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	مجلس	اإلدارة	



األستاذ/	إبراهيم	بن	محمد	الحديثي

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس اللجنة التنفيذية

المؤهالت والخبرات:

رجـل أعمـال، الشـهادة الثانويـة، خبـرة أكثـر مـن أربعين عامًا في مجال إدارة الشـركات، شـغل عدد من المناصـب من ضمنها 
نائـب رئيـس مجلـس الغـرف التجاريـة السـعودية، شـارك فـي العديـد مـن مجالـس إدارات شـركات مسـاهمة مدرجـة وغيـر 
مدرجـة فـي السـوق الماليـة السـعودية مثـل شـركة نجمـة المدائن وشـركة أكـوان العقاريـة وشـركة إبراهيم محمـد الحديثي 
لالسـتثمار وشـركة زوايـا العقاريـة وشـركة نهـاز لالسـتثمار وغيرهـا مـن الشـركات التـي تعمـل فـي مجـال العقـار والخدمـات 

واالسـتثمار والخدمـات الماليـة داخـل وخـارج المملكة.

الوظائف السابقةالوظائف الحالية

رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن.	 

رئيس مجلس إدارة شركة إبراهيم محمد الحديثي لالستثمار.	 

رئيس مجلس إدارة شركة ُملكية لالستثمار.	 

عضو مجلس إدارة شركة نهاز لالستثمار.	 

رئيس مجلس إدارة شركة زوايا العقارية.	 

رئيس مجلس إدارة شركة بلدا للمجمعات التجارية المتخصصة.	 

رئيس مجلس إدارة شركة أكوان العقارية.	 

نائب رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية.	 

رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية بالخرج.	 

عضو المجلس المحلي لمحافظة الخرج.	 

عضو مجلس إدارة شركة سوليدرتي.	 

األستاذ/	ناصر	بن	عبداهلل	العوفي	

عضو مجلس اإلدارة

المؤهالت والخبرات:

شـهادة الماجسـتير فـي المحاسـبة وشـهادة ماجسـتير فـي إدارة األعمـال مـن جامعـة جنـوب نيوهامبشـير فـي الواليـات 
المتحـدة األمريكيـة باإلضافـة إلـى شـهادة البكالوريـوس فـي المحاسـبة مـن جامعـة الملـك سـعود، وخبـرة أكثـر مـن أربعـة 
مـن  العديـد  فـي  شـارك  واالسـتراتيجية،  واإلداريـة  الماليـة  واالستشـارات  المسـاهمة  الشـركات  إدارة  فـي  عامـًا  وثالثيـن 
مجالـس إدارات شـركات مسـاهمة واللجـان التابعـة للمجلـس )لجنـة المراجعـة( مثـل شـركة الجـوف الزراعيـة وشـركة طيبـة 

الصناعيـة. المتحـدة  وشـركة أسـمنت 

الوظائف السابقةالوظائف الحالية

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة األسمنت المتحدة 	 
الصناعية.

عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة بشركة مكيال المالية.	 

رئيس لجنة المراجعة بشركة الخزف السعودي.	 

عضو لجنة المراجعة بشركة بحر العرب ألنظمة المعلومات.	 

السـيارات 	  لخدمـات  السـعودية  بالشـركة  المراجعـة  لجنـة  رئيـس 
والمعدات )ساسكو(.

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة تكافل الراجحي.	 

مدير إدارة الشـئون المالية واإلدارية واالسـتثمار بالشـركة السـعودية 	 
للصناعات الدوائية.

مسـاعد المديـر العـام للشـئون الماليـة واإلدارية بالشـركة السـعودية 	 
لتجارة المواشي.

مدير إدارة الشئون المالية واإلدارية بشركة طيبة لالستثمار. 	 

رئيس لجنة المراجعة بشركة الجوف الزراعية.	 

عضو لجنة المراجعة بشركة طيبة القابضة.	 

األستاذ/	سلطان	بن	محمد	الحديثي	

نائب رئيس مجلس اإلدارة - العضو المنتدب - عضو اللجنة التنفيذية

المؤهالت والخبرات:

بكالوريـوس فـي المحاسـبة مـع مرتبـة الشـرف مـن جامعـة الملـك سـعود، ماجسـتير فـي إدارة األعمـال )MBA( مـن كليـة 
لنـدن لألعمـال، تقلـد مناصـب قياديـة فـي عـدد مـن الشـركات العامـة والخاصـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية، لديـه خبـرة 
فـي إعـادة هيكلـة الشـركات والتخطيـط االسـتراتيجي إضافـة إلـى إدارة االسـتثمارات فـي األوراق الماليـة والملكيـة الخاصـة 
واالسـتثمار العقـاري، شـارك فـي عضويـة مجالـس اإلدارات واللجـان فـي عـدد مـن الشـركات المسـاهمة العامـة والخاصـة 
منهـا: الشـركة الكيميائيـة السـعودية، شـركة نهـاز لالسـتثمار، شـركة زوايـا العقارية، شـركة مجموعـة نجمة المدائن، شـركة 

الشـرق األوسـط للبطاريـات )ميبكـو(، شـركة ُملكيّـة لالسـتثمار، شـركة اتحـاد مصانـع األسـالك )أسـالك(.

الوظائف السابقةالوظائف الحالية

العضو المنتدب للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات.	 

عضو مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن.	 

نائب رئيس مجلس إدارة شركة زوايا العقارية.	 

عضو مجلس اإلدارة المنتدب لشركة ُملكية لالستثمار.	 

عضو مجلس إدارة شركة نهاز لالستثمار.	 

عضو مجلس إدارة شركة ذاخر للتطوير.	 

الرئيس التنفيذي لشركة إبراهيم الحديثي لالستثمار.	 

الرئيس التنفيذي لشركة زيتي للخدمات البترولية.	 

نائـب المديـر العـام للشـئون الماليـة واإلداريـة بشـركة مجموعـة نجمـة 	 
المدائن.

عضو مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية.	 

عضو مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع األسالك.	 

األستاذ/	ماجد	بن	محمد	العثمان	

عضو مجلس اإلدارة – عضو لجنة المكافآت والترشيحات

المؤهالت والخبرات:

رجــل أعمـال، الشــهادة الثانويـة، لديـه خــبرة تتجـاوز ثالثـة وثالثيـن عامـًا فـي مجـال العــقارات والمــقاوالت وخدمـات الســيارات، العضـــو المنتـدب لشـركة 

مجموعـة نجمـة المدائـن، عضـو مجلـس إدارة شـركة إبراهيـم الحديثـي لالسـتثمار، عضـو مجلس إدارة شـركة بلـدا للمجمعـات التجارية المتخصصـة، عضو مجلس 

إدارة شـركة زوايـا العقاريـة.

الوظائف السابقةالوظائف الحالية

العضو المنتدب لشركة مجموعة نجمة المدائن.	 

عضو مجلس إدارة شركة زوايا العقارية.	 

عضو مجلس إدارة شركة بلدا للمجمعات التجارية المتخصصة.	 

نائب رئيس مجلس إدارة شركة إبراهيم محمد الحديثي لالستثمار.	 

رئيس مجلس المديرين لشركة نجمة المشاريع للمقاوالت.	 

رئيس مجلس المديرين لشركة بوابة المرح.	 

مدير عام مؤسسة نجمة المدائن للمقاوالت.	 

مدير عام مجموعة نجمة المدائن لخدمات السيارات.	 
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األستاذ/	رياض	بن	صالح	المالك	

عضو مجلس اإلدارة - عضو اللجنة التنفيذية - الرئيس التنفيذي

المؤهالت والخبرات:
بكالوريـوس فـي إدارة األعمـال مـن جامعـة الملـك عبدالعزيـز، لـه خبـرة طويلـة فـي مجـال إدارة الشـركات وخصوصـًا شـركات 
محطـات الوقـود، شـغل منصـب مديـر عـام شـركة التسـهيالت للتسـويق المحـدودة، ونائـب المديـر العـام لشـركة الريـاض 

للتعميـر، وتولـى عضويـة مجلـس إدارة العديـد مـن الشـركات.

الوظائف السابقةالوظائف الحالية

السـيارات 	  لخدمـات  السـعودية  للشـركة  التنفيـذي  الرئيـس 
والمعدات)ساسكو(.

عضو مجلس إدارة شركة ذيب لتأجير السيارات.	 

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة ذيب لتأجير السيارات.	 

عضو المجلس الجمركي باإلتحاد الدولي للسيارات.	 

الغـرف 	  بمجلـس  الوقـود  محطـات  لشـركات  الوطنيـة  اللجنـة  عضـو 
السعودية.

مدير عام شركة التسهيالت للتسويق المحدودة.	 

نائب المدير العام لشركة الرياض للتعمير.	 

مدير إدارة التسويق بالشركة العقارية السعودية.	 

مدير المبيعات الشركة السعودية للفنادق.	 

رئيس المجلس الجمركي باإلتحاد الدولي للسيارات.	 

الغـرف 	  بمجلـس  الوقـود  محطـات  لشـركات  الوطنيـة  اللجنـة  رئيـس 
السعودية.

األستاذ/	ماجد	بن	ناصر	السبيعي	

عضو مجلس اإلدارة – رئيس لجنة المراجعة

المؤهالت والخبرات:

بكالوريـوس فـي العلـوم االقتصاديـة مـن جامعـة الملـك سـعود، خبـرة أكثـر مـن ثمانية عشـر عامًا فـي إدارة الشـركات، تولى 
العديـد مـن المناصـب القياديـة كمديـر المشـاريع العقاريـة بشـركة ناصـر بـن محمـد السـبيعي وأوالده لالسـتثمار، ومحلـل 
مالـي شـركة مورجـان سـتانلي، مديـر إداري شـركة مورجـان سـتانلي. ويعمـل حاليـًا الرئيـس التنفيـذي لشـركة ناصر بـن محمد 

السـبيعي وأوالده لالسـتثمار.

الوظائف السابقةالوظائف الحالية

وأوالده 	  السـبيعي  محمـد  بـن  ناصـر  لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس 
لالستثمار.

عضو مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير.	 

السـيارات 	  لخدمـات  السـعودية  للشـركة  التنفيذيـة  اللجنـة  عضـو 
والمعدات )ساسكو(.

مديـر المشـاريع العقاريـة بشـركة ناصـر بـن محمـد السـبيعي وأوالده 	 
لالستثمار.

محلل مالي شركة مورجان ستانلي.	 

مدير إداري شركة مورجان ستانلي.	 

األستاذ/	علي	بن	محمد	أبا	الخيل	

عضو مجلس اإلدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

المؤهالت والخبرات:
بكالوريـوس علـوم سياسـية مـن كليـة العلـوم اإلداريـة )جامعـة الملـك سـعود(، ماجسـتير فـي اإلدارة الحكوميـة مـن جامعـة هارفـارد 
بالواليـات المتحـدة األمريكيـة، سـكرتير معالـي رئيـس الديـوان الملكـي، مسـاعد مديـر إدارة الشـئون السياسـية بالديـوان الملكـي، 
سـكرتير سـمو رئيـس ديـوان رئاسـة مجلـس الوزراء، ُعين في مكتب سـمو النائـب الثاني لرئيس مجلـس الوزراء وزير الدفـاع والطيران 

والمفتـش العـام. عمـل مستشـار إداري فـي اللجنـة العليـا للتنظيـم اإلداري، نائـب رئيـس مجلـس المديريـن بشـركة سـند لالسـتثمار.

الوظائف السابقةالوظائف الحالية

مساعد مدير إدارة الشئون السياسية بالديوان الملكي.	 نائب رئيس مجلس المديرين بشركة سند لالستثمار.	 

مستشار إداري في اللجنة العليا للتنظيم اإلداري. 	 

األستاذ/	سليمان	بن	عبدالعزيز	الزبن	

عضو مجلس اإلدارة - عضو لجنة المكافآت والترشيحات

المؤهالت والخبرات:
بكالوريـوس علـوم إداريـة محاسـبة مـن جامعـة الملـك سـعود، ماجسـتير فـي إدارة المخاطـر مـن جامعـة سـاوثهامبتون بالمملكـة 
المتحـدة، عضـو مجلـس إدارة فـي العديـد مـن الشـركات المسـاهمة، خبـرة ألكثـر مـن 25 عامًا فـي المحاسـبة واإلئتمـان وإدارة المخاطر 
وإدارة التأميـن وحوكمـة الشـركات صياغة السياسـات واالسـتراتيجيات وإدارة المشـاريع وإدارة عمليات المجموعـة المصرفية الدولية.

الوظائف السابقةالوظائف الحالية

عضو مجلس إدارة شركة مهارة للموارد البشرية.	 

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة مهارة للموراد البشرية.	 

وكيل وزارة التنمية االجتماعية.	 

الرئيس التنفيذي لشركة دويتشه الخليج للتمويل.	 

مستشار وزير العمل.	 

الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي.	 

مديـر عـام المصرفية الدوليـة ونائب الرئيس التنفيـذي لمصرف الراجحي 	 
باألردن. 

األستاذ/	يوسف	بن	حمد	اليوسفي	

عضو مجلس اإلدارة

المؤهالت والخبرات:

بكالوريـوس الهندسـة الكهربائيـة مـن جامعـة كولـورادو بالواليـات المتحـدة األمريكيـة، ماجسـتير إدارة األعمـال مـن جامعـة 
هارفـرد بالواليـات المتحـدة األمريكيـة. عضـو مجلـس العديـد من الشـركات، عضو لجنة االسـتثمار بالشـركة السـعودية لرأس 
المالـي الجـرئ، رئيـس لجنـة الترشـيحات والمكافـآت وعضـو لجنـة االسـتثمار ولجنـة الحوكمـة بشـركة ميدغلـف، رئيـس لجنـة 
الترشـيحات والمكافآت بشـركة السـعودي الفرنسـي كابيتال، شـريك بشـركة جيل المسـتقبل لالسـتثمار، وشـريك بشركة 

سـدى التـي تعمـل فـي مجـال االسـتثمارات المباشـرة فـي الملكيـة الخاصة.

الوظائف السابقةالوظائف الحالية

عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد السعودي.	 

عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للخدمات البريدية واللوجستية 	 
)سبل(.

عضو مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين.	 

عضو مجلس إدارة شركة السعودي الفرنسي كابيتال.	 

عضو مجلس إدارة شركة لجام للرياضة.	 

مدير االستثمارات بالشركة السعودية لتنمية االستثمار التقني.	 

محلل قطاع الطاقة بشركة باسبورت كابيتال.	 

مستشار مركز الملك عبداهلل للدراسات والبحوث البترولية.	 

مسؤول مشارك في إدارة الملكية الخاصة بشركة جدوى لالستثمار.	 

 	.)BOOZ & CO( مستشار شركة

مهندس حقول نفط بشركة شلمبريجير.	 

مهندس إتصاالت بشركة أرامكو السعودية.	 
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كلمة	رئيس	مجلس	اإلدارة
السادة مساهمي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو( الكرام

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

يسـر مجلس إدارة الشـركة السـعودية لخدمات السـيارات والمعدات )ساسـكو( أن يسـتعرض لكم تقرير مجلس 
اإلدارة للعـام المالـي المنتهـي فـي 31 ديسـمبر 2021م والـذي يتضمـن أداء وإنجـازات الشـركة وشـركاتها التابعـة 
شـاماًل النتائـج الماليـة وأهـم المؤشـرات الماليـة والتـي تحققـت بفضـل مـن اهلل ثـم بجهـود جميـع أعضـاء مجلـس 

اإلدارة واإلدارة التنفيذيـة وكافـة فريـق العمـل بالشـركة.

فقـد حققـت الشـركة صافي إيرادات تشـغيلية خـالل عام 2021م بلغـت 4.061.642.625 ريال مقابـل 2.136.241.724 
ريـال للعـام 2020م أي بارتفـاع قـدره 90.13%، باإلضافـة إلـى ارتفـاع مجمـل الربـح بنسـبة 1.23% ليبلغ في عـام 2021م 
152.104.681 ريـال مقابـل 150.255.255 ريـال فـي عـام 2020م، وبالرغـم مـن ارتفـاع المصاريـف العموميـة واإلداريـة 
وتكاليـف التمويـل، فقـد حققـت الشـركة صافـي ربـح في عـام 2021م مقـداره 50.842.979 ريـال مقابـل 40.128.650 

ريـال في عـام 2020م. 

وبالتالـي ارتفعـت ربحيـة السـهم عـن العـام السـابق مـن 0.67 ريـال إلـى 0.85 ريـال، أمـا بالنسـبة إلـى حقـوق المسـاهمين 
فقـد بلغـت فـي نهايـة عام 2021م 811.936.550 ريال مقابل 804.749.730 ريـال بنهاية عام 2020م أي بارتفاع قدره %0.89.

وفي عام 2021م حققت الشركة العديد من اإلنجازات أهمها ما يلي:

االنتهاء من إجراءات توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2020م وإيداعها في الحسابات الخاصة بهم.	 

االنتهاء من إجراءات توزيع أرباح مرحلية على المساهمين عن النصف األول من عام 2021م وإيداعها في 	 
الحسابات الخاصة بهم.

االنتهاء من إجراءات توزيع أرباح مرحلية على المساهمين عن الربع الثالث من عام 2021م وإيداعها في 	 
الحسابات الخاصة بهم.

البدء في أعمال التشطيبات لمبنى المقر الرئيسي الجديد للشركة.	 

إضافة عدد )33( موقعًا عاماًل في مختلف أنحاء المملكة لتصل شبكة المحطات العاملة إلى )260( موقعًا.	 

بحث فرص التوسع باالستحواذ على شركات قائمة تعمل في نفس مجاالت الشركة.	 

إنشاء عدد )4( مواقع جديدة تابعة لقطاع العمليات.	 

اإلستمرار في تطوير العديد من المواقع القائمة داخل وخارج المدن، حيث تم تطوير عدد )21( موقع بهوية الشركة.	 

اإلستمرار في أتمتة العمليات التشغيلية واإلدارية بالشركة.	 

الدخول في العديد من المنافسات الحكومية الخاصة بتزويد الوقود.	 

 شراء عدد )57( شاحنة جديدة وعدد )19( مقطورة دعمًا السطول الشركة.	 

 إستمرار أعمال الصيانة الدورية األساسية والوقائية لمواقع الشركة.	 

اإلستمرار في استقطاب الكوادر المؤهلة وتوطين الوظائف.	 

اإلستمرار في دراسة الخيارات المتاحة في مشروع بيع بعض المواقع المملوكة للشركة وإعادة إستئجارها 	 
بعقود طويلة األجل.

 نمو موجودات الشركة بنسبة 9.58% عن العام السابق لتصل إلى 3.3 مليار ريال.	 

توقيع العديد من إتفاقيات التسهيالت مع بنوك محلية.	 

 المشاركة في الحمالت التوعوية تأكيدًا لمساهمة الشركة في المسؤولية اإلجتماعية.	 

هـذا باإلضافـة إلـى مـا يحتويـه هـذا التقريـر مـن إنجـازات تفصيليـة علـى مسـتوى شـركة ساسـكو وكافـة شـركاتها 
التابعة.

وفـي الختـام، ونيابـة عـن زمالئـي أعضـاء مجلـس اإلدارة، أتقـدم بخالـص الشـكر والتقديـر إلـى جميـع مسـاهمي 
الشـركة السـعودية لخدمـات السـيارات والمعـدات ساسـكو علـى اسـتمرار ثقتهـم في إدارة الشـركة، كما أشـكر 
اإلدارة التنفيذيـة للشـركة وجميـع منسـوبيها علـى جهودهـم المبذولـة وتفانيهـم فـي أداء أعمالهـم علـى الوجـه 
المطلـوب الـذي سـاعد علـى تحقيـق األهداف المنشـودة خالل هذا العـام، متطلعين إلى مزيد مـن النجاحات خالل 

القادمة.  األعـوام 

كمـا أود أن أرفـع خالـص الشـكر والتقديـر لمقـام خـادم الحرميـن الشـريفين الملـك	سـلمان	بـن	عبدالعزيز حفظه 
اهلل، وسـمو ولـي عهـده األميـن	صاحـب	السـمو	الملكـي	األميـر	محمـد	بـن	سـلمان	بـن	عبدالعزيـز حفظـه اهلل، 
علـى كل مـا يقدمونـه مـن جهـود عظيمـة ودعـم ال محـدود مـن أجـل تحفيـز بيئـة األعمـال بالقطـاع الخـاص وتنمية 

اقتصـاد هـذا الوطـن الغالـي تحقيقـًا لرؤيـة 2030.

واهلل ولي التوفيق،،،

رئيس	مجلس	اإلدارة

إبراهيم	بن	محمد	الحديثي
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كلمة	نائب	رئيس	مجلس	اإلدارة	العضو	المنتدب

السادة مساهمي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو( الكرام

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

مسـاهميها  أمـام  )ساسـكو(  والمعـدات  السـيارات  لخدمـات  السـعودية  الشـركة  إدارة  مجلـس  اللتـزام  وفـاًء 
أن  فـي  لالسـتمرار  وتحقيقـًا  القطاعـات  كافـة  فـي  الريـادي  الشـركة  مركـز  علـى  للمحافظـة  وسـعيًا  وعمالئهـا، 
تكـون ساسـكو الشـركة األولـى الرائـدة فـي مجـال خدمـة عمالئهـا ومثـااًل يحتـذى بـه فـي قطـاع خدمـة السـيارات 
والمعـدات وإدارة االسـتراحات والموتيـالت علـى الطـرق السـريعة بالمملكـة العربيـة السـعودية، فقـد شـهد عام 
2021م تحقيـق الشـركة للعديـد مـن اإلنجـازات، ويسـرني أن أسـتعرض لكـم توضيحـًا مختصـرًا ألهم اإلنجـازات خالل 

عـام 2021م علـى المسـتوى المالـي والتشـغيلي لشـركتكم ساسـكو. 

فقد حققت الشـركة إجمالي إيرادات تشـغيلية في عام 2021م بلغت 4.061.642.625 ريال مقارنة بـ 2.136.241.724 ريال 
لعام 2020م أي بارتفاع قدره 90.13%، حيث ارتفع مجمل الربح بنسبة 1.23% ليبلغ في عام 2021م مبلغ 152.104.681 ريال 
مقابـل 150.255.255 ريـال فـي عـام 2020م، وقـد كان لذلـك أيضًا أثره على صافـي الدخل، فبالرغم مـن ارتفاع المصاريف 
العموميـة واإلداريـة وتكاليـف التمويـل، فقـد حققـت الشـركة صافـي دخـل فـي عـام 2021م مقـداره 50.842.979 ريـال 
مقابـل 40.128.650 ريـال أي بنسـبة ارتفـاع مقدارهـا 26.70%، وبالتالـي ارتفعـت ربحيـة السـهم عـن العـام السـابق مـن 
0.67 ريـال إلـى 0.85 ريـال، كمـا بلـغ الربـح قبـل خصم الفوائـد والـزكاة واإلهالك واالطفـاءات )EBITDA( فـي نهاية عام 

2021م مبلـغ 171.270.181 ريـال مقابـل مبلـغ 146.362.476 ريـال في نهايـة عام 2020م. 

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

قطاع العمليات

مـن خـالل مواقـع الشـركة المنتشـرة داخـل المـدن وعلـى الطـرق السـريعة بمختلـف أنحـاء المملكـة، اسـتمر قطـاع 
العمليـات فـي تقديـم خدماتـه المتميـزة مـن خـالل مواقعـه العاملـة المنتشـرة داخـل وخـارج المـدن، حيـث بلـغ 
إجمالـي عـدد مواقـع الشـركة العاملـة فـي نهايـة عـام 2021م عـدد )260( موقعـًا مقارنـة بــ )232( موقعـًا عامـاًل في 

نهايـة عـام 2020م أي بزيـادة قدرهـا )33( موقعـًا بعد أن تم إعادة )5( مواقع مسـتأجرة إلـى مالكها، باإلضافة إلى 
العديـد مـن المواقـع التـي يتـم العمـل علـى إنشـائها أو تطويرهـا.

وبفضـل مـن اهلل، اسـتمرت الشـركة فـي شـراكاتها االسـتراتيجية مـع العديـد مـن الشـركات العالميـة والمحليـة 
المختصـة بتشـغيل المطاعـم والمقاهي وصيانة السـيارات، حيث اسـتمر هـذا القطاع يقدم خدماتـه المتكاملة ذات 

الجـودة العاليـة إلـى كافـة العمـالء فـي سـبيل رفـع مسـتوى الرضـا والـوالء لديهم.

شركة نخلة ساسكو 

بنهايـة عـام 2021م بلـغ عـدد فـروع شـركة نخلة ساسـكو عـدد )87( فرعـًا، وقد بلغ التغير في سـلة العميل نسـبة 
قدرهـا 8.17% ليرتفـع مـن 25.96 ريـال فـي عـام 2020م إلى 28.08 ريال فـي عام 2021م.

هـذا باإلضافـة إلـى حصـول شـركة نخلـة ساسـكو علـى امتيـاز حصـري لتشـغيل مواقـع باسـم شـركة واينـز كافيـه 
حيـث بلـغ عـدد المواقـع المشـغلة حتـى تاريخـه )6( مواقـع تحمـل العالمـة التجاريـة للشـركة.

شركة إمتياز ساسكو

تختـص شـركة “امتيـاز ساسـكو” بمنـح امتياز للغير خاص بمحطات الوقود من خالل إسـم وهوية ساسـكو، وذلك 
بعـد أن قامـت الشـركة بإطالق برنامـج منح االمتياز التجـاري للعالمتين التجاريتين “محطات ساسـكو” و”تموينات 
نخلـة” الـذي يهـدف إلـى خلـق فـرص اسـتثمارية جديـدة للشـركة وزيـادة إيراداتهـا وربحيتهـا مـن خـالل منـح امتيـاز 
التشـغيل للعالمـات التجاريـة لمشـغلين آخريـن مما يخلق فرص حقيقية للمواطنين للمشـاركة في مشـاريع ريادية 

تماشـيًا مـع توجـه المملكـة، وتعمل الشـركة فـي منح هذا االمتيـاز للغير ضمن سياسـاتها االسـتراتيجية.

شركة واحة ساسكو

تقـوم شـركة واحـة ساسـكو بـإدارة كافـة موتيـالت الشـركة المنتشـرة بمواقعهـا بجميـع أنحـاء المملكـة، حيـث 
وضعـت فـي اسـتراتيجيتها تطويـر هـذه الموتيـالت لتحمـل عالمتهـا التجاريـة “موتيـل واحـة”، وخـالل عـام 2021م 
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وإلدارة موتيـالت الشـركة بصـورة أكثـر تميـزًا، فقـد تـم تحويـل إدارة هـذه الموتيـالت إلى قطـاع العمليـات من أجل 
المتابعـة والرقابـة علـى هـذه المواقـع، مـع اإلبقـاء علـى إدارة فندق )سـوبر 8( بمدينـة الرياض على طريـق الثمامة 

تحـت إشـراف شـركة واحـة ساسـكو. 

شركة أسطول النقل

قامـت الشـركة بدعـم اسـطول الشـركة ليبلـغ فـي نهايـة عـام 2021م عـدد )172( ناقلـة مقابـل عـدد )140( ناقلـة 
فـي نهايـة عـام 2020م، وعـدد )160( مقطـورة فـي نهايـة عـام 2021م مقابـل عـدد )152( مقطـورة فـي عـام 2020م، 
حيـث تقـوم شـركة أسـطول النقـل مـن خـالل هـذا االسـطول بتقديـم خدمـات النقـل »الوقـود، الميـاه، الصـرف 
الصحـي« لجميـع مواقـع شـركة »ساسـكو«، باإلضافـة إلـى تقديـم خدمـات النقـل »وقـود، بضائـع« لشـركات أخرى 
مـع التوسـع الـذي شـهدته الشـركة فـي نشـاطها ليشـمل النقـل المبـرد والجـاف عـن طريـق سـطحات متخصصـة 

لكافـة األغـراض. 

شركة النادي السعودي للسيارات - ساتا

تمتلـك شـركة النـادي السـعودي للسـيارات ترخيـص مـن االتحـاد الدولـي للسـيارات إلصدار دفاتـر العبـور الجمركي 
إلـى شـبكة مـن  البيـع المنتشـرة بجميـع مناطـق المملكـة باإلضافـة  )التربتيـك(، ومـن خـالل العديـد مـن منافـذ 
الـوكالء والموزعيـن داخـل المملكـة العربيـة السـعودية تعمـل الشـركة وفـق شـروط ومواصفـات ومعاييـر أداء 

عالميـة.

كمـا تعتبـر سـاتا عضـوًا باالتحـاد الدولـي للنقـل الطرقـي وممثـاًل للمملكـة العربيـة السـعودية ومصـدرًا لدفاتـر التيـر، 
حيـث مكنهـا ذلـك مـن توقيـع اتفاقيـة مـع الجمـارك السـعودية. 

المجـاورة خـالل فتـرة  والـدول  المملكـة  بهـا  التـي مـرت  الحظـر واإلغـالق  بفتـرات  تأثـرت  أن  العـام، وبعـد  خـالل 
جائحـة كورونـا، قامـت شـركة النـادي السـعودي للسـيارات )سـاتا( بإصـدار أكثـر مـن )10.5( ألـف دفتـر عبـور جمركي 

للمسـافرين باإلضافـة إلـى أكثـر مـن )14.5( ألـف رخصـة قيـادة دوليـة.

شركة النخلة األولى للمقاوالت

مـن  العديـد  تطويـر  فـي  المختصـة  والجهـات  المقاوليـن  مـع  بالتنسـيق  للمقـاوالت  األولـى  النخلـة  شـركة  تقـوم 
المواقـع والقيـام بأعمـال اإلشـراف والصيانـة لمواقعهـا العاملـة، حيـث تـم خـالل عـام 2021م االنتهـاء مـن إنشـاء 

عـدد )4( موقعـًا وتطويـر عـدد )21( موقـع بهويـة الشـركة. 

المسؤولية االجتماعية

قامـت الشـركة بالمشـاركة فـي العديـد مـن الحمـالت التوعويـة تماشـيًا مـع توجـه المملكـة فـي تفعيـل البرامـج 
التوعويـة للمجتمـع، ومـن هـذه المشـاركات علـى سـبيل المثـال ال الحصـر:

التعاون المستمر مع جمعية األطفال المعوقين.	 

المشاركة في اليوم العالمي للتبرع بالدم.	 

القيام بحملة لتطعيم كافة منسوبي الشركة للوقاية من اإلنفلونزا بالتعاون مع وزارة الصحة.	 

وختامـًا، أقـدم شـكري وتقديـري لكافـة زمالئي أعضاء مجلـس اإلدارة على دعمهم المسـتمر وحرصهم على تقديم 
أفـكار متميـزة، وإلـى كافـة اإلخـوة فـي اإلدارة التنفيذيـة وجميـع زمالئـي منسـوبي الشـركة علـى كل مـا يبذلونـه 
مـن جهـود أسـهمت فـي تحقيـق أهـداف الشـركة وتعزيـز مركزهـا الريـادي، وأسـال المولى عـز وجل أن يبـارك في 

الجهـود المبذولـة وأن يوفقنـا فـي االسـتمرار فـي تحقيـق خطـط وأهـداف الشـركة وتطلعـات مسـاهميها الكرام.

واهلل ولي التوفيق،،،

نائب	رئيس	مجلس	اإلدارة	العضو	المنتدب

سلطان	بن	محمد	الحديثي
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كلمة	الرئيس	التنفيذي
السادة مساهمي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو( الكرام

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

بفضـل مـن اهلل ثـم توجيهـات مجلـس اإلدارة ودعمـه المسـتمر وجهـود إخوانـي الزمـالء منسـوبي الشـركة علـى 
اختـالف مسـتوياتهم اإلداريـة، فقـد حققـت الشـركة العديـد مـن اإلنجـازات الماليـة واإلداريـة والتشـغيلية خـالل 

عـام 2021م، كان مـن أهمهـا:

األداء المالي: 

ارتفعـت اإليـرادات التشـغيلية للشـركة مـن 2.136.241.724 ريـال فـي عـام 2020م إلـى 4.061.642.625 ريـال فـي 
عـام 2021م أي بنسـبة ارتفـاع مقدارهـا 90.13%، كمـا ارتفـع مجمـل الربـح مـن 150.255.255 ريـال فـي عـام 2020م 
إلـى 152.104.681 ريـال فـي عـام 2021م أي بنسـبة ارتفـاع مقدارهـا 1.23%، وحققـت الشـركة صافـي ربـح لهـذا العـام 

مقـداره 50.842.979 ريـال مقابـل 40.128.650 ريـال للعـام السـابق أي بنسـبة ارتفـاع مقدارهـا %26.70.

األداء التشغيلي: 

مـن خـالل االسـتحواذ علـى مواقـع جديـدة فـي مختلـف مـدن ومناطـق المملكـة، بلـغ عـدد مواقـع قطـاع العمليـات 
العاملـة بنهايـة عـام 2021م )260( موقعـًا مقابـل )232( موقعـًا بنهايـة عـام 2020م، حيـث تـم االسـتحواذ على )33( 
موقعـًا جديـدًا والتخـارج مـن عـدد )5( مواقع وتسـليمها لمالكها. حيث اسـتحوذت المنطقة الوسـطى على النسـبة 
األكبـر مـن العـدد اإلجمالـي للمواقـع العاملة بمقدار 30% وفقًا للتقسـيم اإلداري للمناطق ثم تليهـا المنطقة الغربية 
 %10 بنسـبة  الشـمالية  والمنطقـة   %11 بنسـبة  الجنوبيـة  المنطقـة  ثـم   %19 بنسـبة  الشـرقية  والمنطقـة   %22 بنسـبة 
ومنطقـة القصيـم بنسـبة 8%. باإلضافـة إلـى العديـد مـن المواقـع التـي فـي مرحلـة التطويـر أو مرحلـة اإلنشـاء )وفقـًا 

لخطـة االسـتحواذات والتطويـر( ومـن المتوقـع دخولهـا ضمـن المواقـع العاملـة خـالل العـام القـادم بمشـيئة اهلل. 

وفـي مجـال أتمتـة عملياتهـا التشـغيلية ، اسـتمرت الشـركة بتفعيـل مشـروع أتمتـة مضخـات وخزانـات الوقـود 
واسـتخدام البطاقـات الذكيـة ونظـام RFID وبرنامـج كنتـرول ، باإلضافـة إلـى تطوير طرق السـداد بصورة مسـتمرة.

وتأكيـدًا بـأن ساسـكو هـي الشـركة األولـى مـن حيـث جـودة الخدمـة المقدمـة وتكاملهـا واالحتفـاظ بمكانتهـا فـي 
تقديـم باقـة مـن الخدمـات المتكاملـة والمتميـزة لقائـدي المركبـات والمسـافرين إرضـاًء لعمالئهـا وتأكيـدًا علـى 
القيمـة المضافـة لهـا، اسـتمرت الشـركة فـي توقيـع شـراكات اسـتراتيجية مـع شـركات األطعمة بمواقع الشـركة 

المختلفـة وداخـل التموينـات.

وتوسـعت تموينـات نخلـة ساسـكو داخـل وخـارج المـدن، حيـث بلغـت فـروع شـركة نخلـة ساسـكو بنهايـة عـام 
2021م عـدد )87( فرعـًا فـي مختلـف أنحـاء المملكـة من خاللها تتم عملية تقديم سـلة متكاملة مـن األصناف للوفاء 
باحتياجـات عمالئنـا سـواًء المسـافرين علـى الطـرق بيـن المـدن أو سـائقي المركبـات والـركاب داخـل المـدن، هـذا 

باإلضافـة إلـى حصولهـا علـى امتيـاز حصـري لتشـغيل مواقـع باسـم شـركة واينـز كافيـه حيـث بلـغ عـدد المواقـع 
المشـغلة حتـى تاريخـه )6( مواقـع تحمـل العالمـة التجاريـة للشـركة.

أمـا فيمـا يخـص شـركة اسـطول النقـل، فباإلضافة إلى اسـتمرارها فـي نقل الوقـود والمياه لكافة مواقع الشـركة، 
فقـد توسـعت مـن خـالل التعاقـد مـع العديـد مـن العمـالء والشـركات، داعمـًة لتحقيـق هـذا التوسـع اسـطولها 
بعـدد )57( شـاحنة جديـدة وعـدد )19( مقطـورة ليصـل حجـم االسـطول في نهاية عـام 2021م إلى عـدد )172( ناقلة 
وعـدد )160( مقطـورة مخصصـة لكافـة األغـراض مـن خاللهـا تقـوم الشـركة بتقديـم خدمـة النقـل لمواقـع قطـاع 

العمليـات بشـركة ساسـكو ويمّكنهـا مـن االسـتحواذ علـى حصـة سـوقية إضافيـة وخدمـة العمـالء.

وقـد انتعشـت إيـرادات شـركة النـادي السـعودي للسـيارات )سـاتا( بعـد أن تأثـرت بفتـرات الحظـر واإلغـالق التي 
مـرت بهـا المملكـة والـدول المجـاورة خـالل فتـرة جائحـة كورونا.

وإلدارة موتيـالت الشـركة المنتشـرة فـي مختلـف أنحـاء المملكـة، فقـد تـم تحويل إدارة هـذه الموتيـالت إلى قطاع 
العمليـات مـن أجـل المتابعـة والرقابـة علـى هـذه المواقـع، مـع اإلبقاء علـى إدارة فندق )سـوبر 8( بمدينـة الرياض 
علـى طريـق الثمامـة تحـت إشـراف شـركة واحـة ساسـكو، باإلضافـة إلـى فنـدق المطـار “تحـت اإلنشـاء” والكائـن 

بمحطـة الشـركة علـى طريـق الملـك سـلمان بمدينـة الرياض. 

واسـتمرت شـركة النخلـة األولـى للمقـاوالت فـي تكريـس جهودها إلنشـاء وتطويـر العديد مـن المواقـع المختلفة 
للشـركة، حيـث تـم إنشـاء )4( مواقـع جديـدة باإلضافـة تطويـر عـدد )21( موقـع بهويـة ساسـكو، أما بالنسـبة للمقر 
الرئيسـي لشـركة ساسـكو بمدينـة الريـاض الـذي يقـع فـي حـي الملـك عبـداهلل علـى طريـق خريـص ففـي مرحلـة 

التشـطيبات ومـن المتوقـع افتتاحـه خـالل العـام القـادم.

فالشـركة  المواقـع  كافـة  فـي  التشـغيلية  العمليـات  وأتمتـة  والتشـغيلية  اإلداريـة  البرامـج  تطويـر  مجـال  وفـي 
مسـتمرة فـي عمليـات التطويـر بصـورة مسـتمرة، باإلضافـة إلى إسـتمرها في إسـتقطاب الكـوادر البشـرية الوطنية 

والخبـرات وخلـق فـرص وظيفيـة جديـدة وتوطيـن الوظائـف.

ويحتـوي تقريـر مجلـس اإلدارة لعـام 2021م علـى العديـد مـن الخطـط واإلنجـازات التـي تـم سـردها سـعيًا مـن إدارة 
الشـركة فـي تحقيـق أهدافهـا ومواكبـًة للتطـورات التـي تشـهدها المملكـة فـي سـبيل تحقيـق رؤيـة 2030.

وختامًا ال يسـعني إال أن أتقدم بالشـكر الجزيل إلى جميع منسـوبي الشـركة بكافة مسـتوياتها اإلدارية وشـركاتها 
التابعـة لمـا يقدمونـه مـن جهـود سـاهمت فـي تحقيـق أهـداف الشـركة لهـذا العـام، والشـكر موصول إلـى مجلس 
إدارة الشـركة لدعمـه المسـتمر لـإدارة التنفيذيـة وإلـى جميـع مسـاهمي الشـركة السـعودية لخدمـات السـيارات 

والمعـدات )ساسـكو( علـى ثقتهـم الغاليـة بالشـركة متمنيـن للجميـع التوفيـق ومزيدًا مـن التقدم.

واهلل الموفق،،،

الرئيس	التنفيذي
	رياض	بن	صالح	المالك
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خلفية	عامة	عن	
ساسكو



	النشاط
إنشـاء وتشـغيل محطـات الوقـود لخدمـة السـيارات والمسـافرين داخـل المـدن وعلـى الطـرق الرئيسـية بيـن 	 

المـدن، والبيـع بالتجزئـة لوقـود السـيارات والدراجـات الناريـة وتوصيلـه مباشـرة إلـى أماكـن العمـالء.

إقامـة الـورش إلصـالح السـيارات والمعـدات الثقيلـة ومحطـات خدمـات السـيارات والمسـافرين علـى الطـرق 	 
الرئيسـية بين مدن المملكة لتوفير الوقود والزيوت والصيانة للسـيارات والمعدات الثقيلة وإقامة االسـتراحات 
والموتيـالت والمطاعـم وتقديـم الوجبـات الغذائيـة والمشـروبات والمرطبـات للمسـافرين وغسـيل وتشـحيم 

السـيارات والمعـدات واسـتيراد وبيـع المعـدات واألدوات وإنشـاء الطـرق والجسـور.

نقـل المحروقـات وبيعهـا ونقـل المنتجـات البتروليـة ومشـتقاتها والكيروسـين والبنزيـن والديزل والغـاز ومواد 	 
التشـحيم والمـواد الكيماويـة السـائلة والجافـة والرمـل والبحـص واألسـفلت ومـواد البنـاء، باإلضافـة إلـى نقـل 
السـيارات واألشـخاص بأجـر وفتـح فـروع لتأجيـر السـيارات واألجـرة العامـة ونقـل المهمـات والبضائـع بأجـر علـى 
للغيـر،  والمقطـورات  الشـاحنات  وتأجيـر  الصحـي،  والصـرف  الميـاه  ونقـل  وخارجهـا،  المملكـة  فـي  البريـة  الطـرق 

وتقديـم خدمـات اإلعـالن علـى الناقـالت والمركبـات.

اسـتيراد وتصديـر السـيارات بجميـع أنواعهـا ألعمـال الشـركة واإلتجـار بهـا بعـد الحصـول علـى موافقـة الجهـات 	 
المختصة.

أخـذ 	  بعـد  بالسـيارات  الخاصـة  والبطاريـات  والمعـدات  السـيارات  غيـار  قطـع  وتجديـد  تصنيـع  وإعـادة  تصنيـع 
المختصـة. الجهـات  مـن  الالزمـة  التراخيـص 

تصنيـع المقطـورات الخفيفـة والثقيلـة وصناديـق العربـات المبـردة وغيـر المبـردة والصهاريـج بأنواعهـا بعـد أخـذ 	 
التراخيـص الالزمـة مـن جهـات اإلختصـاص.

اسـتيراد وبيـع وتوزيـع قطـع غيـار وخـردوات السـيارات والمعـدات وكذلـك األجـزاء والملحقات والمـواد الالزمة 	 
لتوفيـر أفضـل خدمـات الصيانـة واإلصـالح للسـيارات والمعـدات بغـرض توفيـر احتياجـات عمليـات الصيانـة داخل 

الـورش ومحطـات الخدمـة وبغـرض بيعهـا مباشـرة للجمهور.

القيام بمناقصات المقاوالت لعمليات صيانة السيارات والمعدات لألفراد والشركات والمؤسسات.	 

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

اإلشـتراك فـي النـوادي المحليـة والدوليـة للسـيارات والدراجـات الناريـة والجمعيـات والهيئات المحليـة والدولية 	 
القيـادة  ورخـص  )التريبتـك(  الجمركيـة  العبـور  دفاتـر  وإصـدار  الناريـة  والدراجـات  السـيارات  بشـئون  المهتمـة 
الدوليـة ودفاتـر عبـور الشـاحنات )التيـر(، وإقامـة وإدارة وصيانـة وتشـغيل حلبـات رياضـة السـيارات والدراجـات 
الناريـة، إقامـة السـباقات والفعاليـات الخاصـة برياضـة السـيارات والدراجـات الناريـة، والمشـاركة فـي السـباقات 

والفعاليـات الخاصـة برياضـة السـيارات والدراجـات الناريـة والمشـاركة فـي السـباقات والفعاليـات.

السـاخنة 	  والمشـروبات  والقهـوة  والمعـدات  والمرطبـات  والمشـروبات  الغذائيـة  المـواد  وبيـع  اسـتيراد 
والسـاندويش والمخبـوزات والخضـار والفواكـه الطازجـة واأللعـاب بجميـع أنواعهـا الغيـر ناريـة ولـوازم الرحـالت 

والمالبـس واألوانـي المنزليـة واألدوات وااللكترونيـات واكسسـوارات الجـواالت وأجهـزة الجـواالت والعطـور 
السـيارات. ولـوازم  وزينـة  التجميـل  وأدوات 

شراء وبيع واستئجار وتأجير األراضي والعقارات الالزمة لخدمة أغراض الشركة وإدارة أمالك الغير.	 

خدمات التسويق للغير ومنح حق االمتياز للغير فيما يختص بالعالمات التجارية الخاصة بها.	 

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

السـكنية 	  المبانـي  وتشـغيل  وصيانـة  وإدارة  وإقامـة  ترميـم(  هـدم  اصـالح  )إنشـاء  للمبانـي  عامـة  مقـاوالت 
الطـرق. وأعمـال  والتجاريـة 

توفيـر وسـائل اإلسـعافات األوليـة بأحـدث الوسـائل العالميـة بمـا فـي ذلـك اسـتخدام الطائـرات العموديـة، 	 
بموافقـة السـلطات المختصـة.

التكوين
الشـركة السـعودية لخدمات السـيارات والمعدات )ساسـكو( شركة مساهمة عامة سـعودية تأسست بموجب 

القـرار الـوزاري رقم )563( بتاريخ 1402/12/23هـ الموافق1982/10/12م.

الرسالة/المهمة	
لقائـــدي  المتكاملـــة  الخدمـــات  مـــن  باقـــة  تقديـــم 
ــًا  ــدن وفقـ ــارج المـ ــل وخـ ــافرين داخـ ــات والمسـ المركبـ
ألعلـــى المعاييـــر المحليـــة والدوليـــة بمـــا يضمـــن رضـــا 

العمـــالء ويؤكـــد علـــى القيمـــة المضافـــة.

السنة	المالية
ـــن  ـــمبر م ـــي 31 ديس ـــركة ف ـــة للش ـــنة المالي ـــي الس تنته

ـــالدي. ـــام مي كل ع

	الرؤية
جـــودة  حيـــث  مـــن  األولـــى  الشـــركة  تكـــون  أن 
فـــي مجـــال  بـــه  يحتـــذى  الخدمـــة وتكاملهـــا ومثـــااًل 
االســـتراحات  وإدارة  والمعـــدات  الســـيارات  خدمـــة 
والموتيـــالت علـــى الطـــرق الســـريعة فـــي المملكـــة 

الســـعودية. العربيـــة 

رأس	المال
رأس مـــال الشـــركة )600.000.000 ريـــال( ســـتمائة مليـــون 
ريـــال )مدفـــوع بالكامـــل( مقســـم إلـــى 60.000.000 ســـهم 

القيمـــة اإلســـمية للســـهم الواحـــد 10 ريـــاالت.

مراجع	الحسابات	للعام	2021م
.)Crowe( شركة العظم والسديري وآل الشيخ

	قيود	االستثمار
مـــا  الشـــركة حســـب  ال يوجـــد قيـــود علـــى أســـهم 
إلســـتثمار  المنظمـــة  القواعـــد  مـــن  كاًل  فـــي  ورد 
ــي األوراق  ــة فـ ــة المؤهلـ ــة األجنبيـ ــات الماليـ المؤسسـ
لتملـــك  المنظمـــة  والتعليمـــات  المدرجـــة  الماليـــة 
حصصـــًا  األجانـــب  االســـتراتيجيين  المســـتثمرين 
اســـتراتيجية فـــي الشـــركات المدرجـــة وذلـــك وفقـــًا 
لنظـــام الشـــركة األســـاس والتعليمـــات الصـــادرة مـــن 
لهـــا  تخضـــع  والتـــي  والرقابيـــة  اإلشـــرافية  الجهـــات 

الشـــركة.
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قطاعات	األعمال	
الرئيسية



قطاع	العمليات
وهـو القطـاع الرئيـس الـذي يتولـى إدارة وتشـغيل كافـة محطـات الشـركة، ويقـدم خدمـة المحروقـات، التأجيـر، 

الزيـوت والبنشـر. الخفيفـة وغيـار  الصيانـة  المطاعـم، اإليـواء، وورش  القهـوة، 

شركة	أمالك	نخلة	العقارية

أُنشـئت إلدارة وتأجيـر العقـارات المملوكـة للشـركة أو المؤجـرة )سـكنية، وغيـر سـكنية( بكافـة أنحـاء المملكـة، 
وكذلـك لتديـر أنشـطة إدارة العقـارات. 

شركة	واجهة	الشمال	العقارية
أُنشـئت بغـرض شـراء وبيـع األراضي والعقارات وتقسـيمها وأنشـطة البيع علـى الخارطـة، وإدارة وتأجير العقارات 
المملوكة أو المؤجرة )سـكنية، وغير سـكنية(، وأنشـطة إدارة العقارات، وتقديم خدمات التسـجيل العيني للعقار.

شركة	نخلة	ساسكو
تختـص فـي تقديـم خدمـة التموينـات من خالل إدارة كافة فروع نخلة ساسـكو المنتشـرة في جميـع أنحاء المملكة 

للوفـاء باحتياجات العمالء من مسـافرين وسـائقي المركبـات داخل وخارج المدن

شركة	أسطول	النقل	
تقديـم  إلـى  باإلضافـة  الصحـي(،  الصـرف  الميـاه،  )الوقـود،  لمواقـع شـركة ساسـكو  النقـل  بتقديـم خدمـة  تقـوم 

للغيـر. ميـاه، بضائـع(  )وقـود،  النقـل  خدمـات 

شركة	استثمارات	السيارات	والمعدات	

أُنشـئت بغـرض إدارة األنشـطة االسـتثمارية للشـركة بشـكل مسـتقل، وتمتلـك حصـة مقدارهـا 12.79% مـن رأس 
مـال شـركة الشـرق األوسـط للبطاريـات )ميبكـو(. 

شركة	واحة	ساسكو	
تختص بإدارة فنادق الشركة بما في ذلك فندق سوبر 8 بمدينة الرياض.

شركة	النادي	السعودي	للسيارات
تمتلـك ترخيـص مـن االتحـاد الدولـي للسـيارات )FIA( إلصـدار دفاتـر العبـور الجمركـي )التربتيـك( 
والرخـص الدوليـة وتعمـل مـن خـالل العديـد مـن منافـذ البيع وشـبكة من الـوكالء بجميـع مناطق 
المملكـة، كمـا تعتبـر الجهـة الضامنـة لدفاتـر )التيـر( بالمملكـة وفقـًا لالتفاقيـة الموقعـة مـع الهيئـة 

.)IRU( العامـة للجمـارك السـعودية واتفاقيتهـا مـع االتحـاد الدولـي للنقـل الطرقـي

شركة	النخلة	األولى	للمقاوالت
أُنشـئت بهـدف القيـام بأعمـال التشـغيل والصيانـة والنظافـة لمواقـع الشـركة مـن أجـل تحسـين جـودة الخدمـة 
المبانـي  وتشـغيل  وصيانـة  وإدارة  وإقامـة  للمبانـي  العامـة  المقـاوالت  أعمـال  فـي  وتختـص  للعمـالء،  المقدمـة 

الطـرق. والتجاريـة وأعمـال  السـكنية 

شركة	امتياز	ساسكو
تختـص بمنـح امتيـاز لمشـغلين آخريـن مـن خـالل اتفاقيـات لتشـغيل العالمتيـن التجاريتيـن “محطـات ساسـكو” 

و“نخلـة ساسـكو”.

31 30

التقرير السنوي ٢٠٢١



الخطط	والقرارات	وأهم	
اإلنجازات	والتوقعات	

المستقبلية



الخطة	االستراتيجية	
يتابـع مجلـس إدارة الشـركة خطـط العمـل االسـتراتيجية التطويريـة الخمسـية لكافـة قطاعـات الشـركة وشـركاتها 
التابعـة والتـي تبناهـا منـذ عـام 2019م، شـاملة الوضـع المالـي واإلداري والتشـغيلي وآخـذًا فـي ذلـك أولوياتـه فـي 
تحقيـق األهـداف الموضوعـة فـي الخطـة سـواًء كانـت أهدافـًا نوعيـة أو كميـة أو إداريـة وتنظيميـة، وتأتـي هـذه 
الخطـط إمتـدادًا السـتراتيجية الشـركة المتبعـة منذ عام 2009م، وقـد تضمنت خطط العمل االسـتراتيجية التطويرية 

قائمـة بتلـك األهـداف مـع آليـة الرقابـة عليهـا وقيـاس األداء المتحقـق دوريـًا.

وقد تم أخذ اإلعتبارات الرئيسية الستراتيجية الشركة وفقًا للنقاط التالية:

تحديد	العناصر	في	
االستراتيجيات	

السابقة	التي	ستبقى	
مالئمة	وقائمة	
للسنوات	القادمة

تحديد	الموارد	
البشرية	المطلوبة	
لدعم	عملية	النمو

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

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

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

نقاط	القوة	والضعف	
والفرص	والتهديدات

وتتلخص أهم أهداف الخطط اإلستراتيجية في اآلتي:
تعزيز الكفاءة المالية للشركة وشركاتها التابعة.	 
تخفيض التكاليف وتحسـين الربحيـة وزيادة الفعالية 	 

التشغيلية.
الشـركة 	  قطاعـات  لكافـة  للسـوق  شـاملة  دراسـة 

والشركات التابعة لها.
المواقـع مـن خـالل االسـتحواذ 	  التوسـع فـي عـدد 

وعلـى  المـدن  داخـل  مميـزة  محطـات  مواقـع  علـى 
الطرق السريعة بالمملكة.

اإلسـتمرار فـي تطويـر نوعيـة الخدمـات والجودة في 	 
تقديمها من خالل التوسـع في تحالفات جديدة مع 
الشـركات العالميـة والرائـدة العاملـة فـي قطاعـات 
والشـركات  الشـركة  بنشـاط  والمرتبطـة  الخدمـات 

التابعة.
اإلستمرار في تطوير المحطات واالستراحات ومراكز 	 

الخدمة على الطرق السريعة.
تنمية المبيعات اآلجلة والحكومية.	 
تقديـم 	  لتسـهيل  التكنولوجيـا  مـن  اإلسـتفادة 

الخدمات واإلستمرار في أتمتة الخدمات.
تفعيل الخدمات الذاتية.	 
توفير العمالة الالزمة لتغطية التوسع في األنشطة.	 
تعزيز الرقابة على التشغيل وجودة الخدمة.	 
التوسـع في شـبكة متاجر تموينات “ نخلة ساسـكو 	 

.“
إدخال منتجات جديدة بتموينات “ نخلة ساسكو “.	 
تقديم خدمات ذات قيمة مضافة ومنتجات مبتكرة.	 

زيـادة حجـم أسـطول النقـل ليتماشـى مـع النمو في 	 
عدد مواقع ساسكو وسوق النقل بالمملكة.

ونقـل 	  والمبـرد  الجـاف  النقـل  نشـاط  فـي  التوسـع 
السيارات وإستقطاب عمالء متميزين.

التوسـع في أعمال شـركة النخلة األولى للمقاوالت 	 
لتشـمل أعمـال خـارج منظومـة شـركة ساسـكو بما 

في ذلك الدخول في منافسات.
تحسـين مسـتوى الخدمـة للصيانـة والمشـاريع مـن 	 

خالل شركة النخلة األولى للمقاوالت.
اإلشراف على مشاريع التطوير التي يقوم بها ماّلك 	 

المحطات المتعاقدين من شركة ساسكو.
إنشاء ورشة للصيانة والدعاية واإلعالن.	 
السـعودي 	  النـادي  يقدمهـا  التـي  الخدمـات  تطويـر 

فـي  السـوقية  الحصـة  وزيـادة   ، )سـاتا(  للسـيارات 
مبيعات التربتيك والرخص الدولية.

السـعودي 	  النـادي  شـركة  نشـاط  فـي  التوسـع 
للسيارات )ساتا( من خالل إدخال أنشطة جديدة.

الحفاظ على المركز التنافسي للنادي.	 
تفعيل نظام )التير( والتوسـع في أنشـطة التخليص 	 

الجمركي.
المتميـزة 	  اإلداريـة  والكفـاءات  الخبـرات  اسـتقطاب 

وزيادة نسبة التوطين.
اإلستمرار في توزيعات األرباح على المساهمين.	 
التركيز على رضا العمالء.	 
التركيز على المسؤولية االجتماعية.	 

أهم	األهداف	التي	تم	إنجازها:

االستمرار في توزيع ارباح على المساهمين. 	

اإلستمرار في توطين الوظائف. 	

بناء فريق عمل متميز. 	

تحفيز الموظفين وبناء بيئة عمل متميزة. 	

اإلستمرار في تطوير نظام إدارة موارد الشركة  	
.)ERP(

االستحواذ على العديد من المواقع. 	

اإلستمرار في تطوير المواقع القائمة  	
والمستحوذ عليها وفقًا لهوية الشركة لتواكب 

تطلعات العمالء.

اإلستمرار في إجراء صيانة عامة لكافة المرافق  	
في منشآت الشركة.

اإلستمرار في الدخول بشراكات استراتيجية  	
لرفع مستوى الخدمة المقدمة تعزيزًا لرضا 

العمالء.

تنمية المبيعات اآلجلة. 	

التوسع في شبكة تموينات “ نخلة ساسكو “. 	

بناء عالمة تجارية مميزة للخدمات التي تقدمها  	
الشركة داخل مواقعها.

دعم أسطول شركة أسطول النقل بشاحنات  	
ومقطورات.

تفعيل االتفاقية الدولية للنقل الطرقي الخاصة  	
بمبيعات دفاتر التير.

تطوير األنظمة التشغيلية واإلدارية لكافة  	
وحدات العمل في الشركة.

توقيع اتفاقيات تسهيالت ائتمانية متوافقة  	
مع الشريعة اإلسالمية مع بنوك محلية 

ودولية من أجل على المالئمة المالية للشركة 
ودعم رأس المال العامل.

المشاركات االجتماعية. 	
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الخطط	التنفيذية	
فـي ضـوء خطـط العمـل االسـتراتيجية التطويرية للشـركة يتم وبصورة سـنوية إعداد خطط عمـل تنفيذية من قبل 
إدارات الشـركة والشـركات التابعـة والتـي يتـم مـن خاللهـا تقسـيم األنشـطة األساسـية بالخطـة وربطهـا بجـدول 
تنفيـذ زمنـي على أسـاس سـنوي وبإشـراف عضو مجلـس اإلدارة المنتدب بحيـث يتم مراجعة اإلنجـاز الفعلي على 

أسـاس شـهري لضمـان تحقيـق األهداف الموضوعـة في الخطط االسـتراتيجية. 

أهم	التوقعات	المستقبلية	
االنتقال إلى المقر الرئيسي الجديد للشركة والمملوك لها.	 
التوسـع فـي مواقـع الشـركة وفـق خطط مدروسـة من أجل تنمية الشـبكة بمواقـع ذات عائد اسـتثماري مميز، 	 

الفـرص  إلـى  المختلفـة باإلضافـة  الحكوميـة  الجهـات  المعروضـة مـن  المنافسـات  الدخـول فـي  ويشـمل ذلـك 
االسـتثمارية المتاحـة مـن قبـل جهـات غيـر حكوميـة )أفـراد ومؤسسـات وهيئـات وشـركات(.

التوسع في مواقع جديدة لشركة نخلة	ساسكو بإفتتاح مواقع جديدة داخل وخارج المدن.	 

اإلستمرار في تطوير كافة المواقع وإنشاء مواقع جديدة تحمل هوية الشركة.	 

الدخـول فـي شـراكات اسـتراتيجية جديـدة مـع شـركات تقديـم الخدمـات بالمواقـع مـن أجـل اإلسـتمرار فـي 	 
تقديـم خدمـة مميـزة للعمـالء.

إدخال شاحنات جديدة لألسطول والتوسع في مجال النقل للغير )نقل المياه، نقل الوقود، النقل الجاف(.	 

تطوير الخدمات التي تقدمها شركة النادي السعودي للسيارات “ساتا” والتوسع في أعمالها.	 

إيجاد منافذ بيع جديدة لدفاتر المرور الجمركية والرخص الدولية.	 

زيادة مبيعات دفاتر التير.	 

اإلسـتمرار فـي التفـاوض مـع البنـوك المحليـة فـي سـبيل التوصل إلـى اتفاقيات تسـهيالت ذات شـروط مميزة 	 
للشركة.

إفتتاح فنادق جديدة، وتطوير موتيالت تحمل عالمة “واحة ساسكو “.	 

توقيع إتفاقيات منح حق االمتياز التجاري للغير.	 

37 36

التقرير السنوي ٢٠٢١



أهم	اإلنجازات	خالل	عام	2021م	

على	مستوى	التوسع	وتنمية	الشبكة
االستحواذ على العديد من المحطات، منها ما تم إستالمه وتشغيله ومنها ما هو في مرحلة التعاقد.	 

إضافـة عـدد )33( موقـع فـي مختلـف أنحـاء المملكـة لتصـل شـبكة المحطـات العاملة إلـى )260( محطـة بعد أن 	 
تـم إيقـاف والتخـارج مـن عـدد )5( مواقع مسـتأجرة وتسـليمها إلـى مالكها.

الدخول في العديد من المنافسات الخاصة بإنشاء وتشغيل محطات وقود ومراكز خدمة.	 

إنشاء عدد )4( مواقع وتطوير عدد )21( موقع بهوية الشركة وفقًا لخطة االستحواذات بالشركة.	 

إضافة عدد )4( مواقع لتموينات نخلة ساسكو في مختلف مواقع الشركة.	 

حصـول شـركة نخلـة ساسـكو علـى حـق إمتيـاز حصـري مـن شـركة واينـز كافيـه لتشـغيل مواقـع تحمـل إسـم 	 
الشـركة، وقـد تـم إفتتـاح عـدد )2( فـروع خـالل العـام ليصبـح إجمالـي عـدد الفـروع )6( فـروع.

شراء عدد )57( شاحنة جديدة دعمًا ألسطول الشركة.	 

شراء عدد )19( مقطورة لشركة أسطول النقل.	 

التعاقد مع عمالء وشركات متعددة في مجال النقل الجاف والسائل.	 

التوسع في المغاسل االوتوماتيكية للسيارات ببعض مواقع الشركة.	 

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

2021م2020م2019م2018م2017مالبيان

3433363737مواقع مملوكة - عاملة

1819161717مواقع مملوكة – غير عاملة

118133165195223مواقع غير مملوكة - عاملة

3423698085مواقع غير مملوكة – غير عاملة

204208286329362اإلجمالي

10.03%15.03%37.50%1.96%3.55%معدل النمو السنوي

2021

مواقع تحت اإلجرء أو اإلنشاءالمواقع العاملة والمؤجرة متوفقةمتوفقة للتطوير
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المشتراه خالل العاممملوكة قائمة
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2

على	مستوى	تطوير	األعمال

البدء التجريبي لمشروع المحطات المتنقلة لتوفير خدمة التزود بالوقود لعمالء الشركة بمواقعهم.	 

وضع خطة للتحول الرقمي ألنشطة الشركة المختلفة.	 

اإلستمرار في أتمتة محطات الشركة.	 

العمل على تطوير جيل جديد لهوية الشركة.	 

إجراء العديد من اللقاءات مع المستثمرين والمحللين الماليين.	 

دراسة فرص استثمارية جديدة.	 

البدء في أعمال التشطيب لمبنى المقر الرئيسي الجديد للشركة بمدينة الرياض.	 

استمرار أعمال اإلنشاءات بفندق محطة المطار على طريق الملك سلمان بمدينة الرياض.	 
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اإلسـتمرار في توقيع العديد من االتفاقيات مع شـركات المطاعم والمقاهي العالمية من أجل االسـتمرار في 	 
تقديـم خدمـة مميـزة للعمالء تحقيقًا لنهج الشـركة من أجل تطوير قطاع المحطات واالسـتراحات بالمملكة.

اإلسـتمرار فـي التفـاوض مـع عـدد مـن المؤسسـات المالية وشـركات االسـتثمار مـن أجل الوصـول إلى عروض 	 
تتوافـق مـع مصلحـة الشـركة وأهدافهـا بخصـوص بيـع بعـض المواقـع المملوكـة للشـركة وإعـادة اسـتئجارها 

بعقـود طويلـة األجل.

متابعة دراسـات الجدوى الخاصة بالمشـاريع التي ترغب الشـركة في الدخول فيها بعد اعتماد هذه الدراسـات 	 
بصورة نهائية.

اإلستمرار في تحديث الموقع اإللكتروني للشركة وشركاتها التابعة.	 

إستمرار التعاقد مع العديد من الشركات بفندق سوبر 8 بمدينة الرياض.	 

على	المستوى	المالي	والرقابة	المالية	والتشغيلية
اعتماد الحسابات الختامية للشركة وتقرير مجلس اإلدارة.	 

االسـتمرار فـي تطبيـق المعاييـر المحاسـبية الدوليـة بما يتماشـى مـع متطلبـات المعاييـر الدولية للتقاريـر المالية 	 
المعتمـدة بالمملكـة العربية السـعودية.

متابعة الربوط الزكوية لألعوام من 2014م وحتى 2018م.	 

الدخول في العديد من المنافسات الحكومية الخاصة بتزويد الوقود لجهات تابعة لهم.	 

متابعة مشروع بيع بعض مواقع الشركة وإعادة استئجارها.	 

توقيع وتجديد العديد من اتفاقيات التسهيالت االئتمانية مع بعض البنوك المحلية.	 

تجديد وإعادة جدولة اتفاقية التسهيالت االئتمانية الموقعة مع بعض البنوك المحلية.	 

اإلنتهاء من إجراءات توزيع أرباح المساهمين عن العام المالي 2020م وإيداعها في الحسابات الخاصة بهم.	 

توزيـع أربـاح مرحليـة عـن فتـرة السـتة أشـهر المنتهيـة فـي 30 يونيـو 2021م وإيداعهـا فـي الحسـابات الخاصـة 	 
بالمسـاهمين.

توزيـع أربـاح مرحليـة عـن فتـرة التسـعة أشـهر المنتهية فـي 30 سـبتمبر 2021م وإيداعهـا في الحسـابات الخاصة 	 
بالمساهمين.

اعتماد موازنة عام 2022م.	 

إنجاز الجرد الشامل لمواقع الشركة للعام المالي 2021م وفق إجراءات عمل متفق عليها.	 

 	.RFID اإلستمرار في تطوير أتمتة مضخات وخزانات الوقود وإستخدام البطاقات الذكية “كنترول” ونظام

اإلسـتمرار فـي توقيـع عـدد من االتفاقيـات للتوريد اآلجل مع وكالء ومسـوقي المواد التموينيـة الغذائية وغير 	 
الغذائية.

إستمرار أعمال الصيانة الدورية األساسية والوقائية لمواقع الشركة.	 

على	مستوى	التطوير	التنظيمي	واإلداري
إنتخاب مجلس إدارة للشركة للدورة الثالثة عشرة واعتماد تشكيل المجلس واللجان المنبثقة منه.	 

اإلستمرار في تفعيل أنظمة الحوكمة وزيادة الشفافية واإلفصاح.	 

هيكلة إدارة الحوكمة.	 

المتابعة المستمرة ألي تشريعات جديدة تصدر من الجهات الرسمية لتطبيقها.	 

حصول أعضاء من فريق العمل بالشركة على شهادة اإلفصاح حسب متطلبات السوق المالية السعودية.	 

تنظيم العديد من الدورات التنظيمية لمختلف المستويات اإلدارية بالشركة.	 

المشاركات المستمرة للموظفين بإبداء أرائهم ومقترحاتهم لتحسين وتطوير أنشطة الشركة المختلفة.	 

السـيما 	  المختلفـة  اإلداريـة  الوظائـف  مـن  الشـركة  متطلبـات  لسـد  المؤهلـة  الكـوادر  اسـتقطاب  إسـتمرارية 
القياديـة. الوظائـف 

العمل المستمر على توطين الوظائف بالشركة وشركاتها التابعة.	 

على	مستوى	المسؤولية	االجتماعية	وأنشطة	التسويق	والتواصل	االجتماعي
المشاركة في اليوم العالمي للتبرع بالدم.	 

المشـاركة فـي الحملـة التوعويـة لإحتفـال بالشـهر العالمـي لمـرض الزهايمـر )#مانسـينا_وش_عطيتو( والتـي 	 
تهدف إلى رفع الوعي بالمرض لدى افراد المجتمع حيث تم توعية الموظفين بمرض الزهايمر عن طريق تقديم 
المنشـورات التوعويـة باالضافـة للمحاضـرات التـي يتـم بثها بشـكل مباشـر عبر حسـاب الجمعية كمـا تم توعية 

المتابعين عبر منصات التواصل االجتماعي.

التعاون المستمر مع جمعية األطفال المعوقين.	 

مشاركة الموظفين باإلحتفال في العيد الوطني )91( للمملكة.	 

القيام بحملة لتطعيم كافة منسوبي الشركة للوقاية من اإلنفلونزا بالتعاون مع وزارة الصحة.	 

عمل مسابقات خالل شهر رمضان وفعاليات عيد الفطر المبارك وعيد األضحى المبارك.	 

كما تستمر الشركة في تقديم العديد من الخدمات مثل:	 

خدمة المساجد بمختلف مواقع داخل وخارج المدن وعلى الطرق السريعة.  	

خدمة الحجاج والمعتمرين. 	

دورات المياه المجانية. 	

اإلهتمام بالصحة والنظافة. 	

اإلهتمام بالبيئة. 	

التحديـث المسـتمر لموقـع الشـركة اإللكترونـي )www.sasco.com.sa( والشـركات التابعة لهـا. باإلضافة إلى 	 
المواقع االجتماعية األخرى على الروابط التالية:

 	 www.sataclub.com.sa

 	 https://twitter.com/sasco_ksa

 	 https://twitter.com/SATAclub

 	 https://twitter.com/sasco_palm

 	 https://www.facebook.com/SaudiAuto-
motiveServicesCo/?fref=ts

 	 https://www.facebook.com/Sataksa/

 	 h t t p s : / / w w w . f a ce b o o k . co m / S a s -
c o - p a l m - 6 1 3 4 3 8 0 6 5 4 9 1 7 1 5 /

 	 https://www.facebook.com/Super-8-Ho-
tel-Riyadh-1777669312470879/

 	 http://instagram.com/sasco_ksa

 	 http://instagram.com/sata_ksa

 	 http://instagram.com/sasco_palm

 	 http://instagram.com/super8.riyadh

 	 http://cutt.us/dxrT

 	  www.youtube.com/sasasco

 	 www.flickr.com/photos/sasco

 	.)iOS/Android( تحديث تطبيق الشركة على الهواتف الذكية بنظام

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

	 https://appsto.re/sa/Hg1Ocb.i
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تشكيل	المجلس	



تولـى	مجلـس	اإلدارة	الحالـي	إدارة	الشـركة	للـدورة	الثالثـة	عشـرة	إعتبـارًا	مـن	تاريـخ	2021/06/30م	ولمدة	
ثـالث	سـنوات	تنتهي	فـي	2024/06/29م.

تصنيف	األعضاء	

 تصنيف العضويةالمنصباالسمم

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

تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارة – العضو المنتدب عضو اللجنة التنفيذيةاألستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي2

غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ ناصر بن عبد اهلل العوفي3

غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارة عضو لجنة المكافآت والترشيحاتاألستاذ/ ماجد بن محمد العثمان4

تنفيذيعضو مجلس اإلدارة عضو اللجنة التنفيذية – الرئيس التنفيذياألستاذ/ رياض بن صالح المالك5

مستقلعضو مجلس اإلدارة رئيس لجنة المكافآت والترشيحاتاألستاذ/ علي بن محمد أبا الخيل6

مستقلعضو مجلس اإلدارة – عضو لجنة المكافآت والترشيحاتاألستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزبن7

مستقلعضو مجلس اإلدارة رئيس لجنة المراجعةاألستاذ/ ماجد بن ناصر السبيعي8

مستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ يوسف بن حمد اليوسفي9

إنتهـت عضويـة األسـتاذ/ سـليمان بـن علـى الخضيـر )عضـو غيـر تنفيـذي(، واألسـتاذ/ فـواز بـن سـليمان الراجحـي )عضـو مسـتقل( بمجلـس اإلدارة 	 

واللجـان مـع نهايـة الـدورة الثانيـة عشـرة للمجلـس فـي 29 يونيـو 2021م.

المكافآت	والتعويضات	المدفوعة	ألعضاء	مجلس	اإلدارة	وكبار	التنفيذيين	

مكافآت	أعضاء	مجلس	اإلدارة
يوضح البيان التالي ما تم صرفه ألعضاء مجلس اإلدارة في الشركة خالل عام 2021م كما يلي )جميع المبالغ بالريال السعودي(:

البيان

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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أواًل : األعضاء المستقلين

األستاذ/ على بن محمد 
أبا الخيل

200.00018.0009.000---227.000-------227.000-

األستاذ/ سليمان بن 
عبدالعزيز الزبن

)الدورة الثالثة عشرة(
-12.0006.000---18.000-------18.000-

األستاذ/ ماجد بن ناصر 
السبيعي

200.00018.00021.000---239.000-------239.000-

األستاذ/ يوسف بن حمد 
اليوسفي

)الدورة الثالثة عشرة(
-12.000----12.000-------12.000-

األستاذ/ فواز بن سليمان 
الراجحي

)الدورة الثانية عشرة(
200.000-9.000---209.000-------209.000-

-705.000-------705.000---600.00060.00045.000اإلجمالي

ثانيًا : األعضاء غير التنفيذيين

األستاذ/ إبراهيم بن محمد 
الحديثي

200.00018.00012.000--230.000-------230.000-

األستاذ/ ناصر بن عبداهلل 
العوفي

200.00018.0009.000---227.000-------227.000-

األستاذ/ ماجد بن محمد 
العثمان

200.00018.00012.000---230.000-------230.000-

األستاذ/ سليمان بن علي 
الخضير

)الدورة الثانية عشرة(
200.0006.0006.000---212.000-------212.000-

-899.000-------899.000---800.0060.00039.000اإلجمالي

ثالثًا : األعضاء التنفيذيين

األستاذ/ سلطان بن محمد 
الحديثي

200.00018.00012.000---230.000*2.500.000----2.500.000-2.730.00027.401

األستاذ/ رياض بن صالح 
المالك

200.00018.00012.000---
 230.000

*
-------230.0013.500

2.960.00040.901------460.000---400.00036.00024.000اإلجمالي

 وفقـًا للبـاب الثانـي )المـادة الثالثـة( مـن الضوابـط واإلجـراءات التنظيميـة الصـادرة تنفيـذًا لنظـام الشـركات الخاصـة بشـركات المسـاهمة المدرجـة 	 

الماليـة، واسـتنادًا لسياسـة المكافـآت الخاصـة بالشـركة تصـرف مكافـأة سـنوية للعضـو المنتـدب )مقابـل األعمـال  والصـادرة مـن هيئـة السـوق 

والمناصـب التنفيذيـة واإلداريـة المكلـف بهـا فـي الشـركة كعضـو منتـدب( يتـم تحديدهـا بقـرار مـن مجلـس اإلدارة بعـد توصيـة مـن لجنـة المكافـآت، 

علـى أن يتـم تجديـد القـرار مـع كل دورة جديـدة للمجلـس.
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مكافآت	كبار	التنفيذيين
المكافـآت 	  أعلـى  تلقـوا  ممـن  بالشـركة  التنفيذييـن  كبـار  مـن  لخمسـة  صرفـه  تـم  مـا  التالـي  البيـان  يوضـح 

والتعويضـات بمـا فيهـم الرئيـس التنفيـذي والمديـر المالـي خـالل عـام 2021م وذلـك كمـا يلـي )جميـع المبالـغ 
السـعودي(: بالريـال 

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتةوظائف كبار التنفيذيين
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3.464.375-1.301.375170.100----1.992.9001.301.375-1.470.000522.900الرئيس التنفيذي

632.619-18.36947.250----567.00018.369-420.000147.000رئيس قطاع المالية

408.000102.000مدير عام شركة أسطول النقل
توفير 
سيارة

510.00068.000----68.00042.500-620.500

1.129.950-114.00076.950----939.000114.000-684.000255.000رئيس قطاع العمليات

714.037-21.53727.700----664.80021.537-492.444172.356رئيس قطاع الخدمات المساندة

6.561.481-1.523.281364.500----4.673.7001.523.281-3.474.4441.199.256المجموع

مكافآت	أعضاء	اللجان
يوضح البيان التالي ما تم صرفه ألعضاء اللجان في الشركة خالل عام 2021م كما يلي )جميع المبالغ بالريال السعودي(:	 

البيان
المكافآت الثابتة

)عدا بدل حضور الجلسات(

بدل حضور 

جلسات
المجموع

أعضاء اللجنة التنفيذية:

12.00012.000-األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي

12.00012.000-األستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي

12.00012.000-األستاذ/ رياض بن صالح المالك

األستاذ/ ماجد بن ناصر السبيعي
)الدورة الثانية عشرة(

-3.0003.000

39.00039.000-اإلجمالي

أعضاء لجنة المراجعة:

األستاذ/ ماجد بن ناصر السبيعي
)الدورة الثالثة عشرة(

25.00018.00043.000

الدكتور/ عبداهلل بن صغير الحسيني)خارج المجلس(
)الدورة الثالثة عشرة(

40.00018.00058.000

البيان
المكافآت الثابتة

)عدا بدل حضور الجلسات(

بدل حضور 

جلسات
المجموع

األستاذ/ علي بن محمد الحديثي )خارج المجلس(
)الدورة الثالثة عشرة(

40.00015.00055.000

األستاذ/ ناصر بن عبداهلل العوفي
)الدورة الثانية عشرة(

25.0009.00034.000

األستاذ/ فواز بن سليمان الراجحي
)الدورة الثانية عشرة(

25.0009.00034.000

األستاذ/ تركي بن محمد القريني )خارج المجلس(
)الدورة الثانية عشرة(

40.0009.00049.000

195.00078.000273.000اإلجمالي

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:

9.0009.000-األستاذ/ علي بن محمد أبا الخيل

12.00012.000-األستاذ/ ماجد بن محمد العثمان

األستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزبن
)الدورة الثالثة عشرة(

-6.0006.000

األستاذ/ سليمان بن علي الخضير
)الدورة الثانية عشرة(

-6.0006.000

33.00033.000-اإلجمالي

سياسة	المكافآت
وفقًا لما تم صرفه ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين، فإن سياسة المكافآت تنص على:

يكـون الحـد األدنـى للمكافأة السـنوية ألعضـاء مجلس اإلدارة مبلـغ 200 ألف ريال مقابـل عضويتهم في مجلس 	 
اإلدارة وقيامهـم بـإدارة أعمـال الشـركة، وذلـك بخـالف المكافـآت اإلضافيـة فـي حـال مشـاركة العضـو فـي أي 

لجنـة مـن اللجـان المنبثقـة من مجلـس اإلدارة.

يصرف بدل حضور اجتماعات ألعضاء مجلس اإلدارة قدره 3 آالف ريال )لكل عضو/للجلسة الواحدة(.	 

تصـرف مكافـأة سـنوية للعضـو المنتـدب يتم تحديدها بقرار مـن مجلس اإلدارة، بعد توصية مـن لجنة المكافآت، 	 
علـى أن يتـم تجديـد القـرار مـع كل دورة جديـدة للمجلـس، ويجـوز لمجلـس اإلدارة بنـاًء علـى توصيـة مـن لجنـة 
المكافـآت النظـر فـي مزايـا ومكافـأة العضـو المنتـدب مـن فتـرة ألخـرى وتعديلها بقـرار يصـدر من مجلـس اإلدارة.

صرف بدل حضور اجتماعات ألعضاء اللجان قدره 3 آالف ريال )لكل عضو/للجلسة الواحدة(.	 

صرف مكافأة سنوية لعضو لجنة المراجعة من خارج مجلس اإلدارة قدرها 80 ألف ريال.	 

صرف مكافأة سنوية ألعضاء لجنة المراجعة من داخل مجلس اإلدارة قدرها 50 ألف ريال.	 

تصـرف مكافـأة سـنوية للرئيـس التنفيـذي وفقـًا آلليـة تراعـى فيهـا األداء الكمـي والنوعـي، وبمـا ال يتعارض مع 	 
عقـد العمـل الخـاص بـه، ويتـم إعتمـاد هـذه اآلليـة مـن لجنـة المكافآت بتوصيـة من العضـو المنتدب للشـركة.

تصـرف مكافـأة كبـار التنفيذيين وفقًا لدليل سياسـات حوافـز ومكافآت وعموالت الموظفين بالشـركة، وبما ال 	 
يتعـارض مـع مـا تنـص عليـه عقود العمل الخاصـة بهم، ويتـم إعتماد المكافآت قبـل صرفها من لجنـة المكافآت 
بعـد توصيـة مـن إدارة الشـركة، ويجـوز إلدارة الشـركة صـرف مكافـأة إسـتثنائية ألي مـن كبـار التنفيذييـن وفقـًا 

لدليل الصالحيات بالشـركة.
ويمكـن اإلطـالع على سياسـة مكافـآت أعضاء مجلـس اإلدارة واللجان المنبثقة من المجلـس وكبار التنفيذيين 	 

المنشـورة بموقـع الشـركة )www.sasco.com.sa( والموافـق عليهـا مـن الجمعيـة العامة العادية )السادسـة 
والثالثـون( المنعقدة في 24 ديسـمبر 2017م.

اإلنحراف	عن	سياسة	المكافآت
ال يوجـد أي إنحـراف بيـن المكافـآت الممنوحـة وسياسـة المكافـآت المعمـول بهـا سـواء كان ذلـك ألعضـاء مجلـس 	 

التنفيذييـن. أو كبـار  المنبثقـة  اإلدارة واللجـان 

47 46

التقرير السنوي ٢٠٢١



اجتماعات	المجلس
خصـص أعضـاء مجلـس اإلدارة الوقـت الكافـي لإطـالع بمسـؤولياتهم والتحضير الجتماعـات المجلـس ولجانه، وقد 
حـرص المجلـس علـى جدولـة جلسـاته والتحضيـر الجتماعات المجلـس قبل الجلسـات بوقت كاف والتأكـد من إلتزام 

جميـع أعضـاء المجلـس بحضـور االجتماعات ومناقشـة كافة األجنـدة المطروحة.

ويبين	الجدول	التالي	سجل	حضور	األعضاء	الجتماعات	مجلس	اإلدارة	خالل	عام	2021م	

على	النحو	التالي:

اسم العضوم

الدورة الثالثة عشرةالدورة الثانية عشرة

نسبة 

الحضور

عدد االجتماعات )4( اجتماععدد االجتماعات )2( اجتماع

اجتماع رقم )1(

2021/03/25م

اجتماع رقم )2(

2021/04/21م

اجتماع رقم)3(

2021/06/30م

اجتماع رقم )4(

2021/09/08م

اجتماع رقم )5(

2021/11/23م

اجتماع رقم )6(

2021/12/27م

%100األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي1

%100األستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي 2

%100األستاذ/ ناصر بن عبد اهلل العوفي3

%100األستاذ/ ماجد بن محمد العثمان4

%100األستاذ/ رياض بن صالح المالك5

%100األستاذ/ علي بن محمد أبا الخيل6

األستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزبن7
تاريخ بداية العضوية بالمجلس في 

2021/06/30%100م

%100األستاذ/ ماجد بن ناصر السبيعي8

األستاذ/ يوسف بن حمد اليوسفي9
تاريخ بداية العضوية بالمجلس في 

2021/06/30%100م

100%تاريخ إنتهاء العضوية في 2021/06/29ماألستاذ/ سليمان بن علي الخضير10

0%تاريخ إنتهاء العضوية في 2021/06/29مإعتذرإعتذراألستاذ/ فواز بن سليمان الراجحي11

تفويض أحد أعضاء المجلس. حضور   

االحترازيـة 	  اإلجـراءات  بسـبب  الحديثـة  التقنيـة  وسـائل  طريـق  عـن  عقدهـا  تـم  اإلدارة  مجلـس  اجتمـاع  كافـة 
إنتشـار جائحـة كورونـا. للحـد مـن  المتبعـة 

تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة للمساهمين هو 16 يونيو 2021م.	 

لـم يسـبق أن تقـدم أي عضـو مـن األعضـاء بطلـب مكتـوب لعقـد اجتمـاع للمجلـس خـالل عـام 2021م، كمـا لـم 	 
يسـبق أن أعتـرض أي عضـو مـن األعضـاء علـى جـدول أعمـال المجلـس وقراراتـه.

عدد	طلبات	الشركة	لسجل	المساهمين	

يبين	الجدول	التالي	عدد	طلبات	الشركة	لسجل	المساهمين	وتواريخ	تلك	الطلبات	

وأسبابها	على	النحو	التالي:

أسباب الطلبتاريخ ملف الملكيةتاريخ الطلبم.

متابعة التغير في سجل المساهمين2021/02/15م2021/02/16م1

متابعة التغير في سجل المساهمين2021/03/09م2021/03/10م2

متابعة التغير في سجل المساهمين2021/05/30م2021/05/30م3

متابعة التغير في سجل المساهمين2021/06/13م2021/06/12م4

اجتماع الجمعية العامة2021/06/16م2021/06/12م5

مستحقي أرباح النصف األول من عام 2021م2021/06/20م2021/06/17م6

متابعة التغير في سجل المساهمين2021/09/21م2021/09/20م7

متابعة التغير في سجل المساهمين2021/12/31م2022/01/01م8

إقرارات	المجلس	

أن سجالت الحسابات أُعّدت بالشكل الصحيح. 	 

أن نظام الرقابة الداخلية أُعّد على أسس سليمة وُنّفذ بفاعلية.	 

أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.	 

تأكيدات	المجلس	
ال يوجـد أي ترتيبـات أو اتفـاق تنـازل بموجبـه أحـد أعضـاء مجلـس اإلدارة أو أحـد كبـار التنفيذييـن عـن أي راتب أو 	 

تعويـض كمـا ال يوجـد أي ترتيبـات أو اتفـاق تنـازل بموجبـه أحـد مسـاهمي الشـركة عـن أي حقوق فـي األرباح.

ال يوجـد وصـف لفئـات وأعـداد أي أدوات ديـن قابلـة للتحويـل وأي أوراق ماليـة تعاقديـة أو مذكـرات حـق إكتتـاب أو 	 
حقـوق مشـابهة أصدرتهـا أو منحتهـا الشـركة خـالل السـنة الماليـة الحاليـة، وال يوجـد أي عـوض حصلـت عليـه الشـركة 

مقابـل ذلـك.

ال يوجـد وصـف ألي حقـوق تحويـل أو إكتتـاب بموجـب أدوات ديـن قابلـة للتحويـل أو أوراق ماليـة تعاقديـة أو 	 
مذكـرات حـق إكتتـاب أو حقـوق مشـابهة أصدرتهـا أو منحتهـا الشـركة.

ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد.	 

ال يوجد أي استثمارات أو إحتياطيات أنشأتها الشركة لمصلحة موظفيها.	 

لـم تتسـلم الشـركة مـن مسـاهمين يملكـون 5% أو أكثر من أسـهم الشـركة أو مراقب الحسـابات طلبـًا بإنعقاد 	 
الجمعيـة العامـة أو إضافـة بنـد إلـى جدول أعمـال الجمعية خالل السـنة الماليـة الحالية.

اإلجراءات	التي	إتخذها	مجلس	اإلدارة	إلحاطة	أعضائه	)خاصة	غير	التنفيذيين(	علمًا	بمقترحات	

المساهمين	وملحوظاتهم	حيال	الشركة	وأدائها

تقـوم إدارة عالقـات المسـتثمرين بالشـركة كإدارة مختصة بشـئون المسـاهمين بتلقي مقترحات المسـاهمين 	 
“إن وجـدت” ورفعهـا إلـى مجلـس اإلدارة ليتـم مناقشـتها خـالل اجتماعات المجلـس وإتخاذ القرار المناسـب.

لـم تـرد للشـركة أي مقترحـات أو مالحظـات مـن المسـاهمين حيـال الشـركة وأدائهـا خـالل العـام المالـي الحالـي 	 
بخـالف مـا تـم مناقشـته باجتماعـات الجمعيـات العامـة للمسـاهمين وتـم إدراجـه بمحاضـر تلـك االجتماعات.

فـي حـال وجـود أي مقترحـات أو مالحظـات حيـال أداء الشـركة، فـإن هـذه المقترحـات والمالحظـات تناقش من 	 
ضمـن أجنـدة اجتماعـات مجلـس اإلدارة الدورية.
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الوسائل	التي	إعتمد	عليها	مجلس	اإلدارة	في	تقييم	أدائه	وأداء	لجانه	وأعضائه
خـالل عـام 2019م إعتمـد مجلـس اإلدارة اآلليـة الالزمـة لتقييـم أداء المجلـس ولجانـه وأعضائـه بنـاًء علـى توصيـة 	 

مـن لجنـة المكافـآت والترشـيحات، وتتضمـن هـذه اآلليـة التقييـم الخارجـي لمجلـس اإلدارة بحيـث يتخـذ المجلس 
الترتيبـات الالزمـة للحصـول علـى تقييـم جهـة خارجيـة مختصـة كل ثـالث سـنوات أو متـى مـا دعـت الضرورة.

خـالل عـام 2020م، تـم عمـل تقييـم ذاتـي وفقًا للسياسـة المذكورة أعاله، وكذلـك تم عمل تقييم من جهة خارجية مسـتقلة عن 	 
الشـركة “شـركة الثنيان”، وحسـب السياسـة فإن تقييم جهة خارجية مختصة يتم كل ثالث سـنوات أو متى ما دعت الضرورة.

األعمال والعقود التي فيها مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة

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

مدة العقدالبيانذوي العالقةالعقود/األعمالالجهة
تبليغ

المجلس

تبليغ

الجمعية

شركة نهاز 
لالستثمار

عقد استئجار موقع من شركة 
نهاز لالستثمار بغرض استخدامها 

كمقر لشركة أسطول النقل 
)شركة تابعة( وسكن للعمالة.

إبراهيم	بن	محمد	الحديثي
)عضو بمجلس اإلدارة ويمتلك 0.02% من رأس المال(

سلطان	بن	محمد	الحديثي
)عضو بمجلس اإلدارة ويمتلك 0.02% من رأس المال(

قيمة العقد 
787 ألف ريال 

سنويًا.
سنة

شركة ُملكية 
لالستثمار

إدارة محفظة استثمارية بشركة 
األهلي المالية.

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

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

سلطان	بن	محمد	الحديثي
)عضو بمجلس اإلدارة ويمتلك 17.94% من رأس المال(

عقد إدارة 
محفظة بقيمة 
50 مليون ريال.

تنتهي بإشعار 
خطي مدته 30 

يومًا

ال يوجد تعامالت 
خالل عام 2021م



شركة نهاز 
لالستثمار

استئجار شركة زيتي للخدمات 
البترولية محطة رقم )1، 2( من 

شركة نهاز لالستثمار.

إبراهيم	بن	محمد	الحديثي
عضو مجلس إدارة شركة نهاز لالستثمار )يمتلك 0.02% من رأس مالها(.

سلطان	بن	محمد	الحديثي
عضو مجلس إدارة شركة نهاز لالستثمار )يمتلك 0.02% من رأس مالها(.

قيمة العقد 
1.4 مليون ريال 

سنويًا.

عشر سنوات 
إعتبارًا من 

2018/01/01م قابلة 
للتجديد



نجمة المدائن 
للعقارات

استئجار شركة زيتي للخدمات 
البترولية محطة رقم )8( من 

شركة نجمة المدائن للعقارات.

إبراهيم	بن	محمد	الحديثي
رئيس مجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات )يمتلك حصة مباشرة 

وغير مباشرة 97.75% من رأس مالها(.

ماجد	بن	محمد	العثمان
عضو مجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات.

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

قيمة العقد 
300 ألف ريال 

سنويًا.

10 سنوات إعتبارًا 
من 2020/04/29م

شركة نجمة 
المدائن 

للعقارات

استئجار شركة زيتي للخدمات 
البترولية محطة رقم )10( من 

شركة نجمة المدائن للعقارات.

إبراهيم	بن	محمد	الحديثي
رئيس مجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات )يمتلك حصة مباشرة 

وغير مباشرة 97.75% من رأس مالها(.

ماجد	بن	محمد	العثمان
عضو مجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات.

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

قيمة العقد 
1 مليون ريال 

سنويًا.

تم تجديد العقد 
10 سنوات إعتبارًا 
من 2020/04/29م



شركة نجمة 
المدائن 

للعقارات

استئجار شركة زيتي للخدمات 
البترولية محطة رقم )11( من 

شركة نجمة المدائن للعقارات.

إبراهيم	بن	محمد	الحديثي
رئيس مجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات )يمتلك حصة مباشرة 

وغير مباشرة 97.75% من رأس مالها(.

ماجد	بن	محمد	العثمان
عضو مجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات.

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

قيمة العقد 
350 ألف ريال 

سنويًا.

تم تجديد العقد 
8 سنوات 

إعتبارًا من تاريخ 
2020/05/01م.



مدة العقدالبيانذوي العالقةالعقود/األعمالالجهة
تبليغ

المجلس

تبليغ

الجمعية

شركة نهاز 
لالستثمار

مشتريات وقود من شركة 
زيتي للخدمات البترولية من قبل 

شركة نهاز لالستثمار وشركة 
أرزاق الزراعية.

إبراهيم	بن	محمد	الحديثي
عضو مجلس إدارة شركة نهاز لالستثمار )يمتلك 0.02% من رأس مالها(.

سلطان	بن	محمد	الحديثي
عضو مجلس إدارة شركة نهاز لالستثمار )يمتلك 0.02% من رأس مالها(.

بلغت قيمة 
مشتريات 

المحروقات 
خالل عام 

2021م مبلغ 
 90.605.54

ريال.

سنة

شركة 
مجموعة 

نجمة المدائن 

مشتريات وقود من شركة زيتي 
للخدمات البترولية من قبل شركة 

مجموعة نجمة المدائن )شركة 
نجمة المشاريع وشركة ابراهيم 

الحديثي لالستثمار( 

إبراهيم	بن	محمد	الحديثي

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

ماجد	بن	محمد	العثمان
العضو المنتدب لشركة مجموعة نجمة المدائن.

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

بلغت قيمة 
مشتريات 

المحروقات 
خالل عام 

2021م مبلغ 
 220.980.71

ريال.

سنة

شركة زوايا 
العقارية

مشتريات وقود من شركة زيتي 
للخدمات البترولية من قبل شركة 

زوايا العقارية.

إبراهيم	بن	محمد	الحديثي
رئيس مجلس إدارة شركة زوايا العقارية )يمتلك حصة مباشرة وغير 

مباشرة 42.96% من رأس مالها(.

ماجد	بن	محمد	العثمان
عضو مجلس إدارة شركة زوايا العقارية )يمتلك حصة 0.29% من رأس مالها.

سلطان	بن	محمد	الحديثي
العضو المنتدب لشركة زوايا العقارية )يمتلك 1.8% من رأس مالها(.

بلغت قيمة 
مشتريات 

المحروقات 
خالل عام 

2021م مبلغ 
 16.609.52

ريال.

سنة

شركة بوابة 
المرح

مشتريات وقود من شركة زيتي 
للخدمات البترولية من قبل شركة 

بوابة المرح.

إبراهيم	بن	محمد	الحديثي
رئيس مجلس إدارة شركة بوابة المرح )يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة 

97.75% من رأس مالها(.

ماجد	بن	محمد	العثمان
العضو المنتدب لشركة بوابة المرح.

سلطان	بن	محمد	الحديثي
عضو مجلس إدارة شركة بوابة المرح.

بلغت 
خالل عام 

2021م مبلغ 
 40.486.58

ريال.

سنة

شركة بوابة 
المرح

تأجير )10( غرف سكنية بمحطة 
رقم )2( من قبل شركة بوابة 

المرح.

إبراهيم	بن	محمد	الحديثي
رئيس مجلس إدارة شركة بوابة المرح )يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة 

97.75% من رأس مالها(.

ماجد	بن	محمد	العثمان
العضو المنتدب لشركة بوابة المرح.

سلطان	بن	محمد	الحديثي
عضو مجلس إدارة شركة بوابة المرح.

قيمة العقد 50 
ألف سنويًا

سنة

شركة ُملكية 
لالستثمار

إتفاقية توريد مياه مع شركة 
روغوفي Rugove عبر صندوق 

مياه إستثماري.

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

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

سلطان بن محمد الحديثي
)عضو بمجلس اإلدارة ويمتلك 17.94% من رأس المال(

ال يوجد 
تعامالت خالل 

عام 2021م

3 سنوات
إعتبارًا من تاريخ 

2020/12/02م.


تم التبليغ

كافـة األعمـال والعقـود أعـاله تمـت الموافقـة عليهـا والترخيـص بهـا لعـام قـادم فـي اجتمـاع الجمعيـة العامـة العاديـة الثامنـة والثالثـون المنعقـدة بتاريـخ 16 يونيـو 	 
2021م، وسـيتم أخـذ الموافقـة علـى تجديـد هـذه األعمـال والعقـود مـن الجمعيـة العامـة للمسـاهمين القادمـة.

ال توجد شروط تفضيلية لهذه العقود واألعمال.	 

بخالف ما ذكر أعاله ال توجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذو عالقة.	 
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اللجنة	التنفيذية	
تضم	كل	من	:

األستاذ/	إبراهيم	بن	محمد	الحديثي	

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس اللجنة التنفيذية

المؤهالت والخبرات:

رجـل أعمـال، الشـهادة الثانويـة، خبـرة أكثـر مـن أربعين عامًا في مجال إدارة الشـركات، شـغل عدد مـن المناصب 
مـن ضمنهـا نائـب رئيـس مجلـس الغـرف التجاريـة السـعودية، شـارك فـي العديـد مـن مجالـس إدارات شـركات 
مسـاهمة مدرجـة وغيـر مدرجة في السـوق المالية السـعودية مثل شـركة نجمة المدائن وشـركة أكـوان العقارية 
وشـركة إبراهيـم محمـد الحديثـي لالسـتثمار وشـركة زوايا العقارية وشـركة نهاز لالسـتثمار وغيرها من الشـركات 

التـي تعمـل فـي مجـال العقـار والخدمات واالسـتثمار والخدمـات الماليـة داخل وخـارج المملكة.

الوظائف السابقةالوظائف الحالية

رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن.	 
رئيس مجلس إدارة شركة إبراهيم محمد الحديثي لالستثمار.	 
رئيس مجلس إدارة شركة ُملكية لالستثمار.	 
عضو مجلس إدارة شركة نهاز لالستثمار.	 
رئيس مجلس إدارة شركة زوايا العقارية.	 
رئيس مجلس إدارة شركة بلدا للمجمعات التجارية المتخصصة.	 
رئيس مجلس إدارة شركة أكوان العقارية.	 

نائب رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية.	 
رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية بالخرج.	 
عضو المجلس المحلي لمحافظة الخرج.	 
عضو مجلس إدارة شركة سوليدرتي.	 

األستاذ/	سلطان	بن	محمد	الحديثي	

نائب رئيس مجلس اإلدارة - العضو المنتدب - عضو اللجنة التنفيذية

المؤهالت والخبرات:

بكالوريـوس فـي المحاسـبة مـع مرتبـة الشـرف من جامعة الملك سـعود، ماجسـتير فـي إدارة األعمـال )MBA( من كلية 
لنـدن لألعمـال، تقلـد مناصـب قياديـة فـي عـدد مـن الشـركات العامـة والخاصـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية، لديـه 
خبـرة فـي إعـادة هيكلـة الشـركات والتخطيـط االسـتراتيجي إضافـة إلـى إدارة االسـتثمارات فـي األوراق الماليـة والملكيـة 
الخاصـة واالسـتثمار العقـاري، شـارك فـي عضويـة مجالـس اإلدارات واللجـان فـي عـدد من الشـركات المسـاهمة العامة 
والخاصـة منهـا: الشـركة الكيميائيـة السـعودية، شـركة نهـاز لالسـتثمار، شـركة زوايـا العقاريـة، شـركة مجموعـة نجمـة 
المدائن، شـركة الشـرق األوسـط للبطاريات )ميبكو(، شـركة ُملكيّة لالسـتثمار، شـركة اتحاد مصانع األسالك )أسالك(.

الوظائف السابقةالوظائف الحالية

العضو المنتدب للشركة السعودية لخدمات السيارات 	 
والمعدات.

عضو مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن.	 
نائب رئيس مجلس إدارة شركة زوايا العقارية.	 
عضو مجلس اإلدارة المنتدب لشركة ُملكية لالستثمار.	 
عضو مجلس إدارة شركة نهاز لالستثمار.	 
عضو مجلس إدارة شركة ذاخر للتطوير.	 

الرئيس التنفيذي لشركة إبراهيم الحديثي لالستثمار.	 

الرئيس التنفيذي لشركة زيتي للخدمات البترولية.	 

نائب المدير العام للشئون المالية واإلدارية بشركة مجموعة 	 
نجمة المدائن.

عضو مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية.	 

عضو مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع األسالك.	 

األستاذ/	رياض	بن	صالح	المالك	

عضو مجلس اإلدارة - عضو اللجنة التنفيذية - الرئيس التنفيذي

المؤهالت والخبرات:
بكالوريـوس فـي إدارة األعمـال مـن جامعـة الملـك عبدالعزيـز، لـه خبرة طويلـة في مجـال إدارة الشـركات وخصوصًا 
شـركات محطـات الوقـود، شـغل منصـب مدير عام شـركة التسـهيالت للتسـويق المحـدودة، ونائـب المدير العام 

لشـركة الريـاض للتعميـر، وتولـى عضويـة مجلـس إدارة العديد من الشـركات.

الوظائف السابقةالوظائف الحالية

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات 	 

)ساسكو(.

عضو مجلس إدارة شركة ذيب لتأجير السيارات.	 

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة ذيب لتأجير السيارات.	 

عضو المجلس الجمركي باإلتحاد الدولي للسيارات.	 

ــود بمجلس 	  ــوقـ الـ ــات مــحــطــات  ــرك ــش الــوطــنــيــة ل الــلــجــنــة  عــضــو 

الغرف السعودية.

مدير عام شركة التسهيالت للتسويق المحدودة.	 

نائب المدير العام لشركة الرياض للتعمير.	 

مدير إدارة التسويق بالشركة العقارية السعودية.	 

مدير المبيعات الشركة السعودية للفنادق.	 

رئيس المجلس الجمركي باإلتحاد الدولي للسيارات.	 

رئيس اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود بمجلس 	 
الغرف السعودية.

* إنتهت عضوية األستاذ/ ماجد بن ناصر السبيعي باللجنة التنفيذية مع نهاية الدورة الثانية عشرة في 29 يونيو 2021م.
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االختصاصات	والمهام
دراسة الخطط االستراتيجية والتشغيلية والميزانيات الخاصة بالشركة وإبداء الرأي لعرضها على مجلس اإلدارة. 	 

مراجعة دراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع االقتصادية الجديدة ورفع التوصيات. 	 

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

اتخاذ القرارات حول المسائل المخولة لها من المجلس التي تكون خارج نطاق صالحية العضو المنتدب والرئيس 	 
التنفيـذي للشـركة، وقـد تشـتمل تلـك المسـائل علـى مواضيـع لهـا عالقـة باالسـتثمارات والمـوارد البشـرية 

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

تحديد أهداف االستثمار والسياسات االستثمارية للشركة ويشمل ذلك:	 

األصول المسموح بها لالستثمار وفقًا للقيود النظامية المتبعة. 	

تحديد أنواع األصول. 	

السياسـات واألهـداف طويلـة المـدى المتعلقـة باالسـتثمارات وبتحديـد مسـتويات تحمـل المخاطـر وتنـوع  	
األصـول وعمـالت االسـتثمار واإلختيـار بيـن االسـتثمار داخليـًا وخارجيـًا.

تحديد طبيعة ترتيبات إدارة االستثمار والوصاية عليها. 	

تعيين مدراء وأمناء المحافظ االستثمارية وتقييم أدائهم بشكل دوري. 	

تحديد كيفية ومدى تكرار قياس تحليل األداء. 	

الموافقـة علـى مختلف عمليات االسـتثمار حسـب السياسـة االسـتثمارية المحـددة، ويمكن للجنـة التنفيذية  	
إمـا  لممارسـتها  المالـي  التنفيذي/المديـر  للرئيـس  معينـة  ماليـة  حـدود  فـي  الموافقـة  صالحيـات  تخويـل 

بالتضامـن أو علـى إنفـراد وفقـًا لشـروط التفويـض الممنـوح.

مراجعة ودراسة السياسة االستثمارية للشركة بناء على تقييم األداء. 	

تقييـم نتائـج االسـتثمار لتحديـد نجـاح اسـتراتيجيات االسـتثمار المنفـذة وتقديـم تقاريـر عـن نتائج االسـتثمار  	
إلـى المجلـس والتأكـد مـن التقيـد بالسياسـة االسـتثمارية والمبـادئ االسترشـادية الرئيسـية.

إبرام إتفاقيات اإلستثمار قصير وطويل األجل وإتفاقيات التسهيالت والقروض في حدود صالحياتها.	 

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

مراجعة اللوائح اإلدارية مع إدارة الشركة واتخاذ القرارات التي تمكن اإلدارة من وضعها موضع التنفيذ.	 

إجـراء اإلتصـاالت مـع كبـار المسـؤولين فـي الجهـات الحكوميـة واألهليـة لتذليـل الصعـاب التي تعتـرض أعمال 	 
الشركة وشرح برامجها للمسؤولين.

مراجعـة ومتابعـة تنفيـذ جميـع مشـاريع الشـركة واتخـاذ القـرارات بموجب الصالحيـات المفوضة لها، ومناقشـة 	 
المعوقـات التـي تصـادف تنفيذ المشـاريع المختلفة واسـتجالء مسـبباتها وسـبل معالجتهـا والتوصية بالحلول 

المناسبة لها.

تقويم التصاميم والمواصفات الفنية وإبداء التوصيات المناسبة.	 

اتخـاذ القـرارات المناسـبة بشـأن الموضوعـات التـي يفـوض مجلـس اإلدارة اللجنـة بمناقشـتها واإلطـالع عليها 	 
واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

القيـام بـكل مـا مـن شـأنه أن يدفـع العمـل ويحقـق أغـراض الشـركة فـي حـدود األنظمـة واللوائـح والقـرارات 	 
الصادرة من المجلس.

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

دراسـة المقترحـات التـي تقدمهـا إدارة الشـركة والتـي تتعلـق بتحقيـق أغـراض الشـركة أو بأعمالهـا اإلداريـة 	 
والماليـة والتشـغيلية واتخـاذ القـرار الـذي يمكـن اإلدارة التنفيذيـة مـن سـرعة التنفيـذ أو الرفـع إلـى المجلـس 

فيما تراه اللجنة ضروريا.

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

أهم	المنجزات
متابعة اإلجراءات التصحيحية لتقرير تقييم مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه.	 

متابعة أراضي ومواقع الشركة مع الجهات المعنية.	 

متابعة عملية االستحواذ على مواقع جديدة للشركة.	 

متابعة األداء المالي والتشغيلي للشركة وشركاتها التابعة.	 

تقييم استثمارات الشركة والسيولة بها ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة.	 

متابعة تنفيذ المقر الرئيسي الجديد للشركة.	 

متابعة تنفيذ مشاريع الشركة.	 

متابعة قضايا الشركة.	 

متابعة مشروع بيع بعض مواقع الشركة وإعادة استئجارها.	 

متابعة أهداف وتوصيات الخطة االستراتيجية للشركة.	 

التوصية بشأن اتفاقيات التسهيالت البنكية.	 

دراسة الفرص االستثمارية المتاحة للشركة.	 

اعتماد الموازنة التقديرية للشركة وشركاتها التابعة والرفع بالتوصيات إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها.	 

اعتماد خطة اللجنة لعام 2022م من مجلس اإلدارة.	 

االجتماعات
يبين الجدول التالي سجل حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل عام 2021م على النحو التالي:

اسم العضوم

الدورة الثالثة عشرةالدورة الثانية عشرة

نسبة 

الحضور

عدد االجتماعات )2( اجتماععدد االجتماعات )2( اجتماع

اجتماع رقم )1(

2021/04/20م

اجتماع رقم )2(

2021/05/05م

اجتماع رقم)3(

2021/11/17م

اجتماع رقم )4(

2021/12/26م

1
األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي

%100رئيس اللجنة

2
األستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي

%100عضو اللجنة

3
األستاذ/ رياض بن صالح المالك

%100عضو اللجنة

4
األستاذ/ ماجد بن ناصر السبيعي

عضو اللجنة
50%تاريخ إنتهاء العضوية باللجنة في 2021/06/29مإعتذر

حضور

كافة اجتماع اللجنة التنفيذية تم عقدها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بسبب اإلجراءات االحترازية المتبعة للحد من إنتشار جائحة كورونا.
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لجنة	المراجعة	

تضم	كل	من	:

األستاذ/	ماجد	بن	ناصر	السبيعي	

عضو مجلس اإلدارة – رئيس لجنة المراجعة

المؤهالت والخبرات:

إدارة  ثمانيـة عشـر عامـًا فـي  أكثـر مـن  خبـرة  الملـك سـعود،  االقتصاديـة مـن جامعـة  العلـوم  بكالوريـوس فـي 
الشـركات، تولـى العديـد مـن المناصـب القياديـة كمديـر المشـاريع العقاريـة بشـركة ناصـر بـن محمـد السـبيعي 
وأوالده لالسـتثمار، ومحلـل مالـي شـركة مورجـان سـتانلي، مديـر إداري شـركة مورجـان سـتانلي. ويعمـل حاليـًا 

السـبيعي وأوالده لالسـتثمار. بـن محمـد  ناصـر  التنفيـذي لشـركة  الرئيـس 

الوظائف السابقةالوظائف الحالية

الرئيس التنفيذي لشركة ناصر بن محمد السبيعي وأوالده 	 

لالستثمار.

عضو مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير.	 

عضو اللجنة التنفيذية للشركة السعودية لخدمات 	 

السيارات والمعدات )ساسكو(.

مدير المشاريع العقارية بشركة ناصر بن محمد السبيعي 	 

وأوالده لالستثمار.

محلل مالي شركة مورجان ستانلي.	 

مدير إداري شركة مورجان ستانلي.	 

الدكتور/	عبداهلل	بن	صغير	الحسيني	

عضو لجنة المراجعة )من خارج المجلس(

المؤهالت والخبرات:

بكالوريـوس فـي المحاسـبة مـن كليـة االقتصـاد واإلدارة بجامعـة الملـك عبدالعزيـز، ماجسـتير فـي المحاسـبة مـن 
كليـة العلـوم اإلداريـة بجامعـة الملـك سـعود، دكتـوراة الفلسـفة فـي المحاسـبة الماليـة والمراجعـة، عضـو الهيئـة 
الداخلييـن  المراجعيـن  جمعيـة  عضـو  األمريكيـة،  المحاسـبة  مجموعـة  عضـو  القانونييـن،  للمحاسـبين  السـعودية 
السـعودية، أسـتاذ فـي كليـة إدارة األعمـال بجامعـة األميـر سـلطان األهليـة، تولـى العديـد مـن عضويـة مجالـس 
اإلدارة  مجالـس  مـن  المنبثقـة  األخـرى  واللجـان  وعضويتهـا  المراجعـة  لجـان  مـن  العديـد  وتـرأس  شـركات  إدارة 

بشـركات عديـدة باإلضافـة إلـى الخبـرات االستشـارية المختلفـة.

الوظائف السابقةالوظائف الحالية

أستاذ في كلية إدارة األعمال بجامعة األمير سلطان. 	 

مدير مالي.	 

مستشار مالي.	 

محاسب ومراجع حسابات.	 

األستاذ/	علي	بن	محمد	الحديثي	

عضو لجنة المراجعة )من خارج المجلس(

المؤهالت والخبرات:

استشـارية  شـركات  عـدة  فـي  متنوعـة  خبـرة  ماليـة،  تخصـص  اريزونـا  جامعـة  مـن  أعمـال  إدارة  بكالوريـوس 
الحكوميـة،  الـوزارات  مـن  عـدد  فـي   2030 برؤيـة  المرتبطـة  المبـادرات  مـن  العديـد  فـي  المشـاركة  واسـتثمارية، 
ومحلـل  مستشـار  الخـاص،  والقطـاع  الحكوميـة  الـوزارات  مـن  لعـدد  وتطويرهـا  االعمـال  تحليـل  فـي  المشـاركة 
اسـتثمار لعدد من المشـاريع الجوهرية لبعض شـركات القطاع الخاص، عضو مجلس إدارة شـركة نهاز لالسـتثمار 

المراجعـة. ولجنـة  التنفيذيـة  اللجنـة  وعضـو 

الوظائف السابقةالوظائف الحالية

عضو مجلس إدارة شركة نهاز لالستثمار. 	 

عضو اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة بشركة نهاز لالستثمار.	 

مدير إدارة تطوير األعمال بشركة نهاز لالستثمار.	 

محلل أعمال – عمليات واستشارات، شركة ديلويت آند 	 

توش الشرق األوسط.

محلل استثمار – استثمارات محلية، شركة زوايا للتطوير 	 

العقاري.
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اإلختصاصات	والمهام
دراسـة القوائـم الماليـة األوليـة والسـنوية للشـركة قبل عرضهـا على مجلـس اإلدارة وإبداء رأيهـا والتوصية في 	 

شـأنها لضمـان نزاهتها وعدالتها وشـفافيتها.

إبـداء الـرأي الفنـي – بنـاًء علـى طلـب مجلـس اإلدارة – فيمـا إذا كان تقريـر مجلـس اإلدارة والقوائـم الماليـة 	 
للشـركة عادلـة ومتوازنـة ومفهومـة وتتضمـن المعلومـات التـي تتيح للمسـاهمين والمسـتثمرين تقييـم المركز 

المالـي للشـركة وأدائهـا ونمـوذج عملهـا واسـتراتيجيتها.

دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تضمنتها التقارير المالية.	 

المالـي للشـركة أو مـن يتولـى مهامـه أو مسـؤول اإللتـزام فـي 	  المديـر  البحـث بدقـة فـي أي مسـائل يثيرهـا 
الحسـابات. مراجـع  أو  الشـركة 

التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.	 

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.	 

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.	 

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.	 

تقديم التوصية إلى مجلس اإلدارة بشان مدى الحاجة إلى مراجع داخلي بالشركة.	 

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وإقتراح مكافآته.	 

الرقابـة واإلشـراف علـى أداء وأنشـطة المراجع الداخلـي وإدارة المراجعة الداخلية في الشـركة للتحقق من توافر 	 
المـوارد الالزمـة وفعاليتها في أداء األعمـال والمهام المنوطة بها.

التوصيـة لمجلـس اإلدارة بترشـيح مراجعـي الحسـابات وعزلهـم وتحديـد أتعابهـم وتقييـم أدائهـم بعـد التحقـق 	 
مـن إسـتقاللهم ومراجعـة نطـاق عملهـم وشـروط التعاقـد معهم.

التحقـق مـن إسـتقالل مراجـع الحسـابات وموضوعيتـه وعدالتـه ومـدى فعاليـة أعمـال المراجعـة، مـع األخذ في 	 
اإلعتبـار القواعـد والمعاييـر ذات الصلة.

مراجعـة خطـة مراجـع حسـابات الشـركة وأعمالـه، والتحقـق مـن عـدم تقديمـه أعمـااًل فنيـة أو إداريـة تخـرج عـن 	 
نطـاق أعمـال المراجعـة، وإبـداء مرئياتهـا حيـال ذلـك.

اإلجابة عن إستفسارات مراجع حسابات الشركة.	 

دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما إتخذ بشأنها.	 

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.	 

التحقق من إلتزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.	 

مراجعـة العقـود والتعامـالت المقتـرح أن تجريهـا الشـركة مـع األطـراف ذوي العالقـة وتقديـم مرئياتهـا حيـال 	 
ذلـك إلـى مجلـس اإلدارة.

رفـع مـا تـراه مـن مسـائل تـرى ضـرورة إتخاذ إجـراءات بشـأنها إلـى مجلـس اإلدارة، وإبـداء توصياتهـا باإلجراءات 	 
التـي يتعيـن إتخاذها.

أهم	المنجزات
إعداد تقرير لجنة المراجعة السنوي ورفعه إلى الجمعية العامة لمساهمي الشركة.	 

متابعة اإلجراءات التصحيحية لتقرير تقييم مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه.	 

مراجعة هيكل إدارة المراجعة الداخلية ورفع التوصيات بشأن ذلك.	 

متابعة خطة عمل المراجعة الداخلية بالشركة.	 

اإلطالع على تقارير المراجعة الداخلية المختلفة ورفع التوصيات بشأنها.	 

متابعة تقارير تقييم المخاطر والتوصية بشأنها.	 

إعتماد ميثاق إدارة المراجعة الداخلية.	 

مراجعة ما تم إنجازه من دليل إجراءات إدارة المراجعة الداخلية.	 

اإلطالع على عروض أعمال المراجعة الداخلية وتقييم المخاطر ورفع التوصيات بشأنها.	 

دراسة القوائم المالية السنوية والربع سنوية ومالحظات المراجعة الخارجي عليها ورفع التوصيات بشأنها.	 

التأكد من استقاللية المراجع الخارجي للشركة.	 

دراسة عروض مكاتب المراجعة والتوصية بشأن ترشيح مكتب مراجع حسابات الشركة وشركاتها التابعة. 	 

اعتماد خطة اللجنة لعام 2022م من مجلس اإلدارة.	 

نسبة الحضورالدورة الثالثة عشرةالدورة الثانية عشرةاسم العضوم

عدد االجتماعات )6( اجتماععدد االجتماعات )3( اجتماع

)1(
م 

رق
ع 

ما
جت

ا

2م
02

1/
02

/0
9

)2
م )

رق
ع 

ما
جت

ا

2م
02

1/
03

/2
4

)3
م )

رق
ع 

ما
جت

ا

2م
02

1/
05

/0
5

)4
م )

رق
ع 

ما
جت

ا

2م
02

1/
07

/1
4

)5
م )

رق
ع 

ما
جت

ا

2م
02

1/
07

/2
9

)6
م )

رق
ع 

ما
جت

ا

2م
02

1/
09

/2
7

)7
م )

رق
ع 

ما
جت

ا

2م
02

1/
10/

24

)8
م )

رق
ع 

ما
جت

ا

2م
02

1/
11/

24

)9
م )

رق
ع 

ما
جت

ا

2م
02

1/
12/

16

1
األستاذ/ ماجد بن ناصر السبيعي

رئيس اللجنة
%100تاريخ العضوية باللجنة في 2021/06/30م

2
الدكتور/ عبداهلل بن صغير الحسيني

عضو من خارج المجلس
%100تاريخ العضوية باللجنة في 2021/06/30م

3
األستاذ/ علي بن محمد الحديثي

عضو من خارج المجلس
%83.33إعتذرتاريخ العضوية باللجنة في 2021/06/30م

4
األستاذ/ ناصر بن عبد اهلل العوفي

100%تاريخ إنتهاء العضوية باللجنة في 2021/06/29مرئيس اللجنة

5
األستاذ/ فواز بن سليمان الراجحي

100%تاريخ إنتهاء العضوية بالمجلس في 2021/06/29معضو اللجنة

6
األستاذ/ تركي بن محمد القريني

100%تاريخ إنتهاء العضوية بالمجلس في 2021/06/29معضو من خارج المجلس

حضور

كافة اجتماع لجنة المراجعة تم عقدها عن طريق وسائل التقنية الحديثة ما عدا اإلجتماعات رقم )6، 9( حضوريًا.
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لجنة	المكافآت	والترشيحات	

تضم	كل	من	:

األستاذ/	علي	بن	محمد	أبا	الخيل	

عضو مجلس اإلدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

المؤهالت والخبرات:

بكالوريـوس علـوم سياسـية مـن كليـة العلـوم اإلداريـة )جامعـة الملـك سـعود(، ماجسـتير فـي اإلدارة الحكوميـة 
مـن جامعـة هارفـارد بالواليـات المتحـدة األمريكيـة، سـكرتير معالـي رئيـس الديـوان الملكـي، مسـاعد مديـر إدارة 
الشـئون السياسـية بالديوان الملكي، سـكرتير سـمو رئيس ديوان رئاسـة مجلس الوزراء، ُعين في مكتب سـمو 
النائـب الثانـي لرئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر الدفـاع والطيـران والمفتـش العـام. عمـل مستشـار إداري فـي اللجنـة 

العليـا للتنظيـم اإلداري، نائـب رئيـس مجلـس المديريـن بشـركة سـند لالسـتثمار.

الوظائف السابقةالوظائف الحالية

مساعد مدير إدارة الشئون السياسية بالديوان الملكي.	 نائب رئيس مجلس المديرين بشركة سند لالستثمار.	 

مستشار إداري في اللجنة العليا للتنظيم اإلداري. 	 

األستاذ/	ماجد	بن	محمد	العثمان	

عضو مجلس اإلدارة – عضو لجنة المكافآت والترشيحات

المؤهالت والخبرات:

رجــل أعمـال، الشــهادة الثانويـة، لديـه خــبرة تتجاوز ثالثـة وثالثين عامًا في مجال العــقارات والمــقاوالت وخدمات الســيارات، العضـــو المنتدب 

لشـركة مجموعـة نجمـة المدائـن، عضـو مجلـس إدارة شـركة إبراهيـم الحديثـي لالسـتثمار، عضـو مجلـس إدارة شـركة بلـدا للمجمعـات التجاريـة 

المتخصصـة، عضـو مجلـس إدارة شـركة زوايـا العقاريـة.

الوظائف السابقةالوظائف الحالية

العضو المنتدب لشركة مجموعة نجمة المدائن.	 

عضو مجلس إدارة شركة زوايا العقارية.	 

عضو مجلس إدارة شركة بلدا للمجمعات التجارية المتخصصة.	 

نائب رئيس مجلس إدارة شركة إبراهيم محمد الحديثي لالستثمار.	 

رئيس مجلس المديرين لشركة نجمة المشاريع للمقاوالت.	 

رئيس مجلس المديرين لشركة بوابة المرح.	 

مدير عام مؤسسة نجمة المدائن للمقاوالت.	 

مدير عام مجموعة نجمة المدائن لخدمات السيارات.	 

األستاذ/	سليمان	بن	عبدالعزيز	الزبن	

عضو مجلس اإلدارة - عضو لجنة المكافآت والترشيحات

المؤهالت والخبرات:

جامعـة  مـن  المخاطـر  إدارة  فـي  ماجسـتير  سـعود،  الملـك  جامعـة  مـن  محاسـبة  إداريـة  علـوم  بكالوريـوس 
ألكثـر  خبـرة  المسـاهمة،  الشـركات  مـن  العديـد  فـي  إدارة  مجلـس  عضـو  المتحـدة،  بالمملكـة  سـاوثهامبتون 
الشـركات صياغـة السياسـات  التأميـن وحوكمـة  المخاطـر وإدارة  المحاسـبة واإلئتمـان وإدارة  مـن 25 عامـًا فـي 

الدوليـة. المصرفيـة  المجموعـة  عمليـات  وإدارة  المشـاريع  وإدارة  واالسـتراتيجيات 

الوظائف السابقةالوظائف الحالية

عضو مجلس إدارة شركة مهارة للموارد البشرية.	 

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة مهارة للموراد البشرية.	 

وكيل وزارة التنمية االجتماعية.	 

الرئيس التنفيذي لشركة دويتشه الخليج للتمويل.	 

مستشار وزير العمل.	 

الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي.	 

مدير عام المصرفية الدولية ونائب الرئيس التنفيذي لمصرف 	 
الراجحي باألردن. 
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االختصاصات	والمهام
إعـداد سياسـة واضحـة لمكافـآت أعضـاء مجلـس اإلدارة واللجـان المنبثقـة مـن المجلـس واإلدارة التنفيذيـة، 	 

ورفعهـا إلـى مجلـس اإلدارة للنظـر فيهـا تمهيـدًا إلعتمادهـا مـن الجمعيـة العامـة، علـى أن يراعـى فـي تلـك 
السياسـة إتبـاع معاييـر ترتبـط بـاألداء، واإلفصـاح عنهـا، والتحقـق مـن تنفيذهـا.

توضيـح العالقـة بيـن المكافـآت الممنوحـة وسياسـة المكافـآت المعمـول بهـا، وبيـان أي إنحـراف جوهـري عـن 	 
هـذه السياسـة.

المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها.	 

التوصيـة لمجلـس اإلدارة بمكافـآت أعضـاء مجلـس اإلدارة واللجـان المنبثقـة عنـه وكبـار التنفيذييـن بالشـركة 	 
وفقـًا للسياسـة المعتمـدة.

إقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.	 

التوصيـة لمجلـس اإلدارة بترشـيح أعضـاء فيـه وإعـادة ترشـيحهم وفقـًا للسياسـات والمعاييـر المعتمـدة، مـع 	 
مراعـاة عـدم ترشـيح أي شـخص سـبقت إدانتـه بجريمـة مخلـة باألمانـة.

إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.	 

تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.	 

المراجعـة السـنوية لالحتياجـات الالزمـة مـن المهـارات أو الخبـرات المناسـبة لعضويـة مجلـس اإلدارة ووظائـف 	 
التنفيذيـة. اإلدارة 

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.	 

التحقـق بشـكل سـنوي مـن إسـتقالل األعضـاء المسـتقلين، وعـدم وجـود أي تعـارض مصالـح إذا كان العضـو 	 
يشـغل عضويـة مجلـس إدارة شـركة أخـرى.

وضع وصف لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.	 

وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.	 

تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، وإقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	 

أهم	المنجزات
مراجعة السير الذاتية للمتقدمين لعضوية مجلس اإلدارة للدورة الثالثة عشرة للمجلس.	 

متابعة اإلجراءات التصحيحية لتقرير تقييم مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه.	 

التوصية فيما يخص مزايا ومكافآت العضو المنتدب للدورة الثالثة عشرة للمجلس.	 

تحديد الوقت الالزم الواجب على عضو مجلس اإلدارة تخصيصه ألعمال المجلس.	 

مراجعة وثيقة خطة التعاقب على إدارة الشركة.	 

مراجعة سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من المجلس وكبار التنفيذيين.	 

مراجعة دليل سياسات حوافز ومكافآت وعموالت الموظفين.	 

التأكد من استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة.	 

المراجعة الدورية لهيكل مجلس اإلدارة.	 

المراجعة الدورية لهيكل اإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات بخصوصه.	 

التوصية بشأن تعيين بعض الوظائف القيادية بالشركة.	 

التوصية بشأن صرف مكافأة العضاء مجلس اإلدارة.	 

اعتماد مكافآت وحوافز الشركة لعام 2020م.	 

اعتماد خطة اللجنة لعام 2022م من مجلس اإلدارة.	 

االجتماعات
يبين الجدول التالي سجل حضور اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات خالل عام 2021م على النحو التالي:

الدورة الثالثة عشرةالدورة الثانية عشرةاسم العضوم
نسبة 

الحضور

عدد االجتماعات )2( اجتماععدد االجتماعات )2( اجتماع

اجتماع رقم )1(
2021/03/02م

اجتماع رقم )2(
2021/05/25م

اجتماع رقم )3(
2021/08/08م

اجتماع رقم )4(
2021/12/14م

1
األستاذ/ علي بن محمد أبا الخيل

%75إعتذررئيس اللجنة 

2
األستاذ/ماجد بن محمد العثمان

%100عضو اللجنة

3
األستاذ/سليمان بن عبدالعزيز الزبن

عضو اللجنة
%100تاريخ العضوية باللجنة في 2021/06/30م

4
األستاذ/سليمان بن علي الخضير

100%تاريخ إنتهاء العضوية في 2021/06/29معضو اللجنة

حضور

كافة اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات تم عقدها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بسبب اإلجراءات االحترازية المتبعة للحد من إنتشار جائحة كورونا.

ملكية	حصص	جوهرية	
يوضح الجدول التالي الجهات التي تتملك حصصًا جوهرية في الشركة والتغيرات خالل عام 2021م كما يلي:

نسبة التملك
اإلسم م

نسبة التغير 31 ديسمبر 2021م التغير بداية الفترة

)%10.87(
%10.35

)6.210.084 سهم(
)757.196 سهم(

%11.61
)6.967.280 سهم(

األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي 1

-
%7.25

)4.350.000 سهم(
-

%7.25
)4.350.000 سهم(

شركة نهاز لالستثمار التجاري 2

إقـرار : فيمـا يتعلـق باإلشـعارات المتعلقـة بملكيـة حصـص كبيـرة مـن األسـهم وتغيرهـا خالل العام، تود الشـركة السـعودية لخدمات السـيارات والمعـدات )ساسـكو( بأنها لم تتلـق أي إخطار من نوعه مـن كبار المالك 	 

يفيـد تغيـر ملكيتهـم خـالل العـام. وتعتمـد الشـركة في رصـد المعلومات بناًء على معلومات شـركة السـوق المالية السـعودية )تداول(.
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بيـان	أسـماء	الشـركات	داخـل	وخـارج	المملكة	التـي	يكون	عضو	مجلـس	اإلدارة	

عضـوًا	فـي	مجالـس	إداراتها	الحالية	والسـابقة	أو	مـن	مديريها	
يوضـح الجـدول التالـي بيـان أسـماء الشـركات داخـل وخـارج المملكـة التـي يكـون عضـو مجلـس اإلدارة عضـوًا فـي 

مجالـس إداراتهـا الحاليـة والسـابقة أو مـن مديريهـا كمـا يلـي:

الشركات التي يكون عضو مجلس

اإلدارة عضوًا في مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها
الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها

إسم الشركة
داخل/خارج

المملكة

الكيان القانوني

مساهمة مدرجة/غير 

مدرجة/ذات مسؤولية 

محدودة

إسم الشركة
داخل/خارج

المملكة

الكيان القانوني

مساهمة مدرجة/غير 

مدرجة/ذات مسؤولية 

محدودة

األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة سوليدرتيمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة مجموعة نجمة المدائن

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة أكوان العقارية

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة إبراهيم محمد الحديثي لالستثمار

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة زوايا العقارية

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة نهاز لالستثمار

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة بلدا للمجمعات التجارية المتخصصة

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة ُملكية لالستثمار

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة داكن اإلعالنية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة التمويل السعودية

األستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي*

مساهمة مدرجةداخل المملكةالشركة الكيميائية السعوديةمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة مجموعة نجمة المدائن

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة شركة نجمة المشاريعمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة زوايا العقارية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالمجموعة الوطنية العقاريةمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة نهاز لالستثمار

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة إبراهيم الحديثي لالستثمارمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة ُملكية لالستثمار

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة اتحاد مصانع األسالكذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة داكن اإلعالنية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة شركة ملكية للتجارة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة شركة مآرب للتطوير واالستثمار العقاري 

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة شركة الشرق األوسط للبطاريات

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة ملكية لالستثمار العقاري المحدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة صندوق ملكية العقاري المحدودة

الشركات التي يكون عضو مجلس

اإلدارة عضوًا في مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها
الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها

إسم الشركة
داخل/خارج

المملكة

الكيان القانوني

مساهمة مدرجة/غير 

مدرجة/ذات مسؤولية 

محدودة

إسم الشركة
داخل/خارج

المملكة

الكيان القانوني

مساهمة مدرجة/غير 

مدرجة/ذات مسؤولية 

محدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة ملكية لالستثمارات المحدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة صندوق ملكية لالستثمارات المحدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة المعرفة والطفولة لالستثمار 

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة تمدن األولى للعقارات

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة أرزاق الزراعية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة تمدن الحديثة العقارية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة دور الكتاب المحدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة تمدين األولى العقارية 

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة استثمارات السيارات والمعدات

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة أسطول النقل

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة نخلة ساسكو

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة النخلة االولى

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة النادي السعودي للسيارات

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة زيتي للخدمات البترولية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة واحة ساسكو

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة امتياز ساسكو

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة أمالك نخلة العقارية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة واجهة الشمال العقارية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة ذاخر للتطوير 

األستاذ/ ناصر بن عبداهلل العوفي

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة الجوف الزراعيةمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة أسمنت المتحدة الصناعية

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة تكافل الراجحيمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة مكيال المالية

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة المنتجات الغذائية

األستاذ/ ماجد بن محمد العثمان

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة زيتي للخدمات البتروليةمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة مجموعة نجمة المدائن
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الشركات التي يكون عضو مجلس

اإلدارة عضوًا في مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها
الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها

إسم الشركة
داخل/خارج

المملكة

الكيان القانوني

مساهمة مدرجة/غير 

مدرجة/ذات مسؤولية 

محدودة

إسم الشركة
داخل/خارج

المملكة

الكيان القانوني

مساهمة مدرجة/غير 

مدرجة/ذات مسؤولية 

محدودة

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة زوايا العقارية
شركة مجموعة نجمة المدائن لخدمات 

السيارات
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة بلدا للمجمعات التجارية المتخصصة

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة إبراهيم محمد الحديثي لالستثمار

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة داكن اإلعالنية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة نجمة المشاريع

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة بوابة المرح

األستاذ/ رياض بن صالح المالك*

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة التسهيالت للتسويق المحدودةمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة ذيب لتأجير السيارات

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة سهل للنقلذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة استثمارات السيارات والمعدات

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة سارا لإتصاالتذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة أسطول النقل

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة الفروسية للتجارة والخدمات المحدودةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة نخلة ساسكو

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة النخلة االولى

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة النادي السعودي للسيارات

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة زيتي للخدمات البترولية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة واحة ساسكو

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة امتياز ساسكو

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة أمالك نخلة العقارية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة واجهة الشمال العقارية

األستاذ/ علي بن محمد أبا الخيل

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة سند

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة إسكان للتنمية واالستثمار

األستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزبن

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة مهارة للموارد البشرية
الرئيس التنفيذي لشركة دويتشه الخليج 

للتمويل
مساهمةداخل المملكة

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة الورق

مساهمة مدرجةداخل المملكةالرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي

الشركات التي يكون عضو مجلس

اإلدارة عضوًا في مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها
الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها

إسم الشركة
داخل/خارج

المملكة

الكيان القانوني

مساهمة مدرجة/غير 

مدرجة/ذات مسؤولية 

محدودة

إسم الشركة
داخل/خارج

المملكة

الكيان القانوني

مساهمة مدرجة/غير 

مدرجة/ذات مسؤولية 

محدودة

مساهمة مدرجةداخل المملكةمدير عام المصرفية الدولية لمصرف الراجحي

ونائب الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي 
باألردن

مساهمة مدرجةخارج المملكة

األستاذ/ ماجد بن ناصر السبيعي

شركة ناصر بن محمد السبيعي وأوالده 
لالستثمار

مساهمة غير مدرجةداخل المملكة

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة الرياض للتعمير

األستاذ/ يوسف بن حمد اليوسفي

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة لجام للرياضةمؤسسة حكوميةداخل المملكةالمؤسسة العامة للبريد السعودي

المؤسسة العامة للخدمات البريدية 
واللوجستية )سبل(

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةالشركة السعودية لتنمية االستثمار التقنيمؤسسةداخل المملكة

ذات مسؤولية محدودةخارج المملكةشركة باسبورت كابيتالمساهمة مدرجةداخل المملكةشركة الخطوط السعودية للتموين

شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
التأمين )ميدغلف(

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة جدوى لالستثمارمساهمة مدرجةداخل المملكة

شركةمساهمةخارج المملكةشركة )BOOZ & CO(مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة السعودي الفرنسي كابيتال

شركة مساهمةخارج المملكةبشركة شلمبريجيرمساهمة مقفلةداخل المملكةشركة جوا المالية

* كافة الشركة التابعة للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو( ال يتقاضى عضو المجلس أي رواتب أو مزايا أو أرباح مقابل عضويته فيها أو إدارتها.
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ملكية	األسهم	ألعضاء	مجلس	اإلدارة	وكبار	التنفيذيين	
يوضـح الجـدول التالـي ملكيـة أعضـاء مجلـس اإلدارة وكبـار التنفيذييـن ألسـهم الشـركة )شـاملة ملكيـة أزواجهـم 

وأوالدهـم القصـر( كمـا يلـي:

اإلسمم
الملكية

نسبةىالتغير 31 ديسمبر 2021مالتغيربداية الفترة

)10.87%(6.210.084 سهم)757.196 سهم(6.967.280 سهماألستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي1

)69.84%(5.145 سهم)11.916 سهم(17.061 سهماألستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي2

-1.333 سهم-1.333 سهماألستاذ/ ناصر بن عبد اهلل العوفي3

-126.745 سهم-126.745 سهماألستاذ/ ماجد بن محمد العثمان4

-82.000 سهم-82.000 سهماألستاذ/ رياض بن صالح المالك5

-1.333 سهم-1.333 سهماألستاذ/ علي بن محمد أبا الخيل6

----األستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزبن7

)75.30%(79.500 سهم)242.299 سهم(321.799 سهماألستاذ/ ماجد بن ناصر السبيعي8

----األستاذ/ يوسف بن حمد اليوسفي9

----األستاذ/ محمد أبو سريع الديب10

----األستاذ/ إسالم محمد خيري أحمد11

----األستاذ/ سعود بن سليمان العتيبي12

جمعيات	المساهمين	خالل	عام	2021م	

الجمعية	العامة	العادية	الثامنة	والثالثون:
االجتماع األول في 16 يونيو 2021م )عبر وسائل التقنية الحديثة(.	 

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين الجتماع الجمعية

الصفةإسم العضوم

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس اللجنة التنفيذيةاألستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي1

نائب رئيس مجلس اإلدارة العضو المنتدب - عضو اللجنة التنفيذيةاألستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي 2

عضو مجلس اإلدارة - رئيس لجنة المراجعةاألستاذ/ ناصر بن عبد اهلل العوفي3

عضو مجلس اإلدارة - عضو لجنة المكافآت والترشيحاتاألستاذ/ سليمان بن علي الخضير4

عضو مجلس اإلدارة - عضو لجنة المكافآت والترشيحاتاألستاذ/ ماجد بن محمد العثمان5

عضو مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي - عضو اللجنة التنفيذيةاألستاذ/ رياض بن صالح المالك6

عضو مجلس اإلدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحاتاألستاذ/ علي بن محمد أبا الخيل7

عضو مجلس اإلدارة - عضو لجنة المراجعةاألستاذ/ فواز بن سليمان الراجحي8

عضو مجلس اإلدارة - عضو اللجنة التنفيذيةاألستاذ/ ماجد بن ناصر السبيعي9

أُقرت	جميع	بنود	جدول	األعمال	على	النحو	التالي:
الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.. 1

الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.. 2

الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.. 3

الموافقة على تعيين مراجع حسـابات الشـركة )شـركة العظم والسـديري وآل الشـيخ وشـركاؤهم Crowe( من . 4
بيـن المرشـحين بنـاء علـى توصيـة لجنـة المراجعـة، وذلـك لفحـص ومراجعـة وتدقيـق القوائـم الماليـة للربـع )الثاني 

والثالـث والرابـع( والسـنوي مـن العـام المالـي 2021م، والربـع األول مـن العام المالـي 2022م، وتحديـد أتعابه.

الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.. 5

الموافقـة علـى توصيـة مجلـس اإلدارة بتوزيـع أربـاح نقديـة )إضافيـة( على المسـاهمين عـن العام المالـي المنتهي . 6
فـي 31 ديسـمبر 2020م بواقـع 0.20 ريـال لـكل سـهم وبإجمالـي مبلـغ 12 مليـون ريـال أي بمـا يعـادل 2% مـن رأس 
مـال الشـركة، علـى أن تكـون األحقية للمسـاهمين المالكين لألسـهم بنهاية تـداول يوم إنعقـاد الجمعية العامة 
والمقيديـن فـي سـجل مسـاهمي الشـركة لـدى شـركة مركـز إيـداع األوراق الماليـة )إيـداع( فـي نهايـة ثانـي يـوم 

تـداول يلـي تاريـخ اإلسـتحقاق، وسـيتم اإلعـالن عـن تاريـخ وطريقة توزيـع األربـاح الحقًا.

الموافقـة علـى صـرف مكافـأة ألعضـاء مجلـس اإلدارة بإجمالـي مبلغ 1.8 مليون ريـال بواقع 200 ألـف ريال لكل . 7
عضـو عن السـنة الماليـة المنتهية في 31 ديسـمبر 2020م.

الموافقـة علـى تفويـض مجلـس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المسـاهمين بشـكل نصف سـنوي أو . 8
ربـع سـنوي عن العـام المالي 2021م.

الموافقـة علـى تفويـض مجلـس اإلدارة بصالحيـة الجمعيـة العامـة العاديـة بالترخيص الوارد فـي الفقرة )1( من . 9
المـادة الحاديـة والسـبعون مـن نظـام الشـركات، وذلك لمدة عـام من تاريـخ موافقة الجمعيـة العامة أو حتى 
نهايـة دورة مجلـس االدارة المفـوض أيهمـا أسـبق، وذلـك وفقـًا للشـروط الـواردة فـي الضوابـط واالجـراءات 

التنظيميـة الصـادرة تنفيـذًا لنظـام الشـركات الخاصة بشـركات المسـاهمة المدرجة.

الموافقـة علـى األعمـال والعقـود التـي سـتتم بيـن شـركة ساسـكو وشـركة نهـاز لالسـتثمار، والتـي لبعـض . 10
أعضـاء مجلـس اإلدارة مصلحـة غيـر مباشـرة فيهـا وهـم األسـتاذ/ إبراهيـم بـن محمـد الحديثـي واألسـتاذ/ 
سـلطان بـن محمـد الحديثـي، وهـي عبـارة عـن قيـام شـركة أسـطول النقـل )شـركة تابعـة( بإسـتئجار موقـع 
مـن شـركة نهـاز لإسـتثمار بمبلـغ )683.000 ريـال سـنويًا( لمـدة عام ميـالدي، وذلك لغرض إسـتخدامه كمقر 

لشـركة أسـطول النقـل وسـكن للعمالـة، وال توجـد شـروط تفضيليـة فـي هـذه األعمـال والعقـود.
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الموافقـة علـى األعمـال والعقـود التـي سـتتم بيـن شـركة ساسـكو وشـركة داكـن اإلعالنيـة، والتـي لبعض . 11
أعضـاء مجلـس اإلدارة مصلحـة غيـر مباشـرة فيها وهم األسـتاذ/ إبراهيـم بن محمد الحديثي واألسـتاذ/ ماجد 
بـن محمـد العثمـان واألسـتاذ/ سـلطان بـن محمـد الحديثـي، وهـي عبـارة عـن تقديـم خدمـات وأعمـال فـي 
مجـال الدعايـة واإلعـالن لمـدة عـام ميـالدي، علمـًا بـأن مبلـغ التعامـل خالل عـام 2020م بلـغ 62 ألف ريـال، وال 

توجـد شـروط تفضيليـة فـي هـذه األعمـال والعقود.

الموافقـة علـى األعمـال والعقـود التي سـتتم بين شـركة ساسـكو وشـركة ُملكيـة لالسـتثمار، والتي لبعض . 12
أعضـاء مجلـس االدارة مصلحـة غيـر مباشـرة فيهـا وهـم األسـتاذ/ إبراهيـم بـن محمـد الحديثـي واألسـتاذ/ 
سـلطان بـن محمـد الحديثـي واألسـتاذ/ سـليمان بـن علي الخضير واألسـتاذ/ ماجـد بن محمـد العثمان، وهي 
عبـارة عـن إتفاقيـة إدارة محفظـة اسـتثمارية بشـركة األهلـي كابيتـال بقيمـة )50 مليون ريال( تنتهي بإشـعار 

خطـي بيـن الطرفيـن، وال توجـد شـروط تفضيليـة فـي هـذه األعمـال والعقود.

الموافقـة علـى األعمـال والعقـود التـي سـتتم بيـن شـركة زيتـي للخدمـات البتروليـة )شـركة تابعـة( وشـركة . 13
نهـاز لالسـتثمار، والتـي لبعـض أعضـاء مجلـس اإلدارة مصلحـة غيـر مباشـرة فيهـا وهـم األسـتاذ/ إبراهيـم بـن 
محمـد الحديثـي واألسـتاذ/ سـلطان بـن محمد الحديثي، وهي عبارة عن عقد إسـتئجار شـركة زيتـي للخدمات 
ريـال سـنويًا( ولمـدة عشـرة  )1.1 مليـون  )1، 2( مـن شـركة نهـاز لالسـتثمار بمبلـغ  رقـم  البتروليـة لمحطتيـن 

سـنوات إعتبـارًا مـن 2018/01/01م قابلـة للتجديـد، وال توجـد شـروط تفضيليـة فـي هـذه األعمـال والعقـود.

الموافقـة علـى األعمـال والعقـود التـي سـتتم بيـن شـركة زيتـي للخدمـات البتروليـة )شـركة تابعـة( وشـركة . 14
نجمـة المدائـن للعقـارات، والتـي لبعـض أعضـاء مجلـس اإلدارة مصلحـة غيـر مباشـرة فيهـا وهـم األسـتاذ/ 
إبراهيـم بـن محمـد الحديثـي واألسـتاذ/ ماجـد بـن محمـد العثمـان واألسـتاذ/ سـلطان بـن محمـد الحديثـي، 
وهـي عبـارة عـن عقـد إسـتئجار شـركة زيتـي للخدمـات البتروليـة لمحطـة رقـم )8( مـن شـركة نجمـة المدائـن 
للعقـارات بمبلـغ )300 ألـف ريـال سـنويًا( ولمـدة عشـرة سـنوات تبـدأ مـن 2020/04/29م، وال توجـد شـروط 

تفضيليـة فـي هـذه األعمـال والعقـود.

الموافقـة علـى األعمـال والعقـود التـي سـتتم بيـن شـركة زيتـي للخدمـات البتروليـة )شـركة تابعـة( وشـركة . 15
نجمـة المدائـن للعقـارات، والتـي لبعـض أعضـاء مجلـس اإلدارة مصلحـة غيـر مباشـرة فيهـا وهـم األسـتاذ/ 
إبراهيـم بـن محمـد الحديثـي واألسـتاذ/ ماجـد بـن محمـد العثمـان واألسـتاذ/ سـلطان بـن محمـد الحديثـي، 
وهـي عبـارة عـن عقـد إسـتئجار شـركة زيتـي للخدمـات البتروليـة لمحطـة رقـم )10( مـن شـركة نجمـة المدائـن 
للعقـارات بمبلـغ )800 ألـف ريـال سـنويًا( ولمـدة عشـرة سـنوات تبـدأ مـن 2020/04/29م، وال توجـد شـروط 

تفضيليـة فـي هـذه األعمـال والعقـود.

الموافقـة علـى األعمـال والعقـود التـي سـتتم بيـن شـركة زيتـي للخدمـات البتروليـة )شـركة تابعـة( وشـركة . 16
نجمـة المدائـن للعقـارات، والتـي لبعـض أعضـاء مجلـس اإلدارة مصلحـة غيـر مباشـرة فيهـا وهـم األسـتاذ/ 
إبراهيـم بـن محمـد الحديثـي واألسـتاذ/ ماجـد بـن محمـد العثمـان واألسـتاذ/ سـلطان بـن محمـد الحديثـي، 
وهـي عبـارة عـن عقـد إسـتئجار شـركة زيتـي للخدمـات البتروليـة لمحطـة رقـم )11( مـن شـركة نجمـة المدائـن 
للعقـارات بمبلـغ )250 ألـف ريـال سـنويًا( ولمـدة ثمانـي سـنوات تبـدأ مـن 2020/05/01م، وال توجـد شـروط 

تفضيليـة فـي هـذه األعمـال والعقـود.

الموافقـة علـى األعمـال والعقـود التـي سـتتم بيـن شـركة زيتـي للخدمـات البتروليـة )شـركة تابعـة( وشـركة . 17
نهـاز لالسـتثمار، والتـي لبعـض أعضـاء مجلـس اإلدارة مصلحـة غيـر مباشـرة فيهـا وهـم األسـتاذ/ إبراهيـم بـن 
محمـد الحديثـي واألسـتاذ/ سـلطان بـن محمـد الحديثـي، وهـي عبـارة عـن مشـتريات وقـود مـن شـركة زيتي 
للخدمـات البتروليـة مـن قبـل شـركة نهـاز لالسـتثمار لمـدة عـام ميـالدي، علمـًا بـأن مبلـغ التعامـل خـالل عـام 

2020م بلـغ 36 ألـف ريـال، وال توجـد شـروط تفضيليـة فـي هـذه األعمـال والعقـود.

الموافقة على األعمال والعقود التي سـتتم بين شـركة زيتي للخدمات البترولية )شـركة تابعة( وشـركة مجموعة . 18
نجمـة المدائـن، والتـي لبعـض أعضـاء مجلـس اإلدارة مصلحـة غيـر مباشـرة فيهـا وهـم األسـتاذ/ إبراهيـم بـن محمـد 
الحديثـي واألسـتاذ/ ماجـد بـن محمـد العثمـان واألسـتاذ/ سـلطان بـن محمـد الحديثي، وهـي عبارة عن مشـتريات 
وقـود مـن شـركة زيتـي للخدمـات البتروليـة مـن قبـل شـركة مجموعـة نجمـة المدائـن لمـدة عام ميـالدي، علمـًا بأن 

مبلـغ التعامـل خـالل عـام 2020م بلـغ 49.13 ألـف ريـال، وال توجـد شـروط تفضيليـة في هـذه األعمـال والعقود.

الموافقـة علـى األعمـال والعقـود التـي سـتتم بيـن شـركة زيتـي للخدمـات البتروليـة )شـركة تابعـة( وشـركة . 19
زوايـا العقاريـة، والتـي لبعـض أعضـاء مجلـس اإلدارة مصلحـة غيـر مباشـرة فيهـا وهـم األسـتاذ/ إبراهيـم بـن 
محمـد الحديثـي واألسـتاذ/ ماجـد بـن محمـد العثمـان واألسـتاذ/ سـلطان بـن محمـد الحديثـي، وهـي عبـارة 
عـن مشـتريات وقـود مـن شـركة زيتـي للخدمـات البتروليـة من قبل شـركة زوايـا العقارية لمدة عـام ميالدي، 

علمـًا بـأن مبلـغ التعامـل خـالل عـام 2020م بلـغ 7.07 ألـف ريـال، وال توجـد شـروط تفضيليـة فـي هـذه األعمال 
والعقود.

الموافقـة علـى األعمـال والعقـود التـي سـتتم بيـن شـركة زيتـي للخدمـات البتروليـة )شـركة تابعـة( وشـركة . 20
بوابـة المـرح، والتـي لبعـض أعضـاء مجلـس اإلدارة مصلحـة غيـر مباشـرة فيهـا وهـم األسـتاذ/ إبراهيـم بـن 
محمـد الحديثـي، واألسـتاذ/ ماجـد بـن محمـد العثمـان واألسـتاذ/ سـلطان بـن محمـد الحديثـي، وهـي عبـارة 
عـن تأجيـر شـركة بوابـة المـرح لغـرف سـكنية بمحطـة رقـم )2( التابعـة لشـركة زيتـي للخدمـات البتروليـة لمـدة 
عـام ميـالدي، علمـًا بـأن مبلـغ التعامـل خالل عـام 2020م بلـغ 24.78 ألف ريـال، وال توجد شـروط تفضيلية في 

هـذه األعمـال والعقـود.

الموافقـة علـى األعمـال والعقـود التي سـتتم بين شـركة ساسـكو وشـركة ُملكيـة لالسـتثمار، والتي لبعض . 21
أعضـاء مجلـس االدارة مصلحـة غيـر مباشـرة فيهـا وهـم األسـتاذ/ إبراهيـم بـن محمـد الحديثـي واألسـتاذ/ 
سـلطان بـن محمـد الحديثـي واألسـتاذ/ سـليمان بـن علي الخضير واألسـتاذ/ ماجـد بن محمـد العثمان، وهي 
عبـارة عـن إتفاقيـة توريـد ميـاه مـع شـركة روغوفـي عبـر صندوق ميـاه اسـتثماري لمدة ثـالث سـنوات إعتبارًا 

مـن ديسـمبر 2020م، وال توجـد شـروط تفضيليـة فـي هـذه األعمـال والعقـود.

الموافقـة علـى إنتخـاب أعضـاء مجلـس اإلدارة مـن بين المرشـحين للدورة القادمـة )الثالثة عشـرة( والتي تبدأ . 22
مـن تاريـخ 30 يونيـو 2021م ولمـدة ثالثـة سـنوات تنتهي في 29 يونيـو 2024م، واألعضـاء المنتخبين هم:

األستاذ/ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحديثي.	 

األستاذ/ رياض بن صالح بن حمد المالك.	 

األستاذ/ ماجد بن محمد بن حسن العثمان.	 

األستاذ/ سلطان بن محمد بن إبراهيم الحديثي.	 

األستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الزبن.	 

األستاذ/ ماجد بن ناصر بن محمد السبيعي.	 

األستاذ/ ناصر بن عبداهلل بن صالح العوفي.	 

األستاذ/ علي بن محمد بن علي أبا الخيل.	 

األستاذ/ يوسف بن حمد بن سليمان اليوسفي.	 

الموافقـة علـى تشـكيل لجنـة المراجعـة وتحديـد مهامهـا وضوابـط عملهـا ومكافـآت أعضائهـا للـدورة الجديدة . 23
)الثالثـة عشـرة( التـي تبـدأ مـن تاريـخ 30 يونيـو 2021م ولمـدة ثالثـة سـنوات تنتهـي فـي 29 يونيـو 2024م، وهـم:

األستاذ/ ماجد بن ناصر بن محمد السبيعي )عضو مستقل(.	 

الدكتور/ عبداهلل بن صغير محمد الحسيني )من خارج المجلس(.	 

األستاذ/ علي بن محمد بن إبراهيم الحديثي )من خارج المجلس(.	 

التوصية	بخصوص	مراجع	الحسابات	
ال توجـد هنـاك أي مالحظـات أو تحفظـات من قبل مجلس اإلدارة أو من قبل لجنة المراجعة على مراجع الحسـابات 
الحالـي مكتـب “العظـم والسـديري وآل الشـيخ - Crowe “، علمًا بـأن عام 2021م هو العام الثاني للمكتب ويشـمل 

مراجعـة القوائـم المالية للشـركة للعام المالي 2021م والربـع األول من العام المالي 2022م.

وسـيتم رفـع توصيـة لجنـة المراجعـة إلـى الجمعيـة العامـة للمسـاهمين القادمـة إلختيـار مراجع الحسـابات للشـركة 
مـن بيـن المرشـحين لفحـص ومراجعـة وتدقيـق القوائم المالية الربعية والسـنوية مـن العام المالـي 2022م، والربع 

األول مـن عـام 2023م، وتحديـد أتعابه.
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المدراء	التنفيذيين	

األستاذ/	إسالم	محمد	خيري	أحمد	

رئيس قطاع المالية

المؤهالت والخبرات:

بكالوريـوس فـي المحاسـبة مـن جامعـة عيـن شـمس بجمهوريـة مصـر العربيـة، المديـر المالـي ألكثـر مـن عشـرة 
سـنوات مـع خبـرة فـي قيـادة وتطويـر فريـق تمويـل ناجحة فـي العديد مـن األنشـطة الماليـة والمحاسـبية، بما في 
ذلـك إعـداد الميزانيـات السـنوية، ومراقبـة الحسـابات الرئيسـية، والقـدرة علـى التعامـل مـع المهـام وقيـادة فريق 

العمل.

الوظائف السابقةالوظائف الحالية

رئيس قطاع المالية للشركة السعودية لخدمات السيارات 	 
والمعدات )ساسكو(.

رئيس الحسابات بشركة مجموعة نجمة المدائن.	 

المدير المالي لشركة زيتي للخدمات البترولية.	 

األستاذ/	محمد	أبو	سريع	الديب	

مدير عام شركة أسطول النقل )شركة تابعة(

المؤهالت والخبرات:

بكالوريـوس فـي المحاسـبة مـن جامعـة عيـن شـمس بجمهوريـة مصـر العربيـة، دبلوم فـي المراجعـة الماليـة، خبرة 
أكثـر مـن إثنـان وأربعـون عامـًا في الرقابـة على قطاع البتـرول بجمهورية مصـر العربية وقطاع المحطـات والنقليات 
بشـركة التسـهيالت للتسـويق، ومديـر عـام شـركة عائـض بـن دعجـم للنقليـات وشـركة أسـطول النقـل )شـركة 

تابعـة للشـركة السـعودية لخدمـات السـيارات والمعدات – ساسـكو(.

الوظائف السابقةالوظائف الحالية

مدير الرقابة الداخلية بشركة التسهيالت للتسويق.	 مدير عام شركة أسطول النقل )شركة تابعة(. 	 

مدير عام شركة عائض بن دعجم للنقليات.	 

مدير تنفيذي بشركة أسطول النقل )شركة تابعة(.	 

األستاذ/	سعود	سليمان	العتيبي	

رئيس قطاع العمليات

المؤهالت والخبرات:

بكالوريـوس إدارة عامـة مـن جامعـة الملـك عبدالعزيـز بجـدة، خبـرة تمتـد ألكثـر مـن خمسـة عشـرة عامـًا فـي مجال 
شـركات محطـات الوقـود، شـغل العديـد مـن المناصـب اإلداريـة فـي القطـاع الخاص.

الوظائف السابقةالوظائف الحالية

رئيس قطاع العمليات للشركة السعودية لخدمات السيارات 	 
والمعدات )ساسكو(. 

رئيس عمليات المنطقة الغربية شركة التسهيالت.	 

مدير عام الموزعين بشركة كيا السعودية للسيارات.	 

مدير المنطقة الغربية والشمالية بالشركة السعودية 	 
لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(.

األعمال	والعقود	التي	فيها	مصلحة	للمدراء	التنفيذيين	
ال توجـد أي أعمـال أو عقـود فيهـا مصلحـة للرئيـس التنفيـذي أو المديـر المالي أو أي مدير تنفيذي أو ألي شـخص 	 

ذو عالقـة بـأي منهم.
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البيانات	المالية	على	
مستوى	الشركة



المركز	المالي	

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

يلي)جميع	المبالغ	بالريال	السعودي(:

201920202021 20172018البيان

336.983.801358.187.696394.337.036348.374.311456.018.135الموجودات المتداولة

1.169.679.4551.242.554.1922.132.715.4202.638.239.9102.816.813.901الموجودات غير المتداولة

1.506.663.2561.600.741.8882.527.052.4562.986.614.2213.272.832.036إجمالي الموجودات

415.126.524458.879.874516.248.916525.836.895728.498.123المطلوبات المتداولة

362.426.221389.999.1001.161.314.2781.656.027.5961.732.397.363المطلوبات غير المتداولة

777.552.745848.878.9741.677.563.1942.181.864.4912.460.895.486إجمالي المطلوبات

2021

إجمالي الموجودات

3,000,000,000

3,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000

500,000,000

-

المطلوبات

إجمالي	الموجودات	والمطلوبات

2017 2018 2019 2020

20212017

3,000,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000

500,000,000

-

إجمالي األصولاألصول طويلة األجل

المدينين التجاريين

المخزون السلعي

النقدية ومافي حكمها

الموجودات

2018 2019 2020

3,500,000,000

20212019 202020182017

3,000,000,000

3,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000

500,000,000

-

صافي األصول الثابتة إجمالي الموجودات

التغير	في	صافي	األصول	الثابتة

نسبة نمو في إجمالي الموجودات %117.22

2021

2,500,000,000

2,000,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000

500,000,000

-

رآس المال إجمالي المطلوباتإجمالي حقوق المساهمين

المطلوبات	وحقوق	المساهمين

نسبة النمو في حقوق المساهمين %11.36

2017 2018 2019 2020

إجمالي	المطلوبات

+2.5
مليار

إجمالي	الموجودات

+3.3
مليار

نسبة نمو في إجمالي 

الموجودات

%117.22

نسبة نمو في حقوق 

المساهمين

%11.36
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قائمة	الدخل	
يوضح	الجدول	التالي	ملخص	بيانات	قائمة	الدخل	للخمس	سنوات	الماضية	كما	يلي	)جميع	

المبالغ	بالريال	السعودي(:

201920202021 20172018 البيان

1.212.329.8072.056.081.0022.482.842.8982.136.241.7244.061.642.625المبيعات

)3.909.537.944()1.985.986.469()2.324.247.169()1.974.099.397()1.132.838.480(التكاليف المباشرة

79.491.32781.981.605158.595.729150.255.255152.104.681هامش الدخل

المصاريف العمومية 
واإلدارية

)47.575.585()44.298.103()54.610.424()45.919.793()53.270.253(

اإليرادات)المصاريف(
األخرى

)135.609(542.81119.909.490)58.510.275()44.378.116(

)3.613.333()5.696.537()3.247.206()2.775.004()3.795.000(الزكاة

27.985.13335.451.309120.647.58940.128.65050.842.979صافي الدخل

التكاليف المباشرةصافي الدخل المبيعاتهامش الدخل

2021

4,500,000,000

4,000,000,000

3,500,000,000

3,000,000,000

2,500,000,000

2,000,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000

500,000,000

-
2017 2018 20202019

201920182017

المصاريف العمومية واإلداريةالزكاة اإليرادات )المصاريف( األخرى

60,000,000

20,000,000

)40,000,000(

40,000,000

)20,000,000(

-

)60,000,000(

2020 2021

اإليرادات	الجغرافية	لكامل	الشركة
المنطقة الشمالية

المنطقة الشرقية

المنطقة الغربية

المنطقة الجنوبية

منطقة القصيم

35%المنطقة الوسطى

%8

%17

%28
%7
%5

تحليل	الفروقات	الجوهرية	في	النتائج	

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

)جميع	المبالغ	بالريال	السعودي(:

نسبة التغيرالتغير +)-(2020م2021مالبيان

90.13%4.061.642.6252.136.241.7241.925.400.901اإليرادات

96.86%)1.923.551.475()1.985.986.469()3.909.537.944(التكاليف المباشرة

1.23%152.104.681150.255.2551.849.426هامش الدخل

13.48%)313.899()2.328.178()2.642.077(مصاريف بيعية وتسويقية

16.14%)7.036.561()43.591.615()50.628.176(المصاريف العمومية واإلدارية

)5.27%()5.501.034(98.834.428104.335.462صافي الدخل التشغيلي

69.82%7.003.2724.123.9322.879.340إيرادات )خسائر( استثمارات

8.29%)3.830.487()46.203.837()50.034.324(أعباء مالية

91.80%15.083.306)16.430.370()1.347.064(إيرادات متنوعة 

18.83%54.456.31245.825.1878.631.125صافي الدخل قبل الزكاة

36.57%2.083.204)5.696.537()3.613.333(الزكاة

26.70%50.842.97940.128.65010.714.329صافي الدخل بعد الزكاة

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

كميـة  	 ارتفـاع  إلـى  السـابق  بالعـام  مقارنـة  الحاليـة  الفتـرة  خـالل  الربـح  صافـي  فـي  االرتفـاع  سـبب  يعـود 

المبيعـات ممـا أدى إلـى ارتفـاع مجمـل الربـح وذلـك علـى الرغـم من شـمول مجمل ربـح العام السـابق على 

التخفيضـات المسـتلمة أثنـاء فتـرة الجائحـة باالضافـة إلـى ارتفـاع إيـرادات اإلسـتثمارات وانخفـاض مخصـص 

الخسـائر اإلئتمانيـة المكـون ومصـروف الـزكاة وذلـك علـى الرغـم من ارتفـاع المصاريـف العموميـة واإلدارية 

مصاريـف  وارتفـاع  الرئيسـية  العمليـات  مـن  الربـح  صافـي  انخفـاض  إلـى  أدت  والتـي  التسـويق  ومصاريـف 

التمويـل وإنخفـاض اإليـرادات األخـرى.
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قائمة	التدفقات	النقدية	

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

)جميع	المبالغ	بالريال	السعودي(:

2021م2020م2019م2018م2017مالبيان

التدفقات من األنشطة 
التشغيلية

31.299.79945.308.582187.358.738290.437.254375.093.034

التدفقات من األنشطة 
االستثمارية

)116.986.699()78.101.689()102.280.009()156.882.035()176.755.104(

التدفقات من األنشطة 
التمويلية

65.280.5549.752.789)94.295.285()94.288.759()147.874.097(

4,000,000,000

التدفقات من األنشطة التشغيليةالتدفقات من األنشطة اإلستثماريةالتدفقات من األنشطة التمويلية

300,000,000

100,000,000

200,000,000

)100,000,000(

-

)200,000,000(

201920182017 2020 2021

2021

50,000,000

-

100,000,000

150,000,000

200,000,000

2017

 117,203,850 

2020

 154,949,735 

 183,668,620 

2018

 100,479,857 

2019

 78,868,420 

حجم اإلنفاق الرآسمالي

ربحية	السهم

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

2021م2020م2019م2018م2017مالبيان

0.470.592.010.670.85ربحية السهم

2021

2.50

1.50

2.00

1.00

0.50

-
2017

0.47

2018

0.59

2019

2.01

2020

0.67
 0.85 

ربح السهم

أداء	السهم	
يوضح	الرسم	البياني	التالي	أداء	السهم	آلخر	خمس	سنوات:

20212019 202020182017

35.00

25.00

15.00

30.00

20.00

10.00

5.00

-

قيمة السهم بالريال 
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القيمة	الدفترية	للسهم	
يوضح	الرسم	البياني	التالي	القيمة	الدفترية	للسهم	)ال	تشمل	توزيعات	األرباح(:

2009 20132011 2015 2018 20202010 2014 20172012 2016 2019 2021

20.00

12.00

16.00

8.00

2.00

18.00

10.00

4.00

14.00

6.00

-

القيمة الدفترية للسهم)ال تشمل توزيعات األرباح(

المؤشرات	المالية	األساسية	

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

مؤشرات النمو

20172018201920202021البيان

90.13%)13.96%(20.76%69.60%10.80%نمو المبيعات

26.70%)66.74%(240.32%26.68%7.71%نمو صافي الدخل

9.58%18.19%57.87%6.24%0.94%نمو األصول

0.89%)5.27%(12.98%3.12%)6.82%(نمو حقوق الملكية

مؤشرات الربحية

20172018201920202021 البيان

1.25%1.88%4.86%1.72%2.31%العائد على المبيعات

8.47%6.69%20.11%5.91%5.18%العائد على رأس المال

1.80%1.52%5.66%2.85%2.39%العائد على االستثمار

1.55%1.34%4.77%2.21%1.86%العائد على إجمالي األصول

6.26%4.99%14.20%4.72%3.84%العائد على حقوق الملكية

مؤشرات	الربحية

2021

%25.00

%15.00

%5.00

%20.00

%10.00

%0.00
2018

%1
.7
2

%5
.9
1

%2
.8
5

%2
.2
1 %4

.7
2

2020

%1
.8
8

%6
.6
9

%1
.5
2

%1
.3
4

%4
.9
9

%1
.2
5

%8
.4
7

%1
.8
0

%1
.5
5

%6
.2
6

2019

%4
.8
6

%5
.6
6

%4
.7
7

%1
4.
20

%2
0.1
1

2017

%2
.3
1 %5

.18
%2
.3
9

%1
.8
4 %3
.8
4

العائد على اإلستثمارالعائد على إجمالي األصولالعائد على حقوق الملكية

العائد على المبيعاتالعائد على رآس المال
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مؤشرات الكفاءة

20172018201920202021البيان

13.0614.7423.8018.8326.10معدل دوران المدينين

31.1838.5640.4547.0975.79معدل دوران المخزون

0.801.280.980.721.24معدل دوران األصول

80,00

70,00

60,00

2021

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00

معدل دوران األصولمعدل دوران المخزونمعدل دوران المدينين

2019

23
.8
0

40
.4
5

09
8

2020

47
.09

0.7
2

18
.8
3

75.79

1.2
4

26
.10

2017

13
.06

3
1.1
8

0.8
0

2018

3
8.
56

1.2
8

14
.7
4

مؤشرات	السيولة	والمديونية

20172018201920202021البيان

0.810.780.760.660.63نسبة السيولة

0.720.670.650.580.56نسبة السيولة السريعة

76.27%82.87%68.41%78.88%76.19%نسبة المديونية إلى حقوق المساهمين

18.92%22.33%23.00%37.05%36.87%نسبة المديونية إلى إجمالي األصول

بنود قائمة الدخل كنسبة من اإليرادات

20172018201920202021البيان 

100%100%100%100%100%اإليرادات

96.26%92.97%93.61%96.01%93.44%التكاليف المباشرة

3.74%7.03%6.39%3.99%6.56%هامش الدخل 

1.31%2.15%2.20%2.15%3.92%المصاريف العمومية واإلدارية 

)1.09%()2.74%(0.80%0.03%)0.01%(إيرادات )مصاريف( أخرى 

0.09%0.27%0.13%0.13%0.31%الزكاة

1.25%1.88%4.86%1.72%2.31%صافي الدخل 

بنود	قائمة	الدخل	كنسبة	من	اإليراد

20212019 202020182017

%100.00

%80.00

%60.00

%40.00

%20.00

%0.00

%100.00

صافي الدخل

المصاريف العمومية واإلدارية

الزكاة

التكاليف المباشرةهامش الدخل

إيرادات)مصاريف( أخري

%93.44
%96.01

%93.61 %92.97
%96.26

%6
.5
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%3
.9
9

%2
.15

%0
.03

%0
.13

%1
.7
2

%6
.3
9
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.2
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.8
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%0
.13 %4
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.7
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.15
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.3
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.7
4-

%1
.09

-
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.2
7

%0
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%1
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-
%0
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1
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الزكاة	والمدفوعات	النظامية
يتـم احتسـاب الـزكاة وفـق نظـام الـزكاة وضريبـة الدخـل المعمـول بـه فـي المملكـة العربيـة السـعودية وتُحّمـل 
الـزكاة المسـتحقة علـى قائمـة الدخـل ويتـم قيـد التعديالت التي تطـرأ عن الربـط النهائي للـزكاة – إن وجدت – في 

الفتـرة التـي يتـم الربـط فيها.

قامـت الشـركة خـالل العـام المنتهـي فـي 31 ديسـمبر 2021م بتكويـن مخصص لمسـتحقات الـزكاة النظاميـة بمبلغ 
)3.613.333 ر.س.( كمـا قامـت بسـداد مبلـغ )2.895.373 ر.س.( مـن المخصـص المكـون للـزكاة حتـى عـام 

2021م.

تتابـع الشـركة مـع الهيئـة العامـة الـزكاة والدخـل ومـن خـالل أحـد المكاتـب االستشـارية المتخصصـة فـي خدمـات 
الـزكاة والضريبـة، إنهـاء كافـة المتعلقـات بخصـوص الربـوط الزكويـة للفتـرة مـن عـام 2014م وحتـى عـام 2018م.

وفقـًا لمـا تـم اإلعـالن عنـه بموقـع تـداول بتاريـخ 13 ديسـمبر 2020م عن تلقي الشـركة مـن مستشـارها الزكوي ما 
يفيـد إسـتالمه خطابـات مـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بتعديـل لإقـرارات الزكويـة المقدمـة للفتـرة مـن عـام 
2014م وحتـى عـام 2018م والمطالبـة بسـداد فروقـات زكويـة عـن السـنوات المشـار إليهـا بإجمالـي مبلـغ 12.33 
مليـون ريـال، قامـت الشـركة باالعتراضـات الالزمـة علـى تلـك التعديـالت خـالل المـدة النظاميـة )سـتون يومـًا مـن 
الزكـوي  للـزكاة والدخـل، ويتابـع المستشـار  الهيئـة العامـة  تاريـخ الخطـاب( وتـم إسـتالم االعتراضـات مـن قبـل 

للشـركة هـذه االعتراضـات مـع الهيئـة. 

وبتاريـخ 26 أكتوبـر 2021م تلقـت الشـركة إفـادة مـن المستشـار الزكـوي عـن نتائـج الجلسـة المنعقـدة بتاريـخ 25 
أكتوبـر 2021م باإلضافـة إلـى تلقيهـا بريـد إلكترونـي مـن األمانـة العامـة للجـان الضريبيـة يفيـد بعـدم سـماع الدعوى 
لتقديـم التظلـم أمـام لجنـة الفصـل بعـد فـوات المـدة النظاميـة، وقـد حـددت الدائـرة ثالثيـن يومـًا موعـدًا لتسـلم 
نسـخة القـرار ويحـق للشـركة االسـتئناف خـالل 30 يومـًا مـن تسـلم نسـخة القـرار وقـد قامـت الشـركة بتصعيـد 
الدعـوى مـن عـام 2015م وحتـى عـام 2018م للجنـة اإلسـتئناف، وبخصـوص عـام 2014م تـم تحديـد موعـد للجلسـة 

بتاريـخ 20 أبريـل2022م.

يوضح الجدول التالي ملخص المدفوعات النظامية كما يلي )جميع المبالغ بالريال السعودي(: 

بيان

2021 م

بيان األسبابوصف موجز لها
المسدد

المستحق حتى نهاية الفترة 

المالية السنوية ولم يسدد

المستحق عن عام 2021مالمسدد من الزكاة خالل العام2,895,3731,466,564الزكاة

مبلغ ضريبة القيمة المضافة المسدد23.068.3112.886.798ضريبة القيمة المضافة
المستحق خاص بشهر ديسمبر تم 

سداده في يناير 2022م

مبلغ ضريبة اإلستقطاع المسدد-83,848ضريبة االستقطاع

مستحقات العام8.424.647795,512المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية
المستحق خاص بشهر ديسمبر تم 

سداده في يناير 2022م

-16.919.858تكاليف تأشيرات وجوازات ومكتب العمل
رسوم التأشيرات وتجديد اإلقامات 

والخروج والعودة

-739.398رسوم جمركية
رسوم جمارك تخص الشركة والنادي 

السعودي للسيارات

52.131.4355,148,874اإلجمالي

* تدخل جميع هذه المدفوعات ضمن نشاط الشركة.

العقوبات	والجزاءات	

يوضح	البيان	التالي	العقوبات	والجزاءات	والمخالفات	والتدبير	اإلحترازي	أو	قيد	إحتياطي	

المفروضة	على	الشركة	خالل	العام	)إن	وجدت(	كما	يلي:

الجهة الموقعة للمخالفةاسباب المخالفةالعقوبة/الجزاء/التدبير اإلحترازي/القيد اإلحتياطي
سبل عالجها وتفادي وقوعها في 

المستقبل

غرامة مالية
مخالفة تشغيل بعض المواقع بدون 

ترخيص
أمانة المنطقة –وزارة الشئون البلدية 

والقروية
إستكمال متطلبات إستخراج رخص تشغيل 

المواقع وتجديدها

وضع شهادة التسجيل في مكان واضح وبارز الهيئة العامة للزكاة والدخلعدم ابراز الشهادة الضريبيةغرامة مالية

الهيئة العامة للزكاة والدخلعدم وجود تاريخ إصدار الفاتورةغرامة مالية
يتم اصدار الفاتورة الكترونيا طبقا لمتطلبات 

الزكاه والدخل 

المديرية العامة للدفاع المدنينقص في بعض متطلبات الدفاع المدنيغرامة مالية
إستكمال متطلبات الدفاع المدني ومراجعتها 
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القروض	
يوضـح النظـام األساسـي للشـركة بالمـادة )22( سـلطات مجلـس اإلدارة وتنـص الفقـرة )8( مـن هـذه المـادة أن 
التجاريـة،  القـروض  عقـد  ولـه  مدتهـا،  بلغـت  مهمـا  التمويـل  ومؤسسـات  صناديـق  مـع  القـروض  للمجلس"عقـد 
التجاريـة  والبنـوك  الحكوميـة  المؤسسـات  مـن  األخـرى  االئتمانيـة  والتسـهيالت  القـروض  علـى  والحصـول 
والمؤسسـات الماليـة وأي شـركات ائتمانيـة وإصـدار خطابـات الضمـان لصالـح أي طـرف إذا رأى أن ذلـك في مصلحة 
الشـركة، وإصـدار سـندات ألمـر وغيرهـا مـن المسـتندات القابلـة للتـداول، والدخـول فـي جميـع أنـواع االتفاقيـات 
والتعامـالت المصرفيـة ألي مـدة زمنيـة التـي ال تتجـاوز آجالهـا نهايـة مـدة الشـركة، أمـا بالنسـبة للقـروض التـي تتجـاوز آجالهـا 

ثـالث سـنوات فيراعـى فيهـا الشـروط التاليـة:

أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه إستخدام القرض وكيفية سداده.أ. 

أن يراعى في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم اإلضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين".ب. 

إتفاقيات	البنك	السعودي	الفرنسي	:

قامت الشـركة في عام 2012م بتوقيع اتفاقية تسـهيالت مع البنك السـعودي الفرنسـي )متوافقة مع الشـريعة 
اإلسـالمية( بقيمـة )255.000.000 ريـال سـعودي( كسـقف ائتمانـي عـام يتضمـن تسـهيالت خطابـات ضمـان بقيمة 
للتمويـل  وقـروض  سـعودي(،  ريـال   90.000.000( بقيمـة  عقاريـة  قـروض  وتسـهيالت  سـعودي(  ريـال   70.000.000(
وتطويـر المحطـات بمبلـغ )55.000.000 ريـال سـعودي( وتمويـل قصيـر األجـل فـي حـدود )20.000.000 ريـال سـعودي( 
وتسـهيالت اسـتيراد متعـدد األغـراض قصيـر األجـل بمبلـغ )20.000.000 ريـال سـعودي(. وقامـت الشـركة بتعديـل 
ريـال سـعودي(، وتتضمـن هـذه االتفاقيـة تجديـد  لتصبـح بقيمـة )550.940.648  إبريـل 2015م  االتفاقيـة فـي 28 
تسـهيالت قائمـة بمبلـغ )245.833.332 ريـال سـعودي( منهـا )110.000.000 ريـال سـعودي( تسـهيالت ائتمانيـة 
متنوعـة و)135.833.332 ريـال سـعودي( تسـهيالت تمويـل متوسـط األجـل، وذلـك بضمـان سـند ألمـر و/أو 
رهن أسهم أو وديعة ورهن صكوك ملكية، باإلضافة إلى تسهيالت جديدة بقيمة )305.107.316 ريال سعودي( 
منهـا )55.107.316 ريـال سـعودي( تسـهيالت ائتمانيـة متنوعـة و)250.000.000 ريـال سـعودي( تسـهيالت تمويـل 
طويـل األجـل، وذلـك بضمـان سـند ألمـر. وتهـدف هـذه االتفاقيـة إلـى تمويـل شـراء أراضي وبنـاء محطـات جديدة 
وتحسـين وتطويـر محطـات. كمـا قامـت الشـركة بتجديـد االتفاقيـة فـي 17 فبرايـر 2016م لتصبـح بقيمـة )502.500.000 
ريـال سـعودي(، وتتضمـن هـذه االتفاقيـة تجديـد تسـهيالت قائمـة بمبلـغ )237.500.000 ريـال سـعودي( منهـا 
تمويـل  تسـهيالت  سـعودي(  ريـال  و)87.500.000  متنوعـة  ائتمانيـة  تسـهيالت  سـعودي(  ريـال   150.000.000(
متوسـط وطويلـة األجـل، وذلـك بضمـان سـند ألمـر و/أو رهـن أسـهم أو وديعـة ورهـن صكـوك ملكيـة، باإلضافـة 
إلـى تسـهيالت جديـدة بقيمـة )265.000.000 ريـال سـعودي( منهـا )39.000.000 ريـال سـعودي( تسـهيالت ائتمانيـة 
متنوعـة و)226.000.000 ريـال سـعودي( تسـهيالت تمويـل طويـل األجـل، وذلـك بضمـان سـند ألمـر. وتهـدف هـذه 
االتفاقيـة إلـى تمويـل شـراء أراضـي وبنـاء محطات وقود. كما قامت الشـركة بتجديد االتفاقية فـي 16 إبريل 2017م 
لتصبـح بقيمـة )439.273.664 ريال سـعودي(، وتتضمن هذه االتفاقية تجديد تسـهيالت قائمـة منها )169.107.000 
ريال سـعودي( تسـهيالت ائتمانية متنوعة و)270.166.664 ريال سـعودي( تسـهيالت تمويل متوسـطة وطويلة 
وقصيـرة األجـل، وذلـك بضمـان سـند ألمـر و/أو رهـن وديعـة ورهـن صكوك ملكيـة، وتم منح الشـركة فترة سـماح 
إلـى تمويـل شـراء وبنـاء  1 يونيـو 2018م وتهـدف هـذه االتفاقيـة  لمـدة عـام إضافـي ليصبـح بدايـة السـداد فـي 
محطـات. كمـا قامـت الشـركة بتجديـد االتفاقيـة فـي 22 مايـو 2018م لتصبـح بقيمـة )391.107.316 ريـال سـعودي(، 
وتتضمـن هـذه االتفاقيـة تجديـد تسـهيالت قائمـة منهـا )140.107.316 ريال سـعودي( تسـهيالت ائتمانيـة متنوعة 
و)251.000.000 ريـال سـعودي( تسـهيالت تمويـل متوسـطة وطويلـة وقصيـرة األجـل، وذلـك بضمـان سـند ألمـر 
وتهـدف هـذه االتفاقيـة إلـى تمويـل شـراء وبنـاء محطـات. كمـا قامت الشـركة بتجديـد وتعديل االتفاقيـة في 28 
نوفمبـر 2019م لتصبـح بقيمـة )523.200.000 ريـال سـعودي(، وتتضمـن هـذه االتفاقية تجديد تسـهيالت قائمة منها 
)145.000.000 ريـال سـعودي( تسـهيالت ائتمانيـة متنوعـة و)178.200.000 ريـال سـعودي( تسـهيالت تمويـل طويلة 
وقصيـرة األجـل، باإلضافـة إلـي التمويل طويـل األجل الجديـد بقيمة )200.000.000ريال سـعودي(وذلك بضمان سـند 

ألمـر وتهـدف هـذة االتفاقيـة إلـى تمويـل شـراء وبنـاء محطـات باإلضافـة لدعـم احتياجـات رأس المـال العامـل.

وقامـت الشـركة بسـداد القـرض طويـل األجـل القائـم بمبلـغ )135.600.000 ريـال سـعودي( مـن خـالل إتفاقيـة مـع 
بنـك الراجحـي والتـي مـن ضمـن بنودهـا سـداد إلتزامـات بنـوك أخرى. 

وفـي 06-10-2021 تـم تجديـد اإلتفاقيـة وتقليـص الحـد إلـي )165,000,000 ريـال سـعودي( بمـا يتناسـب مـع متطلبـات 
الشـركة كمـا يلـي )20,000,000 ريـال سـعودي( لتمويـل قصيـر األجـل، وحـد خطابـات الضمـان بمبلـغ )115,000,000 ريـال 
سـعودي( وكذلـك حـد التحـوط إلـي )25,000,000 ريال سـعودي( وكذلـك حد تمويـل اإلعتمادات المسـتندية بمبلغ 

)5,000,000 ريـال سـعودي( وذلـك بضمـان سـند ألمـر بإجمالـي قيمـة اإلتفاقيـة.

إتفاقيات	البنك	األهلي	التجاري
كمـا قامـت الشـركة خـالل عـام 2013م بتوقيـع اتفاقيـة تسـهيالت ائتمانيـة )متوافقـة مـع الشـريعة اإلسـالمية( 
مـع البنـك األهلـي التجـاري بقيمـة )90.000.000 ريـال سـعودي( فـي صـورة قـرض تجـاري طويـل األجـل للتوسـع فـي 
إنشـاء أو االسـتحواذ علـي محطـات، وقـد تم تجديدهـا بتاريخ 1 مايـو 2014م لتصبح بقيمة )91.125.000ريال سـعودي( 
كسـقف ائتمانـي عـام يتضمـن تسـهيالت قـروض طويلـة األجـل بقيمـة )90.000.000 ريـال سـعودي( وتسـهيالت 

معاملـة مقايضـة هامـش الربـح حسـب االحتياجـات اإلعتياديـة بقيمـة )1.125.000 ريـال سـعودي(.

وقـد أبرمـت الشـركة بتاريـخ 25 أغسـطس 2015م مـع البنـك األهلي اتفاقيـة تسـهيالت )متوافقة مع الضوابط الشـرعية 
سـعودي(  ريـال   101.125.000( بقيمـة  األجـل  طويلـة  قـروض  تتضمـن  سـعودي(  ريـال   151.825.000( بقيمـة  اإلسـالمية( 
وخطابـات ضمـان بنكيـة بقيمـة )25.000.000 ريـال سـعودي( وقـروض قصيـرة األجـل بقيمـة )25.700.000 ريـال سـعودي(، 
وتهـدف هـذه االتفاقيـة إلـى التوسـع فـي مشـاريع الشـركة ودعـم أنشـطتها الرئيسـية وشـراء مواقـع جديـدة لبنـاء 
بقيمـة  لتصبـح  2016م  مايـو   1 فـي  االتفاقيـة  تعديـل  تـم  وقـد  العامـل.  المـال  رأس  تمويـل  عـن  فضـاًل  وقـود  محطـات 
)201.325.000 ريـال سـعودي( تتضمـن قـروض طويلـة األجـل بقيمـة )150.625.000 ريـال سـعودي( وخطابـات ضمانـات 
ريـال سـعودي(، وتهـدف هـذه  ريـال سـعودي( وقـروض قصيـرة األجـل بقيمـة )25.700.000   25.000.000( بنكيـة بقيمـة 
االتفاقيـة إلـى التوسـع فـي مشـاريع الشـركة ودعـم أنشـطتها الرئيسـية وشـراء مواقـع جديـدة لبنـاء محطـات وقـود. 
طويلـة  قـروض  تتضمـن  سـعودي(  ريـال   200.700.000( بقيمـة  لتصبـح  2017م  إبريـل   30 فـي  االتفاقيـة  تعديـل  تـم  وقـد 
األجـل بقيمـة )150.700.000 ريـال سـعودي( وخطابـات ضمانـات بنكيـة بقيمـة )25.000.000 ريال سـعودي( وقـروض قصيرة 
األجـل بقيمـة )25.000.000 ريـال سـعودي(، وتهـدف هـذه االتفاقيـة إلـى التوسـع فـي مشـاريع الشـركة ودعم أنشـطتها 
الرئيسـية وشـراء مواقـع جديـدة لبنـاء محطـات وقـود. وقـد تـم تعديـل االتفاقيـة فـي 26 سـبتمبر 2018م لتصبـح بقيمـة 
)25.000.000 ريـال سـعودي( عبـارة عـن تيسـير تجـاري قصير االجل وذلك بضمان سـند ألمـر وتهدف هـذة االتفاقية لدعم 
احتياجـات رأس المـال العامـل. وقـد قامـت الشـركة فـي 03 سـبتمبر 2019م بإنهـاء اإلتفاقيـة القديمـة وتوقيـع إتفاقيـة 
جديـدة بقيمـة إجماليـة )166.250.000 ريـال سـعودي( عبـارة عـن تيسـير تجـاري طويـل وقصيـر االجـل بقيمـة )155.000.000 
ريـال سـعودي( باإلضافـة إلـي تحـوط بقيمـة ) 11.250.000 ريـال سـعودي(وذلك بضمان سـند ألمـر بقيمة 110% مـن إجمالي 
قيمـة اإلتفاقيـة، وتهـدف هـذة االتفاقيـة إلى تمويل شـراء وبناء محطـات باإلضافة لدعم احتياجـات رأس المال العامل.

تـم تجديـد وتعديـل اإلتفاقيـة فـي 05 مايـو 2020م واإلبقـاء فقـط علـي تيسـير تجـاري قصيـر األجـل لتمويـل فواتيـر 
أرامكـو بقيمـة )55.000.000 ريـال سـعودي( واإلبقـاء علـى تحـوط بقيمـة ) 11.250.000 ريـال سـعودي( وضمان بسـند 
ألمـر بقيمـة 110% مـن إجمالـي قيمـة اإلتفاقيـة، وتهـدف هـذة االتفاقيـة إلـى الدعـم الحتياجـات رأس المـال العامـل.

تـم تجديـد وتعديـل اإلتفاقيـة فـي 19-10-2021 باإلبقـاء علـي تيسـير تجـاري أربـاح ثابتـة وتمويـل فواتير)حـد دوار( 
لدعـم الشـركة فـي سـداد فواتيرها لشـركة أرامكوا بقيمـة )55,000,000 ريال سـعودي(، وخطابـات ضمانات إجمالي 
مبلـغ التسـهيل بقيمـة )100,000,000 ريـال سـعودي( إلصـدار خطابـات الضمـان الماليـة لصالـح أرامكـوا، واإلبقـاء علـى 
تحـوط بقيمـة ) 11.250.000 ريـال سـعودي( وضمان بسـند ألمر بقيمـة 110% من إجمالي قيمـة اإلتفاقية، وتهدف هذة 

االتفاقيـة إلـى الدعـم الحتياجـات رأس المـال العامل 

إتفاقيات	البنك	السعودي	البريطاني

ائتمانيـة )متوافقـة مـع الشـريعة اإلسـالمية( مـع  اتفاقيـة تسـهيالت  بتاريـخ 25 مايـو 2015م،  وأبرمـت الشـركة 
البنـك السـعودي البريطانـي )سـاب( بقيمـة )150.000.000 ريـال سـعودي( تبـدأ مـن تاريـخ توقيعهـا علـى أن يتـم 
اسـتخدامها قبـل 31 ينايـر 2016م وذلـك بضمان سـند ألمر، تتضمن هـذه االتفاقية مبلغ )100.000.000 ريال سـعودي( 
قـرض طويـل األجـل باإلضافـة إلـى )50.000.000 ريـال سـعودي( خطابـات ضمانـات بنكيـة، وتهـدف هـذه االتفاقيـة 
إلـى تمويـل جزئـي للمصاريـف الرأسـمالية وشـراء أراضـي وبنـاء محطـات جديـدة. وقامت الشـركة بتجديـد االتفاقية 
بتاريـخ 07 ديسـمبر 2017م لتصبـح بقيمـة )177.967.726 ريـال سـعودي( وذلـك بضمـان سـند ألمـر، تتضمـن هـذه 
سـعودي(  ريـال   80.000.000( إلـى  باإلضافـة  األجـل  طويـل  قـرض  سـعودي(  ريـال   47.967.726( مبلـغ  االتفاقيـة 
خطابـات ضمانـات بنكيـة، باإلضافـة إلـى )50.000.000 ريـال سـعودي( قـروض قصيـرة األجـل، وتهدف هـذه االتفاقية 
إلـى تمويـل جزئـي للمصاريـف الرأسـمالية وشـراء أراضـي وبنـاء محطـات جديـدة باإلضافـة إلـى تمويـل رأس المـال 
 10 بتاريـخ  االتفاقيـة  وتعديـل  بتجديـد  الشـركة  وقامـت  2019م.  ينايـر   31 بتاريـخ  االتفاقيـة  هـذه  وتنتهـي  العامـل 
ديسـمبر 2018م لتصبـح بقيمـة )400.000.000 ريـال سـعودي( وذلـك بضمـان سـند ألمـر، تتضمـن هـذه االتفاقيـة مبلغ 
ضمانـات  خطابـات  سـعودي(  ريـال   200.000.000( إلـى  باإلضافـة  األجـل  طويـل  قـرض  سـعودي(  ريـال   150.000.000(
بنكيـة، باإلضافـة إلـى )50.000.000 ريـال سـعودي( قـروض قصيـرة األجـل، وتهـدف هـذه االتفاقيـة إلى تمويـل جزئي 
للمصاريـف الرأسـمالية وشـراء أراضـي وبنـاء محطـات جديـدة باإلضافـة إلـى تمويـل رأس المـال العامـل وتنتهـي 
هـذه االتفاقيـة بتاريـخ 31 ينايـر 2020م. وجـاري إكمـال إجـراءات التوقيـع بتجديـد وتعديـل االتفاقيـة لتصبـح بقيمـة 
)557.638.482 ريـال سـعودي( وذلـك بضمـان سـند ألمـر، تتضمـن هـذه االتفاقيـة مبلـغ )159.138.482 ريـال 
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سـعودي( قـرض طويـل األجـل باإلضافـة إلـى )287.500.000 ريال سـعودي( خطابـات ضمانات بنكيـة، باإلضافة إلى 
)111.000.000 ريـال سـعودي( قـروض قصيـرة األجـل، وتهـدف هـذه االتفاقيـة إلى تمويل جزئـي للمصاريف الرأسـمالية 
وشـراء أراضـي وبنـاء محطـات جديـدة باإلضافـة إلـى تمويـل رأس المـال العامـل كمـا تتضمن هـذة اإلتفاقيـة الجزء 

المتبقـي مـن إتفاقيـة الشـركة مـع البنـك األول.

كمـا أبرمـت الشـركة بتاريـخ 03 ديسـمبر 2019م، اتفاقيـة تسـهيالت مرابحـة )متوافقـة مـع الشـريعة اإلسـالمية( مـع 
بنـك سـاب بقيمـة )190.000.000 ريـال سـعودي( وذلـك لتمويـل 90% مـن دخـول الشـركة لإكتتـاب فـي شـركة أرامكو 
بشـرط أن يتـم تحديـد مبلـغ التمويـل بنـاًء علـى األسـهم التـي سـيتم تخصيصهـا للشـركة بعـد اإلكتتـاب وقـد تـم 
تحديـدة بالفعـل بقيمـة )26.951.587 ريـال سـعودي( وذلك بضمان سـند المـر باإلضافة إلي رهن محفظة األسـهم.

كمـا تـم االتفـاق مـع بنـك سـاب أيضـًا علـي تمويـل عقـد توريـدات الشـركة مـن الوقـود لألمـن العـام بمنطقـة مكـة 
المكرمـة وقـد أبرمـت الشـركة عقـد بقيمـة 208.700.188.27 ريـال سـعودي مـع األمـن العـام علـى أن يتـم تمويـل 

جميـع المطالبـات الماليـة مـن األمـن العـام لحيـن سـداد الفواتيـر مـن قبـل األمـن العـام لبنـك سـاب.

قامت الشركة في سبتمبر 2020م بسداد الرصيد القائم من القرض طويل األجل بمبلغ 115.640.942 ريال سعودي.

فـي تاريـخ27-01-2021 تـم تجديـد اإلتفاقية وزيادة الحد بإجمالي مبلغ )922.605.961 ريال سـعودي( حيث أصبح إجمالي 
حـد القـروض طويلـة األجـل بمبلـغ )450.000.000 ريـال سـعودي( وتمويـل رأس المـال العامـل بحـد مبلـغ )150.000.000 
ريـال سـعودي( كمـا تـم رفـع حـد خطابـات الضمانـات لصالح شـركة أرامكو ليصـل إلـي )460.000.000 ريال سـعودي( حد 
تمويـل عقـد توريـدات الشـركة مـن الوقود لألمن العـام بمنطقة مكـة المكرمة بقيمـة )46.435.009 ريال سـعودي( 

حـد مبلـغ تمويـل أكتتـاب شـركة أرامكـو بقيمـة )16.170.952 ريال سـعودي( وذلـك بضمان سـندات ألمر.

إتفاقيات	بنك	الخليج	الدولي

كمـا أبرمـت الشـركة بتاريـخ 13 ديسـمبر 2015م، اتفاقيـة تسـهيالت مرابحـة )متوافقـة مـع الشـريعة اإلسـالمية( 
مـع بنـك الخليـج الدولـي )شـركة مسـاهمة بحرينيـة( بقيمـة )150.000.000 ريـال سـعودي( وذلـك بضمـان سـند ألمـر، 
وتتضمـن هـذه االتفاقيـة قـرض متوسـط األجـل بقيمـة )50.000.000 ريـال سـعودي( وبمـدة تمويـل خمـس سـنوات 
منهـا )سـنتين فتـرة سـماح( علـى أن يتـم سـداده مـن خـالل أقسـاط ربـع سـنوية متسـاوية القيمـة، باإلضافـة 
إلـى إصـدار خطابـات ضمانـات بنكيـة بقيمـة )100.000.000 ريـال سـعودي(، وتهـدف هـذه االتفاقيـة إلـى التوسـع فـي 
مشـاريع الشـركة ودعـم أنشـطتها الرئيسـية وشـراء مواقـع جديـدة لبنـاء محطـات وقـود فضـاًل عـن تمويـل رأس 
المـال العامـل. وقامـت الشـركة في 6 سـبتمبر 2018م بتجديـد وتعديل االتفاقيـة لتصبح بقيمة إجماليـة )48.000.000 
ريـال سـعودي( عبـارة عـن ضمانـات دفـع لصالـح أرامكـو وذلـك بضمـان سـند ألمـر. وقـد تـم تجديـد االتفاقيـة فـي 
29 أكتوبـر 2019م بمبلـغ 150.000.000 ريـال بجميـع شـروطها وإلتزامتهـا وهـي أن يتم منح للشـركة )ساسـكو( تمويل 
بمبلـغ )150.000.000 ريـال سـعودي( منهـم )75.000.000 ريـال سـعودي( قـروض قصيـرة األجـل لدعـم رأس المـال 
العامـل ولسـداد فواتيـر اإليجارات. وأيضا هناك )75.000.000 ريال سـعودي( عبارة عـن ضمانات دفع لصالح أرامكو.

جددت اإلتفاقية في 07 يوليو 2020م بجميع شروطها وإلتزامتها كما أعاله. 

قـد تـم تجديـد إتفاقيـة بنـك الخليج فـي 01-07-2021 بمبلـغ )150.000.000 ريال سـعودي( إلصدار خطابـات ضمان تخص 
شـركة أرامكوا بالكامل. 

إتفاقيات	بنك	الرياض
كما أبرمت الشـركة بتاريخ 21 ديسـمبر 2015م، اتفاقية تسـهيالت )متوافقة مع الشـريعة اإلسالمية( مع بنك الرياض 
)شـركة مسـاهمة سـعودية( تتضمـن هـذه االتفاقيـة خطابـات ضمانـات بنكيـة بقيمـة )50.000.000 ريـال سـعودي(، 
وتهـدف هـذه االتفاقيـة إلـى التوسـع في مشـاريع الشـركة ودعم أنشـطتها الرئيسـية وتـم تعديل االتفاقيـة بتاريخ 
8 مـارس 2018م بإضافـة تمويـل بمبلـغ 320 مليـون ريـال عبـارة عـن )تمويـل طويـل األجـل بقيمـة 235 مليـون ريـال 
وتمويـل قصيـر األجـل بقيمـة 20 مليـون ريـال وإعتمـادات مسـتندية بقيمـة 20 مليـون ريـال وتحـوط لتثبيـت أسـعار 
الفائـدة بقيمـة 45 مليـون ريـال( باإلضافـة إلـى 50 مليـون ريال ضمانـات بنكية قائمة لتصبـح القيمة النهائيـة لالتفاقية 
370 مليـون ريـال وذلـك بضمـان سـند ألمـر باإلضافـة إلـى رهـن صكـوك عقاريـة. وقـد قامت الشـركة في 12ديسـمبر 
2019م بتجديـد وتعديـل اإلتفاقيـة بقيمـة إجماليـة )569.943.000 ريـال سـعودي( عبـارة عـن )تمويـل طويـل األجـل 
بقيمـة 334.643.000 ريـال سـعودي وتمويـل قصيـر األجـل بقيمـة 120.000.000 ريـال سـعودي وإعتمـادات مسـتندية 
بقيمـة 20.000.000 ريـال سـعودي وتحـوط لتثبيـت أسـعار الفائـدة بقيمـة 15.300.000 ريـال سـعودي( باإلضافـة إلـى 80 

مليـون ريـال ضمانـات بنكيـة قائمـة وذلـك بضمـان سـند ألمـر باإلضافـة إلـى رهـن صكـوك عقارية.

كما تم زيادة التمويل قصير األجل بنفس الشروط واألحكام بقيمة ) 50.000.000 ريال سعودي(.

قامـت الشـركة بتعديـل وتجديـد اإلتفاقيـة فـي 11 نوفمبـر 2020م وتـم االنتهـاء مـن اإلجـراءات واإلعـالن عنهـا في 
تـداول بتاريـخ 30 ديسـمبر 2020م حيـث أصبـح إجمالـي التمويـل )536.320.000 ريـال سـعودي( وهـو عبـارة عـن 
تمويـل طويـل األجـل بقيمـة )354.000.000 ريـال سـعودي( وتمويـل قصير األجل بقيمـة )50.000.000 ريال سـعودي( 
وضمانات بنكية )130.000.000 ريال سـعودي( وإعتمادات مسـتندية بقيمة )20.000.000 ريال سـعودي( وحد التحوط 

)12.320.000 ريـال سـعودي( وذلـك بضمانـات سـند ألمـر ورهـن صكـوك عقارية. 

وتـم جدولـة جـزء مـن التمويـل طويـل األجـل بقيمـة )154.000.000 ريـال سـعودي( بـدال أن يتم سـدادها على خمس 
سـنوات سـيتم سـدادها على 7 سـنوات.

تـم تجديـد وتعديـل اإلتفاقيـة فـي 12-09-2021 بمـا يلـزم متطلبـات الشـركة فـي الوقـت الحالـي حيـث أن إجمالـي 
اإلتفاقية بمبلغ )997.000.000 ريال سـعودي( وهي عبارة عن )150.000.000 ريال سـعودي( إلصدار خطابات الضمان، 
وكذلـك مبلـغ )142.000.000 ريـال سـعودي( إلعـادة تمويـل بنوك أخـرى. كما تم منح الشـركة حـد )435.000.000 ريال 
سـعودي( لالسـتثمارات. ايضـًا تجديـد حـد تمويـل عقـود الترميـم أو اإلسـتحواذ بمبلـغ )250.000.000 ريال سـعودي( 

وتمويـل قصيـر األجـل بمبلـغ )20.000.000 ريـال سـعودي( وذلـك بضمانـات سـند ألمـر ورهن صكـوك عقارية. 

إتفاقيات	بنك	الجزيرة
كمـا أبرمـت الشـركة بتاريـخ 29 ينايـر 2019م، اتفاقيـة تسـهيالت مرابحـة )متوافقـة مـع الشـريعة اإلسـالمية( مـع 
بنـك الجزيـرة بقيمـة )150.000.000 ريـال سـعودي( وذلـك بضمـان سـند ألمـر، وتتضمـن هـذه االتفاقيـة قـرض طويـل 
األجـل بقيمـة )100.000.000 ريـال سـعودي( وقـرض قصيـر األجل بقيمـة )5.000.000 ريال سـعودي( باإلضافة إلى إصدار 
خطابـات ضمانـات بنكيـة بقيمة )45.000.000 ريال سـعودي(، وتهدف هذه االتفاقية التوسـع في مشـاريع الشـركة 
ودعـم أنشـطتها الرئيسـية وشـراء مواقـع جديـدة لبنـاء محطـات وقـود فضـاًل عـن تمويـل رأس المـال العامـل 

وذلـك بضمـان سـند ألمر.

تـم تجديـد إتفاقيـة بنـك الجزيـرة بتاريـخ 14-01-2021 بإجمالـي )150.000.000 ريـال سـعودي( وذلـك بضمـان سـند ألمـر 

بقيمـة 110% مـن إجمالـي قيمـة اإلتفاقيـة. علـى أن تكـون بنفـس الحـدود والصالحيـات.

إتفاقيات	البنك	العربي	الوطني

حصلـت الشـركة علـى إتفاقيـة تسـهيالت بنكيـة بتاريـخ 06-يونيـو-2020م مـع البنـك العربـي الوطني بقيمـة إجمالية 
تصـل إلـى )250.000.000 ريـال سـعودي(، علـي أن يكـون التمويـل طويـل األجـل بقيمـة )150.000.000 ريـال سـعودي( 
لتمويـل مشـروعات تجديـد وتطويـر المحطـات، وكذلـك تمويـل قصيـر األجـل بقيمـة )100.000.000 ريـال سـعودي( 
لتمويـل رأس المـال العامـل وكذلـك خطابـات ضمـان بقيمـة )75.000.0000 ريـال سـعودي( تكـون مـن نفـس الحـد 

للتمويـل القصيـر األجـل.

وتم االنتهاء من اإلجراءات الالزمة واإلعالن عنها والعمل بها فعليًا من تاريخ 28 يونيو 2020م.

إتفاقيه	مصرف	الراجحي
حصلـت الشـركة علـي إتفاقيـة تسـهيالت بنكيـة متوافقـة مـع الشـريعه اإلسـالمية بتاريـخ 17 ديسـمبر 2020م مـع 
إلـي )630.000.000 ريـال سـعودي( علـى أن يكـون التمويـل طويـل األجـل  الراجحـي بقيمـة إجماليـة تصـل  مصـرف 
)200.000.000 ريـال سـعودي( وكذلـك تمويـل لتسـهيالت أخـرى بقيمـة )250.000.000 ريـال سـعودي( وتمويـل قصيـر 
األجـل لتمويـل رأس المـال العامـل بقيمـة )100.000.000 ريـال سـعودي( وضمانـات بنكيـة بقيمـة )50.000.000 ريـال 

سـعودي( والتحـوط مـن تقلبـات أسـعار الفائـدة بقيمـة )30.000.000 ريـال سـعودي( وذلـك بضمـان سـند ألمـر.

وتم االنتهاء من اإلجراءات الالزمة واإلعالن عنها والعمل بها فعليًا وذلك من تاريخ 07 يناير 2021 م.
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رصيد	القروض	في	نهاية	العام	)جميع	المبالغ	بالريال	السعودي(

 16,170,952 
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 150,000,000 

 252,751,515 

 192,946,233 

الرصيد في نهاية 2020مالرصيد في نهاية 2021متاريخ القرضالبنك

10,924,000-2013/05/31مالبنك الفرنسي

39,735,709-2016/06/30مالبنك الفرنسي

24,654,233-2016/08/29مالبنك الفرنسي

23,274,737-2016/12/13مالبنك الفرنسي

12,305,262-2016/12/28مالبنك الفرنسي

6,252,169-2016/12/28مالبنك الفرنسي

3,966,562-2017/01/12مالبنك الفرنسي

13,235,873-2017/03/29مالبنك الفرنسي

1,251,455-2017/08/24مالبنك الفرنسي

20,000,000-2019/02/10مالبنك الفرنسي

20,000,000-2019/03/21مبنك الرياض

-2021/01/21140,280,613مبنك الرياض

-2021/04/2222,046,629مبنك الرياض

2018/03/1890,424,273125,357,143مبنك الرياض

28,571,429-2018/08/05مبنك الرياض

7,200,000-2019/06/24مبنك الرياض

الرصيد في نهاية 2020مالرصيد في نهاية 2021متاريخ القرضالبنك

2,369,463-2019/05/28مبنك الرياض

4,000,000-2019/07/22مبنك الرياض

7,650,016-2019/05/28مبنك الرياض

11,989,200-2019/12/03مبنك الرياض

9,757,605-2020/03/16مبنك الرياض

3,814,9182-2020/12/04مبنك الرياض

14,400,000-2020/04/29مبنك الرياض

3,919,008-2020/06/15مبنك الرياض

15,200,000-2020/09/17مبنك الرياض

20,121,288-2020/10/14مبنك الرياض

5,960,000-2020/02/27مبنك الرياض

5,692,241-2020/10/08مبنك الرياض

2019/08/1216,170,95321,561,270مبنك ساب

3,714,202-2020/12/17مبنك ساب

-2021/01/17135,600,000ممصرف الراجحي

-2021/02/0813,676,588ممصرف الراجحي

-2021/08/2421,588,000ممصرف الراجحي

-2021/10/2622,081,643ممصرف الراجحي

2020/07/2815,700,00015,700,000.00مالبنك العربي

2020/08/27134,300,000134,300,000.00مالبنك العربي

50,000,000.00-2020/02/07مالبنك العربي

-2021/03/31498,298مبنك الجزيرة

-2021/03/311,871,233مبنك الجزيرة

-2021/09/135,000,000مبنك الجزيرة

619.238.231666.877.783اإلجمالي
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مستحقات	القروض	)جميع	المبالغ	بالريال	السعودي(

2020م2021مالبيان

81,808,250168,147,158أقل من عام

111,619,14383,740,710من سنة إلى سنتين

356,393,649271,770,323من سنتين إلى خمس سنوات

69,417,189143,219,592أكثر من 5 سنوات

619.238.231666.877.783اإلجمالي

حركة	القروض	)جميع	المبالغ	بالريال	السعودي(

المدة بالشهوراألجلأصل القرضتاريخ اإلصدارالبنك
الرصيد في بداية 

العام
المسدد خالل 

العام
تاريخ اإلستحقاق

2022/12/31م7210,924,00010,924,000طويل األجل2015/05/31101,324,000مالفرنسي

2022/12/31م7839,735,70939,735,709طويل األجل2016/06/3039,735,709مالفرنسى

2022/12/31م7624,654,23324,654,233طويل األجل2016/08/2924,654,233مالفرنسى

2022/12/31م7223,274,73823,274,738طويل االجل2016/12/1323,274,738مالفرنسى

2022/12/31م7212,305,26212,305,262طويل االجل2016/12/2818,557,431مالفرنسى

2022/12/31م723,966,5633,966,563طويل االجل2017/01/123,966,562مالفرنسى

2022/12/31م7213,235,87413,235,874طويل االجل2017/03/2913,235,873مالفرنسى

2022/12/31م721,251,4551,251,455طويل االجل2017/08/241,251,455مالفرنسى

2022/12/31م726,252,1696,252,169طويل االجل2016/12/286,252,169مالفرنسى

2020/09/24م1220,000,00020,000,000قصير األجل2019/10/0220,000,000مالفرنسي

2021/06/03م4,940,956-6قصير األجل2021/02/034,940,956مالفرنسي

2021/10/22م20,000,000-12قصير األجل2020/09/3020,000,000مالفرنسي

2021/03/17م33,714,2023,714,202قصير األجل2020/12/173,714,203مساب

2021/04/25م3,780,429-3قصير األجل2021/01/243,780,429مساب

2021/05/23م3,971,501-3قصير األجل2021/02/213,971,501مساب

2021/06/20م3,966,317-3قصير األجل2021/03/223,966,317مساب

2021/04/15م506,511-3قصير األجل2021/03/17506,511مساب

2021/07/26م4,553,809-3قصير األجل2021/04/274,553,809مساب

2021/08/30م5,022,210-3قصير األجل2021/05/315,022,210مساب

2021/12/19م4,833,067-3قصير األجل2021/09/204,833,067مساب

2021/11/28م7,834,917-3قصير األجل2021/08/297,834,917مساب

المدة بالشهوراألجلأصل القرضتاريخ اإلصدارالبنك
الرصيد في بداية 

العام
المسدد خالل 

العام
تاريخ اإلستحقاق

2021/11/28م5,246,066-3قصير األجل2021/08/295,246,066مساب

2021/08/26م14,260,263-3قصير األجل2021/07/2814,260,263مساب

2021/10/26م411,777-1قصير األجل2021/09/26411,777مساب

2020/12/08م6021,561,2725,390,317طويل األجل2019/12/0826,951,587مساب

2021/03/11م20,000,000-12قصير األجل2020/03/1820,000,000مالرياض

2021/08/05م125,692,2415,692,241قصير األجل2020/08/105,692,241مالرياض

2021/10/14م9,832,788-6قصير األجل2021/04/219,832,788مالرياض

2023/03/12م84106,381,49221,276,300طويل األجل2020/12/11106,381,492مالرياض

2027/09/18م84153,928,57321,581,633طويل االجل2021/01/21151,071,429مالرياض

2027/01/21م--60طويل االجل2021/04/2222,046,629مالرياض

2020/03/16م1120,000,00020,000,000قصير االجل2019/03/2120,000,000مالرياض

2021/03/11م20,000,000-12قصير االجل2020/03/1820,000,000مالرياض

2027/01/13م-4815,700,000طويل األجل2020/07/2815,700,000مالعربي

2027/01/13م-48134,300,000طويل األجل2020/08/27134,300,000مالعربي

2021/07/01م1250,000,00050,000,000قصير االجل2020/07/0250,000,000مالعربي

2022/03/10م--6قصير االجل2021/09/135,000,000مالجزيرة

2027/09/03م--78طويل األجل2021/03/31498,298مالجزيرة

2027/09/03م--78طويل األجل2021/03/311,871,233مالجزيرة

2026/12/27م--72طويل األجل2021/01/17135,600,000مالراجحي

2027/01/11م--72طويل األجل2021/02/0813,676,588مالراجحي

2028/07/18م--84طويل األجل2021/08/2421,588,000مالراجحي

2028/07/06م--84طويل األجل2021/10/2622,081,643مالراجحي

1,117,586,120666,877,783412,415,306اإلجمالي
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األصول	المرهونة

الضمانالجهةالموقع

محطة بصك رقم 430118001666 
االمير نايف 3

رهنبنك الرياض

محطة بصك رقم 1/562
المروج -تبوك-الملك عبداهلل

رهنبنك الرياض

محطة بصك رقم 510107018660 
خالد بن الوليد

رهنبنك الرياض

محطة بصك رقم 430103005609 
الدمام طريق الملك عبداهلل - الشاطئ 

رهنبنك الرياض

محطة بصك رقم 710108039080 
أرض محطة أشبيلية

رهنبنك الرياض

محطة بصك رقم 33010105255 
أرض محطة المبارك

رهنبنك الرياض

ضمانات	أخرى	)سند	أمر(

165.000.000
ريال سعودي

150.000.000
ريال سعودي

182.875.000
ريال سعودي

165.000.000
ريال سعودي

21.561.270
ريال سعودي

1.020.000.000
ريال سعودي

250.000.000
ريال سعودي

906.435.010
ريال سعودي

670.020.672
ريال سعودي

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

توزيعات	األرباح	

وفقًا	للمادة	)الخمسون(	من	نظام	الشركة	األساس	"توزيع	األرباح"	توزع	أرباح	الشركة	الصافية	

السنوية	على	الوجه	التالي:

يُجنـب )10%( مـن صافـي األربـاح لتكـون اإلحتياطـي النظامـي للشـركة ويجـوز أن تقـرر الجمعيـة العامـة العاديـة 	 
وقـف هـذا التجنيـب متـى بلـغ اإلحتياطـي المذكـور )30%( مـن رأس المـال المدفـوع.

للجمعيـة العامـة العاديـة بنـاًء علـى إقتـراح مجلـس اإلدارة أن تجنـب نسـبة معينـة مـن صافـي األربـاح لتكويـن 	 
إحتياطـي اتفاقـي يخصـص لدعـم المركـز المالـي للشـركة.

للجمعيـة العامـة العاديـة أن تقـرر تكويـن إحتياطيـات أخـرى، وذلـك بالقدر الذي يحقـق مصلحة الشـركة أو يكفل 	 
توزيـع أربـاح ثابتـة قـدر اإلمـكان علـى المسـاهمين. وللجمعيـة المذكـورة كذلـك أن تقتطـع مـن صافـي األربـاح 

مبالـغ إلنشـاء مؤسسـات اجتماعيـة لعاملـي الشـركة أو لمعاونـة مـا يكـون قائمـًا مـن هـذه المؤسسـات.

يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل )3%( من رأس المال المدفوع.	 

مـع مراعـاة األحـكام المقـررة فـي المـادة )الثامنـة والعشـرون( مـن نظـام الشـركة األسـاس، يخصـص بعـد مـا 	 
تقـدم نسـبة ال تزيـد عـن )10%( مـن الباقـي لمكافـآت مجلـس اإلدارة، علـى أن يكـون إسـتحقاق هـذه المكافـأة 

متناسـبًا مـع عـدد الجلسـات التـي يحضرهـا العضـو.

وفقًا	للمادة	)الحادية	والخمسون(	من	نظام	الشركة	األساس	"األرباح	المرحلية":

أو نصـف 	  ربـع سـنوي  المرحليـة علـى مسـاهميها بشـكل  األربـاح  إقـرار صـرف  الشـركة صالحيـة  إدارة  لمجلـس 
تضعهـا  التـي  واإلجـراءات  للضوابـط  وفقـًا  لديهـا  السـيولة  وتوفـرت  المالـي  الشـركة  وضـع  سـمح  إذا  سـنوي 

المختصـة. الجهـات 

وفقًا	للمادة	)الثانية	والخمسون(	من	نظام	الشركة	األساس	"إستحقاق	األرباح":

يسـتحق المسـاهم حصتـه فـي األرباح وفقًا لقـرار الجمعية العامة في هذا الشـأن ويبين القرار تاريخ اإلسـتحقاق 	 
وتاريـخ التوزيـع وتكـون أحقيـة األربـاح لمالكـي األسـهم المسـجلين فـي سـجالت المسـاهمين في نهايـة اليوم 

المحدد لإسـتحقاق.

وفقًا	للمادة	)الثالثة	والخمسون(	من	نظام	الشركة	األساس	"توزيع	األرباح	لألسهم	الممتازة":

إذا لـم تـوزع أربـاح عـن أي سـنة ماليـة، فإنـه ال يجـوز توزيـع أربـاح عـن السـنوات التاليـة إال بعـد دفـع النسـبة 	 
المشـار إليهـا فـي المـادة )العاشـرة( مـن نظـام الشـركة األسـاس ألصحـاب األسـهم الممتـازة عـن هـذه السـنة.

إذا فشـلت الشـركة فـي دفـع هـذه النسـبة مـن األرباح لمـدة ثالث سـنوات متتالية، فإنـه يجوز للجمعيـة الخاصة 	 
ألصحـاب األسـهم الممتـازة أن تقـرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشـركة والمشـاركة في التصويت، 
أو تعييـن ممثليـن عنهـم فـي مجلـس اإلدارة بمـا يتناسـب مـع قيمـة أسـهمهم فـي رأس المال، وذلـك إلى أن 

تتمكـن الشـركة مـن دفـع كل أربـاح األولوية المخصصة ألصحاب هذه األسـهم عن السـنوات السـابقة.

يمكـن اإلطـالع علـى النظـام الشـركة األسـاس وسياسـة توزيـع أرباح األسـهم بموقـع الشـركة اإللكتروني  	
.)www.sasco.com.sa( علـى الرابـط
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يوضح الجدول التالي األرباح الموزعة للمساهمين منذ عام 2010م:

التوزيعات النقدية

)ريـال/سهم(عن العام

20100.50م

20110.50م

20120.50م

20130.75م

20141.50م

20150.50م

20170.50م

20180.50م

20191.00م

20200.60م

20210.50م

2010

0.50

2011

0.50

2012

0.502013

0.75

2014

1.50

2015

0.50

2017

0.50

2018

0.50
2019

1.00 2020

0.60

2021

0.50

التوزيعات النقدية

اإلنحرافات	عن	تطبيق	معايير	محاسبية	
معايير المحاسبة المتبعة بالمملكة العربية السعودية 	

تطبـق الشـركة معاييـر المحاسـبة المعتمـدة مـن الهيئـة السـعودية للمحاسـبين القانونييـن وال يوجـد أي إنحـراف 
عـن تطبيـق تلـك المعايير.

)IFRS(	الدولية	المحاسبة	معايير
إشـارة إلـى خطـاب هيئـة السـوق الماليـة رقـم ص/15/12231/1 الصـادر فـي 1436/10/27هــ الموافـق 2015/08/12م 
المحاسـبة  بتطبيـق معاييـر  والخـاص  رقـم 2978/4 فـي 2014/03/25م  الماليـة  السـوق  بتعميـم هيئـة  والخـاص 
الدوليـة )IFRS( علـى القوائـم الماليـة للشـركات المدرجة في السـوق المالية إعتبـارًا مـن 2017/01/01م وفقًا للمعايير 
القانونييـن، فـإن الشـركة تقـوم بإصـدار كافـة قوائمهـا  الهيئـة السـعودية للمحاسـبين  المعتمـدة مـن  الدوليـة 

الماليـة األوليـة والسـنوية وفقـًا لمعاييـر المحاسـبة الدوليـة  )IFRS( منـذ قـرار التطبيـق.

أسهم	الخزينة	
ال توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

تقرير	مراقب	الحسابات	
أصـدر مراقـب الحسـابات للشـركة تقريـره عـن القوائـم الماليـة للفتـرة المنتهيـة فـي 31 ديسـمبر 2021م بـدون أي 

تحفظـات.
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قطاع	العمليات



وهـو مـن أهـم القطاعـات الرئيسـية فـي الشـركة، ويحـوي منتجاتهـا األساسـية والتـي تقـدم لعمالئهـا مـن خـالل 
)299( موقـع : تنقسـم إلـى )258( محطـة وإسـتراحة يتـم تشـغيلها عـن طريـق الشـركة و)2( مواقـع مشـغلة مـن 
الغيـر، وذلـك باإلضافـة إلـى عـدد )13( موقعـًا متوقفـة للتطويـر أو تحـت اإلنشـاء وعـدد )19( موقعـًا تحـت إجراءات 
مـا قبـل اإلنشـاء و)7( مواقـع تـم إيقافهـم إلنحـراف الطريـق عنهـم أو عـدم الجـدوى االقتصاديـة لتشـغيلهم فـي 

الحالي. الوقـت 

وقـد تأثـر هـذا القطـاع بوجـه عـام سـلبًا نتيجـة االجـراءات االحترازيـة والتدابيـر الوقائيـة المتخـذة مـن قبـل الجهـات 
السـعودية والمتمثلـة فـي  العربيـة  بالمملكـة  المسـتجد  إنتشـار فيـروس كورونـا  للسـيطرة والحـد مـن  المختصـة 

اسـتمرار التعليـم عـن بعـد والقيـود المفروضـة علـى الحـج والعمـرة.

نغطي أكثر من 

6.5
آالف كيلومتر

أكثر من 

175
مصلى ومسجد

مساجد بسعة
استيعابية ألكثر من 

15.5
ألف مصلي

وخـالل عـام 2021م قـدم قطـاع العمليـات خدماتـه لمـا يقارب مـن 35 مليون مركبـة بإرتفاع مقـداره 49% عن العام 
السـابق، وعـدد 179 مليـون عميـل بإرتفـاع مقـداره 46% عـن العـام السـابق والناتـج بشـكل مباشـر عـن إضافـة 

مواقـع جديـدة وفـك بعـض القيـود واإلجـراءات اإلحترازيـة المتخـذة للحـد مـن إنتشـار فيـروس كورونـا.

إحصائية مرتادي مواقع الشركة

عدد العمالء

201920202021

عدد المركبات

179,251

129,039
121,904

35,475
23,79825,309
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نسبة التغير  %47

نسبة التغير  49 %

لكل ألف

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

خدمات	المحروقات
بنزين 95 	

بنزين 91 	

ديزل 	

وعـن أسـعار الوقـود، فقـد أعلنـت شـركة أرامكو السـعودية فـي فبرايـر 2020م عن تعديـل فترة المراجعـة الدورية 
ألسـعار البنزين من ربع سـنوي إلى شـهري ابتداًء من شـهر فبراير 2020م، وسـيكون التعديل في اليوم العاشـر 
مـن كل شـهر ميـالدي والتطبيـق يكـون صبـاح اليـوم الحـادي عشـر، وذلك وفقـًا إلجـراءات حوكمة تعديل أسـعار 
منتجـات الطاقـة والميـاه، علمـًا بـأن األسـعار المحليـة للبنزيـن قابلـة للتغييـر تبعـًا للتغيـرات فـي أسـعار التصدير من 

المملكـة إلى األسـواق العالمية.

والرسم التالي يوضح تغير أسعار الوقود الشهري خالل العام الحالي بالمملكة العربية السعودية كالتالي:

أسعار	الوقود	بالمملكة	خالل	العام
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نهاية العام
2021م2021م2021م 2021م2021م2021م 2021م2021م2021م 2021م2021م2021م2021م

11 يوليو 11 مايو11 أكتبور 11 يناير11 مارس11 أغسطس 11 يونيو11 نوفمبر بداية العام11 فبراير11 أبريل11 سبتمبر

وفـي يوليـو مـن عـام 2021م أعلنـت اللجنـة التنفيذية لحوكمة تعديل أسـعار منتجـات الطاقة والمياه صـدور التوجيه 
الكريـم باعتمـاد أن تكـون أسـعار البنزيـن لشـهر يونيـو 2021م؛ بنزيـن )أوكتـان 2.18/91 ريـال(، وبنزيـن )أوكتـان 
2.33/95 ريـال( هـي سـقف السـعر المحلـي للبنزين اعتبـارًا من 10 يوليو 2021م. وتضمن التوجيـه الكريم، أن تتحمل 

الدولـة مـا قـد يزيـد عـن أسـعار شـهر يونيو عنـد المراجعـة الدورية الشـهرية لألسـعار.

ويأتـي ذلـك انطالقـًا مـن حـرص القيـادة الرشـيدة علـى تخفيـف األعبـاء المعيشـية عـن المواطنيـن والمقيميـن، 
وسـعيها المسـتمر لتحقيـق الصالـح العـام، ودعـم النشـاط االقتصـادي المحلـي.

ووفقـًا للتوجيـه الكريـم، فـإن أسـعار البنزيـن لشـهر يوليـو 2021م التـي شـهدت زيـادة بلغـت بنزيـن )أوكتـان 91 
/ 2.28 ريـال(، وبنزيـن )أوكتـان 95 / 2.44ريـال( سـيطبق عليهـا السـقف المعتمـد، علمـًا بـأن المراجعـة الدوريـة 

لألسـعار مسـتمرة بمـا ال يتجـاوز السـقف المذكـور أعـاله.

إلجـراءات  وفًقـا  سـنوًيا،  مراجعتهـا  سـيجري  واألسـفلت،  الديـزل  لمنتجـي  المحليـة  األسـعار  أن  أرامكـو  وأكـدت 
التـي تحـدث فـي  بالتذبذبـات  المسـتهلك  تأثـر  الطاقـة والميـاه، وذلـك لخفـض  حوكمـة تعديـل أسـعار منتجـات 

التصديـر. أسـعار 

أمـا بالنسـبة للمواقـع داخـل وخـارج المـدن، فـإن أسـعار بيـع المحروقـات يتغيـر وفقـًا للتسـعيرة المعتمـدة لبيـع 
المحروقـات للمسـتهلك فـي المـدن والمحافظـات التـي يوجد فيها مسـتودعات تخزين لشـركة أرامكو السـعودية 
وفـي حـدود دائـرة نصـف قطرهـا 50 كيلومتـر مـن تلـك المسـتودعات، حيث تكون األسـعار فـي هذه الحالة حسـب 

مـا هـو موضـح أعاله.

نخدم أكثر من

179
مليون عميل

نخدم أكثر من

35
مليون مركبة
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السـعودية  أرامكـو  التـي ال يوجـد بهـا مسـتودعات لشـركة  األخـرى  للمـدن والمحافظـات والمراكـز  بالنسـبة  أمـا 
فيضـاف إلـى أسـعار البيـع المحـددة للمسـتهلك أجـور النقـل مـن أقـرب مسـتودع يفتـرض التـزود بالمحروقـات منه 
وذلـك بإضافـة )0.01395( ريــال/لتر/كم للطـرق المعبـدة و)0.01815( ريــال/لتر/كم للطـرق غيـر المعبـدة مـن أقـرب 

مسـتودعات لشـركة أرامكـو السـعودية علـى أن يتـم ذلـك مـن خـالل اللجـان المحليـة المختصـة.

عدد	اللترات	المباعة
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متوسط	المبيعات	باللتر/شهري
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مبيعات	الوقود	باللتر
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التأجير
التجاريـة مـن  بتأجيـر بعـض األنشـطة  بالقيـام  بـكل منطقـة  إدارات مختصـة  العمليـات ومـن خـالل  يقـوم قطـاع 
مطاعـم، وورش صيانـة السـيارات، وخدمـات الزيـوت واإلطـارات وغيرهـا مـن المحـالت التجاريـة التـي تقـدم الخدمة 

والمسـافرين. للعمـالء 

كمـا اسـتمرت الشـركة بتوقيـع عقـود شـراكة اسـتراتيجية مـع العديـد مـن الشـركات العالميـة والمحليـة المختصة 
بتشـغيل المطاعـم والمقاهـي وصيانـة السـيارات مـن أجـل إدارة بعـض مرافـق مواقعهـا، وكان لذلـك أثـر إيجابـي 

فـي تقديـم خدمـة متكاملـة وبجـودة عاليـة أدت إلـى زيـادة رضـا العمـالء بمواقعهـا بجميـع أنحـاء المملكـة.

خدمات	المطاعم
حسـب أولويـات اسـتراتيجية الشـركة باسـتقطاب الشـركات المتخصصـة فـي مجـال إدارة المطاعـم وتقليـص عـدد 
المطاعـم التـي تديرهـا مـن أجـل تحسـين الخدمـة المقدمـة وتقديـم تجربـة فريـدة وتحقيـق نقلـة نوعيـة لتعزيـز رضـا 
العمـالء وتمييـز الشـركة لتكـون الرائـدة فـي مجالهـا والنهـوض بقطـاع المحطـات واالسـتراحات بالمملكـة، ومـن 
خـالل اتفاقيـات مـع شـركات المطاعـم العالميـة والمحليـة تقدم الشـركة خدماتها فـي العديد من مواقع الشـركة 
داخـل وخـارج المـدن وعلـى المنافـذ الحدوديـة، وذلـك مـن خـالل مطاعـم تقـدم خدمـات مالئمـة لعمـالء الشـركة 

علـى إختـالف أذواقهـم. 

خدمات	اإليواء
وفقـًا السـتراتيجية الشـركة، وإلدارة موتيـالت الشـركة بمواقعهـا المنتشـرة بجميـع أنحـاء المملكـة لتـدار بصـورة 
أكثـر فعاليـة، فقـد تـم تحويـل إدارة هذه الموتيالت من شـركة واحة ساسـكو لتكـون تحت إدارة قطـاع العمليات.

عدد	الموتيالت

10 10

10

9

8

9

2020 20192021

أكثر من
مساحات	تأجيرية

183
ألف متر مربع

105 104
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خدمات	الحجاج	والمعتمرين
وذلـك مـن خـالل اسـتراحاتها ومحطاتهـا التـي تقـع علـى المنافـذ الحدوديـة بالمملكـة باإلضافـة إلـى شـبكة مواقع 
المكرمـة  المقدسـة )مكـة  تربـط بيـن األراضـي  التـي  السـريعة وخصوصـًا  الطـرق  التـي تنتشـر فـي جميـع  الشـركة 

والمدينـة المنـورة(، حيـث تنتشـر أهـم المحطـات واالسـتراحات التابعـة للشـركة علـى الطـرق السـريعة التاليـة:

طريق الهجرة )مكة المكرمة/المدينة المنورة(. 	

طريق مكة المكرمة/جدة السريع. 	

طريق مكة المكرمة/الطائف )الهدا، السيل(. 	

طريق الرياض/الطائف السريع. 	

طريق الرياض/ الدمام. 	

طريق حالة عمار/تبوك/المدينة المنورة. 	

األرقام تقديرية باألف الحجاج	والمعتمرين

2020 20192021
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0
عدد المركبات
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70
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0

يوضـح الجـدول أدنـاه أهـم النتائج المالية على مسـتوى قطاع العمليات ونسـبة مسـاهمته في اإليـرادات وهامش 
الدخـل مقارنـة بالعـام المالي السـابق كما يلـي )جميع األرقام بالريال السـعودي(:

اإليرادات المباشرة
نسبة المساهمة

)في اإليراد(
مجمل الدخلالتكاليف المباشرة

نسبة المساهمة

)هامش الدخل(

2020م2021م2020م2021م2020م2021م2020م2021م2020م2021م

3.876.234.3711.962.367.363%95.44%91.86)3.737.230.812()1.824.848.906(139.003.559137.518.45791.39%91.52

قطاع	العمليات

اإليرادات التشغيليةالتكاليف التشغيليةمجمل الدخل
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يوضح الجدول التالي تحليل اإليرادات لقطاع العمليات للخمس سنوات الماضية كما يلي )جميع األرقام بالريال السعودي(:

2021م2020م2019م2018م2017م

1.034.959.6621.851.348.3892.275.470.7511.962.367.3633.876.234.371

نمو	إيرادات	قطاع	العمليات

إجمالي إيرادات القطاع

2,500,000,000

3,500,000,000

4,500,000,000

1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

500,000,000
0

2017 20192018 2020 2021

معدل النمو السنوي 
المركب %30.23

يوضح الجدول التالي تحليل اإليرادات على مستوى المناطق كما يلي )جميع األرقام بالريال السعودي(:

%2020م%2021مالقطاع

36.87%32.84723.560.966%1.272.928.848المنطقة الوسطى

6.81%8.52133.601.633%330.370.420المنطقة الشمالية

20.49%17.04401.999.045%660.401.135المنطقة الشرقية

26.12%29.39512.574.682%1.139.209.608المنطقة الغربية

4.37%7.2585.726.512%281.159.829المنطقة الجنوبية

5.35%4.96104.904.494%192.164.530منطقة القصيم 

100%1001.962.367.363%3.876.234.371اإلجمــــــــــالي

اإليرادات	الجغرافية	لقطاع	العمليات
المنطقة الشمالية

المنطقة الشرقية

المنطقة الغربية

المنطقة الجنوبية

منطقة القصيم

المنطقة الوسطى
%32.84

%8.52

%17.04

%29.39 %4.96

%7.25
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الشركات	التابعة



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

نشاطها الرئيسيإسم الشركة التابعةم.
المقر الرئيسي

دولة التأسيس

نسبة الملكية 

المباشرة 

والغير مباشرة

مالحظات

1
شركة استثمارات السيارات 

والمعدات المحدودة
)500 ألف ريال سعودي(

إقامة الورش إلصالح السيارات والمعدات الثقيلة ومحطات خدمات السيارات والمسافرين 
على الطرق الرئيسية بين مدن المملكة لتوفير الوقود والزيوت والصيانة للسيارات 

والمعدات الثقيلة وإقامة االستراحات والموتيالت والمطاعم وتقديم الوجبات الغذائية 
والمشروبات والمرطبات للمسافرين وغسيل وتشحيم السيارات والمعدات واستيراد 

وبيع المعدات واألدوات وإنشاء الطرق والجسور.

المملكة العربية 
السعودية - 

الرياض
100% ساسكو

تم التأسيس في 
2010م

2
شركة أسطول النقل 

المحدودة
)5 ماليين ريال سعودي(

نقل وتوزيع المياه، النقل البري للبضائع، نقل السلع المبردة والمجمدة، نقل البضائع 
والمعدات الثقيلة )النقل الثقيل(، نقل السوائل أو الغازات السائلة، نقل السيارات.

المملكة العربية 
السعودية - 

الرياض
100% ساسكو

تم التأسيس في 
2010م

3
شركة النادي السعودي 
للسيارات المحدودة ساتا
)500 ألف ريال سعودي(

اإلشتراك في النوادي المحلية والدولية للسيارات والدراجات النارية والجمعيات والهيئات 
المحلية والدولية المهتمة بشئون السيارات والدراجات النارية وإصدار دفاتر العبور الجمركية 

)التريبتك( ورخص القيادة الدولية، وإقامة وإدارة وصيانة وتشغيل حلبات رياضة السيارات 
والدراجات النارية، إقامة السباقات والفعاليات الخاصة برياضة السيارات والدراجات 

النارية، والمشاركة في السباقات والفعاليات الخاصة برياضة السيارات والدراجات النارية 
والمشاركة في السباقات والفعاليات.

المملكة العربية 
السعودية - 

الرياض
100% ساسكو

تم التأسيس في 
2012م

4
شركة النخلة األولى

)500 ألف ريال سعودي(
مقاوالت عامة للمباني )إنشاء اصالح هدم ترميم( وإقامة وإدارة وصيانة وتشغيل المباني 

السكنية والتجارية وأعمال الطرق، وإصالح وصيانة وتركيب مضخات الوقود.

المملكة العربية 
السعودية - 

الرياض
100% ساسكو

تم التأسيس في 
2012م

5
شركة نخلة ساسكو

)500 ألف ريال سعودي(

استيراد وبيع المواد الغذائية والمشروبات والمرطبات والمعدات والقهوة والمشروبات 
الساخنة والساندويش والمخبوزات والخضار والفواكه الطازجة واأللعاب بجميع أنواعها 

الغير نارية ولوازم الرحالت والمالبس واألواني المنزلية واألدوات وااللكترونيات 
واكسسوارات الجواالت وأجهزة الجواالت والعطور وأدوات التجميل وزينة ولوازم 

السيارات.

المملكة العربية 
السعودية - 

الرياض
100% ساسكو

تم التأسيس في 
2014م

6
شركة واحة ساسكو

)5 ماليين ريال سعودي(
تقديم خدمات اإليواء )الفنادق(.

المملكة العربية 
السعودية - 

الرياض
100% ساسكو

تم التأسيس في 
2014م

7
شركة امتياز ساسكو

)500 ألف ريال سعودي(
خدمات التسويق نيابة عن الغير.

)منح امتياز تشغيل »محطات ساسكو« و« تموينات نخلة ساسكو«(.

المملكة العربية 
السعودية - 

الرياض
100% ساسكو

تم التأسيس في 
2015م

8
شركة زيتي للخدمات البترولية
)37.5 مليون ريال سعودي(

البيع بالتجزئة لوقود السيارات والدراجات النارية )محطات الوقود(.
المملكة العربية 

السعودية - 
الرياض

100% ساسكو

تم تأسيسها في 
2007م 

وتم االستحواذ عليها 
في 2015م

9
شركة أمالك نخلة العقارية

)100 ألف ريال سعودي(
إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )سكنية، وغير سكنية(، أنشطة إدارة العقارات 

مقابل عمولة.

المملكة العربية 
السعودية - 

الرياض
100% ساسكو

تم التأسيس في 
2020م

10
شركة واجهة الشمال العقارية

)100 ألف ريال سعودي(

شراء وبيع األراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة، إدارة وتأجير 
العقارات المملوكة أو المؤجرة )سكنية، وغير سكنية(، أنشطة إدارة العقارات مقابل 

عمولة، خدمات التسجيل العيني للعقار.

المملكة العربية 
السعودية - 

الرياض
100% ساسكو

تم التأسيس في 
2020م
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شركة	نخلة	ساسكو
شـركة ذات مسـؤولية محـدودة )شـركة شـخص واحـد( يبلـغ رأس مالهـا 500 ألـف ريـال سـعودي مقسـم إلـى 50 
ألـف حصـة نقديـة متسـاوية قيمـة كل حصة 10 ريال سـعودي، حيث تمتلك الشـركة السـعودية لخدمات السـيارات 

والمعـدات ساسـكو نسـبة 100% مـن رأس مالها.

وتقـدم الشـركة خدمـة التموينـات مـن خـالل )نخلـة ساسـكو( بإجمالـي عدد فـروع عاملـة بنهايـة العـام )87( فرعًا 
منتشـرة فـي مختلـف مناطـق المملكـة منهـا عـدد )6( فـروع بإسـم واينز كافيه حسـب االتفاقيـة الحصريـة الموقعة 

. معهم

عدد	فروع	نخلة	ساسكو

8790
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80

2020 20192021

نخلة ساسكو

85

نتيجـة اإلجـراءات االحترازيـة لمواجهـة فيـروس كرونـا والمتمثلـة فـي اسـتمرار التعليم عن بعـد والقيـود المفروضة 
علـى الحـج والعمـرة، فقـد إنخفـض معـدل إيـراد المتـر المربـع فـي شـركة نخلة ساسـكو خـالل عـام 2021م عما كان 
عليـه فـي عـام 2020م ليصـل كمتوسـط لكافـة المواقـع مبلغ 33.56 ريـال، كما بلغ التغير في سـلة العميل نسـبة 

8.17% ليترتفـع مـن 25.96% فـي عـام 2020م إلـى 28.08% في عـام 2021م.

 

واينز كافيه

المنطقة الشرقية

المنطقة الجنوبية

المنطقة الغربية

المنطقة الشمالية
المنطقة الوسطى

%48

%6

%1

%12

%13

%7

وتحتـوي )نخلـة ساسـكو( علـى سـلة متكاملـة مـن األصناف التـي تمت دراسـتها بعناية للوفـاء باحتياجـات عمالئنا 
سـواًء المسـافرين علـى الطـرق بيـن المـدن أو سـائقي المركبـات والـركاب داخل المـدن. وأهم هـذه األصناف:

المواد التموينية الغذائية.	 

المواد التموينية غير الغذائية.	 

منتجات األلبان والمثلجات.	 

العدد واألدوات واإلكسسوارات.	 

لوازم الرحالت.	 

بطاقات اإلتصال المسبقة الدفع.	 

اإللكترونيات.	 

إكسسوارات الجواالت.	 

العطور وأدوات التجميل.	 
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وتقـدم شـركة نخلـة ساسـكو خدمـة القهوة من خالل )مقهى نخلـة( الذي يقدم كافة أنواع القهوة والمشـروبات 
السـاخنة باإلضافـة إلـى مجموعـة مـن المأكـوالت الخفيفة والمعجنات ، وتبلـغ فروع مقهى نخلـة بنهاية عام 2021م 

عـدد )7( فروع.

ومـن أجـل تقديـم خدمـة أفضـل فـي هـذا المجـال ، قامـت الشـركة بالتعاقـد مـع كبـرى شـركات القهـوة العالميـة 
لتقديـم خدماتهـا مـن خـالل مواقعهـا المنتشـرة فـي أنحـاء المملكـة.

وقـد حصلـت شـركة نخلـة ساسـكو علـى حـق إمتيـاز حصـري داخـل محطاتهـا مـن شـركة واينـز كافيـه، حيـث بلـغ 
عـدد الفـروع )6( فـروع بالمنطقـة الوسـطى فـي كل مـن محطـة طريـق المطـار رقـم 1، ومحطـة طريـق المطـار رقم 2، 
ومحطـة طريـق المطـار رقـم 3، ومحطـة الشـركة علـى طريـق التخصصي، ومركـز الخدمة السـريع رقـم )11( على طريق 

الريـاض القصيـم، ومحطـة الرفايـع.

يوضـح الجـدول أدنـاه أهـم النتائـج الماليـة علـى مسـتوى شـركة نخلـة ساسـكو ونسـبة مسـاهمتها فـي اإليـرادات 
وهامـش الدخـل مقارنـة بالعـام المالـي السـابق كمـا يلـي )جميـع األرقـام بالريـال السـعودي(:

اإليرادات المباشرة
نسبة المساهمة

)في اإليراد(
مجمل الدخلالتكاليف المباشرة

نسبة المساهمة

)هامش الدخل(

2020م2021م2020م2021م2020م2021م2020م2021م2020م2021م

186.862.966177.764.725%4.60%8.32)190.584.592()178.288.364()3.721.625()523.639()%2.45()%0.35(

شركة	نخلة	ساسكو

اإليرادات التشغيليةالتكاليف التشغيليةمجمل الدخل

20202021
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نمو	إيرادات	شركة	نخلة	ساسكو

إجمالي إيرادات القطاع

250,000,000

100,000,000

200,000,000

150,000,000

50,000,000

0
20212019 202020182017

معدل النمو السنوي 
المركب %2.68

يوضح الجدول التالي تحليل اإليرادات على مستوى المناطق كما يلي )جميع األرقام بالريال السعودي(:

%2020م%2021مالقطاع

63.57%67.51113.009.303%126.143.970المنطقة الوسطى

4.94%5.258.778.754%9.816.641المنطقة الشمالية

12.88%11.1022.898.919%20.741.380المنطقة الشرقية

17.33%13.8330.809.351%25.842.534المنطقة الغربية

1.28%2.312.268.399%4.318.441المنطقة الجنوبية

100%100177.764.725%186.862.966اإلجمــــــــــالي

المنطقة الشرقية

المنطقة الشمالية

المنطقة الغربية

منطقة الجنوبية

المنطقة الوسطى

%67.51

%11.10

%5.25

%13.83

%2.31
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شركة	واحة	ساسكو
شـركة واحـة ساسـكو شـركة ذات مسـؤولية محـدودة )شـركة شـخص واحـد( بـرأس مـال قـدره 5 مالييـن ريـال 

سـعودي مقسـم إلـى 50 ألـف حصـة نقديـة متسـاوية قيمـة كل حصـة 100 ريـال سـعودي.

وتمتلك الشـركة السـعودية لخدمات السـيارات والمعدات ساسـكو نسـبة 100% من رأس مالها، وقد تم تأسيس 
هـذه الشـركة مـن أجل إدارة هذا النشـاط باسـتقاللية تامة لتحقيـق أفضل عائد منه.

وخـالل عـام 2021م تـم تحويـل إدارة موتيـالت الشـركة علـى الطـرق السـريعة والمنافـذ لقطـاع العمليـات مـن أجـل 
متابعـة هـذا النشـاط، مـع اإلبقـاء علـى فندقي سـوبر 8 وفنـدق المطار بعد إكتمال إنشـاؤه للتشـغيل تحت إدارة 

شـركة واحة ساسـكو.

ويحتـوي فنـدق "سـوبر 8" الواقـع علـى طريـق الثمامـة بمدينـة الريـاض علـى عـدد )48( غرفـة ذات مسـتوى عـاٍل 
ومطعـم لتقديـم الوجبـات وقاعـات لالجتماعـات باإلضافـة إلـى صالـة رياضيـة.

ويتيح فندق "سوبر 8" الحجز به من خالل العديد من المواقع اإللكترونية أهمها.

 

 	com.www.super8

 	www.booking.com

 	www.expedia.com

 	www.dotwconnect.com

 	www.hotelbeds.com

 	www.city2day.com

 	www.rehlat.com.sa

 	www.danathotels.com

 	www.holdinn.com

 	www.hotels.com

 	www.eetglobal.com

 	www.Ar.hotelscombined.com

 	www.google.com

 	www.trip.com

 	www.zenhotels.com

يوضـح الجـدول أدنـاه أهـم النتائـج الماليـة علـى مسـتوى شـركة واحـة ساسـكو ونسـبة مسـاهمتها في اإليـرادات 
وهامـش الدخـل مقارنـة بالعـام المالـي السـابق كمـا يلـي )جميـع األرقـام بالريال السـعودي(:

اإليرادات المباشرة
نسبة المساهمة

)في اإليراد(
مجمل الدخلالتكاليف المباشرة

نسبة المساهمة

)هامش الدخل(

2020م2021م2020م2021م2020م2021م2020م2021م2020م2021م

3.694.1254.541.289%0.09%0.21)4.593.745()3.644.907()899.620(896.382)%0.59(%0.60

شركة	واحة	ساسكو

اإليرادات التشغيليةالتكاليف التشغيليةمجمل الدخل

20202021
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* تنحصر إيرادات شركة واحة ساسكو جغرافيًا في الوقت حالي على المنطقة الوسطى.
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شركة	أسطول	النقل
شـركة ذات مسـؤولية محـدودة )شـركة شـخص واحـد( يبلـغ رأس مالهـا 5 مالييـن ريـال سـعودي مقسـم إلى 50 
ألـف حصـة نقديـة متسـاوية قيمـة كل حصـة 100 ريـال سـعودي وتمتلـك الشـركة السـعودية لخدمـات السـيارات 
والمعـدات ساسـكو نسـبة 100% مـن رأس مالهـا ، وتعتبـر الشـركة مؤهلـة فـي كل مـن شـركة الميـاه الوطنيـة 

والشـركة السـعودية للكهربـاء.

وتقـوم الشـركة بتقديـم خدمـة النقـل لمواقـع قطـاع العمليـات بشـركة ساسـكو )نقـل الوقـود ، نقـل الميـاه ، 
الصـرف الصحـي( باإلضافـة إلـى تقديـم خدمـات النقـل )وقـود ، بضائـع( لعـدد من شـركات التجزئـة والتوزيـع الكبرى 

، باإلضافـة إلـى توسـع نشـاطها ليشـمل النقـل الجـاف عـن طريـق بـرادات وسـطحات مخصصـة لكافـة األغـراض.

وللشـركة مقـر متكامـل بمنطقـة الريـاض يضـم مبانـي إدارة االسـطول وورشـة متكاملـة لصيانة الناقـالت باإلضافة 
إلـى فـرع فـي المنطقـة الشـرقية وآخـر فـي المنطقـة الغربيـة ، حيـث تعتبـر هـذه الفـروع نقطـة إلنطـالق شـاحنات 

الشركة.

وفـي نهايـة عـام 2021م ، بلـغ حجـم االسـطول عـدد )172( ناقلـة مقابـل عـدد )140( ناقلـة فـي نهايـة عـام 2020م، 
وعـدد )160( مقطـورة فـي نهايـة عـام 2021م مقابـل عـدد )152( مقطـورة فـي عـام 2020م.

وقـد بلغـت المسـافة المقطوعـة لناقـالت شـركة اسـطول النقـل خـالل العـام الحالـي مـن أجـل تقديـم الخدمـة 
لعمالئهـا أكثـر مـن 19.8 مليـون كلـم مقابـل 15.8 مليـون كلـم لعـام 2020م أي بنسـبة زيـادة قدرهـا %25.32.
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شركة	أسطول	النقل

يوضـح الجـدول أدنـاه أهـم النتائـج الماليـة على مسـتوى شـركة أسـطول النقل ونسـبة مسـاهمتها فـي اإليرادات 
وهامـش الدخـل مقارنـة بالعـام المالـي السـابق كمـا يلـي )جميع األرقـام بالريال السـعودي(:

اإليرادات المباشرة
نسبة المساهمة

)في اإليراد(
مجمل الدخلالتكاليف المباشرة

نسبة المساهمة

)هامش الدخل(

2020م2021م2020م2021م2020م2021م2020م2021م2020م2021م

38.178.92829.598.041%0.94%1.39)28.879.020()22.753.020(9.299.9086.845.021%6.11%4.57
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تعتبر إيرادات شركة أسطول النقل متداخلة مع قطاع العمليات جغرافيًا.	 
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شركة	النادي	السعودي	للسيارات	-	ساتا
شـركة النادي السـعودي للسـيارات سـاتا شـركة ذات مسـؤولية محدودة )شركة شـخص واحد( برأس مال قدره 
500 ألـف ريـال سـعودي مقسـم إلـى 50 ألـف حصـة نقديـة متسـاوية قيمـة كل حصـة 10 ريـال سـعودي وتمتلـك 

الشـركة السـعودية لخدمـات السـيارات والمعـدات ساسـكو نسـبة 100% مـن رأس مالهـا.

تمتلـك شـركة النـادي السـعودي للسـيارات ترخيـص مـن االتحـاد الدولـي للسـيارات إلصـدار دفاتـر العبـور الجمركي 
)التربتيـك( وتعمـل مـن خـالل العديـد مـن منافـذ البيع المنتشـرة بجميـع مناطق المملكـة باإلضافة إلى شـبكة من 

الـوكالء والموزعيـن داخـل المملكـة العربيـة السـعودية تعمـل وفق شـروط ومواصفـات ومعاييـر أداء عالمية.

ومن أهم الخدمات التي تقدمها شركة النادي السعودي للسيارات:

إصدار دفاتر العبور الجمركي )التربتيك(.	 

إصدار رخص القيادة الدولية.	 

 	.)TIR( إصدار بطاقات النقل البري الدولي

تنظيم األنشطة الرياضية للسيارات والدراجات النارية وإقامة وتشغيل وإدارة حلبات السباق بمختلف الفئات.	 

وقـد بلـغ عـدد المسـافرين المسـتفيدين مـن دفاتـر المـرور الجمركـي خـالل عـام 2021م أكثـر مـن 10.5 ألـف مسـافر، 
باإلضافـة إلـى أكثـر مـن 14.5 ألـف مسـافر أصـدر رخصـة قيـادة دوليـة.

الـدول  بهـا بعـض  تمـر  التـي  السياسـية  باألحـداث  الماضيـة  األعـوام  النـادي خـالل  تأثـرت مبيعـات شـركة  وقـد 
المجـاورة، باإلضافـة إلـى اسـتحواذ نـوادي موازيـة )ال تمتلـك ترخيص مـن االتحاد الدولي للسـيارات تقوم بممارسـة 
نشـاطها بالمملكـة( علـى حصـة سـوقية مـن مبيعات دفاتـر العبور الجمركـي )التربتيـك( والرخص الدوليـة، باإلضافة 
إنتشـار  للسـيطرة والحـد مـن  المختصـة  الجهـات  المتخـذة مـن قبـل  الوقائيـة  إلـى اإلجـراءات االحترازيـة والتدابيـر 

فيـروس كورونـا المسـتجد بالمملكـة بمـا فـي ذلـك اإلغـالق الدولـي الكامـل والجزئـي.

وقـد قامـت الشـركة بالتوقيـع علـى عقد اتفـاق وكيل خدمـات التربتيك بين سـاتا والنادي اليمني والـذي بمقتضاه 
يكـون النـادي اليمنـي ممثـاًل عـن سـاتا أمـام مصلحـة الجمـارك اليمنيـة والجهـات المختصـة لقبـول دفاتـر التربتيـك 

الصـادرة من سـاتا.

وتفعيـاًل لالتفاقيـة التـي وقعتهـا شـركة النـادي السـعودي للسـيارات سـاتا مـع اإلتحـاد الدولـي للنقـل الطرقـي 
IRU فـي عـام 2012م، وأيضـًا لإتفاقيـة الموقعـة بتاريـخ 3 أكتوبـر 2018م مـع الهيئـة العامـة للجمـارك السـعودية 
 ،)TIR( الخاصـة بتفعيـل العمـل باالتفاقيـة الجمركيـة للنقـل الدولـي للبضائـع بموجـب بطاقـات النقـل البري الدولـي
فقـد بـدأت العمليـات التشـغيلية إلتفاقيـة التيـر بالمملكـة إعتبـارًا مـن 3 فبرايـر 2020م، وذلك في عدد مـن المنافذ 
عبدالعزيـز  الملـك  اإلسـالمي،  جـدة  عمـار،  حالـة  الحديثـة،  الرقعـي،  الخفجـي،  البطحـاء،  جمـرك  وأبرزهـا  الجمركيـة 
بالدمـام، ضبـاء، والمينـاء الجـاف بالريـاض. إال أن اإلجـراءات االحترازيـة والتدابيـر الوقائيـة المتخذة مـن قبل الجهات 
المختصـة للسـيطرة والحـد مـن إنتشـار فيـروس كورونـا المسـتجد بمـا فـي ذلـك اإلغـالق الدولـي الكامـل والجزئـي 

أثـرت بشـكل مباشـرة علـى العمليـات التشـغيلية.

وتعزيـزًا لدورهـا فـي اإلتحـادات الدوليـة، شـاركت شـركة النـادي السـعودي للسـيارات سـاتا فـي إجتمـاع الجمعيـة 
العموميـة لإتحـاد الدولـي للسـيارات )FIA( واإلجتماعـات األخـرى المنبثقـة منـه.

الناريـة،  والدراجـات  السـيارات  برياضـات  المتعلقـة  الرياضيـة  األنشـطة  إدارة  خـالل  مـن  سـاتا  شـركة  وتسـعى 
وبالتنسـيق مـع الجهـات المعنيـة، إلـى اسـتخراج رخصـة األنشـطة الرياضية لممارسـة هـذه الرياضة بصـورة إحترافية.

أكثر من

10.5
ألف مسافر عبر دفاتر 

التريبتك

أكثر من

14.5
ألف مسافر أصدر 

رخصة دولية
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يوضح الجدول أدناه أهم النتائج المالية على مسـتوى شـركة النادي السـعودي للسـيارات ونسـبة مسـاهمته في 
اإليـرادات وهامـش الدخـل مقارنـة بالعام المالي السـابق كما يلـي )جميع األرقام بالريال السـعودي(:

اإليرادات المباشرة
نسبة المساهمة

)في اإليراد(
مجمل الدخلالتكاليف المباشرة

نسبة المساهمة

)هامش الدخل(

2020م2021م2020م2021م2020م2021م2020م2021م2020م2021م

8.508.8473.551.149%0.21%0.17)5.928.422()4.555.468(2.580.425)1.004.319(%1.70)%0.67(

شركة	النادي	السعودي	للسيارات

اإليرادات التشغيليةالتكاليف التشغيليةمجمل الدخل
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 يوضـح الجـدول التالـي مبيعـات شـركة النـادي السـعودي السـيارات للخمـس سـنوات الماضيـة كمـا يلـي )جميـع 
األرقـام بالريـال السـعودي(:

2021م2020م2019م2018م2017مالبيان

22.723.35012.012.23114.252.0823.551.1498.508.847المبيعات

* تعتبر مبيعات النادي مبيعات مركزية من المركز الرئيسي بالرياض وفقًا لطبيعة نشاطه.

إيرادات	شركة	ساتا

إجمالي إيرادات شركة ساتا
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شركة	استثمارات	السيارات	والمعدات
أنشـأت ساسـكو شـركة اسـتثمارات السـيارات والمعـدات )شـركة شـخص واحـد ذات - مسـؤولية محـدودة( 
بـرأس مـال قـدره 500 ألـف ريال سـعودي مملوك بالكامل إلى الشـركة السـعودية لخدمات السـيارات والمعدات 
ساسـكو ومقسـم إلـى 50 ألـف حصـة نقديـة متسـاوية قيمـة كل حصـة 10 ريـال سـعودي، وذلـك مـن أجـل توفيـر 
البنية التحتية والكوادر البشـرية والخبرات المطلوبة إلدارة اسـتثمارات الشـركة بشـكل مسـتقل وحيادي مما يزيد 

مـن تنـوع مصـادر دخـل الشـركة ويمكنهـا مـن إدارة عملياتهـا التشـغيلية واالسـتثمارية بكفـاءة وفاعليـة.

ومن أهم أنشطة هذه الشركة:

الصناعات التحويلية.	 

التشييد والبناء.	 

التجارة.	 

خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى.	 

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

إقامة الورش إلصالح السيارات والمعدات الثقيلة 	 
ومحطات خدمة السيارات والمسافرين.

إقامة االستراحات والموتيالت والمطاعم.	 

استيراد وبيع المعدات واألدوات وإنشاء الطرق 	 
والجسور.

وتسـاهم شـركة اسـتثمارات السـيارات والمعـدات بنسـبة 1% مـن رأس مـال شـركة امتيـاز ساسـكو وبنسـبة %1 
مـن رأس مـال شـركة النخلـة األولـى.

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

إسم الشركةم
عدد 

الحصص

قيمة الحصة 

اإلسمية
نسبة الملكيةاإلجمالي

.1
شركة الشرق األوسط للبطاريات 

)ميبكو(
1.2795.7507.354.250%12.79

0.36%3500.0001.500.000الشركة الوطنية للسياحة )سياحية(2.

25%1251.000125.000شركة السباق المتحدة3.

8.979.250اإلجمالي

الحصـة بشـركة الشـرق األوسـط للبطاريـات )ميبكـو( مسـجلة بإسـم شـركة اسـتثمارات السـيارات والمعـدات، أمـا باقـي الحصـص بالشـركات اآلخرى 	 

فهـي مسـجلة بإسـم الشـركة السـعودية لخدمـات السـيارات والمعدات )ساسـكو(.

20202021

التوزيعات	المستلمة	من	االستثمارات
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تعتبر إيرادات شركة استثمارات السيارات إيرادات مركزية حسب طبيعة نشاطها.	 

المحافظ	االستثمارية	وفقًا	لضوابط	االستثمار	الصادرة	من	الهيئة
توجـد إتفاقيـة إدارة محفظـة إسـتثمارية مـع شـركة ُملكيـة لالسـتثمار، وقـد تـم تسـييل كافـة األسـهم بهـذه 	 

المحفظـة خـالل عـام 2019م.

فـي تاريـخ 31 مـارس 2021م تـم اإلكتتـاب فـي شـركة ذيـب للسـيارات عـن طريـق البنـك السـعودي البريطانـي، 	 
وقـد تـم التخـارج مـن كافـة األسـهم بهـذه المحفظـة خـالل عـام 2021م.

المبلغ المخصص لالستثمارالجهة
المبلغ المستثمر كما في 

2021/12/31م
المعالجة المحاسبية

أوراق مالية بغرض المتاجرة--شركة ُملكية لالستثمار

المبلغ المخصص لالستثمارالجهة
المبلغ المستثمر كما 

في 2021/12/31م
المعالجة المحاسبية

شركة إتش إس بي سي العربية 
السعودية )أرامكو(

أوراق مالية متاحة للبيع29.946.208 ريال29.946.208 ريال

شركة إتش إس بي سي العربية 
)STC Solution( السعودية

أوراق مالية متاحة للبيع411.777 ريال411.777 ريال

شركة إتش إس بي سي العربية 
السعودية )أكوا باور(

أوراق مالية متاحة للبيع220.080 ريال220.080 ريال

المحافظ	االستثمارية	
فـي 03 ديسـمبر 2019م، تـم فتـح محفظـة إسـتثمارية لـدى شـركة إتـش إس بـي سـي العربيـة السـعودية بغـرض 
اإلكتتـاب فـي أسـهم شـركة أرامكـو السـعودية وكذلـك إدارتهـا، ويتـم معالجـة هـذه المحفظـة محاسـبيًا كأوراق 
ماليـة متاحـة للبيـع ويتـم معالجـة األثـر المالـي لهـا فـي نهايـة كل فترة مالية فـي حقوق المسـاهمين بقائمـة المركز 

المالـي وفروقـات التغيـر بيـن الفتـرات علـى قائمـة الدخـل الشـامل عنـد تقييـم المحفظة.

 )Solutions by STC( فـي 20 سـبتمبر 2021م تـم االكتتـاب فـي الشـركة العربيـة لخدمـات اإلنترنـت واالتصـاالت
ويتـم معالجتهـا كأوراق ماليـة متاحـة للبيـع ويتـم معالجـة األثـر المالـي لهـا فـي نهايـة كل فتـرة ماليـة فـي حقـوق 
المسـاهمين بقائمـة المركـز المالـي وفروقـات التغير بين الفترات على قائمة الدخل الشـامل عنـد تقييم المحفظة.

ويتـم   ،)ACWA POWER( الدوليـة  والطاقـة  الميـاه  أعمـال  شـركة  فـي  االكتتـاب  تـم  2021م  سـبتمبر   27 فـي 
معالجتهـا محاسـبيًا كأوراق ماليـة متاحـة للبيـع ويتـم معالجـة األثـر المالـي لهـا في نهايـة كل فترة ماليـة في حقوق 
المسـاهمين بقائمـة المركـز المالـي وفروقـات التغير بين الفترات على قائمة الدخل الشـامل عنـد تقييم المحفظة.

شركة الشرق األوسط 
للبطاريات )ميبكو(

%81.90

شركة السباق المتحدة

%1.39

الشركة الوطنية للسياحة 
)سياحية(

%16.71

رسم توضيحي لنسب االستثمارات إلجمالي محفظة الشركة االستثمارية
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شركة	النخلة	األولى	للمقاوالت
شـركة ذات مسـؤولية محـدودة، تـم إنشـاؤها وتأسيسـها بهـدف القيـام بأعمـال التشـغيل والصيانـة والنظافـة 
لمواقـع الشـركة مـن أجـل تحسـين جـودة الخدمـة المقدمـة للعمـالء وذلـك بـرأس مـال مقـداره 500 ألـف ريـال 
سـعودي مقسـم إلى 50 ألف حصة نقدية متسـاوية قيمة كل حصة 10 ريال سـعودي وتمتلك الشـركة السـعودية 
لخدمـات السـيارات والمعـدات ساسـكو نسـبة 99% مـن رأس المـال وشـركة اسـتثمارات السـيارات والمعـدات 

المحـدودة 1% منـه.

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

كمـا تقـوم الشـركة باإلشـراف علـى إنشـاء وتطويـر بعـض المحطـات التـي يتـم إنشـاؤها أو تطويرهـا مـن قبـل 
المـالك.

يوضـح الجـدول أدنـاه أهـم النتائـج الماليـة علـى مسـتوى شـركة النخلـة األولـى للمقـاوالت ونسـبة مسـاهمتها في 
اإليـرادات وهامـش الدخـل مقارنـة بالعـام المالـي السـابق كمـا يلـي )جميـع األرقـام بالريـال السـعودي(:

اإليرادات المباشرة
نسبة المساهمة

)في اإليراد(
مجمل الدخلالتكاليف المباشرة

نسبة المساهمة

)هامش الدخل(

2020م2021م2020م2021م2020م2021م2020م2021م2020م2021م

11.001.35212.981.786%0.27%0.61)5.190.970()6.458.433(5.810.3826.523.353%3.82%4.35

تعتبر إيرادات شركة النخلة األولى للمقاوالت متداخلة مع قطاع العمليات جغرافيًا.	 

شركة	امتياز	ساسكو
شـركة "امتيـاز ساسـكو" شـركة ذات مسـؤولية محـدودة تأسسـت بـرأس مـال مقـداره 500 ألـف ريـال سـعودي 
مقسـم إلى 50 ألف حصة نقدية متسـاوية قيمة كل حصة 10 ريال سـعودي، وتمتلك الشـركة السـعودية لخدمات 
السـيارات والمعـدات ساسـكو نسـبة 99% مـن رأس المـال وشـركة اسـتثمارات السـيارات والمعـدات المحـدودة 

منه.  %1

وتختـص شـركة "امتيـاز ساسـكو" بمنـح امتيـاز للغيـر خـاص بمحطـات الوقـود مـن خـالل إسـم وهويـة ساسـكو، 
وذلـك بعـد أن تـم اإلنتهـاء من مشـروع منـح االمتياز الخاص بتشـغيل "محطات ساسـكو" و"تموينـات نخلة" عن 

طريـق شـركة متخصصـة فـي هـذا المجال.

وقـد قامـت الشـركة بإطـالق برنامـج منـح االمتيـاز التجـاري للعالمتيـن التجاريتيـن "محطـات ساسـكو" و"تموينـات 
نخلـة" الـذي يهـدف إلـى خلـق فـرص اسـتثمارية جديـدة للشـركة وزيـادة إيراداتهـا وربحيتهـا مـن خـالل منـح امتيـاز 
التشـغيل للعالمـات التجاريـة لمشـغلين آخريـن مما يخلق فرص حقيقية للمواطنين للمشـاركة في مشـاريع ريادية 

تماشـيًا مـع توجـه المملكـة، ولـم تبـدأ الشـركة نشـاطها الفعلـي حتـى تاريخه.
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شركة	أمالك	نخلة	العقارية
شـركة أمالك نخلة العقارية شـركة ذات مسـؤولية محدودة )شـركة شـخص واحد( برأس مال قدره 100 ألف ريال 
سـعودي مقسـم إلـى 10 ألـف حصـة نقديـة متسـاوية قيمة كل حصة 10 ريال سـعودي وتمتلك الشـركة السـعودية 

لخدمات السـيارات والمعدات ساسـكو نسـبة 100% من رأس مالها.

وقـد تـم تأسيسـها خـالل عـام 2020م مـن أجـل إدارة وتأجيـر العقـارات المملوكـة أو المؤجـرة، ومزاولـة أنشـطة 
العقـارات مقابـل عمولـة، حيـث لـم تبـدأ الشـركة نشـاطها الفعلـي حتـى تاريخـه.

شركة	واجهة	الشمال	العقارية
شـركة واجهـة الشـمال العقاريـة شـركة ذات مسـؤولية محـدودة )شـركة شـخص واحـد( بـرأس مـال قـدره 100 
ألـف ريـال سـعودي مقسـم إلـى 50 ألـف حصـة نقديـة متسـاوية قيمة كل حصـة 10 ريال سـعودي وتمتلك الشـركة 

السـعودية لخدمـات السـيارات والمعـدات ساسـكو نسـبة 100% مـن رأس مالهـا.

وقـد تـم تأسيسـها خـالل عـام 2020م مـن أجـل شـراء وبيـع األراضـي والعقـارات وتقسـيمها، وأنشـطة البيـع على 
وخدمـات  عمولـة،  مقابـل  العقـارات  أنشـطة  ومزاولـة  المؤجـرة،  أو  المملوكـة  العقـارات  وتأجيـر  وإدارة  الخارطـة، 

التسـجيل العينـي للعقـار، حيـث لـم تبـدأ الشـركة نشـاطها الفعلـي حتـى تاريخـه.
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معلومات	إدارية	
وتشغيلية	أخرى



القضايا	

القضية	المتعلقة	بشركة	السباق	المتحدة	
الدعـوى المقامـة مـن الشـركاء فـي شـركة السـباق بالمحكمـة اإلداريـة بجـدة ضـد الشـركة السـعودية لخدمـات 
السـيارات والمعـدات ساسـكو والتـي يطالبـون فيهـا بتصفيـة شـركة السـباق المتحـدة. وبعـد أن صـدر قـرار مـن 
الدائـرة الناظـرة للقضيـة بالتصفيـة اإلجباريـة، وتـم تحديـد شـركة أسـامة عبـداهلل الخريجـي وشـريكه - محاسـبون 

قانونيـون واستشـاريو أعمـال - كمكتـب للقيـام بإجـراءات التصفيـة والتـي مازالـت تحـت اإلجـراء.

ووفقًا للتقارير المرفوعة من محامي الشركة فإن موقف التصفية متوقف على التالي:

أواًل: استكمال متطلبات فتح الملف الزكوي لشركة السباق المتحدة بمصلحة الزكاة. 	

ثانيًا: مصادقات األرصدة المدينة. 	

ثالثًا: الحصول على تفاصيل ومستندات القضايا المرفوعة من أو على شركة السباق من مكتب محامي الشركة.  	

وما زالت المتابعة في هذا الشأن مع مكتب محامي شركة ساسكو.

قضايا	أخرى	متفرقة
رفعـت الشـركة عـددًا مـن القضايـا المتعلقـة بمطالبـات ماليـة مسـتحقة لهـا علـى بعـض المسـتأجرين والمدينيـن 
وذلـك لتحصيـل مبالـغ مسـتحقة للشـركة عـن سـنوات سـابقة ويوجـد كذلـك بعـض القضايـا الماليـة والعماليـة 
المرفوعـة علـى الشـركة ويجـري العمـل مـن خـالل اإلدارة القانونيـة فـي الشـركة لمتابعـة هـذه الحقـوق الماليـة 

وتحصيلهـا بجميـع الطـرق سـواء الوديـة أو القضائيـة.

ومن أهم هذه القضايا :

القضيـة المرفوعـة بديـوان المظالـم من الشـركة ضـد كل من وزارة الشـئون البلديـة والقروية ووزارة اإلسـكان، 	 
وفحواهـا أن الشـركة تمتلـك أرض بمنطقـة حفـر الباطـن وقامـت وزارة اإلسـكان عـن طريـق بلديـة حفـر الباطـن 
بإسـتقطاع جـزء مـن األرض، وقـد تـم إحالة الدعـوى إلى المحكمة العامـة بالرياض ومن ثم تـم تحويلها إلى هيئة 
النظـر التـي بدورهـا أحالـت القضية لبلدية مدينة حفـر الباطن للوقوف على الموقع وتحديـد التداخل بين األرضين 
والتـي علـى أثرهـا أصـدرت خطـاب مفـاده تعدي وزارة اإلسـكان علـى أرض ساسـكو بمقـدار )41713م2(، وعليه 
تـم تحويـل التقييـم إلـى ُمقيّـم معتمـد، وبنـاًء علـى تقيمـه صـدر حكـم فـي الدعـوى ضـد وزارة اإلسـكان لصالـح 
شـركة ساسـكو بتقديـر أجـرة المثـل لمسـاحة األرض المغتصبـة وتـم االعتـراض عليه مـن قبل وزارة اإلسـكان. 

وفـي 25 فبرايـر 2019م إسـتلمت الشـركة حكـم قضائـي نهائـي مـن الدائـرة )41( بالمحكمـة العامـة بالريـاض والـذي 
ينـص علـى إلـزام وزارة اإلسـكان )المدعـي عليهـا( بسـداد مبلـغ 8.217.461 ريـال كأجـرة مثـل مقابـل التعـدي علـى 
أرض الشـركة الواقعـة بطريـق حفـر الباطن/الريـاض، وبنـاء عليـه، قامـت الشـركة بتوجيـه خطـاب إلى أمـارة منطقة 
الريـاض طلبـت فيـه تنفيـذ الحكـم الصـادر لمصلحـة الشـركة بصفتهـا الجهة المختصـة في تنفيـذ األحكام الصـادرة ضد 

الجهـات الحكوميـة ومـا زال فـي المتابعة.

كمـا قامـت الشـركة برفـع دعـوى أمـام المحكمـة اإلداريـة بالريـاض تطالـب فيهـا وزارة اإلسـكان بقيمـة المسـاحة 
المسـتقطعة، ومـا زالـت الدعـوى فـي المرافعـة والمدافعـة وتبـادل المذكـرات بيـن الطرفيـن.

وقـد قامـت الشـركة بتقديـم خطـاب إلـى خـادم الحرميـن بشـكوى علـى تاخـر صـرف المبلـغ المسـتحق لهـا، وكذلـك 
خطـاب الحاقـي لمعالـي وزيـر االسـكان، حيـث تـم احالـة المعاملـة مـن الديـوان الملكـي إلـى لجنـة تسـوية الديـون 

للقطـاع الخـاص بـوزارة الماليـة.

القضيـة المرفوعـة مـن ساسـكو ضـد هيئـة المـدن الصناعيـة وأمانـة مدينـة تبـوك بالمحكمـة العامـة بتبـوك والتـي 
تـم تحويلهـا إلـى المحكمـة العامـة بالريـاض، بخصـوص التداخل مـع أرض الشـركة المملوكة لهـا بالمنطقـة الصناعية 
بمدينـة تبـوك والمطالبـة بالتعويـض عـن قيمـة األرض فـي حـال تعـذر إسـتالمها، وبعـد عـدة جلسـات، تـم تحويل 

المعاملـة إلـى قسـم الخبـراء لمعرفـة قيمـة المتـر فـي المنطقـة، ومازالـت فـي المتابعة.

القضيـة المرفوعـة مـن الشـركة ضـد مؤسسـة الخالـدي مسـتأجر موقـع للشـركة علـى طريـق الدمـام – الريـاض 	 
عنـد الكيلـو 205 لعـدم تسـليمه المحطـة بعـد إنتهـاء العقـد في عـام 2014م، وبعد صـدور حكم مـن محكمة الخبر 
بإلـزام المدعـي عليهـا بإخـالء العقـار، ثـم تقدمـت المدعـي عليهـا بإسـتئناف علـى الحكـم وتـم االستفسـار مـن 
الطرفيـن عـن بعـض المالحظـات، وبنـاًء عليـه رات الدائـرة مخاطبـة وزارة الماليـة إلثبات ما يفيد تملك ساسـكو 

لـألرض خـالل فتـرة تأجيـر الموقـع للغيـر وعليـه مازالـت القضية فـي التداول.

القضية المرفوعة من الشـركة ضد محافظة بلدية جبة بفسـخ العقود واإلفراج عن خطابات الضمان والتعويض 	 
عـن األضـرار التـي تكبدتهـا جـراء عـدم إسـتالم الشـركة للمواقـع، حيـث قامـت الشـركة بتاريـخ 1432/08/03هــ 
بالتعاقـد مـع بلديـة محافظـة جبـة السـتئجار مواقع على الطريق الدولي حائل – الجوف، ولم تسـتلم الشـركة أي 
مـن المواقـع المشـار إليهـا اسـتالمًا نهائيـًا لعـدم صالحية هذه المواقـع للغرض الذي تـم التعاقد مـن أجله. وقد 
صـدر حكـم لصالـح ساسـكو بإلـزام بلديـة مدينـة جبة بدفـع مبلـغ )1.027.750 ريال( للشـركة، وتم التعميـد بإصدار 
أمـر تعزيـز مـن قبـل أمانـة منطقـة حائـل لبلديـة مدينـة جبـة لسـداد المبلـغ، ومـا زالـت الشـركة تتابـع إسـتالم 

المبلـغ مـع الجهـات المعنية.

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

2020م2021مالفئةم

11إدارة عليا1.

422381إدارة وسطى وتنفيذية2.

27001935عمالة وفنيين ومستأجرة3.

31232317اإلجمالي

133 132

التقرير السنوي ٢٠٢١



المخاطر	وإدارتها



مفهوم	إدارة	المخاطر	لدى	ساسكو
إدارة المخاطـر هـي عمليـة قيـاس وتقييـم للمخاطـر المحتملـة وتطويـر اسـتراتيجيات إدارتهـا لكـي تضمـن التعامـل 
مـع تلـك المخاطـر للوقايـة منهـا وأيضـًا العمـل علـى اإلكتشـاف المبكـر للمشـاكل الفعليـة لتقليـل آثارهـا السـلبية 

علـى الشـركة. 

فـي حالـة إدارة المخاطـر المثاليـة، يتـم إتبـاع عمليـة إعطـاء األولويـات، بحيـث أن المخاطـر ذات الخسـائر الكبيـرة 
وإحتماليـة حدوثهـا عاليـة تعالـج أواًل بينمـا المخاطـر ذات الخسـائر األقـل وإحتماليـة حدوثهـا أقـل تعالـج فيمـا بعـد. 

إن إدارة المخاطـر يجـب أن تتكامـل مـع ثقافـة ساسـكو ومـع السياسـات والبرامـج الفعالـة لـإدارة العليـا. وتقـوم 
بتحديـد  ساسـكو  تقـوم  كمـا  قياسـها،  يمكـن  أهـداف  إلـى  اسـتراتيجيتها  بترجمـة  ساسـكو  فـي  المخاطـر  إدارة 

السياسـات والمسـؤوليات تجـاه إدارة المخاطـر كجـزء مـن الوصـف الوظيفـي لـكل منسـوبي الشـركة.

وتتبنـى الشـركة سياسـة إلدارة المخاطـر تحـدد وتوضـح األهـداف االسـتيراتيجية واإلجـراءات العمليـة التـي يتـم 
اتباعهـا لتحقيـق األهـداف، ووضـع إطـار ونهـج واضـح فـي تطبيـق اآلليـات والعمليـات التـي يتـم اتباعهـا والتـي مـن 
شـأنها تحديـد وتقييـم المخاطـر الكامنـة في كافـة العمليات داخل الشـركة وآلية مراقبتها والتحـوط منها إلى وضع 

آليـة لتحليلهـا وتحديـد نوعيـة التقاريـر التـي يتـم رفعهـا لـإدارة العليـا إلتخـاذ القـرار المناسـب بالوقت المناسـب.

 COSO ERM( الممارسـات  أفضـل  علـى  بنـاًء  المخاطـر  إلدارة  وواضـح  شـامل  إطـار  وضـع  إلـى  السياسـة  تهـدف 
FRAMEWORK(. وإيجـاد وتطويـر فهـم مشـترك للمخاطـر. وتقييـم تعـرض اإلدارات المختلفـة للمخاطـر وآليـة إتخاذ 
اإلجـراء المناسـب للحـد منهـا ومسـاعدة تلـك اإلدارات داخـل الشـركة فـي تحسـين الضوابـط واإلجـراءات الرقابيـة 
لهـا للتقليـل و/أو احتـواء المخاطـر المحتملـة والتـي قـد تؤثـر سـلبيًا أو تـؤدي إلى خسـائر مالية. ويقـوم مجلس إدارة 
الشـركة باإلشـراف علـى آليـة تطبيـق إطـار شـامل إلدارة المخاطـر ضمـن عمليـة تعزيـز وتقويـة الضوابـط والرقابـة 
الداخليـة للشـركة. وذلـك مـن خـالل سياسـات وإجـراءات تهـدف لتحديـد ومعالجـة ومراقبـة المخاطـر التشـغيلية 
وغيـر التشـغيلية فـي جميـع أعمـال ونشـاطات الشـركة. ومـن أهـم األدوات التـي يتـم اسـتخدامها فـي تحديـد 
وقيـاس المخاطـر هـي التقييـم الذاتـي للمخاطـر )RCSA( ومؤشـر المخاطـر )KRIs( وجمـع وتحليـل طبيعـة الخسـائر 
Risk Ap- ))كميـة أو نوعيـة( الناتجـة عـن هـذه المخاطـر، ووضع نسـب أعلى وأدنـى ضمن وثيقـة المخاطر المقبولـة 

ومراقبتهـا.   )petite Statement

أهداف	إدارة	المخاطر	لدى	ساسكو
إحكام الرقابة والسيطرة على المخاطر في األنشطة أو األعمال.	 

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

العمـل علـى الحـد مـن الخسـائر وتقليلهـا إلـى أدنـى حـد ممكـن وتأمينهـا مـن خـالل الرقابـة الفوريـة أو من خالل 	 
تحويلهـا إلـى جهـات خارجية.

األحـداث 	  علـى  للرقابـة  معينـة  بمخاطـر  يتعلـق  فيمـا  بهـا  القيـام  يتعيـن  التـي  واإلجـراءات  التصرفـات  تحديـد 
الخسـائر. علـى  والسـيطرة 

إعـداد الدراسـات قبـل الخسـائر أو بعـد حدوثهـا وذلـك بغـرض منـع أو تقليـل الخسـائر المحتملـة، مـع محاولـة 	 
تحديـد أيـة مخاطـر يتعيـن السـيطرة عليهـا واسـتخدام األدوات التـي تسـاعد فـي تجنـب حـدوث أو تكـرار مثـل 

هـذه المخاطـر.

توفيـر الثقـة المناسـبة لـدى المسـاهمين، والدائنيـن، والعمـالء وذلك لحماية القـدرة على توليد األربـاح رغم أي 	 
خسـائر عارضـة والتـي قد تـؤدي إلى تقلـص األرباح أو عـدم تحققها.

أساليب	ساسكو	في	التعامل	مع	المخاطر	
التقييم:	 	

يركـز القائـم بالتقييـم علـى طريقـة اإلدارة لوضـع األهـداف وتحليـل المخاطـر وإدارة التغيـر بمـا فـي ذلـك إرتباطهـا 
ومالئمتهـا بأنشـطة الشـركة :

األهداف على مستوى الشركة : 	

مـدى قيـام األهـداف علـى مسـتوى الشـركة بتوفيـر بيانات واسـعة وإرشـادات عما تريـد الشـركة تحقيقه ومع 	 
ذلـك تكـون محـددة بالدرجـة الكافيـة بحيث ترتبط مباشـرة بهذه الشـركة.

الفاعلية التي يتم بها توصيل األهداف إلى الموظفين ومجلس اإلدارة.	 

عالقة االستراتيجيات وإتساقها مع األهداف على مستوى الشركة.	 

توافق خطط األعمال والموازنات مع األهداف على مستوى الشركة والخطط االستراتيجية واألوضاع الحالية.	 

األهداف	على	مستوى	األنشطة	: 	 	o

الصلة بين األهداف على مستوى األنشطة واألهداف على مستوى الشركة والخطط االستراتيجية.   

إتساق األهداف على مستوى األنشطة مع بعضها.   

مالئمة األهداف على مستوى األنشطة مع جميع العمليات التشغيلية الهامة.   

خصوصية األهداف على مستوى الشركة.   

كفاية	الموارد	المتعلقة	باألهداف: 	 	o

تحديد األهداف التي تعد مهمة )عوامل النجاح المهمة( لتحقيق األهداف على مستوى الشركة.   

إشتراك جميع مستويات اإلدارة في وضع األهداف ومدى أهتمامهم بتحقيق هذه األهداف.   

المخاطر	: 	

كفاية	اآلليات	لتحديد	المخاطر	الناشئة	عن	مصادر	خارجية. 	

كفاية	اآلليات	لتحديد	المخاطر	الناشئة	عن	مصادر	داخلية. 	

تحديد	المخاطر	المهمة	لكل	هدف	نشاط	مهم. 	

المخاطـر	علـى	مسـتوى	ساسـكو	ككل	وعلـى	مسـتوى	األنشـطة	وتغييـر	منهجيـة	تحليـل	 	 تحليـل	
المخاطـر	ألن	كثيـر	منهـا	يصعـب	تقديـره	كميـًا،	وتشـمل	عمليـة	التحليـل	مايلـي	:

تقدير أهمية الخطر.. 1

تقدير إحتمال حدوث )تكرار( الخطر.. 2

أثر الخطر.. 3

النظر في كيفية إدارة الخطر وتقدير اإلجراءات التي يجب أن تتخذ.. 4

وتتعامل ساسكو مع المخاطر ضمن أربع مجموعات رئيسية:

تجنب	المخاطر:. 1

وتعنـي محاولـة تجنـب النشـاطات التـي تـؤدي إلـى حـدوث خطـر مـا. ومثـال علـى ذلـك عـدم شـراء ملكيـة مـا أو 
الدخـول فـي عمـل مـا.

تقليل	المخاطر:. 2

تقليـل الخطـر وذلـك بتخفيـض حجـم االسـتثمارات التـي تواجـه خطـرًا بعينـه ال يحـب المسـتثمر تحملـه، كمـا يمكـن 
تقليـل المخاطـر باإلشـتراك مـع اآلخريـن فـي تحملهـا.

نقل	المخاطر:. 3

وهـي وسـائل تسـاعد علـى قبـول الخطـر من قبل طـرف آخر وعادة مـا تكون عن طريـق العقود أو الوقايـة المالية. 
التأميـن هـو مثـال على نقـل الخطر عن طريـق العقود.

القبول:. 4

وتعنـي قبـول الخسـائر عنـد حدوثهـا. إن هـذه الطريقـة تعتبر اسـتراتيجية مقبولة فـي حالة المخاطـر الصغيرة والتي 
تكـون فيهـا تكلفـة التأميـن ضـد الخطـر علـى مـدى الزمـن أكبـر مـن إجمالـي الخسـائر (كل المخاطـر التـي ال يمكـن 

تجنبهـا أو نقلهـا يجـب القبـول بهـا).

اسـتثمارات  لحمايـة  اإلدارة  أساسـيات  مـن  تعتبـر  والتـي  المخاطـر  إدارة  بأهميـة  اإلدارة  مجلـس  مـن  وإيمانـًا 
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إدارة  منظومـة  بتطويـر  مسـتمر،  وبشـكل  اإلدارة  مجلـس  يقـوم  العالقـة،  ذوي  األطـراف  وحقـوق  المسـاهمين 
المخاطـر والسياسـات واإلجـراءات التـي تتوافـق مـع سياسـات الحوكمـة والرقابـة الداخليـة وذلـك من خـالل وضع 
خطـة اسـتراتيجية عامـة للشـركة لمواجهـة تحديـات تلـك المخاطـر وتكفـل سـرعة التعامـل معهـا ووضـع الحلـول 
الالزمـة لهـا بشـكل يقلـل مـن تأثيـر تلـك المخاطـر. وتـم تصنيـف أهـم المخاطـر التـي قـد تواجههـا الشـركة وسـبل 

الرقابـة عليهـا علـى النحـو التالـي:

أهم	المخاطر	التي	قد	تواجهها	الشركة	وسبل	الرقابة	عليها	

المخاطر	التشغيلية	
قطاع	العمليات 	

يعتبـر قطـاع العمليـات مـن القطاعـات التـي تتميـز بسـهولة الدخـول فـي النشـاط مـن قبـل منافسـين جـدد أو 
توسـع منافسـين حالييـن ممـا يزيـد مـن حـدة المنافسـة الكليـة فـي القطـاع إضافـة إلـى تقلبات األسـعار التـي تؤثر 

علـى أسـعار األراضـي وتأجيـر العقـارات وتكاليـف اإلنشـاءات أو التوريـد.

كمـا أن هـذا القطـاع يعتمـد بصـورة رئيسـية علـى تقديـم الخدمـات البتروليـة، ونظـرًا إلرتبـاط القطـاع بالتوريـدات 
المسـتلمة مـن شـركة الزيـت العربيـة "أرامكـو السـعودية" فـإن أي تغير في بنـود العقد قـد يؤثر تأثيرًا سـلبيًا على 

الشركة، نشـاط 

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

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

القيـام ببرنامـج تطويـري شـامل للمواقـع الحاليـة لتأكيـد جـودة الخدمـة وضمـان توافـر كافـة الخدمـات التـي . 2
يحتاجهـا العميـل باإلضافـة إلـى اعتمـاد زيـادة حصتهـا السـوقية داخل المـدن والتركيـز على االسـتحواذ على 

المواقـع ذات األهميـة النسـبية سـواًء مـن ناحيـة الكثافـة السـكانية أو حركـة المـرور.

وضـع أهـداف ماليـة لتحقيقهـا وتفعيـل الرقابـة عليهـا بشـكل شـهري لمعالجـة اإلنحرافـات أو اإلسـتفادة . 3
. منها

والقطاعـات . 4 والمناطـق  المحطـات  مشـرفي  بواسـطة  الرقابـي  الـدور  وتفعيـل  تشـغيلية  أهـداف  وضـع 
وبالزيـارات الدوريـة والمفاجئـة ومراقبـة شـكاوى العمـالء لمعالجتهـا مـن خـالل وضـع رقـم مجانـي وذلـك 

للخدمـات. النوعيـة  الجـودة  لزيـادة 

شركة	نخلة	ساسكو	)شركة	تابعة( 	

شـركة تابعـة تختـص بتقديـم خدمـة التموينـات مـن خـالل إدارة كافـة فـروع نخلـة ساسـكو المنتشـرة فـي جميـع 
انحـاء المملكـة للوفـاء باحتياجـات العمـالء مـن مسـافرين وسـائقي المركبـات داخـل وخـارج المـدن.

ومن أبرز المخاطر التي تواجهها الشركة هي:

عـدم تمكـن الشـركة وألسـباب خارجـة عـن ارادتها مـن الحصول علـى التراخيـص والتصاريح والشـهادات الالزمة 	 
لنشـاطها او عـدم تجديدها الحقا.

احتماليـة عمليـات االحتيـال والسـرقات ومخاطـر سـوء تخزيـن البضاعـة وتكدسـها بشـكل يـؤدي الـى ارتفـاع 	 
التوالـف.

عدم القدرة على توفير األصناف بفروع الشركة المختلفة كون التوسع الجغرافي.	 

االشتراطات الجديدة باالسواق التجارية )التموينات(.	 

تغيـر أسـعار بعـض المنتجـات سـواء ألسـباب ارتفـاع تكاليفهـا او التشـريعات الخاصـة )ا ارتفـاع ضريبـة القيمـة 	 
المضافـة والمنتقـاة(.

دخول منافسين جدد.	 

انخفـاض المبيعـات بسـبب الكـوارث الطبيعيـة وانتشـار األوبئـة )جائحـة فايـروس كورونـا( وفتـرات االقفـال 	 
داخـل وبيـن المحافظـات لفتـرة زمنيـة محـددة.

وإلدارة المخاطر المتعلقة بشركة ساسكو فقد تم وضع ضوابط للرقابة الداخلية وذلك من خالل:

تغطية األهداف التشغيلية لقطاع التجزئة.	 

متابعـة التقيـد بقوانيـن وإجـراءات األمـن والسـالمة وكذلـك تعليمـات الجهـات الرسـمية، والتوصيـة بتصحيـح 	 
المخالفـات.

التأكد من إجراءات ضمان الجودة واإللتزام بمعايير الجودة النوعية.	 

التأكد من سالمة أسعار البيع وعدالتها وتحقيقها لمستهدفات الشركة.	 

شركة	أسطول	النقل	)شركة	تابعة(	 	

بـدأت شـركة أسـطول النقـل نشـاطها كقطـاع بشـركة ساسـكو فـي عـام 2009م وتـم هيكلـة هـذا القطـاع إلـى 
أن أصبـح تحـت مسـمى "شـركة أسـطول النقـل"، حيـث يتـم العمـل علـى رفـع القدرة التشـغيلية للشـركة بشـكل 
مسـتمر بالتزامن مع توفير الكوادر البشـرية إلدارة األسـطول واإلشـراف عليه بشـكل يضمن اإلسـتفادة القصوى 
مـن خدمـات النقـل لمواقـع شـركة ساسـكو بشـكل كامـل وخفـض تكلفـة النقـل الداخلـي باإلضافـة إلـى النقـل 

لعمـالء آخريـن، وتقـوم الشـركة بتقديـم الخدمـات التاليـة:

خدمات نقل المحروقات بأنواعها.	 

خدمات نقل المياه والصرف الصحي.	 

خدمات النقل الجاف.	 

ومن أبرز المخاطر التي تواجه الشركة هي:

تجديـد رخصـة مزاولـة النشـاط مـن وزارة النقـل بصـورة دوريـة، وبالرغـم مـن عـدم مواجهـة الشـركة ألي عقبـات 	 
فـي تجديـد الرخصـة إال أنهـا ال تضمـن تجديدهـا مسـتقباًل ممـا يؤثـر ذلـك علـى قـدرة الشـركة على اإلسـتمرار في 

هذا النشـاط.

الزيادة الحاصلة بقيم المخالفات المرورية بأنواعها وكذلك أوقات المنع.	 

التغيـر فـي األنظمـة واللوائـح المتعلقـة بأعمـال الشـركة مـن تحميـل ونقـل وتفريـغ وتخزيـن للمـواد البتروليـة 	 
ومتطلبـات حمايـة البيئـة مـن شـأنه أن يزيـد تكاليـف وأعبـاء الشـركة الماليـة.

نقص وصعوبة توفير العمالة المؤهلة للشركة والتي بشكل رئيس تتمثل بالسائقين.	 

انخفـاض المبيعـات بسـبب الكـوارث الطبيعيـة وانتشـار األوبئـة )جائحـة فايـروس كورونـا( وفتـرات االقفـال 	 
داخـل وبيـن المحافظـات لفتـرة زمنيـة محـددة.

وإلدارة المخاطر المتعلقة بشركة أسطول النقل تم وضع ضوابط للرقابة الداخلية وذلك من خالل:

تغطية األهداف التشغيلية لقطاع النقل ومساعدة المسؤولين على تحسين وتطوير وجدولة التوريد.	 

متابعة التقيد بقوانين وإجراءات األمن والسالمة، والتوصية بتصحيح المخالفات.	 

التأكد من إجراءات ضمان الجودة واإللتزام بمعايير الجودة النوعية.	 

العمل على توفير الموارد البشرية.	 

شركة	النادي	السعودي	للسيارات	)شركة	تابعة( 	

يمثـل نشـاط النـادي السـعودي للسـيارات والسـياحة الـذي يعمـل تحـت مظلـة منظمـات دوليـة خاضعـة لألمـم 
المتحـدة ركيـزة أساسـية بالنشـاط التشـغيلي للشـركة، وتمثـل أربـاح نشـاط النادي الناتجـة عن بيـع وثائق الرخص 
الدوليـة ودفاتـر العبـور الجمركيـة حصـة جوهريـة مـن األربـاح التشـغيلية للشـركة، وهـذا النشـاط يرتكز علـى إمتالك 
منـذ سـنوات عديـدة مقابـل  الوثائـق  تلـك  )FIA( إلصـدار  للسـيارات  الدولـي  االتحـاد  رخصـة دوليـة مـن  الشـركة 

إلتزامـات وأعبـاء ماليـة دوليـة تسـاهم بشـكل كبيـر فـي تكلفـة بيـع الوثيقـة.

من أبرز مخاطر الشركة هي:
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انخفـاض المبيعـات بسـبب الكـوارث الطبيعيـة وانتشـار األوبئـة )جائحـة فايـروس كورونـا( وفتـرات االقفـال 	 
واغـالق المنافـذ البريـة والجويـة والبحريـة لفتـرة زمنيـة محـددة.

األحداث السياسية في بعض الدول المجاورة.	 

دخول بعض المنافسين المحليين )أندية موازية(.	 

نشوء تنظيمات جديدة على األداء المالي لشركة النادي.	 

ولتقليـل مخاطـر المنافسـة وزيـادة الحصـة السـوقية للشـركة، تعمـل الشـركة علـى تطويـر خطـة توسـعية لزيـادة 
عـدد فروعهـا ومنتجاتهـا وتعزيـز تكاملهـا باإلضافـة إلـى التعامـل مـع موزعيـن اسـتراتيجيين وتـم وضـع ضوابـط 

للرقابـة الداخليـة وذلـك مـن خـالل:

العمل على خفض التكاليف وقت منع السفر.. 1

عقد اجتماعات دورية مع الموزعين االستراتيجيين لزيادة التنسيق فيما يخص الحصص السوقية.. 2

وضع خطة لزيادة منافذ البيع لتسويق بعض المنتجات ومتابعتها بشكل شهري.. 3

وضع أهداف مالية لتحقيقها ومتابعتها بشكل شهري.. 4

المراقبة الدورية للمطالبات الجمركية والعمل على تخفيضها.. 5

المخاطر	المعلوماتية
مـع االعتمـاد الهائـل على األنظمة والتطبيقات اإللكترونية لدى الشـركة ومؤسسـات األعمـال ومع تزايد المخاطر 
والتهديـدات المحدقـة بتلـك األنظمـة والتطبيقـات، وبنـاء على التوسـع الجغرافي للشـركة وإنتشـار مواقعها مما 
يتطلـب الربـط اآللـي بيـن هـذه المواقـع، وبـات مـن المهـم إدارة الحـوادث األمنيـة اإللكترونيـة عنـد تعـرض تلـك 

األنظمـة والتطبيقـات ألي خطـر قـد يعكـر ديمومـة عملهـا بـاألداء والكفـاءة المرجوة.

فـإن تكـرار توقـف األنظمـة والتطبيقـات اإللكترونية المسـتمر مـع طول فترة اسـتعادة عملها يعرض الشـركة إلى 
العديد مـن العواقب.

المخاطر	المتعلقة	بنظام	إدارة	موارد	المنشأة	
تعتمد كافة إدارات الشـركة والشـركات التابعة لها وبشـكل أساسـي على اسـتخدام نظام إدارة موارد المنشـأة 
 ERP AX( فـي جميـع عملياتهـا التشـغيلية والماليـة، وقـد يخـدم النظـام أكثـر مـن إدارة، وتسـتخدم إدارات الشـركة

.)Dynamics

وحرصـًا مـن الشـركة علـى تفـادي أي مشـكلة متوقعـة، فإنـه يتـم متابعـة تحديـث أنظمـة اإلدارات بصـورة دوريـة 
مـع أحـد المكاتـب المتخصصـة، كمـا تـم التعاقـد مـع إحـدى الشـركات المختصـة لتخزيـن المعلومـات لديهـا كنسـخة 

إحتياطيـة.

مخاطر	صدور	الئحة	جديدة	لمحطات	الوقود	ومراكز	الخدمة	
تشـمل الالئحـة الجديـدة لمحطـات الوقـود ومراكز الخدمة الصـادرة من وزارة الشـئون البلدية والقرويـة على معايير 
دقيقـة لتوزيـع محطـات الوقـود ومراكـز الخدمـة جغرافيـًا وعـدم تسـببها في أي إزعـاج أو إعاقـة الحركـة المرورية أو 
اإلضـرار بمنشـآت مجـاورة باإلضافـة إلـى تحديـد مسـاحات المحطـات داخـل المـدن وخارجهـا والمعاييـر التصميميـة 

واشـتراطات السـالمة والحفـاظ علـى البيئة.

وقـد تتأثـر أعمـال الشـركة مسـتقباًل إذا لـم تتمكن من الحصول على تراخيص اإلنشـاء أو التشـغيل الالزمة سـواء 
كان ذلـك لمحطاتهـا القائمة أو الجديدة.

مخاطر	البيئة	التشريعية	
تعمـل الشـركة فـي بيئـة تشـريعية ديناميكيـة وقد تؤثـر التغيرات التـي تطرأ على األنظمـة والقوانين السـارية في 
المملكة العربية السـعودية على أعمال الشـركة سـواًء سـلبًا أم إيجابًا، ولتقليل األثر السـلبي لهذه التغيرات "إن 

وجـدت" تقـوم الشـركة باإلطـالع الدائـم علـى التعديـالت التـي تتـم علـى األنظمـة بشـكل آنـي ودراسـة أثـر هـذه 
التعديـالت علـى أعمالهـا ومـن ثـم اتخـاذ الخطـوات الالزمـة لتقليـل أثـر هـذه التعديـالت أو محاولة توظيفهـا في ما 

يخـدم أعمالها.

ومـن أبـرز المخاطـر القائمـة أنـه يجـب اسـتخراج رخصـة مزاولـة النشـاط مـن وزارة الشـئون البلديـة والقرويـة والدفاع 
المدنـي لـكل موقـع وتجديدهـا بصـورة دوريـة وإرتبـاط ذلـك مـع وثيقـة التأميـن علـى الممتلـكات، وقد يتأثر نشـاط 

الشـركة مسـتقباًل فـي حـال لـم تتمكـن الشـركة مـن اسـتخراج أو تجديد هـذه الرخص.

مخاطر	قانونية
أيضـًا تواجـه الشـركة مخاطـر قانونيـة متعلقة بمطالبات مالية مسـتحقة لها على بعض المسـتأجرين والمدينين وذلك لتحصيل 
مبالـغ مسـتحقة للشـركة عـن سـنوات سـابقة ويوجـد كذلـك بعـض القضايـا العماليـة المرفوعـة على الشـركة ويجـري العمل 

مـن خـالل اإلدارة القانونيـة فـي الشـركة لمتابعـة هـذه الحقـوق المالية وتحصيلهـا بجميع الطرق سـواء الوديـة أو القضائية.

المخاطر	المتعلقة	بالموارد	البشرية
تتطلـب التشـريعات فـي المملكـة تحقيـق نسـبة توطيـن للوظائـف فـي الشـركات مـن خـالل برنامج نطاقـات الذي 
يتطلـب نسـبة سـعودة مـن إجمالـي العامليـن وكذلـك المباشـرة بآليـات توطيـن بعـض القطاعـات والمهـن، وقد 
حققـت الشـركة نسـبة السـعودة المطلوبـة وتسـعى إلـى اإلسـتمرار فـي سـعودة العديـد مـن الوظائـف اإلداريـة 

بالشـركة تزامنـًا مـع خطتهـا التوسـعية التـي تتطلـب العديـد مـن العمالـة فـي مواقعهـا المختلفة.

وقـد قامـت الشـركة بتوقيـع اتفاقيـة مـع صنـدوق المـوارد البشـرية لدعـم خطـة توطيـن الوظائـف تماشـيًا مـع 
الصـادرة فـي ذلـك. اللوائـح والقوانيـن 

وتسـعى الشـركة الـى تسـريع توطيـن الوظائـف المتاحـة ولكـن تواجـه مصاعـب وتحديـات كـون نسـبة كبيـرة مـن 
القـوى العاملـة بالشـركة تنحصـر فـي وظائـف عماليـة في المحطـات ومحالت التموينـات والذي يعتمد بشـكل كبير 
علـى العمالـة الوافـدة مـا يصعـب عمليـة احاللهـا بأيـدي عاملـة وطنيـة، إال أن الشـركة انطالقـًت مـن رؤيـة المملكـة 
2030 واليمانهـا بدورهـا ومسـؤوليتها المجتمعيـة وتعزيـزًا للتوجهـات بتوطيـن الوظائـف، فإنهـا تسـعى بأقصـى 

الجهـود الحثيثـة مـن أجـل تحقيـق أعلـى نسـب التوطين.

وقد تم وضع ضوابط للرقابة الداخلية وذلك من خالل:

المتابعة المستمرة لتحديثات ومتطلبات مكتب العمل فيما يخص التوطين والنطاقات.	 

التأكد من حصول الموظفين على التدريب الكاف للقيام بواجباتهم بفاعلية.	 

التأكد من مراقبة وتقييم األداء بصفة دورية.	 

متابعة توطين الوظائف اإلشرافية في القطاعات لزيادة نسبة السعودة.	 

المخاطر	المتعلقة	بالسوق
وتتمثل في:

المخاطر المتعلقة بالنمو والتوسع: 	

نظرًا إلرتباط نمو الشركة بإفتتاح وإضافة مواقع جديدة، فإن الشركة في سبيل تحقيق سياساتها التوسعية تقوم 	 
بإختيار المواقع وعمل دراسة شاملة لها من كافة النواحي التخاذ القرار المناسب للشراء أو االستئجار.

كمـا أن قدرتهـا علـى اإلسـتمرار فـي النمـو مرتبط بتوفر الموارد البشـرية مـن كفاءات إدارية وخبرات تشـغيلية 	 
وعمالة في الوقت المناسب، حيث تبذل الشركة الجهد الالزم لتوفر هذه الموارد.

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

أعمال المقاولين والتنفيذ بصورة مستمرة.

مخاطر البيئة التنافسية: 	   

يتميز قطاع المحطات واالسـتراحات بحدة المنافسـة لتقديم أفضل الخدمات، ويرتبط نمو الشـركة ومستويات 	 
أرباحها على قدرتها على التنافس بنجاح والحفاظ على موقفها الريادي بين الشركات األخرى.
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المخاطر	المتعلقة	بتطوير	شبكات	الطرق	السريعة	)بدائل	النقل(
تعمـل الدولـة علـى التطويـر المسـتمر لشـبكات الطـرق السـريعة والـذي مـن الممكـن أن ينتـج عنـه تغيـر بعـض 
مسـارات الطـرق التـي تقـع عليهـا مواقـع االسـتراحات والمحطـات الخاصـة بالشـركة باإلضافة إلـى البدء فـي تنفيذ 
مشـاريع النقـل العـام وشـبكة المتـرو وخطـوط السـكك الحديديـة لربـط مناطـق المملكـة بعضهـا البعـض ممـا قـد 

يؤثـر هـذا سـلبًا علـى مسـتوى األربـاح التشـغيلية للشـركة.

وبهذا الخصوص تقوم الشركة بوضع رقابة عليها من خالل:

دراسـة مشـاريع الطـرق الجديـدة والسـكك الحديديـة والخطـط التوسـعية لشـبكات الطـرق فـي المملكـة دوريـًا 
تأثرهـا  إحتماليـة  مـن  والتأكـد  حاليـًا  القائمـة  للمواقـع  والحلـول  الخيـارات  ودراسـة  اسـتراتيجيًا  مواقعهـا  لتخطيـط 

بسـبب تطويـر شـبكات الطـرق مـن عدمهـا.

المخاطر	المتعلقة	بصدور	نظام	أندية	السيارات	والدراجات	النارية	
إشـتمل النظام على بعض النقاط ذات األثر على نشـاط النادي السـعودي للسـيارات والسـياحة وتقوم الشـركة 
علـى دراسـة النظـام وتحديـد التأثيـر المتوقـع علـى أعمـال النـادي ومـن ثـم اتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة للتعامـل مـع 

مقتضيـات النظام.

المخاطر	المتعلقة	بالمطالبات	الجمركية	للنادي	التي	ال	تشملها	وثيقة	تأمين	االتحاد	

الدولي	
توجـد مطالبـات جمركيـة ال تشـملها وثيقـة تأميـن االتحـاد الدولـي للسـيارات بسـبب عـدم شـمول بعـض الـدول 
للتغطيـة التأمينيـة، وتقـوم شـركة النـادي السـعودي للسـيارات بالتأكـد مـن كافـة األوراق الثبوتيـة عنـد إصـدار 
دفاتـر العبـور الجمركيـة )تريبتـك(، كمـا يتم تكوين مخصـص لتغطية هذه المطالبة كنسـبة من المبيعات الشـهرية 

للدفاتر.

المخاطر	المتعلقة	بمنح	األراضي	واألراضي	المسلمة	من	الدولة
صـدر األمـر السـامي الكريـم رقـم 11499 فـي 1401/05/18هــ القاضـي بتسـليم الشـركة األراضـي الالزمـة مـع إبقـاء 
ملكيتهـا للدولـة، باإلضافـة إلـى األمـر السـامي رقـم 214/م فـي 1405/02/08هــ القاضـي بمنـح الشـركة عـدد )34( 
أو  لهـا  التـي سـلمت  المواقـع  الشـركة منحهـا  لهـا. وبنـاًء علـى ذلـك طلبـت  التـي سـلمت  األراضـي  موقعـًا مـن 

لهـا إلقامـة اسـتراحات عليهـا. ستسـلم 

وفيمـا يتعلـق بالمنـح التـي لهـا صكـوك وتـم إسـتالمها فقـد قامـت الشـركة بتقييمهـا من عـدة شـركات متخصصة 
وتـم إدراجهـا بالسـجالت المحاسـبية، أمـا األراضـي الممنوحـة والتـي لـم يتـم إصـدار صكوك لها تسـعى الشـركة مع 

الجهـات المعنيـة للحصـول علـى صكوكهـا والعمـل علـى تمكينهـا من هـذه المواقع. 

باإلضافـة إلـى األراضـي الممنوحـة، هنالـك عـدد مـن المواقـع تـم إسـتالمها مـن الدولـة بمحاضـر إسـتالم منهـا مـا 
قامـت الشـركة ببنـاء محطـات عليهـا وبعضهـا تسـعى الشـركة مـع الجهـات المعنيـة لتمكينهـا مـن تلـك المواقـع 
لإسـتفادة منهـا، وقـد صدر األمر السـامي الكريم رقـم 1315/م في 1420/11/24هـ القاضـي باإلكتفاء بالمواقع التي 
سـبق منحهـا لشـركة ساسـكو وتأجيرهـا بقيـة المواقـع المسـلمة أو التـي ستسـلم لهـا مسـتقباًل بأجـرة مناسـبة 
مـع التأكيـد علـى اإلسـتفادة منهـا للغـرض المخصصـة مـن أجلـه. ويتم العمـل حاليًا مـع الجهات الحكومية إلسـتالم 
األراضـي وتحديـد أجرتهـا، وقـد تتأثـر الشـركة سـلبًا فـي حـال تـم تأخيـر تسـليم تلـك المواقـع مـن قبـل الجهـات 
الحكوميـة ذات العالقـة أو ارتفـاع القيمـة التأجيريـة المحـددة لها. هذا وتعمل الشـركة على تقييـم الموقع والقيمة 

اإليجاريـة بشـكل أولـي قبـل اتخـاذ قـرار االسـتثمار فـي الموقـع مـن عدمـه. 

المخاطر	المتعلقة	بالتأمين	
تغطـي وثائـق التأميـن كافـة منسـوبي وممتلـكات الشـركة والشـركات التابعـة، وقـد تتأثـر النتائـج المالية للشـركة 
أو شـركاتها التابعـة بحـدوث أي خسـائر مسـتقبلية لـم يتـم تغطيتهـا ضمـن الوثائـق التأمينيـة. كاألعمـال اإلرهابية 

والمخاطـر التـي قـد تنتـج عـن التعامـل مـع المـواد الخطـرة والسـامة التي قـد تضـر بالبيئـة أو العناصر البشـرية.

المخاطر	المتعلقة	باالئتمان	
تتمثـل المخاطـر المتعلقـة باالئتمـان فـي عـدم مقـدرة طـرف مـا علـى الوفـاء بإلتزاماتـه ممـا ينتـج عـن ذلـك تكبـد 
اآلجـل  عمـالء  كافـة  أن  علـى  الشـركة  سياسـة  تنـص  المخاطـر  هـذه  أثـر  ولتقليـل  ماليـة،  لخسـارة  اآلخـر  الطـرف 

باإللتزامـات. الوفـاء  علـى  ومقدرتهـم  االئتمانيـة  الناحيـة  مـن  للتحقـق  يخضعـون 

مخاطر	التمويل	
حصلـت الشـركة علـى تمويـل مـن عـدة بنـوك بهـدف التوسـع فـي مشـاريع الشـركة ودعـم أنشـطتها الرئيسـية 
األربـاح  تحقيـق  وبالتالـي  العامـل،  المـال  رأس  تمويـل  عـن  فضـاًل  وقـود  محطـات  لبنـاء  جديـدة  مواقـع  وشـراء 

اهلل. بمشـيئة  مسـتقباًل  المسـاهمين  حقـوق  وتعظيـم 

وبهـذا الخصـوص تقـوم الشـركة بوضـع رقابـة عليهـا مـن خـالل وضـع أهـداف ماليـة وتشـغيلية لتحقيقهـا وتفعيل 
الرقابـة عليهـا بشـكل شـهري لمعالجـة اإلنحرافـات أو اإلسـتفادة منهـا وعلـى سـبيل المثـال وليـس الحصر:

مراقبة تحقيق المستهدف من التوسع – عدديًا.	 

مراقبة استثمارات الشركة بشكل مستمر.	 

مراقبة تحقيق المستهدف من األداء المالي.	 

إجراء وتحليل ومقارنة الموازنات بالنتائج الفعلية وأسباب اإلنحرافات.	 

مراجعة التدفقات النقدية بصورة مستمرة والعمل على تحسينها.	 

جدولة التوسعات.	 

مخاطر	االستثمار	
تمتلـك ساسـكو محفظـة اسـتثمارية فـي شـركات أخـرى وقـد تكـون عرضـة لمخاطـر ماليـة أو تشـغيلية أو إداريـة 
متعلقـة بتلـك الشـركات أو فـي السـوق التـي تعمـل بـه ولتقليـل أثـر هـذه المخاطـر تعمـل الشـركة علـى إجـراء 
دراسـات داخليـًا أو مـن قبـل استشـاريين مختصيـن عـن وضـع تلـك االسـتثمارات لتقييـم جـدوى اإلحتفـاظ بهـا 
كمـا تقـوم الشـركة باإلطـالع المسـتمر علـى نتائـج أعمـال الشـركات المسـتثمر بهـا وبشـكل دوري للوقـوف علـى 

أوضاعهـا بشـكل عـام.

علـى الرغـم مـن توجـه الشـركة للتركيـز علـى النشـاط األساسـي للشـركة، فإنـه فـي حـال وجـود فائـض نقـدي غيـر 
مسـتغل فإنـه يتـم اسـتثماره بالدخـول فـي محافـظ اسـتثمارية جديـدة أو كوديعـة بنكيـة قصيـرة األجـل أو فـي 

صناديـق االسـتثمار العقـاري.

شـركات  قبـل  مـن  مـدارة  السـعودي  السـوق  فـي  ماليـة  أوراق  فـي  اسـتثمارية  محافـظ  ساسـكو  تمتلـك  كمـا 
السـوق. السـائدة فـي  المتغيـرات  لتقلبـات أسـعار األسـهم وفـق  متخصصـة وتعتبـر هـذه االسـتثمارات عرضـة 

ولتقليل أثر هذه المخاطر يتم:

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

العمل على التخلص من بعض االسـتثمارات للتركيز على النشـاط األساسـي للشـركة متى ما سـنحت الفرصة 	 
المناسبة.

المخاطر	المتعلقة	بزيادة	أسعار	الطاقة	
تؤثـر الزيـادة فـي تعرفـة بيـع منتجـات الطاقـة الكهربائيـة وزيـادة أسـعار الوقـود والميـاه علـى هامـش الدخـل مـن 
العمليـات التشـغيلية، حيـث صـدور قـرار وزاري مسـتقباًل بزيـادة التعرفـة قـد يـؤدي إلـى انخفـاض هامـش الدخـل.

بهـذا الخصـوص تقـوم الشـركة باإلطـالع الدائـم علـى التعديـالت والقـرارات الصـادرة التـي تصـدر فـي هـذا الشـأن 
بشـكل آنـي ودراسـة أثرهـا علـى أعمـال الشـركة ومـن ثـم اتخـاذ الخطـوات الالزمـة لتقليـل أثـر هـذه القـرارات مـن 

زيـادة أسـعار خدماتهـا أو الحـد مـن تكاليـف التشـغيل.

المخاطر	االستراتيجية
هـي مخاطـر مجهولـة وغيـر ممنهجـة اليمكـن غالبـًا اسـتيعابها أو تقديرهـا ضمـن منهج أو نمـوذج واضـح. وفي حال 
وقـوع مثـل هـذه االحـداث أو المخاطـر المؤثـرة اسـترتيجيًا علـى الشـركة، فإنهـا قـد التعانـي انخفاضـًا بسـيطًا فـي 
143ارباحهـا فحسـب بـل قـد يقضـي هـذا الخطـر عليهـا بالكامـل بتعـرض هـذه الشـركة باإلفـالس وتسـريح الموظفين. 142
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الرقابة	الداخلية



مفهوم	الرقابة	الداخلية	لدى	ساسكو
الرقابـة الداخليـة هـي أحـد الدعائـم األساسـية فـي النظـام الرقابـي ألي منظمـة لمسـاعدتها فـي تقليـل المخاطـر 
لديهـا  بالشـركة  العامليـن  جميـع   )COSO( نظـام  عمـل  الطـار  وفقـا  الشـركة،  اهـداف  تحقيـق  احتماليـة  وزيـادة 

الداخليـة. الرقابـة  مسـؤولية 

وهـي عمليـة مصممـة ومتأثـرة بـاإلدارة وبـكل أولئـك المعنييـن بـإدارة المنشـأة والتـي مـن خاللهـا يمكـن الحصـول 
علـى تأكيـد معقـول بـأن األهـداف المتمثلـة التاليـة قـد تـم تحقيقها.

كفاءة وفاعلية العمليات.	 

مصداقية التقارير المالية.	 

اإللتزام بالقوانين والتعليمات ذات العالقة.	 

وفقا الطار عمل نظام )COSO( يوجد في الرقابة الداخلية خمسة عناصر اساسية وهي:

البيئة الرقابية: األساس لجميع المكونات األخرى للرقابة الداخلية.. 1

تقييـم وتقديـر المخاطـر: وتحديدهـا وتحليـل المخاطر ذات الصلة لتحقيق أهداف المؤسسـة، وتشـكيل األسـس . 2
المعينـة لكيفيـة إدارة المخاطر.

النظـام . 3 ذلـك  فـي  بمـا  الماليـة  بالتقاريـر  المتعلـق  المعلومـات  نظـام  يتكـون  واإلتصـال:  للمعلومـات  نظـام 
المنشـأة )تسـجيل وتبويـب وتلخيـص وتقريـر(.  الخاصـة بمعالجـة عمليـات  المحاسـبية  الطـرق  المحاسـبي مـن 
وتؤثـر نوعيـة المعلومـات التـي يولدهـا النظـام على قـدرة اإلدارة فـي اتخاذ قـرارات مالئمة للرقابة على أنشـطة 
والمسـئوليات  لـألدوار  لفهـم  وسـيلة  توفيـر  االتصـال  ويتضمـن  بهـا،  موثـوق  ماليـة  تقاريـر  وإلعـداد  المنشـأة 

الماليـة.  التقاريـر  الداخليـة علـى  المتعلقـة بالرقابـة  الفرديـة 

اإلجـراءات واألنشـطة الرقابيـة: هـي السياسـات واإلجـراءات التـي تسـاعد فـي التأكـد مـن أن تعليمـات اإلدارة تـم . 4
تنفيذهـا. وهـي إجـراءات يتـم اتخاذهـا لمقابلـة المخاطـر المتعلقـة بتحقيـق أهـداف المنشـأة. واألنشـطة الرقابيـة لهـا 
أهـداف عديـدة، ويتـم تطبيقهـا عند مسـتويات تنظيمية ووظيفية متعـددة، وبصفة خاصة، فإن اإلجراءات واألنشـطة 

الرقابيـة المتعلقـة بالسياسـات الماليـة، هـي اإلجـراءات واألنشـطة التـي تتعلـق بأمـور عديـدة، أهمهـا مـا يلـي:

فحص أداء المنشأة.	 

معالجة البيانات.	 

اإلجراءات الرقابية التي تعتمد على الوجود الفعلي.	 

الفصل بين المسئوليات والتحديد الواضح للسلطات.	 

5.متابعـة وتحديـث اإلجـراءات واألنشـطة الرقابيـة: هـي عمليـة تقويـم جـودة أداء الرقابـة الداخليـة بمـرور الوقـت، 
وهـي تتضمـن تصميـم وتنفيـذ وتقويـم وتحديـث اإلجـراءات واألنشـطة الرقابيـة أواًل بـأول، واتخـاذ أي إجـراءات 
تصحيحيـة ضروريـة فـي الوقـت المناسـب. ويتـم تحقيـق ذلـك عـن طريـق أنشـطة مسـتمرة، أو إجـراء تقويمـات 
مسـتقلة، أو عن طريق الجمع بين األسـلوبين. ويقوم المراجع الداخلي للشـركة أو أفراد يقومون بنفس الوظيفة 
بالمسـاهمة فـي مراقبـة األداء داخـل المنشـأة. وقـد تشـمل مراقبـة األنشـطة الرقابيـة اسـتخدام معلومـات مـن 
مصـادر خارجيـة مثـل شـكاوى العمـالء، وتعليقـات الجهـات الرقابيـة التـي توضـح وجـود مشـكالت، أو تلقـي الضـوء 

األحمـر علـى نواحـي تحتـاج إلـى تحسـين.

األدوار	والمسؤوليات	لدى	ساسكو
الجهـة 	  الداخليـة، ومـع ذلـك فمجلـس اإلدارة هـو  الرقابـة  المسـؤولية عـن  بالشـركة عليـه جـزء مـن  كل فـرد 

المسـؤولة عـن نظـام الرقابـة الداخليـة للشـركة. والرئيـس التنفيـذي األول هـو المسـؤول بصفـة نهائيـة عـن 
الرقابـي. النظـام 

يتـم توفيـر الرقابـة الداخليـة بواسـطة عـدد مـن األطـراف كل منهـم لـه مسـؤوليات مهمـة، فمجلـس اإلدارة 	 
سـواء )بصفـة مباشـرة أو مـن خـالل لجانـه( واإلدارة والمراجعـون الداخليـون والموظفـون األخـرون يقدمـون 

جميعـًا مسـاهمات مهمـة لنظـام فاعـل للرقابـة الداخليـة.

تقـوم لجنـة المراجعـة التابعـة لمجلـس إدارة الشـركة، نيابـة عـن مجلـس اإلدارة، بتقييـم مـدى كفايـة وفعاليـة 	 
أنظمـة الرقابـة الداخليـة بشـكل منتظـم اسـتنادًا إلـى عمليات المراجعـة والتقييم التـي تقوم بهـا إدارة المراجعة 
الداخلية للشـركة وإدارة االلتزام للشـركة، باإلضافة إلى عمليات المراجعة التي يقوم بها المدققون الخارجيون. 
ويتـم إخطـار مجلـس اإلدارة علـى أسـاس دوري بقضايـا الرقابـة )بمـا فـي ذلـك عمليـة إدارة المخاطـر(، ويقـوم 
المجلـس بتأكيـد كفايـة وجـود ضوابـط داخليـة فعالـة علـى مسـتوى الشـركة بنـاء علـى التوصيـات والمشـورة 

المقدمـة مـن قبـل لجنـة المراجعـة وااللتـزام التابعـة لمجلـس اإلدارة.

أهم	األدوات	واألساليب	المستخدمة	للمراجعة	السنوية	لفاعلية	الرقابة	الداخلية	

 KPIs	األداء	مؤشرات	يتضمن	لإلدارات	الشهري	التقرير

تحليـل لمقارنـة الموازنة بالنتائج الفعلية وأسـباب . 1
اإلنحرافات.

نسبة المواقع المحققة للموازنة.. 2

إنقطاعات الوقود.. 3

شكاوي العمالء بخصوص الخدمة.. 4

الزيارات الميدانية المفاجئة.. 5

تراخيص التشغيل.. 6

اإليداعات اليومية.. 7

تدريب الموظفين.. 8

تصحيح طرق العرض للمنتجات.. 9

إنقطاعات المواد التموينية.. 10

وضع خطة للتوريد.. 11

تصميم وتنفيذ برنامج صيانة دورية.. 12

تحقيق المستهدف من التوسع – عدديًا.. 13

تحقيق المستهدف من األداء المالي.. 14

وضع خطة التسويق.. 15

منتجات جديدة وتحالفات.. 16

االستقطاب والتعيين.. 17

األمن والسالمة.. 18

الرقابة على المخزون والممتلكات.. 19

 المراجعـة	الدوريـة	لإلجـراءات	المتعلقـة	بالنواحـي	الماليـة	والمحاسـبية	وعمليـات	إعـداد	

التقاريـر	الماليـة

تتأكـد ساسـكو مـن سـالمة اإلجراءات المالية والمحاسـبية بالتنسـيق مع المراجـع الخارجي وفقـًا للمعايير المهنية 
المتعـارف عليهـا والقوانيـن ذات العالقة المنظمة للممارسـات المالية والمحاسـبية وإعداد التقارير بشـكل دوري. 
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المراجعة	الداخلية
هو نشـاط موضوعي ومسـتقل يقدم خدمات تأكيدية واستشـارية بهدف إضافة قيمة للشـركة وتطوير عملياتها 

مـن خـالل تقييم وتقديـم التوصيات الخاصة بنظام الرقابة والحوكمـة وإدارة المخاطر.

المبنيـة علـى أسـاس المخاطـر بالتنسـيق مـع لجنـة  المراجعـة  الداخليـة بوضـع خطـة  المراجعـة  قامـت ادارة إدارة 
المراجعـة وإدارة الشـركة ومسـؤولي اإلدارات، وتـم علـى أساسـها وضـع خطـة عمـل للمراجعـة الداخليـة، والهدف 

مـن هـذه الخطـة هـو تحديـد أولويـات األنشـطة الخاضعـة للمراجعـة.

ولقد تضمنت خطة المراجعة الداخلية )على أساس المخاطر( األهداف التالية :

تقييم فعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية والعمليات.	 

التأكد من اإلمتثال للقوانين واللوائح والسياسات واإلجراءات والعقود الخاصة بالشركة.	 

التأكد من الحفاظ على أصول الشركة.	 

موثوقية وسالمة المعلومات المالية والتشغيلية.	 

مقارنة الممارسات الحالية للشركة مع أفضل الممارسات المتبعة.	 

تحديد الفرص المتاحة لتحسين الرقابة الداخلية لألنشطة والعمليات.	 

التحقق من مدى عدالة ونزاهة التقارير المالية.	 

واإلدارات  العليـا  واإلدارة  اإلدارة  لمجلـس  رفعـت  التـي  والدوريـة(  )الميدانيـة  المراجعـة  تقاريـر  جميـع  وتضمنـت 
المختلفـة المالحظـات ونقـاط الضعـف الخاصـة بإجراءات الرقابـة الداخلية في اإلدارات أو العمليـات موضع المراجعة 
مـع التأثيـرات المحتملـة لذلـك على سـالمة إجـراءات العمل والمعامالت بالشـركة، مع التركيز على األنشـطة ذات 
القيمـة المرتفعـة بسـبب إزديـاد حجـم المخاطر. كمـا ركزت على فاعلية نظـام الرقابة الداخلية حيـث أن نظام الرقابة 
الضعيـف يزيـد مـن إحتمـاالت تحقـق الخسـارة وزيادة حجـم المخاطر، فيمـا يقلل نظـام الرقابة الفعال مـن إحتماالت 
هـذه المخاطـر. ويتضمـن أيضـا كل تقريـر التوصيـات الخاصـة بكيفيـة التعامـل مـع هـذه المالحظـات لرفـع مسـتوى 

إجـراءات الرقابـة الداخلية.

ومن أهم نقاط التركيز التي إعتمدت عليها تقارير المراجعة الداخلية:

تقييم مدى كفاءة وفعالية أداء محطات الوقود 	 
وإدارة العقار ومراقبة المخزون والجرد الفعلي 

عليها والمالحظات والتوصيات.

توافق خطط اإلدارات مع أهداف الشركة ككل.	 

أن األصول الثابتة تمثل قيم فعلية تملكها 	 
الشركة.

توفير الموارد والمهارات الالزمة والمناسبة لدعم 	 
األعمال.

مرافق تكنولوجيا المعلومات وخدماتها تدعم كل 	 
من األهداف االستراتيجية للشركة وتحافظ على 

الميزة التنافسية.

آلية الجرد الربعي بالشركة وقصور البرنامج اآللي 	 
الحالي.

جدولة التشغيل لضمان كميات كافية من 	 
المخزون.

توفر النقدية إلستمرارية عمليات التشغيل 	 
المخطط لها.

إعالن القوانين والتعليمات وسياسة الشركة في 	 
مواقع واضحة.

تدريب الموظفين الحاليين علي القيام بأعمال 	 
متعددة.

وجود برامج صيانة دورية /وقائية للمعدات 	 
والمركبات.

المتابعة الدورية لتواريخ إنتهاء الرخص التشغيلية.	 

إجراءات األمن والسالمة.	 

توفر التحليل المالى لقائمة التدفقات النقدية 	 
التخاذ القرارات المالية واإلدارية المناسبة.

تفادي توقف التوريد إلى أقل حد ممكن.	 

عقود موثقة لجميع المستأجرين متوافقة مع 	 
شروط وأهداف وخطة الشركة.

اإلجراءات	التي	قامت	بها	لجنة	المراجعة
قامـت اللجنـة بفحـص أنظمـة الرقابـة الداخليـة بالشـركة للتأكـد عـن مـدى فاعليتهـا، كمـا قامـت بدراسـة ومراجعـة 
المخاطـر الرئيسـية التشـغيلية والماليـة واإلداريـة التـي قـد تواجـه الشـركة وتحليلهـا وتقييـم الحلـول والمعالجـات 

المطلوبـة لضمـان سـالمة عمليـات الشـركة، حيـث تمـت عمليـة المراجعـة بطريقـة دوريـة ومسـتمرة. 

ومـن خـالل اطـالع اللجنـة علـى تقاريـر إدارة المراجعـة الداخليـة وفـي ضـوء مـا تـم دراسـته تبيـن أن الفحـص قـد 
شـمل بشـكل عـام االعمـال واالنشـطة الرئيسـة والهامـة للشـركة واداراتهـا المختلفـة، وأن نتائـج الفحـص التـي 
تمـت ألنظمـة الرقابـة الداخليـة علـى مسـتوى الشـركة وإداراتهـا وعملياتهـا أظهـرت أنـه عـدم وجود قصـور جوهري 
فـي أنظمـة الرقابـة الداخليـة يقتضـي االفصـاح عنـه، مـع وجود عدد مـن المالحظات وفرص التحسـين التي شـملتها 
تقاريـر المراجعـة الداخليـة والتـي تـم عرضهـا لـإدارة التنفيذيـة في الشـركة وتم االتفـاق معها على خطـط تصحيحية 
لمعالجـة تلـك المالحظـات. كمـا أن نتائـج المراجعة أفادت بـأن إدارة المخاطر قامت بوضع إجـراءات لتحديد المخاطر 
وتقييمهـا ووضـع الضوابـط التـي تهـدف أن تـدار تلـك المخاطـر بطريقـة شـفافة وحسـنة التوقيـت تضمـن سـالمة 

عمليـات الشـركة التشـغيلية والماليـة.

وقامت لجنة المراجعة خالل العام المالي 2021م بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها وأبرزها: 

دراسـة القوائـم الماليـة األولية والسـنوية للشـركة قبل عرضهـا على مجلس اإلدارة وإبـداء رأيها والتوصية في 	 
شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

دراسـة السياسـات المحاسـبية المتبعـة والتقديـرات المحاسـبية فـي المسـائل الجوهريـة الـواردة فـي التقاريـر 	 
المالية في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.

دراسة ومراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.	 

دراسـة خطـة وتقاريـر المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجـراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها والرقابة 	 
واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة.

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من 	 
استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم وخطة مراجع حسابات الشركة وأعماله.

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.	 

التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.	 

مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة وتقديم مرئياتها حيال ذلك 	 
إلى مجلس اإلدارة.

رفـع مـا تـراه مـن مسـائل تـرى ضرورة إتخـاذ إجراءات بشـأنها إلى مجلـس اإلدارة، وإبـداء توصياتهـا باإلجراءات 	 
التي يتعين اتخاذها.

وبدورها تقوم الشركة بالعمل على إنهاء كافة توصيات لجنة المراجعة بشكل آني.	 

التعارض	مع	توصيات	لجنة	المراجعة
بمـا أنـه ال يوجـد تعـارض بيـن لجنـة المراجعـة وقـرارات مجلـس اإلدارة بشـأن تعييـن مراجـع حسـابات الشـركة 
وعزلـه وتحديـد أتعابـه وتقييـم أدائـه أو تقييـم المراجـع الداخلي.سـيتم اختيـار مراقـب الحسـابات الخارجـي مـن بيـن 
المرشـحين مـن قبـل لجنـة المراجعـة لمراجعـة القوائـم المالية للشـركة للعـام المالـي 2022م والبيانـات المالية الربع 

سـنوية وتحديـد أتعابـه حسـب النظـام.
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حوكمة	الشركة

التنظيم	واإلجراءات	المتخذة	
فـي عـام 2009م تـم تطويـر وثيقـة "الئحـة حوكمـة الشـركة" التـي تشـمل القواعـد والمعاييـر والضوابـط المتعلقـة 
أفضـل  تطبيـق  وضمـان  تعزيـز  أجـل  مـن  ساسـكو  والمعـدات  السـيارات  لخدمـات  السـعودية  الشـركة  بـإدارة 
الممارسـات لحمايـة حقـوق المسـاهمين وأصحـاب المصالـح، وفـي عـام 2013م تـم تحديـث الالئحة بما يتماشـى مع 

الالئحـة االسترشـادية لحوكمـة الشـركات الصـادرة مـن هيئـة السـوق الماليـة.

كمـا تـم خـالل عـام 2017م تحديـث الالئحـة وفقًا لالئحة حوكمة الشـركات الصـادرة عن مجلس هيئة السـوق المالية 
بموجـب القـرار رقـم )8-16-2017( وتاريـخ 1438/05/16هــ الموافـق 2017/02/13م بنـاء علـى نظام الشـركات الصادر 

بالمرسـوم الملكـي رقم م/3 وتاريـخ 1437/01/18هـ.

وفـي عـام 2019، إعتمـد مجلـس اإلدارة اإلصـدار رقـم )4( المحـدث بنـاًء علـى التعديـالت التـي تمـت علـى الئحـة 
حوكمـة الشـركات الصـادرة مـن مجلـس هيئة السـوق المالية فـي 20 مايـو 2019م، ويمكن اإلطالع علـى هذا اإلصدار 

.)www.sasco.com.sa( فـي موقـع الشـركة اإللكترونـي

تطبيق	الئحة	الحوكمة	
تطبـق الشـركة كافـة األحـكام الـواردة فـي الئحـة حوكمـة الشـركات الصـادرة عـن مجلـس هيئـة السـوق الماليـة، 

بإسـتثناء األحـكام الـواردة أدنـاه:

م
رقم المادة في 

الالئحة
أسباب عدم التطبيقنص المادة/الفقرةالفقرة

إسترشاديةالمادة السبعون1
تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى )لجنة إدارة المخاطر( يكون رئيسها وغالبية أعضائها من 

أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين. ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى مالئم من المعرفة بإدارة 
المخاطر والشؤون المالية.

مادة إسترشادية. سينظر في تشكيل 
اللجنة الحقًا.

2
المادة الرابعة 

والسبعون
أ، ب

تنشئ الشركة – في سبيل تنفيذ نظام الرقابة الداخلية المعتمد – وحدات أو إدارات لتقييم وإدارة  أ. 
المخاطر، والمراجعة الداخلية.

يجوز للشركة اإلستعانة بجهات خارجية لممارسة مهام وإختصاصات وحدات أو إدارات تقييم وإدارة  ب. 
المخاطر، والمراجعة الداخلية، وال يخل ذلك بمسؤولية الشركةعن تلك المهام واإلختصاصات.

إدارة المراجعة الداخلية قائمة، وتم 
تكليفها بتسيير أعمال إدارة المخاطر 
تماشيًا مع تعاقد الشركة مع مكتب 

خارجي للقيام بذلك.

3
المادة الخامسة 

والثمانون
3 ،2

إسترشادية

تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة واألداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن بصفة خاصة – 
مايلي:

برامج منح العاملين أسهمًا في الشركة أو نصيبًا من األرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس   .2
صندوق مستقل لإنفاق على تلك البرامج.

إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.  .3

مادة إسترشادية. سينظر فيها الحقًا.

4
المادة السابعة 

والثمانون
إسترشادية

تضع الجمعية العامة العادية – بناًء على إقتراح من مجلس اإلدارة – سياسة تكفل إقامة أهدافها 
واألهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها ؛ بغرض تطوير األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمجتمع.

مادة إسترشادية. سينظر فيها الحقًا.

5
المادة الثامنة 

والثمانون
4 ،3 ،2 ،1

إسترشادية

يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل االجتماعي، 
ويشمل ذلك ما يلي:

وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل االجتماعي، ومقارنة ذلك   .1
بالشركات األخرى ذات النشاط المشابه.

اإلفصاح عن أهداف المسؤولية االجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم   .2
بها.

اإلفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية االجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.  .3
وضح برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية االجتماعية للشركة.  .4

مادة إسترشادية. سينظر فيها الحقًا.

6
الخامسة 

والتسعون
إسترشادية

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها اإلختصاصات المقررة 
بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه الالئحة )الئحة حوكمة الشركات( وعلى هذه اللجنة متابعة أي 
موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس اإلدارة، سنويًا على األقل، بالتقارير والتوصيات التي 

تتوصل إليها.

مادة إسترشادية. سينظر في تشكيل 
اللجنة الحقًا.

الخاتمة
الشـركة  لمسـاهمي  الخالـص  بالشـكر  التنفيذيـة  واإلدارة  اإلدارة  مجلـس  وأعضـاء  رئيـس  يتقـدم  الختـام،  وفـي 
السـعودية لخدمـات السـيارات والمعـدات ساسـكو علـى ثقتهـم ودعمهـم المسـتمرين، وإلـى كافـة منسـوبيها 
"شـركاء النجـاح" علـى جهودهـم وإخالصهـم والـذي كان السـبب الرئيسـي فـي تحقيـق أهـداف الشـركة ورؤيتهـا، 

ولـكل مـن سـاهم فـي تحقيـق االنجـازات خـالل هـذا العـام.

كمـا يتقدمـون بخالـص الشـكر والتقدير لمقام	خادم	الحرمين	الشـريفين	الملك	سـلمان	بـن	عبدالعزيز	حفظه	
اهلل،	وسـمو	ولـي	عهـده	األميـن	صاحـب	السـمو	الملكـي	األميـر	محمـد	بـن	سـلمان	بـن	عبدالعزيـز،	نائـب	
رئيـس	مجلـس	الـوزراء،	وزيـر	الدفـاع،	رئيس	مجلس	الشـؤون	االقتصاديـة	والتنمية	حفظـه	اهلل، على الدعم 
المتواصـل لتطويـر بيئـة األعمـال، ولـكل مـا يقدمونـه لهـذه البـالد الطاهـرة مـن جهـود عظيمـة لتنميـة اقتصادهـا 
الجمعيـة  اجتمـاع  الشـركة فـي  إلـى مشـاركة مسـاهمي  يتطلـع  اإلدارة  المملكـة 2030، ومجلـس  لرؤيـة  وتحقيقـًا 

مرحبيـن بأيـة مقترحـات وآراء تعـزز مـن أداء الشـركة فـي أعمالهـا.

واهلل	الموفـــق	,,,

مجلـس	اإلدارة
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