2009م 
إلى كيان قانوني جديد تحت مسمى  2010م 
»شركة اسطول النقل« ُحدد رأس مالها بمبلغ 
 )500( إلى  مقسم  سعودي  ريال  ألف   500
 1000 حصة  كل  قيمة  متساوية  نقدية  حصة 
ريال سعودي، ومع زيادة حجم األعمال وكفاءة 
رأس مال  زيادة  تم  عام 2012م  التشغيل في 

ريال  ماليين   5 ليصبح  النقل  اسطول  شركة 
نقدية  حصة  آالف   5 إلى  مقسم  سعودي 
سعودي  1000ريال  حصة  كل  قيمة  متساوية 
وتمتلك الشركة السعودية لخدمات السيارات 
والمعدات ساسكو نسبة 99% من رأس المال 
والمعدات  السيارات  استثمارات  وشركة 

المحدودة 1% منه.
عام •  نهاية  في  النقل  اسطول  شركة  تمتلك 

من  مقطورة  و)68(  ناقلة   )64( عدد  2014م 
خاللها تقوم بتقديم خدمة النقل لمواقع شركة 
الصرف  المياه،  نقل  الوقود،  )نقل  ساسكو 
الصحي(، وقد بدأت شركة اسطول النقل في 

تقديم خدمات النقل للغير تعزيزًا للربحية.
الرياض •  بمنطقة  متكاملة  ورشة  تجهيز  تم 

لتكون نقطة انطالق لشاحنات شركة اسطول 
النقل تتضمن إدارة االسطول وصيانته.

األداء المالي لقطاع التجزئة والتشغيل

يوضح الجدول أدناه أهم النتائج المالية على مستوى شركة اسطول النقل ونسبة المساهمة في هامش الدخل مقارنة بالعام المالي السابق 
كما يلي:

البيان
نسبة المساهمةمجمل الدخلالتكاليف المباشرةااليرادات المباشرة

)هامش الدخل(

٢٠١3م٢٠١٤م٢٠١3م٢٠١٤م٢٠١3م٢٠١٤م٢٠١3م٢٠١٤م

5.60%6.48%2.413.4771.850.063)7.094.812()7.846.828(10.260.3058.944.875شركة اسطول النقل

• تم عمل تسويات للمعامالت المالية المتداخلة بين الشركة وشركة اسطول النقل.

البيانات المالية لشركة اسطول النقل 

75تقرير مجلس اإلدارة 2014 | ساسكو74 تقرير مجلس اإلدارة 2014 | ساسكو



شركة اسطول النقل

يوضح الرسم التالي عدد اللترات المنقولة عن طريق شركة اسطول النقل وذلك خالل عام 2014م:
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“تمتلك شركة النادي 
السعودي للسيارات 

ترخيص من االتحاد 
الدولي للسيارات الصدار 

دفاتر العبور الجمركي 
)التربتيك(”

شركة النادي السعودي للسيارات - ساتا

ساتا  للسيارات  السعودي  النادي  شركة  بدأت 
قطاع  تحويل  تم  أن  إلى  للشركة  تابع  كقطاع 
2012م  عام  في  للسيارات  السعودي  النادي 
إلى شركة ذات كيان قانوني جديد تحت مسمى 
»شركة النادي السعودي للسيارات - ساتا« برأس 
مال قدره 500 ألف ريال سعودي مقسم إلى 50 
ألف حصة نقدية متساوية قيمة كل حصة 10ريال 
لخدمات  السعودية  الشركة  وتمتلك  سعودي 
السيارات والمعدات ساسكو نسبة 99% من رأس 
والمعدات  السيارات  استثمارات  وشركة  المال 

المحدودة 1% منه.
تمتلك شركة النادي السعودي للسيارات ترخيص 
من االتحاد الدولي للسيارات الصدار دفاتر العبور 
الجمركي )التربتيك( وتعمل من خالل العديد من 
المملكة  مناطق  بجميع  المنتشرة  البيع  منافذ 
باإلضافة إلى شبكة من الوكالء والموزعين داخل 
شروط  وفق  تعمل  السعودية  العربية  المملكة 

ومواصفات ومعايير أداء عالمية.
األنشطة  إدارة  خالل  من  النادي  شركة  تسعى 
الرياضية المتعلقة برياضات السيارات والدراجات 
إلى  المعنية،  الجهات  مع  وبالتنسيق  النارية، 
استخراج رخصة األنشطة الرياضية لممارسة هذه 

الرياضة بصورة احترافية.
تلعب شركة النادي السعودي للسيارات ساتا دورًا 
متمثاًل  للسيارات  الدولي  االتحاد  في  مرموقًا 
للسيارات  السعودي  النادي  رئيس  تعيين  في 
ساتا رئيـســًا للجنـــة الـجمـركيــــة الـدوليـــة بـاالتحاد 

الدولي للسيارات.
النادي  شركة  تقدمها  التي  الخدمات  أهم  ومن 

السعودي للسيارات:
اصدار دفاتر العبور الجمركي )التربتيك(.• 
اصدار رخص القيادة الدولية.• 
تنظيم األنشطة الرياضية للسيارات والدراجات • 

السباق  حلبات  وإدارة  وإقامة وتشغيل  النارية 
بمختلف الفئات.

النادي السعودي خالل عام 2012م  قامت شركة 
البري  للنقل  الدولي  االتحاد  مع  إتفاقية  بتوقيع 
مصالح  بخدمة  تختص  دولية  هيئة  وهو   IRU

صناعة النقل البري في كافة أنحاء العالم.
هي  الدولي  النقل  نظام  أهداف  أهم  ومن 

تسهيل النقل من خالل:
تسهيل االنسجام التجاري واإلجراءات الجمركية.• 
تحسين مستوى التكلفة.• 
تسهيل عبور الحدود.• 
بموجب •  الباب  إلى  الباب  من  البضائع  نقل 

التحكم الدولي.
استمرت الشركة في حث الجهات المعنية بالمملكة 
ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدخول في 

زيارة رئيس االتحاد الدولي للسيارات لمقر الشركة وتدشينه لحملة السالمة المروريةهذه اإلتفاقية لغرض تفعيلها في المملكة.
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األداء المالي لشركة النادي السعودي للسيارات - ساتا

يوضح الجدول أدناه أهم النتائج المالية على مستوى شركة النادي السعودي للسيارات ونسبة المساهمة في هامش الدخل مقارنة بالعام المالي 
السابق كما يلي:

البيان
نسبة المساهمةمجمل الدخلالتكاليف المباشرةااليرادات المباشرة

)هامش الدخل(

٢٠١3م٢٠١٤م٢٠١3م٢٠١٤م٢٠١3م٢٠١٤م٢٠١3م٢٠١٤م

شركة النادي السعودي 

للسيارات - ساتا
23.184.29524.683.534)10.297.699()10.906.342(12.886.59613.777.192%34.58%41.67

شركة النادي السعودي للسيارات - ساتا

يوضح الجدول التالي تحليل االيرادات شركة النادي السعودي للسيارات للخمس سنوات الماضية كما يلي:

٢٠١٤م٢٠١3م٢٠١٢م٢٠١١م٢٠١٠مالقطاع

23.491.22315.738.43021.761.47823.350.99021.592.590مبيعات دفاتر المرور الجمركي

780.240977.7641.032.8551.332.5441.591.705مبيعات الرخص الدولية

24.271.46316.716.19422.794.33324.683.53423.184.295اإلجمالي

• تعتبر مبيعات النادي مبيعات مركزية من المركز الرئيسي بالرياض وفقًا لطبيعة نشاطه.
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“تدير شركة ساسكو 
أغلب استثماراتها 

بالشركات األخرى من 
خالل شركة استثمارات 

السيارات والمعدات”

شركة استثمارات السيارات والمعدات

السيارات  استثمارات  شركة  ساسكو  أنشأت 
والمعدات برأس مال وقدره 500 ألف ريال سعودي 
مقسم إلى 50 ألف حصة نقدية متساوية قيمة كل 
حصة 10 ريال سعودي وتمتلك الشركة السعودية 
 %99 نسبة  ساسكو  والمعدات  السيارات  لخدمات 
من رأس المال وشركة اسطول النقل المحدودة %1 
والكوادر  التحتية  البنية  توفير  أجل  منه، وذلك من 
استثمارات  إلدارة  المطلوبة  والخبرات  البشرية 
الشركة بشكل مستقل وحيادي مما يزيد من تنوع 
عملياتها  إدارة  من  ويمكنها  الشركة  دخل  مصادر 

التشغيلية واالستثمارية بكفاءة وفاعلية.
بالشركات  استثماراتها  أغلب  ساسكو  شركة  تدير 
السيارات  استثمارات  شركة  خالل  من  األخرى 
والمعدات، وخالل عام 2014م تم نقل حصة شركة 
ساسكو بشركة الشرق األوسط للبطاريات )ميبكو( 
البالغة 794 حصة إلى شركة استثمارات السيارات 

والمعدات.
والمعدات  السيارات  استثمارات  شركة  تساهم 
النقل  اسطول  شركة  مال  رأس  من   %1 بنسبة 
وبنسبة 1% من رأس مال شركة النادي السعودي 
نخلة  شركة  مال  رأس  من   %1 وبنسبة  للسيارات 
واحة  شركة  مال  رأس  من   %1 وبنسبة  ساسكو 
امتياز  شركة  مال  رأس  من   %1 وبنسبة  ساسكو 
شركة  مال  رأس  من   %1 بنسبة  وكذلك  ساسكو 

النخلة األولى.
ومن أهم أنشطة هذه الشركة:

في •  واألسهم  الحصص  وتملك  تأسيس 
الشركات التابعة والشركات الزميلة.

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

والمعدات •  السيارات  الصالح  الورش  إقامة 
الثقيلة ومحطات خدمة السيارات والمسافرين.

إقامة اإلستراحات والموتيالت والمطاعم.• 
في •  والتجزئة  الجملة  وتجارة  وتصدير  استيراد 

قطع غيار السيارات والمعدات وغيرها.
المقاوالت العامة للمباني.• 
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االستثمارات في شركات آخرى

تساهم الشركة في حقوق ملكية شركات أخرى ويوضح الجدول تفاصيل تلك االستثمارات كما يلي:

نسبة الملكيةمبلغ االستثماراسم الشركةم

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

0.36%1.500.000الشركة الوطنية للسياحة )سياحية(2.

25%125.000شركة السباق المتحدة3.

6.190.500اإلجمالي

* تم نقل حصة الشركة بشركة الشرق األوسط للبطاريات )ميبكو( من ساسكو إلى شركة استثمارات السيارات والمعدات )شركة تابعة(.

شركة استثمارات السيارات والمعدات

توقيع •  الشركة  أكملت  2014م،  نوفمبر  في 
هذه  كامل  لبيع  الشركات  إحدى  مع  إتفاقية 
سعودي(  ريال   94.999.980( بمبلغ  الحصة 
مقداره  الصفقة  هذه  من  ربح  صافي  نتج 
تهدف  حيث  سعودي(،  ريال   47.499.990(
الشركة من هذه الصفقة إلى توجيه مواردها 
مع  توافقًا  التشغيلية  أنشطتها  في  المالية 
التوسعية  وخطتها  االستراتيجية  أهدافها 
وتماشيًا مع سياسة مجلس اإلدارة في العمل 

على تحقيق أفضل العوائد للمساهمين.

المحفظة االستثمارية الخاصة باإلكتتاب
إجراءات  2014م  مايو   12 في  الشركة  أكملت 
استثمارية  محفظة  فتح  إتفاقية  على  التوقيع 
مدارة بواسطة شركة السعودي الفرنسي كابيتال 

من  المعتمدة  المحفظة  إدارة  إتفاقية  بموجب 
تنويع  بغرض  وذلك  المالية،  السوق  هيئة  قبل 
بالمساهمة  الشركة  دخل  ومصادر  استثمارات 
في الشركات التي يتم طرحها لإلكتتاب ويسمح 
ويتم  فيها،  المشاركة  المساهمة  للشركات 
لمعيار  وفقًا  االستثمار  من  النوع  هذا  معالجة 
االستثمار في األوراق المالية لالتجار والذي يتم 
أساس  على  المالي  المركز  قائمة  في  تسجيله 
والخسائر  المكاسب  إثبات  ويتم  العادلة  القيمة 

غير المحققة ضمن دخل الفترة المالية.

تسييل محفظة الشركة االستثمارية
إجراءات  2014م  يونيو   24 في  الشركة  أكملت 
منذ  المملوكة  األسهم  محفظة  كامل  تسييل 
السيولة  توجيه  بهدف  وذلك  2006م،  عام 

أهدافها  مع  توافقًا  األساسية  انشطتها  في 
حققت  وقد  التوسيعة.  وخطتها  االستراتيجية 
بلغت  ايرادات  العملية  هذه  من  الشركة 
)194.253.082 ريال سعودي( وأرباح غير تشغيلية 

بمبلغ )18.783.401 ريال سعودي(.

المحافظ االستثمارية وفقًا لضوابط االستثمار 
الصادرة من الهيئة

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

السوق المالية السعودية.

المبلغ المخصص الجهة
المعالجة المحاسبيةالمبلغ المستثمر حاليًالالستثمار

أوراق مالية لالتجار22.078.192 ريال30.000.000 ريالشركة السعودي الفرنسي كابيتال

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

أوراق مالية لالتجار-50.000.000 ريالشركة ُملكية لالستثمار
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“تم إنشاؤها وتأسيسها خالل 
عام ٢٠١٢م بهدف القيام 

بأعمال التشغيل والصيانة 
والنظافة لمواقع الشركة”

شركة النخلة األولى

تم إنشاؤها وتأسيسها خالل عام 2012م بهدف • 
والنظافة  والصيانة  التشغيل  بأعمال  القيام 
الخدمة  جودة  تحسين  أجل  من  الشركة  لمواقع 
المقدمة للعمالء وذلك برأس مال مقداره 500 
حصة  ألف   50 إلى  مقسم  سعودي  ريال  ألف 
نقدية متساوية قيمة كل حصة 10 ريال سعودي 
السيارات  لخدمات  السعودية  الشركة  وتمتلك 
رأس  من   %99 نسبة  ساسكو  والمعدات 
والمعدات  السيارات  استثمارات  وشركة  المال 

المحدودة 1% منه.
وتختص شركة النخلة األولى بالتالي:• 
اصالح،  « )إنشاء،  للمباني  العامة  المقاوالت 

هدم، ترميم(.
المباني  « وتشغيل  وصيانة  وإدارة  إقامة 

السكنية والتجارية.
أعمال الطرق. «
لم تبدأ الشركة نشاطها حتى تاريخه.•    
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“تختص شركة امتياز ساسكو 
بمنح امتياز للغير خاص 

بتشغيل محطات ساسكو 
وتموينات نخلة”

شركة امتياز ساسكو )تحت التأسيس(

 • 26 بتاريخ  اجتماعه  في  اإلدارة  مجلس  وافق 
ذات  تابعة  تأسيس شركة  على  نوفمبر 2014م 
مسؤولية محدودة )بعد أخذ الموافقات الالزمة 
من الجهات المعنية( تحت مسمى »شركة امتياز 
سعودي،  ريال  ألف   500 برأسمال  ساسكو« 
السيارات  لخدمات  السعودية  الشركة  تمتلك 
رأس  من   %99 نسبة  ساسكو  والمعدات 
والمعدات  السيارات  استثمارات  وشركة  المال 

المحدودة 1% منه.
 تختص شركة »امتياز ساسكو« بمنح امتياز للغير • 

خاص بتشغيل »محطات ساسكو« و»تموينات 
نخلة«.

زيادة •  إلى  الخطوة  هذه  من  الشركة  وتهدف 
امتياز  منح  خالل  من  ربحيتها  وتحسين  ايراداتها 
وذلك  معهم  إتفاقيات  وفق  آخرين  لمشغلين 
بها  الخاصة  التجارية  العالمات  من  لالستفادة 
في ظل ما حققته الشركة من نجاح في تطوير 
مواقعها ووفقًا لهويتها ومكانتها المتميزة في 

قطاع محطات الوقود في المملكة.
لم تبدأ الشركة نشاطها حتى تاريخه.• 
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“رفعت الشركة عددًا من 
القضايا المتعلقة بمطالبات 

مالية مستحقة لها على بعض 
المستأجرين والمدينين وذلك 

لتحصيل مبالغ مستحقة للشركة 
عن سنوات سابقة”

معلومات إدارة وتشغيلية أخرى

القضايا 
القضية المتعلقة بشركة السباق المتحدة 

في  الشركاء  من  المقامة  2/5475/ق  الدعوى 
ضد  بجدة  اإلدارية  بالمحكمة  السباق  شركة 
السيارات والمعدات  السعودية لخدمات  الشركة 
شركة  بتصفية  فيها  يطالب  والتي  ساسكو 
السباق. فقد أصدرت المحكمة قرار بوقف سير 
الدعوى بناءًا على طلب الشركة إلى أن يتم البت 
الشركاء في شركة  أحد  الشركة ضد  في قضية 
الشركة،  حصة  ببيع  والمتعلقة  المتحدة  السباق 
السير  الحصة تم  الحكم في قضية  وبعد صدور 
المدعي  وكيل  وطلب  جديد  من  القضية  في 
أو  التصفية  على  ساسكو  بموافقة  الدائرة  من 
المتحدة  السباق  شركة  في  الشركاء  يتنازل  أن 
لـساسكو بما لها وما عليها، عليه طلب محامي 
قانوني  محاسب  إلى  القضية  تحويل  ساسكو 
الوارد  العرض  الدائرة  قدمت  وقد  فيها.  للبت 
)العبيدان – محاسبون ومراجعون  لها من مكتب 
قانونيون( بتولي تصفية الشركة وطلبت الدائرة 

أو  بالقبول  للرد  القضية  لطرفي  العرض  تقديم 
الرفض وفي حالة الرفض سوف تقوم بمخاطبة 
أسامة  مكتب  تحديد  تم  بعدها  أخرى،  مكاتب 
الخريجي »محاسبون قانونيون« وتم صدور قرار 
اإلجبارية  بالتصفية  للقضية  الناظرة  الدائرة  من 
وتم إحالتها إلى مكتب المحاسب القانوني للبدء 
في إجراءات التصفية وما زالت تحت الدراسة لدى 

مكتب المحاسب القانوني.

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

القضائية.

ومن أهم هذه القضايا القضية المرفوعة بديوان 
1433/5/12هـ  وتاريخ  1/6972/ق  برقم  المظالم 
البلدية  الشؤون  وزارة  من  كل  ضد  الشركة  من 
الشركة  أن  وفحواها  اإلسكان  ووزارة  والقروية 
وزارة  وقامت  الباطن  حفر  بمنطقة  أرض  تمتلك 
الباطن باستقطاع  بلدية حفر  اإلسكان عن طريق 
إلى  الدعوى  إحالة  تم  وقد  األرض،  من  جزء 
المحكمة العامة بالرياض ومن ثم تم تحويلها إلى 
ملف  على  لالطالع  الرياض  بمدينة  النظر  هيئة 

القضية، وما زالت تحت المتابعة.
 34/2136385 رقم  القضية  تتابع  الشركة  أن  كما 
بتبوك  العامة  بالمحكمة  1434/09/07هـ  وتاريخ 
والمرفوعة من الشركة ضد هيئة المدن الصناعية 
وأمانة مدينة تبوك بخصوص بطالن صك هيئة 
المدن وذلك فيما يخص التداخل مع أرض الشركة 
تبوك  بمدينة  الصناعية  بالمنطقة  لها  المملوكة 
والمطالبة بالتعويض عن قيمة األرض في حال 
تعذر استالمها، وما زالت القضية تحت المتابعة.

الكوادر البشرية 

يوضح الجدول التالي تحليل الكوادر البشرية في الشركة كما يلي: 

٢٠١3م٢٠١٤مالفئةم

22إدارة عليا1.

192157إدارة وسطى وتنفيذية2.

634594عمالة وفنيين3.

828753اإلجمالي
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معلومات إدارة وتشغيلية أخرى

الشركات التابعة 

بناءًا على قرار مجلس اإلدارة بتحويل عدد من قطاعات الشركة إلى شركات تابعة، فإن الجدول الموضح أدناه يبين ملخص الشركات التابعة وحالة 
تأسيسها. 

نشاطها الرئيسياسم الشركة التابعة
المقر الرئيسي
دولة التأسيس

نسبة الملكية 
المباشرة وغير 

المباشرة
نسبة الملكية

شركة استثمارات السيارات 
والمعدات المحدودة

)500 ألف ريال سعودي(

إقامة الورش الصالح السيارات والمعدات ـ غسيل 
وتشحيم السيارات ـ استيراد وتصدير قطع الغيار ـ 

إقامة مراكز التدريب -  استيراد وبيع األدوات ـ شراء 
األراضي واستثمارها.

المملكة العربية 
السعودية

الرياض
100% ساسكو

تم التأسيس 
في 2010م

شركة اسطول النقل 
المحدودة

)5 ماليين ريال سعودي(

نقل البضائع والمهمات ـ نقل المنتجات البتروليةـ 
استيراد وتصدير وتجارة الجملة إقامة وتشغيل وتأجير 
ورش صيانة ـ خدمات اإلعالن على الناقالت والمركبات.

المملكة العربية 
السعودية

الرياض
100% ساسكو

تم التأسيس 
في  2010م

شركة النادي السعودي 
للسيارات المحدودة

ساتا
)500 ألف ريال سعودي(

إقامة وإدارة وصيانة وتشغيل حلبات رياضة السيارات 
والدراجات النارية، إقامة المعارض المتخصصة في 
مجال السيارات والدراجات النارية، إقامات السباقات 

والفعاليات الخاصة برياضة السيارات والدراجات 
النارية، المشاركة في سباقات والفعاليات الخاصة 
برياضة السيارات، إقامة مدارس لتعليم مهارات 
رياضة السيارات، تقديم خدمة اإلسعاف على 

الطريق، ورش صيانة السيارات والدراجات النارية 
واستيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في قطاع 

غيار السيارات وأدواتها وصيانتها واإلطارات.

المملكة العربية 
السعودية

الرياض
100% ساسكو

تم التأسيس 
في  2012م

شركة النخلة األولى

)500 ألف ريال سعودي(

مقاوالت عامة للمباني وإقامة وصيانة وتشغيل 

المباني السكنية والتجارية وأعمال الطرق.

المملكة العربية 
السعودية

الرياض
100% ساسكو

تم التأسيس 
في  2012م

شركة نخلة ساسكو

)500 ألف ريال سعودي(
استيراد وبيع المواد الغذائية.

المملكة العربية 
السعودية

الرياض
100% ساسكو

تم التأسيس 
في  2014م

شركة واحة ساسكو

)500 ألف ريال سعودي(
تقديم خدمات اإليواء.

المملكة العربية 
السعودية

الرياض
100% ساسكو

تم التأسيس 
في  2014م

شركة امتياز ساسكو

)500 ألف ريال سعودي(

منح امتياز تشغيل »محطات ساسكو«

و»تموينات نخلة ساسكو«

المملكة العربية 
السعودية

الرياض
تحت التأسيس100% ساسكو
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“تعتمد كافة إدارات 
الشركة والشركات التابعة 

لها وبشكل أساسي 
على استخدام نظام إدارة 

 )ERP( موارد المنشأة
في جميع عملياتها 

التشغيلية  والمالية”

المخاطر وإدارتها

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

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

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

لكل منسوبي الشركة.

أهداف إدارة المخاطر لدى ساسكو
في •  المخاطر  على  والسيطرة  الرقابة  إحكام 

األنشطة أو األعمال.
أنواع •  من  نوع  لكل  النوعي  العالج  تحديد 

المخاطر وعلى جميع مستوياتها.
إلى •  وتقليلها  الخسائر  من  الحد  على  العمل   

الرقابة  خالل  من  وتأمينها  ممكن  حد  أدنى 
الفورية أو من خالل تحويلها إلى جهات خارجية.

يتعين •  التي  واإلجراءات  التصرفات  تحديد 
للرقابة  معينة  بمخاطر  يتعلق  فيما  بها  القيام 

على األحداث والسيطرة على الخسائر.
حدوثها •  بعد  أو  الخسائر  قبل  الدراسات  إعداد 

وذلك بغرض منع أو تقليل الخسائر المحتملة، 
السيطرة  يتعين  مخاطر  أية  تحديد  محاولة  مع 
في  تساعد  التي  األدوات  واستخدام  عليها 

تجنب حدوث أو تكرار مثل هذه المخاطر.
المساهمين، •  لدى  المناسبة  الثقة  توفير 

والدائنين، والعمالء وذلك لحماية القدرة على 
توليد األرباح رغم أي خسائر عارضة والتي قد 

تؤدي إلى تقلص األرباح أو عدم تحققها.

أساليب ساسكو في التعامل مع المخاطر
التقييم: • 

يركز القائم بالتقييم على طريقة اإلدارة لوضع 
األهداف وتحليل المخاطر وإدارة التغير بما في 

ذلك إرتباطها ومالئمتها بأنشطة الشركة:
األهداف على مستوى الشركة : «

مستوى -  على  األهداف  قيام  مدى 

واسعة  بيانات  بتوفير  الشركة 
تحقيقه  الشركة  تريد  عما  وإرشادات 
الكافية  ومع ذلك تكون محددة بالدرجة 

بحيث ترتبط مباشرة بهذه الشركة.
الفاعلية التي يتم بها توصيل األهداف - 

إلى الموظفين ومجلس اإلدارة.
مع -  وإتساقها  االستراتيجيات  عالقة 

األهداف على مستوى الشركة.
مع -  والموازنات  األعمال  خطط  توافق 

األهداف على مستوى الشركة والخطط 
االستراتيجية واألوضاع الحالية.

األهداف على مستوى األنشطة : «
مستـــوى -  على  األهــــداف  بين  الصلــة 

مستــــوى  على  واألهـــداف  األنشطــة 
الشركة والخطط االستراتيجية.

مستــــوى -  على  األهــــداف  اتســـاق 
األنشطة مع بعضها.

مستــــوى -  على  األهـــداف  مالئمــــة 
األنشطة مع جميع العمليات التشغيلية 

الهامة.
مستـــوى -  على  األهـداف  خصــوصيــة 

الشركة.
كفاية الموارد المتعلقة باألهداف: «

تحديد األهداف التي تعد مهمة )عوامل - 
على  األهداف  لتحقيق  المهمة(  النجاح 

مستوى الشركة.
فـي -  اإلدارة  جميع مستويــات  اشتراك 

اهتمـــامهــم  ومــدى  األهـــداف  وضع 
بتحقيق هذه األهداف.

المخاطر :• 
كفاية اآلليات لتحديد المخاطر الناشئة عن  «

مصادر خارجية.
كفاية اآلليات لتحديد المخاطر الناشئة عن  «

مصادر داخلية.
نشاط  « هدف  لكل  المهمة  المخاطر  تحديد 

مهم.
تحليل المخاطر على مستوى ساسكو ككل  «

منهجية  وتغيير  األنشطة  مستوى  وعلى 
يصعب  منها  كثير  ألن  المخاطر  تحليل 
التحليـــــل  عمليـــة  وتشمل  كميــــًا،  تقديــره 

مايلي:

تقدير أهمية الخطر.. 1
تقدير احتمال حدوث )تكرار( الخطر.. 2
أثر الخطر.. 3
وتقدير . 4 الخطر  إدارة  كيفية  في  النظر 

اإلجراءات التي يجب أن تتخذ.

أربـع  ضمــن  المخــاطـر  مع  ساسكو  وتتعامل 
مجموعات رئيسية:
1. تجنب المخاطر:

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

شراء ملكية ما أو الدخول في عمل ما.
2. تقليل المخاطر:

تقليل الخطر وذلك بتخفيض حجم االستثمارات 
التي تواجه خطرًا بعينه ال يستطيع المستثمر 
تحمله، كما يمكن تقليل المخاطر باالشتراك مع 

اآلخرين في تحملها.
3. نقل المخاطر:

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

الخطر عن طريق العقود.
4. القبول:

هذه  إن  حدوثها.  عند  الخسائر  قبول  وتعني 
حالة  في  مقبولة  استراتيجية  تعتبر  الطريقة 
تكلفة  فيها  تكون  والتي  الصغيرة  المخاطر 
من  أكبر  الزمن  مدى  على  الخطر  ضد  التأمين 
يمكن  ال  التي  المخاطر  )كل  الخسائر  إجمالي 

تجنبها أو نقلها يجب القبول بها(.

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

التالي:

الشركة  تواجهها  قد  التي  المخاطر  أهم 
وسبل الرقابة عليها

المخاطر التشغيلية 
قطاع التجزئة والتشغيل

القطاعات  من  والتشغيل  التجزئة  قطاع  يعتبر 
التي تتميز بسهولة الدخول في النشاط من قبل 
منافسين جدد أو توسع منافسين حاليين مما يزيد 
من حدة المنافسة الكلية في القطاع إضافة إلى 
األراضي  أسعار  على  تؤثر  التي  األسعار  تقلبات 

وتأجير العقارات وتكاليف اإلنشاءات أو التوريد.
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المخاطر وإدارتها

على  رئيسية  بصورة  يعتمد  القطاع  هذا  أن  كما 
القطاع  إلرتباط  ونظرًا  البترولية،  الخدمات  تقديم 
العربية  الزيت  شركة  من  المستلمة  بالتوريدات 
»أرامكو السعودية« فإن أي تغير في بنود العقد 

أو األسعار يؤثر تأثيرًا سلبيًا على نشاط الشركة.
التجزئة  قطاع  في  المنافسة  مخاطر  وإلدارة 
والتشغيل تم وضع ضوابط للرقابة الداخلية وذلك 

من خالل:
موقع . 1 لكل  دقيقة  دراسات  وضع  اشتراط 

تشتمل على معايير ثابتة للتأكد من الجدوى 
االستثمارية لتلك المواقع.

للمواقع . 2 شامل  تطويري  ببرنامج  القيام 
توافر  وضمان  الخدمة  جودة  لتأكيد  الحالية 
كافة الخدمات التي يحتاجها العميل باإلضافة 
داخل  السوقية  حصتها  زيادة  إعتماد  إلى 
المدن والتركيز على االستحواذ على المواقع 
ذات األهمية النسبية سواًء من ناحية الكثافة 

السكانية أو حركة المرور.
وضع أهداف مالية لتحقيقها وتفعيل الرقابة . 3

أو  االنحرافات  لمعالجة  شهري  بشكل  عليها 
االستفادة منها.

وضع أهداف تشغيلية وتفعيل الدور الرقابي . 4
والمناطق  المحطات  مشرفي  بواسطة 
والمفاجئة  الدورية  وبالزيارات  والقطاعات 
من  لمعالجتها  العمالء  شكاوى  ومراقبة 
خالل وضع رقم مجاني وذلك لزيادة الجودة 

النوعية للخدمات.

شركة اسطول النقل )شركة تابعة( 
كقطاع  نشاطها  النقل  اسطول  شركة  بدأت 
هيكلة  وتم  2009م  عام  في  ساسكو  بشركة 
»شركة  مسمى  تحت  أصبح  أن  إلى  القطاع  هذا 
اسطول النقل«، حيث يتم العمل على رفع القدرة 
مع  بالتزامن  مستمر  بشكل  للشركة  التشغيلية 
توفير الكوادر البشرية إلدارة االسطول واالشراف 
عليه بشكل يضمن االستفادة القصوى من خدمات 
النقل 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.

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

في هذا النشاط.
المتعلقة  واللوائح  األنظمة  في  تغير  أي  أن  كما 

وتخزين  وتفريغ  ونقل  تحميل  من  الشركة  بأعمال 
للمواد البترولية ومتطلبات حماية البيئة من شأنه 

أن يزيد تكاليف وأعباء الشركة المالية.
النقل  اسطول  بشركة  المتعلقة  المخاطر  وإلدارة 
تم وضع ضوابط للرقابة الداخلية وذلك من خالل:

النـــقل •  لقطــاع  التشغيليــة  األهــداف  تغطيــة 
وتطوير  تحسين  على  المسؤولين  ومساعدة 

وجدولة التوريد.
األمـــن •  وإجــراءات  بقوانيـــن  التقيـــــد  متابعـــة 

والسالمة، والتوصية بتصحيح المخالفات.
وااللتزام •  الجــودة  ضمــان  إجــراءات  من  التأكد 

بمعايير الجودة النوعية.

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

دولية تساهم بشكل كبير في تكلفة بيع الوثيقة.
بعض  في  السياسية  األحداث  من  الرغم  وعلى   
المنـافسيــــن  بعـــض  ودخــول  المجـــــاورة،  الــدول 
جديدة  تنظيمات  ونشوء  موازية(  )أندية  المحليين 
إال إن ايرادات شركة النادي شهدت تطورًا عن العام 

الماضي.
ولتقليل مخاطر المنافسة وزيادة الحصة السوقية 
للشركة، تعمل الشركة على تطوير خطة توسعية 
تكاملها  وتعزيز  ومنتجاتها  فروعها  عدد  لزيادة 
استراتيجيين.  موزعين  مع  التعامل  إلى  باإلضافة 
وتم وضع ضوابط للرقابة الداخلية وذلك من خالل:

الموزعيــــن . 1 مـــع  دوريـــة  اجتماعات  عقــــد 
يخص  فيما  التنسيق  لزيادة  االستراتيجيين 

الحصص السوقية.
وضع خطة لزيادة منافذ البيع لتسويق بعض . 2

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

بشكل شهري.
المراقبة الدورية للمطالبات الجمركية والعمل . 4

على تخفيضها.

مــــوارد  إدارة  بنـظـــام  المتعلقــة  المـخـاطـر 
 )ERP( المنـشأة

لها  التابعة  والشركات  الشركة  إدارات  كافة  تعتمد 
وبشكل أساسي على استخدام نظام إدارة موارد 
التشغيلية  عملياتها  جميع  في   )ERP( المنشأة 

أو  بالنظام  ينشأ  خلل  أي  فإن  وبالتالي  والمالية، 
عمليات  على  سلبًا  يؤثر  ملكيته  حقوق  على  نزاع 

الشركة والشركات التابعة لها.
مشاكل  أي  تفادي  على  الشركة  من  وحرصًا 
متوقعة، فإنه يتم متابعة تحديث النظام دوريا مع 

أحد المكاتب المتخصصة.

الوقود  لمحطات  جديدة  مخاطر صدور الئحة 
ومراكز الخدمة 

ومراكز  الوقود  لمحطات  الجديدة  الالئحة  تشمل 
الخدمة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية 
على معايير دقيقة لتوزيع محطات الوقود ومراكز 
أو  إزعاج  أي  في  تسببها  وعدم  جغرافيًا  الخدمة 
إعاقة الحركة المرورية أو اإلضرار بمنشآت مجاورة 
داخل  المحطات  مساحات  تحديد  إلى  باإلضافة 
واشتراطات  التصميمية  والمعايير  وخارجها  المدن 

السالمة والحفاظ على البيئة.
وقد تتأثر أعمال الشركة مستقباًل إذا لم تتمكن من 
الحصول على تراخيص اإلنشاء أو التشغيل الالزمة 

سواء كان ذلك لمحطاتها القائمة أو الجديدة.

مخاطر البيئة التشريعية 
وقد  ديناميكية  تشريعية  بيئة  في  الشركة  تعمل 
تؤثر التغيرات التي تطرأ على األنظمة والقوانين 
على  السعودية  العربية  المملكة  في  السارية 
أعمال الشركة سواًء سلبًا أم إيجابًا، ولتقليل األثر 
السلبي لهذه التغيرات »إن وجدت« تقوم الشركة 
على  تتم  التي  التعديالت  على  الدائم  باالطالع 
التعديالت  هذه  أثر  ودراسة  آني  بشكل  األنظمة 
الالزمة  الخطوات  إتخاذ  ثم  ومن  أعمالها  على 
لتقليل أثر هذه التعديالت أو محاولة توظيفها في 

ما يخدم أعمالها.
ومن أبرز المخاطر القائمة أنه يجب استخراج رخصة 
مزاولة النشاط من وزارة الشؤون البلدية والقروية 
بصورة  وتجديدها  موقع  لكل  المدني  والدفاع 
في  مستقباًل  الشركة  نشاط  يتأثر  وقد  دورية، 
حال لم تتمكن الشركة من استخراج أو تجديد هذه 

الرخص.

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

وتحصيلها  المالية  الحقوق  هذه  لمتابعة  الشركة 
بجميع الطرق سواء الودية أو القضائية.

المخاطر المتعلقة بالموارد البشرية
نسبة  تحقيق  المملكة  في  التشريعات  تتطلب 
برنامج  الشركات من خالل  للوظائف في  سعودة 
إجمالي  من  سعودة  نسبة  يتطلب  الذي  نطاقات 
السعودة  نسبة  الشركة  حققت  وقد  العاملين، 
سعودة  في  االستمرار  إلى  وتسعى  المطلوبة 
مع  تزامنًا  بالشركة  اإلدارية  الوظائف  من  العديد 
خطتها التوسعية التي تتطلب العديد من العمالة 

في مواقعها المختلفة.
صندوق  مع  إتفاقية  بتوقيع  الشركة  قامت  وقد 
الوظائف  توطين  خطة  لدعم  البشرية  الموارد 

تماشيًا مع اللوائح والقوانين الصادرة في ذلك.
السعودة  بأهمية  الشركة  إيمان  من  وبالرغم 
كمطلب تنموي وطني، فإن الشركة تواجه مصاعب 
مناسبة  وعدم  نشاطها  طبيعة  بسبب  وتحديات 
وإعتمادها  العمل  طالبي  للمواطنين  أعمالها 
الوافدة مما يصعب  العمالة  رئيسي على  بشكل 
المخاطر  واستمرار  السعودة  نسبة  تحقيق  معه 
العمالة  تكاليف  ارتفاع  السيما  بذلك  المتعلقة 

والتوظيف.
الداخلية وذلك من  للرقابة  تم وضع ضوابط  وقد 

خالل:
ومتطلبات . 1 لتحديثات  المستمرة  المتابعة 

السعودة  يخص  فيما  العمل  مكتب 
والنطاقات.

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

التأكد من مراقبة وتقييم األداء بصفة دورية.. 3
في . 4 االشرافية  الوظائف  سعودة  متابعة 

القطاعات لزيادة نسبة السعودة.

المخاطر المتعلقة بالسوق
وتتمثل في:

المخاطر المتعلقة بالنمو والتوسع:
نظرًا إلرتباط نمو الشركة بافتتاح وإضافة مواقع • 

جديدة، فإن الشركة في سبيل تحقيق سياساتها 
دراسة  وعمل  المواقع  باختيار  تقوم  التوسعية 
القرار  إلتخاذ  النواحي  كافة  من  لها  شاملة 

المناسب للشراء أو االستئجار.
كما أن قدرتها على االستمرار في النمو مرتبط • 

بتوفر الموارد البشرية من كفاءات إدارية وخبرات 
حيث  المناسب،  الوقت  في  وعمالة  تشغيلية 

تبذل الشركة الجهد الالزم لتوفر هذه الموارد.
باإلضافة إلى أن تأخر مشاريع اإلنشاء والتطوير • 

الزمني  بالجدول  المقاولين  التزام  عدم  بسبب 
تأخر  إلى  يؤدي  المشروع  النتهاء  المحدد 
التشغيلية،  الخطة  حسب  المواقع  تشغيل 
وتقوم اإلدارات المعنية بالشركة بمتابعة أعمال 

المقاولين والتنفيذ بصورة مستمرة.

مخاطر البيئة التنافسية:
يتميز قطاع المحطات واإلستراحات بحدة المنافسة 
الشركة  نمو  ويرتبط  الخدمات،  أفضل  لتقديم 
التنافس  على  قدرتها  على  أرباحها  ومستويات 
بنجاح والحفاظ على موقفها الريادي بين الشركات 

األخرى.

المخاطر المتعلقة بتطوير شبكات الطرق السريعة 
)بدائل النقل(

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

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

من خالل:
الحديدية  والسكك  الجديدة  الطرق  دراسة مشاريع 
المملكة  في  الطرق  لشبكات  التوسعية  والخطط 
دوريًا لتخطيط مواقعها استراتيجيًا ودراسة الخيارات 
والحلول للمواقع القائمة حاليًا والتأكد من إحتمالية 

تأثرها بسبب تطوير شبكات الطرق من عدمها.

السيارات  أندية  نظام  بصدور  المتعلقة  المخاطر 
والدراجات النارية 

اشتمل النظام على بعض النقاط ذات األثر على 
نشاط النادي السعودي للسيارات والسياحة وتقوم 
الشركة على دراسة النظام وتحديد التأثير المتوقع 
على أعمال النادي ومن ثم إتخاذ اإلجراءات الالزمة 

للتعامل مع مقتضيات النظام.

للنادي  الجمركية  بالمطالبات  المتعلقة  المخاطر 
التي تشملها وثيقة تأمين االتحاد الدولي 

تأمين  وثيقة  تشملها  ال  جمركية  مطالبات  توجد 
شمول  عدم  بسبب  للسيارات  الدولي  االتحاد 

شركة  وتقوم  التأمينية،  للتغطية  الدول  بعض 
النادي السعودي للسيارات بالتأكد من كافة األوراق 
الثبوتية عند اصدار دفاتر العبور الجمركية )تريبتك(، 
المطالبة  هذه  لتغطية  مخصص  تكوين  يتم  كما 

كنسبة من المبيعات الشهرية للدفاتر.

واألراضي  األراضي  بمنح  المتعلقة  المخاطر 
المسلمة من الدولة

في   11499 رقم  الكريم  السامي  األمر  صدر 
1401/05/18هـ القاضي بتسليم الشركة األراضي 
إلى  باإلضافة  للدولة،  ملكيتها  إبقاء  مع  الالزمة 
1405/02/08هـ  في  214/م  رقم  السامي  األمر 
من  موقعًا   )34( عدد  الشركة  بمنح  القاضي 
األراضي التي سلمت لها. وبناءًا على ذلك طلبت 
الشركة منحها المواقع التي سلمت لها أو ستسلم 

لها إلقامة إستراحات عليها.

وفيما يتعلق بالمنح التي لها صكوك وتم استالمها 
شركات  عدة  من  بتقييمها  الشركة  قامت  فقد 
متخصصة وتم إدراجها بالسجالت المحاسبية، أما 
يتم اصدار صكوك  لم  الممنوحة والتي  األراضي 
للحصول  المعنية  الجهات  مع  الشركة  تسعى  لها 
هذه  من  تمكينها  على  والعمل  صكوكها  على 

المواقع. 
باإلضافة إلى األراضي الممنوحة، هنالك عدد من 
المواقع تم استالمها من الدولة بمحاضر استالم 
منها ما قامت الشركة ببناء محطات عليها وبعضها 
من  لتمكينها  المعنية  الجهات  مع  الشركة  تسعى 
األمر  صدر  وقد  منها،  لالستفادة  المواقع  تلك 
1420/11/24هـ  في  1315/م  رقم  الكريم  السامي 
منحها  سبق  التي  بالمواقع  باإلكتفاء  القاضي 
المسلمة  المواقع  بقية  وتأجيرها  ساسكو  لشركة 
مع  مناسبة  بأجرة  مستقباًل  لها  التي ستسلم  أو 
المخصصة  للغرض  منها  االستفادة  على  التأكيد 
الحكومية  الجهات  مع  حاليًا  العمل  ويتم  أجله.  من 
تتأثر  وقد  أجرتها،  وتحديد  األراضي  الستالم 
الشركة سلبًا في حال تم تأخير تسليم تلك المواقع 
ارتفاع  أو  العالقة  الحكومية ذات  الجهات  من قبل 
القيمة التأجيرية المحددة لها. هذا وتعمل الشركة 
على تقييم الموقع والقيمة اإليجارية بشكل أولي 

قبل إتخاذ قرار االستثمار في الموقع من عدمه. 

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

المخاطر المتعلقة باالئتمان 
تتمثل المخاطر المتعلقة باالئتمان في عدم مقدرة 
بالتزاماته مما ينتج عن ذلك  الوفاء  طرف ما على 
تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية، ولتقليل أثر هذه 
المخاطر تنص سياسة الشركة على أن كافة عمالء 
االئتمانية  الناحية  من  للتحقق  يخضعون  اآلجل 

ومقدرتهم على الوفاء بااللتزامات.

مخاطر التمويل 
حصلت الشركة على تمويل خارجي لتمويل أعمال 
الشركة وتوسعاتها على المدى القصير والمتوسط 
من أجل زيادة االستثمارات وتسريع وتيرة التوسع 
تحقيق  وبالتالي  أعمالها  في  والرأسي  األفقي 
مستقباًل  المساهمين  حقوق  وتعظيم  األرباح 

بمشيئة الله.
وبهذا الخصوص تقوم الشركة بوضع رقابة عليها 
من خالل وضع أهداف مالية وتشغيلية لتحقيقها 
لمعالجة  شهري  بشكل  عليها  الرقابة  وتفعيل 

االنحرافات أو االستفادة منها وعلى سبيل المثال 
وليس الحصر:

مراقبة تحقيق المستهدف من التوسع – عدديًا.• 
مراقبة تحقيق المستهدف من األداء المالي.• 
إجراء وتحليل ومقارنة الموازنات بالنتائج الفعلية • 

وأسباب االنحرافات.
مستمرة •  بصورة  النقدية  التدفقات  مراجعة 

والعمل على تحسينها.
جدولة التوسعات.• 

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

بها وبشكل  المستثمر  الشركات  أعمال  نتائج  على 
دوري للوقوف على أوضاعها بشكل عام.

النشاط  للتركيز على  الرغم من توجه الشركة  على 
فائض  وجود  حال  في  فإنه  للشركة،  األساسي 
نقدي غير مستغل فإنه يتم استثماره بالدخول في 

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

في السوق.

ولتقليل أثر هذه المخاطر يتم:
بها •  المستثمر  للشركات  المالي  الوضع  دراسة 

وتقييم األداء بشكل ربع سنوي وسنوي.
االستثمارات •  بعض  من  التخلص  على  العمل 

للتركيز على النشاط األساسي للشركة متى ما 
سنحت الفرصة المناسبة.
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“مرافق تكنولوجيا المعلومات 
وخدماتها تدعم كل من األهداف 

االستراتيجية للشركة وتحافظ 
على الميزة التنافسية”

الرقابة الداخلية

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

هذه الخدمة.
من  سلسلة  عن  عبارة  هي  الداخلية  والرقابة 
مجلس  بواسطة  تتم  التي  والعمليات  اإلجراءات 
تأكيدًا  لتوفير  وموظفيها  واإلدارة  الشركة  إدارة 

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

األدوار والمسؤوليات لدى ساسكو
عن •  المسؤولية  من  جزء  عليه  بالشركة  فرد  كل 

اإلدارة  فمجلس  ذلك  ومع  الداخلية،  الرقابة 
الداخلية  الرقابة  المسؤولة عن نظام  الجهة  هو 
للشركة. والمدير التنفيذي األول هو المسؤول 

بصفة نهائية عن النظام الرقابي.
من •  عدد  بواسطة  الداخلية  الرقابة  توفير  يتم 

مهمة،  مسؤوليات  له  منهم  كل  األطراف 
من  أو  مباشرة  )بصفة  سواء  اإلدارة  فمجلس 
الداخليون  والمراجعون  واإلدارة  لجانه(  خالل 
والموظفون األخرون يقدمون جميعًا مساهمات 

مهمة لنظام فاعل للرقابة الداخلية.

المسـتخـــدمـــة  واألســاليـــب  األدوات  أهــم 
للمراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية

التقرير الشهري لالدارات يتضمن مؤشرات األداء   
 KPIs

 
الفعلية . 1 بالنتائج  الموازنة  لمقارنة  تحليل 

وأسباب االنحرافات.
نسبة المواقع المحققة للموازنة.. 2
انقطاعات الوقود.. 3
شكاوي العمالء بخصوص الخدمة.. 4
دوران الموظفين )العمالة(.. 5
دوران الموظفين )المشرفين(.. 6
الزيارات الميدانية المفاجئة.. 7
تراخيص التشغيل.. 8
طلب التعويضات.. 9

االيداعات اليومية.. 10
تدريب الموظفين.. 11

التسرب الوظيفي للعمالة.. 12
تصحيح طرق العرض للمنتجات.. 13
انقطاعات المواد التموينية.. 14
وضع خطة للتوريد.. 15
تصميم وتنفيذ برنامج صيانة دورية.. 16
نقل . 17 حتى  موقع  لدراسة  المستغرق  الوقت 

ملكيته.
تحقيق المستهدف من التوسع – عدديًا.. 18
تحقيق المستهدف من األداء المالي.. 19
تراخيص اإلنشاء والترميم.. 20
وضع خطة للتسويق.. 21
زيادة منافذ البيع.. 22
منتجات جديدة وتحالفات.. 23
االستقطاب والتعيين.. 24
الحماية واألمان.. 25
مراقبة سجل مخالفات العاملين. . 26

27.  المراقبة المالية والممتلكات.

بالنواحي  المتعلقة  لإلجراءات  الدورية  المراجعة 
التقارير  إعداد  وعمليات  والمحاسبية  المالية 

المالية
المالية  اإلجراءات  سالمة  من  ساسكو  تتأكد 
المهنية  المعايير  مع  واتساقها  والمحاسبية 
المنظمة  العالقة  المتعارف عليها والقوانين ذات 
التقارير  وإعداد  والمحاسبية  المالية  للممارسات 

بشكل دوري. 

المراجعة الداخلية
المكاتب  أحد  مع  بالتعاقد  الشركة  إدارة  قامت 
المتخصصة للقيام بمهمة المراجعة الداخلية على 
أساس تقييم المخاطر، وهي تعمل بالمشاركة مع 
أساس  على  خطة  بوضع  الداخلية  المراجعة  إدارة 
المخاطر بالتنسيق مع لجنة المراجعة وإدارة الشركة 
وضع  أساسها  على  وتم  اإلدارات،  ومسؤولي 
خطة عمل للمراجعة الداخلية، ويتم تحديث المخاطر 
العمل،  إلى تطور ظروف  إستنادًا  بشكل مستمر 
والهدف من هذه الخطط هو وصف كيفية التعامل 
مع هذه المخاطر وتحديد كيف ومتى وبمن سيتم 

تجنب أو تقليص نتائجها.
ولقد تضمنت خطة المراجعة الداخلية )على أساس 

المخاطر( األهداف التالية:
الداخلية •  الرقابة  نظام  وكفاءة  فعالية  تقييم 

والعمليات.
فهم السياسات واإلجراءات.• 
والعقود •  واللوائح  للقوانين  اإلمتثال  من  التأكد 

والسياسات الخاصة بالشركة.
التأكد من الحفاظ على أصول الشركة.• 
موثوقية وسالمة المعلومات المالية والتشغيلية.• 

أفضل •  مع  للشركة  الحالية  الممارسات  مقارنة 
الممارسات المتبعة.

الداخلية •  الرقابة  لتحسين  المتاحة  الفرص  تحديد 
لألنشطة والعمليات.

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

الرقابة الداخلية.

التي اعتمدت عليها تقارير  التركيز  ومن أهم نقاط 
المراجعة الداخلية:

باعتبارها أساسًا لألهداف على مستوى الشركة.• 
الشركة •  أهداف  مع  اإلدارات  خطط  توافق  من 

ككل.
تغطية مؤشرات األداء المستخدمة في الخطط • 

التنفيذية للشركة.
استخدام نماذج رسمية دورية.• 
التحقق من أن األصول الثابتة تمثل قيم فعلية • 

تملكها الشركة.
الالزمة •  والمهارات  الموارد  توفير  ضمان 

والمناسبة لدعم األعمال.
أن مرافق تكنولوجيا المعلومات وخدماتها تدعم • 

للشركة وتحافظ  كل من األهداف االستراتيجية 
على الميزة التنافسية.

وجود سياسات وإجراءات إلعداد الخطط.• 
التحقق من إجراءات األمن والسالمة.• 
التحقق من دليل سياسات وإجراءات األجور.• 
آليـــة الجــــرد المستمــر وقصــور البرنــــامج اآللي • 

الحالي.
التأكد من جدولة التشغيل لضمان كميات كافية • 

من المخزون.
تغطية النقديـــة المتوفـــرة الستمراريــة عمليــات • 

التشغيل المخطط لها.
إعالن القوانيــن والتعليمــات وسياســـة الشركـــة • 

في مواقع واضحة.
علي •  الحاليين  الموظفين  تدريب  من  التحقق 

القيام بأعمال متعددة.
التأكد من معايير الجودة النوعية.• 
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الرقابة الداخلية

للمعــدات •  وقائيـــة  دورية/  صيانة  برامــج  إنشــاء 
والمركبات.

الرخـــص •  انتهاء  لتواريــــــخ  الدوريـــــــة  المتابعــــة 
التشغيلية.

التحقق من إجراءات األمن والسالمة.• 
التأكد من توفر التحليل المإلى لقائمة التدفقات • 

واإلداريــــة  الماليـــــة  الــقرارات  إلتخاذ  النقديــــة 
المناسبة.

تفادي توقف التوريد إلى أقل حد ممكن.• 
في •  التأخر  ومتابعة  التحصيل،  آلية  مراجعة 

السداد.
وجود عقود موثقة لجميع المستأجرين متوافقة • 

مع شروط وأهداف وخطة الشركة.

اإلجراءات التي قامت بها لجنة المراجعة
الداخلية  المراجعة  إدارة  مخاطر  تقييم  ضوء  في 
لتطوير  توصيات  من  المراجعة  لجنة  أثارته  وما 
نظام الرقابة الداخلية بالشركة وعلى ضوء ما أثاره 
الشركة  لإلدارة فإن  القانوني في خطابه  المراجع 
لديها  الداخلية  الرقابة  أنظمة  تطوير  إلى  تتجه 
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:
بقيمها . 1 الشركة  استثمارات  بعض  تقييم  إعادة 

العادلة، وقد تم التخلص من هذه االستثمارات 
خالل العام.

خاصة . 2 للمخصصات،  واضحة  سياسة  إعداد 
تحصيلها،  فى  المشكوك  والديون  المخزون 
السياسات  هذه  إعداد  العام  خالل  بالفعل  وتم 

ورفعها وإعتمادها من مجلس اإلدارة.
األرباح . 3 توزيعات  بمعالجة  اللجنة  أوصت 

حساب  في  ووضعها  للمساهمين  المستحقة 
الوعاء  انخفاض  في  تأثير  من  لها  لما  منفصل 

الزكوي.
إلى . 4 تصل  التي  الديون  بدراسة  اللجنة  أوصت 

ديون  إلى  وتحويلها  عالية،  تقاضي  درجات 
معدومة وذلك لتأثيرها على الوعاء الزكوي.

الرقابة . 5 نظام  في  الضعف  ومعالجة  دراسة 
الداخلية على المخزون.

وتخفيض . 6 المصروفات  في  التحكم  ضرورة 
األعباء المالية.

أهمية مالحظات إدارة المراجعة الداخلية، خاصة . 7
المرتفعة منها وما لها من عالقة بتفعيل نظام 

الرقابة الداخلية.
كافة  انهاء  على  بالعمل  الشركة  تقوم  وبدورها 

توصيات لجنة المراجعة بشكل آني.
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“تم تطبيق كافة بنود 
الئحة الحوكمة في 
الشركة السعودية 
لخدمات السيارات 

والمعدات ساسكو عدا 
فقرات محددة”

حوكمة الشركة

التنظيم واإلجراءات المتخذة 
تم خالل العام المالي 2009م تطوير وثيقة »الئحة 
والمعايير  القواعد  تشمل  التي  الشركة«   حوكمة 
السعودية  الشركة  بإدارة  المتعلقة  والضوابط 
أجل  من  ساسكو  والمعدات  السيارات  لخدمات 
الحوكمة  أساليب  أفضل  تطبيق  وضمان  تعزيز 

المصالح،  وأصحاب  المساهمين  حقوق  لحماية 
الالئحة  مع  يتماشى  بما  الالئحة  تطوير  تم  وقد 
الصادرة من هيئة  الشركات  االسترشادية لحوكمة 
مجلس  قبل  من  إعتمادها  وتم  المالية  السوق 
عمل  تم  كما  2009م،  ديسمبر   22 في  اإلدارة 
عليها  الموافقة  وتمت  الالئحة  على  تعديالت 

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

المعتمدة بتاريخ 11 مايو 2013م.

تطبيق الئحة الحوكمة 

تم تطبيق كافة بنود الئحة الحوكمة في الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ساسكو عدا ما يلي:

م
رقم المادة 
في الالئحة

أسباب عدم التطبيقنص المادة/ الفقرةالفقرة

بالسادسة1
يجب إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند 
التصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة في 

الجمعية العامة.

لم ينص النظام األساسي للشركة على آلية التصويت 
التراكمي. وتسعى الشركة إلى تطبيق التعميم الصادر 

من وزارة التجارة الذي ينص على جميع الشركات 
المساهمة العمل على تطبيق التصويت التراكمي 

الختيار أعضاء مجلس اإلدارة وتعديل النظام األساسي 
بما يتفق مع ذلك.

وقد قامت الشركة بعمل دعوة للجمعية العامة الغير 
عادية الثامنة لإلنعقاد بتاريخ 17 أبريل 2013م )االجتماع 
األول( و7 مايو 2013م )االجتماع الثاني( لتعديل النظام 

األساسي للشركة بإضافة إتباع أسلوب التصويت 
التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة، إال أن 
الجمعية لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني.

أالثامنة عشر2

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة – بغير ترخيص من 
الجمعية العامة يجدد كل سنة – أن تكون له أي 
مصلحة )مباشرة أو غير مباشرة( في األعمال 
والعقود التي تتم لحساب الشركة، وتستثنى 
من ذلك األعمال التي تتم بطريقة المنافسة 

العامة إذا كان عضو مجلس اإلدارة صاحب 
العرض األفضل. وعلى عضو مجلس اإلدارة أن 
يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في 
األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، 
ويثبت هذا التبليغ في محضر االجتماع، وال 
يجوز للعضو ذي المصلحة اإلشتراك في 
التصويت على القرار الذي يصدر في هذا 
الشأن في الجمعية العامة أو في اجتماع 
مجلس اإلدارة. ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة 
الجمعية العامة عند إنعقادها عن األعمال 

والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة 
مصلحة شخصية فيها، ويرفق بهذا التبليغ تقرير 

خاص من المحاسب القانوني.

هنالك أعمال وعقود تتم لحساب الشركة لبعض أعضاء 
مجلس اإلدارة مصلحة )مباشرة/ غير مباشرة( فيها. وقد 

تم تبليغ المجلس بها.
وسيتم الحصول على الترخيص من الجمعية العامة 

القادمة باألعمال والعقود حسب النظام.
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حوكمة الشركة

جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثالثة 
والثالثون 

لخدمات  السعودية  الشركة  إدارة  مجلس  يوصي 
السيارات والمعدات ساسكو السادة المساهمين 
الذين يملكون عشرين سهمًا فأكثر بحضور  الكرام 
والثالثون  الثالثة  العادية  العامة  الجمعية  اجتماع 
الذي سيعلن عن موعد إنعقاده الحقًا بعد الحصول 
على الموافقات الالزمة من الجهات المعنية للنظر 

في جدول األعمال التالي:

الثالثة  العادية  العامة  الجمعية  أعمال  جدول 
والثالثون

مجلس . 1 تقرير  في  ورد  ما  على  الموافقة 
 31 في  المنتهي  المالي  العام  عن  اإلدارة 

ديسمبر 2014م.
الحسابات . 2 مراجع  تقرير  على  الموافقة 

للعام  المالية  والقوائم  العمومية  والميزانية 
المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.

الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بصرف . 3
مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع )200 ألف 
المالي  العام  عن  عضو  لكل  سعودي(  ريال 

المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
الموافقة على تعيين األستاذ/ علي بن محمد . 4

الشاغر  المقعد  الخيل عضوًا في  أبا  بن علي 
2015م  فبراير   3 من  إعتبارًا  اإلدارة  بمجلس 
وحتى نهاية الدورة العاشرة للمجلس في 29 

يونيو 2015م.
رئيس . 5 لسعادة  الممنوح  الترخيص  تجديد 

مباشرة  غير  حصة  بامتالكه  اإلدارة  مجلس 
في أحد الشركات التي تمارس نشاط مشابه 

ألعمال الشركة.
تمت . 6 التي  واألعمال  العقود  على  الموافقة 

بين الشركة وشركات يمتلك فيها بعض أعضاء 
عالقة(  ذو  )أطراف  حصص  اإلدارة  مجلس 

والترخيص لتلك األعمال والعقود حتى نهاية 
ديسمبر   31 في  تنتهي  التي  المالية  السنة 
2015م، وتشمل هذه التعامالت على ما يلي:

في •  يشترك  حيث  لالستثمار:  نهاز  شركة 
بن محمد  إبراهيم  إدارتها األستاذ/  مجلس 
محمد  بن  سلطان  واألستاذ/  الحديثي 
تبلغ  حصة  منهما  كل  ويمتلك  الحديثي 
التعامالت  وهذه  مالها،  رأس  من   )%0.03(
عبارة عن قيام شركة اسطول النقل )شركة 
نهاز  شركة  من  موقع  باستئجار  تابعة( 
سنويًا(  ريال   320.000( بمبلغ  لالستثمار 
اسطول  لشركة  كمقر  استخدامها  لغرض 

النقل.
شركة داكن اإلعالنية: حيث يمتلك األستاذ/ • 

تبلغ  حصة  الحديثي  محمد  بن  إبراهيم 
)33.34%( من رأس مالها ويمتلك األستاذ/ 
تبلغ  حصة  الحديثي  محمد  بن  سلطان 
)33.33%( من رأس مالها، وهذه التعامالت 
عبارة عن تقديم خدمات وأعمال في مجال 

الدعاية واإلعالن.
شركة ُملكية لالستثمار: حيث يشترك في • 

مجلس إدارتها كل من األستاذ/ إبراهيم بن 
من   )%17.67( تبلغ  بحصة  الحديثي  محمد 
محمد  بن  سلطان  واألستاذ/  مالها  رأس 
رأس  من   )%21.45( تبلغ  بحصة  الحديثي 
عبداللطيف  بن  زياد  األستاذ/  أما  مالها، 
العيسى فيمتلك حصة تبلغ )5%( من رأس 
إتفاقية  عن  عبارة  التعامالت  وهذه  مالها، 
األهلي  بشركة  استثمارية  محفظة  إدارة 
تبدأ  لم  ريال(   50.000.000( بمبلغ  كابيتال 

إدارتها حتى تاريخه.
الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة . 7

ديسمبر   31 في  المنتهي  المالي  العام  عن 
2014م.

رئيس الهيئة العامة للسياحة واآلثار مع رؤساء مجالس إدارات ومسئولي الشركات التي تم تأهيلها من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية إلنشاء وتشغيل 
مراكز الخدمة والمحطات على الطرق اإلقليمية

للدورة . 8 للشركة  إدارة  مجلس  أعضاء  انتخاب 
2015م  يونيو   30 من  تبدأ  التي  عشر  الحادية 

وحتى 29 يونيو 2018م.
قبل . 9 من  المرشح  الحسابات  مراقب  اختيار 

للعام  المالية  القوائم  لمراجعة  المراجعة  لجنة 
الربع سنوية  المالية  والبيانات  المالي 2015م 
بما فيها الربع األول من العام المالي 2016م 

وتحديد أتعابه.

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

أهداف الشركة ورؤيتها.
كما يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم 
عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 
صاحب  األمين  عهده  ولي  وسمو  الله،  حفظه 
السمو الملكي األمير مقرن بن عبد العزيز حفظه 
السمو  صاحب  العهد  ولي  ولي  وسمو  الله، 
الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز حفظه 
الله، على كل ما يقدمونه لهذه البالد الطاهرة من 
اقتصادها  لتنمية  محدود  ال  ودعم  عظيمة  جهود 
اإلدارة  ومجلس  األعمال،  بيئة  وتطوير  وتحفيز 
يتطلع إلى مشاركة مساهمي الشركة في اجتماع 
الجمعية مرحبين بأية مقترحات وآراء تعزز من أداء 

الشركة في أعمالها.

والله الموفـــق ,,,
مجلـس اإلدارة
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“في رأينا، فإن القوائم 
المالية المذكورة تظهر 

بعدل من جميع النواحي 
الجوهرية المركز المالي 

الموحد للشركة”

تقرير مراجعى الحسابات

إلـى السادة المساهمين                     الموقرين
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو( 

الرياض – المملكة العربية السعودية

نطاق المراجعة:
لقد راجعنا قائمـة المركز المالي الموحدة للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو( وشركاتها التابعة »شركة مساهمة سعودية« 
كمـا في 31 ديسمبر 2014م وقوائم الدخل الموحدة والتدفقات النقدية الموحدة والتغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك 
التاريخ وكذلك االيضاحات المتممة للقوائم المالية من رقـم 1 إلى رقـم 25. إن القوائم المالية الموحدة المرفقة هى مسؤولية إدارة الشـركة التي 
أعدتها وفقًا ألحكام نظام الشركات وقدمتها لنا مع كافـة المعلومات والبيانات التي طلبناها، وإن مسؤوليتنا هي إبداء الرأى حول هذه القوائم 

المالية إستنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.  

لقد تمت مراجعتنا وفقًا لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والتي تتطلب أن يتم تخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة 
للوصول إلى قناعة مناسبة تؤكد أن القوائم المالية الموحدة تخلو من األخطاء الجوهرية وتتضمن المراجعة فحص األدلة والقرائن، باستخدام 
العينات، التي تدعم صحة المبالغ وااليضاحات المذكورة في القوائم المالية الموحدة. كما تتضمن تقييم مبادىء المحاسبة المستخدمة وتقديرات 
اإلدارة الهامة وطريقة عرض القوائم المالية الموحدة ككل. وفي إعتقادنا أن إجراءات المراجعة التي قمنا بها تشكل أساسًا معقواًل إلبداء رأينا. 

رأي مطلق:
وفي رأينا، فإن القوائم المالية المذكورة أعاله ككل :

تظهر بعدل من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو( وشركاتها التابعة كما • 
في 31 ديسمبر 2014م ونتائج أعمالها الموحدة وتدفقاتها النقدية الموحدة والتغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك 

التاريخ وذلك وفقـًا لمباديء المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة.• 

التـــاريــــخ:  4 جماد األول  1436هـ
الموافق: 23 فبـرايــــــــــــــر 2015م

 عـن الدكتور محمد العمري وشركاه

جهــــــــــاد محمـــــــــد العمـــــــــــــري

محاسب قانوني - ترخيص رقم 362
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قائمة المركز المالي الموحدة 
كما في 31 ديسمبر

٢٠١٤مايضاح
ريـال سعودى

٢٠١3م
ريـال سعودى

الموجودات

الموجودات المتداولة

 130.957.371 3182.780.499نقد ونقد مماثل  

     - 819.422.800استثمارات وموجودات مالية

434.887,75021.584,213ذمم مدينة، صافى

521.301.23717,250,085مخزون 

679,514,59771.666.308دفعات مقدما وأرصدة مدينة أخرى 

 72,265,9074.478.468مستحقات من طرف ذو عالقة  

340,172.790245.936.445مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة 

 207.487.450 850.538.837استثمارات وموجودات مالية

41.813.07791.886.596مشروعات تحت التنفيذ 

9693.880.853537.406.642ممتلكات وآالت ومعدات, صافي

 105.317.5232.779.663موجودات غير ملموسة، صافي 

791.550.290839.560.351مجموع الموجودات غير المتداولة

1.131.723.0801.085.496.796مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين 

المطلوبات المتداولة

     - 1124.695.616قروض قصيرة األجل

 51.227.969 1195.797.834أقساط متداولة من تمويل مرابحة وقروض طويلة األجل    

 1240.509.51320.598.288ذمم دائنة  

 1339.270.80431.053.807مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 

 36.134.744 1437.879.764مستحقات المساهمين

 9.084.105 154.333.155مخصص الزكاة الشرعية

 242.486.686148.098.913مجموع المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة 

 204.609.272 11158.149.998تمويل مرابحة وقروض طويلة األجل  

 4.126.378 5.045.678مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 208.735.650 163.195.676مجموع المطلوبات غير المتداولة

 405,682.362356.834.563مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين

 450.000.000 1450.000.000رأس المال

 73.393.50952.115.016احتياطي نظامي

 13.073.430     -احتياطي إتفاقي

 111.337.578 111.337.578منح وهبات أراضي

 95.004.496123.808.930أربـاح مبقاة

)21.672.721()3.694.865(8خسائر غير محققة من إعادة تقييم االستثمارات 

 726.040.718728.662.233مجموع حقوق المساهمين

 1.131.723.0801.085.496.796مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

إن االيضاحات المرفقة من رقم )1(  إلى رقم )25( تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  الموحدة

قائمة الدخـل الموحدة  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

٢٠١٤مايضاح
ريـال سعودى

٢٠١3م
ريـال سعودى

453.370.500368.906.614صافي المبيعات

)335.843.969()416.105.976(تكلفة المبيعات  

 37.264.52433.062.645مجمل دخل المبيعات 
)1.785.273()2.160.920(مصروفات بيعية وتسويقية 
)22.836.572()26.556.275(16مصروفات عمومية وإدارية 

 8.547.3298.440.800الدخل من العمليات الرئيسة 
االيرادات من االستثمارات

 12.461.91526.188.366ايرادات استثمارات وموجودات مالية 
-64,899,547أرباح بيع استثمارات وموجودات مالية

 77.361.46226.188.366الدخل من االستثمارات
 174.949.32010.449.329ايرادات أخرى، صافي

)949.883()2.271.482(تكلفة التمويل 
-)3,500,000(7مخصص خسائر تصفية

 85.086.62944.128.612صافى الدخل قبل الزكاة الشرعية   
)4.328.983()3.036.000(الزكاة الشرعية

 82.050.62939.799.629صافي الدخل 
ربح السهم األساس من: 

0.190.19الدخل من العمليات الرئيسة
1.630.69العمليات األخرى
1.820.88صافي الدخل  

إن االيضاحات المرفقة من رقم )1(  إلى رقم )25( تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  الموحدة
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

٢٠١٤م
ريـال سعودى

٢٠١3م
ريـال سعودى

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 44.128.612 85.086.629صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية

تعديالت لتسوية صافي الدخل قبل الزكاة مع صافى النقد الناتج من األنشطة التشغيلية:
- 91.361مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 4.670.222 4.312.752مخصص مطالبات جمركية
- 3,500,000مخصص خسائر تصفية

)26.188.366()12.461.915(ايرادات استثمارات وموجودات مالية
-)64.899.547(أرباح بيع استثمارات و موجودات مالية

 15.445.539 18,253,988استهالكات
 598.747 436.230اطفاءات

)8.696.094()2,101,817(أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات
 1.189.512 1,108,598مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

)الزيادة( النقص في الموجودات التشغيلية:
)6.488.778()13.394.898(ذمم مدينة

 509,222)4,051,152(مخزون 
)4.094.346()14.034.255(دفعات مقدما وأرصدة مدينة أخرى  

)1.898.860()1,287,439(التغير فى رصيد طرف ذو عالقة
الزيادة )النقص( في المطلوبات التشغيلية:

)707.861( 19.911.225ذمم دائنة 
 6.576.524 8.216.997مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 

 25.044.073 28.686.757النقد من العمليات
)607.651()7,786,950(مخصص الزكاة الشرعية المدفوعة

)431.806()189,298(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
 24.004.616 20.710.509صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
-)81.934.959(صافي المدفوع في استثمارات وموجودات مالية
 12,463,08026.188.366المحصل من ايرادات استثمارات وموجودات مالية

-302,337,010المحصل من بيع استثمارت وموجودات مالية
)26.207.919()20.398.873(إضافات ممتلكات وآالت ومعدات 

)80.066.466()110.063.326(إضافات مشروعات تحت التنفيذ
 12.763.765 7,909,336المحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

 254.256)1.100.876(موجودات غير ملموسة
)67.067.998( 109.211.392صافي النقدالناتج من )المستخدم في( األنشطة االستثمارية 

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 1.428.044 1,745,020مستحقات المساهمين

- 24,695,616صافي المحصل من قروض قصيرة االجل
 105.692.466)1,889,409(صافي )المسدد( المحصل من مرابحات وقروض طويلة األجل 

)22.500.000()101,250,000(توزيعات أرباح للمساهمين
)1.400.000()1,400,000(مكافأه اعضاء مجلس اإلدارة

 83.220.510)78.098,773(صافي النقد )المستخدم في( الناتج من األنشطة التمويلية 
 40.157.128 51,823,128صافي الزيادة في النقد والنقد المماثل 

 90.800.243 130,957,371النقد والنقد المماثل في بداية السنة 
 130.957.371 182,780,499النقد والنقد المماثل في نهاية السنة

معامالت غير نقدية
 29.096.350 17,977,856مكاسب غير محققه من إعادة تقييم االستثمارات 

)10.284.990(     -إستبعاد منح وهبات أراضي
 70,454,324 160.136.845المحول من مشروعات تحت التنفيذ إلى ممتلكات واآلت ومعدات 

 1.873.214موجودات غير ملموسة

إن االيضاحات المرفقة من رقم )1(  إلى رقم )25( تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  الموحدة

قـائمــة التغيـــرات في حقوق المساهمين الموحدة 

رأس 
المـــــال

ريـال سعودى

االحتياطي 
النظامـــي

ريـال سعودى

االحتياطي 
اإلتفاقي

 

ريـال سعودى

منح وهبات 
أراضي

ريـال سعودى

أربـــــاح 
مبقــــاة

ريـال سعودى

خسائر 
غير  محققة 

من تقييم 
االستثمارات
ريـال سعودى

مجموع حقوق 
المساهمين

ريـال سعودى

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤م 

 728.662.233)21.672.721( 111.337.578123.808.930 13.073.430 450.000.00052.115.016الرصيد كما في 1 يناير 2014م

)101.250.000(-)101.250.000(----توزيعات أرباح

)1.400.000(-)1.400.000(----مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن عام 2013م

 82.050.629- 82.050.629----صافي دخل السنة

--)8.205.063(-)13.073.430( 21.278.493-محول إلى اإلحتياطى النظامي

)3.694.865()3.694.865(-----خسائر غير محققة من تقييم االستثمارت

تسوية المكاسب المحققة لألسهم المباعة خالل 
 21.672.721 21.672.721-----السنة

 726.040.718)3.694.865( 111.337.57895.004.496- 450.000.00073.393.509الرصيد كما في 31 ديسمبر 2014م

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١3م

 693.951.244)50.769.071( 450.000.00048.135.05311.083.449121.622.568113.879.245الرصيد كما في 1 يناير 2013م

)22.500.000(-)22.500.000(----توزيعات أرباح 

)1.400.000(-)1.400.000(---مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن عام 2012م

 39.799.629- 39.799.629----صافي دخل السنة

--)3.979,963(--3.979.963-محول إلى اإلحتياطى النظامى

--)1.989.981(-1.989.981--محول إلى اإلحتياطى اإلتفاقى

صافي مكاسب غير محققة من إعادة تقييم 
 29.096.35029.096.350-----االستثمارات 

)10.284.990(--)10.284.990(---استبعاد منح وهبات أراضى

 728.662.233)21.672.721(450.000.00052.115.01613.073.430111.337.578123.808.930الرصيد كما في 31 ديسمبر 2013م

إن االيضاحات المرفقة من رقم )1(  إلى رقم )25( تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  الموحدة
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ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م 

١ - التكوين والنشاط
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو( هي شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم )563( وتاريخ 23 ذي الحجة 
1402هـ الموافق 11 أكتوبر 1982م تأسست في مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم 1010054361 وتاريخ 28 رجب 1404هـ الموافق 30 ابريل 

1984م.

الصيانة  من  مستوى  أعلى  لتوفير  المركزية  الورش  بإنشاء  وذلك  والمسافرين  للسيارات  الخدمات  توفير  في  للشركة  الرئيس  النشاط  يتمثل 
واالصالح وإنشاء شبكة من محطات خدمة السيارات، وكذلك توفير اإلستراحات والمطاعم واستيراد وبيع المواد الغذائية والمشروبات والمرطبات 
والخامات الالزمة لذلك. استيراد السيارات وقطع الغيار بجميع أنواعها ألعمال الشركة واالتجار بها بعد الحصول على التراخيص الالزمة. القيام 
بجميع أنواع المقاوالت الخاصة باقامة وإدارة وصيانة وتشغيل المباني السكنية والتجارية والمقاوالت الخاصة بعمليات صيانة السيارات والمعدات 
لألفراد والشركات، واالشتراك مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمااًل شبيهة بأعمالها أو تدمجها فيها أو تنشيء شركات فرعية مملوكة لها 

أو مع الغير. 

يبلغ رأسمال الشركة 450.000.000 ريال سعودي ويتكون من 45.000.000 سهمًا، قيمة كل سهم 10 ريال سعودي مدفوعة بالكامل. 
تبدأ السنة المالية للشركة وشركاتها التابعة في أول شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر  ديسمبر من كل سنة ميالدية. 

٢- ملخص السياسات المحاسبية الهامة
يتم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة وفقًا لمبدأ التكلفـة التاريخية، )فيما عدا االستثمارات والتي تقيد حسبما سيرد في الفقرات التالية(، 
على أساس مبدأ االستحقاق وطبقا لمباديء المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، وتعتمد الشركة على نفس المباديء 
والسياسات المحاسبية إلعداد القوائم المالية  الموحدة. وفيما يلـي ملخصًا ألهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية  

الموحدة.

أسس توحيد الحسابات
تشمل القوائم المالية الموحدة الموجودات والمطلوبات ونتائج العمليات والتدفقات النقدية للشركة والشركات التابعة الموضحة أدناه والتي 
المسيطرة على  غير  الملكية  التوحيد. تحتسب حصة حقوق  يتم استبعادها عند  المجموعة  بين شركات  المعامالت واألرصدة  المجموعة.  تشكل 

أساس حقوق ملكية وصافي دخل الشركات التابعة.

وفيما يلي قائمة بالشركات التابعة التي يتم توحيد قوائمها المالية وكلها تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية وتسيطر الشركة علي كامل 
حصص حقوق الملكية فيها بشكل مباشر وغير مباشر:

نسبة الملكية  النشاط الرئيس للشركة اسم الشركة التابعة  

100%نقل المنتجات البترولية ومشتقاتهاشركة اسطول النقل 
100%اصدار دفاتر العبور ورخص القيادة الدولية شركة النادي السعودي للسيارات       
100%إقامة الورش الصالح السيارات والمعدات الثقيلة شركة استثمارات السيارات والمعدات 

مقاوالت عامة للمباني، إقامة وإدارة وصيانة وتشغيل المباني السكنية شركة النخلة األولى
والتجارية 

%100

100%استيراد وبيع المواد الغذائية والمشروبات والمرطبات والمعداتشركة نخلة ساسكو
100%خدمات االيواء )الموتيل(شركة واحة ساسكو

قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 26 نوفمبر 2014م تأسيس »شركة امتياز ساسكو« برأسمال 500 ألف ريال سعودى، علمًا بأنه تم االنتهاء من 
تسجيل العقد لدى وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 1436/3/21هـ الموافق 2015/1/12م، وجارى استكمال إجراءات اصدار السجل التجارى.

التقديرات المحاسبية
إن إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا للمباديء المحاسبية المتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على قيمة 
الموجودات والمطلوبات المقيدة وعلى اإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة فى تاريخ القوائم المالية الموحدة، وعلى مبالغ االيرادات 
والمصروفات خالل فترة القوائم المالية. وبالرغم من أن التقديرات مبنية على أفضل المعلومات واألحداث المتوفرة لدى اإلدارة فى تاريخ اصدار 

القوائم المالية الموحدة إال أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف اختالفًا غير جوهريًا عن هذه التقديرات.

تتم مراجعة هذه التقديرات واالفتراضات باستمرار. يتم إظهار أثر التعديالت الناتجة عن تغير التقديرات المحاسبية فى الفترة التي تحدث فيها إذا 
كان التعديل يتعلق بالسنة التي حدث فيها التغير فقط أو على السنة التي حدث فيها التغير والسنوات المقبلة إذا كان أثر التعديل يتعلق بالسنة 
التي حدث فيها التغير والسنوات المقبلة. إن أهم المناطق التي تخضع للتقدير واالفتراضات والتي تؤثر على السياسات المحاسبية المطبقة 

وبالتالي قد تؤثر على المبالغ المدرجة فى القوائم المالية هى كما يلي: 

- تقدير العمر اإلنتاجي المقدر والقيمة المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات.
- تقدير التكاليف للعقود طويلة األجل. 

- مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها.     
- المخصصات والمستحقات.

النقـد والنقد المماثل  
يتضمن النقـد والنقد المماثل النقديـة بالصناديق واألرصـدة والمرابحات البنكية واالستثمارات األخرى عالية السيولة القابلة للتحويل إلى مبالغ 

نقدية معلومة والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ شرائها.

الذمم المدينة
يتم إظهـار الذمم المدينة بالصافي بعد خصم المخصص المكون للذمـم التي يكون تحصيلها أمـرًا مشكوكا فيـه، والتي يتم تقديرها بمعرفة 

اإلدارة.    

المخـزون
يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل وتحدد التكلفة طبقًا لطريقة المتوسط المرجح.  

االستثمارات  
االستثمار في الشركات التابعة

يتم توحيد االستثمارات في الشركات التابعة التي يكون للشركة سيطرة عليها، وهي التي في الغالب تكون حصة الشركة فيها أكثر من 50% من 
رأس المال.

االستثمار في الشركات الزميلة
تتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزميلة، والتي يكون للشركة تأثيرًا مهمًا على سياساتها المالية والتشغيلية، وهي التي في الغالب 
تكون حصة الشركة فيها من 20% إلى 50% من رأس المال، وفقا لطريقة حقوق الملكية، والتي يتم بموجبها قيد االستثمارات عند الشراء بالتكلفة 
)بما في ذلك الشهرة، إن وجدت(، ويتم تعديلها بعد ذلك بالتغيرات التي تحدث بعد الشراء في صافي أصول الشركة الزميلة. ويظهر ما يخص 

الشركة من صافي دخل )خسارة( الشركات المستثمر فيها في قائمة الدخل.

االستثمار في األوراق المالية
يتم مبدئيا إثبات االستثمارات في رؤوس أموال الشركات التي ال يكون للشركة تأثيرا هاما عليها، وهي التي في الغالب تكون حصة الشركة فيها 
أقل من 20% من رأس المال، بالتكلفة. يتم تصنيف هذه االستثمارات، بحسب قصد اإلدارة، إلى استثمارات للمتاجرة إذا كان قصد اإلدارة بيعها 

في األجل القصير، أو متاحة للبيع إذا كان قصد اإلدارة من شرائها هو عدم بيعها في المستقبل القريب.
يتم قياس كال االستثمارين التي للمتاجرة والمتاحة للبيع في الفترات التالية لشرائها بالقيمة العادلة. تحدد القيمة العادلة على أساس القيمة 
السوقية فى حالة تداول تلك األوراق فى السوق المالية، أما بالنسبة لألوراق المالية غير المتداولة فيتم اإلبقاء عليها بالتكلفة فى حالة عدم توافر 
مؤشرات موثوق بها للقيمة العادلة. يتم عرض االستثمارات للمتاجرة ضمن األصول المتداولة ويتم قيد المكاسب أو الخسائر غير المحققة الناتجة 
عن إعادة التقييم ضمن قائمة الدخل. يتم عرض االستثمارات المتاحة للبيع ضمن األصول غير المتداولة ما لم تنوي اإلدارة بيعها خالل اإلثنى عشر 
شهرا الالحقة. ويتم قيد المكاسب أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم االستثمارات المتاحة للبيع ضمن حقوق الملكية بينما يتم إثبات 
المكاسب أو الخسائر المحققة في قائمة الدخل في الفترة التي حدثت فيها المكاسب أو الخسائر المحققة. عندما يكون هناك نقصا غير مؤقت 

في قيمة هذه االستثمارات أو دلياًل موضوعيًا على وجود هبوط في قيمتها، يتم تحويل الخسائر غير محققة إلى قائمة الدخل.

الممتلكات واآلالت والمعدات
تظهـر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفـة مخصومـًا منهـا االستهالكات المتراكمـة. تعتبر مصروفات االصالح والصيانة مصروفات ايرادية أما 
مصروفات التحسينات فتعتبر مصروفات رأسمالية. يتم احتساب االستهالكات على أساس العمر اإلنتاجى المقدر لألصل وفقـا لطريقة القسط 
الثابت. األصل المباع أو المستبعد واستهالكه المتراكـم يتم حذفهما من الحسابات بتاريخ البيع أو االستبعاد. وتقدر نسب استهالك الممتلكات 

واآلالت والمعدات حسب بنودها الرئيسة بالنسب المئوية التالية:
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ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م 

النسبة 

2-3%مباني 
10%اآلالت والمعدات والمقطورات وأليات النقل 

10%األثاث والمفروشات 
15%الحاسب اآللي  

10 -20%السيارات والشاحنات 
25%أجهزة االتصاالت والهواتف  

10%األجهزة الكهربائية   
15%اللوحات اإلعالنية 
3 -10%تحسينات المباني 

مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
يتم تكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في القوائم المالية وفقًا لمتطلبات نظام العمل والعمال السعودي على أساس الفترة التي 

أمضاها الموظف في الخدمة. 

الموجودات غير الملموسة
يتم رسملة المصروفات التي يتوقع أن يكون لها منفعة مستقبلية كمصروفات مؤجلة، ويتم إطفاؤها على فترة سبع سنوات وفقًا لطريقة 

القسط الثابت.

تحقق االيرادات 
يتم تحقيق المبيعات عند أداء الخدمة أو تسليم البضاعة، كما يتم إثبات االيرادات األخرى عند تحققها.

المصروفـات
جميع المصروفات المباشرة المتعلقة بتحقيق ايرادات النشاط من رواتب وأجور وتكاليف البضاعة والتكاليف غير المباشرة المحملة على االيرادات 
والتوزيع،  التسويق  ومصاريف  المبيعات،  موظفي  رواتب  وتشمل  والتسويق،  بالبيع  المتعلقة  المصروفات  المبيعات.  تكلفة  ضمن  تسجل 
والتكاليف غير المباشرة المحملة على المبيعات تسجل ضمن مصاريف البيع والتسويق.  تسجل باقي المصروفات ضمن المصروفات العمومية 

واإلدارية. يتم توزيع المصروفات المشتركة بين تكلفة المبيعات والمصروفات العمومية واإلدارية و البيعية والتسويقية وفقا ألسس ثابتة.

مخصص الزكاة الشرعية 
الزكاة في  الزكاة لكل فترة مالية على حدة وفقًا ألحكام وقواعد  للزكاة، تقوم الشركة باحتساب وإثبات مخصص  المالية  طبقًا لمعيار المحاسبة 
المملكة العربية السعودية على أساس مبدأ االستحقاق. أيـة تعديالت قد تنتج عند الربط النهائي للزكاة يتم تسجيلها ضمن قائمة الدخل فى الفترة 

التي يتم استالم الربط النهائى فيها، حيث يتم حينئذ تسوية المخصص. 

االحتياطي النظامي
احتياطي نظامي بنسبة 10 % من  العربية السعودية والنظام األساسي للشركة يتم تكوين  المملكة  الشركات في  تمشيا مع متطلبات نظام 

صافى الدخل السنوى، ويجوز التوقف عن هذا التكوين حينما يبلغ رصيد هذا االحتياطي 50% من رأس المال المدفوع. 

االحتياطي اإلتفاقي 
وفقًا لما ورد في النظام األساسي للشركة يتم تجنيب 5% من صافي الدخل السنوي لتكوين االحتياطي اإلتفاقي ويجوز للجمعية العامة العادية 

التوقف عن هذا االقتطاع متى بلغ رصيد هذا االحتياطي 25% من رأس المال.
 طبقًا الجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والثالثون المنعقدة بتاريخ 1435/06/29هـ الموافق 29إبريل 2014م تم الموافقة على إيقاف احتساب 

االحتياطى اإلتفاقى اعتبارًا من نهاية العام المالي 2013م وتحويل رصيده البالغ 13.073.430 ريال سعودى إلى االحتياطي النظامي.

الهبوط في قيمة الموجودات غير المتداولة
يتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي النظر في وجود مؤشرات على وجود الموجودات غير المتداولة للتأكد من أى دليل على وقوع أى خسارة ناتجه عن 

هبوط في قيمة األصول. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحديد حجم هذه الخسارة. وفي 
الحاالت التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل بمفـرده، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة القابلة 

لتوليد النقد التي ينتمي إليها ذلك األصل. 
 

القيمة  الدفترية، عندئذ تخفض  بأقل من قيمته  النقد  لتوليد  القابلة  الوحدة  أو  القابل لالسترداد لألصل  المبلغ  التي يقدر فيها  الحاالت  وفي 
الدفترية لذلك األصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد إلى القيمة القابلة لالسترداد لها، ويتم إثبات خسائر االنخفاض في قيمة األصل كمصروفات 

في قائمة الدخل للفترة المالية التي تحدث فيها. 

وإذا ما تم الحقًا عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد إلى القيمة 
المعدلة القابلة لالسترداد له، على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم 
إثبات خسارة االنخفاض في قيمة ذلك األصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس قيد خسارة االنخفاض في 

القيمة كايرادات في قائمة الدخل للفترة المالية التي تحدث فيها.

العمالت األجنبية
تمسك الشركة حساباتها بالريال السعودى ويتم تحويل المعامالت التي تتم بالعملة األجنبية إلى الريال السعودي وفقًا ألسعار الصرف السائدة 
عند إجراء المعاملة. ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة إلى الريال 
السعودي وفقًا ألسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. إن المكاسب والخسائر الناتجة عن التسديدات أو تحويل العمالت األجنبية يتم إدراجها 

ضمن قائمة الدخل الموحدة.

ربح السهم 
القائمـــة خـــالل السنة. علما بأن جميع أسهم رأس مال  يتم احتساب ربح السهم األساس باستخدام المتوسط المرجح لعدد األسهــم العاديـــة 

الشركة أسهم عادية.

3- نقــد ونقــد مماثل
      كما في 3١ ديسمبر 

٢٠١٤م
ريـال سعودى

٢٠١3م
ريـال سعودى

71.780.49939.957.371نقد لدى البنوك  

111.000.00091.000.000ودائع  قصيرة األجل

182.780.499130.957.371

٤- ذمم مدينة، صافي
      كما في 3١ ديسمبر 

٢٠١٤م
ريـال سعودى

٢٠١3م
ريـال سعودى

27.129.26917.014.307عمالء المحطات والمستأجرين   

11.860.8988.582.550عمالء النادي السعودي للسيارات   

59.70058.112عمالء اسطول النقل 

39.049.86725,654.969

)4.070.756()4.162,117(مخصص الديون المشكوك في تحصيلها   

34,887,75021.584.213
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ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م 

٥- مخــــزون
      كما في 3١ ديسمبر 

٢٠١٤م
ريـال سعودى

٢٠١3م
ريـال سعودى

18.744.33815.304.413بضائع ومواد بترولية    

2.421.8991.810.672دفاتر المرور الجمركي والرخص الدولية    

135,000135,000مخزون قطع غيار

21.301.23717.250.085

6- دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
      كما في 3١ ديسمبر 

٢٠١٤م
ريـال سعودى

٢٠١3م
ريـال سعودى

24.110.65420.499.351مصروفات مدفوعة مقدمًا 

19.569.58216.709.360دفعات مقدمه لمقاولين 

6.438.6275.824.418دفعات مقدمه لموردين 

6.271.7717.102.736تأمينات لدى الغير 

2.768.8851.977.407سلف وقروض الموظفين 

2.166.873542.396أخـــرى 

32.667.25429.176.937مطالبات جمركية  

93.993.64681.832.605

 )10.166.297()14.479.049(مخصص مطالبات جمركية   

79.514.59771.666.308

7- مستحقات من طرف ذو عالقة  
الفائقة )شركة ذات مسؤولية  للصيانة  السعودية األسترالية  الشركة  بتأسيس  الموافق 10 ديسمبر2011م  بتاريخ 1433/01/15هـ  الشركة  قامت 
والمعدات  السيارات  لخدمات  السعودية  الشركة  تمتلك  العقد  أستراليا. وبموجب هذا  التراتيون  بالشراكة مع شركة  التأسيس(  تحت   – محدودة 

)ساسكو( 70% من قيمة حصص الشركة الجديدة المشار إليها أعاله بما يعادل 700 الف دوالر أميركي أو ما يعادله بالريال السعودى. 

بلغ نصيب الشركة في رأس المال المدفوع باإلضافة إلى مبالغ لتمويل تكاليف ما قبل التأسيس كما في 31 ديسمبر 2014م بمبلغ 5.8 مليون 
ريال سعودي )31 ديسمبر 2013م: مبلغ 4.5 مليون ريال سعودي(.

الفائقة  الشركة السعودية األسترالية للصيانة  الموافقة على تصفية  بتاريخ 2014/11/26م  انعقدت  التي  الشركة فى جلسته  إدارة  قرر مجلس 
بسبب عدم تحقيق الغرض الذي أسست من أجله ولصعوبة استكمال إجراءات تسجيل الشركة وفقًا لنظام االستثمار األجنبي بالمملكة العربية 

السعودية، وجاري استكمال مايلزم من إجراءات للبدء فى إجراءات التصفية.

      كما في 3١ ديسمبر 

٢٠١٤م
ريـال سعودى

٢٠١3م
ريـال سعودى

5.765.9074.478.468مستحقات من طرف ذو عالقة

     -)3.500.000(مخصص خسائر تصفية

2.265.9074.478.468

٨- استثمارات وموجودات مالية 
      كما في 3١ ديسمبر 

٢٠١٤م
ريـال سعودى

٢٠١3م
ريـال سعودى

     -19,422,800استثمارات مقتناة لغرض المتاجرة )8أ(

44.348.337153.796.960استثمارات متاحة للبيع في أسهم شركات متداولة )8ب(

6.190.50053.690.490استثمارات متاحة للبيع فى أسهم وحصص شركات غير متداولة )8ج(

69,961,637207,487,450

8أ. استثمارات مقتناة لغرض المتاجرة
تتمثل االستثمارات المقتناة لغرض المتاجرة كما فى 31 ديسمبر 2014م البالغة 19,422,800 ريال سعودي )2013:ال شئ( فى محفظة أوراق 
مالية تدار بمعرفة شركة السعودي الفرنسي كابيتال بلغت التكلفة االسمية للمحفظة كما فى 31 ديسمبر 2014م مبلغ 20,697,815 مليون ريال 

سعودي ) 2013م: ال شئ(

8ب. استثمارات متاحة للبيع فى شركات متداولة
تتمثل االستثمارات المتاحة للبيع في أسهم شركات متداولة، استثمارات الشركة فى أسهم شركات مساهمة سعودية مدرجة فى سوق االسهم 

السعودية، وفيما يلي حركة تلك االستثمارات خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر:
      كما في 3١ ديسمبر 

٢٠١٤م
ريـال سعودى

٢٠١3م
ريـال سعودى

175,469,681175,469,681رصيد أول السنة )بالتكلفة(

)21,672,721()3,694,865(خسائر غير محققة من إعادة تقييم استثمارات

-)189,937,473(تكلفة أسهم مباعة خالل السنة

-62,510,994إضافات خالل السنة

44,348,337153,796,960رصيد أخر السنة 

تم توقيع إتفاقية إدارة محفظة استثمارية مع شركة االهلي المالية خالل السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2014م وذلك بغرض تنويع استثمارات 
ومصادر دخل الشركة. بلغت التكلفة االسمية للمحفظة كما فى 31 ديسمبر 2014م  مبلغ 48,043,202 مليون ريال سعودي.

8ج. استثمارات متاحة للبيع  فى أسهم وحصص شركات غير متداولة 
      كما في 3١ ديسمبر 

٢٠١٤م
ريـال سعودى

٢٠١3م
ريـال سعودى

4.565.5004.565.500شركة الشرق األوسط للبطاريات

47.499.990    -شركة التصنيع وخدمات الطاقة 

1.500.0001.500.000الشركة الوطنية للسياحة 

125.000125.000شركة السباق المحدودة 

6.190.50053.690.490

قامت الشركة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م ببيع كامل حصتها في شركة التصنيع وخدمات الطاقة )شركة مساهمة سعودية 
مقفلة )البالغة عدد 4,749,999 سهمًا بمبلغ 94.999.980 ريال سعودى محققه بذلك أرباح من عملية البيع عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2014م بمبلغ 47.5 مليون ريال سعودى.
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ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م 

9- ممتلكات وآالت ومعدات، صافي 

أراضـي

ريـال سعودى

مبانـي

ريـال سعودى

األثاث 
والمفروشات

 

ريـال سعودى

السيارات 
والشاحنات

ريـال سعودى

اآلالت 
والمعدات 

والمقطورات 
وآليات النقل

ريـال سعودى

أجهزة 
االتصال 

والهواتف

ريـال سعودى

الحاسب 
اآللي 

والبرامج

ريـال سعودى

األجهزة 
الكهربائية

ريـال سعودى

اللوحات 
اإلعالنية

ريـال سعودى

تحسينات 
على المباني

ريـال سعودى

مجموع 

ريـال سعودى

التكلفة: 

720,630,854 20,664,294 9,050,858 18,464,751 6,751,761 1,447,009 33,244,632 22,371,853 17,588,679 292,331,052 298,715,965 الرصيد كما في 1 يناير 2014م  

160,136,845 12,708,150 238,110 2,160,487 1,749,940 -6,974,374 1,174,200 180,095 94,014,088 40,937,401 المحول من مشروعات تحت التنفيذ

20,398,873 424,029 2,112,008 2,287,580 673,655 1,300 3,155,253 3,199,095 671,878 -7,874,075 إضافات 

)16,339,734()1,140,063()285,542()614,240()126,557()590()3,933,002()44,950()643,923()9,550,867(- إستبعادات 

884,826,838 32,656,410 11,115,434 22,298,578 9,048,799 1,447,719 39,441,257 26,700,198 17,796,729 376,794,273 347,527,441 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2014م

االستهالك المتراكم:

)183,224,212()2,051,560()4,180,991()11,257,652()3,191,221()1,418,777()18,854,866()7,561,824()13,902,482()120,804,839(-الرصيد كما في 1 يناير 2014م

)18,253,988()2,420,402()838,465()1,004,752()911,578()15,712()2,285,716()2,163,710()554,437()8,059,216(-استهالك السنة 

10,532,215 137,085 176,379 557,962 41,758 589 3,279,326 23,154 619,293 5,696,669 -استبعادات

)190,945,985()4,334,877()4,843,077()11,704,442()4,061,041()1,433,900()17,861,256()9,702,380()13,837,626()123,167,386(-الرصيد كما في 31 ديسمبر 2014م

صافي القيمة الدفترية:

693,880,853 28,321,533 6,272,357 10,594,136 4,987,758 13,819 21,580,001 16,997,818 3,959,103 253,626,887 347,527,441 في 31 ديسمبر 2014م

537,406,642 18,612,734 4,869,867 7,207,099 3,560,540 28,232 14,389,766 14,810,029 3,686,197 171,526,213 298,715,965 في 31 ديسمبر 2013م

يتضمن بند األراضي أراضي تم رهنها لصالح البنك العربي الوطني بلغت تكلفتها كما فى 31 ديسمبر 2014م مبلغ 82.4 مليون ريال سعودي 
)عام 2013م: مبلغ  44.6 مليون ريال سعودي(.

تتضمن قيمة األراضى عدد من أراضى المحطات تم رهنها لصالح البنك السعودى الفرنسى بلغت تكلفتها  كما في 31 ديسمبر 2014م مبلغ 76 
مليون ريال سعودى )عام 2013م: مبلغ  76 مليون ريال سعودي(. )ايضاح 10ب(. 
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١٠- موجودات غير ملموسة
      كما في 3١ ديسمبر 

٢٠١٤م
ريـال سعودى

٢٠١3م
ريـال سعودى

5.130.9845.385.240التكلفة في أول السنة

2.974.090615.744إضافات خالل السنة

)870.000(-تسويات

8.105.0745.130.984التكلفة في نهاية السنة

)1.752.574()2.351.321(اإلطفاء المتراكم أول السنة

)598.747()436.230(إطفاء السنة

)2.351.321()2.787.551(اإلطفاء المتراكم نهاية السنة

5,317,5232.779.663

١١- تمويل مرابحات وقروض طويلة وقصيرة األجل

أ( البنك العربى الوطنى
أبرمت الشركة مع البنك العربى الوطنى إتفاقية تسهيالت ائتمانية مرابحة بتاريخ 2 ديسمبر 2013م وتم تعديل هذه اإلتفاقية بتاريخ 10 نوفمبر 
2014م لتمويل نفقات رأسمالية بقيمة قدرها 48.7 مليون ريال سعودى باإلضافة إلى تسهيالت سندات وضمانات بقيمة قدرها 50 مليون ريال 
سعودي تنتهي في 30 سبتمبر 2015م،و هذه التسهيالت مضمونة مقابل إيداع صكوك عقارية لصالح البنك العربى الوطنى بمبلغ 131 مليون 

ريال سعودى ومقابل سند ألمر بمبلغ 99 مليون ريال.

ب( البنك السعودى الفرنسى
أبرمت الشركة مع البنك السعودى الفرنسى بتاريخ 13 اغسطس 2012م إتفاقية تمويل مرابحة بقيمة إجمالية قدرها 255 مليون ريال سعودى عبارة 
عن تسهيالت خطابات ضمان بقيمة 70 مليون ريال وتسهيالت قروض عقارية بقيمة 90 مليون ريال سعودى وقروض لتمويل وتطوير المحطات 
بمبلغ 55 مليون ريال سعودى، وتمويل قصير األجل بمبلغ 20 مليون ريال سعودي، وتسهيالت استيراد متعددة األغراض قصيرة األجل بمبلغ 20 
مليون ريال سعودى وهى سارية المفعول حتى 31 يوليو 2015م. ولقاء هذه التسهيالت تم تقديم سندات ألمر قيمتها 255 مليون ريال سعودى 
تدفع عند الطلب لتغطية كافة التسهيالت وتم رهن عدد من أراضى المحطات لصالح البنك السعودى الفرنسى بتكلفة قدرها 76.063.531 ريال 

سعودى.

ج( البنك األهلي
أبرمت الشركة مع البنك األهلى إتفاقية تسهيالت بقيمة قدرها 25.700.000 ريال سعودى لتمويل متطلبات رأس المال العامل وتسهيل معامالت 
مقايضة هامش الربح حسب االحتياجات االعتيادية للشركة وهى سارية حتى 30 ابريل 2015م. كما تم إبرام إتفاقية أخرى بقيمة 92 مليون ريال 
سعودى بضمان رهن أسهم محلية وسند ألمر بقيمة 115.7 مليون ريال سعودي وذلك لتمويل التوسع فى إنشاء أو االستحواذ على المحطات 

وهى سارية حتى 1 يونيو 2019م. 

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م 

وفيما يلي حركة القروض خالل الفترة المنتهية في 31 ديسمبر :
      كما في 3١ ديسمبر 

٢٠١٤م
ريـال سعودى

٢٠١3م
ريـال سعودى

255.837.242150.144.775الرصيد فى أول السنة

110.816.802136.361.489المستلم خالل السنة

)30.669.023()88,010,596(المسدد خالل السنة

278,643,448255.837.241الرصيد كما في 31 ديسمبر

يخصم:

-24.695.616قروض قصيرة األجل

95.797.83451.227.969األقساط المتداولة من مرابحات وقروض طويلة األجل

158.149.998204.609.272مرابحات وقروض طويلة األجل 

١٢- ذمم دائنة 
      كما في 3١ ديسمبر 

٢٠١٤م
ريـال سعودى

٢٠١3م
ريـال سعودى

26.882.57319.546.183موردو مواد بترولية

13.626.9401.052.105موردو بضائع وخدمات

40.509.51320.598.288

١3- مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 
      كما في 3١ ديسمبر 

٢٠١٤م
ريـال سعودى

٢٠١3م
ريـال سعودى

10.927.1829.154.959مصروفات مستحقة

18.574.82412.143.837ايرادات محصلة مقدمًا

7.730.4028.153.177ضمان حسن تنفيذ

1.421.0021.523.007أمانات للغير

617.39478.827أخرى

39.270.80431.053.807
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١٤- مستحقات المساهمين 
      كما في 3١ ديسمبر 

٢٠١٤م
ريـال سعودى

٢٠١3م
ريـال سعودى

2.339.0502.349.650فوائض  اإلكتتاب ـــ عند التأسيس

1.537.8921.538.792فوائض اإلكتتاب  ـــ القسط الثانى

17,002,24017,063,014أسهم مباعة بالمزاد

2.120.5482.124.814فوائض تخفيض رأس المال

14,880,03413,058,474توزيعات أرباح

37.879.76436.134.744

١٥- مخصص الزكاة الشرعية 
حصلت الشركة خالل عام 2013م على موافقة مصلحة الزكاة والدخل على تقديم إقرار زكوي موحد لكل من الشركة وشركاتها التابعة طبقا لخطاب 

المصلحة رقم 1434/16/7294. 
إن العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة هي كما يلـي:

      كما في 3١ ديسمبر 

٢٠١٤م
ريـال سعودى

٢٠١3م
ريـال سعودى

688,862,604 626.012.233حقوق المساهمين   

49,556,540 94.099.330صافي الدخل المعدل 

273,527,867 177.810.584إضافات  

)838,787,687()791.550.290(حسميات 

106.371.857173.159.324 اإلجمالي 

106.371.857173.159.324الوعاء الزكوي 

وفيما يلي حركة مخصص الزكاة الشرعية خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر:
      كما في 3١ ديسمبر 

٢٠١٤م
ريـال سعودى

٢٠١3م
ريـال سعودى

 5.362.773 9.084.105الرصيد فى أول السنة 

)607.651()7.786.950(المسدد خالل السنة

 4.328.983 3.036.000المكون خالل السنة

 9.084.105 4.333.155الرصيد كما في 31 ديسمبر

قدمت الشركة إقراراتها الزكوية وسددت المستحق عليها حتى السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2013م وحصلت على شهـــادة زكــاة مقيدة حتى 
العام المذكور. استلمت الشركة الربوط الزكوية النهائية من قبل مصلحة الزكاة والدخل عن األعوام من 2000م وحتى 2008م وبلغت قيمة صافي 
فروقات الربوط الزكوية المستحقة على الشركة مبلغ 6.052.264 ريال سعودي وقدمت الشركة إعتراض لدي لجنة االستئناف مازال تحت الدراسة، 
لم تنهي الشركة موقفها الزكوي مع مصلحة الزكاة والدخل حتى تاريخ اصدار هذه القوائم المالية كما لم تتسلم الشركة أي ربوط زكوية من مصلحة 

الزكاة والدخل عن األعوام من 2009م وحتي 2013م.

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م 

١6- المصروفات العمومية واإلدارية 
      كما في 3١ ديسمبر 

٢٠١٤م
ريـال سعودى

٢٠١3م
ريـال سعودى

14.475.39512.788.278رواتب وأجور وما في حكمها

1.200,000639.510مكافأة العضو المنتدب

228.000189.000بدالت حضور اعضاء مجلس اإلدارة

697.349658.999ايجارات

1.609.752632.254أتعاب مهنية واستشارات

1.037.7611.040.722استهالك

436.230598.747اطفاءات

4.312.7524.670.222مخصص مطالبات جمركية

     -91.361مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

1.293.648766.730مصروفات بنكية

117.155107.425مصاريف صيانة

88.828138.615كهرباء ومياة 

84.33346.327تأمين

140.96792.635قرطاسية ومطبوعات

742.744467.108أخرى

26.556.27522.836.572

١7- االيرادات األخرى 
      كما في 3١ ديسمبر 

٢٠١٤م
ريـال سعودى

٢٠١3م
ريـال سعودى

2.101.8178,696,094أرباح رأسمالية

1,035,622462,284غرامات تأخير

787,711100,556ايرادات ودائع

1,024,1701,190,395أخرى

4.949.32010.449.329
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١٨- المعلومات القطاعية 
القطـاع عبـارة عن جـزء أساس من الشركة يقوم ببيع / تقديم خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم ببيع/ تقديم خدمات في بيئة اقتصادية معينة 

)قطاع جغرافي( وتختلف أرباحه وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات األخرى. تتبع الشركة قطاع األعمال للتقرير عن معلوماتها القطاعية. 
تتمثل قطاعات الشركة فى : 

قطاع التجزئة والتشغيل ويشتمل على أنشطة تشغيل المحطات من بيع المحروقات.
قطاع االستثمارات ويشتمل على نشاط االستثمار في الشركات األخرى واالستثمارات في األوراق المالية.  

قطاع النادي السعودي للسيارات وهو القطاع الذي يقوم باصدار دفاتر العبور الجمركية ورخص القيادة الدولية. 
قطاع خدمات اسطول النقل وهو القطاع الذي يقوم بخدمات نقل المواد الخاصة بتشغيل المحطات. 

وفيما يلي بعض البيانات المالية لتلك القطاعات للسنة المنتهية في:

قطاع
التجزئة 

والتشغيل

ريـال سعودى

قطاع
االستثمارات

ريـال سعودى

قطاع 
النادي 

السعودي 
للسيارات

ريـال سعودى

قطاع 
اسطول 

النقل 

ريـال سعودى

تسويات

ريـال سعودى

المجموع

ريـال سعودى

3١ ديسمبر ٢٠١٤م 

1,131,723,080 )31,391,637(21,018,992 35,350,762 6,927,819 1,099,817,144 مجموع الموجودات 

405,682,362 )24,891,637(13,213,272 14,588,672 171,491 402,600,564 مجموع المطلوبات

453,370,500 )10,905,180(10,260,305 23,184,295 -430,831,080 صافي المبيعات 

77,361,462 ---6,725,305 70,636,157 ايرادات االستثمارات

8,547,329 -1,493,672 7,621,404 )79,450()488,297(الدخل من العمليات الرئيسية  

3١ ديسمبر ٢٠١3م 

1,085,496,796 )35,462,093(18,592,283 32,770,178 621,758 1,068,974,670 مجموع الموجودات 

356,834,563 )29,627,390(12,289,741 19,237,615 345,139 354,589,458 مجموع المطلوبات 

368,906,614 )9.604.042(8,944,875 24,683,534 -344,882,247 صافي المبيعات 

26,188,366 ----26,188,366 ايرادات االستثمارات

8,440,800 -936,098 8,221,043 )111,950()604,391( الدخل من العمليات الرئيسية 

١9- توزيعات  أرباح للمساهمين
أقر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 26 نوفمبر 2014م توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2014م بمبلغ 

33,750,000 ريال سعودي بواقع 0.75 ريال سعودي لكل سهم، والتي استحقت للمساهمين بتاريخ 2014/12/01م.
أقر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 15 يوليو 2014م توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف األول من العام المإلى 2014م بمبلغ إجمالي 

قدرة 33.750.000 ريال سعودي بواقع 0.75 ريال سعودى لكل سهم.
كما أقرت الجمعية العامة العادية الثانية والثالثون التي انعقدت بتاريخ 18 يناير 2015م قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة 

عن النصف األول والثاني من عام 2014م.

كما أقرت الجمعية العامة العادية الحادية و الثالثون للشركة والمنعقدة بتاريخ 1435/6/29هـ الموافق 29 إبريل 2014م توزيع أرباح نقدية للمساهمين 
عن عام 2013م بمبلغ إجمالي قدره 33,750,000 ريال سعودي بواقع 0.75 ريال سعودي لكل سهم.

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م 

٢٠- الزيادة المقترحة لرأس المال
أوصى مجلس إدارة الشركة بتاريخ 26 نوفمبر 2014م بإقرار زيادة لرأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة بواقع عدد 
واحد سهم لكل خمس أسهم عن طريق تحويل 90 مليون ريال سعودى من حساب األرباح المبقاة ليصبح عدد األسهم بعد الزيادة 54 مليون سهم 

ورأس المال بعد الزيادة 540 مليون ريال سعودى.
أصدر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 29 ديسمبر 2014م قرارًا الحاقيًا بتعديل القرار السابق، بتعديل طريقة زيادة رأس المال لتصبح من خالل تحويل 
مبلغ 40 مليون ريال سعودى من اإلحتياطى النظامى ومبلغ 50 مليون ريال سعودي من األرباح المبقاة، وستقوم الشركة بإتخاذ اإلجراءات الالزمة 

المتعلقة بذلك وفقًا لألنظمة المعمول بها.

٢١- االرتباطات الرأسمالية وااللتزامات المحتملة     
لدى الشركة وشركاتها التابعه ارتباطات رأسمالية تتعلق بإنشاء أصول وممتلكات كما في 31 ديسمبر 2014م بمبلغ إجمالي قدره  39.9 مليون ريال 

سعودي )2013م : مبلغ  29.5 مليون ريال سعودي (. 
لدى الشركة وشركاتها التابعة التزامات محتملة تخص ضمانات بنكية كما في 31 ديسمبر 2014م بمبلغ 105 مليون ريال سعودي )2013م: مبلغ 

76.7 مليون ريال سعودي(.     

٢٢- األحداث الالحقة
أقرت الجمعية العامة العادية الثانية والثالثون التي انعقدت بتاريخ 2015/01/18م  الموافقة على استحواذ الشركة على حصة تقدر بنسبة %95 
من حصص رأس المال لشركة زيتي للخدمات البترولية )شركة ذات مسؤولية محدودة( بمبلغ 55.100.000 ريال سعودي، وكذلك استحواذ شركة 

استثمارات السيارات والمعدات )شركة تابعة( على نسبة 5% من حصص رأس المال والمقدرة بمبلغ 2.900.000 ريال سعودي.

٢3- األدوات المالية وإدارة المخاطر
تتكون األدوات المالية المقيدة في قائمة المركز المالي للشركة بشكل أساسي من النقد لدى البنوك والذمم المدينة والموجودات األخرى والذمم 

الدائنة والقروض والمطلوبات األخرى. 

مخاطر االئتمان 
إن مخاطر االئتمان تتمثل في اخفاق أحد األطراف في أداة ماليـــة في الوفـــاء بالتزامـــه والتسبب في تكبـــد الشركة خسارة مالية.

إن األدوات المالية الخاصة بالشركة التي يمكن أن تتعرض لمخاطر االئتمان تتضمن بشكل أساس النقدية بالبنوك وذمم العمالء. تقوم الشركة 
بايداع أموالها فى مصارف مالية ذات موثوقية وقدرة ائتمانية عالية كما أن لدى الشركة سياسة بخصوص حجم األموال المودعــة فى كل مصــرف 
وال تتوقــع اإلدارة وجود مخاطر ائتمان هامة تنتج مــن ذلك. كما ال تتوقع اإلدارة أن تتعرض لمخاطــر ائتمان هامــة من حسابات العمـــالء نظـــرًا ألن 

لديهـــا قاعدة عريضة من العمالء التي تعمل فى أنشطة مختلفة ومواقع متعددة كما أنها تقوم بمراقبة الذمم المدينة القائمة دوريًا.  
    

مخاطر سعر الصرف األجنبي  
تنتج مخاطــر سعر الصرف األجنبي من التغيرات والتذبذبات في قيمة األدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار العمالت األجنبية. 

لم تقم الشركة بأية عمليات ذات أهمية نسبية بالعمالت عدا الريال السعودي والدوالر األمريكي. وحيث أن سعر صرف الريال السعودي مثبت 
مقابل الدوالر األمريكي، فإن األرصدة بالدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر عمالت هامة. تراقب إدارة الشركة تقلبات أسعار العمالت وتعتقد أن 

مخاطر العمالت غير جوهرية.
 

مخاطر أسعار العموالت  
لألدوات  العادلة  القيم  أو  المستقبلي  الربح  على  تؤثر  التي  الفائدة  معدالت  في  المحتملة  والتذبذبات  التغيرات  من  العموالت  مخاطر  تظهر 

المالية.    
تخضــع الشركة لمخاطر العمــوالت على مطلوباتها التي تدفع عليها عموالت والمتمثلة في أرصدة التسهيالت البنكية والمبالغ المالية المستحقة 
بموجب تمويل إسالمي، تسعــى الشركة لتقليل مخاطــر مـعــدل الفائدة من خالل مراقبة التذبذبات المحتملة في معدالت الفائدة وتقوم بالتحوط 

لهــذه المخاطر عند الحاجة لذلك، تعتقد إدارة الشركة أن مخاطر سعر الفائدة غير جوهرية حاليًا.
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مخاطر السيولة 
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبــات المالية حال استحقاقها. تتم مراقبة احتياجات السيولة 

على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات عند استحقاقها. 

تتكون المطلوبات المالية المتداولة للشركة من التمويـــل بالمرابحــــة والذمــــم الدائنـــة والمطلوبات األخــــــرى، تعمل الشركة على الحد من مخاطر 
السيولة عن طريق التأكد من توفر تسهيالت بنكية، باإلضافة إلى إجراء موائمة بين فترات تحصيل أرصدة العمالء وفترات سداد أرصدة الموردين 

واألرصدة الدائنة األخرى.

القيمة العادلة
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن أن تتم به مبادلة أصل أو سداد التزام بين أطراف مطلعة وراغبة في التعامل وبشروط تعامل عادلة. ال تعتقد 

اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالشركة تختلف كثيرًا عن قيمتها الدفترية.

٢٤- أرقام المقارنة  
تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لتتوافق مع تبويب السنة الحالية.

٢٥- إعتماد القوائم المالية الموحدة
اعتمدت هذة القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة في تاريخ 23 فبراير 2015م. 

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م 
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