
 

 

 

 

 

 الجمعية العامة غير العاديةنتائج إجتماع 

 الثانية عشرة

 لمساهمي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات
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 الثانية عشرةالعادية غير الجمعية العامة  نتائج إجتماع
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 

 5 من 2 صفحة

 

 م.7112ديسمرب  11الي املنتهي يف على ما ورد يف تقرير جملس اإلدارة عن العام امل املوافقة .1

 م.7112ديسمرب  11نتهي يف احلسابات للعام املالي امل مراجععلى تقرير  املوافقة .7

 م.7112ديسمرب  11لي املنتهي يف على القوائم املالية املوحدة للشركة للعام املا املوافقة .1

 .م7112 ديسمرب 11املنتهي يف  ام املالياء جملس اإلدارة عن الععلى إبراء ذمة أعض املوافقة .4

  مال رأس من %5 يعادل ما أي سهم  لكل ريال( 1.5) بواقع رباح نقديةأ توزيع بشأن  اإلدارة جملس توصية  على املوافقة .5

د اجلمعية لكني لألسررهم يوم انعقاهمني املاعلى أن تكون األحقية للمسررا ريال ، مليون( 72) مبلغ بإمجالي الشررركة

ثاني يوم  ق املالية )مرك  اإليدا ( يف نهايةواملقيدين يف سررررسل مسرررراهمي الشررررركة لدإ دررررركة مرك  إيدا  األورا

 د وطريقة التوزيع الحقًا.، وسيتم اإلعالن عن موع تداول يلي تاريخ االستحقاق

هم عدد األسرر )مليون ريال  611مليون ريال إىل  541من   الشررركة  الم رأس ب يادة اإلدارة على توصررية جملس  املوافقة .6

 سهم  منحطريق  عن %11.11 قدارهامنسبة زيادة  أي ب( مليون سهم  61مليون سهم وبعد ال يادة   54قبل زيادة رأس املال 

بقاة. ململيون ريال من حسررراأل األرباح ا 61يق رمسلة طر وذلك عنوكة ، اململ األسرررهم من أسرررهم 9 لكل جماني واحد

قيق معدالت منو واملستقبلية يف كافة أنشطتها من أجل ت   تع ي  قدرة الشركة املالية ملقابلة التوسعات احلالية  بهدف 

مني املالكني لألسهم  أحقية أسهم املنحة للمساه    علمًا بأن . أفضل خالل األعوام القادمة واحملافظة على املالءة املالية 

اق املالية اهمي الشررركة لدإ دررركة مرك  إيدا  األوريوم إنعقاد اجلمعية العامة غري العادية واملقيدين يف سررسل مسرر

هم سرريتم يميع كسررور األسرر و ، قاد اجلمعية العامة غري العادية( يف نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعاإليدا  مرك )

تحقني للمنحة م توزيع قيمتها على محلة األسررهم املسرريف حمفظة واحدة جلميع محلة األسررهم وتبا  بسررعر السرروق ، ثم يت

   كل مساهم.يومًا من تاريخ تديد األسهم املستحقة ل 11كل حبسب حصته خالل مدة ال تتساوز 

 .برأس املالتعلقة امل للشركة ألساسا ( من النظامالسابعةاملادة ) على تعديل املوافقة .2

 .سهمباالكتتاأل يف االاملتعلقة  للشركة ألساسا ( من النظامالثامنةاملادة ) على تعديل املوافقة .8

ألف ريال( لكل عضو  711مليون ريال( بواقع ) 1.8لغ )على صرف مكافأة ألعضاء جملس اإلدارة بإمجالي مب املوافقة .9

 م.7112عن العام املالي 

وذلك لفحص ومراجعة  ، بناء على توصرررررية جلنة املراجعة (ونكتب احملاسرررربون املتحدم)على تعيني السرررررادة  املوافقة .11

م، 7119م، والربع األول من عام 7118وي من العام املالي وتدقيق القوائم املالية للربع الثاني والثالث والرابع والسرررررررررررررن 

 .وتديد أتعابه

، عام قادمل ة نهاز لالسرررتثمار والصخيص بهادرررركعلى األعمال والعقود اليت سرررتتم بني درررركة سررراسررركو و  املوافقة .11

ذ/ سرلطان  اذ/ إبراهيم بن حممد احلديثي واألسرتا واليت لبعض أعضراء جملس اإلدارة مصرلحة مبادررة فيها وهم األسرت    

ت عبارة عن قيام ( من رأس ماهلا ، وهذه التعامال%1.17بن حممد احلديثي حيث ميتلك كل منهما حصرررررررررررررررررررة تبلغ )

ريال سنويًا( لغرض   168.111نهاز لإلستثمار مببلغ )  دركة تابعة( بإستئسار موقع من دركة    دركة أسطول النقل )   

 .وط تفضيلية يف هذه األعمال والعقودإستخدامه كمقر لشركة أسطول النقل وسكن للعمالة، وال توجد در

بها لعام قادم ،  صدررركة داكن اإلعالنية والصخيعلى األعمال والعقود اليت سررتتم بني دررركة سرراسرركو و   املوافقة .17

صررة تبلغ األسررتاذ/ إبراهيم بن حممد احلديثي ح واليت لبعض أعضرراء جملس اإلدارة مصررلحة مبادرررة فيها حيث ميتلك

( من رأس ماهلا وميتلك  %11.11صرررررررررررة تبلغ ) ( من رأس ماهلا وميتلك األسرررررررررررتاذ/ ماجد بن حممد العثمان ح 11.14%)

بارة عن تقديم خدمات ( من رأس ماهلا ، وهذه التعامالت ع%11.11األسرررتاذ/ سرررلطان بن حممد احلديثي حصرررة تبلغ ) 

ألف ريال ، وال توجد درررررررروط  61.9م بلغ 7112الل عام وأعمال يف جمال الدعاية واإلعالن ، علمًا بأن مبلغ التعامل خ

 تفضيلية يف هذه األعمال والعقود. 

، ها لعام قادمالسرتثمار والصخيص ب ة ُملكية لدررك على األعمال والعقود اليت سرتتم بني درركة سراسركو و     املوافقة .11

حصررة تبلغ  ألسررتاذ/ إبراهيم بن حممد احلديثي ميتلكعضرراء جملس االدارة مصررلحة مبادرررة فيها وهم ا  أواليت لبعض 

( من رأس ماهلا، أما %71.45حصررررررررة تبلغ ) ( من رأس ماهلا واألسررررررررتاذ/ سررررررررلطان بن حممد احلديثي ميتلك12.62%)

د بن حممد العثمان ( من رأس ماهلا ، واألسرررتاذ/ ماج%1.62ن علي اخلضرررري فيمتلك حصرررة تبلغ ) األسرررتاذ/ سرررليمان ب 



 

 الثانية عشرةالعادية غير الجمعية العامة  نتائج إجتماع
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 

 5 من 3 صفحة

 

شركة األهلي  ستثمارية ب اقية إدارة حمفظة ( من رأس ماهلا ، وهذه التعامالت عبارة عن إتفا%1.62ميتلك حصة تبلغ ) 

 والعقود. مالمليون ريال( ، وال توجد دروط تفضيلية يف هذه األع 51كابيتال بقيمة )

از لالسرتثمار  لخدمات البصولية )درركة تابعة( ودرركة نه  على األعمال والعقود اليت سرتتم بني درركة زييت ل   املوافقة .14

م بن حممد لحة مبادرررة فيها وهم األسررتاذ/ إبراهي والصخيص بها لعام قادم ، واليت لبعض أعضرراء جملس اإلدارة مصرر 

( من رأس ماهلا ، وهذه %1.17ا حصرررررة تبلغ )احلديثي واألسرررررتاذ/ سرررررلطان بن حممد احلديثي حيث ميتلك كل منهم 

( من دررركة نهاز لالسررتثمار  7،  1ة حملطتني رقم )التعامالت عبارة عن عقد إسررتئسار دررركة زييت للخدمات البصولي

 عمال والعقود.ألف ريال سنويًا( ، وال توجد دروط تفضيلية يف هذه األ 811مببلغ )

كة جنمة املدائن ركة زييت للخدمات البصولية )درررركة تابعة( ودرررر بني درررعلى األعمال والعقود اليت سرررتتم  املوافقة .15

/ إبراهيم بن إلدارة مصلحة مبادرة فيها وهم األستاذ   للعقارات والصخيص بها لعام قادم ، واليت لبعض أعضاء جملس ا 

 إداراتها ،ت ورئيس جملس ( من رأس مال درررررررركة جنمة املدائن للعقارا%92.25حممد احلديثي ميتلك حصرررررررة تبلغ )

بن حممد  ة املدائن للعقارات، واألسررتاذ/ سررلطانواألسررتاذ/ ماجد بن حممد العثمان عضرروًا مبسلس إدارة دررركة جنم

كة زييت ه التعامالت عبارة عن عقد إسررتئسار دررر احلديثي عضرروًا مبسلس إدارة دررركة جنمة املدائن للعقارات، وهذ 

روط ألف ريال سرنويًا( ، وال توجد در   111املدائن للعقارات مببلغ ) ( من درركة جنمة 8للخدمات البصولية حملطة رقم )

 تفضيلية يف هذه األعمال والعقود.

ايا العقارية لخدمات البصولية )درررركة تابعة( ودرررركة زوعلى األعمال والعقود اليت سرررتتم بني درررركة زييت ل املوافقة .16

م بن حممد لحة مبادرررة فيها وهم األسررتاذ/ إبراهي والصخيص بها لعام قادم ، واليت لبعض أعضرراء جملس اإلدارة مصرر 

بن  لس إداراتها ، واألستاذ/ ماجد ( من رأس مال دركة زوايا العقارية ورئيس جم %47.96احلديثي ميتلك حصة تبلغ ) 

لس إدارتها ، واألسرررررتاذ/ ( من رأس مال درررررركة زوايا العقارية وعضرررررو جم%1.79حممد العثمان ميتلك حصرررررة تبلغ )

ضو جملس إدارتها ، وهذه  ( من رأس مال دركة زوايا العقارية وع %1.8مد احلديثي ميتلك حصة تبلغ ) سلطان بن حم 

ات ( من دررركة جنمة املدائن للعقار9ة حملطة رقم )التعامالت عبارة عن عقد إسررتئسار دررركة زييت للخدمات البصولي

 ال والعقود.عمألف ريال سنويًا( ، وال توجد دروط تفضيلية يف هذه األ 411مببلغ )

مة املدائن لخدمات البصولية )درررركة تابعة( ودرررركة جن على األعمال والعقود اليت سرررتتم بني درررركة زييت ل  املوافقة .12

/ إبراهيم بن إلدارة مصلحة مبادرة فيها وهم األستاذ   للعقارات والصخيص بها لعام قادم ، واليت لبعض أعضاء جملس ا 

ت ورئيس جملس إداراتها ، ( من رأس مال درررررررركة جنمة املدائن للعقارا%92.25حممد احلديثي ميتلك حصرررررررة تبلغ )

بن حممد  ة املدائن للعقارات، واألسررتاذ/ سررلطانواألسررتاذ/ ماجد بن حممد العثمان عضرروًا مبسلس إدارة دررركة جنم

ة زييت كه التعامالت عبارة عن عقد إسررتئسار دررر احلديثي عضرروًا مبسلس إدارة دررركة جنمة املدائن للعقارات، وهذ 

 توجد ألف ريال سررررررررررنويًا( ، وال 811( من دررررررررررركة جنمة املدائن للعقارات مببلغ )11للخدمات البصولية حملطة رقم )

 دروط تفضيلية يف هذه األعمال والعقود.

مة املدائن لخدمات البصولية )درررركة تابعة( ودرررركة جن على األعمال والعقود اليت سرررتتم بني درررركة زييت ل  املوافقة .18

اذ/ إبراهيم بن س اإلدارة مصلحة مبادرة فيها وهم األست   ت والصخيص بها لعام قادم ، واليت لبعض أعضاء جمل للعقارا

ت ورئيس جملس إداراتها ، ( من رأس مال درررررررركة جنمة املدائن للعقارا%92.25حممد احلديثي ميتلك حصرررررررة تبلغ )

ن بن حممد ملدائن للعقارات، واألسررتاذ/ سررلطاة اواألسررتاذ/ ماجد بن حممد العثمان عضرروًا مبسلس إدارة دررركة جنم

كة زييت ه التعامالت عبارة عن عقد إسررتئسار دررر احلديثي عضرروًا مبسلس إدارة دررركة جنمة املدائن للعقارات، وهذ 

 توجد ألف ريال سررررررررررنويًا( ، وال 751( من دررررررررررركة جنمة املدائن للعقارات مببلغ )11للخدمات البصولية حملطة رقم )

 يف هذه األعمال والعقود.دروط تفضيلية 

مة املدائن لخدمات البصولية )درررركة تابعة( ودرررركة جن على األعمال والعقود اليت سرررتتم بني درررركة زييت ل  املوافقة .19

/ إبراهيم بن إلدارة مصلحة مبادرة فيها وهم األستاذ   للعقارات والصخيص بها لعام قادم ، واليت لبعض أعضاء جملس ا 

ت ورئيس جملس إداراتها ، ( من رأس مال درررررررركة جنمة املدائن للعقارا%92.25تبلغ )حممد احلديثي ميتلك حصرررررررة 

بن حممد  ة املدائن للعقارات، واألسررتاذ/ سررلطانواألسررتاذ/ ماجد بن حممد العثمان عضرروًا مبسلس إدارة دررركة جنم

تئسار دررركة زييت إسرر ه التعامالت عبارة عن عقداحلديثي عضرروًا مبسلس إدارة دررركة جنمة املدائن للعقارات، وهذ 



 

 الثانية عشرةالعادية غير الجمعية العامة  نتائج إجتماع
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 

 5 من 4 صفحة

 

 توجد ألف ريال سررررررررررنويًا( ، وال 151( من دررررررررررركة جنمة املدائن للعقارات مببلغ )17للخدمات البصولية حملطة رقم )

 دروط تفضيلية يف هذه األعمال والعقود.

سرتثمار  از لاللخدمات البصولية )درركة تابعة( ودرركة نه  على األعمال والعقود اليت سرتتم بني درركة زييت ل   املوافقة .71

م بن حممد لحة مبادرررة فيها وهم األسررتاذ/ إبراهي والصخيص بها لعام قادم ، واليت لبعض أعضرراء جملس اإلدارة مصرر 

( من رأس ماهلا ، وهذه %1.17ا حصرررررة تبلغ )احلديثي واألسرررررتاذ/ سرررررلطان بن حممد احلديثي حيث ميتلك كل منهم 

، علمًا بأن  البصولية من قبل درررركة نهاز لالسرررتثمار تالتعامالت عبارة عن مشرررصيات وقود من درررركة زييت للخدما

 األعمال والعقود. ألف ريال ، وال توجد دروط تفضيلية يف هذه 98.6م بلغ 7112مبلغ التعامل خالل عام 

موعة جنمة لخدمات البصولية )دررركة تابعة( ودررركة جم على األعمال والعقود اليت سررتتم بني دررركة زييت ل  املوافقة .71

ذ/ إبراهيم بن اإلدارة مصررلحة مبادرررة فيها وهم األسررتا  الصخيص بها لعام قادم ، واليت لبعض أعضرراء جملساملدائن و

 رأس من %92.25 مبادرة  ريوغ مبادرة  حصة  ميتلك) املدائن ةجنم جمموعة دركة  إدارة جملس حممد احلديثي رئيس

لطان بن حممد وعة جنمة املدائن واألستاذ/ س   شركة جمم واألستاذ/ ماجد بن حممد العثمان العضو املنتدأل ل   (  ماهلا

ركة تعامالت عبارة عن مشرررصيات وقود من دررر احلديثي عضرررو جملس إدارة درررركة جمموعة جنمة املدائن ، وهذه ال 

 199.2م بلغ 7112لمًا بأن مبلغ التعامل خالل عام زييت للخدمات البصولية من قبل درررررررركة جمموعة جنمة املدائن ، ع

 قود.توجد دروط تفضيلية يف هذه األعمال والعألف ريال ، وال 

/ ماجد بن لخدمات البصولية )درررررركة تابعة( واألسرررررتاذعلى األعمال والعقود اليت سرررررتتم بني درررررركة زييت ل املوافقة .77

شصيات  م قادم ، وهذه التعامالت عبارة عن محممد العثمان )عضو جملس إدارة دركة ساسكو( والصخيص بها لعا       

لتعامل خالل عام اجد بن حممد العثمان ، علمًا بأن مبلغ اييت للخدمات البصولية من قبل األستاذ/ م وقود من دركة ز 

 العقود.ألف ريال ، وال توجد دروط تفضيلية يف هذه األعمال و 9.4م بلغ 7112

ايا العقارية لخدمات البصولية )درررركة تابعة( ودرررركة زوعلى األعمال والعقود اليت سرررتتم بني درررركة زييت ل املوافقة .71

م بن حممد لحة مبادرررة فيها وهم األسررتاذ/ إبراهي والصخيص بها لعام قادم ، واليت لبعض أعضرراء جملس اإلدارة مصرر 

بن  لس إداراتها ، واألستاذ/ ماجد ( من رأس مال دركة زوايا العقارية ورئيس جم %47.96احلديثي ميتلك حصة تبلغ ) 

لس إدارتها ، واألسرررررتاذ/ رأس مال درررررركة زوايا العقارية وعضرررررو جم ( من%1.79حممد العثمان ميتلك حصرررررة تبلغ )

ضو جملس إدارتها ، وهذه  ( من رأس مال دركة زوايا العقارية وع %1.8سلطان بن حممد احلديثي ميتلك حصة تبلغ )   

بأن مبلغ  لمًاولية من قبل دركة زوايا العقارية ، عالتعامالت عبارة عن مشصيات وقود من دركة زييت للخدمات البص

 ألعمال والعقود.ألف ريال ، وال توجد دروط تفضيلية يف هذه ا 6.6م بلغ 7112التعامل خالل عام 

ايا العقارية لخدمات البصولية )درررركة تابعة( ودرررركة زوعلى األعمال والعقود اليت سرررتتم بني درررركة زييت ل املوافقة .74

يم بن حممد مصررلحة مبادرررة فيها وهم األسررتاذ/ إبراه   ةوالصخيص بها لعام قادم ، واليت لبعض أعضرراء جملس اإلدار

بن  لس إداراتها ، واألستاذ/ ماجد ( من رأس مال دركة زوايا العقارية ورئيس جم %47.96احلديثي ميتلك حصة تبلغ ) 

لس إدارتها ، واألسرررررتاذ/ ( من رأس مال درررررركة زوايا العقارية وعضرررررو جم%1.79حممد العثمان ميتلك حصرررررة تبلغ )

ضو جملس إدارتها ، وهذه  ( من رأس مال دركة زوايا العقارية وع %1.8ن حممد احلديثي ميتلك حصة تبلغ ) سلطان ب 

( التابعة لشرررررررررركة زييت للخدمات 9ة مبحطة رقم )التعامالت عبارة عن تأجري درررررررررركة زوايا العقارية لوحات إعالني

 ة يف هذه األعمال والعقود.يألف ريال سنويًا( ، وال توجد دروط تفضيل 75البصولية بعقد مببلغ )

ابة املرح لخدمات البصولية )درررررركة تابعة( ودرررررركة بوعلى األعمال والعقود اليت سرررررتتم بني درررررركة زييت ل املوافقة .75

م بن حممد لحة مبادرررة فيها وهم األسررتاذ/ إبراهي والصخيص بها لعام قادم ، واليت لبعض أعضرراء جملس اإلدارة مصرر 

من رأس ماهلا( ،  %92.25صرررررررة مبادررررررررة وغري مبادررررررررة ركة بوابة املرح )ميتلك حاحلديثي رئيس جملس إدارة دررررررر

ثي عضررو ملرح ، واألسررتاذ/ سررلطان بن حممد احلديواألسررتاذ/ ماجد بن حممد العثمان العضررو املنتدأل لشررركة بوابة ا 

( 7مبحطة رقم ) ةري دررركة بوابة املرح لغرف سرركنيجملس إدارة دررركة بوابة املرح ، وهذه التعامالت عبارة عن تأج

ألف ريال ، وال توجد  51م بلغ 7112عامل خالل عام التابعة لشررررررررررررررررررركة زييت للخدمات البصولية ، علمًا بأن مبلغ الت

 دروط تفضيلية يف هذه األعمال والعقود.

 .دعوة اجلمعياتباملتعلقة  للشركة األساس من النظام (الثانية والثالثوناملادة ) على تعديل املوافقة .76

 .تقارير اللسنةباملتعلقة  للشركة األساس من النظام (الثالثة واألربعوناملادة ) على تعديل املوافقة .72



 

 الثانية عشرةالعادية غير الجمعية العامة  نتائج إجتماع
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

 

 5 من 5 صفحة

 

 .الوثائق املاليةباملتعلقة  للشركة األساس من النظام (التاسعة واألربعوناملادة ) على تعديل املوافقة .78

 .علقة بتوزيع األرباحاملت للشركة ألساسا املادة )اخلمسون( من النظام على تعديل املوافقة .79

م وملدة ثالث 7118يونيو  11 تبدأ يف واليت )الثانية عشرررررة( لدورةل املردررررحني بني إنتخاأل أعضرررراء جملس اإلدارة من .11

 األساس  وفقًا لنظام الشركة  أعضاء  سعة ت )بطريقة التصويت الصاكمي( وعددهم م 7171يونيو  79سنوات تنتهي يف  

 نحو التالي:لى العليها ع حصلوا اليت حسب األصوات هموترتيب

  /براهيم بن حممد احلديثيإاألستاذ. 

  /سلطان بن حممد احلديثياألستاذ. 

  /ماجد بن حممد العثماناألستاذ. 

  /على بن حممد بن علي ابا اخليلاألستاذ. 

  /سليمان بن علي بن ابراهيم اخلضرياألستاذ. 

  /رياض بن صاحل املالكاألستاذ. 

  /ناصر بن عبد اهلل العويفاألستاذ. 

  /فواز بن سليمان بن عبدالع ي  الراجحياألستاذ . 

  /ماجد بن ناصر بن حممد السبيعياألستاذ. 

 .(وسيتم اإلعالن عن تشكيل اجمللس واللسان الحقًا) 

 اليت الثانية عشررررة رةللدو ضررروابم عملها ومكافأت أعضرررائها وعلى تشررركيل جلنة املراجعة وتديد مهامها  املوافقة .11

 هم:و،  م7171 يونيو 79 بتاريخ م وتنتهي7118يونيو  11تبدأ يف 

  /رئيس اللسنة    ناصر بن عبداهلل العويفاألستاذ. 

  /عضوًا  فواز بن سليمان الراجحياألستاذ. 

  /من خارج اجمللس( عضوًا  تركي بن حممد القرييناألستاذ(. 

 

 واهلل املوفق،،،


