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مجلس اإلدارة

يســر مجلس اإلدارة أن يســتعرض لكم التقرير السنوي للشــركة للعام المالي 

المنتهي في 31 ديسمبر 2019م متضمنًا تقرير مجلس اإلدارة حول النتائج المالية 

للشــركة وأنشطتها المختلفة باإلضافة إلى اإلنجازات التي تم تحقيقها بفضل 

اهلل ثــم بجهود جميع أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وكافة فريق 

العمل بالشركة.

7التقرير السنوي 2019 6



مجلس اإلدارة

األستاذ/  إبراهيم بن محمد الحديثي
رئيس مجلس  اإلدارة  | رئيس اللجنة التنفيذية

المؤهالت والخبرات:
رجل أعمال ، الشــهادة الثانوية ، خبرة أكثر من ثمانية وثالثين عامًا في مجال إدارة الشــركات ، شــغل عدد من المناصب من ضمنها نائب رئيس 
مجلس الغرف التجارية السعودية ، شارك في العديد من مجالس إدارات شركات مساهمة مدرجة وغير مدرجة في السوق المالية السعودية 
مثل شــركة نجمة المدائن وشــركة أكوان العقارية وشــركة إبراهيم محمد الحديثي لالستثمار وشــركة زوايا العقارية وشركة نهاز لالستثمار 

وغيرها من الشركات التي تعمل في مجال العقار والخدمات واالستثمار والخدمات المالية داخل وخارج المملكة.

الوظائف السابقة :الوظائف الحالية :

� رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن.
�  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 | رئيس لجنة المراجعة

المؤهالت والخبرات:
إدارة  في  ماجستير  وشهادة  المحاسبة  في  الماجستير  شهادة 
المتحدة  الــواليــات  في  نيوهامبشير  جنوب  جامعة  من  األعــمــال 
من  المحاسبة  في  البكالوريوس  شهادة  إلى  باإلضافة  األمريكية 
إدارة  في  عامًا  وثالثين  إثنين  من  أكثر  وخبرة   ، سعود  الملك  جامعة 
واالستراتيجية،  واإلداريــة  المالية  واالستشارات  المساهمة  الشركات 
واللجان  مساهمة  شركات  إدارات  مجالس  من  العديد  في  شارك 
الزراعية  الجوف  شركة  مثل  المراجعة(  )لجنة  للمجلس  التابعة 

وشركة طيبة وشركة أسمنت المتحدة الصناعية.

الوظائف الحالية:
األسمنت  � بشركة  المراجعة  لجنة  ورئيس  إدارة  مجلس  عضو 

المتحدة الصناعية.
تكافل  � بشركة  المراجعة  لجنة  ورئيس  إدارة  مجلس  عضو 

الراجحي
رئيس لجنة المراجعة بشركة الخزف السعودي. �

الوظائف السابقة:
رئيس لجنة المراجعة بشركة الجوف الزراعية. �
عضو لجنة المراجعة بشركة طيبة القابضة. �
بالشركة  � واالستثمار  ـــة  واإلداري المالية  الشئون  إدارة  مدير 

السعودية للصناعات الدوائية.
بالشركة  � واإلداريـــة  المالية  للشئون  العام  المدير  مساعد 

السعودية لتجارة المواشي.
مدير إدارة الشئون المالية واإلدارية بشركة طيبة لالستثمار. �

األستاذ/ سليمان بن علي الخضير
عضو مجلس اإلدارة | عضو لجنة المكافآت والترشيحات

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

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

الوظائف الحالية:
مدير عام شركة النهل للحاسب اآللي. �

الوظائف السابقة:
مدير فني شركة النهل للحاسب اآللي. �
مدير مبيعات شركة النهل للحاسب اآللي. �
نائب المدير العام لشركة النهل للحاسب اآللي. �

األستاذ/ علي بن محمد أبا الخيل
عضو مجلس اإلدارة  | رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

المؤهالت والخبرات:
بكالوريــوس علــوم سياســية مــن كلية العلــوم اإلداريــة )جامعة 
الملــك ســعود( ، ماجســتير فــي اإلدارة الحكوميــة مــن جامعــة 
هارفارد بالواليات المتحدة األمريكية ، سكرتير معالي رئيس الديوان 
الملكي ، مســاعد مدير إدارة الشئون السياســية بالديوان الملكي ، 
ســكرتير ســمو رئيس ديوان رئاســة مجلس الوزراء ، ُعين في مكتب 

ســمو النائــب الثانــي لرئيس مجلــس الوزراء وزيــر الدفــاع والطيران 
والمفتش العام . عمل مستشــار إداري في اللجنــة العليا للتنظيم 

اإلداري ، نائب رئيس مجلس المديرين بشركة سند لالستثمار .
الوظائف الحالية:

نائب رئيس مجلس المديرين بشركة سند لالستثمار. �
الوظائف السابقة:

مساعد مدير إدارة الشئون السياسية بالديوان الملكي. �
مستشار إداري في اللجنة العليا للتنظيم اإلداري. �

األستاذ/ ماجد بن ناصر السبيعي
عضو مجلس اإلدارة  | عضو اللجنة التنفيذية

سعود،  الملك  جامعة  من  االقتصادية  العلوم  في  بكالوريوس 
خبرة أكثر من ستة عشر عامًا في إدارة الشركات  ، تولى العديد من 
المناصب القيادية كمدير المشاريع العقارية بشركة ناصر بن محمد 
 ، السبيعي وأوالده لالستثمار، ومحلل مالي شركة مورجان ستانلي 
التنفيذي  الرئيس  حاليًا  ويعمل  ستانلي.  مورجان  شركة  إداري  مدير 

لشركة ناصر بن محمد السبيعي وأوالده لالستثمار.

الوظائف الحالية:
وأوالده  � السبيعي  محمد  بن  ناصر  لشركة  التنفيذي  الرئيس 

لالستثمار.
عضو مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير. �

الوظائف السابقة:
السبيعي  � محمد  بن  ناصر  بشركة  العقارية  المشاريع  مدير 

وأوالده لالستثمار.
محلل مالي شركة مورجان ستانلي. �
مدير إداري شركة مورجان ستانلي. �

األستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي
نائ��ب رئيس مجلس اإلدارة | العضو المنتدب | عضو اللجنة 

التنفيذية
المؤهالت والخبرات:

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

لالستثمار، شركة اتحاد مصانع األسالك )أسالك(.

الوظائف الحالية:
السيارات  � لخدمات  السعودية  للشركة  المنتدب  العضو 

والمعدات .
عضو مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن. �
نائب رئيس مجلس إدارة شركة زوايا العقارية �
عضو مجلس إدارة شركة ُملكية لالستثمار. �
عضو مجلس إدارة شركة نهاز لالستثمار. �

الوظائف السابقة:
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/ فواز بن سليمان الراجحي
عضو مجلس اإلدارة  | عضو لجنة المراجعة

المؤهالت والخبرات:
نظم  إدارة  وتــخــصــص  المحاسبة  تخصص  ــي  ف بــكــالــوريــوس 
المعلومات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، حصل على 
بالواليات  ستانفورد  جامعة  من  األعمال  إدارة  في  الماجستير  درجة 
الراجحي  إتحاد  لشركة  اإلدارة  مجلس  رئيس   ، األمريكية  المتحدة 
األسواق  في  تستثمر  استثمارية  شركة  وهي   ، القابضة  لالستثمار 
المالية والصفقات الخاصة على الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي 
معتمدًا  تأسيسها  منذ  الشركة  جهود  وتوجيه  قيادة  تولى  وقد 
مدروس  إختيار  خالل  من  االستثمارية  المحفظة  تنويع  استراتيجية 
على  التركيز  مع  مختارة  جغرافية  مناطق  في  والصناعات  لألسواق 
التكنولوجيا الناشئة والعقارات المدرة للدخل ، كما أنه عضو مجلس 
وأمضى   ، المساهمة  الشركات  من  عدد  في  المراجعة  ولجنة  إدارة 
العديد  شغل  حيث  المصرفي  العمل  في  الزمن  من  عقد  من  أكثر 
من المناصب في مصرف الراجحي بقسم تمويل الشركات وشارك 
للشركات  التمويلية  واإلكتتابات  الشركات  قروض  إدارة  تأسيس  في 

األسهم  إدارة  تأسيس  عن  عن  المسؤول  الرئيس  وكــان   ، الكبرى 
واإلكتتابات الخاصة في شركة الراجحي كابيتال.

العربية  المملكة  في  الخيرية  المبادرات  من  العديد  في  ويشارك 
االستثمارية  االستشارات  يقدم  كما   ، النامي  والعالم  السعودية 
والمستثمرين  العائلية  للشركات  الشركات  وحوكمة  واالستراتيجية 

األفراد في دول مجلس التعاون الخليجي.
الوظائف الحالية:

رئيس مجلس إدارة شركة إتحاد الراجحي. �
عضو مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة. �
رئيس مجلس إدارة شركة راج العقارية �
الرئيس التنفيذي لشركة إتحاد الراجحي. �

الوظائف السابقة:
رئيس عمليات الطرح الخاص بشركة الراجحي المالية. �
مدير المبيعات والتوزيع بشركة الراجحي المالية. �
رئيس فريق الخدمات المصرفية للشركات بمصرف الراجحي. �
كبير محللي االئتمان بمصرف الراجحي. �
محلل نظم بشركة بروكتر أند غامبل. �

األستاذ/ ماجد بن محمد العثمان
عضو مجلس اإلدارة | عضو لجنة المكافآت والترشيحات 

المؤهالت والخبرات:
رجـل أعمال ، الشـــهادة الثانوية ، لديه خـبــرة تتجاوز واحد وثالثون 
عامــًا فــي مجــال العـقــارات والمـقــاوالت وخدمــات الســـيارات ، 
العضــو المنتدب لشــركة مجموعة نجمة المدائن ، عضو مجلس 
إدارة شــركة إبراهيــم الحديثــي لالســتثمار ، عضــو مجلــس  إدارة 
شــركة بلدا للمجمعات التجارية  المتخصصة ، عضو مجلس إدارة 

شركة زوايا العقارية. 

الوظائف الحالية:

العضو المنتدب لشركة مجموعة نجمة المدائن. �
عضو مجلس إدارة شركة زوايا العقارية. �
عضو مجلس إدارة شركة بلدا للمجمعات التجارية المتخصصة. �
عضو مجلس إدارة شركة إبراهيم محمد الحديثي لالستثمار.  �
رئيس مجلس المديرين لشركة نجمة المشاريع للمقاوالت. �
رئيس مجلس المديرين لشركة بوابة المرح. �
العضو المنتدب لشركة مجموعة نجمة المدائن. �

الوظائف السابقة:
مدير عام مؤسسة نجمة المدائن للمقاوالت. �
مدير عام مجموعة نجمة المدائن لخدمات السيارات. �

األستاذ/ رياض بن صالح المالك
عضو مجلس اإلدارة  | عضو اللجنة التنفيذية  | الرئيس 

التنفيذي
 المؤهالت والخبرات:

بكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة الملــك عبدالعزيز ، 
له خبــرة طويلة فــي مجــال إدارة الشــركات وخصوصًا شــركات 
محطــات الوقــود ، شــغل منصب مدير عام شــركة التســهيالت 
للتسويق المحدودة ، ونائب المدير العام لشركة الرياض للتعمير ، 

وتولى عضوية مجلس إدارة العديد من الشركات..
الوظائف الحالية:

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لخدمات السيارات  �
والمعدات )ساسكو(.

عضو المجلس الجمركي باإلتحاد الدولي للسيارات. �
بمجلس  � الوقود  محطات  لشركات  الوطنية  اللجنة  عضو 

الغرف السعودية.
الوظائف السابقة:

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. �
بمجلس  � الوقود  محطات  لشركات  الوطنية  اللجنة  رئيس 

الغرف السعودية.
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مقداره  أربـــاح  صافي  2019م  عــام  فــي  الشركة  حققت  كما 
2018م  السابق  للعام  ريــال   35.451.309 مقابل  ريــال   121.810.982
وبإرتفاع قدره 243.60% والذي أدى بدوره إلى إرتفاع ربحية السهم 
إلى  بالنسبة  أما   ، ريال   2.03 إلى  ريال   0.59 من  السابق  العام  عن 
حقوق المساهمين فقد بلغت في نهاية عام 2019م 851.445.860 
قدره  بإرتفاع  أي  2018م  عام  بنهاية  ريال   751.862.914 مقابل  ريال 

.%13.24

لتبلغ  2019م  عام  خالل  للشركة  السوقية  القيمة  ارتفعت  وقد 
بنسبة  أي  2018م  عام  في  ريال  مليار   1.01 مقابل  ريال  مليار   1.76

مقدارها %74.26.

وخالل عام 2019م حققت الشركة العديد من اإلنجازات أهمها ما يلي:
e  اإلنتهاء من إجراءات توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي

2018م وإيداعها في الحسابات الخاصة بهم.
e  البدء في تنفيذ مبنى المقر الرئيسي الجديد للشركة بعد أن تم

إعتماد التصاميم الخاصة به.
e  إستالمه تم  ما  منها   ، المحطات  من  العديد  على  االستحواذ 

وتشغيله ومنها ما هو في مرحلة التعاقد.
e  إضافة عدد )35( موقع في مختلف أنحاء المملكة لتصل شبكة

المحطات العاملة )201( محطة.
e  وخارج داخل  القائمة  المواقع  من  العديد  تطوير  في  اإلستمرار 

موقع   )12( عدد  تطوير  تم  حيث   ، الشركة  لهوية  وفقًا  المدن 
وفقًا  المواقع  باقي  تطوير  على  العمل  وجاري  الشركة،  بهوية 

لخطة التطوير الموضوعة.
e  وإستخدام الوقود  وخزانات  مضخات  أتمتة  تطوير  في  اإلستمرار 

.RFID البطاقات الذكية »كنترول« ونظام
e  مختلف في  ساسكو  نخلة  لتموينات  موقع   )13( عدد  إضافة 

مواقع الشركة وتطوير عدد )19( موقع لتموينات نخلة ساسكو. 
e  بمدينة ساسكو  نخلة  بشركة  خاص  مركزي  مستودع  تشغيل 

الرياض.
e  ومياه محروقات  تانك   )10( وعدد  جديدة  شاحنة   )12( عدد  شراء 

باإلضافة إلى عدد )3( برادات دعمًا السطول الشركة.
e  ، التوسع في النقل الجاف بالتعاقد مع عمالء وشركات متعددة

مع اإلستمرار في نقل الوقود والمياه للغير.
e  الجمركية لالتفاقية  )ساتا(  للسيارات  السعودي  النادي  تفعيل 

للنقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي)التير(.
e  أنحاء مختلف  في  موتيالت   )4( عــدد  وتطوير  إنشاء  إكتمال 

المملكة.
e  لتوريد للمقاوالت مع شركة عالمية  األولى  النخلة  تعاقد شركة 

بالمملكة  شركة  أول  لتكون  الكهربائية  السيارات  شحن  أجهزة 
تقدم هذه الخدمة.

e  لمواقع والوقائية  األساسية  الــدوريــة  الصيانة  أعمال  إستمرار 
الشركة.

e  العامة الجمعية  أن وافقت  الشركة األساس بعد  تحديث نظام 
تمت  التي  التعديالت  على  بناًء  عليه  التعديل  على  للمساهمين 

على نظام الشركات.
e  اإلستمرار في تفعيل أنظمة الحوكمة وزيادة الشفافية واإلفصاح

وتحديث اللوائح الداخلية للشركة.
e  لسد وسعودتها  المؤهلة  الــكــوادر  استقطاب  في  اإلستمرار 

السيما  المختلفة  ـــة  اإلداري الوظائف  مــن  الشركة  متطلبات 
الوظائف القيادية.

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

e  بعض بيع  مشروع  في  المتاحة  الخيارات  دراســة  في  اإلستمرار 
طويلة  بعقود  إستئجارها  وإعــادة  للشركة  المملوكة  المواقع 

األجل.

السيارات  لخدمات  السعودية  الشركة  مساهمي  الــســادة 
والمعدات )ساسكو(                    الكرام

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
السيارات  لخدمات  السعودية  الشركة  إدارة  مجلس  يسر 
اإلدارة  مجلس  تقرير  لكم  يستعرض  أن  )ساسكو(  والمعدات 
للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م والذي يتضمن أداء 
المالية وأهم  النتائج  التابعة شاماًل  وإنجازات الشركة وشركاتها 
بجهود  ثم  اهلل  من  بفضل  تحققت  والتي  المالية  المؤشرات 
فريق  وكافة  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  جميع 

العمل بالشركة.

حققت الشركة صافي إيرادات تشغيلية خالل عام 2019م بلغت 
أي  2018م  للعام  ريــال   2.056.081.002 مقابل  ريــال   2.482.842.898
بإرتفاع قدره 20.76% ، وقد أدى إرتفاع هذه اإليرادات باإلضافة إلى 
الربح  مجمل  من  كل  إرتفاع  إلى  المحروقات  ربح  هامش  تعديل 
والربح التشغيلي بنسبة 91.02% ، 170.64% على التوالي ، ليبلغ مجمل 
ريال   101.987.313 التشغيلي  الربح  وصافي  ريال   156.597.737 الربح 

بنهاية عام 2019م .

e  نمو موجودات الشركة بنسبة 53.74% عن العام السابق لتصل إلى
2.5 مليار ريال.

e .توقيع العديد من إتفاقيات التسهيالت مع بنوك محلية
e .اإلستمرار في تطوير أنظمة الشركة المحاسبية والتشغيلية
e  تأكيدًا التوعوية  والحمالت  المعارض  من  العديد  في  المشاركة 

لمساهمة الشركة في المسئولية اإلجتماعية.

إرتفعت   ، التابعة  للشركات  التشغيلية  ـــرادات  اإلي مستوى  وعلى 
العام  عن   %6.11 بنسبة  ساسكو  نخلة  لشركة  التشغيلية  اإليــرادات 
فقد  النقل  أسطول  شركة  أما   ، ريال   213.774.890 إلى  لتصل  السابق 
لتصل  السابق  العام  عن   %10.61 بنسبة  التشغيلية  إيراداتها  إرتفعت 
التشغيلية لشركة واحة  اإليرادات  إرتفعت  ، كما   ريال  إلى 29.156.246 
 ، ريال   5.459.311 إلى  لتصل  السابق  العام  عن   %39.57 بنسبة  ساسكو 
بينما إرتفعت اإليرادات التشغيلية لشركة النادي السعودي للسيارات 

والسياحة ساتا بنسبة %18.65. 

على  تفصيلية  إنجازات  من  التقرير  هذا  يحتويه  ما  إلى  باإلضافة  هذا 
مستوى شركة ساسكو وكافة شركاتها التابعة.

كافة  تذليل  على  2020م  عام  خالل  اهلل  بمشيئة  الشركة  وستستمر 
خطتها  حسب  أهدافها  تحقيق  أجل  من  والتحديات  الصعوبات 
اإلستراتيجية والنظر في فرص اإلستحواذ والتوسع على صعيد كافة 

أنشطتها التشغيلية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

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

األعوام القادمة. 

الحرمين  خــادم  لمقام  والتقدير  الشكر  خالص  أرفــع  أن  أود  كما 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل ، وسمو ولي عهده 
عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  األمين 
ال  ودعــم  عظيمة  جهود  من  مايقدمونه  كل  على   ، اهلل  حفظه 
محدود من أجل تحفيز بيئة األعمال بالقطاع الخاص وتنمية إقتصاد 

هذا الوطن تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
  

واهلل الموفـــق ،،،
إبراهي�م بن محمد الحديثي
                              رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

إبراهيم بن محمد الحديثي

القيمة السوقية للشركة بنهاية عام 2019م

1.76 مليار ر.س

القيمة السوقية للشركة بنهاية عام 2018م

1.01 مليار ر.س

بإرتفاع  قدره

%74.26
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 الربح قبل خصم الفوائد والزكاة واإلهالك 
واإلطفاءات )EBITDA( في نهاية عام 2019م

208.541.555 ر.س

 الربح قبل خصم الفوائد والزكاة واإلهالك 
واإلطفاءات )EBITDA( في نهاية عام 2018م

92.750.036 ر.س

بإرتفاع  قدره

%124.84
كلمة نائب رئيس مجلس اإلدارة العضو المنتدب

سلطان بن محمد الحديثي

قطاع العمليات
، حيث يقدم خدمة  الرئيسية في الشركة  وهو من أهم القطاعات 
هذا  وإستمر   ، العقار  تأجير  خدمة  إلى  باإلضافة  للعمالء  المحروقات 
مواقع  خالل  من  المتميزة  الخدمات  من  باقة  تقديم  في  القطاع 
الشركة المنتشرة داخل المدن وعلى الطرق السريعة بمختلف أنحاء 
المملكة وقد بلغ إجمالي عدد مواقع الشركة )242( موقعًا مقارنة 
بـ )208( موقعًا للعام السابق منها عدد )201( موقعًا عاماًل بنهاية عام 
بزيادة  أي  2018م  عام  بنهاية  عاماًل  موقعًا   )166( عدد  مقابل  2019م 
قدرها )35( موقعًا ، أما بقية المواقع منها ما هو في مرحلة التطوير 
أوفي مرحلة اإلعداد لإلنشاء أو المتوقف لعدم الجدوى االقتصادية 

من تشغيله.

ووصل عدد المستفيدين من خدمات هذا القطاع أكثر من 25 مليون 
عميل  مليون   129 وعدد  2018م  عام  عن   %  20.29 قدرها  بزيادة  مركبة 
18.01 % عن عام 2018م، منها 10.8 مليون حاج ومعتمر من  بزيادة قدرها 

داخل المملكة وخارجها.

العديد  مع  استراتيجية  شراكات  بتوقيع  استمرينا   ، اهلل  من  وبفضل 
المطاعم  بتشغيل  المختصة  والمحلية  العالمية  الشركات  من 
والمقاهي وصيانة السيارات الستئجار وتشغيل بعض مرافق مواقع 
إلى  أدت  عالية  جودة  ذات  متكاملة  خدمات  تقديم  لغرض  الشركة 
رفع مستوى الرضا والوالء لدى عمالء الشركة وزيادة إحصائية مرتادي 

مواقعها بجميع أنحاء المملكة.

والمعدات  السيارات  لخدمات  السعودية  الشركة  مساهمي  السادة 
)ساسكو(                       الكرام

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
بفضل من اهلل وتوفيقه واستمرارًا للجهود المبذولة ، وسعيًا من مجلس 
إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو( ، للوفاء 
مركزها  على  والمحافظة  وعمالئها  الشركة  مساهمي  أمام  بالتزامه 
الريادي في كافة القطاعات التي تعمل بها الشركة ، فقد شهد عام 

2019م تحقيق العديد من اإلنجازات بالشركة وشركاتها التابعة.
ويسرني أن أستعرض لكم طرحًا مختصرًا يوضح أهم األحداث والتطورات 

خالل عام 2019م على المستوى المالي والتشغيلي لشركة ساسكو.

قدرها  2019م  عام  في  تشغيلية  إيرادات  إجمالي  الشركة  حققت 
بزيادة  أي  2018م  لعام  ريال   2.056.081.002 بـ  مقارنة  ريال   2.482.842.898
بنسبة  الشركة  أرباح  صافي  إرتفاع  إلى  ذلك  أدى  مما   %20.76 قدرها 
صافي  بلغ  حيث   ، الوقود  ربح  هامش  تعديل  إلى  ذلك  ويعود   %243.60
أرباح الشركة في عام 2019م مبلغ 121.810.982 ريال مقارنة ب 35.451.309 
من  السابق  العام  عن  السهم  ربحية  إرتفاع  وبالتالي  2018م  للعام  ريال 

0.59 ريال إلى 2.03 ريال.

 )EBITDA( كما بلغ الربح قبل خصم الفوائد والزكاة واإلهالك واإلطفاءات
في نهاية عام 2019م مبلغ 208.541.555 ريال مقابل مبلغ 92.750.036 ريال 

نهاية عام 2018م أي بنسبة ارتفاع قدرها 124.84 %. 
الشركة  قطاعات  مختلف  في  اإلنجازات  ألهم  ملخص  يلي  وفيما 

وشركاتها التابعة:

شركة نخلة ساسكو 
التي  األصناف  من  متكاملة  سلة  على  ساسكو«  »نخلة  تموينات  تحتوي 

ُدِرست بعناية لتلبية احتياجات عمالئنا ولتنال رضاهم.
عدد  إجمالي  ليصبح  جديدة  فرع   )13( عدد  إضافة  تم  2019م  عام  في  و 
أن  )80( فرعًا بعد  بنهاية عام 2019م  فروع تموينات شركة نخلة ساسكو 
التغير في  ، وقد بلغ  تم إستبعاد عدد )2( فرع وتشغيلها من قبل الغير 
عام  في  ريال   22.4 إلى  ريال   21 من  ليرتفع  قدرها%6.6  نسبة  العميل  سلة 

2019م.

شركة إمتياز ساسكو
الوقود  بمحطات  خاص  للغير  امتياز  بمنح  ساسكو«  »امتياز  شركة  تختص 
بإطالق  الشركة  قامت  أن  بعد  وذلك   ، ساسكو  وهوية   إسم  خالل  من 
ساسكو«  »محطات  التجاريتين  للعالمتين  التجاري  االمتياز  منح  برنامج 
إلى خلق فرص استثمارية جديدة للشركة  الذي يهدف  و«تموينات نخلة« 
وزيادة إيراداتها وربحيتها من خالل منح امتياز التشغيل للعالمات التجارية 
في  للمشاركة  للمواطنين  حقيقية  فرص  يخلق  مما  آخرين  لمشغلين 

مشاريع ريادية تماشيًا مع توجه المملكة.
وفي مارس 2019م ، شاركت الشركة في معرض اإلمتياز التجاري المقام 
بمدينة جدة تحت شعار “تقدم اآلن وأحصل على طلب اإلمتياز التجاري– 
شباب  توعية  إلى  المشاركة  هذه  تهدف  حيث   ، للتميز”  أمامك  الفرصة 

األعمال ببرنامج اإلمتياز التجاري المقدم من الشركة.

شركة واحة ساسكو
المنتشرة  الشركة  موتيالت  كافة  بإدارة  ساسكو  واحة  شركة  وتقوم 
بمواقعها بجميع أنحاء المملكة ، حيث وضعت في استراتيجيتها تطوير 

هذه الموتيالت لتحمل عالمتها التجارية »موتيل واحة«.
الرياض/ طريق  على  يقع  موتيل   )1( عدد  إنشاء  تم  2019م  عام  وخالل 

الطائف بمنطقة ظلم ، كما تم تطوير عدد )3( موتيالت تقع على طريق 
العال/تبوك ، طريق الطائف/ الرياض وآخر يقع على طريق القصيم/الرياض 
، ليصبح عدد الموتيالت التي تحمل العالمة التجارية »موتيل واحة« عدد )9( 

موتيالت.
كما حصلت شركة واحة ساسكو على ترخيص تشغيل وتصنيف مرافق 
لموتيل  وذلك  الوطني  والتراث  للسياحة  العامة  الهيئة  من  الصادر  اإليواء 

الشركة بمنطقة العديد على طريق سلوى البطحاء الدولي.
المطبق من  الجودة  إلى تحقيق فندق سوبر 8 نجاح في إختبار  باإلضافة 
تم  درجة  أعلى  وهي   %88.75 درجة  على  وحصوله  ويندهام  شركة  قبل 

تحقيقها على مستوى المملكة.

شركة أسطول النقل
تقوم شركة أسطول النقل بتقديم خدمات النقل »الوقود، المياه، الصرف 
، باإلضافة إلى تقديم خدمات  الصحي« لجميع مواقع شركة »ساسكو« 
الشركة  شهدته  الذي  التوسع  مع  أخرى  لشركات  بضائع«  »وقود،  النقل 
في نشاطها ليشمل النقل الجاف عن طريق سطحات متخصصة لكافة 

األغراض. 
وفي نهاية عام 2019م ، بلغ حجم االسطول عدد )127( ناقلة مقابلة عدد 
عام  نهاية  في  مقطورة   )143( وعدد   ، 2018م  عام  نهاية  في  ناقلة   )116(

2019م مقابل عدد )132( مقطورة في عام 2018م.

شركة النادي السعودي للسيارات - ساتا
الدولي  االتحاد  من  ترخيص  للسيارات  السعودي  النادي  شركة  تمتلك 
خالل  من  وتعمل  )التربتيك(  الجمركي  العبور  دفاتر  إلصدار  للسيارات 

إلى  باإلضافة  المملكة  المنتشرة بجميع مناطق  البيع  العديد من منافذ 
تعمل  السعودية  العربية  المملكة  داخل  والموزعين  الوكالء  من  شبكة 

وفق شروط ومواصفات ومعايير أداء عالمية.
األعوام  خالل  للسيارات  السعودي  النادي  شركة  مبيعات  تأثرت  وقد 
الماضية باألحداث السياسية التي تمر بها بعض الدول المجاورة ، باإلضافة 
إلى استحواذ نوادي موازية )ال تمتلك ترخيص من االتحاد الدولي للسيارات 
تقوم بممارسة نشاطها بالمملكة( على حصة سوقية من مبيعات دفاتر 
فقد   ، ذلك  من  وبالرغم   ، الدولية  والرخص  )التربتيك(  الجمركي  العبور 
بإصدار  2019م  عام  خالل  )ساتا(  للسيارات  السعودي  النادي  شركة  قامت 
من  أكثر  إلى  باإلضافة  للمسافرين  جمركي  عبور  دفتر  ألف   )15( من  أكثر 

)50( ألف رخصة قيادة دولية.

النادي  شركة  وقعتها  التي  الدولي  البري  النقل  اتفاقية  إطار  وفي 
بهدف  السعودية  للجمارك  العامة  الهيئة  مع  ساتا  للسيارات  السعودي 
تفعيل دور ساتا والتحول من عضو ممثل باإلتحاد الدولي للنقل الطرقي 
 ، التير  العربية السعودية ومصدرًا لدفاتر  إلى عضو فعال ممثاًل للمملكة 
2019م  عام  أواخر  في  ساتا  للسيارات  السعودي  النادي  شركة  بدأت  وقد 
العامة  الهيئة  مع  بالتنسيق  تجريبية  رحالت  وعمل  التير  دفاتر  إصدار  في 
، كما تم تفعيل دور ساتا والتحول من عضو ممثل  للجمارك السعودية 
العربية  للمملكة  ممثاًل  فعال  عضو  إلى  الطرقي  للنقل  الدولي  باإلتحاد 

السعودية ومصدرًا لدفاتر التير.

المسؤولية االجتماعية
تماشيًا  التوعوية  الحمالت  من  العديد  في  بالمشاركة  الشركة  قامت 
هذه  ومن   ، للمجتمع  التوعوية  البرامج  تفعيل  في  المملكة  توجه  مع 

المشاركات على سبيل المثال ال الحصر:

e .التعاون المستمر مع جمعية األطفال المعوقين
e  المبكر الكشف  أهمية  عن  الشركة  لمنسوبات  محاضرة  تقديم 

لسرطان الثدي بالتعاون مع جمعية زهرة لسرطان الثدي.
e .المشاركة في يوم المرأة العالمي
e  بالشهر لإلحتفال  التوعوية  الحملة  في  المشاركة  في  اإلستمرار 

بأعراض  التعريف  إلــى  تهدف  والتي  الزهايمر  لمرض  العالمي 
وتثقيف  المبكر  والتدخل  التشخيص  وضــرورة  األولية  المرض 

وتعريف المجتمع بأعراض المرض والوقاية منه.

ختامًا ، أسأل اهلل عز وجل أن يبارك في هذه الجهود وأن يوفقنا لالستمرار 
في تحقيق خطط وأهداف الشركة وتطلعات مساهميها والعمل على 
التميز الدائم ، وأقدم شكري وتقديري لكم على ثقتكم وللزمالء أعضاء 
اإلدارة  في  اإلخوة  كافة  وإلى   ، المستمر  دعمهم  على  اإلدارة  مجلس 
من  يبذلونه  ما  كل  على  الشركة  منسوبي  زمالئي  وجميع  التنفيذية 
جهود أسهمت في االستمرار نحو تحقيق رؤية الشركة وأهدافها وتعزيز 

مركز ساسكو الريادي.

واهلل ولي التوفيق،،،

سلطان بن محمد الحديثي
نائب رئيس مجلس اإلدارة العضو المنتدب
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من  العديد  تطوير  في  مستمرة  الشركة  فإن   ، ذلك  إلى  باإلضافة 
تم  حيث  الشركة  لهوية  وفقًا  المدن  وخارج  داخل  القائمة  المواقع 
تطوير عدد )12( موقع بهوية الشركة وجاري العمل على تطوير باقي 

المواقع وفقًا لخطة التطوير الموضوعة.

بتفعيل  الشركة  إستمرت   ، التشغيلية  عملياتها  أتمتة  مجال  وفيما 
مشروع أتمتة مضخات وخزانات الوقود وإستخدام البطاقات الذكية 

ونظام RFID وبرنامج كنترول ، باإلضافة إلى تطوير طرق السداد.

شركات  مع  استراتيجية  شراكات  توقيع  في  الشركة  إستمرت  وقد 
المختلفة من  الشركة  لتقديم خدماتها من خالل مواقع  األطعمة 
الخدمة  األولى من حيث جودة  الشركة  أن تكون  أجل اإلستمرار في 
من  باقة  تقديم  في  بمكانتها  واإلحتفاظ  وتكاملها  المقدمة 
إرضاًء  والمسافرين  المركبات  لقائدي  والمتميزة  المتكاملة  الخدمات 

لعمالئها وتأكيدًا على القيمة المضافة لها.

بلغت   ، المدن  وخارج  داخل  التموينات  مواقع  في  التوسع  إطار  وفي 
في  فرعًا   )80( عدد  2019م  عام  بنهاية  ساسكو  نخلة  شركة  فروع 
متكاملة  سلة  تقديم  عملية  تتم  خاللها  من  المملكة  أنحاء  مختلف 
الطرق  على  المسافرين  سواًء  عمالئنا  باحتياجات  للوفاء  األصناف  من 
عام  وخالل   ، المدن  داخل  والركاب  المركبات  سائقي  أو  المدن  بين 
أدت  التي  الجديدة  األصناف  من  العديد  بإدخال  الشركة  قامت  2019م 
2018م  عام  في  ريال   21 من  ليرتفع   %6.6 بنسبة  العميل  سلة  إرتفاع  إلى 
إلى 22.4 ريال في عام 2019م ، تماشيًا مع توسيع نطاق التعاون مع كبار 
موردي بضائع التجزئة من أجل رفع مستوى األصناف المقدمة لعمالئنا 

لتلبية كافة احتياجات مرتادي مواقع الشركة على مختلف ألوانهم.

وخالل عام 2019م . قامت الشركة بتفعيل برنامج منح االمتياز التجاري 
للعالمتين التجاريتين »محطات ساسكو » و«تموينات نخلة« بهدف خلق 
للمواطنين  حقيقية  فرص  وخلق  للشركة  جديدة  استثمارية  فرص 

للمشاركة في مشاريع ريادية تماشيًا مع توجه المملكة.

النقل  اسطول  شركة  توسعت  فقد   ، النقل  قطاع  لتنمية  واستمرارًا 
المبرد  والنقل  الجاف   النقل  مجال  في  وخصوصًا  2019م  عام  خالل 
إلى جنب  ، جنبًا  العمالء والشركات  العديد من  بالتعاقد مع  وقامت 
وكذلك  الشركة  مواقع  لكافة  والمياه  الوقود  نقل  في  بإستمرارها 
شاحنة   )12( بعدد  اسطولها  دعم  تم  التوسع  هذا  ولتحقيق   ، للغير 
جديدة وعدد )10( تانك محروقات ومياه باإلضافة إلى عدد )3( برادات 
ناقلة   )127( عدد  إلى  2019م  عام  نهاية  في  االسطول  حجم  ليصل 
و)143( مقطورة مخصصة لكافة األغراض من خاللها تقوم الشركة 
ساسكو  بشركة  العمليات  قطاع  لمواقع  النقل  خدمة  بتقديم 
في  واإلستمرار  إضافية  سوقية  حصة  على  اإلستحواذ  من  ويمّكنها 

التعاقد مع عمالء جدد.

)ساتا(  للسيارات  السعودي  النادي  بشركة  النشاط  يخص  فيما  أما 
فقد تأثر كثيرًا باألحداث التي تمر بها العديد من الدول العربية ووجود 
نوادي موازية ال تمتلك ترخيص من االتحاد الدولي للسيارات استحوذت 
)التربتيك(  الجمركي  العبور  دفاتر  مبيعات  من  سوقية  حصة  على 

والرخص الدولي.

 وتفعياًل لالتفاقية التي وقعتها شركة النادي السعودي للسيارات مع 
اإلتفاقية  ، وأيضًا  2012م  IRU في عام  الطرقي  للنقل  الدولي  اإلتحاد 

عام  في  السعودية  للجمارك  العامة  الهيئة  مع  توقيعها  تم  التي 
عام  أواخر  في  ساتا  للسيارات  السعودي  النادي  شركة  بدأت   ، 2018م 
2019م في إصدار دفاتر التير وعمل رحالت تجريبية بالتنسيق مع الهيئة 
من  والتحول  ساتا  دور  تفعيل  تم  كما   ، السعودية  للجمارك  العامة 
ممثاًل  فعال  عضو  إلى  الطرقي  للنقل  الدولي  باإلتحاد  ممثل  عضو 

للمملكة العربية السعودية ومصدرًا لدفاتر التير.

الرياض/ )1( موتيل يقع على طريق  إنشاء عدد  وخالل عام 2019م تم 
على  تقع  موتيالت   )3( عدد  تطوير  تم  كما   ، ظلم  بمنطقة  الطائف 
طريق  على  يقع  وآخر  الرياض  الطائف/  طريق   ، العال/تبوك  طريق 
القصيم/الرياض ، ليصبح عدد الموتيالت التي تحمل العالمة التجارية 

»موتيل واحة« عدد )9( موتيالت.

كما تم تكريم فندق )سوبر 8( من المؤسسة العامة للتدريب التقني 
الوطني  المهرجان  هامش  على  للرياضة  العامة  والهيئة  والمهني 

للتراث والثقافة )مهرجان الجنادرية 33(. 

جهودها  تكريس  في  للمقاوالت  األولى  النخلة  شركة  وإستمرت 
تم  حيث   ، للشركة  المختلفة  المواقع  من  العديد  وتطوير  إلنشاء 
تطوير عدد )12( موقع بهوية ساسكو باإلضافة إلى عدد )19( موقع 
تابع لتموينات نخلة ساسكو ، كما بدأ العمل فعليًا في إنشاء المقر 
الملك  حي  في  يقع  الذي  الرياض  بمدينة  ساسكو  لشركة  الرئيسي 

عبداهلل على طريق خريص.

ومن أجل تحقيق هذه األهداف فقد إستمرت الشركة في إستقطاب 
جديدة  وظيفية  فرص  وخلق  والخبرات  الوطنية  البشرية  الكوادر 
 ، الوظائف  لسعودة  الرامية  العمل  وزارة  لبرامج  دعمًا  للسعوديين 
باإلضافة إلى تطوير من البرامج اإلدارية والتشغيلية وأتمتة العمليات 

والربط بين مواقع الشركة.

التي تم سردها ضمن  كما تم تنفيذ العديد من الخطط واإلنجازات 
تقرير مجلس اإلدارة السنوي لعام 2019م سعيًا من إدارة الشركة في 
في  المملكة  تشهدها  التي  للتطورات  ومواكبًة  أهدافها  تحقيق 

سبيل تحقيق رؤية 2030.

مساهمي  جميع  إلى  وتقديري  شكري  أرفع  أن  يسرني  وختامًا  
على  )ساسكو(  والمعدات  السيارات  لخدمات  السعودية  الشركة 
ثقتهم الغالية بالشركة ، والشكر موصول إلى مجلس إدارة الشركة 
لدعمه المستمر لإلدارة التنفيذية ، كما أقدم شكري وتقديري لجميع 
لما  التابعة  وشركاتها  اإلدارية  مستوياتها  بكافة  الشركة  منسوبي 
متمنين  الشركة  أهداف  تحقيق  في  ساهمت  جهود  من  يقدمونه 

للجميع التوفيق ومزيدًا من التقدم.

واهلل الموفق.

رياض بن صالح المالك 
الرئيس التنفيذي

صافي إيرادات تشغيلية خالل عام 2019م

2,482,842,898 ر.س

صافي إيرادات تشغيلية خالل عام 2018م

2,056,081,002 ر.س

بإرتفاع قدره

%20.76
كلمة الرئيس التنفيذي

رياض بن صالح المالك 

 31.791.511 ليبلغ  السابق  العام  عن   %15.64 بنسبة  2019م  عام  نهاية 
ريال مقابل 37.683.502 ريال في عام 2018م ، أما صافي ربح الشركة 
قد بلغ 29.907.972 ريال في نهاية عام 2019م مقابل 35.451.309 ريال 
نتج  إنخفاض قدرها 15.64% والذي  بنسبة  أي  في نهاية عام 2018م 
ريال   0.59 من  السابق  العام  عن  السهم  ربحية  في  إنخفاض  عنه 

إلى 0.50 ريال.

األداء التشغيلي : 

خالل عام 2019م ، قامت الشركة بإفتتاح عدد )35( موقعًا جديدًا 
على  االستحواذ  في  واستراتيجيتها  التوسعية  لخطتها  طبقًا 
مواقع  عدد  ليرتفع  المملكة  ومناطق  مدن  مختلف  في  مواقع 
موقعًا   )201( عدد  2019م  عام  نهاية  في  العاملة  العمليات  قطاع 
القطاع  هذا  وإلدارة   ، 2018م  عام  بنهاية  موقعًا   )166( عدد  مقابل 
بصورة تسهل الرقابة ورفع جودة الخدمة المقدمة ، تم تقسيمه 
إلى عدد )6( مناطق إدارية في كل المنطقة الوسطى والمنطقة 
الشرقية والمنطقة الغربية ومنطقة القصيم والمنطقة الشمالية 

والمنطقة الجنوبية.

تدخل  لم  المناطق  مختلف  في  المواقع  من  العديد  يوجد  كما 
مرحلة  أو  التطوير  مرحلة  في  مازالت  حيث   ، اآلن  حتى  الخدمة 
اإلنشاء ومن المتوقع دخولها ضمن المواقع العاملة خالل العام 

القادم بمشيئة اهلل. 

السادة مساهمي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات 
)ساسكو(                   المحترمين 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

عامًا من النمو والتميز ، 

تم  لما  وتأكيدًا  اإلدارة  مجلس  استراتيجية  تحقيق  في  إستمرارًا 
إنجازه خالل السنوات السابقة في شتى أنشطة الشركة وشركاتها 
تمكنت  فقد   ، القطاعات  كافة  وخطط  ألهداف  وتحقيقًا  التابعة 
الشركة بفضل من اهلل ثم توجيهات مجلس إدارة الشركة الموقر 
المالية  اإلنجازات  من  العديد  تحقيق  من  الزمالء  إخواني  وجهود 

والتشغيلية خالل عام 2019م ، كان أهمها على النحو التالي:

األداء المالي : 

مقابل  ريال   2.482.842.898 مبلغ  2019م  عام  خالل  اإليرادات  بلغت 
وبالرغم من   ، بإرتفاع قدره %20.76  أي  للعام 2018م  ريال   2.056.081.002
ذلك ، فقد كان إلرتفاع سعر بيع المحروقات مع ثبات هامش الربح 
وإرتفاع المصاريف العمومية واإلدارية بسبب إرتفاع تكلفة العمالة 
السنة  ربح  وصافي  الربح  مجمل  من  كل  على  سلبيًا  أثرًا  والتوظيف 

من العمليات الرئيسية وكذلك صافي ربح الشركة.

ريال   81.434.205 مبلغ  2019م  عام  نهاية  في  الربح  مجمل  بلغ  فقد 
بإنخفاض  أي  2018م  عام  نهاية  في  ريال   81.981.605 مبلغ  مقابل 
في  الرئيسية  العمليات  من  السنة  ربح  إنخفاض  كما   ،  %0.67 نسبته 

15التقرير السنوي 2019 14



الرؤية

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

السريعة في المملكة العربية السعودية.

الرسالة/المهمة

تقديم باقة من الخدمات المتكاملة لقائدي المركبات 
والمسافرين داخل وخارج المدن وفقًا ألعلى المعايير 
المحلية والدولية بما يضمن رضا العمالء ويؤكد على 

القيمة المضافة .

الرؤية / الرسالة/المهمة
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خلفية عامة عن ساسكو

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

بتاريخ 1402/12/23هـ الموافق1982/10/12م.

النشاط 
والمسافرين  � السيارات  لخدمة  الوقود  محطات  وتشغيل  إنشاء 

بالتجزئة  والبيع   ، المدن  بين  الرئيسية  الطرق  وعلى  المدن  داخل 
أماكن  إلى  مباشرة  وتوصيله  النارية  والدراجات  السيارات  لوقود 

الزبائن.
إقامة الورش إلصالح السيارات والمعدات الثقيلة ومحطات خدمات  �

المملكة  مدن  بين  الرئيسية  الطرق  على  والمسافرين  السيارات 
الثقيلة  والمعدات  للسيارات  والصيانة  والزيوت  الوقود  لتوفير 
الوجبات  وتقديم  والمطاعم  والموتيالت  االستراحات  وإقامة 
وتشحيم  وغسيل  للمسافرين  والمرطبات  والمشروبات  الغذائية 
السيارات والمعدات واستيراد وبيع المعدات واألدوات وإنشاء الطرق 

والجسور.
ومشتقاتها  � البترولية  المنتجات  ونقل  وبيعها  المحروقات  نقل 

والمواد  التشحيم  ومــواد  والغاز  والديزل  والبنزين  والكيروسين 
ومواد  واألسفلت  والبحص  والرمل  والجافة  السائلة  الكيماوية 
فروع  وفتح  بأجر  واألشخاص  السيارات  نقل  إلى  باإلضافة   ، البناء 
لتأجير السيارات واألجرة العامة ونقل المهمات والبضائع بأجر على 
الطرق البرية في المملكة وخارجها ، ونقل المياه والصرف الصحي ، 
وتأجير الشاحنات والمقطورات للغير ، وتقديم خدمات اإلعالن على 

الناقالت والمركبات.
واإلتجار  � الشركة  ألعمال  أنواعها  بجميع  السيارات  وتصدير  استيراد 

بها بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
والمعدات  � السيارات  غيار  قطع  وتجديد  تصنيع  ــادة  وإع تصنيع 

من  الالزمة  التراخيص  أخذ  بعد  بالسيارات  الخاصة  والبطاريات 
الجهات المختصة.

المبردة  � العربات  وصناديق  والثقيلة  الخفيفة  المقطورات  تصنيع 
من  الالزمة  التراخيص  أخذ  بعد  بأنواعها  والصهاريج  المبردة  وغير 

جهات اإلختصاص.
والمعدات  � السيارات  ــردوات  وخ غيار  قطع  وتوزيع  وبيع  استيراد 

خدمات  أفضل  لتوفير  الالزمة  والمواد  والملحقات  األجزاء  وكذلك 
احتياجات  توفير  بغرض  والمعدات  للسيارات  ــالح  واإلص الصيانة 
بيعها  وبغرض  الخدمة  ومحطات  الورش  داخل  الصيانة  عمليات 

مباشرة للجمهور.
والمعدات  � السيارات  صيانة  لعمليات  المقاوالت  بمناقصات  القيام 

لألفراد والشركات والمؤسسات.
فحص السيارات إلصدار شهادات صالحية السير وذلك بعد الحصول  �

على موافقة وزارة الداخلية.  
النارية  � المحلية والدولية للسيارات والدراجات  النوادي  اإلشتراك في 

السيارات  بشئون  المهتمة  والدولية  المحلية  والهيئات  والجمعيات 
)التريبتك( ورخص  الجمركية  العبور  النارية وإصدار دفاتر  والدراجات 
القيادة الدولية ودفاتر عبور الشاحنات )التير( ، وإقامة وإدارة وصيانة 
وتشغيل حلبات رياضة السيارات والدراجات النارية ، إقامة السباقات 

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

النارية والمشاركة في السباقات والفعاليات.
والمعدات  � والمرطبات  والمشروبات  الغذائية  المواد  وبيع  استيراد 

والمخبوزات  والــســانــدويــش  الساخنة  والــمــشــروبــات  والــقــهــوة 
نارية  الغير  أنواعها  بجميع  واأللعاب  الطازجة  والفواكه  والخضار 
المنزلية واألدوات وااللكترونيات  الرحالت والمالبس واألواني  ولوازم 
واكسسوارات الجواالت وأجهزة الجواالت والعطور وأدوات التجميل 

وزينة ولوازم السيارات.
لخدمة  � الالزمة  والعقارات  األراضــي  وتأجير  واستئجار  وبيع  شــراء 

أغراض الشركة وإدارة أمالك الغير.
يختص  � فيما  للغير  االمتياز  حق  ومنح  للغير  التسويق  خدمات 

بالعالمات التجارية الخاصة بها.
إقامة وإدارة وصيانة وتشغيل ونظافة المباني السكنية والتجارية  �

ومحطات الوقود المملوكة للشركة والغير.
وإدارة  � وإقامة  ترميم(  هدم  اصالح  )إنشاء  للمباني  عامة  مقاوالت 

وصيانة وتشغيل المباني السكنية والتجارية وأعمال الطرق.
في  � بما  العالمية  الوسائل  بأحدث  األولية  اإلسعافات  وسائل  توفير 

ذلك استخدام الطائرات العمودية ، بموافقة السلطات المختصة.

رأس المال
رأس مال الشركة )600.000.000 ريال( ستمائة مليون ريال )مدفوع بالكامل( 

مقسم إلى 60.000.000 سهم القيمة اإلسمية للسهم الواحد 10 رياالت.

السنة المالية
تنتهي السنة المالية للشركة في 31 ديسمبر من كل عام ميالدي.

مراجع الحسابات للعام 2019م
مكتب المحاسبون المتحدون – محاسبون ومراجعون قانونيون.

قيود االستثمار
من  كــاًل  فــي  ورد  مــا  حسب  الشركة  أسهم  على  قيود  يوجد  ال 
القواعد المنظمة إلستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في 
المستثمرين  لتملك  المنظمة  والتعليمات  المدرجة  المالية  األوراق 
المدرجة  الشركات  في  استراتيجية  حصصًا  األجانب  االستراتيجيين 
وذلك وفقًا للنظام األساس للشركة والتعليمات الصادرة من الجهات 

اإلشرافية والرقابية والتي تخضع لها الشركة.

خلفية عامة عن 
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قطاع العمليات 
وهو القطاع الرئيس الذي يتولى إدارة وتشغيل كافة محطات الشركة بما في ذلك محطات شركة زيتي 

للخدمات البترولية ، ويقدم خدمة المحروقات ، التأجير ، القهوة والمطاعم.

شركة نخلة ساسكو
تختص في تقديم خدمة التموينات 
نخلة  فــروع  كافة  إدارة  خــالل  من 
ساسكو المنتشرة في جميع أنحاء 
العمالء  بإحتياجات  للوفاء  المملكة 
المركبات  وسائقي  مسافرين  من 

داخل وخارج المدن.

شركة واحة ساسكو
موتيــالت  كافــة  بــإدارة  تختــص 
المنتشــرة فــي جميــع  الشــركة 
إلــى  باإلضافــة  المملكــة  أنحــاء 

فنادق سوبر 8 .

شركة أسطول النقل

تقوم بتقديم خدمة النقل لمواقع 
زيتي  ــة  ــرك وش س��اس��ك��و  شــركــة 
 ، الصحي(  الصرف   ، المياه   ، )الوقود 
باإلضافة إلى تقديم خدمات النقل 

)وقود ، بضائع( للغير.

السعودي  ال��ن��ادي  ش��رك��ة 
للسيارات

تمتلك ترخيص من االتحاد الدولي 
للسيارات )FIA( إلصدار دفاتر العبور 
والرخص  )التربتيك(  الجمركي 
العديد  خالل  من  وتعمل  الدولية 
ــن مــنــافــذ الــبــيــع وشــبــكــة من  م
 ، الوكالء بجميع مناطق المملكة 
كما تعتبر الجهة الضامنة لدفاتر 
لالتفاقية  وفقًا  بالمملكة  )التير( 
الــجــمــارك  هيئة  ــع  م الــمــوقــعــة 
السعودية واتفاقيتها مع االتحاد 

.)IRU( الدولي للنقل الطرقي

السيارات  إستثمارات  شركة 
والمعدات

األنشطة  إدارة  بــغــرض  ُأنــشــئــت 
بشكل  للشركة  االســتــثــمــاريــة 
، وتمتلك حصة مقدارها  مستقل 
12.79% من رأس مال شركة الشرق 

األوسط للبطاريات
 )ميبكو(. 

ش���رك���ة ال��ن��خ��ل��ة األول����ى 
للمقاوالت

بأعمــال  القيــام  بهــدف  ُأنشــئت 
والنظافــة  والصيانــة  التشــغيل 
لمواقع الشركة من أجل تحسين 
للعمالء،  المقدمة  الخدمة  جودة 
وتختــص فــي أعمــال المقــاوالت 
وإدارة  وإقامــة  للمبانــي  العامــة 
وصيانة وتشغيل المباني السكنية 

والتجارية وأعمال الطرق.

شركة إمتياز ساسكو

تختص بمنح إمتياز لمشغلين آخرين من خالل اتفاقيات لتشغيل العالمتين التجاريتين )محطات ساسكو( و )نخلة ساسكو(.

قطاعات األعمال الرئيسية

إستثمارات السيارات والمعدات

Al Nakhla Al Oula Contracting Company

شركة النخلة األولى للمقاوالت

قطاعات األعمال الرئيسية
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اإلن��ج��ازات  الخطط وال���ق���رارات وأه���م 
والتوقعات المستقبلية

الخطة اإلستراتيجية 
في عام 2019م ، إعتمد مجلس إدارة الشركة خطط عمل استراتيجية 
 ، التابعة  وشركاتها  الشركة  قطاعات  لكافة  خمسية  تطويرية 
شاملة الوضع المالي واإلداري والتشغيلي وآخذًا في ذلك أولوياته 
أهدافًا  كانت  سواًء  الخطة  في  الموضوعة  األهــداف  تحقيق  في 
العمل  خطط  تضمنت  وقد   ، وتنظيمية  إداريــة  أو  كمية  أو  نوعية  
الرقابة عليها  آلية  االستراتيجية التطويرية قائمة بتلك األهداف مع 

وقياس األداء المتحقق دوريًا.
وتأتي هذه الخطة إمتدادًا للخطط االستراتيجية التي تبناها مجلس 
،  ما قامت به  اإلدارة منذ الدورة التاسعة للمجلس في عام 2009م 

بعض الجهات الخارجية المتخصصة بمراجعات لهذه الخطط.

الشركة  الستراتيجية  الرئيسية  اإلعتبارات  أخذ  تم  وقد 
وفقًا للنقاط التالية:

التي ستبقى مالئمة  � العناصر في االستراتيجيات السابقة  تحديد 
وقائمة للسنوات القادمة.

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

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

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

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

وتتلخص أهم أهداف الخطط اإلستراتيجية في اآلتي:
دراسة شاملة للسوق لكافة قطاعات الشركة والشركات التابعة  �

لها.
تعزيز الكفاءة المالية للشركة وشركاتها التابعة. �
تخفيض التكاليف وتحسين الربحية وزيادة الفعالية التشغيلية. �
مواقع  � على  االستحواذ  خالل  من  المواقع  عدد  في  التوسع 

محطات مميزة داخل المدن وعلى الطرق السريعة بالمملكة.
تقديمها  � في  والجودة  الخدمات  نوعية  تطوير  في  اإلستمرار 

العالمية  الشركات  مع  جديدة  تحالفات  في  التوسع  خالل  من 
بنشاط  والمرتبطة  الخدمات  قطاعات  في  العاملة  والــرائــدة 

الشركة والشركات التابعة.
تنمية المبيعات اآلجلة والحكومية. �
اإلستفادة من التكنولوجيا لتسهيل تقديم الخدمات واإلستمرار  �

في أتمتة الخدمات.
تفعيل الخدمات الذاتية. �
توفير العمالة الالزمة لتغطية التوسع في األنشطة. �
تعزيز الرقابة على التشغيل وجودة الخدمة. �
التوسع في شبكة متاجر تموينات )نخلة ساسكو(. �
إدخال منتجات جديدة بتموينات )نخلة ساسكو(. �
تقديم خدمات ذات قيمة مضافة ومنتجات مبتكرة. �

النمو في عدد مواقع  � ليتماشى مع  النقل  زيادة حجم اسطول 
ساسكو وسوق النقل بالمملكة.

السيارات  � ونــقــل  والــمــبــرد  الــجــاف  النقل  نــشــاط  فــي  التوسع 
وإستقطاب عمالء متميزين.

اإلستمرار في تطوير المحطات واالستراحات ومراكز الخدمة على  �
الطرق السريعة.

لتشمل  � للمقاوالت  ــى  األول النخلة  شركة  أعمال  في  التوسع 
ساسكو بما في ذلك الدخول في  أعمال خارج منظومة شركة 

منافسات.
شركة  � خالل  من  والمشاريع  للصيانة  الخدمة  مستوى  تحسين 

النخلة األولى للمقاوالت.
المحطات  � مّلاك  بها  يقوم  التي  التطوير  مشاريع  على  اإلشراف 

المتعاقدين من شركة ساسكو.
إنشاء ورشة للصيانة والدعاية واإلعالن. �
تطوير الخدمات التي يقدمها النادي السعودي للسيارات )ساتا(  �

، وزيادة الحصة السوقية في مبيعات التربتيك والرخص الدولية.
التوسع في نشاط شركة النادي السعودي للسيارات )ساتا( من  �

خالل إدخال أنشطة جديدة.
الحفاظ على المركز التنافسي للنادي. �
تفعيل نظام )التير( والتوسع في أنشطة التخليص الجمركي. �
نسبة  � وزيــادة  المتميزة  ــة  اإلداري والكفاءات  الخبرات  استقطاب 

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. �
االستحواذ على العديد من المواقع. �
التوسع في شبكة تموينات ) نخلة ساسكو(. �
تنمية المبيعات اآلجلة. �
وفقًا  � عليها  والمستحوذ  القائمة  المواقع  تطوير  في  اإلستمرار 

لهوية الشركة لتواكب تطلعات العمالء.
منشآت  � في  المرافق  لكافة  عامة  صيانة  إجــراء  في  اإلستمرار 

الشركة.
مستوى  � لرفع  استراتيجية  بشراكات  الــدخــول  في  اإلستمرار 

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

مواقعها.
بناء فريق عمل متميز. �
للشركة  � األخــضــر  النطاق  على  والحفاظ  الوظائف  ســعــودة 

وشركاتها التابعة حسب تصنيف برنامج نطاقات الصادر من وزارة 
العمل.

دعم اسطول شركة اسطول النقل بشاحنات ومقطورات. �
دفاتر  � بمبيعات  الخاصة  الطرقي  للنقل  الدولية  االتفاقية  تفعيل 

التير.
� .)ERP( اإلستمرار في تطوير نظام إدارة موارد الشركة
في  � العمل  وحدات  لكافة  واإلداريــة  التشغيلية  األنظمة  تطوير 

الشركة.

الخطط والقرارات
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تحفيز الموظفين وبناء بيئة عمل متميزة. �
توقيع اتفاقيات تسهيالت ائتمانية متوافقة مع الشريعة  �

اإلسالمية مع بنوك محلية ودولية.
المشاركات االجتماعية. �

الخطة التنفيذية 
للشركة  التطويرية  االستراتيجية  العمل  خطط  ضوء  في 
قبل  من  تنفيذية  عمل  خطط  إعداد  سنوية  وبصورة  يتم 
خاللها  من  يتم  والتي  التابعة  والشركات  الشركة  إدارات 
تقسيم األنشطة األساسية بالخطة وربطها بجدول تنفيذ 
اإلدارة  مجلس  عضو  وبإشراف  سنوي  أســاس  على  زمني 
أساس  على  الفعلي  اإلنجاز  مراجعة  يتم  بحيث  المنتدب 
الخطط  في  الموضوعة  األهــداف  تحقيق  لضمان  شهري 

االستراتيجية. 

أهم التوقعات المستقبلية

من  � مدروسة  خطط  وفق  الشركة  مواقع  في  التوسع 
 ، مميز  استثماري  عائد  ذات  بمواقع  الشبكة  تنمية  أجل 
من  المعروضة  المنافسات  في  الدخول  ذلك  ويشمل 
الفرص  إلــى  باإلضافة  المختلفة  الحكومية  الجهات 
االستثمارية المتاحة من قبل جهات غير حكومية )أفراد 

ومؤسسات وهيئات وشركات(.
ساسكو  � نخلة  لشركة  جديدة  مواقع  في  التوسع 

بإفتتاح مواقع جديدة داخل وخارج المدن.
مواقع  � وإنــشــاء  المواقع  كافة  تطوير  في  اإلستمرار 

جديدة تحمل هوية الشركة.
شركات  � مع  جديدة  استراتيجية  شراكات  في  الدخول 

تقديم الخدمات بالمواقع من أجل اإلستمرار في تقديم 
خدمة مميزة للعمالء.

سبيل  � في  المحلية  البنوك  مع  التفاوض  في  اإلستمرار 
مميزة  ــروط  ش ذات  تسهيالت  اتفاقيات  إلــى  التوصل 

للشركة.
مجال  � في  والتوسع  لالسطول  جديدة  شاحنات  إدخال 

النقل للغير )نقل المياه ، نقل الوقود ، النقل الجاف(.
إفتتاح وتطوير موتيالت تحمل عالمة )واحة ساسكو(. �
السعودي  � النادي  شركة  تقدمها  التي  الخدمات  تطوير 

للسيارات )ساتا( والتوسع في أعمالها.
إيجاد منافذ بيع جديدة لدفاتر المرور الجمركية والرخص  �

الدولية.
زيادة مبيعات دفاتر التير. �
توقيع إتفاقيات منح حق االمتياز التجاري للغير. �
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أهم اإلنجازات خالل عام 2019م
على مستوى التوسع وتنمية الشبكة

وخارج  � داخل  القائمة  المواقع  من  العديد  تطوير  في  اإلستمرار 
المدن وفقًا لهوية الشركة ، حيث تم تطوير عدد )12( موقع بهوية 
لخطة  وفقًا  المواقع  باقي  تطوير  على  العمل  وجــاري  الشركة، 

التطوير الموضوعة.
إستالمه  � تم  ما  منها   ، المحطات  من  العديد  على  االستحواذ 

وتشغيله ومنها ما هو في مرحلة التعاقد.
المملكة لتصل شبكة  � أنحاء  إضافة عدد )35( موقع في مختلف 

المحطات العاملة )201( محطة.
بإنشاء  � الخاصة  الحكومية  المنافسات  من  العديد  في  الدخول 

وتشغيل محطات وقود ومراكز خدمة.
الملك  � مهرجان  في  الــزوار  لخدمة  المتنقلة  المحطة  تشغيل 

عبدالعزيز لإلبل السنوي والذي يهدف إلى تأصيل تراث اإلبل وتعزيزه 

وسياحية  ثقافية  وجهة  وتوفير  والعربية  السعودية  الثقافة  في 
عن اإلبل وتراثها.

تطوير عدد )19( موقع لتموينات نخلة ساسكو.  �
مختلف  � في  ساسكو  نخلة  لتموينات  موقع   )13( عدد  إضافة 

مواقع الشركة.
ظلم  � بمنطقة  الشركة  بمحطة  موتيل   )1( عــدد  إنشاء  إكتمال 

سيل  محطة  من  كل  في  موتيالت   )3( عدد  تطوير  إلى  باإلضافة 
بالقصيم ومحطة القليبة ومحطة رضوان.

�  ، متعددة  وشركات  عمالء  مع  بالتعاقد  الجاف  النقل  في  التوسع 
مع اإلستمرار في نقل الوقود والمياه للغير.

شراء عدد )12( شاحنة جديدة دعمًا ألسطول الشركة. �
شراء عدد )10( تانك محروقات ومياه باإلضافة إلى عدد )3( برادات. �

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

أهم اإلنجازات خالل عام 2019م

2019م2018م2017م2016م2015مالبيان

3532343336مواقع مملوكة - عاملة

1720181916مواقع مملوكة – غير عاملة

137145152156234مواقع غير مملوكة

189197204208286اإلجمالي

37.50%1.96%3.55%4.23%56.20%معدل النمو السنوي

المواقع العاملة والمؤجرة   مواقع تحت اإلجراء أو اإلنشاء   متوقفة للتطويرمتوقفة  
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على مستوى تطوير األعمال
إبتكارًا  � وقود  محطات  شركة  )أكثر  جائزة  ساسكو  شركة  إستالم 

.International Finance Awards لعام 2018م( من قبل
المطاعم  � االتفاقيات مع شركات  العديد من  اإلستمرار في توقيع 

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

واالستراحات بالمملكة.
وشركات  � المالية  المؤسسات  من  عدد  مع  التفاوض  في  اإلستمرار 

االستثمار من أجل الوصول إلى عروض تتوافق مع مصلحة الشركة 
المملوكة للشركة وإعادة  المواقع  بيع بعض  وأهدافها بخصوص 

استئجارها بعقود طويلة األجل.
في  � الشركة  ترغب  التي  بالمشاريع  الخاصة  الجدوى  دراسات  إعداد 

الدخول فيها بعد اعتماد هذه الدراسات بصورة نهائية.
تم  � أن  بعد  للشركة  الجديد  الرئيسي  المقر  مبنى  تنفيذ  في  البدء 

إعتماد التصاميم الخاصة به.
وشركاتها  � للشركة  اإللكتروني  الموقع  تحديث  في  اإلستمرار 

التابعة.
بنظام  � تعمل  التي  الذكية  الهواتف  على  الشركة  تطبيق  تحديث 

.)iOS/Android(
إطالق تطبيق خدمة بنزيني في عدد من محطات الشركة. �
بمدينة  � ساسكو  نخلة  بشركة  خاص  مركزي  مستودع  تشغيل 

الرياض.
حصول شركة واحة ساسكو على ترخيص تشغيل وتصنيف مرافق  �

وذلك  الوطني  والتراث  للسياحة  العامة  الهيئة  من  الصادر  اإليواء 
لموتيل الشركة بمنطقة العديد على طريق سلوى البطحاء الدولي.

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

لتوريد  � عالمية  شركة  مع  للمقاوالت  األولى  النخلة  شركة  تعاقد 
بالمملكة  شركة  أول  لتكون  الكهربائية  السيارات  شحن  أجهزة 

تقدم هذه الخدمة.
)ساتا(  � للسيارات  السعودي  النادي  شركة  من  عمل  فريق  قيام 

ورشة  بتنظيم   )IRU( البري  للنقل  الدولي  اإلتحاد  مع  بالتعاون 
للجمارك  العامة  الهيئة  منسوبي  من  لعدد  التير  نظام  عن  عمل 

السعودية.
تعيين ممثل لشركة النادي السعودي للسيارات )ساتا( ضمن لجنة  �

التراخيص الوطنية بالهيئة العامة للجمارك السعودية وتوقيع عقد 
مع الشركة الوطنية للتخليص الجمركي كمفوض من قبل )ساتا( 

لتخليص البضائع الخاصة بنظام التير.

على المستوى المالي والرقابة المالية والتشغيلية
اعتماد الحسابات الختامية للشركة وتقرير مجلس اإلدارة. �
مع  � يتماشى  بما  الدولية  المحاسبية  المعايير  تطبيق  في  االستمرار 

بالمملكة  المعتمدة  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  متطلبات 
العربية السعودية.

بتزويد  � الخاصة  الحكومية  المنافسات  من  العديد  في  الدخول 
الوقود.

البنوك  � بعض  مع  الموقعة  االئتمانية  التسهيالت  اتفاقية  تجديد 
المحلية.

اإلنتهاء من إجراءات توزيع أرباح المساهمين عن العام المالي 2018م  �
وإيداعها في الحسابات الخاصة بهم.

اعتماد موازنة عام 2020م. �
وفق  � 2019م  المالي  للعام  الشركة  لمواقع  الشامل  الجرد  إنجاز 

إجراءات عمل متفق عليها.
الجمركية  � لالتفاقية  )ساتا(  للسيارات  السعودي  النادي  تفعيل 

للنقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي)التير(.
السعودي  � النادي  لشركة  جديدة  بيع  منافذ  فتح  في  اإلستمرار 

للسيارات )ساتا(.
تطوير برنامج إدارة موارد الشركة ERP بما يحقق أهداف الشركة. �
وإستخدام  � الوقود  وخزانات  مضخات  أتمتة  تطوير  في  اإلستمرار 

.RFID البطاقات الذكية »كنترول« ونظام
للتوريد اآلجل مع وكالء  � اإلستمرار في توقيع عدد من االتفاقيات 

ومسوقي المواد التموينية الغذائية وغير الغذائية.
لمواقع  � والوقائية  األساسية  الــدوريــة  الصيانة  أعمال  إستمرار 

الشركة.
التقني  � للتدريب  العامة  المؤسسة  من   )8 )سوبر  فندق  تكريم 

والمهني والهيئة العامة للرياضة على هامش المهرجان الوطني 
للتراث والثقافة )مهرجان الجنادرية 33(.

على مستوى التطوير التنظيمي واإلداري
العامة  � الجمعية  وافقت  أن  بعد  األساس  الشركة  نظام  تحديث 

للمساهمين على التعديل عليه بناًء على التعديالت التي تمت على 
نظام الشركات.

اإلستمرار في تفعيل أنظمة الحوكمة وزيادة الشفافية واإلفصاح. �
متابعة أي تشريعات جديدة تصدر من الجهات الرسمية لتطبيقها. �
تحديث الئحة عمل اللجنة التنفيذية. �
الترشيحات  � ولجنة  الــمــكــافــآت  لجنة  عمل  الئحتي  تحديث 

وإعتمادهما من الجمعية العامة.
تحديث الئحة حوكمة الشركة. �
تحديث وثيقة سياسة إجراءات العمل في مجلس اإلدارة. �
تحديث وثيقة سياسة حاالت تعارض المصالح الفعلية والمحتملة  �

لكل من المساهمين  وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
إعتماد الئحة معايير منافسة عضو مجلس اإلدارة ألعمال الشركة  �

أو أحد فروع نشاطها والتوصية برفع الالئحة إلى الجمعية العامة 
للمساهمين للموافقة عليها في اإلجتماع القادم.

بالشركة  � الخاصة  المهنية  والصحة  السالمة  سياسة  إعـــداد 
باإلضافة إلى السياسة البيئية.

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

لسد  � وسعودتها  المؤهلة  الــكــوادر  استقطاب  في  اإلستمرار 
متطلبات الشركة من الوظائف اإلدارية المختلفة السيما الوظائف 

القيادية.

على مستوى المسؤولية االجتماعية
برنامج  � ودعم  المعوقين  األطفال  جمعية  مع  المستمر  التعاون 

رسومات وإبداعات األطفال لعام 2019م.
المؤتمر  � في  )ساتا(  للسيارات  السعودي  النادي  شركة  مشاركة 

اللوجستي السعودي الثالث كراعي استراتيجي.

المواقع المملوكة

مملوكة تحت اإلنشاء واإلجراء مملوكة قائمةالمشتراه خالل العام 
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العمليات  � لتيسير  نوعية  )نقلة  بعنوان  عمل  لورشة  ساتا  تنظيم  
الجمركية للعبور وتنمية التجارة من وعبر المملكة( وذلك بالتعاون 
للنقل  الدولي  واإلتحاد  السعودية  للجمارك  العامة  الهيئة  مع 

الطرقي.
قيام إدارة التسويق بشركة ساسكو بتقديم محاضرة لمنسوبات  �

مع  بالتعاون  الثدي  لسرطان  المبكر  الكشف  أهمية  عن  الشركة 
جمعية زهرة لسرطان الثدي.

المشاركة في يوم المرأة العالمي. �
بالشهر  � لإلحتفال  التوعوية  الحملة  في  المشاركة  في  اإلستمرار 

العالمي لمرض الزهايمر والتي تهدف إلى التعريف بأعراض المرض 
وتعريف  وتثقيف  المبكر  والتدخل  التشخيص  ــرورة  وض األولية 

المجتمع بأعراض المرض والوقاية منه.
بالتعاون  � الشركة  منسوبي  لكافة  للشتاء(  )إستعد  بحملة  القيام 

مع وزارة الصحة بهدف التطعيم للوقاية من اإلنفلونزا.
في  � الشركة  تستمر  االجتماعية  المسؤولية  مستوى  على  وأيضًا 

تقديم العديد من الخدمات مثل:
وعلى  ? المدن  وخارج  داخل  مواقع  بمختلف  المساجد  خدمة 

الطرق السريعة. 
خدمة الحجاج والمعتمرين. ?
دورات المياه المجانية. ?
اإلهتمام بالصحة والنظافة. ?
اإلهتمام بالبيئة. ?

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

األخرى على الروابط التالية:
المشاركة في معرض اإلمتياز التجاري. �
تدشين إدارة التسويق لمسابقة رمضانية للعمالء. �
تنفيذ حمالت توعوية عديدة: �
حملة إبدائها منك. �
تطبيق سّبح. �

حملة فوائد فحص السيارات بإستمرار. �
نصائح لقيادة آمنة أثناء هطول األمطار. �
األكل أثناء القيادة يعد مخالفة مرورية وخطرها أكبر مما تتوقع. �
نصائح تقيك من النعاس أثناء السفر. �

 )www.sasco.com.sa( التحديث المستمر لموقع الشركة اإللكتروني
والشركات التابعة لها. باإلضافة إلى المواقع االجتماعية األخرى 

على الروابط التالية:
� www.sataclub.com.sa

� https://twitter.com/sasco_ksa

� https://twitter.com/SATAclub

� https://twitter.com/sasco_palm

� https://www.facebook.com/SaudiAutomotiveServicesCo/?fr

ef=ts

� https://www.facebook.com/Sataksa/

� https://www.facebook.com/Sasco-palm-613438065491715/

� https://www.facebook.com/Super-8-Hotel-

Riyadh-1777669312470879/

� http://instagram.com/sasco_ksa

� http://instagram.com/sata_ksa

� http://instagram.com/sasco_palm

� http://instagram.com/super8.riyadh

� http://cutt.us/dxrT

�  www.youtube.com/sasasco

� www.flickr.com/photos/sasco

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

� https://appsto.re/sa/BVIaH.i

� https://appsto.re/sa/Hg1Ocb.i
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مجلس اإلدارة واللجان

تشكيل المجلس 

تولى مجلس اإلدارة الحالي إدارة الشركة للدورة الثانية عشرة إعتبارًا من تاريخ 2018/06/30م ولمدة ثالث سنوات تنتهي في 2021/06/29م .

تصنيف األعضاء 

 تصنيف العضويةالمنصباالسمم

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

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

غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارة ـ رئيس لجنة المراجعةاألستاذ/ ناصر بن عبد اهلل العوفي3

غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارة ـ عضو لجنة المكافآت والترشيحاتاألستاذ/ سليمان بن علي الخضير4

غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارة ـ عضو لجنة المكافآت والترشيحاتاألستاذ/ ماجد بن محمد العثمان5

تنفيذيعضو مجلس اإلدارة ـ عضو اللجنة التنفيذية – الرئيس التنفيذياألستاذ/ رياض بن صالح المالك6

مستقلعضو مجلس اإلدارة ـ رئيس لجنة المكافآت والترشيحاتاألستاذ/ علي بن محمد أبا الخيل7

مستقلعضو مجلس اإلدارة ـ عضو لجنة المراجعةاألستاذ/ فواز بن سليمان الراجحي8

مستقلعضو مجلس اإلدارة ـ عضو اللجنة التنفيذيةاألستاذ/ ماجد بن ناصر السبيعي9

مجلس اإلدارة واللجان
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مكافآت كبار التنفيذيين
التنفيذي  الرئيس  فيهم  بما  والتعويضات  المكافآت  أعلى  تلقوا  ممن  بالشركة  التنفيذيين  كبار  من  لخمسة  صرفه  تم  ما  التالي  البيان  يوضح 

والمدير المالي خالل عام 2019م وذلك كما يلي:

مكافآت أعضاء اللجان
يوضح البيان التالي ما تم صرفه ألعضاء اللجان في الشركة خالل عام 2019م كما يلي:

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 2019م كما يلي:

* وفقًا للباب الثاني )المادة الثالثة( من الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والصادرة من هيئة السوق المالية، واستنادًا 
لسياسة المكافآت الخاصة بالشركة تصرف مكافأة سنوية للعضو المنتدب )مقابل األعمال والمناصب التنفيذية واإلدارية المكلف بها في الشركة كعضو منتدب( يتم تحديدها بقرار 

من مجلس اإلدارة بعد توصية من لجنة المكافآت، على أن يتم تجديد القرار مع كل دورة جديدة للمجلس.

البيان

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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ثانيًا : األعضاء غير التنفيذيين
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ثالثًا : األعضاء التنفيذيين
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البيان
المكافآت الثابتة

)عدا بدل حضور الجلسات(
المجموعبدل حضور جلسات

أعضاء اللجنة التنفيذية:

15.00015.000-األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي

15.00015.000-األستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي

15.00015.000-األستاذ/ رياض بن صالح المالك

12.00012.000-األستاذ/ ماجد بن ناصر السبيعي

57.00057.000-اإلجمالي

أعضاء لجنة المراجعة:

50.00021.00071.000األستاذ/ ناصر بن عبداهلل العوفي

50.00018.00068.000األستاذ/ فواز بن سليمان الراجحي

80.00021.000101.000األستاذ/ تركي بن محمد القريني

180.00060.000240.000اإلجمالي

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:

9.0009.000-األستاذ/ علي بن محمد أبا الخيل

12.00012.000-األستاذ/ سليمان بن علي الخضير

12.00012.000-األستاذ/ ماجد بن محمد العثمان

33.00033.000-اإلجمالي

*
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سياسة المكافآت
وكبار  المنبثقة  واللجان  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  صرفه  تم  لما  وفقًا 

التنفيذيين ، فإن سياسة المكافآت تنص على:
صرف بدل حضور اجتماعات ألعضاء مجلس اإلدارة  قدره 3 آالف ريال  �

)لكل عضو/للجلسة الواحدة(.
من  � بقرار  تحديدها  يتم  المنتدب  للعضو  سنوية  مكافأة  تصرف 

يتم  أن  على   ، المكافآت  لجنة  من  توصية  بعد   ، اإلدارة  مجلس 
أرباح  صافي  من   %3( للمجلس  جديدة  دورة  كل  مع  القرار  تجديد 
مليون  مبلغ  عن  يقل  ال  بما  مالي  عام  كل  نهاية  في  الشركة 

وثمانمائة ألف ريال(.
صرف بدل حضور اجتماعات ألعضاء اللجان  قدره 3 آالف ريال )لكل  �

عضو/للجلسة الواحدة(.
مجلس  � خــارج  من  المراجعة  لجنة  لعضو  سنوية  مكافأة  صرف 

اإلدارة قدرها 80 ألف ريال.
مجلس  � داخل  من  المراجعة  لجنة  ألعضاء  سنوية  مكافأة  صرف 

اإلدارة قدرها 50 ألف ريال.
فيها  � تراعى  آللية  وفقًا  التنفيذي  للرئيس  سنوية  مكافأة  تصرف 

، وبما ال يتعارض مع عقد العمل الخاص به،  األداء الكمي والنوعي 
العضو  من  بتوصية  المكافآت  لجنة  من  اآللية  هذه  إعتماد  ويتم 

المنتدب للشركة.
حوافز  � سياسات  لدليل  وفقًا  التنفيذيين  كبار  مكافأة  تصرف 

ما  مع  يتعارض  ال  وبما   ، بالشركة  الموظفين  وعموالت  ومكافآت 

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين 
يبين الجدول التالي عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها على النحو التالي:

إقرارات المجلس 
أن سجالت الحسابات ُأعّدت بالشكل الصحيح.  �
أن نظام الرقابة الداخلية ُأعّد على أسس سليمة وُنّفذ بفاعلية. �
أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. �

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

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

في األرباح.
ال يوجد وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق  �

مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها 
أو منحتها الشركة خالل السنة المالية الحالية ، وال يوجد أي عوض 

حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.
دين  � أدوات  بموجب  إكتتاب  أو  تحويل  حقوق  ألي  وصف  يوجد  ال 

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

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

لمصلحة  � الشركة  أنشأتها  إحتياطيات  أو  استثمارات  أي  يوجد  ال 
موظفيها.

لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون 5% أو أكثر من أسهم  �
أو  العامة  الجمعية  بإنعقاد  طلبًا  الحسابات  مراقب  أو  الشركة 

إضافة بند إلى جدول أعمال الجمعية خالل السنة المالية الحالية.

اإلدارة  م��ج��ل��س  إت��خ��ذه��ا  ال��ت��ي  اإلج������راءات 
علمًا  التنفيذيين(  غير  )خاصة  أعضائه  إلحاطة 
حيال  وملحوظاتهم  المساهمين  بمقترحات 

الشركة وأدائها
بشئون  � مختصة  كإدارة  بالشركة  المستثمرين  عالقات  إدارة  تقوم 

المساهمين بتلقي مقترحات المساهمين »إن وجدت« ورفعها إلى 
وإتخاذ  المجلس  اجتماعات  خالل  مناقشتها  ليتم  اإلدارة  مجلس 

القرار المناسب.
حيال  � المساهمين  من  مالحظات  أو  مقترحات  أي  للشركة  ترد  لم 

الشركة وأدائها خالل العام المالي الحالي بخالف ما تم مناقشته 
بمحاضر  إدراجه  وتم  للمساهمين  العامة  الجمعيات  باجتماعات 

تلك االجتماعات.
في حال وجود أي مقترحات أو مالحظات حيال أداء الشركة ، فإن  �

اجتماعات  أجندة  ضمن  من  تناقش  والمالحظات  المقترحات  هذه 
مجلس اإلدارة الدورية.

� 

التي إعتمد عليها مجلس اإلدارة في  الوسائل 
تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه

أداء  لتقييم  الالزمة  اآللية  اإلدارة  مجلس  إعتمد  2019م  عام  خالل 
المجلس ولجانه وأعضائه ، وذلك بناًء على توصية من لجنة المكافآت 
دوري  بشكل  اآللية  لهذه  وفقًا  األداء  تقييم  وسيتم  والترشيحات، 

إعتبارًا من العام القادم.

يتخذ  بحيث  اإلدارة  لمجلس  الخارجي  التقييم  اآللية  هذه  وتتضمن 
المجلس الترتيبات الالزمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة 

كل ثالث سنوات أو متى ما دعت الضرورة.

تنص عليه عقود العمل الخاصة بهم ، ويتم إعتماد المكافآت قبل 
صرفها من لجنة المكافآت بعد توصية من إدارة الشركة.

ويمكن اإلطالع على سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان  �
المنبثقة من المجلس وكبار التنفيذيين المنشورة بموقع الشركة 
العامة  الجمعية  من  عليها  والموافق   )www.sasco.com.sa(

العادية )السادسة والثالثون( المنعقدة في 24 ديسمبر 2017م.
 

اإلنحراف عن سياسة المكافآت
المكافآت  وسياسة  الممنوحة  المكافآت  بين  إنحراف  أي  يوجد  ال 
المعمول بها سواء كان ذلك ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة 

أو كبار التنفيذيين.

اجتماعات المجلس 
خصص أعضاء مجلس اإلدارة الوقت الكافي لإلطالع بمسؤولياتهم 
على  المجلس  حرص  وقد   ، ولجانه  المجلس  الجتماعات  والتحضير 
جدولة جلساته والتحضير الجتماعات المجلس قبل الجلسات بوقت 
االجتماعات  بحضور  المجلس  أعضاء  جميع  إلتزام  من  والتأكد  كاف 

ومناقشة كافة األجندة المطروحة.

ويبين الجدول التالي سجل حضور األعضاء الجتماعات مجلس اإلدارة 
خالل عام 2019م على النحو التالي:

?  تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة للمساهمين هو 22 أبريل 2019م.

?  لم يسبق أن تقدم أي عضو من األعضاء بطلب مكتوب لعقد اجتماع للمجلس خالل عام 2019م ، كما لم يسبق أن أعترض أي عضو من األعضاء على جدول أعمال المجلس وقراراته.

 حضور أصالة                                    × تفويض أحد أعضاء المجلس

اسم العضوم

عدد االجتماعات )4( اجتماع

نسبة الحضور اجتماع رقم )1(
2019/03/19م

اجتماع رقم )2(
2019/04/29م

اجتماع رقم )3(
2019/10/28م

اجتماع رقم )4(
2019/12/22م

األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي1
عبر الهاتف 

المرئي
عبر الهاتف 

المرئي
عبر الهاتف 

المرئي
عبر الهاتف 

المرئي
%100

üüüü%100األستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي 2

üüüü%100األستاذ/ ناصر بن عبد اهلل العوفي3

üüüü%100األستاذ/ سليمان بن علي الخضير4

üüüü%100األستاذ/ ماجد بن محمد العثمان5

üüüü%100األستاذ/ رياض بن صالح المالك6

üüüü%100األستاذ/ علي بن محمد أبا الخيل7

üüüü%100األستاذ/ فواز بن سليمان الراجحي8

üü%50إعتذرإعتذراألستاذ/ ماجد بن ناصر السبيعي9

أسباب الطلبتاريخ الطلبم.

متابعة التغير في سجل المساهمين2019/03/18م1

اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشرة2019/03/28م2

مستحقي األرباح عن عام 2018م2019/04/25م3

متابعة التغير في سجل المساهمين2019/07/09م4

متابعة التغير في سجل المساهمين2019/08/28م5

متابعة التغير في سجل المساهمين2019/09/29م6

متابعة التغير في سجل المساهمين2019/10/10م7

متابعة التغير في سجل المساهمين2019/12/31م8
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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 
لالستثمار  نهاز  شركة 
بــغــرض اســتــخــدامــهــا 
اسطول  لشركة  كمقر 
تابعة(  )شــركــة  النقل 

وسكن للعمالة.

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

المال(
سلطان بن محمد الحديثي

رأس  من   %0.02 ويمتلك  اإلدارة  بمجلس  )عضو 
المال(

العقد  قيمة 
576 ألف ريال 

سنويًا.

سنة

üü

ش������رك������ة 
داك�������������ن 

اإلعالمية

وأعمال  خدمات  تقديم 
ــة  ــاي ــدع ـــي مـــجـــال ال ف

واإلعالن.

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

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

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

دعاية  أعمال 
وإعالن بمبلغ 
71.2 ألف ريال.

سنة

üü

ش������رك������ة 
ُم���ل���ك���ي���ة 

لالستثمار

مــحــفــظــة  إدارة 
ــة بــشــركــة  ــاري ــم ــث ــت اس

األهلي المالية.

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

المال(
سليمان بن علي الخضير

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

)يمتلك 0.67% من رأس المال(
سلطان بن محمد الحديثي

رأس  من   %21.45 ويمتلك  اإلدارة  بمجلس  )عضو 
المال(

إدارة  ــد  ــق ع
مــحــفــظــة 
 50 ــة  ــم ــي ــق ب

مليون ريال.

ــــي  ــــه ــــت ــــن ت
ـــــإشـــــعـــــار  ب
مدته  خطي 

30 يومًا

ــــد  ــــوج ي ال 
تــــعــــامــــالت 
خـــــالل عـــام 

2019م

üü

شركة نهاز 
لالستثمار

زيتي  شــركــة  استئجار 
ــلــخــدمــات الــبــتــرولــيــة  ل
من   )2  ،  1( رقم  محطة 

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( .

العقد  قيمة 
1.1 مليون ريال 

سنويًا.

ـــــــس  ـــــــم خ
ســـــــنـــــــوات 
من  إعـــتـــبـــارًا 
2م  0 1 8 /0 1 /0 1
ــــــة  ــــــل قــــــاب

للتجديد

üü

ن����ج����م����ة 
ال���م���دائ���ن 

للعقارات

زيتي  شــركــة  استئجار 
ــلــخــدمــات الــبــتــرولــيــة  ل
من   )8( رقـــم  محطة 
المدائن  نجمة  شركة 

للعقارات.

إبراهيم بن محمد الحديثي
المدائن  نجمة  شــركــة  إدارة  مجلس  رئــيــس 
مباشرة  وغير  مباشرة  حصة  )يمتلك  للعقارات 

97.75% من رأس مالها(.
ماجد بن محمد العثمان

المدائن  نجمة  شــركــة  إدارة  مجلس  عضو 
للعقارات.

سلطان بن محمد الحديثي
نجمة  مجموعة  شركة  إدارة  مجلس  عضو 

المدائن.

العقد  قيمة 
ريال  ألف   300

سنويًا.

سنة

üü

مدة العقدالبيانذوي العالقةالعقود/األعمالالجهة
تبليغ

المجلس
تبليغ

الجمعية

شركة زوايا 
العقارية

زيتي  شــركــة  استئجار 
ــلــخــدمــات الــبــتــرولــيــة  ل
من   )9( رقـــم  محطة 

شركة زوايا العقارية.

إبراهيم بن محمد الحديثي
رئيس مجلس إدارة شركة زوايا العقارية )يمتلك 
رأس  من   %42.96 مباشرة  وغير  مباشرة  حصة 

مالها(.
ماجد بن محمد العثمان

عضو مجلس إدارة شركة زوايا العقارية )يمتلك 
حصة 0.29% من رأس مالها(.

سلطان بن محمد الحديثي
)يمتلك  العقارية  زوايا  لشركة  المنتدب  العضو 

1.8% من رأس مالها(.

العقد  قيمة 
ريال  ألف   350

سنويًا.

ــر  ــي ــغ ــــــم ت ت
العقد  مـــدة 
ثالثة  لتكون 
تجدد  أشــهــر 
تلقائي بقيمة 
ريــال  ألــف   300
ـــخ  ـــاري مـــــن ت

2019/06/25م

üü

ش������رك������ة 
ن����ج����م����ة 
ال���م���دائ���ن 

للعقارات

زيتي  شــركــة  استئجار 
ــلــخــدمــات الــبــتــرولــيــة  ل
من   )10( رقـــم  محطة 
المدائن  نجمة  شركة 

للعقارات.

إبراهيم بن محمد الحديثي
المدائن  نجمة  شــركــة  إدارة  مجلس  رئــيــس 
مباشرة  وغير  مباشرة  حصة  )يمتلك  للعقارات 

97.75% من رأس مالها(.
ماجد بن محمد العثمان

المدائن  نجمة  شــركــة  إدارة  مجلس  عضو 
للعقارات.

سلطان بن محمد الحديثي
نجمة  مجموعة  شركة  إدارة  مجلس  عضو 

المدائن.

العقد  قيمة 
ريال  ألف   800

سنويًا.

ـــــــس  ـــــــم خ
ســـــــنـــــــوات 
من  إعـــتـــبـــارًا 
2015م  /04 /29
ــــــة  ــــــل قــــــاب

üüللتجديد

ش������رك������ة 
ن����ج����م����ة 
ال���م���دائ���ن 

للعقارات

زيتي  شــركــة  استئجار 
ــلــخــدمــات الــبــتــرولــيــة  ل
من   )11( رقـــم  محطة 
المدائن  نجمة  شركة 

للعقارات.

إبراهيم بن محمد الحديثي
المدائن  نجمة  شــركــة  إدارة  مجلس  رئــيــس 
مباشرة  وغير  مباشرة  حصة  )يمتلك  للعقارات 

97.75% من رأس مالها(.
ماجد بن محمد العثمان

المدائن  نجمة  شــركــة  إدارة  مجلس  عضو 
للعقارات.

سلطان بن محمد الحديثي
نجمة  مجموعة  شركة  إدارة  مجلس  عضو 

المدائن.

العقد  قيمة 
ريال  ألف   250

سنويًا.

سنة

üü

شركة نهاز 
لالستثمار

مــشــتــريــات وقــــود من 
للخدمات  زيتي  شركة 
البترولية من قبل 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  بلغت  
ــات  ــري ــت ــش م
ت  قا و لمحر ا
خــــالل عــام 
مبلغ  2019م 
ألـــف   56.7

ريال.

سنة

üü
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ü   تم التبليغ.

، وسيتم أخذ  أبريل 2019م  بتاريخ 22  الثالثة عشرة المنعقدة  كافة األعمال والعقود أعاله تمت الموافقة عليها والترخيص بها لعام قادم في اجتماع الجمعية العامة غير العادية   ?

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

ال توجد شروط تفضيلية لهذه العقود واألعمال.  ?

بخالف ما ذكر أعاله ، ال توجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذو عالقة.  ?

مدة العقدالبيانذوي العالقةالعقود/األعمالالجهة
تبليغ

المجلس
تبليغ

الجمعية

ش������رك������ة 
م��ج��م��وع��ة 
ن����ج����م����ة 

المدائن 

مــشــتــريــات وقــــود من 
للخدمات  زيتي  شركة 
قبل  ـــن  م ــة  ــي ــرول ــت ــب ال
نجمة  مجموعة  شركة 

المدائن.

إبراهيم بن محمد الحديثي
رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن 
من   %97.75 مباشرة  وغير  مباشرة  حصة  )يمتلك 

رأس مالها( .
ماجد بن محمد العثمان

العضو المنتدب لشركة مجموعة نجمة المدائن.
سلطان بن محمد الحديثي

عضو مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن.

قيمة  بلغت 
ــات  ــري ــت ــش م
ت  قا و لمحر ا
خــــالل عــام 
مبلغ  2019م 
ــف  أل  154.2

ريال.

سنة

üü

أ.م�����اج�����د 
العثمان

مــشــتــريــات وقــــود من 
للخدمات  زيتي  شركة 
ــن قــبــل أ.  الــبــتــرولــيــة م

ماجد العثمان.

قيمة ماجد بن محمد العثمان بلغت  
ــات  ــري ــت ــش م
ت  قا و لمحر ا
خــــالل عــام 
مبلغ  2019م 

10 ألف ريال.

سنة

üü

شركة زوايا 
العقارية

مــشــتــريــات وقــــود من 
للخدمات  زيتي  شركة 
البترولية من قبل شركة 

زوايا العقارية.

إبراهيم بن محمد الحديثي
)يمتلك  العقارية  زوايا  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 
حصة مباشرة وغير مباشرة 42.96% من رأس مالها(.

ماجد بن محمد العثمان
)يمتلك  العقارية  زوايا  شركة  إدارة  مجلس  عضو 

حصة 0.29% من رأس مالها.
سلطان بن محمد الحديثي

 %1.8 )يمتلك  العقارية  زوايا  لشركة  المنتدب  العضو 
من رأس مالها(.

قيمة  بلغت  
ــات  ــري ــت ــش م
ت  قا و لمحر ا
خــــالل عــام 
مبلغ  2019م 

8,483 ريال.

سنة

üü

شركة زوايا 
العقارية

إعالنية  لــوحــات  تأجير 
 )9( ـــــم  رق ــة  ــط ــح ــم ب
ــن قــبــل شــركــة زوايـــا  م

العقارية.

إبراهيم بن محمد الحديثي
)يمتلك  العقارية  زوايا  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 
حصة مباشرة وغير مباشرة 42.96% من رأس مالها(.

ماجد بن محمد العثمان
)يمتلك  العقارية  زوايا  شركة  إدارة  مجلس  عضو 

حصة 0.29% من رأس مالها.
سلطان بن محمد الحديثي

 %1.8 )يمتلك  العقارية  زوايا  لشركة  المنتدب  العضو 
من رأس مالها(.

خالل  بلغت 
2019م  عـــام 
 12.5 قــيــمــة 

ألف ريال.

سنة )تم 
اإلخالء في 

2019/06/25م(

üü

ش������رك������ة 
بوابة المرح

سكنية  غرف   )10( تأجير 
من    )2( رقــم  بمحطة 

قبل شركة بوابة المرح.

إبراهيم بن محمد الحديثي
)يمتلك  المرح  بوابة  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 
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.

خالل  بلغت 
2019م  عـــام 
ألف   50 مبلغ 

ريال.

سنة

üü
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اللجنة التنفيذية 
تضم كل من : 

األستاذ/  إبراهيم بن محمد الحديثي
رئيس مجلس  اإلدارة | رئيس اللجنة التنفيذية 

المؤهالت والخبرات:
رجــل أعمال ، الشــهادة الثانويــة ، خبرة أكثر مــن ثمانية وثالثين 
عامًا في مجال إدارة الشــركات ، شــغل عدد من المناصب من 
ضمنها نائب رئيس مجلس الغرف التجارية الســعودية ، شــارك 
فــي العديد مــن مجالــس إدارات شــركات مســاهمة مدرجة 
وغير مدرجة في الســوق المالية السعودية مثل شركة نجمة 
المدائــن وشــركة أكــوان العقاريــة وشــركة إبراهيــم محمد 
الحديثي لالستثمار وشركة زوايا العقارية وشركة نهاز لالستثمار 
وغيرها من الشــركات التي تعمل في مجال العقار والخدمات 

واالستثمار والخدمات المالية داخل وخارج المملكة.

الوظائف الحالية :
� رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن.

�  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.
الوظائف السابقة :

� 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
المنتدب | عضــو  اإلدارة  | العضــو  رئيــس مجلــس  نائــب 

اللجنة التنفيذية
المؤهالت والخبرات:

بكالوريوس في المحاســبة مع مرتبة الشرف من جامعة 
الملك سعود ، ماجستير في إدارة األعمال )MBA( من كلية 
لندن لألعمال، تقلد مناصب قيادية في عدد من الشركات 
العامــة والخاصة فــي المملكة العربية الســعودية ، لديه 
خبرة في إعادة هيكلة الشركات والتخطيط االستراتيجي 
إضافة إلى إدارة االســتثمارات في األوراق المالية والملكية 
الخاصة واالســتثمار العقاري ، شــارك في عضوية مجالس 
اإلدارات واللجان في عدد من الشركات المساهمة العامة 
والخاصة منها: الشركة الكيميائية السعودية، شركة نهاز 
لالستثمار، شــركة زوايا العقارية، مجموعة نجمة المدائن، 
شركة الشرق األوســط للبطاريات )ميبكو(، شركة ُملكّية 

لالستثمار، شركة اتحاد مصانع األسالك )أسالك(.

الوظائف الحالية:
لخدمات  السعودية  للشركة  المنتدب  � العضو 

         السيارات والمعدات .
� عضو مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن.

� نائب رئيس مجلس إدارة شركة زوايا العقارية.
� عضو مجلس إدارة شركة ُملكية لالستثمار.

� عضو مجلس إدارة شركة نهاز لالستثمار.
الوظائف السابقة:

� 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:

بكالوريوس فــي إدارة األعمال من جامعــة الملك عبدالعزيز، 
له خبرة طويلة في مجال إدارة الشــركات وخصوصًا شركات 
محطات الوقود ، شغل منصب مدير عام شركة التسهيالت 
للتســويق المحــدودة ، ونائــب المديــر العام لشــركة الرياض 

للتعمير ، وتولى عضوية مجلس إدارة العديد من الشركات.

الوظائف الحالية:
� الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لخدمات 

السيارات والمعدات )ساسكو(.
الوظائف السابقة:

� مدير عام شركة التسهيالت للتسويق المحدودة.
� نائب المدير العام لشركة الرياض للتعمير.

� مدير إدارة التسويق بالشركة العقارية السعودية.
� مدير المبيعات بالشركة السعودية للفنادق.

� رئيس المجلس الجمركي باإلتحاد الدولي للسيارات.
� رئيس اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود 

بمجلس الغرف السعودية.

األستاذ/ ماجد بن ناصر السبيعي
عضو مجلس اإلدارة  | عضو اللجنة التنفيذية

 المؤهالت والخبرات:
بكالوريــوس فــي العلــوم االقتصاديــة من جامعــة الملك 
ســعود ، خبرة أكثر من ستة عشــر عامًا في إدارة الشركات، 
تولــى العديــد مــن المناصــب القياديــة كمديــر المشــاريع 
العقارية بشركة ناصر بن محمد السبيعي وأوالده لالستثمار، 
ومحلل مالي شــركة مورجان ســتانلي ، مدير إداري شــركة 
مورجــان ســتانلي. ويعمل حاليــًا الرئيس التنفيذي لشــركة 

ناصر بن محمد السبيعي وأوالده لالستثمار.

       الوظائف الحالية:
� الرئيس التنفيذي لشركة ناصر بن محمد السبيعي 

وأوالده لالستثمار.
� عضو مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير.

الوظائف السابقة:
� مدير المشاريع العقارية بشركة ناصر بن محمد 

السبيعي وأوالده لالستثمار.
� محلل مالي شركة مورجان ستانلي.

� مدير إداري شركة مورجان ستانلي.

االختصاصات والمهام
دراسة الخطط االستراتيجية والتشغيلية والميزانيات الخاصة بالشركة  �

وإبداء الرأي لعرضها على مجلس اإلدارة. 
الجديدة  � االقتصادية  للمشاريع  االقتصادية  الجدوى  دراسات  مراجعة 

ورفع التوصيات. 
األهمية  � ذات  الموضوعات  حول  المبدئية  الموافقات  وتقديم  دراسة 

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

 ، للشركة  التنفيذي  والرئيس  المنتدب  العضو  صالحية  نطاق  خــارج 
باالستثمارات  عالقة  لها  مواضيع  على  المسائل  تلك  تشتمل  وقد 
الرأسمالية  والنفقات  المعلومات  وتقنية  والتعويض  البشرية  والموارد 

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. ?
وبتحديد  ? باالستثمارات  المتعلقة  المدى  طويلة  واألهــداف  السياسات 

مستويات تحمل المخاطر وتنوع األصول وعمالت االستثمار واإلختيار بين 
االستثمار داخليًا وخارجيًا.

تحديد طبيعة ترتيبات إدارة االستثمار والوصاية عليها. ?
تعيين مدراء وأمناء المحافظ االستثمارية وتقييم أدائهم بشكل دوري. ?
تحديد كيفية ومدى تكرار قياس تحليل األداء. ?
الموافقة على مختلف عمليات االستثمار حسب السياسة االستثمارية  ?

في  الموافقة  صالحيات  تخويل  التنفيذية  للجنة  ويمكن   ، المحددة 
إما  لممارستها  المالي  التنفيذي/المدير  للرئيس  معينة  مالية  حدود 

بالتضامن أو على إنفراد وفقًا لشروط التفويض الممنوح.
مراجعة ودراسة السياسة االستثمارية للشركة بناء على تقييم األداء. ?
المنفذة  ? االستثمار  استراتيجيات  نجاح  لتحديد  االستثمار  نتائج  تقييم 

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

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

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

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

إجراء اإلتصاالت مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية واألهلية  �
لتذليل الصعاب التي تعترض أعمال الشركة وشرح برامجها للمسؤولين.

القرارات  � واتخاذ  الشركة  مشاريع  جميع  تنفيذ  ومتابعة  مراجعة 
بموجب الصالحيات المفوضة لها ، ومناقشة المعوقات التي تصادف 
معالجتها  وسبل  مسبباتها  واستجالء  المختلفة  المشاريع  تنفيذ 

والتوصية بالحلول المناسبة لها.

تقويم التصاميم والمواصفات الفنية وإبداء التوصيات المناسبة. �
اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الموضوعات التي يفوض مجلس اإلدارة  �

اللجنة بمناقشتها واإلطالع عليها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
القيام بكل ما من شأنه أن يدفع العمل ويحقق أغراض الشركة في  �

حدود األنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من المجلس.
القيام بعمليات الشراء واالستحواذ على المحطات القائمة أو األراضي  �

لغرض إنشاء محطات عليها في حدود صالحياتها.
بتحقيق  � تتعلق  والتي  الشركة  إدارة  تقدمها  التي  المقترحات  دراسة 

القرار  واتخاذ  والتشغيلية  والمالية  اإلدارية  بأعمالها  أو  الشركة  أغراض 
الرفع إلى المجلس  أو  التنفيذ  التنفيذية من سرعة  الذي يمكن اإلدارة 

فيما تراه اللجنة ضروريا.
أو  � للدراسة  المجلس  رئيس  أو  المجلس  يحيلها  التي  باألعمال  القيام 

التنفيذ.

أهم المنجزات
تعديل الئحة عمل اللجنة التنفيذية وموافقة المجلس على التعديالت. �
متابعة أراضي ومواقع الشركة مع الجهات المعنية. �
متابعة عملية االستحواذ على مواقع جديدة للشركة. �
اعتماد الموازنة التقديرية للشركة وشركاتها التابعة والرفع بالتوصيات  �

إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها.
متابعة األداء المالي والتشغيلي للشركة وشركاتها التابعة. �
إلى  � بشأنها  التوصيات  ورفع  بها  والسيولة  الشركة  استثمارات  تقييم 

مجلس اإلدارة.
متابعة مشروع بيع بعض مواقع الشركة وإعادة استئجارها. �
متابعة قضايا الشركة. �
متابعة أهداف وتوصيات الخطة االستراتيجية للشركة. �
متابعة األداء التشغيلي والمالي للشركات التابعة. �
متابعة تنفيذ مشاريع الشركة. �
متابعة تنفيذ المقر الرئيسي الجديد للشركة. �
ربح  � هامش  لتعديل  المعنية  الجهات  مع  التواصل  مراحل  متابعة 

الوقود.
استئجارها  � عقود  تمديد  على  والعمل  العاملة  المواقع  دراســة 

وتخفيضها.
التوصية بشأن اتفاقيات التسهيالت البنكية. �
دراسة الفرص االستثمارية المتاحة للشركة. �
اعتماد خطة اللجنة لعام 2020م من مجلس اإلدارة. �

االجتماعات
عام  خالل  التنفيذية  اللجنة  اجتماعات  حضور  سجل  التالي  الجدول  يبين 

2019م على النحو التالي:

 حضور أصالة.

اسم العضوم
عدد االجتماعات )5( اجتماع

نسبة الحضور اجتماع رقم )1(
2019/03/18م

اجتماع رقم )2(
2019/04/28م

اجتماع رقم)3(
2019/07/09م

اجتماع رقم )4(
2019/10/28م

اجتماع رقم )5(
2019/12/22م

100%عبر الهاتف المرئيعبر الهاتف المرئيعبر الهاتف المرئيعبر الهاتف المرئيعبر الهاتف المرئياألستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي - رئيس اللجنة1

üüüüü%100األستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي - عضو اللجنة2

üüüüü%100األستاذ/ رياض بن صالح المالك - عضو اللجنة3

üüü%80إعتذرüاألستاذ/ ماجد بن ناصر السبيعي - عضو اللجنة4
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لجنة المراجعة 
تضم كل من : 

األستاذ/ناصر بن عبدالله العوفي  
عضو مجلس اإلدارة |  رئيس لجنة المراجعة

المؤهالت والخبرات:
شــهادة الماجســتير في المحاســبة وشــهادة ماجستير في 
إدارة األعمــال مــن جامعة جنوب نيوهامبشــير فــي الواليات 
المتحــدة األمريكية باإلضافــة إلى شــهادة البكالوريوس في 
المحاســبة من جامعة الملك ســعود ، وخبرة أكثــر من إثنين 
وثالثيــن عامــًا في إدارة الشــركات المســاهمة واالستشــارات 
المالية واإلدارية واالستراتيجية، شارك في العديد من مجالس 
إدارات شــركات مســاهمة واللجــان التابعــة للمجلــس )لجنة 
المراجعة( مثل شــركة الجوف الزراعية وشركة طيبة وشركة 

أسمنت المتحدة الصناعية.

       الوظائف الحالية:
بشركة  المراجعة  لجنة  ورئــيــس  إدارة  مجلس  عضو   �

األسمنت المتحدة الصناعية.
عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة تكافل   �

الراجحي
رئيس لجنة المراجعة بشركة الخزف السعودي.  �

        الوظائف السابقة:
رئيس لجنة المراجعة بشركة الجوف الزراعية.  �

عضو لجنة المراجعة بشركة طيبة القابضة.  �
بالشركة  واالستثمار  واإلداريــة  المالية  الشئون  إدارة  مدير   �

السعودية للصناعات الدوائية.
بالشركة  واإلداريــة  المالية  للشئون  العام  المدير  مساعد   �

السعودية لتجارة المواشي.
مدير إدارة الشئون المالية واإلدارية بشركة طيبة لالستثمار.  �

األستاذ/ فواز بن سليمان الراجحي
عضو مجلس اإلدارة | عضو لجنة المراجعة

المؤهالت والخبرات:
بكالوري��وس ف��ي تخص��ص المحاس��بة وتخص��ص إدارة نظ��م 
المعلوم��ات من جامع��ة الملك فهد للبت��رول والمعادن ، حصل 
على درجة الماجس��تير في إدارة األعمال من جامعة س��تانفورد 
بالواليات المتحدة األمريكية ، رئيس مجلس اإلدارة لشركة إتحاد 
الراجحي لالس��تثمار القابضة ، وهي ش��ركة اس��تثمارية تس��تثمر 
في األس��واق المالية والصفقات الخاصة عل��ى الصعيد المحلي 
واإلقليمي والدولي وقد تولى قيادة وتوجيه جهود الشركة منذ 
تأسيسها معتمدًا اس��تراتيجية تنويع المحفظة االستثمارية من 
خالل إختيار مدروس لألس��واق والصناع��ات في مناطق جغرافية 
مختارة م��ع التركيز على التكنولوجيا الناش��ئة والعقارات المدرة 
للدخ��ل ، كما أنه عض��و مجلس إدارة ولجن��ة المراجعة في عدد 
من الشركات المس��اهمة ، وأمضى أكثر من عقد من الزمن في 
العمل المصرفي حيث ش��غل العديد من المناصب في مصرف 
الراجح��ي بقس��م تمويل الش��ركات وش��ارك في تأس��يس إدارة 
قروض الش��ركات واإلكتتابات التمويلية للشركات الكبرى ، وكان 
الرئي��س المس��ؤول عن ع��ن تأس��يس إدارة األس��هم واإلكتتابات 

الخاصة في شركة الراجحي كابيتال.

       الوظائف الحالية:
رئيس مجلس إدارة شركة إتحاد الراجحي  �

عضو مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة.  �
رئيس مجلس إدارة شركة راج العقارية.  �

الرئيس التنفيذي لشركة إتحاد الراجحي.  �
الوظائف السابقة:

رئيس عمليات الطرح الخاص بشركة الراجحي المالية.  �
مدير المبيعات والتوزيع بشركة الراجحي المالية.  �

رئي��س فري��ق الخدم��ات المصرفي��ة للش��ركات بمص��رف   �
الراجحي.

كبير محللي اإلئتمان بمصرف الراجحي.  �
محلل نظم بشركة بروكتر أند غامبل.  �

األستاذ/ تركي بن محمد القريني
عضو من خارج المجلس
المؤهالت والخبرات:

بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود ،  ماجستير 
ف��ي اإلدارة المالي��ة من جامع��ة س��دني للتكنولوجيا باس��تراليا 
، ش��هادة إختب��ار هيئ��ة الس��وق المالي��ة التأهيلي��ة للتعامل في 
األوراق المالية )CME-1( . خبرة في الحوكمة وقياس مس��تويات 
اإللتزام في الشركات وتقييم وتطوير أنظمة حوكمة الشركات 
والهي��اكل التنظيمي��ة واللوائ��ح التنظيمية  للقط��اع الحكومي 
والشركات المساهمة المدرجة والغير مدرجة ، كما له خبرة في 
مجال المراجعة الداخلي��ة وتقييم وتصميم وتنفيذ أطر اإللتزام 

وإدارة المخاطر .

الوظائف الحالية:
الــشــركــات  ــي  ف ومتخصص  وإلـــتـــزام  حــوكــمــة  مستشار   �

)تداول(. السعودية  المالية  السوق  في  المدرجة  المساهمة 

الوظائف السابقة:
السوق  هيئة   - الشركات  حوكمة  بقواعد  اإللتزام  مدير   �

المالية.
مدير معايير حوكمة الشركات – هيئة السوق المالية.  �

 – اإلدارة  مجلس  سر  وأمين  الحوكمة  إدارة  عام  مدير   �

شركة جبل عمل.
الوطنية  الشركة   – والمخاطر  الحوكمة  إدارة  عام  مدير   �

لإلسكان.

اإلختصاصات والمهام
دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على  �

نزاهتها  لضمان  شأنها  في  والتوصية  رأيها  وإبــداء  اإلدارة  مجلس 
وعدالتها وشفافيتها.

إبداء الرأي الفني – بناًء على طلب مجلس اإلدارة – فيما إذا كان تقرير  �
مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة 
تقييم  والمستثمرين  للمساهمين  تتيح  التي  المعلومات  وتتضمن 

المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تضمنتها التقارير المالية. �
من  � أو  للشركة  المالي  المدير  يثيرها  مسائل  أي  في  بدقة  البحث 

يتولى مهامه أو مسؤول اإللتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
الواردة  � الجوهرية  المسائل  في  المحاسبية  التقديرات  من  التحقق 

في التقارير المالية.
الرأي  � وإبــداء  الشركة  في  المتبعة  المحاسبية  السياسات  دراســة 

والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.
دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في  �

الشركة.
ـــراءات  � اإلج تنفيذ  ومتابعة  الداخلية  المراجعة  تقارير  دراســـة 

التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
تقديم التوصية إلى مجلس اإلدارة بشان مدى الحاجة إلى مراجع  �

داخلي بالشركة.
أو  � الداخلية  المراجعة  إدارة  مدير  بتعيين  اإلدارة  لمجلس  التوصية 

المراجع الداخلي وإقتراح مكافآته.
وإدارة  � الداخلي  المراجع  وأنشطة  أداء  على  واإلشـــراف  الرقابة 

الالزمة  الموارد  توافر  من  للتحقق  الشركة  في  الداخلية  المراجعة 
وفعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها.

وعزلهم  � الحسابات  مراجعي  بترشيح  اإلدارة  لمجلس  التوصية 
إستقاللهم  من  التحقق  بعد  أدائهم  وتقييم  أتعابهم  وتحديد 

ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
التحقق من إستقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدى  �

القواعد والمعايير  اإلعتبار  ، مع األخذ في  المراجعة  فعالية أعمال 
ذات الصلة.

من  � والتحقق   ، وأعماله  الشركة  حسابات  مراجع  خطة  مراجعة 
عدم تقديمه أعمااًل فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة ، 

وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
اإلجابة عن إستفسارات مراجع حسابات الشركة. �
المالية  � القوائم  على  ومالحظاته  الحسابات  مراجع  تقرير  دراسة 

ومتابعة ما إتخذ بشأنها.
الشركة  � إتخاذ  من  والتحقق  الرقابية  الجهات  تقارير  نتائج  مراجعة 

اإلجراءات الالزمة بشأنها.
والسياسات  � والــلــوائــح  باألنظمة  الشركة  ــتــزام  إل مــن  التحقق 

والتعليمات ذات العالقة.
مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف  �

ذوي العالقة وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة.
إلى  � بشأنها  إجــراءات  إتخاذ  ضــرورة  ترى  مسائل  من  تــراه  ما  رفع 

مجلس اإلدارة ، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين إتخاذها.

أهم المنجزات
العامة  � الجمعية  إلى  ورفعه  السنوي  المراجعة  لجنة  تقرير  إعداد 

لمساهمي الشركة.
التوصيات  � ورفع  سنوية  والربع  السنوية  المالية  القوائم  دراســة 

بشأنها.
التأكد من استقاللية المراجع الخارجي للشركة. �
التوصية بإختيار المحاسبين القانونيين للشركة.  �
مراجعة هيكل إدارة المراجعة الداخلية ورفع التوصيات بشأن ذلك. �
متابعة خطة عمل المراجعة الداخلية بالشركة. �
التوصيات  � ورفع  المختلفة  الداخلية  المراجعة  تقارير  على  اإلطالع 

بشأنها.
متابعة تقارير تقييم المخاطر والتوصية بشأنها. �
الخاص  �  )16( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  تطبيق  في  التوصية 

بعقود اإليجار.
بعد  � الداخلية  المراجعة  إلدارة  مدير  تعيين  بخصوص  التوصية 

إستقالة شاغل الوظيفة.
اعتماد خطة اللجنة لعام 2020م من مجلس اإلدارة. �

االجتماعات
عام  خالل  المراجعة  لجنة  اجتماعات  حضور  سجل  التالي  الجدول  يبين 

2019م على النحو التالي:

 حضور أصالة.

اسم العضوم

عدد االجتماعات )7( اجتماع
نسبة 
الحضور

اجتماع رقم
)1(

2019/03/19م

اجتماع رقم 
)2(

2019/03/25م

اجتماع رقم 
)3(

2019/04/29م

اجتماع رقم 
)4(

2019/05/05م

اجتماع رقم 
)5(

2019/07/24م

اجتماع رقم 
)6(

2019/10/24م

اجتماع رقم 
)7(

2019/12/01م

1
األستاذ/ 

ناصر بن عبد اهلل العوفي
رئيس اللجنة

üüüüüüü%100

2
األستاذ/ 

فواز بن سليمان الراجحي
عضو اللجنة

ü
عبر الهاتف 

المرئي
عبر الهاتف 

المرئي
üüü85.71%إعتذر

3
األستاذ/ 

تركي بن محمد القريني
عضو من خارج المجلس

üüüüüüü%100
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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:
بكالوريــوس علــوم سياســية مــن كليــة العلــوم اإلداريــة 
)جامعة الملك ســعود( ، ماجســتير فــي اإلدارة الحكومية 
من جامعــة هارفارد بالواليات المتحدة األمركية ، ســكرتير 
معالي رئيس الديوان الملكي ، مســاعد مدير إدارة الشئون 
السياســية بالديوان الملكي ، ســكرتير ســمو رئيــس ديوان 
رئاســة مجلس الوزراء ، ُعين في مكتب ســمو النائب الثاني 
لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام. 
عمــل مستشــار إداري في اللجنــة العليا للتنظيــم اإلداري ، 

نائب رئيس مجلس المديرين بشركة سند لالستثمار.

الوظائف الحالية:
نائب رئيس مجلس المديرين بشركة سند لالستثمار.  �

الوظائف السابقة:
مساعد مدير إدارة الشئون السياسية بالديوان الملكي.  �

مستشار إداري في اللجنة العليا للتنظيم اإلداري.  �

األستاذ/ سليمان بن علي الخضير
عضو مجلس اإلدارة | عضو لجنة المكافآت والترشيحات

المؤهالت والخبرات:
شــهادة جامعيــة فــي العلــوم مــن الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة ، تقلد العديد من المناصــب اإلدارية حيث عمل 
مهندس حاســب آلي بوزارة الدفاع ثــم إنتقل إلى القطاع 
الخــاص كمدير فنــي لشــركة النهل للحاســب اآللي ، ثم 
مديــرأً للمبيعــات بشــركة النهــل للحاســب اآللــي ونائبــًا 
للمدير العام بها ، ويعمل حاليًا مديرًا عامًا لشــركة النهل 
للحاســب اآللــي . شــارك في العديــد من مجالــس إدارات 

شركات مساهمة.

الوظائف الحالية:
مدير عام شركة النهل للحاسب اآللي.  �

الوظائف السابقة:
مدير فني شركة النهل للحاسب اآللي.  �

مدير مبيعات شركة النهل للحاسب اآللي.  �

نائب المدير العام لشركة النهل للحاسب اآللي.  �

األستاذ/ ماجد بن محمد العثمان
عضو مجلس اإلدارة | عضو لجنة المكافآت والترشيحات

المؤهالت والخبرات:
رجـل أعمال ، الشـــهادة الثانوية ، لديه خـبرة تتجاوز 31 عامًا 
في مجــال العـقــارات والمـقــاوالت وخدمات الســـيارات ، 
العضــو المنتدب لشــركة مجموعة نجمة المدائن ، عضو 
مجلس إدارة شــركة إبراهيــم الحديثي لالســتثمار ، عضو 
مجلس  إدارة شركة بلدا للمجمعات التجارية  المتخصصة، 

عضو مجلس إدارة شركة زوايا العقارية.

الوظائف الحالية:
العضو المنتدب لشركة مجموعة نجمة المدائن.  �

عضو مجلس إدارة شركة زوايا العقارية.  �

التجارية  للمجمعات  بلدا  شركة  إدارة  مجلس  عضو   �

المتخصصة.
الحديثي  محمد  إبراهيم  شركة  إدارة  مجلس  عضو   �

لالستثمار.
المشاريع  نجمة  لشركة  المديرين  مجلس  رئيس   �

للمقاوالت.
رئيس مجلس المديرين لشركة بوابة المرح.  �

العضو المنتدب لشركة مجموعة نجمة المدائن.  �
الوظائف السابقة:

مدير عام مؤسسة نجمة المدائن للمقاوالت.  �

مدير عام مجموعة نجمة المدائن لخدمات السيارات.  �

االختصاصات والمهام
واللجان  � اإلدارة  مجلس  أعضاء  لمكافآت  واضحة  سياسة  ــداد  إع

المنبثقة من المجلس واإلدارة التنفيذية ، ورفعها إلى مجلس اإلدارة 
يراعى  أن  على   ، العامة  الجمعية  من  إلعتمادها  تمهيدًا  فيها  للنظر 
في تلك السياسة إتباع معايير ترتبط باألداء ، واإلفصاح عنها ، والتحقق 

من تنفيذها.
المكافآت  � وسياسة  الممنوحة  المكافآت  بين  العالقة  توضيح 

المعمول بها ، وبيان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة.
في  � فعاليتها  مدى  وتقييم   ، المكافآت  لسياسة  الدورية  المراجعة 

تحقيق األهداف المتوخاة منها.
واللجان  � اإلدارة  مجلس  أعضاء  بمكافآت  اإلدارة  لمجلس  التوصية 

المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقًا للسياسة المعتمدة.
إقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة  �

التنفيذية.
التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقًا  �

، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص  للسياسات والمعايير المعتمدة 
سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة.

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

مجلس  � ألعمال  تخصيصه  العضو  على  يتعين  الذي  الوقت  تحديد 
اإلدارة.

الخبرات  � أو  المهارات  من  الالزمة  لالحتياجات  السنوية  المراجعة 
المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.

 حضور أصالة.

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

وعدم  �  ، المستقلين  األعضاء  إستقالل  من  سنوي  بشكل  التحقق 
وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة 

شركة أخرى.
واألعضاء  � التنفيذيين  غير  واألعضاء  التنفيذيين  لألعضاء  وصف  وضع 

المستقلين وكبار التنفيذيين.
مجلس  � أعضاء  أحد  مركز  شغور  حال  في  الخاصة  اإلجــراءات  وضع 

اإلدارة أو كبار التنفيذيين.
الحلول  � وإقتراح   ، اإلدارة  مجلس  في  والقوة  الضعف  جوانب  تحديد 

لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

أهم المنجزات
التأكد من استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة. �
المراجعة الدورية لهيكل مجلس اإلدارة. �
التوصية بشأن صرف مكافأة العضاء مجلس اإلدارة. �
التوصية بشأن تعديل الئحتي عمل لجنة المكافآت ولجنة الترشيحات. �
التوصية بشأن تعيين بعض الوظائف القيادية بالشركة. �
اعتماد مكافآت وحوافز الشركة لعام 2018م. �
وعموالت  � ومكافآت  حوافز  سياسات  دليل  على  تعديالت  عمل 

الموظفين.
اعتماد خطة اللجنة لعام 2020م من مجلس اإلدارة. �

اسم العضوم

عدد االجتماعات )4( اجتماع

نسبة 
الحضور

اجتماع رقم 
)1(

2019/03/17م

اجتماع رقم 
)2(

2019/05/05م

اجتماع رقم 
)3(

2019/11/05م

اجتماع رقم 
)4(

2019/12/15م

1
األستاذ/ علي بن محمد أبا الخيل

75%إعتذرüüüرئيس اللجنة

2
األستاذ/سليمان بن علي الخضير

üüüü%100عضو اللجنة

3
األستاذ/ماجد بن محمد العثمان

üüüü%100عضو اللجنة

االجتماعات

يبين الجدول التالي سجل حضور اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات خالل عام 2019م على النحو التالي:
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ملكية حصص جوهرية 
يوضح الجدول التالي الجهات التي تتملك حصصًا جوهرية في الشركة والتغيرات خالل عام 2019م كما يلي:

)ساسكو( بأنها لم تتلق أي  ، تود الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات  إقرار : فيما يتعلق باإلشعارات المتعلقة بملكية حصص كبيرة من األسهم وتغيرها خالل العام   ?
إخطار من نوعه من كبار المالك يفيد تغير ملكيتهم خالل العام . وتعتمد الشركة في رصد المعلومات بناًء على معلومات شركة السوق المالية السعودية )تداول(. 

اإلسمم
نسبة التملك

نسبة التغير 31 ديسمبر 2019مالتغيربداية الفترة

األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي1
%11.56

)6.939.280 سهم(
-

%11.56
)6.939.280 سهم(

-

7.25%شركة نهاز لالستثمار التجاري2
)4.350.000 سهم(

-
%7.25

)4.350.000 سهم(
-

مجالس  في  عضوًا  اإلدارة  مجلس  عضو  يكون  التي  المملكة  وخارج  داخل  الشركات  أسماء  بيان 
إداراتها الحالية والسابقة أو من مديريها  

يوضح الجدول التالي بيان أسماء الشركات داخل وخارج المملكة التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس إداراتها الحالية والسابقة أو 
من مديريها كما يلي:

ضو
ع

 ال
م

س
إ

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

ي
يث

د
ح

 ال
د

حم
 م

ن
م ب

هي
برا

/ إ
اذ

ست
األ

شركة مجموعة نجمة 
المدائن

مساهمة غير مدرجةداخل المملكة
شركة 

سوليدرتي
داخل 

المملكة
مساهمة مدرجة

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة أكوان العقارية

شركة إبراهيم محمد 
الحديثي لالستثمار

مساهمة غير مدرجةداخل المملكة

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة زوايا العقارية

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة نهاز لالستثمار

شركة المجمعات التجارية 
المتخصصة )بلدا(

مساهمة غير مدرجةداخل المملكة

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة ُملكية لالستثمار

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة داكن اإلعالنية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة التمويل السعودية

ي*
يث

د
ح

 ال
د

حم
 م

ن
ن ب

طا
سل

ذ/ 
تا

س
األ

شركة مجموعة نجمة 
المدائن

مساهمة غير مدرجةداخل المملكة
الشركة 

الكيميائية 
السعودية

داخل 
المملكة

مساهمة مدرجة

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة زوايا العقارية
شركة نجمة 

المشاريع
داخل 

المملكة 
ذات مسؤولية محدودة

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة نهاز لالستثمار
المجموعة 

الوطنية 
العقارية

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية محدودة

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة ُملكية لالستثمار
شركة إبراهيم 

الحديثي 
لالستثمار

داخل 
المملكة

مساهمة غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة داكن اإلعالنية
شركة اتحاد 

مصانع 
األسالك

داخل 
المملكة

مساهمة مدرجة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة شركة ملكية للتجارة

شركة مآرب للتطوير 
واالستثمار  العقاري 

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة 

شركة الشرق األوسط 
للبطاريات

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة 
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ضو
ع

 ال
م

س
إ

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

ي*
يث

د
ح

 ال
د

حم
 م

ن
ن ب

طا
سل

ذ/ 
تا

س
األ

شركة ملكية لالستثمار 
العقاري المحدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

شركة صندوق ملكية 
العقاري المحدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

شركة ملكية لالستثمارات 
المحدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

شركة صندوق ملكية 
لالستثمارات المحدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

شركة المعرفة والطفولة 
لالستثمار 

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

شركة تمدن األولى 
للعقارات

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة أرزاق الزراعية

شركة تمدن الحديثة 
العقارية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

شركة دور الكتاب 
المحدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

شركة تمدين األولى 
العقارية 

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

شركة استثمارات السيارات 
والمعدات

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة اسطول النقل

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة نخلة ساسكو

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة النخلة االولى

شركة النادي السعودي 
للسيارات

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

شركة زيتي للخدمات 
البترولية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة واحة ساسكو

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة امتياز ساسكو

ن 
ر ب

ص
 نا

ذ/
تا

س
األ

ي
وف

ع
 ال

هلل
دا

شركة أسمنت المتحدة عب
الصناعية

مساهمة غير مدرجةداخل المملكة
شركة الجوف 

الزراعية
داخل 

المملكة
مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة تكافل الراجحي
شركة 

المنتجات 
الغذائية

داخل 
المملكة

مساهمة مدرجة

ضو
ع

 ال
م

س
إ

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

ن 
ما

لي
س

ذ/ 
تا

س
األ

ير
ض

خ
 ال

ي
عل

ن 
ب

شركة النهل للحاسب 
اآللي

ذات مسؤولية محدودةداخل

ن
ما

عث
 ال

د
حم

 م
ن

د ب
ج

ما
ذ/ 

تا
س

األ

شركة مجموعة نجمة 
المدائن

مساهمة غير مدرجةداخل المملكة
شركة زيتي 

للخدمات 
البترولية

داخل 
المملكة

مساهمة غير مدرجة

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة زوايا العقارية

شركة 
مجموعة 

نجمة المدائن 
لخدمات 
السيارات

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية محدودة

شركة المجمعات التجارية 
المتخصصة )بلدا(

مساهمة غير مدرجةداخل المملكة

شركة إبراهيم محمد 
الحديثي لالستثمار

مساهمة غير مدرجةداخل المملكة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة داكن اإلعالنية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة نجمة المشاريع

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة بوابة المرح

ك*
مال

 ال
ح

صال
ن 

ض ب
ريا

ذ/ 
تا

س
األ

شركة الفروسية للتجارة 
والخدمات المحدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

شركة 
التسهيالت 

للتسويق 
المحدودة

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية محدودة

شركة استثمارات السيارات 
والمعدات

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة
شركة سهل 

للنقل
داخل 

المملكة
ذات مسؤولية محدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة اسطول النقل
شركة سارا 

لإلتصاالت
داخل 

المملكة
ذات مسؤولية محدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة نخلة ساسكو

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة النخلة االولى

شركة النادي السعودي 
للسيارات

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

شركة زيتي للخدمات 
البترولية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة واحة ساسكو

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة امتياز ساسكو
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*  كافة الشركة التابعة للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو( ال يتقاضى عضو المجلس اي رواتب أو مزايا أو أرباح مقابل عضويته فيها أو إدارتها.

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

ضو
ع

 ال
م

س
إ

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

ن 
ي ب

عل
ذ/ 

تا
س

األ
ل

خي
 ال

أبا
د 

حم
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة سندم

شركة إسكان للتنمية 
واالستثمار

مساهمة غير مدرجةداخل المملكة

ن 
ز ب

وا
 ف

ذ/
تا

س
األ

ي
ح

ج
لرا

ن ا
ما

لي
مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة إتحاد الراجحيس

مساهمة مدرجةخارج المملكةسيراميك رأس الخيمة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالراجحي الفا لالستثمارات

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةراج العقارية

د 
ج

ما
ذ/ 

تا
س

األ
ي

ع
بي

س
 ال

صر
 نا

ن
اب

شركة ناصر بن محمد 
السبيعي وأوالده لالستثمار

مساهمة غير مدرجةداخل المملكة

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة الرياض للتعمير

اإلسمم
الملكية

نسبة التغير 31 ديسمبر 2019مالتغيربداية الفترة

-6.939.280 سهم-6.939.280 سهماألستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي1.

222.24 %397.061 سهم273.843 سهم123.218 سهماألستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي2.

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

-220.731 سهم-220.731 سهماألستاذ/ سليمان بن على الخضير4.

69.62 %126.745 سهم52.024 سهم74.721 سهماألستاذ/ ماجد بن محمد العثمان5.

143.42 %300.000 سهم176.758 سهم123.242 سهماألستاذ/ رياض بن صالح المالك6.

-1.333 سهم-1.333 سهماألستاذ/ علي بن محمد أبا الخيل7.

-1.111 سهم-1.111 سهماألستاذ/ فواز بن سليمان الراجحي8.

)15.67 %(333.761 سهم)62.030سهم(395.791 سهماألستاذ/ ماجد بن ناصر السبيعي9.

----األستاذ/ محمد بن عبداهلل المطلق10.

----األستاذ/ دافيد ويلز11.

----األستاذ/ إسالم محمد خيري أحمد12.

----األستاذ/ سعود بن سليمان العتيبي13.
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جمعيات المساهمين خالل عام 2019م
الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشرة

االجتماع األول ، والثاني )بعد ساعة( في 22 أبريل 2019م. �

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين الجتماع الجمعية

? وإعتذر عن الحضور كل من:

جمعيات المساهمين خالل عام 2019م

الصفةإسم العضوم

األستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي 1
نائب رئيس مجلس اإلدارة العضو المنتدب

عضو اللجنة التنفيذية

األستاذ/ سليمان بن علي الخضير2
عضو مجلس اإلدارة

عضو لجنة المكافآت والترشيحات

األستاذ/ ماجد بن محمد العثمان3
عضو مجلس اإلدارة

عضو لجنة المكافآت والترشيحات

األستاذ/ رياض بن صالح المالك4
عضو مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي

عضو اللجنة التنفيذية

األستاذ/ علي بن محمد أبا الخيل5
عضو مجلس اإلدارة

رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

الصفةإسم العضوم

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

عضو مجلس اإلدارة – رئيس لجنة المراجعةاألستاذ/ ناصر بن عبد اهلل العوفي2

عضو مجلس اإلدارة – عضو لجنة المراجعةاألستاذ/ فواز بن سليمان الراجحي3

عضو مجلس اإلدارة – عضو اللجنة التنفيذيةاألستاذ/ ماجد بن ناصر السبيعي4

أُقرت جميع بنود جدول األعمال على النحو التالي: �

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

المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في . 2

31 ديسمبر 2018م.

المالي . 3 للعام  للشركة  الموحدة  المالية  القوائم  على  الموافقة 

المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين . 4

بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق 

العام  من  والسنوي  والرابع  والثالث  الثاني  للربع  المالية  القوائم 

المالي 2019م، والربع األول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.

المالي . 5 العام  عن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ذمة  إبراء  على  الموافقة 

المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

نقدية . 6 أربــاح  توزيع  بشأن  اإلدارة  مجلس  توصية  على  الموافقة 

2018م  ديسمبر   31 في  المنتهي  المالي  العام  عن  للمساهمين 

ريال  مليون   30 مبلغ  وبإجمالي  سهم  لكل  ريــال  نصف  بواقع 

األحقية  تكون  أن  على   ، الشركة  مال  رأس  من   %5 يعادل  بما  أي 

للمساهمين المالكين لألسهم يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين 

األوراق  إيــداع  مركز  شركة  لدى  الشركة  مساهمي  سجل  في 

المالية )إيداع( في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ اإلستحقاق.

بإجمالي . 7 اإلدارة  مجلس  ألعضاء  مكافأة  صرف  على  الموافقة 

العام  عن  عضو  لكل  ريال  ألف   200 بواقع  ريال  مليون   1.8 مبلغ 

المالي 2018م.
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مرحلية . 8 أربــاح  بتوزيع  اإلدارة  مجلس  تفويض  على  الموافقة 

العام  عن  سنوي  ربع  أو  سنوي  نصف  بشكل  المساهمين  على 

للضوابط  وفقًا  والتوزيع  اإلستحقاق  تاريخ  وتحديد   ، 2019م  المالي 

بما  وذلك  الشركات  لنظام  تنفيذًا  الصادرة  التنظيمية  واإلجراءات 

النقدية وخططها  المالي وتدفقاتها  يتناسب مع وضع الشركة 

التوسعية واإلستثمارية.

نظام . 9 من  والعشرون(  )الثالثة  المادة  تعديل  على  الموافقة 

الشركة األساس والمتعلقة بواجبات وإلتزامات مجلس اإلدارة.

نظام . 10 من  والخمسون(  )الخامسة  المادة  تعديل  على  الموافقة 

الشركة األساس والمتعلقة بدعوى المسؤولية.

بين شركة ساسكو . 11 التي ستتم  األعمال والعقود  الموافقة على 

اإلدارة  مجلس  أعضاء  لبعض  والتي   ، لالستثمار  نهاز  وشركة 

مصلحة مباشرة فيها وهم األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي 

)عضو  الحديثي  محمد  بن  سلطان  واألستاذ/  تنفيذي(  غير  )عضو 

تنفيذي( حيث يمتلك كل منهما حصة تبلغ )0.02%( من رأس مالها، 

)شركة  النقل  أسطول  شركة  قيام  عن  عبارة  التعامالت  وهذه 

 368.000( بمبلغ  لإلستثمار  نهاز  شركة  من  موقع  بإستئجار  تابعة( 

النقل  أسطول  لشركة  كمقر  إستخدامه  لغرض  سنويًا(  ريــال 

األعمال  هذه  في  تفضيلية  شــروط  توجد  وال  للعمالة،  وسكن 

والعقود.

بين شركة ساسكو . 12 التي ستتم  األعمال والعقود  الموافقة على 

اإلدارة  مجلس  أعضاء  لبعض  والتي   ، اإلعالنية  داكــن  وشركة 

محمد  بن  إبراهيم  األستاذ/  يمتلك  حيث  فيها  مباشرة  مصلحة 

مالها  رأس  من   )%33.34( تبلغ  حصة  تنفيذي(  غير  )عضو  الحديثي 

تنفيذي(  غير  )عضو  العثمان  محمد  بن  ماجد  األستاذ/  ويمتلك 

بن  سلطان  األستاذ/  ويمتلك  مالها  رأس  من   )%33.33( تبلغ  حصة 

رأس  من   )%33.33( تبلغ  حصة  تنفيذي(  )عضو  الحديثي  محمد 

في  وأعمال  خدمات  تقديم  عن  عبارة  التعامالت  وهذه   ، مالها 

التعامل خالل عام 2018م  بأن مبلغ  ، علمًا  الدعاية واإلعالن  مجال 

، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال  ريال  ألف  بلغ 139.65 

والعقود. 

بين شركة ساسكو . 13 التي ستتم  األعمال والعقود  الموافقة على 

االدارة  مجلس  أعضاء  لبعض  والتي   ، لالستثمار  ُملكية  وشركة 

مصلحة مباشرة فيها وهم األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي 

مالها  رأس  من   )%17.67( تبلغ  حصة  يمتلك  تنفيذي(  غير  )عضو 

واألستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي )عضو تنفيذي( يمتلك حصة 

تبلغ )21.45%( من رأس مالها، أما األستاذ/ سليمان بن علي الخضير 

 ، مالها  رأس  من   )%0.67( تبلغ  حصة  فيمتلك  تنفيذي(  غير  )عضو 

يمتلك  تنفيذي(  غير  )عضو  العثمان  محمد  بن  ماجد  واألستاذ/ 

عن  عبارة  التعامالت  وهــذه   ، مالها  رأس  من   )%0.67( تبلغ  حصة 

إتفاقية إدارة محفظة استثمارية بشركة األهلي كابيتال بقيمة )50 

مليون ريال( ، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.

زيتي . 14 شركة  بين  ستتم  التي  والعقود  األعمال  على  الموافقة 

والتي  لالستثمار،  نهاز  وشركة  تابعة(  )شركة  البترولية  للخدمات 

لبعض أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة فيها وهم األستاذ/ 

إبراهيم بن محمد الحديثي )عضو غير تنفيذي( واألستاذ/ سلطان 

منهما  كل  يمتلك  حيث  تنفيذي(  )عضو  الحديثي  محمد  بن 

حصة تبلغ )0.02%( من رأس مالها ، وهذه التعامالت عبارة عن عقد 

إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطتين رقم )1 ، 2( من 

شركة نهاز لالستثمار بمبلغ )1.1 مليون ريال سنويًا( ، وال توجد شروط 

تفضيلية في هذه األعمال والعقود.

زيتي . 15 شركة  بين  ستتم  التي  والعقود  األعمال  على  الموافقة 

للخدمات البترولية )شركة تابعة( وشركة نجمة المدائن للعقارات، 

وهم  فيها  مباشرة  مصلحة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  لبعض  والتي 

يمتلك  تنفيذي(  غير  )عضو  الحديثي  محمد  بن  إبراهيم  األستاذ/ 

حصة تبلغ )97.75%( من رأس مال شركة نجمة المدائن للعقارات 

ورئيس مجلس إداراتها ، واألستاذ/ ماجد بن محمد العثمان )عضو 

غير تنفيذي( عضوًا بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات، 

عضوًا  تنفيذي(  )عضو  الحديثي  محمد  بن  سلطان  واألســتــاذ/ 

التعامالت  وهذه   ، المدائن  نجمة  مجموعة  شركة  إدارة  بمجلس 

لمحطة  البترولية  للخدمات  زيتي  شركة  إستئجار  عقد  عن  عبارة 

ريال  ألف   300( بمبلغ  للعقارات  المدائن  نجمة  شركة  من   )8( رقم 

سنويًا(، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.

زيتي . 16 شركة  بين  ستتم  التي  والعقود  األعمال  على  الموافقة 

والتي  العقارية،  زوايا  وشركة  تابعة(  )شركة  البترولية  للخدمات 

لبعض أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة فيها وهم األستاذ/ 

حصة  يمتلك  تنفيذي(  غير  )عضو  الحديثي  محمد  بن  إبراهيم 

مجلس  ورئيس  العقارية  زوايا  شركة  مال  رأس  من   )%42.96( تبلغ 

تنفيذي(  غير  )عضو  العثمان  محمد  بن  ماجد  واألستاذ/   ، إداراتها 

يمتلك حصة تبلغ )0.29%( من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو 

)عضو  الحديثي  محمد  بن  سلطان  واألستاذ/   ، إدارتها  مجلس 

تنفيذي( يمتلك حصة تبلغ )1.8%( من رأس مال شركة زوايا العقارية 

إستئجار  عقد  عن  عبارة  التعامالت  وهذه   ، إدارتها  مجلس  وعضو 

شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم )9( من شركة نجمة 

شروط  توجد  وال   ، سنويًا(  ريال  ألف   400( بمبلغ  للعقارات  المدائن 

تفضيلية في هذه األعمال والعقود.

زيتي . 17 شركة  بين  ستتم  التي  والعقود  األعمال  على  الموافقة 

للخدمات البترولية )شركة تابعة( وشركة نجمة المدائن للعقارات، 

وهم  فيها  مباشرة  مصلحة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  لبعض  والتي 

يمتلك  تنفيذي(  غير  )عضو  الحديثي  محمد  بن  إبراهيم  األستاذ/ 

حصة تبلغ )97.75%( من رأس مال شركة نجمة المدائن للعقارات 

ورئيس مجلس إداراتها ، واألستاذ/ ماجد بن محمد العثمان )عضو 

غير تنفيذي( عضوًا بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات، 

عضوًا  تنفيذي(  )عضو  الحديثي  محمد  بن  سلطان  واألســتــاذ/ 

التعامالت  وهذه   ، المدائن  نجمة  مجموعة  شركة  إدارة  بمجلس 

لمحطة  البترولية  للخدمات  زيتي  شركة  إستئجار  عقد  عن  عبارة 

ريال  ألف   800( بمبلغ  للعقارات  المدائن  نجمة  شركة  من   )10( رقم 

سنويًا( ، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.

زيتي . 18 شركة  بين  ستتم  التي  والعقود  األعمال  على  الموافقة 

للخدمات البترولية )شركة تابعة( وشركة نجمة المدائن للعقارات، 

وهم  فيها  مباشرة  مصلحة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  لبعض  والتي 

يمتلك  تنفيذي(  غير  )عضو  الحديثي  محمد  بن  إبراهيم  األستاذ/ 

حصة تبلغ )97.75%( من رأس مال شركة نجمة المدائن للعقارات 

ورئيس مجلس إداراتها ، واألستاذ/ ماجد بن محمد العثمان )عضو 

غير تنفيذي( عضوًا بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات، 

عضوًا  تنفيذي(  )عضو  الحديثي  محمد  بن  سلطان  واألســتــاذ/ 

التعامالت  وهذه   ، المدائن  نجمة  مجموعة  شركة  إدارة  بمجلس 

لمحطة  البترولية  للخدمات  زيتي  شركة  إستئجار  عقد  عن  عبارة 

ريال  ألف   250( بمبلغ  للعقارات  المدائن  نجمة  شركة  من   )11( رقم 

سنويًا( ، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.

زيتي . 19 شركة  بين  ستتم  التي  والعقود  األعمال  على  الموافقة 

والتي  لالستثمار،  نهاز  وشركة  تابعة(  )شركة  البترولية  للخدمات 

لبعض أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة فيها وهم األستاذ/ 

إبراهيم بن محمد الحديثي )عضو غير تنفيذي( واألستاذ/ سلطان 

بن محمد الحديثي )عضو تنفيذي( حيث يمتلك كل منهما حصة 

مشتريات  عن  عبارة  التعامالت  وهذه   ، مالها  رأس  من   )%0.02( تبلغ 

نهاز  شركة  قبل  من  البترولية  للخدمات  زيتي  شركة  من  وقود 

، علمًا بأن مبلغ التعامل خالل عام 2018م بلغ 78.7 ألف  لالستثمار 

ريال ، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.

زيتي . 20 شركة  بين  ستتم  التي  والعقود  األعمال  على  الموافقة 

نجمة  مجموعة  وشركة  تابعة(  )شركة  البترولية  للخدمات 

المدائن، والتي لبعض أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة فيها 

تنفيذي(  غير  )عضو  الحديثي  محمد  بن  إبراهيم  األستاذ/  وهم 

رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن )يمتلك حصة 

ماجد  واألستاذ/  مالها(   رأس  من   %97.75 مباشرة  وغير  مباشرة 

لشركة  المنتدب  العضو  تنفيذي(  غير  )عضو  العثمان  محمد  بن 

الحديثي  محمد  بن  سلطان  واألستاذ/  المدائن  نجمة  مجموعة 

نجمة  مجموعة  شركة  إدارة  مجلس  عضو  تنفيذي(  )عضو 

شركة  من  وقود  مشتريات  عن  عبارة  التعامالت  وهذه  المدائن، 

زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة مجموعة نجمة المدائن، 

وال   ، ريال  ألف   188.06 بلغ  2018م  عام  خالل  التعامل  مبلغ  بأن  علمًا 

توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.

زيتي . 21 شركة  بين  ستتم  التي  والعقود  األعمال  على  الموافقة 

محمد  بن  ماجد  واألســتــاذ/  تابعة(  )شركة  البترولية  للخدمات 

العثمان  )عضو غير تنفيذي(، وهذه التعامالت عبارة عن مشتريات 

وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل األستاذ/ ماجد 

التعامل  مبلغ  بأن  علمًا   ، تنفيذي(  غير  )عضو  العثمان  محمد  بن 

خالل عام 2018م بلغ 15.9 ألف ريال ، وال توجد شروط تفضيلية في 

هذه األعمال والعقود.

زيتي . 22 شركة  بين  ستتم  التي  والعقود  األعمال  على  الموافقة 

والتي  العقارية،  زوايــا  وشركة  تابعة(  )شركة  البترولية  للخدمات 

وهــم:  فيها  مباشرة  مصلحة  اإلدارة  مجلس  أعــضــاء   لبعض 

يمتلك  تنفيذي(  غير  )عضو  الحديثي  محمد  بن  إبراهيم  األستاذ/ 

ورئيس  العقارية  ــا  زواي شركة  مال  رأس  من   )%42.96( تبلغ  حصة 

غير  )عضو  العثمان  محمد  بن  ماجد  واألستاذ/   ، إداراتها  مجلس 

تنفيذي( يمتلك حصة تبلغ )0.29%( من رأس مال شركة زوايا العقارية 

وعضو مجلس إدارتها ، واألستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي )عضو 

تنفيذي( يمتلك حصة تبلغ )1.8%( من رأس مال شركة زوايا العقارية 

وعضو مجلس إدارتها ، وهذه التعامالت عبارة عن مشتريات وقود 

 ، البترولية من قبل شركة زوايا العقارية  من شركة زيتي للخدمات 

علمًا بأن مبلغ التعامل خالل عام 2018م بلغ 10.7 ألف ريال ، وال توجد 

شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.

زيتي . 23 شركة  بين  ستتم  التي  والعقود  األعمال  على  الموافقة 

والتي  العقارية،  زوايا  وشركة  تابعة(  )شركة  البترولية  للخدمات 

لبعض أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة فيها وهم األستاذ/ 

حصة  يمتلك  تنفيذي(  غير  )عضو  الحديثي  محمد  بن  إبراهيم 

مجلس  ورئيس  العقارية  زوايا  شركة  مال  رأس  من   )%42.96( تبلغ 

تنفيذي(  غير  )عضو  العثمان  محمد  بن  ماجد  واألستاذ/   ، إداراتها 

يمتلك حصة تبلغ )0.29%( من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو 

)عضو  الحديثي  محمد  بن  سلطان  واألســتــاذ/  إدارتــهــا،  مجلس 

تنفيذي( يمتلك حصة تبلغ )1.8%( من رأس مال شركة زوايا العقارية 

شركة  تأجير  عن  عبارة  التعامالت  وهذه   ، إدارتها  مجلس  وعضو 

زوايا العقارية لوحات إعالنية بمحطة رقم )9( التابعة لشركة زيتي 

توجد  وال   ، سنويًا(  ريال  ألف   25( بمبلغ  بعقد  البترولية  للخدمات 

شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.

زيتي . 24 شركة  بين  ستتم  التي  والعقود  األعمال  على  الموافقة 

والتي  المرح،  بوابة  وشركة  تابعة(  )شركة  البترولية  للخدمات 

لبعض أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة فيها وهم: األستاذ/ 

مجلس  رئيس  تنفيذي(  غير  )عضو  الحديثي  محمد  بن  إبراهيم 

إدارة شركة بوابة المرح )يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة %97.75 

غير  )عضو  العثمان  محمد  بن  ماجد  واألستاذ/   ، مالها(  رأس  من 

تنفيذي( العضو المنتدب لشركة بوابة المرح، واألستاذ/ سلطان بن 

بوابة  شركة  إدارة  مجلس  عضو  تنفيذي(  )عضو  الحديثي  محمد 

لغرف  المرح  بوابة  شركة  تأجير  عن  عبارة  التعامالت  وهذه   ، المرح 

سكنية بمحطة رقم )2( التابعة لشركة زيتي للخدمات البترولية ، 

علمًا بأن مبلغ التعامل خالل عام 2018م بلغ 50 ألف ريال ، وال توجد 

شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.

وضوابط . 25 المراجعة  لجنة  عمل  الئحة  تعديل  على  الموافقة 

ومدة  أعضائها  إختيار  وقواعد  ومهامها  اللجنة  عمل  وإجــراءات 

عضويتهم ومكافآتهم.

وضوابط . 26 الترشيحات  لجنة  عمل  الئحة  تعديل  على  الموافقة 

ومدة  أعضائها  إختيار  وقواعد  ومهامها  اللجنة  عمل  وإجــراءات 

عضويتهم ومكافآتهم.

وضوابط . 27 المكافآت  لجنة  عمل  الئحة  تعديل  على  الموافقة 

ومدة  أعضائها  إختيار  وقواعد  ومهامها  اللجنة  عمل  وإجــراءات 

عضويتهم ومكافآتهم .
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التوصية بخصوص مراجع الحسابات 

ال توجد هناك أي مالحظات أو تحفظات من قبل مجلس اإلدارة أو من قبل لجنة المراجعة على مراجع الحسابات الحالي مكتب »المحاسبون 
المتحدون - محاسبون ومراجعون قانونيون« ، علمًا بأن عام 2019م هو العام الخامس على التوالي للمكتب )األخير( ويشمل مراجعة القوائم 

المالية للشركة للعام المالي 2019م والربع األول من العام المالي 2020م.
لفحص  المرشحين  بين  من  للشركة  الحسابات  مراجع  إلختيار  القادمة  للمساهمين  العامة  الجمعية  إلى  المراجعة  لجنة  توصية  رفع  وسيتم 

ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع األول من عام 2021م ، وتحديد أتعابه.

المدراء التنفيذيين

تضم كل من : 

األستاذ/ إسالم محمد خيري أحمد
مدير اإلدارة المالية

المؤهالت والخبرات:
شمس  عين  جامعة  مــن  المحاسبة  فــي  بكالوريوس 
عشرة  من  ألكثر  المالي  المدير   ، العربية  مصر  بجمهورية 
ناجحة  تمويل  فريق  وتطوير  قيادة  في  خبرة  مع  سنوات 
في العديد من األنشطة المالية والمحاسبية ، بما في ذلك 
 ، الرئيسية  الحسابات  ومراقبة   ، السنوية  الميزانيات  إعداد 
العمل. فريق  وقيادة  المهام  مع  التعامل  على  والقدرة 

الوظائف الحالية:
لخدمات  السعودية  للشركة  المالية  اإلدارة  مدير   �

السيارات والمعدات )ساسكو(.
الوظائف السابقة:

رئيس الحسابات بشركة مجموعة نجمة المدائن.  �

المدير المالي لشركة زيتي للخدمات البترولية.  �

األستاذ/ دافيد ويلز
مدير عام شركة نخلة ساسكو

المؤهالت والخبرات:
عمل   ، الثانوي  للتعليم  الدولية  العامة  الشهادة  يحمل 
في العديد من الشركات البريطانية التي تعمل في مجال 
قطاع التجزئة وتنقل في العديد من الوظائف بالتموينات 
بالعديد  للعمليات  ومديرًا  التموينات  لقطاع  مديرًا  منها 
العام  للمدير  نائبًا  عمل  ثم  البريطانية  الشركات  من 

للعمليات بشركة سيتي سنتر هايبر ماركت.

الوظائف الحالية:
مدير عام شركة نخلة ساسكو )شركة تابعة(.   �

الوظائف السابقة:
مدير قطاع التموينات بشركات بريطانية متعددة.  �

مدير العمليات اإلقليمي بشركات بريطانية.  �

نائب المدير العام للعمليات بشركة سيتي سنتر  هايبر   �

ماركت.

األستاذ/ سعود سليمان العتيبي
مدير قطاع العمليات

المؤهالت والخبرات:
عبدالعزيز  الملك  جامعة  من  عامة  إدارة  بكالوريوس 
بجدة ، خبرة تمتد ألكثر من خمسة عشرة عامًا في مجال 
المناصب  من  العديد  شغل   ، الوقود  محطات  شركات 

اإلدارية في القطاع الخاص. 

الوظائف الحالية:
مدير قطاع العمليات للشركة السعودية لخدمات    �

        السيارات والمعدات )ساسكو(. 
الوظائف السابقة:

رئيس عمليات المنطقة الغربية شركة التسهيالت.  �

مدير عام الموزعين بشركة كيا السعودية للسيارات.  �

مدير المنطقة الغربية والشمالية بالشركة السعودية   � 

        لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(.

األستاذ/ محمد بن عبدالله المطلق
مساعد الرئيس التنفيذي

المؤهالت والخبرات:
بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود ، شغل 
عضو   ، الخاص  القطاع  في  اإلدارية  المناصب  من  العديد 
اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود بمجلس الغرف 
تبوك  اسماك  بشركة  المراجعة  لجنة  عضو   ، التجارية 

)مساهمة مقفلة(.

الوظائف الحالية:
مساعد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لخدمات   �

السيارات والمعدات )ساسكو(.
الوظائف السابقة:

مدير عام شركة زيتي للخدمات البترولية.  �

األعمال والعقود التي فيها مصلحة للمدراء التنفيذيين

? ال توجد أي أعمال أو عقود فيها مصلحة للرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي مدير تنفيذي أو ألي شخص ذو عالقة بأي منهم.
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البيانات المالية على مستوى الشركة
المركز المالي 

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

البيانات المالية على مستوى الشركة

2016201720182019 2015البيان

335.453.233310.503.345336.983.801358.187.696389.100.152الموجودات المتداولة

946.464.6641.182.055.5271.169.679.4551.242.554.1922.071.807.256الموجودات غير المتداولة

1.301.917.8971.492.558.8721.506.663.2561.600.741.8882.460.907.408إجمالي الموجودات

233.134.630364.594.629415.126.524458.879.874522.735.370المطلوبات المتداولة

336.454.575345.519.020362.426.221389.999.1001.086.726.178المطلوبات غير المتداولة

569.589.205710.113.649777.552.745848.878.9741.609.461.548إجمالي المطلوبات

إجمالي الموجودات والمطلوبات

إجمالي الموجودات  إجمالي المطلوبات

2,500,000,000

2,000,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000

500,000,000

.

2015 2016 2017 2018 2019
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قائمة الدخل 
يوضح الجدول التالي ملخص بيانات قائمة الدخل للخمس سنوات الماضية كما يلي:

201720182019 )معدلة(2016 2015البيان

665.048.9021.094.122.7541.212.329.8072.056.081.0022.482.842.898المبيعات

)2.326.245.161()1.974.099.397()1.132.838.480()1.036.023.378()613.340.424(التكاليف المباشرة

51.708.47858.099.37679.491.32781.981.605156.597.737هامش الدخل

)54.610.424()44.298.103()47.575.585()38.686.162()35.285.668(المصاريف العمومية واإلدارية

542.81123.070.875)135.609(5.584.75710.222.617اإليرادات )المصاريف( األخرى

)3.247.206()2.775.004()3.795.000()3.655.000()3.391.000(الزكاة

18.616.56725.980.83127.985.13335.451.309121.810.982صافي الدخل

الموجودات

األصول طويلة األجل  إجمالي األصول  المخزون السلعي  المدينين التجاريين  النقدية ومافي حكمها 

2015 2016 2017 2018 2019

المطلوبات وحقوق المساهمين

التغير في صافي األصول الثابتة

صافي األصول الثابتة إجمالي الموجودات 

2,500,000,000

2.000.000.000

1.500,000,000

1.000,000,000

500,000,000

0

نسبة نمو في إجمالي الموجودات %89.02

2015 2016 2017 2018 2019

2,500,000,000

2,000,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000

500,000,000

.

نسبة النمو في حقوق المساهمين %16.27

إجمالي المطلوبات  رأس المال  إجمالي حقوق المساهمين 

2015 2016 2017 2018 2019

1.800.000.000

1.600,000,000

1.400,000,000

1.200,000,000

1.000,000,000

800,000,000

600,000,000

400,000,000

200,000,000

0
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تحليل الفروقات الجوهرية في النتائج 
يوضح الجدول أدناه أهم الفروقات في النتائج المالية مقارنة بالعام المالي السابق كما يلي:

وفيما يلي وصفًا ألهم المبررات للتغيرات الجوهرية في نتائج أعمال الشركة كما يلي:
يعود سبب إرتفاع صافي الربح خالل هذا العام مقارنة مع العام السابق إلى: �

، باإلضافة إلى إرتفاع  ? الربح والربح التشغيلي  أثر بدوره في إرتفاع مجمل  إرتفاع المبيعات بنسبة 20.76% وتغير هامش ربح المحروقات والذي 
إيرادات االستثمارات واإليرادات األخرى ، وذلك على الرغم من إرتفاع المصاريف العمومية واإلدارية بسبب تكاليف التوظيف وإرتفاع مصاريف 

التمويل الخاصة بتطبيق المعيار الدولي رقم )16( والخاص بعقود اإليجار كذلك إرتفاع مصروف الزكاة.

المبيعات  التكاليف المباشرة  هامش الدخل  صافي الدخل 

2,500,000,000

2,000,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000

500,000,000

0
2015 2016 2017 2018 2019

المصاريف العمومية واإلدارية  اإليرادات )المصاريف( األخرى  الزكاة

2015 2016 2017 2018 2019

60,000,000

50,000,000

40,000,000

30,000,000

20,000,000

10,000,000

0

)10,000,000(

اإليرادات الجغرافية للشركة

%43.93
 المنطقة
الوسطى

%6.39

%3.42

%3.90

المنطقة الجنوبية

 منطقة
القصيم

%21.81  المنطقة
الشرقية

%20.55

 المنطقة
الشمالية

 المنطقة
الغربية

نسبة التغيرالتغير +)-(2018م2019مالبيان

20.76%2.482.842.8982.056.081.002426.761.896اإليرادات

17.84%352.145.764)1.974.099.397()2.326.245.161(التكاليف المباشرة

91.02%156.597.73781.981.60574.616.132هامش الدخل

73.90%1.617.794)2.189.061()3.806.855(مصاريف بيعية وتسويقية

23.86%9.549.255)40.020.290()49.569.545(المصاريف العمومية واإلدارية

)%40.92()854.728()2.088.752()1.234.024(مخصصات مطالبات مكونة

170.64%101.987.31337.683.50264.303.811صافي الدخل التشغيلي

227.20%22.070.8266.745.27715.325.549إيرادات )خسائر( استثمارات

311.89%25.171.758)8.070.599()33.242.357(أعباء مالية

1732.97%34.242.4061.868.13332.374.273إيرادات متنوعة 

227.15%125.058.18838.226.31386.831.875صافي الدخل قبل الزكاة

17.02%472.202)2.775.004()3.247.206(الزكاة

243.60%121.810.98235.451.30986.359.673صافي الدخل بعد الزكاة

65التقرير السنوي 2019 64



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

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

2016م 2015مالبيان
2017م 

)معدلة(
2019م2018م

50.095.25061.539.04431.299.79945.308.58245.421.134التدفقات من األنشطة التشغيلية

)102.280.009()78.101.689()116.986.699()168.464.284()198.513.124(التدفقات من األنشطة االستثمارية

141.373.64066.933.16865.280.5549.752.78947.642.319التدفقات من األنشطة التمويلية

2016م2015مالبيان
2017م 

)معدلة(
2019م2018م

0.340.480.470.592.03ربحية السهم

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

2015 2016 2017 2018 2019

150,000,000

100,000,000

50,000,000

0

)50,000,000(

)100,000,000(

)150,000,000(

)200,000,000(

حجم اإلنفاق الرأسمالي

2015 2016 2017 2018 2019

200,000,000

150,000,000

100,000,000

50,000,000

0

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

القيمة الدفترية للسهم
يوضح الرسم البياني التالي القيمة الدفترية للسهم )ال تشمل توزيعات األرباح(

2015

0.34 0.48 0.47
0.59

2016 2017 2018 2019

2.50

02.00

1.50

1.00

0.50

0

ربح السهم 
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)ال تشمل توزيعات األرباح(
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المؤشرات المالية األساسية 
توضح الجداول التالية المؤشرات المالية األساسية للخمس سنوات الماضية كما يلي:

مؤشرات النمو

مؤشرات الربحية

مؤشرات الكفاءة

مؤشرات السيولة والمديونية

201720182019 )معدلة(2016 2015البيان

20.76%69.60%10.80%64.52%46.69%نمو المبيعات

243.60%26.68%7.71%39.56%)77.31%(نمو صافي الدخل

53.74%6.24%0.94%14.64%15.04%نمو األصول

13.24%3.12%)6.82%(6.84%)0.36%(نمو حقوق الملكية

201720182019 )معدلة(2016 2015البيان

4.91%1.72%2.31%2.37%2.80%العائد على المبيعات

20.30%5.91%5.18%4.81%3.45%العائد على رأس المال

5.88%2.85%2.39%2.20%2.00%العائد على االستثمار

4.95%2.21%1.86%1.74%1.43%العائد على إجمالي األصول

14.31%4.72%3.84%3.32%2.54%العائد على حقوق الملكية

201720182019 )معدلة(2016 2015البيان

18.1513.9713.0614.7424.24معدل دوران المدينين

22.1537.9231.1838.5647.02معدل دوران المخزون

0.510.730.801.281.01معدل دوران األصول

201720182019 )معدلة(2016 2015البيان

1.520.850.810.780.74نسبة السيولة

1.410.780.720.670.65نسبة السيولة السريعة

نسبة المديونية إلى حقوق 
المساهمين

%57.56%65.74%76.19%78.88%68.26

نسبة المديونية إلى إجمالي 
األصول

%32.38%34.46%36.87%37.05%23.62

مؤشرات الكفاءة

معدل دوران المدينين  معدل دوران المخزون  معدل دوران األصول 

2015 2016 2017 2018 2019
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مؤشرات الربحية

العائد على المبيعات  العائد على رأس المال  العائد على إجمالي األصول العائد على اإلستثمار العائد على حقوق الملكية 
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الزكاة والمدفوعات النظاميةبنود قائمة الدخل كنسبة من اإليرادات 

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

– إن وجدت – في الفترة التي يتم الربط فيها.
بتكوين  2019م  ديسمبر   31 في  المنتهي  العام  خالل  الشركة  قامت 
كما  ر.س.(   3.247.206( بمبلغ  النظامية  الزكاة  لمستحقات  مخصص 
للزكاة  المكون  المخصص  من  ر.س.(   1.852.480( مبلغ  بسداد  قامت 

?  تدخل جميع هذه المدفوعات ضمن نشاط الشركة.

حتى عام 2019م.
المكاتب  أحد  خالل  ومن  والدخل  الزكاة  مصلحة  مع  الشركة  تتابع 
كافة  إنهاء   ، والضريبة  الزكاة  خدمات  في  المتخصصة  االستشارية 
وحتى  2009م  عام  من  للفترة  الزكوية  الربوط  بخصوص  المتعلقات 

عام 2018م.

يوضح الجدول التالي ملخص المدفوعات النظامية كما يلي:

بيان
2019م

بيان األسبابوصف موجز لها
المسدد

المستحق حتى نهاية الفترة 
المالية السنوية ولم يسدد

1.852.480822.158الزكاة
المسدد من الزكاة خالل 

العام
المستحق خاص بعام 2019م

6.771.494811.058ضريبة القيمة المضافة
مبلغ ضريبة القيمة المضافة 

المسدد

المستحق خاص بشهر 
ديسمبر تم سداده في يناير 

2020م

19.0822.526ضريبة االستقطاع
مبلغ ضريبة اإلستقطاع 

المسدد

المستحق خاص بشهر 
ديسمبر تم سداده في يناير 

2020م

المؤسسة العامة 
للتأمينات اإلجتماعية

مستحقات العام4.754.629459.748
المستحق خاص بشهر 

ديسمبر تم سداده في يناير 
2020م

تكاليف تأشيرات 
وجوازات ومكتب 

العمل
9.675.285

رسوم التأشيرات وتجديد 
اإلقامات والخروج والعودة

147.261رسوم جمركية
رسوم جمارك تخص الشركة 

والنادي السعودي للسيارات

23.220.2312.095.490اإلجمالي

العقوبات والجزاءات
يوضح البيان التالي العقوبات والجزاءات والمخالفات والتدبير اإلحترازي أو قيد إحتياطي المفروضة على الشركة خالل العام )إن وجدت( كما يلي:

201720182019 )معدلة(20152016البيان 

100%100%100%100%100%اإليرادات

93.69%96.01%93.44%94.69%92.22%التكاليف المباشرة

6.31%3.99%6.56%5.31%7.78%هامش الدخل 

2.20%2.15%3.92%3.54%5.31%المصاريف العمومية واإلدارية 

0.93%0.03%)0.01%(0.93%0.84%إيرادات )مصاريف( أخرى 

0.13%0.13%0.31%0.33%0.51%الزكاة

4.91%1.72%2.31%2.37%2.80%صافي الدخل 

العقوبة/الجزاء/التدبير 
اإلحترازي/القيد اإلحتياطي

الجهة الموقعة للمخالفةاسباب المخالفة
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

غرامة مالية
نقص في بعض متطلبات 

الدفاع المدني
المديرية العامة للدفاع المدني

إستكمال متطلبات الدفاع المدني 
ومراجعتها بصورة مستمرة

غرامة مالية
عدم وجود رخصة تشغيل 

لموتيل العديد
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

جاري العمل على إستخراجها 
بالتنسيق مع الهيئة

بنود قائمة الدخل كنسبة من اإليرادات
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اإلدارة  مجلس  سلطات   )22( بالمادة  للشركة  األساسي  النظام  يوضح 
صناديق  مع  القروض  للمجلس«عقد  أن  المادة  هذه  من   )8( الفقرة  وتنص 
 ، التجارية  القروض  عقد  وله   ، مدتها  بلغت  مهما  التمويل  ومؤسسات 
المؤسسات  من  األخــرى  االئتمانية  والتسهيالت  القروض  على  والحصول 
ائتمانية  شركات  وأي  المالية  والمؤسسات  التجارية  والبنوك  الحكومية 
وإصدار خطابات الضمان لصالح أي طرف إذا رأى أن ذلك في مصلحة الشركة، 
في  والدخول   ، للتداول  القابلة  المستندات  من  وغيرها  ألمر  سندات  وإصدار 
التي ال تتجاوز  أنواع االتفاقيات والتعامالت المصرفية ألي مدة زمنية  جميع 
ثالث  آجالها  تتجاوز  التي  للقروض  بالنسبة  أما   ، الشركة  مدة  نهاية  آجالها 

سنوات فيراعى فيها الشروط التالية:
أ-     أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه إستخدام القرض وكيفية 

سداده.
المقدمة له عدم اإلضرار  القرض والضمانات  يراعى في شروط  أن  ب-   

بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين”.
البنك  مــع  تسهيالت  اتفاقية  بتوقيع  2012م  عــام  فــي  الشركة  قامت 
 255.000.000( بقيمة  اإلسالمية(  الشريعة  مع  )متوافقة  الفرنسي  السعودي 
ضمان  خطابات  تسهيالت  يتضمن  عام  ائتماني  كسقف  سعودي(  ريــال 
 90.000.000( بقيمة  عقارية  قروض  وتسهيالت  سعودي(  ريال   70.000.000( بقيمة 
ريال   55.000.000( بمبلغ  المحطات  وتطوير  للتمويل  وقروض   ، سعودي(  ريال 
سعودي( وتمويل قصير األجل في حدود )20.000.000 ريال سعودي( وتسهيالت 
استيراد متعدد األغراض قصير األجل بمبلغ )20.000.000 ريال سعودي( . وقامت 
 550.940.648( بقيمة  لتصبح  2015م  إبريل   28 في  االتفاقية  بتعديل  الشركة 
بمبلغ  قائمة  تسهيالت  تجديد  االتفاقية  هذه  وتتضمن   ، سعودي(  ريال 
)245.833.332 ريال سعودي( منها )110.000.000 ريال سعودي( تسهيالت ائتمانية 
متنوعة و)135.833.332 ريال سعودي( تسهيالت تمويل متوسط األجل ، وذلك 
بضمان سند ألمر و/أو رهن أسهم أو وديعة ورهن صكوك ملكية ، باإلضافة 
إلى تسهيالت جديدة بقيمة )305.107.316 ريال سعودي( منها )55.107.316 ريال 
تسهيالت  سعودي(  ريال  و)250.000.000  متنوعة  ائتمانية  تسهيالت  سعودي( 
إلى  االتفاقية  هذه  وتهدف   . ألمر  سند  بضمان  وذلك   ، األجل  طويل  تمويل 
كما  محطات.  وتطوير  وتحسين  جديدة  محطات  وبناء  أراضي  شراء  تمويل 
قامت الشركة بتجديد االتفاقية في 17 فبراير 2016م لتصبح بقيمة )502.500.000 
بمبلغ  قائمة  تسهيالت  تجديد  االتفاقية  هذه  وتتضمن   ، سعودي(  ريال 
ائتمانية  تسهيالت  سعودي(  ريال   150.000.000( منها  سعودي(  ريال   237.500.000(
وطويلة  متوسط  تمويل  تسهيالت  سعودي(  ريــال  و)87.500.000  متنوعة 
صكوك  ورهن  وديعة  أو  أسهم  رهن  و/أو  ألمر  سند  بضمان  وذلك   ، األجل 
سعودي(  ريال   265.000.000( بقيمة  جديدة  تسهيالت  إلى  باإلضافة   ، ملكية 
ريال  و)226.000.000  متنوعة  ائتمانية  تسهيالت  سعودي(  ريال   39.000.000( منها 
. وتهدف  ، وذلك بضمان سند ألمر  سعودي( تسهيالت تمويل طويل األجل 
قامت  كما   . وقود  محطات  وبناء  أراضي  شراء  تمويل  إلى  االتفاقية  هذه 
الشركة بتجديد االتفاقية في 16 إبريل 2017م لتصبح بقيمة )439.273.664 ريال 
 169.107.000( سعودي(، وتتضمن هذه االتفاقية تجديد تسهيالت قائمة منها 
سعودي(  ريــال   270.166.664( و  متنوعة  ائتمانية  تسهيالت  سعودي(  ريــال 
تسهيالت تمويل متوسطة وطويلة وقصيرة األجل ، وذلك بضمان سند ألمر 
و/أو رهن وديعة ورهن صكوك ملكية ، وتم منح الشركة فترة سماح لمدة 
االتفاقية  يونيو 2018م وتهدف هذه   1 السداد في  بداية  عام إضافي ليصبح 
إلى تمويل شراء وبناء محطات.  كما قامت الشركة بتجديد االتفاقية في 22 
مايو 2018م لتصبح بقيمة )391.107.316 ريال سعودي( ، وتتضمن هذه االتفاقية 
ائتمانية  تسهيالت  سعودي(  ريال   140.107.316( منها  قائمة  تسهيالت  تجديد 
وطويلة  متوسطة  تمويل  تسهيالت  سعودي(  ريــال  و)251.000.000  متنوعة 
، وذلك بضمان سند ألمر وتهدف هذه االتفاقية إلى تمويل  وقصيرة األجل 
في  االتفاقية  وتعديل  بتجديد  الشركة  قامت  كما  محطات.  وبناء  شراء 
هذه  وتتضمن   ، سعودي(  ريال   523.200.000( بقيمة  لتصبح  2019م  نوفمبر   28

تسهيالت  سعودي(  ريال   145.000.000( منها  قائمة  تسهيالت  تجديد  االتفاقية 
ائتمانية متنوعة و )178.200.000 ريال سعودي( تسهيالت تمويل طويلة وقصيرة 
ريال   200.000.000( بقيمة  الجديد  األجل  طويل  التمويل  إلى  باإلضافة   ، األجل 
شراء  تمويل  إلى  االتفاقية  هذة  وتهدف  ألمر  سند  بضمان  وذلك  سعودي( 

وبناء محطات باإلضافة لدعم احتياجات رأس المال العامل.

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

هامش الربح حسب االحتياجات اإلعتيادية بقيمة )1.125.000 ريال سعودي(.

اتفاقية  األهلي  البنك  مع  2015م  أغسطس   25 بتاريخ  الشركة  أبرمت  وقد 
 151.825.000( بقيمة  اإلسالمية(  الشرعية  الضوابط  مع  )متوافقة  تسهيالت 
)101.125.000 ريال سعودي(  ريال سعودي( تتضمن قروض طويلة األجل بقيمة 
قصيرة  وقــروض  سعودي(  ريال   25.000.000( بقيمة  بنكية  ضمان  وخطابات 
التوسع  إلى  االتفاقية  ، وتهدف هذه  ريال سعودي(   25.700.000( بقيمة  األجل 
جديدة  مواقع  وشــراء  الرئيسية  أنشطتها  ودعــم  الشركة  مشاريع  في 
تعديل  تم  وقد   . العامل  المال  رأس  تمويل  عن  فضاًل  وقود  محطات  لبناء 
تتضمن  سعودي(  ريال   201.325.000( بقيمة  لتصبح  2016م  مايو   1 في  االتفاقية 
ضمانات  وخطابات  سعودي(  ريال   150.625.000( بقيمة  األجل  طويلة  قروض 
بنكية بقيمة )25.000.000 ريال سعودي( وقروض قصيرة األجل بقيمة )25.700.000 
الشركة  مشاريع  في  التوسع  إلى  االتفاقية  هذه  وتهدف   ، سعودي(  ريال 
 . وقــود  محطات  لبناء  جديدة  مواقع  وشــراء  الرئيسية  أنشطتها  ودعــم 
ريال   200.700.000( بقيمة  لتصبح  2017م  إبريل   30 في  االتفاقية  تعديل  تم  وقد 
سعودي(  ريال   150.700.000( بقيمة  األجل  طويلة  قروض  تتضمن  سعودي( 
قصيرة  وقروض  سعودي(  ريال   25.000.000( بقيمة  بنكية  ضمانات  وخطابات 
التوسع  إلى  االتفاقية  هذه  وتهدف   ، سعودي(  ريال   25.000.000( بقيمة  األجل 
في مشاريع الشركة ودعم أنشطتها الرئيسية وشراء مواقع جديدة لبناء 
محطات وقود. وقد تم تعديل االتفاقية في 26 سبتمبر 2018م لتصبح بقيمة 
بضمان  وذلك  االجل   قصير  تجاري  تيسير  عن  عبارة  سعودي(  ريال   25.000.000(
العامل. وقد  المال  رأس  احتياجات  االتفاقية لدعم  سند ألمر وتهدف هذة 
وتوقيع  القديمة  اإلتفاقية  بإنهاء  2019م  سبتمبر   03 في  الشركة  قامت 
تيسير  عن  عبارة  سعودي(  ريال   166.250.000( إجمالية  بقيمة  جديدة  إتفاقية 
إلى  باإلضافة  سعودي(  ريال   155.000.000( بقيمة  االجل  قصير  و  طويل  تجاري 
 %110 بقيمة  ألمر  سند  بضمان  سعودي(وذلك  ريال   11.250.000  ( بقيمة  تحوط 
وبناء  إلى تمويل شراء  االتفاقية  ، وتهدف هذة  اإلتفاقية  من إجمالي قيمة 

محطات باإلضافة لدعم احتياجات رأس المال العامل.

وأبرمت الشركة بتاريخ 25 مايو 2015م ، اتفاقية تسهيالت ائتمانية )متوافقة 
بقيمة  )ســاب(  البريطاني  السعودي  البنك  مع  اإلسالمية(  الشريعة  مع 
)150.000.000 ريال سعودي( تبدأ من تاريخ توقيعها على أن يتم استخدامها قبل 
31 يناير 2016م وذلك بضمان سند ألمر ، تتضمن هذه االتفاقية مبلغ )100.000.000 
سعودي(  ريال   50.000.000( إلى  باإلضافة  األجل  طويل  قرض  سعودي(  ريال 
خطابات ضمانات بنكية ، وتهدف هذه االتفاقية إلى تمويل جزئي للمصاريف 
بتجديد  الشركة  وقامت   . جديدة  محطات  وبناء  أراضي  وشراء  الرأسمالية 
االتفاقية بتاريخ 07 ديسمبر 2017م لتصبح بقيمة )177.967.726 ريال سعودي( 
ريال   47.967.726( مبلغ  االتفاقية  هذه  تتضمن  ألمــر،  سند  بضمان  وذلــك 
سعودي( قرض طويل األجل باإلضافة إلى )80.000.000 ريال سعودي( خطابات 
ضمانات بنكية، باإلضافة إلى )50.000.000 ريال سعودي( قروض قصيرة األجل ، 

وتهدف هذه االتفاقية إلى تمويل جزئي للمصاريف الرأسمالية وشراء أراضي 
وبناء محطات جديدة باإلضافة إلى تمويل رأس المال العامل وتنتهي هذه 
االتفاقية  وتعديل   بتجديد  الشركة  وقامت  2019م.  يناير   31 بتاريخ  االتفاقية 
ريال سعودي( وذلك بضمان   400.000.000( 10 ديسمبر 2018م لتصبح بقيمة  بتاريخ 
سند ألمر ، تتضمن هذه االتفاقية مبلغ )150.000.000 ريال سعودي( قرض طويل 
األجل باإلضافة إلى )200.000.000 ريال سعودي( خطابات ضمانات بنكية، باإلضافة 
االتفاقية  هذه  وتهدف   ، األجل  قصيرة  قروض  سعودي(  ريال   50.000.000( إلى 
إلى تمويل جزئي للمصاريف الرأسمالية وشراء أراضي وبناء محطات جديدة 
باإلضافة إلى تمويل رأس المال العامل وتنتهي هذه االتفاقية بتاريخ 31 يناير 
لتصبح  االتفاقية  وتعديل  بتجديد  التوقيع   إجــراءات  إكمال  وجاري  2020م. 
هذه  تتضمن   ، ألمر  سند  بضمان  وذلك  سعودي(  ريال   557.638.482( بقيمة 
االتفاقية مبلغ )159.138.482 ريال سعودي( قرض طويل األجل باإلضافة إلى 
 111.000.000( إلى  باإلضافة   ، بنكية  ضمانات  خطابات  سعودي(  ريال   287.500.000(
تمويل  إلى  االتفاقية  هذه  وتهدف   ، األجل  قصيرة  قروض  سعودي(  ريال 
باإلضافة  جديدة  محطات  وبناء  أراضي  وشراء  الرأسمالية  للمصاريف  جزئي 
إلى تمويل رأس المال العامل كما تتضمن هذة اإلتفاقية الجزء المتبقي من 

إتفاقية الشركة مع البنك األول .

مرابحة  تسهيالت  اتفاقية   ، 2015م  ديسمبر   13 بتاريخ  الشركة  أبرمت  كما 
)متوافقة مع الشريعة اإلسالمية( مع بنك الخليج الدولي )شركة مساهمة 
وتتضمن   ، ألمر  سند  بضمان  وذلك  سعودي(  ريال   150.000.000( بقيمة  بحرينية( 
وبمدة  سعودي(  ريال   50.000.000( بقيمة  األجل  متوسط  قرض  االتفاقية  هذه 
تمويل خمس سنوات منها )سنتين فترة سماح( على أن يتم سداده من خالل 
، باإلضافة إلى إصدار خطابات ضمانات  أقساط ربع سنوية متساوية القيمة 
التوسع  إلى  االتفاقية  هذه  وتهدف   ، سعودي(  ريال   100.000.000( بقيمة  بنكية 
في مشاريع الشركة ودعم أنشطتها الرئيسية وشراء مواقع جديدة لبناء 
محطات وقود فضاًل عن تمويل رأس المال العامل. وقامت الشركة في 6 
سبتمبر 2018م بتجديد وتعديل االتفاقية لتصبح بقيمة إجمالية )48.000.000 ريال 

سعودي ( عبارة عن ضمانات دفع لصالح أرامكو وذلك بضمان سند ألمر.
كما أبرمت الشركة بتاريخ 21 ديسمبر 2015م ، اتفاقية تسهيالت )متوافقة مع 
تتضمن  سعودية(  مساهمة  )شركة  الرياض  بنك  مع  اإلسالمية(  الشريعة 

 ، سعودي(  ريال   50.000.000( بقيمة  بنكية  ضمانات  خطابات  االتفاقية  هذه 
التوسع في مشاريع الشركة ودعم أنشطتها  إلى  االتفاقية  وتهدف هذه 
بمبلغ  تمويل  بإضافة  2018م  مارس   8 بتاريخ  االتفاقية  تعديل  وتم  الرئيسية 
320 مليون ريال عبارة عن )تمويل طويل األجل بقيمة 235 مليون ريال وتمويل 
قصير األجل بقيمة 20 مليون ريال وإعتمادات مستندية بقيمة 20 مليون ريال 
وتحوط لتثبيت أسعار الفائدة بقيمة 45 مليون ريال( باإلضافة إلى 50 مليون 
ريال ضمانات بنكية قائمة لتصبح القيمة النهائية لالتفاقية 370 مليون ريال 
قامت  وقد  عقارية.  صكوك  رهن  إلى  باإلضافة  ألمر  سند  بضمان  وذلــك 
إجمالية  بقيمة  اإلتفاقية   وتعديل  بتجديد  2019م  ديسمبر   12 في  الشركة 
)569.943.000 ريال سعودي( عبارة عن )تمويل طويل األجل بقيمة 334.643.000 
120.000.000 ريال سعودي وإعتمادات  ريال سعودي وتمويل قصير األجل بقيمة 
20.000.000 ريال سعودي وتحوط لتثبيت أسعار الفائدة بقيمة  مستندية بقيمة 
قائمة  بنكية  ضمانات  ريال  مليون   80 إلى  باإلضافة  سعودي(  ريال   15.300.000

وذلك بضمان سند ألمر باإلضافة إلى رهن صكوك عقارية.

كما أبرمت الشركة بتاريخ 29 يناير 2019م ، اتفاقية تسهيالت مرابحة )متوافقة 
سعودي(  ريال   150.000.000( بقيمة  الجزيرة  بنك  مع  اإلسالمية(  الشريعة  مع 
وذلك بضمان سند ألمر ، وتتضمن هذه االتفاقية قرض طويل األجل بقيمة 
سعودي(  ــال  )5.000.000ري بقيمة  األجل  قصير  ،وقرض  سعودي(  ريال   100.000.000(
ريال سعودي(   45.000.000( إلى إصدار خطابات ضمانات بنكية بقيمة  باإلضافة 
أنشطتها  ودعم  الشركة  مشاريع  في  التوسع  االتفاقية  هذه  وتهدف   ،
رأس  تمويل  عن  فضاًل  وقود  محطات  لبناء  جديدة  مواقع  وشراء  الرئيسية 

المال العامل وذلك بضمان سند ألمر.

مرابحة  تسهيالت  اتفاقية   ، 2019م  ديسمبر   03 بتاريخ  الشركة  أبرمت  كما 
ريال   190.000.000( بقيمة  ساب  بنك  مع  اإلسالمية(  الشريعة  مع  )متوافقة 
سعودي( وذلك لتمويل 90% من دخول الشركة لإلكتتاب في شركة أرامكو 
بشرط أن يتم تحديد مبلغ التمويل بناًء على األسهم التي سيتم تخصيصها 
ريال   26.951.587( بقيمة  بالفعل  تحديده  تم  وقد  اإلكتتاب  بعد  للشركة 

سعودي( وذلك بضمان سند ألمر باإلضافة إلى رهن محفظة األسهم .

القروض 

رصيد القروض في نهاية العام

البنك الفرنسي البنك األهلي ساب بنك الرياض
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مستحقات القروضبيان القروض

حركة القروض

الرصيد في نهاية 2018مالرصيد في نهاية 2019متاريخ القرضالبنك

2013/05/3110.924.00056.124.000مالبنك الفرنسي

2016/06/3039.735.70939.735.709مالبنك الفرنسي

2016/08/2924.654.23324.654.233مالبنك الفرنسي

2016/12/1323.274.73723.274.737مالبنك الفرنسي

2016/12/2812.305.26212.305.262مالبنك الفرنسي

2016/12/286.252.1696.252.169مالبنك الفرنسي

2017/01/123.966.5623.966.562مالبنك الفرنسي

2017/03/2913.235.87313.235.873مالبنك الفرنسي

2017/08/241.251.4551.251.455مالبنك الفرنسي

2019/10/0220.000.00020.000.000مالبنك الفرنسي

2019/12/0815.000.00025.000.000مالبنك األهلي

2018/03/18153.214.287181.071.429مبنك الرياض

2018/05/0831.428.57337.142.857مبنك الرياض

2019/03/2120.000.00020.000.000مبنك الرياض

-2019/03/1211.989.200مبنك الرياض

-2019/05/282.369.463مبنك الرياض

-2019/05/287.650.016مبنك الرياض

-2019/06/247.200.000مبنك الرياض

-2019/07/224.000.000مبنك الرياض

16.666.667-2015/12/31ماألول

2.264.022-2016/12/13ماألول

1.166.702-2016/12/20ماألول

50.000.000-2018/11/10مساب

-2019/12/3010.000.000مساب

-2019/12/2410.000.000مساب

-2019/12/0110.000.000مساب

-2019/11/2620.000.000مساب

-2019/12/0826.951.587مساب

2018/12/1956.000.91858.962.882مساب

-2019/12/241.406.108مساب

-2019/12/182.808.974مساب

-2019/12/1534.406.220مساب

-2019/12/291.143.575مساب 

581.168.921593.074.559اإلجمالي

2018م2019مالبيان

193.267.282215.688.892أقل من عام

105.414.77686.700.386من سنة إلى سنتين

237.006.382222.935.643من سنتين إلى خمس سنوات

45.480.48167.749.638أكثر من 5 سنوات

األجلأصل القرضتاريخ اإلصدارالبنك
المدة 

بالشهور
الرصيد في 
بداية العام

المسدد 
خالل العام

تاريخ 
اإلستحقاق

2022/12/31م7256.124.00045.200.000طويل األجل2015/05/31101.324.000مالفرنسي

2022/12/31م-7839.735.709طويل األجل2016/06/3039.735.709مالفرنسى 

2022/12/31م-7624.654.233طويل األجل2016/08/2924.654.233مالفرنسى 

2019/08/19م1220.000.00020.000.000قصير األجل2018/08/1920.000.000مالفرنسى 

2020/09/24م--12قصير األجل2019/10/0220.000.000مالفرنسي

2022/12/31م-7223.274.737طويل االجل2016/12/1323.274.737مالفرنسى

2022/12/31م-7218.557.431طويل االجل2016/12/2818.557.431مالفرنسى

2022/12/31م-7218.453.890طويل االجل2017/01/123.966.562مالفرنسى

2019/04/11م425.000.00025.000.000قصير األجل2018/12/1025.000.000ماالهلى 

2019/08/30م10.000.000-4قصير األجل2019/04/2910.000.000ماألهلي

2019/10/07م15.000.000-2قصير األجل2019/08/0715.000.000ماألهلي

2019/12/08م15.000.000-2قصير األجل2019/10/0815.000.000ماالهلى 

2020/02/06م--2قصير األجل2019/12/0815.000.000ماألهلي

2019/02/10م450.000.00050.000.000قصير األجل2018/11/1050.000.000مساب

2019/06/17م15.433.431-3قصير األجل2019/03/2315.433.431مساب

2019/04/21م10.000.000-1قصير األجل2019/03/2110.000.000مساب

2019/07/14م10.455.882-3قصير األجل2019/04/1510.455.882مساب

2019/07/14م24.015.306-3قصير األجل2019/04/2824.015.306مساب

2019/07/14م15.000.000-1قصير األجل2019/06/1715.000.000مساب

2019/07/14م527.709-1قصير األجل2019/06/27527.709مساب

2019/10/08م20.000.000-2قصير األجل2019/08/0520.000.000مساب

2019/11/25م30.000.000-4قصير األجل2019/07/2830.000.000مساب

2020/03/25م--4قصير األجل2019/11/2620.000.000مساب

2020/03/30م--4قصير األجل2019/12/0110.000.000مساب

2020/04/22م--4قصير األجل2019/12/2410.000.000مساب

2020/04/28م--4قصير األجل2019/12/3010.000.000مساب

2024/12/08م--60طويل األجل2019/12/0826.951.587مساب

2025/08/31م8458.962.8822.961.964طويل األجل2018/12/1958.962.882مساب

2025/08/31م--84طويل األجل2019/12/241.406.108مساب
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األصول المرهونة

)تابع( حركة القروض

الضمانالجهةالموقع

رهنبنك الرياضمحطة الفحص الدوري الرياض

رهنبنك الرياضمحطة الجبيل بالدمام

رهنبنك الرياضمحطة التخصصي بالرياض

رهنبنك الرياضمحطة الجبيل 2 بالدمام

رهنبنك الرياضمحطة عثمان بن عفان بالرياض

ضمانات أخرى

الضمانالبنك

سند ألمر بقيمة 523.200.000 ريال البنك السعودي الفرنسي

سند ألمر بقيمة 182.875.000 ريالالبنك األهلي التجاري

سند ألمر بقيمة 400.000.000 ريالساب

سند ألمر بقيمة 48.000.000 ريالبنك الخليج الدولي

سند ألمر بقيمة 165.000.000 ريالبنك الجزيرة

سند ألمر بقيمة 235.300.000  ريالبنك الرياض

سند ألمر بقيمة 389.274.000  ريالبنك الرياض

التوزيعات النقدية 

)ري�ال/سهم(عن العام

20100.50م

20110.50م

20120.50م

20130.75م

20141.50م

20150.50م

20170.50م

20180.50م

األجلأصل القرضتاريخ اإلصدارالبنك
المدة 

بالشهور
الرصيد في 
بداية العام

المسدد 
خالل العام

تاريخ 
اإلستحقاق

2025/08/31م--84طويل األجل2019/12/182.808.974مساب

2025/08/31م--84طويل األجل2019/12/1534.406.221مساب

2020/12/29م--6طويل األجل2019/12/291.143.575مساب - األول 

2026/03/12م--84طويل األجل2019/03/1211.989.200مالرياض

2026/05/28م--84طويل األجل2019/05/282.369.463مالرياض

2026/05/28م--84طويل األجل2019/05/287.650.019مالرياض

2026/06/24م--84طويل األجل2019/06/247.200.000مالرياض

2026/07/22م--84طويل األجل2019/07/224.000.000مالرياض

2025/03/18م84181.071.42927.857.142طويل االجل2018/03/18195.000.000مالرياض

2025/05/08م8437.142.8575.714.284طويل االجل2018/05/0840.000.000مالرياض

2019/03/21م920.000.00020.000.000قصير االجل2018/06/0420.000.000مالرياض

2019/03/16م--11قصير االجل2019/03/2120,000,000مالرياض

2019/12/31م4816.666.66616.666.666متوسط األجل2015/12/3150.000.000ماألول

2020/06/28م422.264.0222.264.022متوسط األجل2016/12/134.528.044ماألول

2020/06/28م421.166.7031.166.703متوسط األجل2016/12/202.333.403ماألول

1.047.694.476593.074.559382.263.109اإلجمالي

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:
للشركة  � النظامي  اإلحتياطي  لتكون  األربــاح  صافي  من   )%10( ُيجنب 

ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ 
اإلحتياطي المذكور )30%( من رأس المال المدفوع.

تجنب  � أن  اإلدارة  مجلس  إقتراح  على  بناًء  العادية  العامة  للجمعية 
يخصص  اتفاقي  إحتياطي  لتكوين  األربــاح  صافي  من  معينة  نسبة 

لدعم المركز المالي للشركة.
وذلك  �  ، أخرى  إحتياطيات  تكوين  تقرر  أن  العادية  العامة  للجمعية 

قدر  ثابتة  أرباح  توزيع  يكفل  أو  الشركة  مصلحة  يحقق  الذي  بالقدر 
تقتطع  أن  كذلك  المذكورة  وللجمعية   . المساهمين  على  اإلمكان 
من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة 

أو لمعاونة ما يكون قائمًا من هذه المؤسسات.
يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل )3%( من رأس  �

المال المدفوع.
من  � والعشرون(  )الثامنة  المادة  في  المقررة  األحكام  مراعاة  مع 

نظام الشركة األساس ، يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن )%10( 
هذه  إستحقاق  يكون  أن  على   ، اإلدارة  مجلس  لمكافآت  الباقي  من 

المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

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

على  � المرحلية  ــاح  األرب صرف  إقــرار  صالحية  الشركة  إدارة  لمجلس 
مساهميها بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي إذا سمح وضع الشركة 
المالي وتوفرت السيولة لديها وفقًا للضوابط واإلجراءات التي تضعها 

الجهات المختصة.
األساس  الشركة  نظام  من  والخمسون(  )الثانية  للمادة  وفقًا 

)إستحقاق األرباح(:
يستحق المساهم حصته في األرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة في  �

هذا الشأن ويبين القرار تاريخ اإلستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية 
في  المساهمين  سجالت  في  المسجلين  األسهم  لمالكي  األربــاح 

نهاية اليوم المحدد لإلستحقاق.
األساس  الشركة  نظام  من  والخمسون(  )الثالثة  للمادة  وفقًا 

)توزيع األرباح لألسهم الممتازة(:
عن   � ــاح  أرب توزيع  يجوز  ال  فإنه   ، مالية  سنة  أي  عن  ــاح  أرب تــوزع  لم  إذا 

السنوات التالية إال بعد دفع النسبة المشار إليها في المادة )العاشرة( 
من نظام الشركة األساس ألصحاب األسهم الممتازة عن هذه السنة.

إذا فشلت الشركة في دفع هذه النسبة من األرباح لمدة ثالث سنوات  �
أن  الممتازة  األسهم  ألصحاب  الخاصة  للجمعية  يجوز  فإنه   ، متتالية 
العامة للشركة والمشاركة  الجمعية  إما حضورهم اجتماعات  تقرر 
في التصويت ، أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس اإلدارة بما يتناسب 
الشركة  تتمكن  أن  إلى  وذلك   ، المال  رأس  في  أسهمهم  قيمة  مع 
عن  األسهم  هذه  ألصحاب  المخصصة  األولوية  أرباح  كل  دفع  من 

السنوات السابقة.
أربــاح  � توزيع  وسياسة  ــاس  األس الشركة  النظام  على  ــالع  اإلط يمكن 

.)www.sasco.com.sa( األسهم بموقع الشركة اإللكتروني على الرابط
يوضح الجدول التالي األرباح الموزعة للمساهمين منذ عام 2010م: �

?  حتى صدور هذا التقرير لم يوصي مجلس اإلدارة بصرف أي أرباح عن عام 2019م.

اإلنحرافات عن تطبيق معايير محاسبية 
معايير المحاس��بة المتبع��ة بالمملكة العربية 

السعودية
السعودية  الهيئة  من  المعتمدة  المحاسبة  معايير  الشركة  تطبق 

للمحاسبين القانونيين وال يوجد أي إنحراف عن تطبيق تلك المعايير.

)IFRS( معايير المحاسبة الدولية
إشارة إلى خطاب هيئة السوق المالية رقم ص/15/12231/1 الصادر في 
السوق  هيئة  بتعميم  والخاص  2015/08/12م  الموافق  1436/10/27هــــ 
معايير  بتطبيق  والخاص  2014/03/25م  في   2978/4 رقــم  المالية 
المدرجة  للشركات  المالية  القوائم  على   )IFRS( الدولية  المحاسبة 
الدولية  للمعايير  وفقًا  2017/01/01م  من  إعتبارًا  المالية  السوق  في 
المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، فإن الشركة 
لمعايير  وفقًا  والسنوية  األولية  المالية  قوائمها  كافة  بإصدار  تقوم 

المحاسبة الدولية  )IFRS( منذ قرار التطبيق.

أسهم الخزينة 
توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

تقرير مراقب الحسابات 
للفترة  المالية  القوائم  عن  تقريره  للشركة  الحسابات  مراقب  أصدر 
المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ، وقد أوضح بالتقرير لفت إنتباه كالتالي:

بالقوائم  المرفقة  االيضاحات  من   )29( رقم  بااليضاح  مبين  هو  »كما 
2019م  أكتوبر   01 بتاريخ  أنه  إلى   ، اإلنتباه  نلفت  أن  نود   ، الموحدة  المالية 
لمحطات  الربح  هامش  ــادة  زي على  الطاقة  وزارة  موافقة  صــدرت 
من  تأهيل  على  الحاصلة  للشركات  التابعة  الخدمة  ومراكز  الوقود 
هللة   15( الجديد  الربح  هامش  ليصبح  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة 
للبنزين بداًل من 9 هلالت للتر و 5 هلالت للديزل بدال من 3.5 هللة للتر( 
المستهلك  المحطات على  التجزئة في  بيع  تأثر أسعار  مؤكدة عدم 
أن  على  الجديد  الهامش  تطبيق  تاريخ  ببداية  االخطار  ثم  النهائي، 
يكون بداية من 23 أغسطس 2018م، ووفقًا ألفضل تقدير ، قامت إدارة 
في  المنتهية  المالية  للسنة  المبيعات  تكاليف  بتخفيض  المجموعة 
إثبات  إلى  ريال سعودي باإلضافة  31 ديسمبر 2019م بمبلغ 75.163.532 
مبلغ 24.191.073 ريال سعودي كإيرادات أخرى عن فترة التعويض لفرق 
ديسمبر   31 حتى  2018م  أغسطس   23( السابقة  للفترات  الربح  هامش 
2018م( وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة 
العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونيين ، وحتى تاريخ إصدار القوائم المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مازالت الشركة بإنتظار الحصول على 
العربية  الزيت  التعويض من قبل شركة  الموافقة وعلى صحة مبلغ 
السعودية )أرامكو السعودية( وذلك لعدم إكتمال أعمال المراجعة 
والتدقيق للمستندات المقدمة لهم من قبل المجموعة حول مبلغ 
التعويض المستحق ، لذا استخدمت اإلدارة هذه االفتراضات من خالل 
بناًء  رأينا  ، ولم يتم تعديل  المتوفرة لديها بموضوعية ودقة  البيانات 

على هذا األمر.
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قطاع العمليات

وهو من أهم القطاعات الرئيسية في الشركة ، حيث تم دمج كافة 
مواقع شركة زيتي للخدمات البترولية مع مواقع ساسكو تحت هذا 
القطاع ، ويحوي منتجاتها األساسية والتي تقدم لعمالئها من خالل 
)242( موقع : تنقسم إلى )198( محطة وإستراحة مشغلة عن طريق 

عدد  إلى  باإلضافة  وذلك   ، الغير  من  مشغلة  مواقع  و)3(  الشركة 
)16( مواقع متوقفة للتطوير أو تحت اإلنشاء وعدد )19( موقعًا تحت 
الطريق  إلنحراف  إيقافهم  تم  موقعًا   )6( و  اإلنشاء  قبل  ما  إجراءات 

عنهم أو عدم الجدوى االقتصادية لتشغيلهم في الوقت الحالي.

وخالل عام 2019م قدم قطاع العمليات خدماته لما يقارب من 25 مليون مركبة بزيادة مقدارها 20.29% عن العام السابق ، وعدد 129 مليون عميل 
بزيادة مقدارها 18.01% عن العام السابق.

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

خدمات المحروقات

نغطي أكثر من 
4.5 آالف كيلومتر

نغطي أكثر من 
129 مليون عميل

أكثر من 126 
مصلى ومسجد

نخدم أكثر من 25 
مليون مركبة

مساجد بسعة استيعابية 
ألكثر من 12 ألف مصلي

بنزين
ديزل95 بنزين

91

قطاع العمليات

إحصائية مرتادي مواقع الشركة
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ووفقًا للتسعيرة المعتمدة من وزارة التجارة لبيع المحروقات للمستهلك 
لشركة  تخزين  مستودعات  فيها  يوجد  التي  والمحافظات  المدن  في 
من  كيلومتر   50 قطرها  نصف  ــرة  دائ حــدود  وفــي  السعودية  أرامكو 
التالي،  بالجدول  موضح  هو  ما  حسب  األسعار  تكون  المستودعات  تلك 
بها  يوجد  ال  التي  ــرى  األخ والمراكز  والمحافظات  للمدن  بالنسبة  أما 

مستودعات لشركة أرامكو السعودية فيضاف إلى أسعار البيع المحددة 
بالمحروقات  التزود  يفترض  مستودع  أقرب  من  النقل  أجور  للمستهلك 
و)0.01815(  المعبدة  للطرق  ريـال/لتر/كم   )0.01395( بإضافة  وذلــك  منه 
أرامكو  لشركة  مستودعات  أقرب  من  المعبدة  غير  للطرق  ريـال/لتر/كم 

السعودية على أن يتم ذلك من خالل اللجان المحلية المختصة.

اللجنة  الشركة عن إستالمها إخطار من  أعلنت  2019م  أكتوبر   01 وفي 
الغرف  مجلس  لجان  ــدى  )إح الوقود  محطات  لشركات  الوطنية 
الربح  هامش  زيــادة  على  الطاقة  وزارة  موافقة  مفاده  السعودية( 
على  الحاصلة  للشركات  التابعة  الخدمة  ومراكز  الوقود  لمحطات 
شهادة تأهيل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ليصبح هامش الربح 
الجديد )15 هللة للبنزين بداًل عن 9 هلالت للتر ، و5 هلالت للديزل بداًل عن 
3,5 هللة للتر( مؤكدًة على عدم تأثر أسعار بيع التجزئة في المحطات 

على المستهلك النهائي.
حيث   ، الجديد  الهامش  تطبيق  تاريخ  بداية  اإلخطار  هذا  يحدد  ولم 
السعودية  الغرف  مجلس  إلى  خطابها  في  الطاقة  وزارة  أوضحت 
لمحطات  الجديد  الربح  هامش  بتطبيق  ستقوم  أرامكو  شركة  بأن 
الوقود ومراكز الخدمة الملتزمة بإشتراطات التأهيل الصادرة من وزارة 
بالتنسيق مع وزارة  الوزارة ستقوم  أن  ، كما  البلدية والقروية  الشؤون 
الشؤون البلدية والقروية فيما يخص أي تعديل أو إضافة على قائمة 
الشركات المؤهلة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ، حيث 
سيتم منح الشركات التي يتم تأهيلها مستقباًل هامش الربح الجديد 
التأهيل من  التالي لحصولها على شهادة  الميالدي  الشهر  بداية من 
بالهامش  العمل  إيقاف  سيتم  كما   ، والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة 
الجديد للشركات التي تم سحب التأهيل منها من قبل وزارة الشؤون 

البلدية والقروية.
على  الطاقة  وزارة  من  حرصًا  الربح  هامش  في  التعديل  هذا  ويأتي 
إستمرار تطوير قطاع محطات الوقود في المملكة وتحفيزاَ لشركات 

الوقود ومراكز الخدمة على رفع مستوى جودة الخدمات  محطات 
لشركات  الوطنية  اللجنة  لدور  وتأكيدًا  القطاع  هذا  في  المقدمة 
مستوى  رفع  في  السعودية  الغرف  مجلس  في  الوقود  محطات 
في  المقدمة  الخدمات  في  الجودة  معايير  بأعلى  واإللتزام  الخدمة 

محطات الوقود ومراكز الخدمة.
التي  والتكاليف  المصاريف  من  العديد  الربح  هامش  في  ويدخل 

تتحملها الشركة ، أهمها:
تكلفة النقل ذات العالقة الطردية مع زيادة أسعار الديزل. �
تكاليف تشغيل المحطات نتيجة اإلستمرار في إرتفاع قيمة أسعار  �

لوجستية  أعمال  من  يتبعها  وما  كهرباء  من  للخدمات  الطاقة 
وصيانة وعمالة.

تكلفة المياه. �
الشتراطات  � وفقًا  الخدمات  مستوى  وتحسين  تطوير  تكاليف 

إلدارة  المؤهلة  بالشركات  والخاصة  والقروية  البلدية  الشئون  وزارة 
محطات الوقود.

تكلفة العمالة المتزايدة. �
التفريغ  � موقع  إلى  أرامكو  من  النقل  أثناء  الناتجة  التبخر  تكلفة 

بالمحطة.
تكلفة الفاقد من التبخر في خزان الوقود بالمحطة. �
تكاليف الضمانات البنكية الصادرة إلى شركة أرامكو. �

متوسط المبيعات باللتر/شهري
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التأجير
يقوم قطاع العمليات ومن خالل إدارات مختصة بكل منطقة بالقيام 
بتأجير بعض األنشطة التجارية من مطاعم ، وورش صيانة السيارات ، 
تقدم  التي  التجارية  المحالت  من  وغيرها  واإلطارات  الزيوت  وخدمات 

الخدمة للعمالء والمسافرين.

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

إلى زيادة عدد العمالء بمواقعها بجميع أنحاء المملكة.
خدمة القهوة 

القهوة  ــواع  أن كافة  يقدم  الــذي  نخلة(  )مقهى  خــالل  من  وذلــك 
والمشروبات الساخنة باإلضافة إلى مجموعة من المأكوالت الخفيفة 
 )10( عدد  2019م  عام  بنهاية  نخلة  مقهى  فروع  وتبلغ   ، والمعجنات 
فروع. ومن أجل تقديم خدمة أفضل في هذا المجال ، قامت الشركة 
من  خدماتها  لتقديم  العالمية  القهوة  شركات  كبرى  مع  بالتعاقد 

خالل مواقعها المنتشرة في أنحاء المملكة.

المالي  بالعام  مقارنة  الدخل  وهامش  اإليرادات  في  مساهمته  ونسبة  العمليات  قطاع  مستوى  على  المالية  النتائج  أهم  أدناه  الجدول  يوضح 
السابق كما يلي:

اإليرادات المباشرة
نسبة المساهمة

)في اإليراد(
مجمل الدخلالتكاليف المباشرة

نسبة المساهمة
)هامش الدخل(

2018م2019م2018م2019م2018م2019م2018م2019م2018م2019م

2.275.470.7511.851.348.389%91.65%90.05)2.148.009.320()1.798.497.107(127,461,43152.851.282%81.39%64.47

مساحات تأجيرية أكثر من 138 ألف متر مربع

REnTAl

خدمات المطاعم
حسب أولويات استراتيجية الشركة باستقطاب الشركات المتخصصة 
من  تديرها  التي  المطاعم  عدد  وتقليص  المطاعم  إدارة  مجال  في 
نقلة  المقدمة وتقديم تجربة فريدة وتحقيق  الخدمة  أجل تحسين 
مجالها  في  الرائدة  لتكون  الشركة  وتمييز  العمالء  رضا  لتعزيز  نوعية 
وقعت  فقد   ، بالمملكة  واالستراحات  المحطات  بقطاع  والنهوض 
العالمية  المطاعم  شركات  مع  االتفاقيات  من  العديد  الشركة 
داخل  الشركة  مواقع  من  العديد  في  خدماتها  لتقدم  والمحلية 
وخارج المدن وعلى المنافذ الحدودية ، وذلك من خالل مطاعم تقدم 

خدمات مالئمة لعمالء الشركة على إختالف أذواقهم.
خدمات الحجاج والمعتمرين

المنافذ  على  تقع  التي  ومحطاتها  استراحاتها  خــالل  من  وذلــك 
الحدودية بالمملكة باإلضافة إلى شبكة مواقع الشركة التي تنتشر 
في جميع الطرق السريعة وخصوصًا التي تربط بين األراضي المقدسة 
المحطات  أهم  تنتشر  حيث   ، المنورة(  والمدينة  المكرمة  )مكة 

واالستراحات التابعة للشركة على الطرق السريعة التالية:
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. �

حاج  مليون   10.8 من  أكثر  بخدمة  الشركة  قامت  2019م  عام  وخالل 
ومعتمر سواًء كانوا من داخل المملكة أو خارجها .

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

2019م2018م2017م2016م2015م

645.234.638939.405.0521.034.959.6621.851.348.3892.275.470.751

يوضح الجدول التالي تحليل اإليرادات على مستوى المناطق كما يلي:

%2018م%2019مالقطاع

43.93%40.37813.495.006%918.547.868المنطقة الوسطى

6.39%6.11118.231.379%138.992.048المنطقة الشمالية

21.81%21.66403.712.322%492.918.188المنطقة الشرقية

20.55%24.49380.384.808%557.195.629المنطقة الغربية

3.42%3.4163.344.155%77.634.545المنطقة  الجنوبية

3.90%3.9672.180.719%90.182.473منطقة القصيم 

100%1001.851.348.389%2.275.470.751اإلجم����������الي

اإليرادات الجغرافية لقطاع العمليات
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شركة ذات مسؤولية محدودة يبلغ رأس مالها 500 ألف ريال سعودي مقسم إلى 50 ألف حصة نقدية متساوية قيمة كل حصة 10 ريال سعودي، 
حيث تمتلك الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ساسكو نسبة 99% من رأس المال وشركة استثمارات السيارات والمعدات المحدودة 

1% منه.
وتقدم الشركة خدمة التموينات من خالل )نخلة ساسكو( التي تم إفتتاح عدد )13( فروع منها خالل عام 2019م ليبلغ إجمالي عدد فروع )نخلة 

ساسكو( العاملة بنهاية العام )80( فرعًا في مختلف مناطق المملكة ، بعد أن تم استبعاد عدد )2( فرع خالل عام 2019م

التي  األصناف  من  متكاملة  سلة  على  ساسكو(  )نخلة  وتحتوي 
تمت دراستها بعناية للوفاء باحتياجات عمالئنا سواًء المسافرين على 
وأهم   . المدن  داخل  والركاب  المركبات  سائقي  أو  المدن  بين  الطرق 

هذه 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. �

التوزيع الجغرافي للفروع

شركة نخلة ساسكو

شركة نخلة 

وقد إرتفع معدل إيراد المتر المربع في شركة نخلة ساسكو خالل عام 2019م كمتوسط لكافة المواقع مبلغ 47.60 ألف ريال ، كما بلغ التغير 
في سلة العميل نسبة قدرها 6.56% ليرتفع من 21.04 ريال في عام 2018م إلى 22.42 ريال في عام 2019م.

المنطقة الشمالية

المنطقة الغربيةالمنطقة الشرقية

1
المنطقة الجنوبية

17 12

7

43
 المنطقة
الوسطى
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69 67
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عدد فروع نخلة ساسكو
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يوضح الجدول التالي تحليل اإليرادات على مستوى المناطق كما يلي:

اإليرادات الجغرافية لشركة نخلة ساسكو

بالعام  الدخل مقارنة  اإليرادات وهامش  نخلة ساسكو ونسبة مساهمتها في  المالية على مستوى شركة  النتائج  أدناه أهم  الجدول  يوضح 
المالي السابق كما يلي:

اإليرادات المباشرة
نسبة المساهمة

مجمل الدخلالتكاليف المباشرة)في اإليراد(
نسبة المساهمة
)هامش الدخل(

2018م2019م2018م2019م2018م2019م2018م2019م2018م2019م

213.774.890201.456.232%8.61%9.80)200.395.749()190.488.260(13.379.14110.967.972%8.54%13.38

%2018م%2019مالقطاع

62.66%61.73126.231.352%131.978.891المنطقة الوسطى

5.36%5.0910.794.365%10.872.620المنطقة الشمالية

14.39%13.5028.988.690%28.851.653المنطقة الشرقية

17.59%19.2835.441.825%41.208.753المنطقة الغربية

--0.40%862.973المنطقة الجنوبية

100%100201.456.232%213.774.890اإلجم����������الي
شركة نخلة ساسكو
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اإليرادات التشغيلية التكاليف التشغيلية مجمل الدخل

نمو إيرادات شركة نخلة ساسكو
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إجمالي إيراد القطاع

معدل النمو السنوي المركب %9.03

المنطقة الشرقية

المنطقة الشمالية

المنطقة الجنوبية

المنطقة الغربية

%5.09

%61.73
المنطقة
الوسطى %13.50%19.28

%0.40
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شركة واحة ساسكو

واحة ساسكو شركة ذات مسؤولية محدودة  شركة 
إلى  مقسم  سعودي  ريال  ماليين   5 قدره  مال  برأس 
ريال   100 حصة  كل  قيمة  متساوية  نقدية  حصة  ألف   50

سعودي.

الــســيــارات  لــخــدمــات  الــســعــوديــة  الــشــركــة  وتمتلك 
وشركة  المال  رأس  من   %99 نسبة  ساسكو  والمعدات 
وقد   ، منه   %1 المحدودة  والمعدات  السيارات  استثمارات 
النشاط  هذا  إدارة  أجل  من  الشركة  هذه  تأسيس  تم 

باستقاللية تامة لتحقيق أفضل عائد منه.
موتيالت  كافة  بإدارة  ساسكو  واحة  شركة  وتقوم 
 ، المملكة  أنحاء  بجميع  بمواقعها  المنتشرة  الشركة 
الموتيالت  هذه  تطوير  استراتيجيتها  في  وضعت  حيث 

لتحمل عالمتها التجارية »موتيل واحة«.

على  يقع  موتيل   )1( عدد  إنشاء  تم  2019م  عام  وخالل   
تطوير  تم  كما   ، ظلم  بمنطقة  الرياض/الطائف  طريق 
طريق   ، العال/تبوك  طريق  على  تقع  موتيالت   )3( عدد 
الطائف/ الرياض وآخر يقع على طريق القصيم/الرياض، 
التجارية  العالمة  تحمل  التي  الموتيالت  عدد  ليصبح 

»موتيل واحة« تسعة موتيالت.

ترخيص  على  ساسكو  واحة  شركة  حصلت  كما 
الهيئة  من  الصادر  اإليواء  مرافق  وتصنيف  تشغيل 
العامة للسياحة والتراث الوطني وذلك لموتيل الشركة 

بمنطقة العديد على طريق سلوى البطحاء الدولي.

وقد حقق فندق سوبر 8 نجاح في إختبار الجودة المطبق 
من قبل شركة ويندهام حيث حصل على درجة %88.75 

وهي أعلى درجة تم تحقيقها على مستوى المملكة.

شركة واحة 
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يحتوي فندق )سوبر 8( الواقع على طريق الثمامة بمدينة الرياض على غرف ذات مستوى عاٍل و مطعم لتقديم الوجبات وقاعات لالجتماعات 
باإلضافة إلى صالة رياضية.

يوضح الجدول أدناه أهم النتائج المالية على مستوى شركة واحة ساسكو ونسبة مساهمتها في اإليرادات وهامش الدخل مقارنة بالعام المالي 
السابق كما يلي:

اإليرادات المباشرة
نسبة المساهمة

)في اإليراد(
مجمل الدخلالتكاليف المباشرة

نسبة المساهمة
)هامش الدخل(

2018م2019م2018م2019م2018م2019م2018م2019م2018م2019م

5.459.3113.911.567%0.22%0.19)4.908.776()3.760.683(550.535150.884%0.35%0.18

عدد الموتيالت

واحة ساسكو سوبر 8
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%2018م%2019مالقطاع

63.75%62.992.493.474%3.438.613المنطقة الوسطى

7.97%8.34311.929%455.180المنطقة الشمالية

28.28%23.561.106.164%1.286.350المنطقة الشرقية

--2.98%162.826المنطقة الغربية

--2.13%116.342منطقة القصيم

100%1003.911.567%5.459.311اإلجمــــــــــالي

وضح الجدول التالي تحليل اإليرادات على مستوى المناطق كما يلي:

اإليرادات الجغرافية لشركة واحة ساسكو

المنطقة الشرقية

المنطقة الشمالية

منطقة القصيم

المنطقة الغربية

% 8.34

%62.99
المنطقة
الوسطى % 23.56% 2.98

% 2.13
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شركة أسطول النقل

شركة ذات مسؤولية محدودة يبلغ رأس مالها 5 ماليين ريال سعودي 
ريال   100 حصة  كل  قيمة  متساوية  نقدية  حصة  ألف   50 إلى  مقسم 
والمعدات  السيارات  لخدمات  السعودية  الشركة  وتمتلك  سعودي 
السيارات  استثمارات  وشركة  المال  رأس  من   %99 نسبة  ساسكو 
من  كل  في  مؤهلة  الشركة  وتعتبر   ، منه   %1 المحدودة  والمعدات 

شركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء.
وللشركة مقر متكامل بمنطقة الرياض يضم مباني إدارة االسطول 
المنطقة  في  فرع  إلى  باإلضافة  الناقالت  لصيانة  متكاملة  وورشة 
الفروع نقطة  ، حيث تعتبر هذه  الغربية  المنطقة  الشرقية وآخر في 

إلنطالق شاحنات الشركة.
وفي نهاية عام 2019م ، بلغ حجم االسطول عدد )127( ناقلة مقابلة 

عدد )116( ناقلة في نهاية عام 2018م، وعدد )143( مقطورة في نهاية 
عام 2019م مقابل عدد )132( مقطورة في عام 2018م.

العمليات  قطاع  لمواقع  النقل  خدمة  بتقديم  الشركة  وتقوم 
بشركة ساسكو )نقل الوقود ، نقل المياه ، الصرف الصحي( باإلضافة 
إلى تقديم خدمات النقل )وقود ، بضائع( لعدد من شركات التجزئة 
الجاف  النقل  إلى توسع نشاطها ليشمل  باإلضافة   ، الكبرى  والتوزيع 

عن طريق برادات وسطحات مخصصة لكافة األغراض.
وقد بلغت المسافة المقطوعة لناقالت شركة اسطول النقل خالل 
مليون   15 من  أكثر  لعمالئها  الخدمة  تقديم  أجل  من  الحالي  العام 

كلم مقابل 14 مليون كلم لعام 2018م أي بنسبة زيادة قدرها %7.14.

شركة أسطول النقل

من أجل خدمة العمالء 
قطعنا أكثر من 15 

مليون كيلومتر

أكثر من 56 ألف رحلة 
تم تنفيذها عبر 

أسطولنا

حجم األسطول
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عدد المقطورات  عدد الناقالت 
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يوضح الجدول أدناه أهم النتائج المالية على مستوى شركة اسطول النقل ونسبة مساهمتها في اإليرادات وهامش الدخل مقارنة بالعام المالي 
السابق كما يلي:

يوضح الرسم التالي عدد اللترات المنقولة عن طريق شركة أسطول النقل وذلك خالل الخمس سنوات الماضية:

?  تعتبر إيرادات شركة أسطول النقل متداخلة مع قطاع العمليات جغرافيًا.

اإليرادات المباشرة
نسبة المساهمة

مجمل الدخلالتكاليف المباشرة)في اإليراد(
نسبة المساهمة
)هامش الدخل(

2018م2019م2018م2019م2018م2019م2018م2019م2018م2019م

29.156.24626.359.082%1.17%1.28)21.384.722()18.011.444(7.771.5248.347.638%4.96%10.18

 

1,600,000,000

1,400,000,000

1,200,000,000

1,000,000,000

800,000,000

600,000,000

400,000,000

200,000,000

-

88 95 10
8

11
6

12
7

93
2,

27
4,

00
0

1,
11

6,
00

3,
00

0

1,
37

7,
30

0,
00

0

1,
48

8,
53

9,
00

0

1,
51

6,
96

7,
00

0

2015 2016 2017 2018 2019

المنقول  باللتر  عدد الشاحنات 

شركة أسطول النقل

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

-

29
,1

56
,2

46

21
,3

84
,7

22

7,
77

1,
52

4

26
,3

59
,0

82

18
,0

11
,4

44

8,
34

7,
63

8

اإليرادات التشغيلية التكاليف التشغيلية مجمل الدخل

20182019

نمو إيرادات شركة اسطول النقل

إجمالي إيراد شركة أسطول النقل

2015 2016 2017 2018 2019

معدل النمو السنوي المركب %13.72

35,000,000

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

-

95التقرير السنوي 2019 94



شركة النادي السعودي للسيارات - ساتا

شركة النادي السعودي للسيارات ساتا شركة ذات مسؤولية محدودة 
برأس مال قدره 500 ألف ريال سعودي مقسم إلى 50 ألف حصة نقدية 
متساوية قيمة كل حصة 10 ريال سعودي وتمتلك الشركة السعودية 
المال  رأس  من   %99 نسبة  ساسكو  والمعدات  السيارات  لخدمات 

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

تعمل وفق شروط ومواصفات ومعايير أداء عالمية.

السعودي  النادي  شركة  تقدمها  التي  الخدمات  أه��م  وم��ن 
للسيارات:

إصدار دفاتر العبور الجمركي )التربتيك(. �
إصدار رخص القيادة الدولية. �
� .)TIR( إصدار بطاقات النقل البري الدولي
وإقامة  � النارية  والــدراجــات  للسيارات  الرياضية  األنشطة  تنظيم 

وتشغيل وإدارة حلبات السباق بمختلف الفئات.
الجمركي  المرور  دفاتر  من  المستفيدين  المسافرين  عدد  بلغ  وقد 
خالل عام 2019م أكثر من 15.8 ألف مسافر ، باإلضافة إلى أكثر من 50 

ألف مسافر أصدر رخصة قيادة دولية.

األعوام  خالل  للسيارات  السعودي  النادي  شركة  مبيعات  تأثرت  وقد 
 ، المجاورة  الــدول  بعض  بها  تمر  التي  السياسية  باألحداث  الماضية 
االتحاد  من  ترخيص  تمتلك  )ال  موازية  نوادي  استحواذ  إلى  باإلضافة 
حصة  على  بالمملكة(  نشاطها  بممارسة  تقوم  للسيارات  الدولي 
والرخص  )التربتيك(  الجمركي  العبور  دفاتر  مبيعات  من  سوقية 

الدولية.

عام  خالل  الدولية  الرخص  مبيعات  لدعم  حملة  )ساتا(  دشنت  وقد 
2019م بالتنسيق مع إدارة التسويق بالشركة.

للسيارات  السعودي  النادي  شركة  وقعتها  التي  لالتفاقية  وتفعياًل 
، “هيئة دولية  IRU في عام 2012م  الطرقي  للنقل  الدولي  اإلتحاد  مع 
تختص بخدمة مصالح صناعة النقل الطرقي في كافة أنحاء العالم، 
وتراعي مصالح مشغلي الحافالت وسيارات األجرة والشاحنات لضمان 
للرّكاب  المستدام  التنقل  طريق  عن  واالزدهـــار  االقتصادي  النمو 
والسياحة  التجارة  بوجه  المادية  غير  الحواجز  من  والحد  والبضائع 
الحدود  على  الطويلة  اإلنتظار  أوقــات  تقليل  عبر  الطرقي  والنقل 
وتطبيق  الحدود  على  الرقابة  وموائمة  الجمركية  اإلجراءات  وتبسيط 
أيضًا  و   ، النزاهة«  وضمان  المشتركة  والحدود  المعلوماتية  األنظمة 
 3 بتاريخ  ساتا  للسيارات  السعودي  النادي  شركة  وقعت  لإلتفاقية 
أكتوبر 2018م مع الهيئة العامة للجمارك السعودية الخاصة بتفعيل 
للبضائع بموجب بطاقات  الدولي  للنقل  الجمركية  باالتفاقية  العمل 
أسهل  التجارة  يجعل  مبسط  نظام  وهو   )TIR( الدولي   البري  النقل 
، قام فريق  للعبور والضمان  الوحيد  العالمي  النظام  وأرخص ويعتبر 

عمل من شركة النادي السعودي للسيارات ساتا بالتعاون مع اإلتحاد 
الدولي للنقل البري )IRU( بتنظيم ورشة عمل عن نظام التير لعدد من 

منسوبي الهيئة العامة للجمارك السعودية.

للسيارات ساتا ضمن  السعودي  النادي  كما تم تعيين ممثل لشركة 
لجنة التراخيص الوطنية بالهيئة العامة للجمارك السعودية وتوقيع 
قبل  من  كمفوض  الجمركي  للتخليص  الوطنية  الشركة  مع  عقد 

ساتا لتخليص البضائع الخاصة بنظام التير.

عام  أواخــر  في  ساتا  للسيارات  السعودي  النادي  شركة  بدأت  وقد 
2019م في إصدار دفاتر التير وعمل رحالت تجريبية بالتنسيق مع الهيئة 

العامة للجمارك السعودية.

الدولي  باإلتحاد  ممثل  عضو  من  والتحول  ساتا  دور  تفعيل  تم  كما 
السعودية  العربية  للمملكة  ممثاًل  فعال  عضو  إلى  الطرقي  للنقل 

ومصدرًا لدفاتر التير.

المؤتمر  في  ساتا  للسيارات  السعودي  النادي  شركة  شاركت  وقد 
أكتوبر  شهر  خالل  استراتيجي  كراعي  الثالث  السعودي  اللوجستي 
رئيس  سعادة  وبحضور  النقل  ــر  وزي معالي  إفتتحه  ــذي  وال 2019م 
مجلس إدارة ساتا وسعادة رئيس النادي ، حيث أقامت ساتا معرضها 
لتيسير  نوعية  »نقلة  بعنوان  عمل  ورشة  ونظمت  للمؤتمر  المصاحب 
وذلك  المملكة«  وعبر  من  التجارة  وتنمية  للعبور  الجمركية  العمليات 
الدولي  واإلتحاد  السعودية  للجمارك  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون 
المعرفة  مستوى  رفع  في  المساهمة  بهدف  وذلك  الطرقي  للنقل 
العالم  أنحاء  جميع  في  التطورات  أحــدث  إلى  الوصول  خالل  من 
إلى  تهدف  التي  العمليات  في  التطورات  هذه  دمج  إلى  والسعي 
تبسيط حركة المنتجات والمعلومات في سلسلة التوريد والخدمات 
اللوجستية وتحديد اآلليات التي تهدف إلى خفض التكاليف وتحسين 

الفعالية من خالل دمج سلسة التوريد وإدارة النقل واإلمداد.

وتعزيزًا لدورها في اإلتحادات الدولية ، شاركت شركة النادي السعودي 
بمدينة  البري  للنقل  العمومية  الجمعية  إجتماع  في  ساتا  للسيارات 
اإللتزام  في  ساتا  بجهود  ــادة  اإلش اإلجتماع  خالل  تم  حيث  جنيف 
، كما شاركت ساتا في  الممارسات كجمعية ضامنة  بتطبيق أفضل 
إجتماع المجلس العربي ألندية السيارات والسياحة )األكتاك( بالقاهرة 
بالتحول  الخاصة  المستجدات  آخــر  مناقشة  اإلجتماع  خــالل  وتــم 
في  المشاركة  إلى  باإلضافة   ،  )e-CPD  – برنامج  )تطبيق  اإللكتروني 
إجتماعات الجمعية العمومية لإلتحاد الدولي للسيارات )FIA( بباريس.

المتعلقة  الرياضية  األنشطة  إدارة  خالل  من  ساتا  شركة  وتسعى 
برياضات السيارات والدراجات النارية ، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، 
إلى استخراج رخصة األنشطة الرياضية لممارسة هذه الرياضة بصورة 

إحترافية.

شركة النادي السعودي للسيارات - 
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أكثر من 15.8 ألف 
مسافر عبر دفاتر التريبتك

أكثر من 50 ألف مسافر 
أصدر رخصة دولية

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

اإليرادات المباشرة
نسبة المساهمة

)في اإليراد(
مجمل الدخلالتكاليف المباشرة

نسبة المساهمة
)هامش الدخل(

2018م2019م2018م2019م2018م2019م2018م2019م2018م2019م

14.252.08212.012.2310.57%0.58)8.167.116()2.348.402(6.084.9669.663.829%3.89%11.79

2019م2018م2017م2016م2015مالبيان

20.292.81220.471.23422.723.35012.012.23114.252.082المبيعات

 يوضح الجدول التالي مبيعات شركة النادي السعودي السيارات للخمس سنوات الماضية كما يلي:

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

دفتر التير هو الحل لنقل البضائع والتحرك 
بصورة أفضل حول العالم

شركة النادي السعودي للسيارات
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شركة استثمارات السيارات والمعدات

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

وفاعلية.
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.

? الحصة بشركة الشرق األوسط للبطاريات )ميبكو( مسجلة بإسم شركة استثمارات السيارات والمعدات ، أما باقي الحصص بالشركات اآلخرى فهي مسجلة بإسم الشركة السعودية 

لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(.

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

إقامة االستراحات والموتيالت والمطاعم. �
استيراد وبيع المعدات واألدوات وإنشاء الطرق والجسور. �

من  التابعة  بالشركات  استثماراتها  أغلب  ساسكو  شركة  وتدير 
شركة  تساهم  حيث   ، والمعدات  السيارات  استثمارات  شركة  خالل 
استثمارات السيارات والمعدات بنسبة 1% من رأس مال شركة اسطول 
للسيارات  السعودي  النادي  شركة  مال  رأس  من   %1 وبنسبة  النقل 
وبنسبة 1% من رأس مال شركة نخلة ساسكو وبنسبة 1% من رأس مال 
شركة واحة ساسكو وبنسبة 1% من رأس مال شركة امتياز ساسكو 

وبنسبة 1% من رأس مال شركة النخلة األولى.

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

رسم توضيحي لنسب االستثمارات إلجمالي محفظة الشركة االستثمارية

شركة استثمارات السيارات والمعدات

عدد الحصصإسم الشركةم
قيمة الحصة 

اإلسمية
نسبة الملكيةاإلجمالي

12.79%1.2795.7507.354.250شركة الشرق األوسط للبطاريات )ميبكو(1.

0.36%3500.0001.500.000الشركة الوطنية للسياحة )سياحية(2.

25%1251.000125.000شركة السباق المتحدة3.

8.979.250اإلجمالي

شركة السباق المتحدة

الشركة الوطنية للسياحة
)سياحية(

81.90
شركة الشرق األوسط

)للبطاريات )ميبكو 1.39

16.71

إستثمارات السيارات والمعدات
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المحافظ االستثمارية وفقًا لضوابط االستثمار الصادرة من الهيئة
توجد إتفاقية إدارة محفظة إستثمارية مع شركة ُملكية لالستثمار ، وقد تم تسييل كافة األسهم بهذه المحفظة خالل عام 2019م. �

المحافظ االستثمارية 
في 03 ديسمبر 2019م ، تم فتح محفظة إستثمارية لدى شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بغرض اإلكتتاب في أسهم شركة أرامكو  �

السعودية  وكذلك إدارتها  ، ويتم معالجة هذه المحفظة محاسبيًا كأوراق مالية متاحة للبيع ويتم معالجة األثر المالي لها في نهاية كل 
فترة مالية في حقوق المساهمين بقائمة المركز المالي وفروقات التغير بين الفترات على قائمة الدخل الشامل عند تقييم المحفظة.

المبلغ المخصص لالستثمارالجهة
المبلغ المستثمر

كما في 2019/12/31م
المعالجة المحاسبية

أوراق مالية بغرض المتاجرة--شركة ُملكية لالستثمار

التوزيعات المستلمة من االستثمارات

2019 2018

المبلغ المخصص لالستثمارالجهة
المبلغ المستثمر

كما في 2019/12/31م
المعالجة المحاسبية

أوراق مالية متاحة للبيع29.946.208 ريال29.946.208 ريالشركة إتش إس بي سي العربية السعودية
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إستثمار في شركاتاستثمارات في أوراق مالية
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شركة النخلة األولى للمقاوالت

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

المحدودة 1% منه.
وتختص شركة النخلة األولى بالتالي:

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

كما تقوم الشركة باإلشراف على إنشاء وتطوير بعض المحطات التي يتم إنشاؤها أو تطويرها من قبل المالك.

شركة النخلة األولى للمقاوالت
Al Nakhla Al Oula Contracting Company
شركة النخلة األولى للمقاوالت

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

النتائج المالية على مستوى شركة النخلة األولى للمقاوالت ونسبة مساهمتها في اإليرادات وهامش الدخل مقارنة  يوضح الجدول أدناه أهم 
بالعام المالي السابق كما يلي:

اإليرادات المباشرة
نسبة المساهمة

)في اإليراد(
مجمل الدخلالتكاليف المباشرة

نسبة المساهمة

)هامش الدخل(

2018م2019م2018م2019م2018م2019م2018م2019م2018م2019م

4.420.373-%0.18-)3.070.233(-1.350.140-%0.86-
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شركة إمتياز ساسكو

تأسست  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  ساسكو«   »امتياز  شركة 
حصة  ألف   50 إلى  مقسم  سعودي  ريال  ألف   500 مقداره  مال  برأس 
الشركة  وتمتلك   ، سعودي  ريال   10 حصة  كل  قيمة  متساوية  نقدية 
السعودية لخدمات السيارات والمعدات ساسكو نسبة 99% من رأس 

المال وشركة استثمارات السيارات والمعدات المحدودة 1% منه.
بمحطات  خاص  للغير  امتياز  بمنح  ساسكو«  »امتياز  شركة  وتختص 
الوقود من خالل إسم وهوية  ساسكو  ، وذلك بعد أن تم اإلنتهاء من 
مشروع منح االمتياز الخاص بتشغيل »محطات ساسكو« و«تموينات 

نخلة« عن طريق  شركة متخصصة في هذا المجال.

للعالمتين  التجاري  االمتياز  منح  برنامج  بإطالق  الشركة  قامت  وقد 
إلى  يهدف  الذي  نخلة«  و«تموينات  ساسكو«  »محطات  التجاريتين 
وربحيتها  إيراداتها  ــادة  وزي للشركة  جديدة  استثمارية  فرص  خلق 
آخرين  لمشغلين  التجارية  للعالمات  التشغيل  امتياز  منح  خالل  من 
ريادية  مشاريع  في  للمشاركة  للمواطنين  حقيقية  فرص  يخلق  مما 

تماشيًا مع توجه المملكة.
التجاري  اإلمتياز  معرض  في  الشركة  شاركت   ، 2019م  مــارس  وفي 
طلب  على  وأحصل  اآلن  “تقدم  شعار  تحت  جــدة  بمدينة  المقام 
اإلمتياز التجاري– الفرصة أمامك للتميز( ، حيث تهدف هذه المشاركة 
إلى توعية شباب األعمال ببرنامج اإلمتياز التجاري المقدم من الشركة.

شركة إمتياز 
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معلومات إدارية وتشغيلية أخرى
القضايا 

القضية المتعلقة بشركة السباق المتحدة 
الدعوى المقامة من الشركاء في شركة السباق بالمحكمة اإلدارية بجدة 
والتي  ساسكو  والمعدات  السيارات  لخدمات  السعودية  الشركة  ضد 
من  قرار  صدر  أن  وبعد   . المتحدة  السباق  شركة  بتصفية  فيها  يطالبون 
أسامة  شركة  تحديد  وتم   ، اإلجبارية  بالتصفية  للقضية  الناظرة  الدائرة 
أعمال-  واستشاريو  قانونيون  محاسبون   - وشريكه  الخريجي  عبداهلل 
كمكتب للقيام بإجراءات التصفية والتي مازالت تحت اإلجراء لدى مكتب 

المحاسب القانوني.
ووفقًا آلخر تقرير 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. 

بأن  السباق  شركة  بإلزام  حكمها  بجدة  اإلدارية  المحكمة  أصدرت  كما 
في  سيولة  وجود  ولعدم   ، ريــال(  مليون   2( مبلغ  الدائنيين  ألحد  تدفع 
أرصدة شركة السباق ، قام المصفي بالطلب من الشركاء بسداد المبلغ 
مكتب  قبل  من  قضية  رفع  وتم   ، المال  رأس  في  حصته  حسب  كل 
الخصوص  بهذا   جدة  بمدينة  التجارية  المحكمة  طريق  عن  المصفي 
ولعدم حضور  مكتب المصفي تم شطب الدعوى ، ثم تم إعادتها من 
حضور  لعدم  وكذلك   ، 2019م  ديسمبر   4 في  موعد  لها  وحدد  الشطب 

مكتب المصفي تم شطبها للمرة الثانية.
وما زالت المتابعة في هذا الشأن مع مكتب محامي شركة ساسكو.

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

هذه الحقوق المالية وتحصيلها بجميع الطرق سواء الودية أو القضائية.

ومن أهم هذه القضايا:
وزارة  � من  كل  ضد  الشركة  من  المظالم  بديوان  المرفوعة  القضية 

الشئون البلدية والقروية ووزارة اإلسكان ، وفحواها أن الشركة تمتلك 
بلدية  طريق  عن  اإلسكان  وزارة  وقامت  الباطن  حفر  بمنطقة  أرض 
إلى  الدعوى  إحالة  تم  وقد  األرض،  من  جزء  بإستقطاع  الباطن  حفر 
التي  النظر  هيئة  إلى  تحويلها  تم  ثم  ومن  بالرياض  العامة  المحكمة 
بدورها أحالت القضية لبلدية مدينة حفر الباطن للوقوف على الموقع 
مفاده  خطاب  أصدرت  أثرها  على  والتي  األرضين  بين  التداخل  وتحديد 
تم  وعليه  )41713م2(،  بمقدار  ساسكو  أرض  على  اإلسكان  وزارة  تعدي 
، وبناًء على تقيمه صدر حكم في  تحويل التقييم إلى ُمقّيم معتمد 
المثل  أجرة  بتقدير  ساسكو  شركة  لصالح  اإلسكان  وزارة  ضد  الدعوى 

لمساحة األرض المغتصبة وتم االعتراض عليه من قبل وزارة اإلسكان.
وفي 25 فبراير 2019م إستلمت الشركة حكم قضائي نهائي من الدائرة 

اإلسكان  وزارة  إلــزام  على  ينص  والــذي  بالرياض  العامة  بالمحكمة   )41(
التعدي  مقابل  مثل  كأجرة  ريال   8.217.461 مبلغ  بسداد  عليها(  )المدعي 
 ، عليه  وبناء   ، الباطن/الرياض  حفر  بطريق  الواقعة  الشركة  أرض  على 
قامت الشركة بتوجيه خطاب إلى أمارة منطقة الرياض طلبت فيه تنفيذ 
تنفيذ  في  المختصة  الجهة  بصفتها  الشركة  لمصلحة  الصادر  الحكم 

األحكام الصادرة ضد الجهات الحكومية.
وفي 1441/03/23هـ أقامت وزارة اإلسكان دعوى تطالب فيه تفسير الحكم 
القضائي الصادر لصالح الشركة وتحديد ما إذا كان خاص بأجرة المثل أو 

القيمة السوقية للموقع حيث تم تأجيل الدعوى إلى 1441/04/29هـ.
اإلداريــة  المحكمة  أمام  دعوى  برفع  الشركة  قامت  2019/11/17م  وفي 
وما  المستقطعة  المساحة  بقيمة  اإلسكان  وزارة  فيها  تطالب  بالرياض 

زالت الدعوى في الدراسة أمام الدائرة المختصة.
وأمانة  � الصناعية  المدن  هيئة  ضد  ساسكو  من  المرفوعة  القضية 

مدينة تبوك بالمحكمة العامة بتبوك والتي تم تحويلها إلى المحكمة 
لها  المملوكة  الشركة  أرض  مع  التداخل  بخصوص   ، بالرياض  العامة 
بالمنطقة الصناعية بمدينة تبوك والمطالبة بالتعويض عن قيمة األرض 
في حال تعذر إستالمها ، وبعد عدة جلسات ، فإن القضية مازالت لدى 

المحكمة العامة بالرياض للدراسة.
القضية المرفوعة من الشركة ضد مؤسسة الخالدي مستأجر موقع  �

تسليمه  لعدم   205 الكيلو  عند  الرياض   – الدمام  طريق  على  للشركة 
من  حكم  صدور  وبعد   ، 2014م  عام  في  العقد  إنتهاء  بعد  المحطة 
المدعي  تقدمت   ، العقار  بإخالء  عليها  المدعي  بإلزام  الخبر  محكمة 
عليها في 1441/03/09هـ بإستئناف على الحكم وفي إنتظار رد اإلستئناف.

القضية المرفوعة من الشركة ضد محافظة بلدية جبة بفسخ العقود  �
تكبدتها  التي  األضــرار  عن  والتعويض  الضمان  خطابات  عن  ــراج  واإلف
بتاريخ  الشركة  قامت  حيث   ، للمواقع  الشركة  إستالم  عدم  جــراء 
1432/08/03هـ بالتعاقد مع بلدية محافظة جبة الستئجار مواقع على 
الطريق الدولي حائل – الجوف  ،  ولم تستلم الشركة أي من المواقع 
المشار إليها استالمًا نهائيًا لعدم صالحية هذه المواقع للغرض الذي 
بلدية  بإلزام  ساسكو  لصالح  حكم  صدر  وقد   . أجله  من  التعاقد  تم 
التعميد بإصدار  ، وتم  ريال( للشركة  مدينة جبة بدفع مبلغ )1.027.750 
أمر تعزيز من قبل أمانة منطقة حائل لبلدية مدينة جبة لسداد المبلغ، 

وما زالت الشركة تتابع إستالم المبلغ مع الجهات المعنية.
القضية المرفوعة من الشركة ضد أمانة مدينة جدة حيث أن الشركة  �

استأجرت قطعة أرض من أمانة مدينة جدة في حي الهجرة بمساحة 
استطاعت  ولعدم  األولــى  السنة  إيجار  بسداد  وقامت  )20164.66م2( 
بعمل  السماح  من  النقل  وزارة  إلمتناع  الموقع  تسليم  من  األمانة 
مدخل ومخرج للمحطة وعدم قيام األمانة بإرجاع المبالغ المدفوعة 
جدة  محافظة  أمانة  على  دعوى  برفع  الشركة  قامت   ، الشركة  من 
1439هـــ  لعام   203 برقم  والمقيدة  بجدة   اإلداريـــة  المحكمة  أمــام 
جلسة  وفي   ، استلمتها  التي  المبالغ  بسداد  األمانة  إلــزام  أجل  من 
، وقامت  ريال(   831.000( بمبلغ  الشركة  الحكم لصالح  1439/12/22هـ تم 
األمانة باإلستئناف أمام المحكمة اإلدارية بجدة إال أن المحكمة أصدر 

قرار تأييد الحكم وتم إستالم المبلغ وإيداعه بحساب الشركة.  

معلومات إدارية وتشغيلية أخرى
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الكوادر البشرية 
يوضح الجدول التالي تحليل الكوادر البشرية في الشركة والشركات التابعة لها كما يلي:

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

2018م2019مالفئةم

11إدارة عليا1.

339264إدارة وسطى وتنفيذية2.

17411457عمالة وفنيين ومستأجرة3.

20811722اإلجمالي

م.
إسم الشركة 

التابعة
نشاطها الرئيسي

المقر 
الرئيسي

دولة 
التأسيس

نسبة 
الملكية 
المباشرة 

والغير 
مباشرة

مالحظات

.1

شركة استثمارات 
السيارات 

والمعدات 
المحدودة

)500 ألف ريال 
سعودي(

خدمات  ومحطات  الثقيلة  والمعدات  السيارات  إلصالح  الورش  إقامة 
المملكة  مــدن  بين  الرئيسية  الطرق  على  والمسافرين  السيارات 
وإقامة  الثقيلة  والمعدات  للسيارات  والصيانة  والزيوت  الوقود  لتوفير 
الغذائية  الوجبات  وتقديم  والمطاعم  والموتيالت  االســتــراحــات 
السيارات  وتشحيم  وغسيل  للمسافرين  والمرطبات  والمشروبات 

والمعدات واستيراد وبيع المعدات واألدوات وإنشاء الطرق والجسور.

المملكة 
العربية 

السعودية
الرياض

100% ساسكو
الــتــأســيــس في  تــم 

2010م

.2

شركة اسطول 
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
الــتــأســيــس في   تــم 

2010م

.3

شركة النادي 
السعودي 

للسيارات 
المحدودة

ساتا
)500 ألف ريال 

سعودي(

النارية  والدراجات  للسيارات  والدولية  المحلية  النوادي  في  اإلشتراك 
السيارات  بشئون  المهتمة  والدولية  المحلية  والهيئات  والجمعيات 
ورخص  )التريبتك(  الجمركية  العبور  دفاتر  وإصــدار  النارية  والدراجات 
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
الــتــأســيــس في   تــم 

2012م

.4

شركة النخلة 
األولى

)500 ألف ريال 
سعودي(

وإدارة  وإقامة  ترميم(  هدم  اصــالح  )إنشاء  للمباني  عامة  مقاوالت 
وصيانة وتشغيل المباني السكنية والتجارية وأعمال الطرق.

المملكة 
العربية 

السعودية
الرياض

100% ساسكو
الــتــأســيــس في   تــم 

2012م

.5

شركة نخلة 
ساسكو

)500 ألف ريال 
سعودي(

والمعدات  والمرطبات  والمشروبات  الغذائية  المواد  وبيع  استيراد 
والخضار  والمخبوزات  والساندويش  الساخنة  والمشروبات  والقهوة 
والفواكه الطازجة واأللعاب بجميع أنواعها الغير نارية ولوازم الرحالت 
واكسسوارات  وااللكترونيات  واألدوات  المنزلية  ــي  واألوان والمالبس 
ولوازم  وزينة  التجميل  وأدوات  والعطور  الجواالت  وأجهزة  الجواالت 

السيارات.

المملكة 
العربية 

السعودية
الرياض

100% ساسكو
الــتــأســيــس في   تــم 

2014م

.6

شركة واحة 
ساسكو

)5 ماليين ريال 
سعودي(

تقديم خدمات اإليواء )الفنادق(.

المملكة 
العربية 

السعودية
الرياض

100% ساسكو
الــتــأســيــس في   تــم 

2014م

.7

شركة امتياز 
ساسكو

)500 ألف ريال 
سعودي(

خدمات التسويق للغير.
)منح امتياز تشغيل “محطات ساسكو” و” تموينات نخلة ساسكو”(.

المملكة 
العربية 

السعودية
الرياض

100% ساسكو
الــتــأســيــس في   تــم 

2015م

.8

شركة زيتي 
للخدمات البترولية

)37.5 مليون ريال 
سعودي(

 ، الوقود(  )محطات  النارية  والدراجات  السيارات  لوقود  بالتجزئة  البيع 
البيع بالتجزئة للزيوت والتشحيم.

المملكة 
العربية 

السعودية
الرياض

100% ساسكو

في  تأسيسها  ــم  ت
2007م 

وتـــــم االســـتـــحـــواذ 
عليها في  2015م
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المخاطر وإدارتها
مفهوم إدارة المخاطر لدى ساسكو

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

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

تعالج فيما بعد. 

ومع  ساسكو  ثقافة  مــع  تتكامل  أن  يجب  المخاطر  إدارة  إن 
المخاطر  إدارة  وتقوم   . العليا  لإلدارة  الفعالة  والبرامج  السياسات 
في ساسكو بترجمة استراتيجيتها إلى أهداف يمكن قياسها ، كما 
تقوم ساسكو بتحديد السياسات والمسؤوليات تجاه إدارة المخاطر 

كجزء من الوصف الوظيفي لكل منسوبي الشركة.

األهــداف  وتوضح  تحدد  المخاطر  إلدارة  سياسة  الشركة  وتتبنى 
لتحقيق  اتباعها  يتم  التي  العملية  واإلجــــراءات  االستيراتيجية 
األهداف، ووضع إطار ونهج واضح في تطبيق اآلليات والعمليات التي 
يتم اتباعها والتي من شأنها تحديد وتقييم المخاطر الكامنة في 
إلى  منها  والتحوط  مراقبتها  وآلية  الشركة  داخل  العمليات  كافة 
لإلدارة  يتم رفعها  التي  التقارير  نوعية  لتحليلها وتحديد  آلية  وضع 

العليا إلتخاذ القرار المناسب بالوقت المناسب.

بناءًا  المخاطر  إلدارة  وواضح  شامل  إطار  وضع  إلى  السياسة  تهدف 
على أفضل الممارسات )COSO ERM FRAMEWORK(. وإيجاد وتطوير 
فهم مشترك للمخاطر. وتقييم تعرض اإلدارات المختلفة للمخاطر 
وآلية إتخاذ اإلجراء المناسب للحد منها ومساعدة تلك اإلدارات داخل 
للتقليل و/أو  الرقابية لها  الشركة في تحسين الضوابط واإلجراءات 
احتواء المخاطر المحتملة والتي قد تؤثر سلبيًا أو تؤدي إلى خسائر 
مالية. ويقوم مجلس إدارة الشركة باإلشراف على آلية تطبيق إطار 
شامل إلدارة المخاطر ضمن عملية تعزيز وتقوية الضوابط والرقابة 
الداخلية للشركة. وذلك من خالل سياسات وإجراءات تهدف لتحديد 
ومعالجة ومراقبة المخاطر التشغيلية وغير التشغيلية في جميع 
أعمال ونشاطات الشركة. ومن أهم األدوات التي يتم استخدامها 
 )RCSA( في تحديد وقياس المخاطر هي التقييم الذاتي للمخاطر
أو  الخسائر )كمية  )KRIs( وجمع وتحليل طبيعة  المخاطر  ومؤشر 
ضمن  وأدنى  أعلى  نسب  ووضع  المخاطر.  هذه  عن  الناتجة  نوعية( 

وثيقة المخاطر المقبولة )Risk Appetite Statement( ومراقبتها. 

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

مستوياتها.
ممكن  � حد  أدنى  إلى  وتقليلها  الخسائر  من  الحد  على  العمل 

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

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

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

أو تكرار مثل هذه المخاطر.
، والعمالء وذلك  ، والدائنين  المناسبة لدى المساهمين  الثقة  توفير 
قد  والتي  عارضة  خسائر  أي  رغم  األرباح  توليد  على  القدرة  لحماية 

تؤدي إلى تقلص األرباح أو عدم تحققها.

أساليب ساسكو في التعامل مع المخاطر 

التقييم:  ?
وتحليل  األهداف  لوضع  اإلدارة  طريقة  على  بالتقييم  القائم  يركز 
بأنشطة  ومالئمتها  إرتباطها  ذلك  في  بما  التغير  وإدارة  المخاطر 

الشركة :
األهداف على مستوى الشركة :

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

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

اإلدارة.
مستوى  � على  األهـــداف  مع  وإتساقها  االستراتيجيات  عالقة 

الشركة.
مستوى  � على  ــداف  األه مع  والموازنات  األعمال  خطط  توافق 

الشركة والخطط االستراتيجية واألوضاع الحالية.

األهداف على مستوى األنشطة :
على  � ـــداف  واأله األنشطة  مستوى  على  األهـــداف  بين  الصلة 

مستوى الشركة والخطط االستراتيجية.
إتساق األهداف على مستوى األنشطة مع بعضها. �
العمليات  � جميع  مع  األنشطة  مستوى  على  ــداف  األه مالئمة 

التشغيلية الهامة.
خصوصية األهداف على مستوى الشركة. �

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

األهداف على مستوى الشركة.
ومــدى  � األهـــداف  وضــع  فــي  اإلدارة  مستويات  جميع  إشــتــراك 

أهتمامهم بتحقيق هذه األهداف.

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

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

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

تتخذ.

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

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

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

باإلشتراك مع اآلخرين في تحملها.
3- نقل المخاطر:

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

على نقل الخطر عن طريق العقود..
4- القبول:

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

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

تواجهها الشركة وسبل الرقابة عليها على النحو التالي:

الشركة  تواجهها  قد  التي  المخاطر  أهم 
وسبل الرقابة عليها

المخاطر التشغيلية 

قطاع العمليات  ?
الدخول  بسهولة  تتميز  التي  القطاعات  من  العمليات  قطاع  يعتبر 
حاليين  منافسين  توسع  أو  جدد  منافسين  قبل  من  النشاط  في 
مما يزيد من حدة المنافسة الكلية في القطاع إضافة إلى تقلبات 
وتكاليف  العقارات  وتأجير  األراضــي  أسعار  على  تؤثر  التي  األسعار 

اإلنشاءات أو التوريد.
الخدمات  تقديم  على  رئيسية  بصورة  يعتمد  القطاع  هذا  أن  كما 
شركة  من  المستلمة  بالتوريدات  القطاع  إلرتباط  ونظرًا   ، البترولية 

العقد قد  بنود  تغير في  أي  السعودية« فإن  »أرامكو  العربية  الزيت 
يؤثر تأثيرًا سلبيًا على نشاط الشركة،

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

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

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

النسبية سواًء من ناحية الكثافة السكانية أو حركة المرور.
وضع أهداف مالية لتحقيقها وتفعيل الرقابة عليها بشكل . 3

شهري لمعالجة اإلنحرافات أو اإلستفادة منها.
بواسطة . 4 الرقابي  ــدور  ال وتفعيل  تشغيلية  ــداف  أه وضع 

مشرفي المحطات والمناطق والقطاعات وبالزيارات الدورية 
خالل  من  لمعالجتها  العمالء  شكاوى  ومراقبة  والمفاجئة 

وضع رقم مجاني وذلك لزيادة الجودة النوعية للخدمات.

شركة نخلة ساسكو )شركة تابعة( ?
إدارة  خالل  من  التموينات  خدمة  بتقديم  تختص  تابعة  شركة 
كافة فروع نخلة ساسكو المنتشرة في جميع انحاء المملكة 
المركبات  وسائقي  مسافرين  من  العمالء  باحتياجات  للوفاء 

داخل وخارج المدن.
حصول  عدم  هي  الشركة  تواجهها  التي  المخاطر  أبرز  ومن 
الشركة على الراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة لنشاطها 
عمليات  احتمالية  وكذلك  المستندات  هذه  تجديد  عدم  أو 
وتكدسها  البضاعة  تخزين  سوء  ومخاطر  والسرقات  االحتيال 
على  القدرة  عدم  وكذلك  التوالف  إرتفاع  إلى  يؤدي  بشكل 
التوسع  ــون  ك المختلفة  الشركة  بــفــروع  األصــنــاف  توفير 
الجغرافي باإلضافة إلى االشتراطات الجديدة باألسواق التجارية 
إرتفاع  ألسباب  سواًء  المنتجات  بعض  أسعار  وتغير  )التموينات( 

تكاليفها أو التشريعات الخاصة )الضريبة المضافة والمنتقاة(.
وضع  تم  فقد  ساسكو  بشركة  المتعلقة  المخاطر  وإلدارة 

ضوابط للرقابة الداخلية وذلك من خالل:
تغطية األهداف التشغيلية لقطاع التجزئة. �
متابعة التقيد بقوانين وإجراءات األمن والسالمة وكذلك تعليمات  �

الجهات الرسمية ، والتوصية بتصحيح المخالفات.
الجودة  � بمعايير  واإللــتــزام  الجودة  ضمان  إجــراءات  من  التأكد 

النوعية.
التأكد من سالمة أسعار البيع وعدالتها وتحقيقها لمستهدفات  �

الشركة.

شركة اسطول النقل )شركة تابعة(  ?
بشركة  � كقطاع  نشاطها  النقل  اســطــول  شــركــة  بـــدأت 

أن  إلى  القطاع  هذا  هيكلة  وتم  2009م  عام  في  ساسكو 
أصبح تحت مسمى »شركة اسطول النقل« ، حيث يتم العمل 
على رفع القدرة التشغيلية للشركة بشكل مستمر بالتزامن 
عليه  واإلشــراف  االسطول  إلدارة  البشرية  الكوادر  توفير  مع 
بشكل يضمن اإلستفادة القصوى من خدمات النقل لمواقع 

شركة ساسكو بشكل كامل وخفض تكلفة النقل الداخلي 
بتقديم  الشركة  وتقوم  آخرين،  لعمالء  النقل  إلى  باإلضافة 

الخدمات التالية:
خدمات نقل المحروقات بأنواعها. �
خدمات نقل المياه والصرف الصحي. �
خدمات النقل الجاف. �

التي تواجه الشركة تجديد رخصة مزاولة النشاط  أبرز المخاطر  ومن 
الشركة  مواجهة  عدم  من  وبالرغم   ، دورية  بصورة  النقل  وزارة  من 
مستقباًل  تجديدها  تضمن  ال  أنها  إال  الرخصة  تجديد  في  عقبات  ألي 
النشاط.  هذا  في  اإلستمرار  على  الشركة  قدرة  على  ذلك  يؤثر  مما 
بأنواعها  المرورية  المخالفات  بقيم  الحاصلة  الزيادة  إلى  باالضافة 

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

من شأنه أن يزيد تكاليف وأعباء الشركة المالية.

ضوابط  وضع  تم  النقل  اسطول  بشركة  المتعلقة  المخاطر  وإلدارة 
للرقابة الداخلية وذلك من خالل:

المسؤولين  � ومساعدة  النقل  لقطاع  التشغيلية  األهداف  تغطية 
على تحسين وتطوير وجدولة التوريد.

والتوصية  � والسالمة،  األمــن  ـــراءات  وإج بقوانين  التقيد  متابعة 
بتصحيح المخالفات.

التأكد من إجراءات ضمان الجودة واإللتزام بمعايير الجودة النوعية. �

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

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

جديدة على األداء المالي لشركة النادي.
للشركة،  السوقية  الحصة  وزيادة  المنافسة  مخاطر  ولتقليل 
لزيادة عدد فروعها  الشركة على تطوير خطة توسعية  تعمل 
موزعين  مع  التعامل  إلى  باإلضافة  تكاملها  وتعزيز  ومنتجاتها 
استراتيجيين وتم وضع ضوابط للرقابة الداخلية وذلك من خالل:
لزيادة  االستراتيجيين  الموزعين  مع  دورية  اجتماعات  عقد   .1

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

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

على  والعمل  الجمركية  للمطالبات  الــدوريــة  المراقبة   .4
تخفيضها.

المخاطر المعلوماتية
لدى  اإللكترونية  والتطبيقات  األنظمة  على  الهائل  االعتماد  مع 
والتهديدات  المخاطر  تزايد  ومــع  األعمال  ومؤسسات  الشركة 
التوسع الجغرافي  المحدقة بتلك األنظمة والتطبيقات، وبناء على 
للشركة وإنتشار مواقعها مما يتطلب الربط اآللي بين هذه المواقع، 
وبات من المهم إدارة الحوادث األمنية اإللكترونية عند تعرض تلك 
باألداء  عملها  ديمومة  يعكر  قد  خطر  ألي  والتطبيقات  األنظمة 

والكفاءة المرجوة.
فإن تكرار توقف األنظمة والتطبيقات اإللكترونية المستمر مع طول 

فترة استعادة عملها يعرض الشركة إلى العديد من العواقب.

المخاطر المتعلقة بنظام إدارة موارد المنشأة 
وبشكل  لها  التابعة  والشركات  الشركة  إدارات  كافة  تعتمد 
جميع  في  المنشأة  موارد  إدارة  نظام  استخدام  على  أساسي 
عملياتها التشغيلية والمالية ، وقد يخدم النظام أكثر من إدارة ، 

.)scimanyD XA PRE( وتستخدم إدارات الشركة
وحرصًا من الشركة على تفادي أي مشكلة متوقعة، فإنه يتم 
المكاتب  أحد  مع  دورية  بصورة  اإلدارات  أنظمة  تحديث  متابعة 
المختصة  الشركات  إحدى  مع  التعاقد  تم  كما  المتخصصة، 

لتخزين المعلومات لديها كنسخة إحتياطية.

ومراكز  الوقود  لمحطات  جديدة  الئحة  صدور  مخاطر 
الخدمة 

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

التصميمية واشتراطات السالمة والحفاظ على البيئة.

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

القائمة أو الجديدة.

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

هذه التعديالت أو محاولة توظيفها في ما يخدم أعمالها.
أبرز المخاطر القائمة أنه يجب استخراج رخصة مزاولة النشاط  ومن 
موقع  لكل  المدني  والدفاع  والقروية  البلدية  الشئون  وزارة  من 
على  التأمين  وثيقة  مع  ذلــك  وإرتــبــاط  ــة  دوري بصورة  وتجديدها 
الممتلكات ، وقد يتأثر نشاط الشركة مستقباًل في حال لم تتمكن 

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

وتحصيلها بجميع الطرق سواء الودية أو القضائية..

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

مواقعها المختلفة.
البشرية  الموارد  صندوق  مع  اتفاقية  بتوقيع  الشركة  قامت  وقد 
لدعم خطة توطين الوظائف تماشيًا مع اللوائح والقوانين الصادرة 

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

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

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

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

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

نسبة السعودة.

المخاطر المتعلقة بالسوق
وتتمثل في:

المخاطر المتعلقة بالنمو والتوسع: ?
�  ، جديدة  مواقع  وإضافة  بإفتتاح  الشركة  نمو  إلرتباط  نظرًا 

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

التخاذ القرار المناسب للشراء أو االستئجار.
كما أن قدرتها على اإلستمرار في النمو مرتبط بتوفر الموارد  �

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

هذه الموارد.
باإلضافة إلى أن تأخر مشاريع اإلنشاء والتطوير بسبب عدم  �

المشروع  إلنتهاء  المحدد  الزمني  بالجدول  المقاولين  إلتزام 

 ، التشغيلية  المواقع حسب الخطة  إلى تأخر تشغيل  يؤدي 
المقاولين  أعمال  بمتابعة  بالشركة  المعنية  اإلدارات  وتقوم 

والتنفيذ بصورة مستمرة.

مخاطر البيئة التنافسية: ?
المنافسة  � بحدة  واالســتــراحــات  المحطات  قطاع  يتميز 

ومستويات  الشركة  نمو  ويرتبط   ، الخدمات  أفضل  لتقديم 
على  والحفاظ  بنجاح  التنافس  على  قدرتها  على  أرباحها 

موقفها الريادي بين الشركات األخرى.

المخاطر المتعلقة بتطوير شبكات الطرق السريعة  ?
)بدائل النقل(

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

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

الحديدية  � والسكك  الــجــديــدة  الــطــرق  مشاريع  ـــة  دراس
دوريًا  المملكة  في  الطرق  لشبكات  التوسعية  والخطط 
والحلول  الخيارات  ودراســة  استراتيجيًا  مواقعها  لتخطيط 
بسبب  تأثرها  إحتمالية  من  والتأكد  حاليًا  القائمة  للمواقع 

تطوير شبكات الطرق من عدمها.

المخاط��ر المتعلق��ة بصدور نظ��ام أندية الس��يارات  ?
والدراجات النارية 

النادي  نشاط  على  األثر  ذات  النقاط  بعض  على  النظام  إشتمل 
دراسة  على  الشركة  وتقوم  والسياحة  للسيارات  السعودي 
النظام وتحديد التأثير المتوقع على أعمال النادي ومن ثم اتخاذ 

اإلجراءات الالزمة للتعامل مع مقتضيات النظام.

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

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

المبيعات الشهرية للدفاتر.

المخاطر المتعلقة بمنح األراضي واألراضي المسلمة  ?
من الدولة

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

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

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

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

اتخاذ قرار االستثمار في الموقع من عدمه. 

المخاطر المتعلقة بالتأمين  ?
الشركة  وممتلكات  منسوبي  كافة  التأمين  وثائق  تغطي 
والشركات التابعة، وقد تتأثر النتائج المالية للشركة أو شركاتها 
ضمن  تغطيتها  يتم  لم  مستقبلية  خسائر  أي  بحدوث  التابعة 
تنتج  قد  التي  والمخاطر  اإلرهابية  كاألعمال  التأمينية.  الوثائق 
عن التعامل مع المواد الخطرة والسامة التي قد تضر بالبيئة أو 

العناصر البشرية .

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

االئتمانية ومقدرتهم على الوفاء باإللتزامات.

مخاطر التمويل  ?
التوسع  بهدف  بنوك  عدة  من  تمويل  على  الشركة  حصلت 
مواقع  وشراء  الرئيسية  أنشطتها  ودعم  الشركة  مشاريع  في 
جديدة لبناء محطات وقود فضاًل عن تمويل رأس المال العامل، 
مستقباًل  المساهمين  حقوق  وتعظيم  األرباح  تحقيق  وبالتالي 

بمشيئة اهلل.
خالل  من  عليها  رقابة  بوضع  الشركة  تقوم  الخصوص  وبهذا 
وضع أهداف مالية وتشغيلية لتحقيقها وتفعيل الرقابة عليها 
وعلى  منها  اإلستفادة  أو  اإلنحرافات  لمعالجة  شهري  بشكل 

سبيل المثال وليس الحصر:
مراقبة تحقيق المستهدف من التوسع – عدديًا. �

مراقبة استثمارات الشركة بشكل مستمر. �
مراقبة تحقيق المستهدف من األداء المالي. �
وأسباب  � الفعلية  بالنتائج  الموازنات  ومقارنة  وتحليل  إجــراء 

اإلنحرافات.
على  � والعمل  مستمرة  بصورة  النقدية  التدفقات  مراجعة 

تحسينها.
جدولة التوسعات. �

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

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

كوديعة بنكية قصيرة األجل أو في صناديق االستثمار العقاري.
في  مالية  أوراق  في  استثمارية  محافظ  ساسكو  تمتلك  كما 
وتعتبر  متخصصة  شركات  قبل  من  مدارة  السعودي  السوق 
هذه االستثمارات عرضة لتقلبات أسعار األسهم وفق المتغيرات 

السائدة في السوق.

ولتقليل أثر هذه المخاطر يتم:
األداء  � وتقييم  بها  المستثمر  للشركات  المالي  الوضع  دراسة 

بشكل ربع سنوي وسنوي.
على  � للتركيز  االستثمارات  بعض  من  التخلص  على  العمل 

النشاط األساسي للشركة متى ما سنحت الفرصة المناسبة.

المخاطر المتعلقة بزيادة أسعار الطاقة  ?
وزيادة  الكهربائية  الطاقة  منتجات  بيع  تعرفة  في  الزيادة  تؤثر 
العمليات  من  الدخل  هامش  على  والمياه  الوقود  أسعار 
قد  التعرفة  بزيادة  مستقباًل  وزاري  قرار  صدور  حيث  التشغيلية، 

يؤدي إلى انخفاض هامش الدخل.
التعديالت  الدائم على  باإلطالع  الشركة  بهذا الخصوص تقوم 
والقرارات الصادرة التي تصدر في هذا الشأن بشكل آني ودراسة 
الالزمة  الخطوات  اتخاذ  ثم  ومن  الشركة  أعمال  على  أثرها 

لتقليل أثر هذه القرارات.

المخاطر االستراتيجية ?
أو  استيعابها  غالبًا  اليمكن  ممنهجة  وغير  مجهولة  مخاطر  هي 
هذه  مثل  وقوع  حال  وفي  واضح.  نموذج  أو  منهج  ضمن  تقديرها 
االحداث أو المخاطر المؤثرة استرتيجيًا على الشركة ، فإنها قد التعاني 
انخفاضًا بسيطًا في ارباحها فحسب بل قد يقضي هذا الخطر عليها 

بالكامل بتعرض هذه الشركة باإلفالس وتسريح الموظفين.
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الرقابة الداخلية

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

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

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

األدوار والمسؤوليات لدى ساسكو
�  ، الداخلية  الرقابة  عن  المسؤولية  من  جزء  عليه  بالشركة  فرد  كل 

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

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

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

يقدمون جميعًا مساهمات مهمة لنظام فاعل للرقابة الداخلية.

أهم األدوات واألساليب المستخدمة للمراجعة 

السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية .
 KPIs التقرير الشهري لإلدارات يتضمن مؤشرات األداء

تحليل لمقارنة الموازنة بالنتائج الفعلية وأسباب اإلنحرافات.. 1
نسبة المواقع المحققة للموازنة.. 2
إنقطاعات الوقود.. 3
شكاوي العمالء بخصوص الخدمة.. 4
الزيارات الميدانية المفاجئة.. 5
تراخيص التشغيل.. 6
اإليداعات اليومية.. 7
تدريب الموظفين.. 8
تصحيح طرق العرض للمنتجات.. 9
إنقطاعات المواد التموينية.. 10
وضع خطة للتوريد.. 11

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

المالية  بالنواحي  المتعلقة  لإلجراءات  الدورية  المراجعة 
والمحاسبية وعمليات إعداد التقارير المالية

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

بشكل دوري.  

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

وتحديد كيف ومتى سيتم تجنب أو تقليص آثارها.

المخاطر(  الداخلية )على أساس  المراجعة  ولقد تضمنت خطة 
األهداف التالية :

تقييم فعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية والعمليات. �
فهم السياسات واإلجراءات. �
التأكد من اإلمتثال للقوانين واللوائح والعقود والسياسات الخاصة  �

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

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

الرقابة الداخلية.

المراجعة  تقارير  عليها  إعتمدت  التي  التركيز  نقاط  أهم  ومن 
الداخلية :

توافق خطط اإلدارات مع أهداف الشركة ككل. �
أن األصول الثابتة تمثل قيم فعلية تملكها الشركة. �
توفير الموارد والمهارات الالزمة والمناسبة لدعم األعمال. �
األهداف  � من  كل  تدعم  وخدماتها  المعلومات  تكنولوجيا  مرافق 

االستراتيجية للشركة وتحافظ على الميزة التنافسية.
آلية الجرد الربعي وقصور البرنامج  اآللي الحالي. �
جدولة التشغيل لضمان كميات كافية من المخزون . �

الرقابة الداخلية
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توفر النقدية إلستمرارية عمليات التشغيل المخطط لها. �
إعالن القوانين والتعليمات وسياسة الشركة في مواقع واضحة. �
تدريب الموظفين الحاليين علي القيام بأعمال متعددة. �
وجود برامج صيانة دورية /وقائية للمعدات والمركبات . �
المتابعة الدورية لتواريخ إنتهاء الرخص التشغيلية. �
إجراءات األمن والسالمة. �
القرارات  � التخاذ  النقدية  التدفقات  لقائمة  المالى  التحليل  توفر 

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

وخطة الشركة.
� 

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

تؤثر على فاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة.

ومن أهم توصيات لجنة المراجعة مايلي :
اإلطالع على رد االدارة على المالحظات االدارية للمراجع الخارجي   -1

لتقرير السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
التأكيد على أهمية ادارة المراجعة الداخلية وضرورة االلتزام بآلية   -2
نطاق  ضمن  تدخل  التي  بالمالحظات  وكذلك  المعتمدة  العمل 
الداخلية والمتابعة المستمرة لكافة مالحظات  المراجعة  عمل 
االدارات والشركات التابعة والرفع بها إلى اللجنة بعد أخذ ردود 

هذه االدارات.
المراجعة  إدارة  عمل  وخطة  المخاطر  تقييم  على  ــالع  االط  -3
الخارجي  المستشار  قبل  من  والمعدة  سنوات  لثالث  الداخلية 

المكلف.
 2018 لسنة  القائمة  القانونية  القضايا  تقرير  على  اللجنة  اطلعت   -4
انهاء  متابعة  بضرورة  التنفيذية  لــإلدارة  اللجنة  وتوصي  وأثرها، 

القضايا القائمة وخصوصا القضايا القديمة منها.
معنية  إدارة  هناك  تكون  بــأن  الشركة  إلدارة  اللجنة  توصي   -5

بالحوكمة.
توصي اللجنة بإستقالل لجنة المخاطر وفقا ألفضل الممارسات.  -6

وفقا  مسجل  وأنه  للشركة  الخارجي  المراجع  استقاللية  تأكيد   -7
هيئة  الشــراف  الخاضعة  المنشات  مراجعة  تسجيل  للقواعد 
الشركة  إدارة  تقوم  بــأن  اللجنة  أوصــت  كما  المالية  السواق 
ملكية  أو  تعاقدية  عالقة  أو  قرابة  وجــود  عدم  من  بالتحقق 
لألسهم في الشركة من قبل مراجع الحسابات أو أحد منسوبيه 

في الشركة أو شركاتها التابعة وإفادة اللجنة بذلك.
أعضاء  بمكافأة  العام  خالل  مخصص  باحتساب  اللجنة  أوصت   -8
لتقليل  حلول  بعمل  الشركة  ادارة  قيام  وكذلك  المجلس 
ودراسة  الخاسرة  للمحطات  حل  وايجاد  التشغيلية  التكاليف 

إمكانية التخارج منها.
ألعضاء  تقريره  ارسال  يتم  بأن  الخارجي  المراجع  على  التأكيد   -9

اجتماع  موعد  من  ومناسب  كاف  وقت  قبل  المراجعة  لجنة 
اللجنة مستقباًل لالطالع عليه.

متابعة واالشراف على آلية تطبيق معيار 16 والرأي بأن يتم احتساب   -10
متوسط سعر الفائدة بالشركة ويتم تطبيق النسبة الحقًا على 
تطبيقات المعيار ورأي المدقق بأن يتم المباشرة اعتبارًا من الربع 

الثاني 2019م.
قبل  اللوائح  على  القانونية  اإلدارة  إطــالع  ــرورة  ض اللجنة  تــرى   -11

إعتمادها أو إحالتها إلى لجنة المراجعة.
العمل على تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الشركة.  -12

الدولية  المحاسبة  معايير  لتطبيق  المالية  اإلدارة  متابعة   -13
واالستعانة بإستشاري في حال اإلحتياج.

الذي تشهده  التطور  الوظيفية لمواكبة  الكفاءات  ضرورة توفير   -14
الشركة.

واستخدام  التكنولوجي  للتطور  الشركة  مواكبة  ضـــرورة   -15
التكنولوجيا وكافة تطبيقاتها.

لجنة  توصيات  كافة  إنهاء  على  بالعمل  الشركة  تقوم  وبــدورهــا 
المراجعة بشكل آني.

التعارض مع توصيات لجنة المراجعة
بما أنه ال يوجد تعارض بين لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة بشأن 
تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو 
تقييم المراجع الداخلي.سيتم اختيار مراقب الحسابات الخارجي من 
المالية  القوائم  لمراجعة  المراجعة  لجنة  قبل  من  المرشحين  بين 
وتحديد  سنوية  الربع  المالية  والبيانات  2020م  المالي  للعام  للشركة 

أتعابه حسب النظام .
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حوكمة الشركة
التنظيم واإلجراءات المتخذة 

تشمل  التي  الشركة«   حوكمة  »الئحة  وثيقة  تطوير  تم  عام 2009م  في 
السعودية  الشركة  بــإدارة  المتعلقة  والضوابط  والمعايير  القواعد 
تطبيق  وضمان  تعزيز  أجل  من  ساسكو  والمعدات  السيارات  لخدمات 
أفضل أساليب الحوكمة لحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح ، 
وفي عام 2013م تم تحديث الالئحة بما يتماشى مع الالئحة االسترشادية 

لحوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.
كما تم خالل عام 2017م تحديث الالئحة وفقًا لالئحة حوكمة الشركات 
الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم )2017-16-8( 

وتاريخ 1438/05/16هـ الموافق 2017/02/13م بناء على نظام الشركات الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/18هـ.

وفي عام 2019 ، إعتمد مجلس اإلدارة اإلصدار رقم )4( المحدث بناًء على 
التعديالت التي تمت على الئحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس 

هيئة السوق المالية في 20 مايو 2019م.

تطبيق الئحة الحوكمة 
الشركات  حوكمة  الئحة  في  ــواردة  ال األحكام  كافة  الشركة  تطبق 
الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ، بإستثناء األحكام الواردة أدناه:

حوكمة الشركة

م
رقم المادة 
في الالئحة

أسباب عدم التطبيقنص المادة/ الفقرةالفقرة

1
السادسة 
واألربعون

3

العامة  الجمعية  بإبالغ  اإلدارة  مجلس  رئيس  قيام 
التي  المنافسة  باألعمال  انعقادها  عند  العادية 
مجلس  تحقق  بعد  وذلك   ، المجلس  عضو  يزاولها 
اإلدارة من منافسة عضو المجلس ألعمال الشركة 
تزاوله  الذي  النشاط  فروع  أحد  في  منافستها  أو 
 – للشركة  العامة  الجمعية  تصدرها  معايير  وفق 
بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة – وتنشر في الموقع 
من  التحقق  يتم  أن  على   ، للشركة  اإللكتروني 

األعمال بشكل سنوي

المنافسة  إقترح مجلس اإلدارة معايير 
العامة  الجمعية  عــلــى  وســتــعــرض 

القادمة للتصويت عليها.

2
المادة الرابعة 

والخمسون
ب

إسترشادية
يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضوًا مستقاًل.

رئيس  أن  حيث   ، إســتــرشــاديــة  مـــادة 
التي  الحالية  للدورة  المراجعة  لجنة 
أمضى  قد  2021م  يونيو   29 في  تنتهي 
نافى  مما  بالشركة  سنوات  من 9  أكثر 
الشركة  وستعمل   ، اإلستقاللية  ذلك 
حسب  مستقباًل  ذلـــك  ــــدارك  ت ــي  ف
المالية  الــســوق  هيئة  مجلس  قـــرار 
من  إعتبارًا  اإلستقاللية  شرط  بإلزامية 
بعد  تكون  التي  اإلدارة  مجلس  دورة 

2019/01/01م.

إسترشاديةالمادة السبعون3

لجنة  الشركة  إدارة  مجلس  مــن  بــقــرار  تشكل 
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.
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باإلشارة إلى الفقرة )9( من المادة )22( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق 
المالية والتي تنص على: يدخل من ضمن مهام مجلس اإلدارة وإختصاصاته »إعداد القوائم المالية 
المادة )55( من الئحة  )أ/1( من  ، وحيث أن الفقرة  األولية والسنوية للشركة وإعتمادها قبل نشرها« 
»دراسة  المراجعة وصالحياتها ومسؤولياتها  أن من إختصاصات لجنة  الشركات تنص على  حوكمة 
القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في 

شأنها ؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها«.

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

مجلس اإلدارة باالجتماع الذي يلي الفترة المالية األولية المنشورة.

لمساهمي  الخالص  بالشكر  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  يتقدم   ، الختام  وفي 
من  ولكل   ، النجاح  شركاء  ومنسوبيها  ساسكو  والمعدات  السيارات  لخدمات  السعودية  الشركة 

ساهم في تحقيق أهداف الشركة هذا العام.

كما يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
حفظه اهلل ، وسمو ولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز  ، 
نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع ، رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية حفظه اهلل ، على 
كل ما يقدمونه لهذه البالد الطاهرة من جهود عظيمة ودعم ال محدود لتنمية اقتصادها وتحفيز 
مساهمي  مشاركة  إلى  يتطلع  اإلدارة  ومجلس   ،  2030 المملكة  لرؤية  تحقيقًا  األعمال  بيئة  وتطوير 

الشركة في اجتماع الجمعية مرحبين بأية مقترحات وآراء تعزز من أداء الشركة في أعمالها.

واهلل الموف���ق ,,,
مجل�س اإلدارة

م
رقم المادة 
في الالئحة

أسباب عدم التطبيقنص المادة/ الفقرةالفقرة

4
المادة الرابعة 

والسبعون
أ ، ب

الرقابة  – في سبيل تنفيذ نظام  أ. تنشئ الشركة 
الداخلية المعتمد – وحدات أو إدارات لتقييم وإدارة 

المخاطر ، والمراجعة الداخلية.
خارجية  بجهات  اإلستعانة  للشركة  يجوز  ب. 
إدارات  أو  وحــدات  وإختصاصات  مهام  لممارسة 
وال   ، الداخلية  والمراجعة   ، المخاطر  وإدارة  تقييم 
المهام  تلك  الشركةعن  بمسؤولية  ذلــك  يخل 

واإلختصاصات.

وتم   ، قائمة  الداخلية  المراجعة  إدارة 
المخاطر  إدارة  عمل  بتسيير  تكليفها 
تماشيًا مع تعاقد الشركة مع مكتب 

خارجي للقيام بذلك.

5
المادة 

الخامسة 
والثمانون

3 ، 2
إسترشادية

المشاركة  وتحفيز  تطوير  برامج  الشركة  تضع 
تتضمن  أن  على  الشركة،  في  للعاملين  واألداء 

بصفة خاصة – مايلي:
2. برامج منح العاملين أسهمًا في الشركة أو نصيبًا 
من األرباح التي تحققها وتبرامج التقاعد ، وتأسيس 

صندوق مستقل لإلنفاق على تلك البرامج.
في  للعاملين  اجتماعية  مؤسسات  إنــشــاء   .3

الشركة.

مادة إسترشادية. سينظر فيها الحقًا.

6
المادة السابعة 

والثمانون
إسترشادية

إقتراح  على  بناًء   – العادية  العامة  الجمعية  تضع 
من مجلس اإلدارة – سياسة تكفل إقامة أهدافها 
؛  تحقيقها  إلــى  المجتمع  يصبو  التي  واألهـــداف 
واالقتصادية  االجتماعية  ــاع  األوض تطوير  بغرض 

للمجتمع.

مادة إسترشادية. سينظر فيها الحقًا.

7
المادة الثامنة 

والثمانون
4 ، 3 ، 2 ، 1

إسترشادية

الوسائل  ويــحــدد  البرامج  اإلدارة  مجلس  يضع 
العمل  مجال  في  الشركة  مبادرات  لطرح  الالزمة 

االجتماعي ، ويشمل ذلك ما يلي:
بما  الشركة  أداء  تربط  قياس  مــؤشــرات  وضــع   .1
 ، االجتماعي  العمل  فــي  ــادرات  ــب م مــن  تقدمه 
النشاط  ذات  األخـــرى  بالشركات  ذلــك  ومقارنة 

المشابه.
االجتماعية  المسؤولية  ــداف  أه عن  اإلفــصــاح   .2
وتوعيتهم  فيها  للعاملين  الشركة  تتبناها  التي 

وتثقيفهم بها.
المسؤولية  تحقيق  خــطــط  ــن  ع اإلفـــصـــاح   .3
االجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة 

الشركة.
للتعريف  للمجتمع  تــوعــيــة  بــرامــج  ـــح  وض  .4

بالمسؤولية االجتماعية للشركة.

مادة إسترشادية. سينظر فيها الحقًا.

8
الخامسة 
والتسعون

إسترشادية

مختصة  لجنة  اإلدارة  مجلس  تشكيل  ــال  ح فــي 
إليها  ــوض  ــف ي أن  فعليه   ، ــات  ــرك ــش ال بــحــوكــمــة 
ــادة الــرابــعــة  ــم اإلخــتــصــاصــات الــمــقــررة بــمــوجــب ال
والتسعين من هذه الالئحة )الئحة حوكمة الشركات( 
بشأن  مــوضــوعــات  أي  متابعة  اللجنة  ــذه  ه وعلى 
سنويًا   ، اإلدارة  مجلس  وتزويد   ، الحوكمة  تطبيقات 

على األقل ، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.

مادة إسترشادية. سينظر في تشكيل 
اللجنة الحقًا.

مالحظة 

الخاتمة 
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