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مجلس اإلدارة

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

المؤهالت والخبرات:
في  عامًا  وثالثين  تسعة  من  أكثر  خبرة   ، الثانوية  الشهادة   ، أعمال  رجل 
المناصب من ضمنها نائب رئيس  إدارة الشركات ، شغل عدد من  مجال 
مجلس الغرف التجارية السعودية ، شارك في العديد من مجالس إدارات 
السعودية  المالية  السوق  في  مدرجة  وغير  مدرجة  مساهمة  شركات 
إبراهيم  وشركة  العقارية  أكوان  وشركة  المدائن  نجمة  شركة  مثل 
لالستثمار  نهاز  وشركة  العقارية  زوايا  وشركة  لالستثمار  الحديثي  محمد 
وغيرها من الشركات 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 إبراهيم محمد الحديثي لالستثمار.
• رئيس مجلس إدارة شركة ُملكية لالستثمار.

• عضو مجلس إدارة شركة نهاز لالستثمار.

• رئيس مجلس إدارة شركة زوايا العقارية.
• رئيس مجلس إدارة شركة بلدا للمجمعات التجارية المتخصصة.

• رئيس مجلس إدارة شركة أكوان العقارية.

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/ رياض بن صالح المالك
عضو مجلس اإلدارة - عضو اللجنة التنفيذية - الرئيس التنفيذي

المؤهالت والخبرات:
بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الملك عبدالعزيز ، له خبرة طويلة في مجال إدارة 
التسهيالت  شركة  عام  مدير  منصب  شغل   ، الوقود  محطات  شركات  وخصوصًا  الشركات 
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 مجلس إدارة شركة ذيب لتأجير السيارات.
•عضو المجلس الجمركي باإلتحاد الدولي للسيارات.

•عضو اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود بمجلس 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.

•رئيس اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود بمجلس الغرف السعودية.

األستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي
نائب رئيس مجلس اإلدارة - العضو المنتدب - عضو اللجنة التنفيذية

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

لالستثمار، شركة اتحاد مصانع األسالك )أسالك(.

الوظائف الحالية:
•العضو المنتدب للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات .

•عضو مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن.
•نائب رئيس مجلس إدارة شركة زوايا العقارية.

•عضو مجلس اإلدارة المنتدب لشركة ُملكية لالستثمار.
•عضو مجلس إدارة شركة نهاز لالستثمار

•عضو مجلس إدارة شركة داخر للتطوير العقاري

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

المؤهالت والخبرات:
بكالوريوس علوم سياسية من كلية العلوم اإلدارية )جامعة الملك سعود( ، ماجستير في 
رئيس  معالي  سكرتير   ، األمريكية  المتحدة  بالواليات  هارفارد  جامعة  من  الحكومية  اإلدارة 
سمو  سكرتير   ، الملكي  بالديوان  السياسية  الشئون  إدارة  مدير  مساعد   ، الملكي  الديوان 
مجلس  لرئيس  الثاني  النائب  سمو  مكتب  في  ُعين   ، الوزراء  مجلس  رئاسة  ديوان  رئيس 
الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام . عمل مستشار إداري في اللجنة 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/ ناصر بن عبداهلل العوفي
عضو مجلس اإلدارة - رئيس لجنة المراجعة

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

الزراعية وشركة طيبة وشركة أسمنت المتحدة الصناعية.

الوظائف الحالية:
•عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة األسمنت المتحدة الصناعية.

•عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة تكافل الراجحي.
•رئيس لجنة المراجعة بشركة الخزف السعودي.

•عضو لجنة المراجعة بشركة بحر العرب ألنظمة المعلومات.

الوظائف السابقة:
•مدير إدارة الشئون المالية واإلدارية واالستثمار بالشركة السعودية للصناعات الدوائية.

•مساعد المدير العام للشئون المالية واإلدارية بالشركة السعودية لتجارة المواشي.

•مدير إدارة الشئون المالية واإلدارية بشركة طيبة لالستثمار. 

•رئيس لجنة المراجعة بشركة الجوف الزراعية.

•عضو لجنة المراجعة بشركة طيبة القابضة.

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

المؤهالت والخبرات:
بكالوريوس في تخصص المحاسبة وتخصص إدارة نظم المعلومات من جامعة الملك فهد 
ستانفورد  جامعة  من  األعمال  إدارة  في  الماجستير  درجة  على  حصل   ، والمعادن  للبترول 
بالواليات المتحدة األمريكية ، رئيس مجلس اإلدارة لشركة إتحاد الراجحي لالستثمار القابضة ،

الصعيد  على  الخاصة  والصفقات  المالية  األسواق  في  تستثمر  استثمارية  شركة  وهي 
المحلي واإلقليمي والدولي وقد تولى قيادة وتوجيه جهود الشركة منذ تأسيسها معتمدًا 
استراتيجية تنويع المحفظة االستثمارية من خالل إختيار مدروس لألسواق والصناعات في 
مناطق جغرافية مختارة مع التركيز على التكنولوجيا الناشئة والعقارات المدرة للدخل ، كما 
أنه عضو مجلس إدارة ولجنة المراجعة في عدد من الشركات المساهمة ، وأمضى أكثر من 
الراجحي  المناصب في مصرف  الزمن في العمل المصرفي حيث شغل العديد من  عقد من 
بقسم تمويل الشركات وشارك في تأسيس إدارة قروض الشركات واإلكتتابات التمويلية 
واإلكتتابات  األسهم  إدارة  تأسيس  عن  عن  المسؤول  الرئيس  وكان   ، الكبرى  للشركات 

الخاصة في شركة الراجحي كابيتال. 

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

والمستثمرين األفراد في دول مجلس التعاون الخليجي.

الوظائف الحالية:
• رئيس مجلس إدارة شركة إتحاد الراجحي.

• عضو مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة.

• رئيس مجلس إدارة 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/ سليمان بن علي الخضير
عضو مجلس اإلدارة - عضو لجنة المكافآت والترشيحات

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

من مجالس إدارات شركات مساهمة.

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 ناصر السبيعي
عضو مجلس اإلدارة – عضو اللجنة التنفيذية

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

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.

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

المؤهالت والخبرات:
رجـل أعمال ، الشـهادة الثانوية ، لديه خـبرة تتجاوز إثنان وثالثون عامًا في مجال العـقارات 
عضو   ، المدائن  نجمة  مجموعة  لشركة  المنتدب  العضــو   ، السـيارات  وخدمات  والمـقاوالت 
مجلس إدارة شركة إبراهيم الحديثي لالستثمار ، 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.
•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.
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السادة مساهمي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(                                          الكرام

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

يسـر مجلـس إدارة الشـركة السـعودية لخدمـات السـيارات والمعـدات )ساسـكو( أن يسـتعرض لكـم تقريـر مجلـس اإلدارة للعـام 

المالـي المنتهـي فـي 31 ديسـمبر 2020م والـذي يتضمـن أداء وإنجـازات الشـركة وشـركاتها التابعـة شـاماًل النتائـج الماليـة وأهـم 

المؤشـرات الماليـة والتـي تحققـت بفضـل مـن اهلل ثـم بجهود جميـع أعضـاء مجلـس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكافـة فريق العمل 

بالشركة.

لقـد كان عـام 2020م عامـًا إسـتثنائيًا بتأثـر القطاعـات االقتصاديـة بجائحة كورونـا، ففي ظل اإلجـراءات االحترازية والتدابيـر الوقائية 

المتخذة من قبل الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية للسيطرة والحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد بما في ذلك 

إجـراءات حظـر التجـوال وأوقاتـه المفروضة في بعض مدن ومناطق المملكة ، فقد تأثرت إيرادات الشـركة وأرباحها بشـكل مباشـر 

بهذه اإلجراءات االحترازية. 

فقـد حققـت الشـركة صافـي إيـرادات تشـغيلية خـالل عـام 2020م بلغـت 2.136.241.724 ريـال مقابـل 2.482.842.898 ريـال للعام 

2019م أي بإنخفاض قدره 13.96% ، مما أدى إلى إنخفاض مجمل الربح بنسبة 5.26% ليبلغ في عام 2020م 150.255.255 ريال مقابل 

158.595.729 ريـال فـي عـام 2019م، وبالرغـم مـن ذلـك وبسـبب إنخفـاض المصاريـف البيعيـة والتسـويقية والمصاريـف العموميـة 

واإلداريـة إرتفـع صافـي ربـح السـنة من األعمال الرئيسـية في عام 2020م ليبلـغ 104.335.462 ريال مقابـل 103.985.305 ريال في 

عام 2019م. 

مقابـل  ريـال   40.128.650 مقـداره  أربـاح  صافـي  2020م  عـام  فـي  الشـركة  حققـت  وقـد 

120.647.589 ريـال للعـام السـابق 2019م، حيـث أثـرت جائحة كورونا على أعمال الشـركة، 

كمـا أن إرتفـاع تكلفة التمويل وتكوين مخصص خسـائر إئتمانية أدت إلى إنخفاض صافي 

الربـح فـي عـام 2020م، وبالتالـي إنخفـاض ربحيـة السـهم عن العام السـابق مـن 2.01 ريال 

إلـى 0.67 ريـال ، أمـا بالنسـبة إلـى حقـوق المسـاهمين فقـد بلغـت فـي نهايـة عـام 2020م 

804.749.730 ريـال مقابـل 849.489.262 ريـال بنهايـة عـام 2019م أي بإنخفـاض قـدره 

5.27% وذلك بسبب توزيعات األرباح على المساهمين التي تمت خالل عام 2020م.

وفي عام 2020م حققت الشركة العديد من اإلنجازات أهمها ما يلي:

 اإلنتهاء من إجراءات توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2019م وإيداعها • 

في الحسابات الخاصة بهم.

 اإلنتهاء من إجراءات توزيع أرباح مرحلية على المسـاهمين عن الربع الثالث من عام • 

2020م وإيداعها في الحسابات الخاصة بهم.

 اإلنتهاء من أعمال الهيكل اإلنشائي لمبنى المقر الرئيسي الجديد للشركة.• 

 تجديـد شـهادة التأهيـل الخاصـة بالشـركة إلدارة وتشـغيل وصيانـة محطـات الوقـود • 

ومراكز الخدمة على الطرق اإلقليمية.

 شراء أرض إلقامة محطة محروقات متكاملة على طريق األمير مشعل بن عبدالعزيز • 

بحي عرقة بمدينة الرياض.

 شراء محطة مستأجرة من قبل الشركة بحي عرقة.• 

 إضافـة عـدد )37( موقعـًا عامـاًل فـي مختلـف أنحـاء المملكـة لتصـل شـبكة المحطـات • 

العاملة إلى )232( موقعًا.

 اإلستمرار في تطوير العديد من المواقع القائمة داخل وخارج المدن واإلستفادة من • 

فترة اإلغالق، حيث تم تطوير عدد )32( موقع بهوية الشركة.

 اإلستمرار في أتمتة العمليات التشغيلية واإلدارية بالشركة.• 

 الدخول في العديد من المنافسات الحكومية الخاصة بتزويد الوقود.• 

 إضافة عدد )6( موقع لتموينات نخلة ساسـكو في مختلف مواقع الشـركة وتطوير عدد 

)3( موقع لتموينات نخلة ساسكو. 

 شراء عدد )15( شاحنة جديدة وعدد )9( تانك محروقات دعمًا السطول الشركة.• 

 إسـتمرار أعمـال الصيانـة الدوريـة األساسـية والوقائيـة لمواقع الشـركة واإلسـتفادة • 

من فترة الحظر المفروض بسبب جائحة كورونا.

 اإلسـتمرار فـي اسـتقطاب الكـوادر المؤهلة وسـعودتها لسـد متطلبات الشـركة من • 

الوظائف اإلدارية المختلفة السيما الوظائف القيادية.

 اإلسـتمرار فـي دراسـة الخيـارات المتاحـة فـي مشـروع بيـع بعـض المواقـع المملوكـة • 

للشركة وإعادة إستئجارها بعقود طويلة األجل.

 نمو موجودات الشركة بنسبة 18.19% عن العام السابق لتصل إلى 2.9 مليار ريال.• 

 توقيع العديد من إتفاقيات التسهيالت مع بنوك محلية.• 

المسـؤولية •  فـي  الشـركة  لمسـاهمة  تأكيـدًا  التوعويـة  الحمـالت  فـي  المشـاركة   

اإلجتماعية.

 إجراء عدة لقاءات افتراضية مع المستثمرين والمحللين الماليين.• 

 تأسيس شركتين عقاريتين تابعتين.• 

وعلى مستوى اإليرادات التشغيلية للشركات التابعة، فقد أثر جائحة كورونا أيضًا عليها، 

حيـث إنخفضـت اإليـرادات التشـغيلية لشـركة نخلـة ساسـكو بنسـبة 16.84% عـن العـام 

السابق لتصل إلى 177.764.725 ريال ، أما شركة أسطول النقل فقد إرتفعت إيراداتها 

التشـغيلية بنسـبة 1.52% عـن العام السـابق لتصـل إلى 29.598.041 ريـال ، كما  إنخفضت 

اإليـرادات التشـغيلية لشـركة واحـة ساسـكو بنسـبة 16.82% عـن العـام السـابق لتصـل 

إلـى 4.541.289 ريـال ، بينمـا إنخفضـت اإليـرادات التشـغيلية لشـركة النـادي السـعودي 

للسيارات والسياحة ساتا بنسبة 75.36% لتصل إلى 3.551.149 ريال. 

هـذا باإلضافـة إلـى مـا يحتويـه هـذا التقريـر مـن إنجـازات تفصيليـة علـى مسـتوى شـركة 

ساسكو وكافة شركاتها التابعة.

وختامـًا ، ونيابـة عـن زمالئـي أعضاء مجلس اإلدارة ، يطيب لي أن أشـكر جميع مسـاهمي 

الشـركة السـعودية لخدمـات السـيارات والمعـدات ساسـكو علـى إسـتمرار ثقتهـم فـي 

إدارة الشـركة ، كمـا أشـكر اإلدارة التنفيذيـة للشـركة وجميـع منسـوبيها علـى جهودهـم 

المبذولـة وتفانيهـم فـي أداء أعمالهـم علـى الوجـه المطلـوب وخصوصـًا أثناء فتـرة جائحة 

كورونـا ممـا سـاعد علـى تحقيـق األهـداف المنشـودة خـالل هـذا العـام ، ونحـن علـى أتم 

الثقة بأن قوة تضافر الجهود ستؤدي إلى اإلستمرارية في تحقيق المزيد. 

كما أود أن أرفع خالص الشـكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشـريفين الملك سـلمان 

بـن عبدالعزيـز حفظـه اهلل ، وسـمو ولـي عهـده األميـن صاحـب السـمو الملكـي األمير 

محمـد بـن سـلمان بـن عبدالعزيز حفظه اهلل ، علـى كل مايقدمونه من دعم ال محدود 

لهذا الوطن الغالي من أجل تحفيز بيئة األعمال بالقطاع الخاص، السيما الدعم والتحفيز 

االستثنائي للقطاع الخاص لتجاوز آثار جائحة كورونا وإدارة األزمة بنجاح أبهر العالم أجمع.

واهلل الموفق ،،،

إبراهيم بن محمد الحديثي
رئيس مجلس اإلدارة

صافي إيرادات تشغيلية خالل عام 2020

2.136.241.724
ريال سعودي

صافي إيرادات تشغيلية خالل عام 2019 

  2.482.842.898
ريال سعودي

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
إبراهيم بن محمد الحديثي
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السادة مساهمي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(                                          الكرام

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

يسرني أن أستعرض لكم طرحًا مختصرًا يوضح أهم األحداث والتطورات خالل عام 2020م على المستوى المالي والتشغيلي لشركتكم 

ساسـكو. فبفضـل مـن اهلل وتوفيقـه ، وسـعيًا مـن مجلـس إدارة الشـركة السـعودية لخدمـات السـيارات والمعـدات )ساسـكو( ، 

للوفـاء بالتزاماتهـا أمـام مسـاهمي الشـركة وعمالئهـا والمحافظـة علـى مركزها الريـادي في كافـة القطاعات التي تعمل بها الشـركة 

لتكـون الشـركة األولـى مـن حيث جـودة الخدمة وتكاملها ومثااًل يحتذى به في مجال خدمة السـيارات والمعدات وإدارة االسـتراحات 

والموتيـالت علـى الطـرق السـريعة فـي المملكـة العربيـة السـعودية، فقـد شـهد عـام 2020م تحقيـق العديد مـن اإلنجازات بالشـركة 

وشركاتها التابعة بالرغم من تأثر نشاطها باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المختصة للسيطرة والحد 

من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

فقـد تأثـرت إيـرادات الشـركة التشـغيلية بشـكل مباشـر باإلجـراءات االحترازيـة المتخـذة بكافـة أنحـاء المملكـة بما في ذلـك إجراءات 

حظـر التجـوال وأوقاتـه المفروضـة فـي بعـض مـدن ومناطـق المملكـة، حيـث بلـغ إجمالـي إيـرادات الشـركة التشـغيلية في عـام 2020م 

2.136.241.724 ريـال مقارنـة بــ 2.482.842.898 ريـال لعـام 2019م أي بإنخفـاض قـدره 13.96% والـذي أثـر بـدوره فـي إنخفـاض مجمـل 

الربـح بنسـبة 5.26% ليبلـغ فـي عـام 2020م 150.255.255 ريـال مقابـل 158.595.729 ريـال فـي عـام 2019م، وقـد كان لذلـك أيضـًا أثـره 

علـى صافـي الدخـل، فباإلضافـة إلـى أثـر الجائحـة كان إلرتفـاع تكاليـف التمويل وتكويـن مخصص خسـائر إئتمانية بقيمـة 21 مليون ريال 

وإنخفاض إيرادات اإلستثمارات عن العام السابق وشمول عام 2019م على إيرادات أخرى تخص عام 2018م )فرق تعديل هامش ربح 

المحروقات( أثره المباشر على صافي الدخل، حيث بلغ صافي الدخل في عام 2020م مبلغ 40.128.650 ريال مقابل 120.647.589 ريال، 

وبالتالـي إنخفـاض ربحيـة السـهم عـن العـام السـابق من 2.01 ريـال إلى 0.67 ريال، كمـا بلغ الربح قبـل خصم الفوائد والـزكاة واإلهالك 

واإلطفاءات )EBITDA( في نهاية عام 2020م مبلغ 146.362.476 ريال مقابل مبلغ 210.539.547 ريال في نهاية عام 2019م. 

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

قطاع العمليات 
وهـو القطـاع الرئيسـي فـي الشـركة ، حيث يقـدم خدمة المحروقـات للعمـالء باإلضافة إلى 

خدمـة تأجيـر العقـار ، وإسـتمر هـذا القطـاع فـي تقديـم خدماتـه خـالل جائحـة كورونـا بكافـة 

مواقـع الشـركة المنتشـرة داخـل المـدن وعلـى الطـرق السـريعة بمختلـف أنحـاء المملكـة 

بالرغم من أوقات الحظر المفروضة وتأثره باإلغالق الذي شهدته المملكة، وقد بلغ إجمالي 

عدد مواقع الشركة العاملة في نهاية عام 2020م عدد )232( موقعًا مقارنة بـ )201( موقعًا 

عاماًل في في نهاية عام 2019م أي بزيادة قدرها )37( موقعًا بعد أن تم إعادة )6( مواقع 

مسـتأجرة إلـى مالكهـا، باإلضافـة إلى العديـد من المواقع التي يتم العمل على إنشـائها أو 

تطويرها.

ومن خالل الشـراكات االسـتراتيجية مع العديد من الشـركات العالمية والمحلية المختصة 

خدماتـه  يقـدم  القطـاع  هـذا  اسـتمر  السـيارات  وصيانـة  والمقاهـي  المطاعـم  بتشـغيل 

المتكاملـة ذات الجـودة العاليـة إلـى كافـة العمـالء في سـبيل رفع مسـتوى الرضـا والوالء 

لدى عمالء الشركة.

شركة نخلة ساسكو 
خـالل عـام 2020م تـم إفتتـاح عـدد )6( فـروع جديدة لتموينات شـركة نخلة ساسـكو ليصبح 

إجمالي عدد فروعها بنهاية عام 2020م )85( فرعًا بعد أن تم إستبعاد عدد )1( فرع، وذلك 

مقابـل عـدد )80( فرعـًا بنهايـة عـام 2019م، وقـد بلـغ التغير في سـلة العميل نسـبة قدرها 

15.79% ليرتفع من 22.42 ريال في عام 2019م إلى 25.96 ريال في عام 2020م.

كمـا حصلـت شـركة نخلـة ساسـكو على حـق إمتياز حصري من شـركة واينز كافيه لتشـغيل 

مواقع تحمل إسم الشركة وبالفعل تم إفتتاح عدد )4( فروع داخل مدينة الرياض.

شركة إمتياز ساسكو
تختـص شـركة »امتيـاز ساسـكو« بمنح امتياز للغيـر خاص بمحطات الوقود من خالل إسـم 

وهويـة  ساسـكو ، وذلـك بعـد أن قامـت الشـركة بإطـالق برنامـج منـح االمتيـاز التجـاري 

للعالمتيـن التجاريتيـن »محطـات ساسـكو« و«تموينات نخلة« الذي يهـدف إلى خلق فرص 

إيراداتهـا وربحيتهـا مـن خـالل منـح امتيـاز التشـغيل  اسـتثمارية جديـدة للشـركة وزيـادة 

للعالمـات التجاريـة لمشـغلين آخريـن ممـا يخلـق فـرص حقيقيـة للمواطنيـن للمشـاركة فـي 

مشاريع ريادية تماشيًا مع توجه المملكة، وتعمل الشركة في منح هذا اإلمتياز للغير ضمن 

سياساتها االستراتيجية.

شركة واحة ساسكو
تقـوم شـركة واحـة ساسـكو بـإدارة كافـة موتيـالت الشـركة المنتشـرة بمواقعهـا بجميـع 

أنحـاء المملكـة ، حيـث وضعـت فـي اسـتراتيجيتها تطويـر هـذه الموتيـالت لتحمـل عالمتهـا 

التجارية »موتيل واحة«.

وخـالل عـام 2020م تـم تطويـر وإعـادة إفتتـاح موتيـل محطـة رضـوان الـذي يقع علـى طريق 

الرياض/الطائـف، ليصبـح عـدد الموتيالت التي تحمـل العالمة التجاريـة »موتيل واحة« عدد 

)10( موتيالت، باإلضافة إلى فندق سوبر 8 بمدينة الرياض.

شركة أسطول النقل
في نهاية عام 2020م ، بلغ حجم االسطول عدد )140( ناقلة مقابل عدد )127( ناقلة في نهاية 

عـام 2019م ، وعـدد )152( مقطـورة فـي نهايـة عام 2020م مقابل عـدد )143( مقطورة في عام 

2019م، حيـث تقـوم شـركة أسـطول النقـل مـن خالله بتقديم خدمـات النقل »الوقـود، المياه، 

الصرف الصحي« لجميع مواقع شركة »ساسكو« ، باإلضافة إلى تقديم خدمات النقل »وقود، 

بضائع« لشـركات أخرى مع التوسـع الذي شـهدته الشركة في نشاطها ليشمل النقل المبرد 

والجاف عن طريق سطحات متخصصة لكافة األغراض. 

شركة النادي السعودي للسيارات - ساتا
خـالل العـام، فباإلضافـة إلـى تأثـر مبيعـات شـركة النـادي السـعودي للسـيارات باألحـداث 

السياسية التي تمر بها بعض الدول المجاورة واستحواذ نوادي موازية )ال تمتلك ترخيص 

مـن االتحـاد الدولـي للسـيارات تقوم بممارسـة نشـاطها بالمملكة( على حصة سـوقية من 

مبيعـات دفاتـر العبـور الجمركـي )التربتيـك( والرخـص الدوليـة، فقـد تأثـرت أيضـًا مبيعاتـه 

بجائحـة كورونـا وفتـرات اإلغـالق، وبالرغم من ذلك ، فقد قامت شـركة النادي السـعودي 

للسيارات )ساتا( خالل عام 2020م بإصدار أكثر من )4.5( ألف دفتر عبور جمركي للمسافرين 

باإلضافة إلى أكثر من )3( ألف رخصة قيادة دولية.

وتمتلك شـركة النادي السـعودي للسـيارات ترخيص من االتحاد الدولي للسـيارات إلصدار 

دفاتـر العبـور الجمركـي )التربتيـك( وتعمـل مـن خـالل العديـد مـن منافـذ البيـع المنتشـرة 

بجميع مناطق المملكة باإلضافة إلى شبكة من الوكالء والموزعين داخل المملكة العربية 

السعودية تعمل وفق شروط ومواصفات ومعايير أداء عالمية.

كمـا تعتبـر سـاتا عضـوًا باإلتحاد الدولـي للنقل الطرقـي وممثاًل للمملكة العربية السـعودية 

ومصـدرًا لدفاتـر التيـر، حيـث مكنهـا ذلـك مـن توقيـع اتفاقيـة مـع الهيئـة العامـة للجمـارك 

السعودية. 

شركة النخلة األولى للمقاوالت
إسـتطاعت شـركة النخلـة األولـى للمقـاوالت أثنـاء فتـرة الحظـر مـن العمـل بالتنسـيق مـع 

المقاوليـن والجهـات المختصـة فـي تطويـر العديـد مـن المواقـع والقيـام بأعمـال الصيانـة 

لمواقعهـا العاملـة، حيـث تم خـالل عام 2020م اإلنتهاء من تطوير عـدد )32( موقع بهوية 

الشركة. 

المسؤولية االجتماعية
قامـت الشـركة بالمشـاركة فـي العديـد مـن الحمـالت التوعويـة تماشـيًا مع توجـه المملكة 

في تفعيل البرامج التوعوية للمجتمع ، ومن هذه المشاركات على سبيل المثال ال الحصر:

المشاركة بمنشورات توعوية عن فيروس كورونا عبر وسائل التواصل االجتماعي • 

ودعم العاملين في القطاع الصحي والعسكري عن طريق عبر متاجر نخلة نظير أداء 

واجبهم تجاه الوطن أثناء فترة الجائحة.

التعاون المستمر مع جمعية األطفال المعوقين ودعم برنامج رسومات وإبداعات • 

األطفال لعام 2020م.

تنظيم فعالية صحية لتوعية الموظفين بمرض السكر في اليوم العالمي للسكر.• 

المشاركة في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات برسائل توعوية عبر قنوات • 

التواصل االجتماعي.

المشاركة في الحملة التوعوية لإلحتفال بالشهر العالمي لمرض الزهايمر.• 

القيام بحملة لتطعيم كافة منسوبي الشركة للوقاية من اإلنفلونزا بالتعاون مع • 

وزارة الصحة.

ختامًا، نسأل المولى عز وجل أن يكشف عن البالد هذه الجائحة، وأن يوفقنا لالستمرار في 

تحقيـق خطـط وأهـداف الشـركة وتطلعات مسـاهميها والعمل على التميـز الدائم ، وأقدم 

شـكري وتقديـري لكـم ولزمالئي أعضاء مجلـس اإلدارة على دعمهم المسـتمر، وإلى كافة 

اإلخـوة فـي اإلدارة التنفيذيـة وجميـع زمالئـي منسـوبي الشـركة علـى كل مـا يبذلونـه مـن 

جهـود وخصوصـًا خـالل هـذه الجائحـة، وأن يوفقنـا في االسـتمرار نحـو تحقيق رؤية الشـركة 

وأهدافها وتعزيز مركز ساسكو الريادي.

واهلل ولي التوفيق،،،

سلطان بن محمد الحديثي
نائب رئيس مجلس اإلدارة العضو المنتدب

واإلهـالك  والـزكاة  الفوائـد  خصـم  قبـل  الربـح 

واإلطفاءات ) EBITDA ( نهاية عام 2020 م 

 146.362.476
ريال سعودي

واإلهـالك  والـزكاة  الفوائـد  خصـم  قبـل  الربـح 

واإلطفاءات ) EBITDA ( نهاية عام 2019م

 210.539.547
ريال سعودي

كلمة نائب رئيس مجلس اإلدارة العضو المنتدب
سلطان بن محمد الحديثي
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تأجيل خطط التوظيف ، وتأجيل استقدام العمالة.• 

تخفيض عدد ساعات العمل بالتموينات ومراجعتها من وقت آلخر.• 

إيقاف استالم المواقع الجديدة لحين انتهاء األزمة.• 

إلنجـاز •  الفتـرة  تلـك  مـن  لالسـتفادة  للمقاوليـن  وتسـليمها  المشـاريع  طـرح  سـرعة 

المشاريع.

منح فترات مجانية للمستأجرين وإمكانية السداد على دفعات.• 

إرجاء اإلفتتاحات الجديدة للتموينات.• 

إرجـاء تنفيـذ طلبيـة دفاتـر المـرور الجمركي مـن اإلتحاد الدولي للسـيارات لحيـن انتهاء • 

األزمة و بداية عودة حركة المسافرين.

االستفادة من المرحلة الحالية في تفعيل الصيانة الدورية لجميع المواقع.• 

تفعيـل دور المسـؤولية االجتماعية بتكثيف الرسـائل التوعويـة لمتابعي صفحاتنا في • 

وسـائل التواصـل االجتماعـي، وتفعيـل دور التواصـل المؤسسـي بالوقـوف جنبـًا إلـى 

جنب مع الجهات المعنية وذات العالقة.

وبالرغـم مـن ذلـك، اسـتطاعت الشـركة المضـي قدمـًا فـي تحقيـق اسـتراتيجيتها وتنفيذ 

خططها على مسـتوى كافة األنشـطة والشـركات التابعة، فكان من أهم اإلنجازات التي 

تم تحقيقها خالل العام على النحو التالي:

األداء المالي 
إرتفـع صافـي ربـح السـنة مـن األعمـال الرئيسـية للشـركة فـي عـام 2020م ليصـل مبلـغ 

إنخفـاض  مـن  بالرغـم  السـابق  للعـام  ريـال   103.985.305 مقابـل  ريـال   104.335.462

اإليرادات بنسبة 14% خالل عام 2020م لتصل 2.136.241.724 ريال مقابل 2.482.842.898 

ريـال للعـام 2019م بسـبب اإلجراءات اإلحترازية وفترات حظـر التجوال المفروضة من قبل 

الجهات الرسـمية للحد من إنتشـار فيروس كورونا، وكان لذلك األثر في إنخفاض صافي 

ربح الشركة ككل.

األداء التشغيلي 
بنهايـة عـام 2020م بلـغ عـدد مواقـع قطـاع العمليـات العاملـة )232( موقـع مقابـل )201( 

موقـع بنهايـة عـام 2019م أي بزيـادة عـدد )37( موقـع جديـد فـي مختلـف مـدن ومناطق 

التخـارج مـن عـدد سـتة مواقـع وتسـليمها  المملكـة مـن خـالل االسـتحواذ عليهـا )تـم 

لمالكهـا( ، حيـث اسـتحوذت المنطقـة الوسـطى علـى النسـبة األكبـر بمقـدار 33% مـن 

العـدد اإلجمالـي للمواقـع العاملـة وفقـًا للتقسـيم اإلداري للمناطـق ثـم تليهـا المنطقـة 

الشـرقية والغربيـة بنسـبة 21% لـكل منهمـا ثـم المنطقـة الشـمالية بنسـبة 11% ومنطقـة 

القصيم والمنطقة الجنوبية بنسبة 7% لكل منهما.

كمـا يوجـد العديـد مـن المواقـع فـي مختلـف المناطق لـم تدخـل الخدمة حتـى اآلن ، حيث 

مازالت في مرحلة التطوير أو مرحلة اإلنشاء ومن المتوقع دخولها ضمن المواقع العاملة 

خالل العام القادم بمشيئة اهلل. 

باإلضافـة إلـى ذلك ، فإن الشـركة مسـتمرة في تطوير العديد مـن المواقع القائمة داخل 

وخارج المدن وفقًا لهوية الشركة حيث تم تطوير عدد )32( موقع بهوية الشركة وجاري 

العمل على تطوير باقي المواقع وفقًا لخطة التطوير الموضوعة.

وفي مجال أتمتة عملياتها التشغيلية ، إستمرت الشركة بتفعيل مشروع أتمتة مضخات 

وخزانـات الوقـود وإسـتخدام البطاقـات الذكية ونظـام RFID وبرنامج كنتـرول ، باإلضافة 

إلى تطوير طرق السداد بصورة مستمرة.

وتأكيـدًا بـأن ساسـكو هـي الشـركة األولـى مـن حيـث جـودة الخدمـة المقدمـة وتكاملهـا 

واإلحتفاظ بمكانتها في تقديم باقة من الخدمات المتكاملة والمتميزة لقائدي المركبات 

والمسـافرين إرضـاًء لعمالئهـا وتأكيـدًا علـى القيمـة المضافـة لها، إسـتمرت الشـركة في 

توقيـع شـراكات اسـتراتيجية مـع شـركات األطعمـة بمواقـع الشـركة المختلفـة وداخـل 

التموينات.

وتوسـعت تموينـات نخلـة ساسـكو داخـل وخارج المـدن ، حيث بلغت فروع شـركة نخلة 

ساسـكو بنهايـة عـام 2020م عـدد )85( فرعـًا فـي مختلـف أنحـاء المملكـة مـن خاللها تتم 

عمليـة تقديـم سـلة متكاملـة مـن األصناف للوفـاء باحتياجات عمالئنا سـواًء المسـافرين 

علـى الطـرق بيـن المـدن أو سـائقي المركبـات والـركاب داخـل المـدن ، حيث اسـتحوذت 

المنطقـة الوسـطى علـى النسـبة األكبـر مـن العـدد اإلجمالـي للمواقـع وفقـًا للتقسـيم 

اإلداري للمناطق بعدد )48( موقع ثم تليها المنطقة الغربية بعدد )17( موقع والمنطقة 

الشـرقية بعـدد )12( موقـع ثـم المنطقـة الشـمالية بعـدد )7( مواقـع والمنطقـة الجنوبية 

بموقع واحد.

كذلك توسعت شركة اسطول النقل خالل عام 2020م وقامت بالتعاقد مع العديد من 

العمـالء والشـركات ، جنبـًا إلـى جنـب بإسـتمرارها فـي نقل الوقـود والمياه لكافـة مواقع 

الشـركة ، ولتحقيق هذا التوسـع تم دعم اسـطولها بعدد )15( شـاحنة جديدة وعدد )9( 

تانـك محروقـات وميـاه ليصل حجم االسـطول في نهايـة عام 2020م إلى عـدد )140( ناقلة 

وعـدد )152( مقطـورة مخصصـة لكافـة األغـراض مـن خاللها تقـوم الشـركة بتقديم خدمة 

النقـل لمواقـع قطـاع العمليـات بشـركة ساسـكو ويمّكنهـا مـن اإلسـتحواذ علـى حصـة 

سوقية إضافية وخدمة العمالء.

أما فيما يخص النشـاط بشـركة النادي السـعودي للسيارات )سـاتا(، فباإلضافة إلى تأثره 

باألحداث التي تمر بها العديد من الدول العربية ووجود نوادي موازية ال تمتلك ترخيص 

مـن االتحـاد الدولـي للسـيارات اسـتحوذت على حصة سـوقية مـن مبيعات دفاتـر العبور 

الجمركي )التربتيك( والرخص الدولي، فقد تأثر أيضًا بفترات الحظر واإلغالق التي مرت بها 

المملكة ودول الجوار مما أثر على إنخفاض مبيعاته بصورة ملحوظة.

وفـي مجـال الموتيـالت، أعـادت شـركة واحـة ساسـكو خـالل عـام 2020م إفتتـاح موتيـل 

محطـة رضـوان علـى طريـق الرياض/الطائـف، ليصبـح عدد الموتيـالت التي تحمـل العالمة 

التجاريـة »موتيـل واحـة« عـدد )10( موتيالت، وذلك باإلضافة إلى فندق )سـوبر 8( بمدينة 

الرياض على طريق الثمامة. 

وإسـتمرت شـركة النخلة األولى للمقاوالت في تكريث جهودها إلنشـاء وتطوير العديد 

مـن المواقـع المختلفـة للشـركة خصوصـًا فـي فتـرات اإلغالق ، حيـث تم تطوير عـدد )32( 

موقع بهوية ساسكو ، باإلضافة إلى إستمرارها في عملية إنشاء المقر الرئيسي لشركة 

ساسكو بمدينة الرياض الذي يقع في حي الملك عبداهلل على طريق خريص.

العمليـات  وأتمتـة  والتشـغيلية  اإلداريـة  البرامـج  تطويـر  فـي  الشـركة  إسـتمرت  كمـا 

التشـغيلية فـي كافـة المواقـع، باإلضافـة إلـى إسـتمرها في إسـتقطاب الكوادر البشـرية 

الوطنيـة والخبـرات وخلـق فـرص وظيفيـة جديـدة للسـعوديين دعمـًا لبرامـج وزارة العمل 

وسياسة المملكة.

وتقريـر مجلـس اإلدارة لعـام 2020م يحتـوي علـى العديـد مـن الخطـط واإلنجـازات التي تم 

سـردها سـعيًا من إدارة الشـركة في تحقيق أهدافها ومواكبًة للتطورات التي تشـهدها 

المملكة في سبيل تحقيق رؤية 2030.

السـيارات  لخدمـات  السـعودية  الشـركة  مسـاهمي  جميـع  أشـكر  أن  يسـرني  وختامـًا  

والمعدات )ساسـكو( على ثقتهم الغالية بالشـركة، والشـكر موصول إلى مجلس إدارة 

الشـركة لدعمه المسـتمر لإلدارة التنفيذية ، كما أقدم شـكري وتقديري لجميع منسوبي 

الشـركة بكافة مسـتوياتها اإلدارية وشـركاتها التابعة لما يقدمونه من جهود سـاهمت 

في تحقيق أهداف الشركة متمنين للجميع التوفيق ومزيدًا من التقدم.

واهلل الموفق،،،

رياض بن صالح المالك
 الرئيس التنفيذي

مجمل الربح بنهاية عام 2020 م

 104.335.462
ريال سعودي

مجمل الربح بنهاية عام 2018 م

103.985.305
ريال سعودي

كلمة الرئيس التنفيذي
رياض بن صالح المالك

السادة مساهمي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(                                          الكرام

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

بداية أود أن أوجه شكري لمجلس إدارة شركتكم الموقر وإخواني الزمالء منسوبي الشركة ولكافة الجهات المعنية التي دعمت 

الشركة أثناء هذا العام االستثنائي التي واجه فيه العالم بأثره جائحة كورونا.

لقد تأثرت الشركة خالل عام 2020م باآلثار االقتصادية التي أحدثتها جائحة كورونا، ففي ظل اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 

المتخذة من قبل الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية للسيطرة والحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد بما في ذلك 

إجـراءات حظـر التجـوال وأوقاتـه المفروضـة فـي بعـض مـدن ومناطـق المملكـة ، فقـد تأثرت إيرادات الشـركة بشـكل مباشـر بهذه 

اإلجـراءات االحترازيـة. إال أن الشـركة بفضـل مـن اهلل ثـم بتوجيهـات مجلـس اإلدارة الموقـر وبجهـود كافـة منسـوبيها اسـتطاعت 

التعامـل مـع آثـار هـذه الجائحـة واتخـذت العديد من اإلجـراءات منذ بدايتها وأولت إهتمامـًا  بأهم متطلبات هـذه الفترة ، وكان من 

أهم اإلجراءات التي قامت بها الشركة:

إلتزام الشركة بالمحافظة على سالمة موظفيها وتطبيق كافة البرتكوالت المتبعة بالمملكة وابراز دور ساسكو بالتماشي مع • 

قوانين السالمة المتبعة لمكافحة الفيروس وانتقاله وأخذ جميع اإلجراءات اإلحترازية بما يضمن سالمة الموظفين والعمالء.

دراسـة أثر الجائحة على أعمال الشـركة بصورة يومية، ومتابعة النقد المتولد من العمليات التشـغيلية ودراسـة السيولة بصورة • 

مستمرة وإدارتها أثناء األزمة.

اإلسـتفادة مـن المبـادرات المقدمـة مـن الدولة لتخفيض الرواتب )سـاند( ،وكذلك تأجيل دفع كل مـن )ضريبة القيمة المضافة، • 

الزكاة، مصاريف الخدمات  وغيرها( .

مخاطبة جميع المالك بوقف األجرة وأخذ خصم عن فترات التوقف وإعادة جدولة السداد.• 
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 الرؤية

 الرسالة/المهمة

أن تكـون الشـركة األولـى مـن حيـث جـودة الخدمـة وتكاملهـا ومثـااًل يحتـذى بـه فـي مجال 

خدمـة السـيارات والمعـدات وإدارة االسـتراحات والموتيـالت علـى الطـرق السـريعة فـي 

المملكة العربية السعودية.

تقديـم باقـة مـن الخدمـات المتكاملـة لقائـدي المركبـات والمسـافرين داخل وخـارج المدن 

وفقًا ألعلى المعايير المحلية والدولية بما يضمن رضا العمالء ويؤكد على القيمة المضافة .
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خلفية عامة عن ساسكو

التكوين 
والمعـدات  السـيارات  لخدمـات  السـعودية  الشـركة 

تأسسـت  سـعودية  عامـة  مسـاهمة  شـركة  )ساسـكو( 

1402/12/23هــ  بتاريـخ   )563( رقـم  الـوزاري  القـرار  بموجـب 

الموافق1982/10/12م.

النشاط 
 إنشـــاء وتشـــغيل محطـــات الوقـــود لخدمـــة الســـيارات • 

والمســـافرين داخل المـــدن وعلـــى الطرق الرئيســـية بين 

المدن ، والبيع بالتجزئة لوقود الســـيارات والدراجات النارية 

وتوصيله مباشرة إلى العمالء.

 إقامـــة الـــورش إلصـــالح الســـيارات والمعـــدات الثقيلـــة • 

ومحطـــات خدمـــات الســـيارات والمســـافرين علـــى الطرق 

الرئيســـية بيـــن مـــدن المملكـــة لتوفيـــر الوقـــود والزيوت 

والصيانة للســـيارات والمعدات الثقيلة وإقامة االستراحات 

الغذائيـــة  الوجبـــات  وتقديـــم  والمطاعـــم  والموتيـــالت 

والمشـــروبات والمرطبات للمســـافرين وغسيل وتشحيم 

الســـيارات والمعدات واســـتيراد وبيع المعدات واألدوات 

وإنشاء الطرق والجسور.

البتروليـــة •   نقـــل المحروقـــات وبيعهـــا ونقـــل المنتجـــات 

ومشـــتقاتها والكيروســـين والبنزين والديزل والغاز ومواد 

التشـــحيم والمـــواد الكيماويـــة الســـائلة والجافـــة والرمـــل 

والبحـــص واألســـفلت ومـــواد البنـــاء ، باإلضافـــة إلى نقل 

الســـيارات واألشـــخاص بأجر وفتح فروع لتأجير الســـيارات 

واألجـــرة العامة ونقل المهمات والبضائـــع بأجر على الطرق 

والفعاليـــات الخاصة برياضة الســـيارات والدراجـــات النارية، 

والمشـــاركة فـــي الســـباقات والفعاليـــات الخاصـــة برياضة 

الســـيارات والدراجـــات النارية والمشـــاركة في الســـباقات 

والفعاليات.

 اســـتيراد وبيع المـــواد الغذائية والمشـــروبات والمرطبات • 

والمعدات والقهوة والمشـــروبات الساخنة والساندويش 

والمخبـــوزات والخضـــار والفواكه الطازجـــة واأللعاب بجميع 

أنواعهـــا الغير نارية ولـــوازم الرحالت والمالبـــس واألواني 

المنزلية واألدوات وااللكترونيات واكسسوارات الجواالت 

وأجهزة الجواالت والعطـــور وأدوات التجميل وزينة ولوازم 

السيارات.

 شـــراء وبيع واســـتئجار وتأجير األراضي والعقـــارات الالزمة • 

لخدمة أغراض الشركة وإدارة أمالك الغير.

 خدمات التسويق للغير ومنح حق االمتياز للغير فيما يختص • 

بالعالمات التجارية الخاصة بها.

 إقامة وإدارة وصيانة وتشـــغيل ونظافة المباني الســـكنية • 

والتجارية ومحطات الوقود المملوكة للشركة والغير.

 مقاوالت عامة للمباني )إنشـــاء اصالح هدم ترميم( وإقامة • 

والتجاريـــة  الســـكنية  المبانـــي  وإدارة وصيانـــة وتشـــغيل 

وأعمال الطرق.

 توفيـــر وســـائل اإلســـعافات األوليـــة بأحـــدث الوســـائل • 

العالميـــة بما فـــي ذلـــك اســـتخدام الطائـــرات العمودية ، 

بموافقة السلطات المختصة.

البرية في المملكة وخارجهـــا ، ونقل المياه والصرف الصحي، 

وتأجيـــر الشـــاحنات والمقطـــورات للغير ، وتقديـــم خدمات 

اإلعالن على الناقالت والمركبات.

 استيراد وتصدير السيارات بجميع أنواعها ألعمال الشركة • 

واإلتجار بها بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

 تصنيـــع وإعـــادة تصنيـــع وتجديـــد قطـــع غيـــار الســـيارات • 

أخـــذ  بعـــد  بالســـيارات  الخاصـــة  والبطاريـــات  والمعـــدات 

التراخيص الالزمة من الجهات المختصة.

 تصنيـــع المقطورات الخفيفـــة والثقيلـــة وصناديق العربات • 

المبردة وغير المبردة والصهاريج بأنواعها بعد أخذ التراخيص 

الالزمة من جهات اإلختصاص.

 اســـتيراد وبيـــع وتوزيـــع قطع غيـــار وخردوات الســـيارات • 

والمعـــدات وكذلـــك األجـــزاء والملحقات والمـــواد الالزمة 

للســـيارات  واإلصـــالح  الصيانـــة  خدمـــات  أفضـــل  لتوفيـــر 

والمعـــدات بغرض توفير احتياجات عمليـــات الصيانة داخل 

الورش ومحطات الخدمة وبغرض بيعها مباشرة للجمهور.

 القيـــام بمناقصات المقـــاوالت لعمليات صيانة الســـيارات • 

والمعدات لألفراد والشركات والمؤسسات.

 فحص الســـيارات إلصدار شـــهادات صالحية الســـير وذلك • 

بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية.  

 اإلشـــتراك فـــي النـــوادي المحليـــة والدوليـــة للســـيارات • 

والدراجـــات النارية والجمعيات والهيئـــات المحلية والدولية 

المهتمة بشئون الســـيارات والدراجات النارية وإصدار دفاتر 

العبور الجمركية )التريبتك( ورخـــص القيادة الدولية ودفاتر 

عبور الشـــاحنات )التيـــر( ، وإقامة وإدارة وصيانة وتشـــغيل 

حلبات رياضة السيارات والدراجات النارية ، إقامة السباقات 

رأس المال
ريـال  مليـون  سـتمائة  ريـال(   600.000.000( الشـركة  مـال  رأس 

)مدفوع بالكامل( مقسم إلى 60.000.000 سهم القيمة اإلسمية 

للسهم الواحد 10 رياالت.

السنة المالية
تنتهـي السـنة الماليـة للشـركة فـي 31 ديسـمبر مـن كل عـام 

ميالدي.

مراجع الحسابات للعام 2020م
.)Crowe( شركة العظم والسديري وآل الشيخ

قيود االستثمار
مـا ورد فـي كاًل  الشـركة حسـب  يوجـد قيـود علـى أسـهم  ال 

مـن القواعـد المنظمـة إلسـتثمار المؤسسـات الماليـة األجنبية 

المنظمـة  والتعليمـات  المدرجـة  الماليـة  األوراق  فـي  المؤهلـة 

لتملك المسـتثمرين االستراتيجيين األجانب حصصًا استراتيجية 

فـي الشـركات المدرجـة وذلـك وفقـًا لنظـام الشـركة األسـاس 

والتعليمـات الصـادرة مـن الجهـات اإلشـرافية والرقابيـة والتـي 

تخضع لها الشركة.
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قطاعات األعمال الرئيسية

قطاع العمليات  
وهـو القطـاع الرئيـس الـذي يتولـى إدارة وتشـغيل كافـة محطات الشـركة ، ويقدم خدمـة المحروقـات ، التأجير ، القهـوة، المطاعم، 

وورش الصيانة الخفيفة وغيار الزيوت والبنشر.

شركة نخلة ساسكو
تختص في تقديم خدمة التموينات من خالل إدارة كافة فروع نخلة ساسكو المنتشرة في جميع أنحاء المملكة للوفاء باحتياجات 

العمالء من مسافرين وسائقي المركبات داخل وخارج المدن

شركة واحة ساسكو
تختص بإدارة كافة موتيالت الشركة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة باإلضافة إلى فنادق سوبر 8 بمدينة الرياض.

شركة اسطول النقل
تقـوم بتقديـم خدمـة النقل لمواقع شـركة ساسـكو )الوقـود ، المياه ، الصرف الصحي( ، باإلضافة إلـى تقديم خدمات النقل )وقود، 

مياه ، بضائع( للغير.

شركة النادي السعودي للسيارات
تمتلـك ترخيـص مـن االتحـاد الدولـي للسـيارات )FIA( إلصـدار دفاتـر العبـور الجمركـي )التربتيك( والرخـص الدولية وتعمـل من خالل 

العديـد مـن منافـذ البيـع وشـبكة مـن الـوكالء بجميـع مناطـق المملكـة ، كمـا تعتبـر الجهـة الضامنـة لدفاتـر )التيـر( بالمملكـة وفقـًا 

.)IRU( لالتفاقية الموقعة مع الهيئة العامة للجمارك السعودية واتفاقيتها مع االتحاد الدولي للنقل الطرقي

شركة استثمارات السيارات والمعدات
أُنشئت بغرض إدارة األنشطة االستثمارية للشركة بشكل مستقل ، وتمتلك حصة مقدارها 12.79% من رأس مال شركة الشرق 

األوسط للبطاريات )ميبكو(. 

شركة النخلة األولى للمقاوالت
أُنشـئت بهـدف القيـام بأعمـال التشـغيل والصيانـة والنظافـة لمواقـع الشـركة مـن أجل تحسـين جـودة الخدمة المقدمـة للعمالء، 

وتختص في أعمال المقاوالت العامة للمباني وإقامة وإدارة وصيانة وتشغيل المباني السكنية والتجارية وأعمال الطرق.

شركة امتياز ساسكو
تختص بمنح امتياز لمشغلين آخرين من خالل اتفاقيات لتشغيل العالمتين التجاريتين “محطات ساسكو” و “نخلة ساسكو”.

شركة أمالك نخلة العقارية
إُنشئت إلدارة وتأجير العقارات المملوكة للشركة أو المؤجرة )سكنية، وغير سكنية( بكافة أنحاء الممملكة، وكذلك لتدير أنشطة 

إدارة العقارات.

شركة واجهة الشمال العقارية
أُنشـئت بغـرض شـراء وبيـع األراضـي والعقـارات وتقسـيمها وأنشـطة البيـع علـى الخارطـة، وإدارة وتأجيـر العقـارات المملوكـة أو 

المؤجرة )سكنية، وغير سكنية( ، وأنشطة إدارة العقارات ، وتقديم خدمات التسجيل العيني للعقار.
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الخطة االستراتيجية   
إمتـدادًا للخطـط االسـتراتيجية التـي تبناهـا مجلـس اإلدارة 

منـذ الـدورة التاسـعة للمجلـس فـي عـام 2009م ،  إعتمـد 

السـابق خطـط  العـام  الشـركة فـي مطلـع  إدارة  مجلـس 

قطاعـات  لكافـة  خمسـية  تطويريـة  اسـتراتيجية  عمـل 

المالـي  الوضـع  شـاملة   ، التابعـة  وشـركاتها  الشـركة 

واإلداري والتشغيلي وآخذًا في ذلك أولوياته في تحقيق 

أهدافـًا  كانـت  سـواًء  الخطـة  فـي  الموضوعـة  األهـداف 

نوعيـة  أو كميـة أو إداريـة وتنظيميـة ، وقـد تضمنـت خطط 

العمـل االسـتراتيجية التطويرية قائمـة بتلك األهداف مع 

آلية الرقابة عليها وقياس األداء المتحقق دوريًا.

وقد تم أخذ اإلعتبارات الرئيسية 
الستراتيجية الشركة وفقًا للنقاط التالية:

التـي •  السـابقة  االسـتراتيجيات  فـي  العناصـر  تحديـد 

القادمـة. للسـنوات  وقائمـة  مالئمـة  سـتبقى 

التـي •  السـابقة  االسـتراتيجيات  فـي  العناصـر  تحديـد 

السـنوات  مـع  يتالئـم  تعديـاًل  أو  تحديثـًا  تتطلـب 

القادمـة.

تحديـد الطريقـة التـي يمكـن للشـركة مـن خاللهـا إدارة • 

أصولهـا القائمـة بشـكل فعـال.

تحديد الموارد البشرية المطلوبة لدعم عملية النمو.• 

العمـل علـى تميـز الخدمـات المقدمـة من حيـث القيمة • 

المضافـة والحفـاظ على المكانة التنافسـية للشـركة.

نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات.• 

وتتلخـص أهـم أهـداف الخطـط اإلسـتراتيجية 
فـي اآلتي:

الشـركة •  قطاعـات  لكافـة  للسـوق  شـاملة  دراسـة 

لهـا. التابعـة  والشـركات 

تعزيز الكفاءة المالية للشركة وشركاتها التابعة.• 

تخفيـض التكاليـف وتحسـين الربحيـة وزيـادة الفعاليـة • 

التشـغيلية.

التوسـع فـي عـدد المواقـع من خالل االسـتحواذ على • 

الطـرق  وعلـى  المـدن  داخـل  مميـزة  محطـات  مواقـع 

بالمملكـة. السـريعة 

اإلسـتمرار فـي تطويـر نوعيـة الخدمـات والجـودة فـي • 

تقديمهـا مـن خـالل التوسـع فـي تحالفـات جديـدة مع 

قطاعـات  فـي  العاملـة  والرائـدة  العالميـة  الشـركات 

والشـركات  الشـركة  بنشـاط  والمرتبطـة  الخدمـات 

التابعـة.

اإلسـتمرار فـي تطويـر المحطـات واالسـتراحات ومراكز • 

الخدمـة علـى الطرق السـريعة.

تنمية المبيعات اآلجلة والحكومية.• 

اإلسـتفادة من التكنولوجيا لتسـهيل تقديم الخدمات • 

واإلسـتمرار 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.• 

زيـادة حجـم اسـطول النقـل ليتماشـى مـع النمـو فـي • 

عـدد مواقـع ساسـكو وسـوق النقـل بالمملكـة.

ونقـل •  والمبـرد  الجـاف  النقـل  نشـاط  فـي  التوسـع 

متميزيـن. عمـالء  وإسـتقطاب  السـيارات 

التوسـع فـي أعمـال شـركة النخلـة األولـى للمقـاوالت • 

بمـا  خـارج منظومـة شـركة ساسـكو  أعمـال  لتشـمل 

فـي ذلـك الدخـول فـي منافسـات.

مـن •  والمشـاريع  للصيانـة  الخدمـة  مسـتوى  تحسـين 

للمقـاوالت. األولـى  النخلـة  شـركة  خـالل 

اإلشـراف علـى مشـاريع التطويـر التي يقـوم بها ماّلك • 

المحطـات المتعاقدين من شـركة ساسـكو.

إنشاء ورشة للصيانة والدعاية واإلعالن.• 

السـعودي •  النـادي  يقدمهـا  التـي  الخدمـات  تطويـر 

فـي  السـوقية  الحصـة  وزيـادة   ، )سـاتا(  للسـيارات 

الدوليـة. والرخـص  التربتيـك  مبيعـات 

السـعودي •  النـادي  شـركة  نشـاط  فـي  التوسـع 

جديـدة. أنشـطة  إدخـال  خـالل  مـن  )سـاتا(  للسـيارات 

الحفاظ على المركز التنافسي للنادي.• 

تفعيـل نظـام )التيـر( والتوسـع فـي أنشـطة التخليـص • 

الجمركـي.

المتميـزة •  اإلداريـة  والكفـاءات  الخبـرات  اسـتقطاب 

التوطيـن. نسـبة  وزيـادة 

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.• 

بناء فريق عمل متميز.• 

اإلستمرار في توطين الوظائف.• 

الشـركة •  مـوارد  إدارة  نظـام  تطويـر  فـي  اإلسـتمرار 

.)ERP (

االستحواذ على العديد من المواقع.• 

والمسـتحوذ •  القائمـة  المواقـع  تطويـر  فـي  اإلسـتمرار 

عليهـا وفقـاً لهويـة الشـركة لتواكـب تطلعـات العمـالء.

اإلسـتمرار فـي إجـراء صيانـة عامـة لكافـة المرافـق فـي • 

منشـآت الشـركة.

تحفيز الموظفين وبناء بيئة عمل متميزة.• 

لرفـع •  اسـتراتيجية  الدخـول بشـراكات  اإلسـتمرار فـي 

العمـالء. لرضـا  المقدمـة تعزيـزًا  الخدمـة  مسـتوى 

تنمية المبيعات اآلجلة.• 

التوسع في شبكة تموينات " نخلة ساسكو ".• 

تقدمهـا •  التـي  للخدمـات  مميـزة  تجاريـة  عالمـة  بنـاء 

مواقعهـا. داخـل  الشـركة 

بشـاحنات •  النقـل  اسـطول  شـركة  اسـطول  دعـم 

ومقطـورات.

الخاصـة •  الطرقـي  للنقـل  الدوليـة  االتفاقيـة  تفعيـل 

التيـر. دفاتـر  بمبيعـات 

لكافـة وحـدات •  التشـغيلية واإلداريـة  األنظمـة  تطويـر 

العمـل فـي الشـركة.

مـع •  متوافقـة  ائتمانيـة  تسـهيالت  اتفاقيـات  توقيـع 

مـن  ودوليـة  محليـة  بنـوك  مـع  اإلسـالمية  الشـريعة 

أجـل علـى المالئمـة المالية للشـركة ودعـم رأس المال 

العامـل.

المشاركات االجتماعية.• 

الخطط التنفيذية:
فـي ضـوء خطـط العمـل االسـتراتيجية التطويرية للشـركة 

يتـم وبصـورة سـنوية إعداد خطط عمـل تنفيذية من قبل 

إدارات الشـركة والشـركات التابعة والتي يتم من خاللها 

بجـدول  وربطهـا  بالخطـة  األساسـية  األنشـطة  تقسـيم 

تنفيذ زمني على أسـاس سـنوي وبإشـراف عضو مجلس 

اإلدارة المنتـدب بحيـث يتـم مراجعـة اإلنجـاز الفعلـي على 

أسـاس شـهري لضمـان تحقيـق األهـداف الموضوعة في 

الخطط االستراتيجية.

 الخطط والقرارات وأهم اإلنجازات
والتوقعات المستقبلية



2425  التقرير السنوي | 2020

أهم التوقعات المستقبلية

أهم اإلنجازات خالل عام 2020م
على مستوى التوسع وتنمية الشبكة

شـراء أرض إلقامـة محطـة محروقـات متكاملـة علـى طريـق • 

األميـر مشـعل بـن عبدالعزيـز بحـي عرقـة بمدينـة الريـاض.

شراء محطة مستأجرة من قبل الشركة بحي عرقة.• 

الخاصـة •  الحكوميـة  المنافسـات  مـن  العديـد  فـي  الدخـول 

والفـوز  خدمـة  ومراكـز  وقـود  محطـات  وتشـغيل  بإنشـاء 

منهـا. بالعديـد 

تـم •  مـا  منهـا   ، المحطـات  مـن  العديـد  علـى  االسـتحواذ 

التعاقـد. مرحلـة  فـي  هـو  مـا  ومنهـا  وتشـغيله  إسـتالمه 

اإلسـتمرار فـي تطويـر العديـد مـن المواقـع القائمـة داخـل • 

وخـارج المـدن وفقـًا لهويـة الشـركة ، حيـث تـم تطويـر عـدد 

تطويـر  علـى  العمـل  وجـاري  الشـركة،  بهويـة  موقـع   )32(

التطويـر الموضوعـة. باقـي المواقـع وفقـًا لخطـة 

إضافـة عـدد )37( موقـع فـي مختلـف أنحـاء المملكـة لتصـل • 

شـبكة المحطـات العاملـة )232( محطـة بعـد أن تـم التخارج 

مـن عـدد )6( مواقـع مسـتأجرة وتسـليمها إلـى مالكها.

تطوير عدد )3( مواقع لتموينات نخلة ساسكو. • 

فـي •  ساسـكو  نخلـة  لتموينـات  مواقـع   )6( عـدد  إضافـة 

الشـركة. مواقـع  مختلـف 

حصـول شـركة نخلـة ساسـكو علـى حـق إمتيـاز حصـري مـن • 

شـركة واينـز كافيـه لتشـغيل مواقع تحمل إسـم الشـركة ، 

وقـد تـم إفتتـاح عـدد )4( فـروع داخـل مدينـة الريـاض.

شراء عدد )15( شاحنة جديدة دعمًا السطول الشركة.• 

شراء عدد )9( تانك محروقات ومياه.• 

اإلسـتمرار فـي التعاقـد مـع عمـالء وشـركات متعـددة فـي • 

مجـال النقـل الجاف والسـائل.

التوسـع في مواقع الشـركة وفق خطط مدروسـة من أجل • 

تنمية الشـبكة بمواقع ذات عائد اسـتثماري مميز، ويشـمل 

الجهـات  مـن  المعروضـة  المنافسـات  فـي  الدخـول  ذلـك 

االسـتثمارية  الفـرص  إلـى  باإلضافـة  المختلفـة  الحكوميـة 

المتاحـة مـن قبـل جهـات غيـر حكوميـة )أفـراد ومؤسسـات 

وشـركات(. وهيئـات 

التوسـع فـي مواقـع جديـدة لشـركة نخلـة ساسـكو بإفتتاح • 

مواقـع جديـدة داخـل وخـارج المدن.

اإلسـتمرار فـي تطويـر كافـة المواقع وإنشـاء مواقع جديدة • 

تحمل هوية الشـركة.

شـركات •  مـع  جديـدة  اسـتراتيجية  شـراكات  فـي  الدخـول 

تقديـم الخدمـات بالمواقـع مـن أجـل اإلسـتمرار فـي تقديـم 

للعمـالء. خدمـة مميـزة 

مجـال •  فـي  والتوسـع  لالسـطول  جديـدة  شـاحنات  إدخـال 

النقـل للغيـر )نقـل الميـاه ، نقـل الوقـود ، النقـل الجـاف(.

إفتتاح وتطوير موتيالت تحمل عالمة "واحة ساسكو ".• 

السـعودي •  النـادي  شـركة  تقدمهـا  التـي  الخدمـات  تطويـر 

أعمالهـا. فـي  والتوسـع  "سـاتا"  للسـيارات 

 إيجـاد منافـذ بيـع جديـدة لدفاتـر المـرور الجمركيـة والرخـص • 

الدوليـة.

زيادة مبيعات دفاتر التير.• 

توقيع إتفاقيات منح حق االمتياز التجاري للغير.• 

البنـوك المحليـة فـي سـبيل •  التفـاوض مـع  اإلسـتمرار فـي 

مميـزة  شـروط  ذات  تسـهيالت  اتفاقيـات  إلـى  التوصـل 

للشـركة.

2020م2019م2018م2017م2016مالبيان
3234333637مواقع مملوكة - عاملة

2018191617مواقع مملوكة – غير عاملة

108118133165195مواقع غير مملوكة - عاملة

3734236980مواقع غير مملوكة – غير عاملة

197204208286329اإلجمالي

15.03%37.50%1.96%3.55%4.23%معدل النمو السنوي

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

تم تطوير عدد

32موقع بهوية الشركة
عدد المحطات العاملة في مختلف أنحاء 
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أحد المواقع المشتراه خالل العام محطة قائمة ليصبح إجمالي المواقع المملوكة القائمة عدد )37( موقع.• 

أحد المواقع المشتراه خالل العام عبارة عن أرض فضاء ليصبح إجمالي المواقع المملوكة تحت االنشاء واإلجراء عدد )17( موقع.• 
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على مستوى تطوير األعمال

تجديـد شـهادة التأهيـل الخاصـة بالشـركة إلدارة وتشـغيل • 
الطـرق  علـى  الخدمـة  ومراكـز  الوقـود  محطـات  وصيانـة 
والقرويـة  البلديـة  الشـئون  وزارة  مـن  الصـادرة  اإلقليميـة 

1444/06/29هــ. فـي  تنتهـي  سـنوات  ثـالث  لمـدة 
مـع •  افتراضيـة  ولقـاءات  هاتفيـة  مكالمـات  عـدة  إجـراء 

المالييـن. والمحلليـن  المسـتثمرين 
تأسيس شركات عقارية تابعة.• 
الرئيسـي •  المقـر  لمبنـى  اإلنشـائي  الهيـكل  مرحلـة  إكتمـال 

الريـاض. بمدينـة  للشـركة  الجديـد 
البـدء فـي أعمـال الهيـكل اإلنشـائي لفنـدق محطـة المطـار • 

علـى طريـق الملـك سـلمان بمدينـة الريـاض.
اإلسـتمرار فـي توقيـع العديـد مـن االتفاقيات مع شـركات • 

فـي  االسـتمرار  أجـل  مـن  العالميـة  والمقاهـي  المطاعـم 
مـن  الشـركة  لنهـج  تحقيقـًا  للعمـالء  مميـزة  خدمـة  تقديـم 

بالمملكـة. واالسـتراحات  المحطـات  قطـاع  تطويـر  أجـل 
دراسة فرص استثمارية جديدة.• 
المؤسسـات •  مـن  عـدد  مـع  التفـاوض  فـي  اإلسـتمرار 

الماليـة وشـركات االسـتثمار مـن أجـل الوصـول إلـى عروض 
تتوافـق مـع مصلحة الشـركة وأهدافها بخصـوص بيع بعض 
بعقـود  اسـتئجارها  وإعـادة  للشـركة  المملوكـة  المواقـع 

األجـل. طويلـة 
التـي ترغـب •  متابعـة دراسـات الجـدوى الخاصـة بالمشـاريع 

الدراسـات  هـذه  اعتمـاد  بعـد  فيهـا  الدخـول  فـي  الشـركة 
نهائيـة. بصـورة 

للشـركة •  اإللكترونـي  الموقـع  تحديـث  فـي  اإلسـتمرار 
التابعـة. وشـركاتها 

أتمتة محطات الشركة.• 
تفعيـل شـركة نخلـة ساسـكو لعمليـات الشـراء عـن طريق • 

STC Pay فـي جميـع فـروع تموينـات نخلـة ساسـكو.
شـركات •  بعـض  مـع  عقـود  ساسـكو  نخلـة  شـركة  توقيـع 

عبـر  التسـوق  ميـزة  إضافـة  أجـل  مـن  اللوجسـتي  الدعـم 
للعمـال. اإلنترنـت 

مرافـق •  بجميـع  الخـاص  والصحـة  السـالمة  دليـل  إصـدار 
. كة لشـر ا

شـهادة •  علـى  للحصـول  ويندهـام  شـركة  تدريـب  حضـور 
ترخيـص مديـر عـام من شـركة ويندهـام العالميـة والتدريب 

ويندهـام. لشـركة  السـنوى  التقييـم  بنـود  علـى 
لشـركة •  األخيـر  التفتيـش  فـى   %84 نسـبة  علـى  الحصـول 

العالميـة. ويندهـام 
للحفـاظ •  الفنـدق  مراتـدى  النـزالء  مـع  إتصـال  قنـوات  فتـح 

دائمـًا. بالعـودة  والئهـم  علـى 
إسـتمرار التعاقـد مـع العديـد مـن الشـركات بفنـدق سـوبر • 

8 بمدينـة الريـاض.
قيـام شـركة النخلـة األولـى للمقـاوالت بإصـدار دليـل كتيـب • 

التصاميـم القياسـية وكتاب دليل المسـتأجرين السـتخدامه 
فـي التعامـل مـع المقاولين والمسـتأجرين.

قيام شـركة النادي السـعودي للسـيارات )سـاتا( بالتعاون • 
مـع الهيئـة العامـة للجمـارك و االتحـاد الدولـي للنقـل البـري 

العربيـة  اإلمـارات  دولـة  مـن  للتيـر  تجريبـي  نقـل  بعمـل 
العربيـة  بالمملكـة  مـرورًا  األردنيـة  المملكـة  إلـى  المتحـدة 

. السـعودية 

على المستوى المالي والرقابة المالية والتشغيلية

اعتماد الحسابات الختامية للشركة وتقرير مجلس اإلدارة.• 
االســـتمرار فـــي تطبيـــق المعاييـــر المحاســـبية الدولية بما • 

يتماشـــى مع متطلبـــات المعاييـــر الدولية للتقاريـــر المالية 
المعتمدة بالمملكة العربية السعودية.

الدخول فـــي العديد مـــن المنافســـات الحكوميـــة الخاصة • 
بتزويد الوقود.

ترســـية وتوقيع عقد لصالح الشركة بقيمة 209 مليون ريال • 
سعودي )شـــاملة ضريبة القيمة المضافة( لتأمين الخدمات 
البتروليـــة وخدمات الســـيارات لألمن العـــام بمنطقة مكة 

المكرمة لمدة ثالث سنوات.
توقيـــع العديد مـــن اتفاقيـــات التســـهيالت االئتمانية مع • 

بعض البنوك المحلية.
تنظيـــم لقاء هاتفي مع المســـتثمرين والمحلليـــن الماليين • 

لمناقشة النتائج المالية للربع الثالث من عام 2020م.
تجديـــد وإعـــادة جدولـــة اتفاقيـــة التســـهيالت االئتمانيـــة • 

الموقعة مع بعض البنوك المحلية.
البـــدء فـــي حجـــز الكميـــات المطلوبة مـــن شـــركة أرامكو • 

بالهامش الجديد إعتبارًا من تاريخ 4 فبراير 2020م.
اإلنتهاء مـــن إجراءات توزيع أرباح المســـاهمين عن العام • 

المالي 2019م وإيداعها في الحسابات الخاصة بهم.
توزيـــع أربـــاح مرحلية عـــن فترة التســـعة أشـــهر المنتهية • 

فـــي 30 ســـبتمبر 2020م وإيداعهـــا في الحســـابات الخاصة 
بالمساهمين.

اعتماد موازنة عام 2021م.• 
إنجاز الجرد الشـــامل لمواقع الشـــركة للعـــام المالي 2020م • 

وفق إجراءات عمل متفق عليها.
بـــدء العمليـــات التشـــغيلية إلتفاقيـــة التيـــر بالمملكة عبر • 

العديد من المنافذ الجمركية بالمملكة.
اإلســـتمرار فـــي تطويـــر أتمتـــة مضخـــات وخزانـــات الوقود • 

.RFID وإستخدام البطاقات الذكية "كنترول" ونظام
اإلستمرار في توقيع عدد من االتفاقيات للتوريد اآلجل مع • 

وكالء ومسوقي المواد التموينية الغذائية وغير الغذائية.
إســـتمرار أعمـــال الصيانـــة الدوريـــة األساســـية والوقائية • 

لمواقع الشركة.
الحصول على رخصة السياحة لموتيل واحة سيل القصيم.• 
اختيار مجموعة بســـت ويســـترن للفنادق لتكـــون العالمة • 

التجاريـــة لفندق الشـــركة بمحطة المطار علـــى طريق الملك 
سلمان.

على مستوى التطوير التنظيمي واإلداري

تأسيس إدارة مستقلة للحوكمة وااللتزام.• 
 حصـول أعضـاء مـن فريـق العمـل بالشـركة علـى شـهادة • 

السـعودية. الماليـة  السـوق  متطلبـات  حسـب  اإلفصـاح 
 اإلسـتمرار فـي تفعيـل أنظمـة الحوكمـة وزيـادة الشـفافية • 

واإلفصـاح.
مـن •  تصـدر  جديـدة  تشـريعات  ألي  المسـتمرة  المتابعـة 

لتطبيقهـا. الرسـمية  الجهـات 
إتخـاذ اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية بالشـركة وفقًا • 

لتوجيهـات الجهـات المختصـة للسـيطرة والحـد مـن إنتشـار 
فيـروس كورونـا المسـتجد بالمملكـة العربيـة السـعودية.

التفعيـل المسـتمر لمشـاركات الموظفين في إبـداء أرائهم • 
ومقترحاتهم لتحسـين وتطوير أنشـطة الشـركة المختلفة.

اإلسـتمرار فـي اسـتقطاب الكـوادر المؤهلـة لسـد متطلبات • 
الشـركة مـن الوظائـف اإلداريـة المختلفـة السـيما الوظائـف 

القيادية.
وشـركاتها •  بالشـركة  الوظائـف  توطيـن  فـي  اإلسـتمرار 

لتابعـة. ا

علــى مســتوى المســؤولية االجتماعيــة وأنشــطة 

التســويق والتواصــل االجتماعــي

التعـاون المسـتمر مـع جمعيـة األطفـال المعوقيـن ودعـم • 
برنامـج رسـومات وإبداعـات األطفـال لعـام 2020م ، حيـث 
البرامـج  أحـد  األطفـال  وابداعـات  رسـومات  برنامـج  يعـد 
منـذ  اإلعاقـة  ذوي  األطفـال  جمعيـة  تبنتهـا  التـي  الرائـدة 
سـنوات السـتثمار االعمـال الفنيـة التـي يبدعهـا األطفـال 
المعوقيـن لصالحهـم ويهـدف البرنامـج إلـى تطويـر مهـارات 
الدعـم  وتقديـم  مواهبهـم  وتطويـر  المعوقيـن  االطفـال 
المعنـوي لهـم من خالل ابراز رسـوماتهم علـى هيئة بطاقة 
تهانـي او تقاويـم او هدايـا دعائيـة باإلضافـة إلـى بيـع هـذه 
الرسـومات للقطـاع الخـاص ليكـون ريعهـا رافـدًا لمـا يقـدم 

لهـؤالء االطفـال مـن رعايـة طبيـة وتعليميـة واجتماعيـة.
 المشـاركة فـي الحملـة التوعويـة لإلحتفال بالشـهر العالمي • 

تهـدف  والتـي  )#مانسـينا_وش_عطيتو(  الزهايمـر  لمـرض 
تـم  حيـث  المجتمـع  افـراد  لـدى  بالمـرض  الوعـي  رفـع  إلـى 
تقديـم  طريـق  عـن  الزهايمـر  بمـرض  الموظفيـن  توعيـة 
يتـم  التـي  للمحاضـرات  باالضافـة  التوعويـة  المنشـورات 
بثهـا بشـكل مباشـر عبـر حسـاب الجمعيـة كمـا تـم توعيـة 

. االجتماعـي  التواصـل  منصـات  عبـر  المتابعيـن 
 تنظيـم فعاليـة صحيـة لتوعيه الموظفين بمرض السـكر في • 

اليوم العالمي للسـكر.
)#حبهـا_•  حملـة  اطـالق  تـم  الوطنـي  اليـوم  مـع  بالتزامـن   

بقلوبنـا( وتشـمل الحملـة عـده أوجـه مـن أبرزهـا دعـم أبنـاء 
للسـعوديين. وظائـف  عـن  اإلعـالن  تـم  حيـث  وطننـا 

 المشـاركة فـي اليـوم العالمـي لكافحـة المخـدرات برسـائل • 
توعويـة عبـر قنـوات التواصـل االجتماعـي )#حياتك_تهمنـا(.

عـن •  والعسـكري  الصحـي  القطـاع  فـي  العامليـن  دعـم   
طريـق تقديـم قهـوة مجانيـة لهـم عبر متاجـر نخلة نظيـر أداء 

كورونـا. فيـروس  مـن  للحـد  الوطـن  تجـاه  واجبهـم 
 المشـاركة بمنشـورات توعويـة عـن فيـروس كورونـا عبـر • 

االجتماعـي.  التواصـل  وسـائل 
 القيـام بحملـة لتطعيم كافة منسـوبي الشـركة للوقاية من • 

اإلنفلونـزا بالتعاون مـع وزارة الصحة.
لعـام •  للخريجيـن  الثالـث  السـنوي  اللقـاء  فـي  المشـاركة   

شـركة  تكريـم  تـم  حيـث  سـلطان  األميـر  بجامعـة  2020م 
ساسـكو مـن قبـل جامعـة األميـر سـلطان نظيـر جهودهـا و 

باللقـاء. مشـاركتها 
تحـت •  رمضـان  شـهر  طـوال  رمضانيـة  مسـابقات  إعـداد   

سلسـلة  إلـى  باإلضافـة  ساسـكو(  هشـتاق)#فوانيس 
منشـورات رمضانيـة متنوعـة بيـن أدعية و نصائح تم نشـرها 
تفاعـل  زيـادة  بهـدف  االجتماعـي  التواصـل  منصـات  عبـر 

العمـالء.

تســتمر الشــركة في تقديــم العديد مــن الخدمــات مثل:

خدمة المســـاجد بمختلف مواقع داخل وخارج المدن وعلى • 
الطرق السريعة. 

خدمة الحجاج والمعتمرين.• 
دورات المياه المجانية.• 
اإلهتمام بالصحة والنظافة.• 
اإلهتمام بالبيئة.• 

www.( التحديث المستمر لموقع الشركة اإللكتروني
sasco.com.sa(  والشــركات التابعــة لهــا. باإلضافــة 
إلــى المواقــع االجتماعيــة األخــرى على الروابــط التالية:

 •www.sataclub.com.sa
 •https://twitter.com/sasco_ksa
 •https://twitter.com/SATAclub
 •https://twitter.com/sasco_palm
 •https://www.facebook.com/SaudiAutomotiveSe

rvicesCo/?fref=ts
 •/https://www.facebook.com/Sataksa
 •https://www.facebook.com/Sasco-

/palm-613438065491715
 •https://www.facebook.com/Super-8-Hotel-

/Riyadh-1777669312470879
 •http://instagram.com/sasco_ksa
 •http://instagram.com/sata_ksa
 •http://instagram.com/sasco_palm
 •http://instagram.com/super8.riyadh
 •http://cutt.us/dxrT
 •www.youtube.com/sasasco 
 •www.flickr.com/photos/sasco

الذكيــة  الهواتــف  علــى  الشــركة  تطبيــق  تحديــث 
.)iOS/Android بنظــام)

 •https://appsto.re/sa/BVIaH.i 
 •https://appsto.re/sa/Hg1Ocb.i

تم تطوير عدد
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 تشكيل المجلس

 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.

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 
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

*  وفقًا للباب الثاني )المادة الثالثة( من الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشـــركات الخاصة بشـــركات المســـاهمة المدرجة والصادرة من هيئة الســـوق المالية ، واستنادًا لسياســـة 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.

** استنادًا لسياسة المكافآت الخاصة بالشركة يجوز لمجلس اإلدارة بناًء على توصية من لجنة المكافآت النظر في مزايا ومكافأة العضو المنتدب من فترة ألخرى وتعديلها بقرار يصدر من مجلس اإلدارة.

أواًل : األعضاء المستقلين

ثانيًا : األعضاء غير التنفيذيين

ثالثًا : األعضاء التنفيذيين
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األستاذ/ رياض بن صالح المالك
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يوضح البيان التالي ما تم صرفه ألعضاء مجلس اإلدارة في الشركة خالل عام 2020م كما يلي )جميع المبالغ بالريال السعودي(:

 المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

البيان

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة

مة
خد

 ال
ية

ها
ة ن

فأ
كا

م

ي
كل

 ال
وع

جم
لم

ا

ت
فا

رو
ص

لم
ل ا

بد

ن
عي

 م
لغ

مب

س
جل

لم
ت ا

سا
جل

ور 
ض

 ح
ل

بد

ن
جا

الل
ت 

سا
جل

ور 
ض

ل ح
بد

ع 
مو

مج

ية
عين

يا 
مزا

ية 
دار

اإل
  و

ية
فن

 ال
ل

ما
ألع

ة ا
فأ

كا
م

ية
شار

ست
اال

و

ب  
تد

من
و ال

ض
لع

و ا
س أ

جل
لم

س ا
رئي

أة 
اف

مك
اء

ض
ألع

ن ا
ن م

كا
ن 

سر إ
ن ال

مي
و أ

أ

وع
جم

لم
ا

اح
ألرب

ن ا
 م

بة
س

ن

ية
ور

 د
ت

فآ
كا

م

ل
ألج

ة ا
صير

 ق
ية

فيز
تح

ط 
ط

خ

ل
ألج

ة ا
ويل

ط
ية 

فيز
تح

ط 
ط

خ

حة
نو

مم
 ال

هم
س

اال

وع
جم

لم
ا



3031  التقرير السنوي | 2020

يوضح البيان التالي ما تم صرفه لخمسة من كبار التنفيذيين بالشركة ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خالل عام 2020م وذلك كما 

يلي )جميع المبالغ بالريال السعودي(:

يوضح البيان التالي ما تم صرفه ألعضاء اللجان في الشركة خالل عام 2020م كما يلي )جميع المبالغ بالريال السعودي(:

مكافآت أعضاء اللجانمكافآت كبار التنفيذيين

وظائف كبار التنفيذيين

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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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

15.00015.000-األستاذ/ ماجد بن ناصر السبيعي

60.00060.000-اإلجمالي

أعضاء لجنة المراجعة

50.00027.00077.000األستاذ/ ناصر بن عبداهلل العوفي

50.00027.00077.000األستاذ/ فواز بن سليمان الراجحي

80.00027.000107.000األستاذ/ تركي بن محمد القريني

180.00081.000261.000اإلجمالي

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

12.00012.000-األستاذ/ علي بن محمد أبا الخيل

12.00012.000-األستاذ/ سليمان بن علي الخضير

12.00012.000-األستاذ/ ماجد بن محمد العثمان

36.00036.000-اإلجمالي
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سياسة المكافآت

وفقـًا لمـا تـم صرفـه ألعضـاء مجلـس اإلدارة واللجـان المنبثقـة 

وكبار التنفيذيين ، فإن سياسة المكافآت تنص على:

يكون الحد األدنى للمكافأة السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة • 

مبلـغ 200 ألـف ريـال مقابـل عضويتهـم فـي مجلـس اإلدارة 

وقيامهـم بـإدارة أعمـال الشـركة، وذلـك بخـالف المكافـآت 

اإلضافيـة فـي حـال مشـاركة العضو فـي أي لجنة مـن اللجان 

المنبثقة من مجلس اإلدارة.

يصـرف بـدل حضـور اجتماعات ألعضـاء مجلـس اإلدارة  قدره • 

3 آالف ريال )لكل عضو/للجلسة الواحدة(.

تصـرف مكافـأة سـنوية للعضـو المنتـدب يتم تحديدهـا بقرار • 

مـن مجلـس اإلدارة ، بعـد توصيـة مـن لجنـة المكافـآت، على 

أن يتـم تجديـد القـرار مـع كل دورة جديـدة للمجلـس، ويجـوز 

المكافـآت  لجنـة  مـن  توصيـة  علـى  بنـاًء  اإلدارة  لمجلـس 

النظـر فـي مزايـا ومكافـأة العضـو المنتـدب مـن فتـرة ألخـرى 

وتعديلها بقرار يصدر من مجلس اإلدارة.

صـرف بـدل حضـور اجتماعـات ألعضـاء اللجـان  قـدره 3 آالف • 

ريال )لكل عضو/للجلسة الواحدة(.

صرف مكافأة سـنوية لعضو لجنة المراجعة من خارج مجلس • 

اإلدارة قدرها 80 ألف ريال.

المراجعـة مـن داخـل •  لجنـة  صـرف مكافـأة سـنوية ألعضـاء 

مجلس اإلدارة قدرها 50 ألف ريال.

آلليـة •  وفقـًا  التنفيـذي  للرئيـس  سـنوية  مكافـأة  تصـرف 

تراعـى فيهـا األداء الكمـي والنوعـي ، وبمـا ال يتعـارض مـع 

عقـد العمـل الخـاص بـه ، ويتـم إعتمـاد هـذه اآللية مـن لجنة 

المكافآت بتوصية من العضو المنتدب للشركة.

تصرف مكافأة كبار التنفيذيين وفقًا لدليل سياسات حوافز • 

ومكافـآت وعموالت الموظفين بالشـركة ، وبما ال يتعارض 

مـع مـا تنـص عليـه عقـود العمل الخاصـة بهم ، ويتـم إعتماد 

المكافـآت قبـل صرفهـا من لجنـة المكافآت بعـد توصية من 

إدارة الشركة، ويجوز إلدارة الشركة صرف مكافأة إستثنائية 

ألي من كبار التنفيذيين وفقًا لدليل الصالحيات بالشركة.

ويمكـن اإلطـالع على سياسـة مكافآت أعضـاء مجلس اإلدارة 

واللجـان المنبثقـة مـن المجلـس وكبـار التنفيذييـن المنشـورة 

بموقـع الشـركة )www.sasco.com.sa( والموافـق عليها من 

الجمعيـة العامة العادية )السادسـة والثالثـون( المنعقدة في 

24 ديسمبر 2017م.

اإلنحراف عن سياسة المكافآت
وسياسـة  الممنوحـة  المكافـآت  بيـن  إنحـراف  أي  يوجـد  ال 

مجلـس  ألعضـاء  ذلـك  كان  سـواء  بهـا  المعمـول  المكافـآت 

اإلدارة واللجان المنبثقة أو كبار التنفيذيين.

خصص أعضاء مجلس اإلدارة الوقت الكافي لإلطالع بمسؤولياتهم والتحضير الجتماعات المجلس ولجانه ، وقد حرص المجلس على جدولة جلساته والتحضير الجتماعات المجلس قبل 

الجلسات بوقت كاف والتأكد من إلتزام جميع أعضاء المجلس بحضور االجتماعات ومناقشة كافة األجندة المطروحة.

ويبين الجدول التالي سجل حضور األعضاء الجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2020م على النحو التالي:

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

كافة اجتماع مجلس اإلدارة تم عقدها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بسبب اإلجراءات االحترازية المتبعة للحد من إنتشار جائحة كورونا.• 

تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة للمساهمين هو 22 يونيو 2020م.• 

لـم يسـبق أن تقـدم أي عضـو مـن األعضـاء بطلـب مكتـوب لعقـد اجتمـاع للمجلـس خـالل عـام 2020م ، كما لم يسـبق أن أعترض أي عضـو من األعضـاء على جدول أعمـال المجلس • 

وقراراته.

×  تفويض أحد أعضاء المجلس.             حضور

 اجتماعات المجلس

 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

اسم العضوم

عدد االجتماعات )5( اجتماع
نسبة الحضور

اجتماع رقم )1(

2020/03/24م

اجتماع رقم )2(

2020/03/31م

اجتماع رقم)3(

2020/05/13م

اجتماع رقم )4(

2020/10/27م

اجتماع رقم )5(

2020/12/22م

100%األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي1.

100%األستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي 2.

100%األستاذ/ ناصر بن عبد اهلل العوفي3.

100%األستاذ/ سليمان بن علي الخضير4.

100%األستاذ/ ماجد بن محمد العثمان5.

100%األستاذ/ رياض بن صالح المالك6.

80%إعتذراألستاذ/ علي بن محمد أبا الخيل7.

80%إعتذراألستاذ/ فواز بن سليمان الراجحي8.

80%إعتذراألستاذ/ ماجد بن ناصر السبيعي9.

أسباب الطلبتاريخ ملف الملكيةتاريخ الطلبم.

متابعة التغير في سجل المساهمين2020/02/09م2020/02/09م1.

متابعة التغير في سجل المساهمين2020/03/22م2020/03/22م2.

اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والثالثون2020/06/22م2020/06/09م3.

مستحقي أرباح عام 2019م2020/06/24م2020/06/23م4.

متابعة التغير في سجل المساهمين2020/08/25م2020/08/25م5.

مستحقي أرباح مرحلية 2020م2020/11/05م2020/10/28م6.

متابعة التغير في سجل المساهمين2020/11/30م2020/11/30م7.

الحد األدنى للمكافأة السنوية 

200 ألف ريال
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إقرارات المجلس 

أن سجالت الحسابات أُعّدت بالشكل الصحيح. • 

أن نظام الرقابة الداخلية أُعّد على أسس سليمة وُنّفذ • 

بفاعلية.

أنـه ال يوجـد أي شـك يذكـر فـي قـدرة الشـركة علـى • 

مواصلة نشاطها.

تأكيدات المجلس

ال يوجـد أي ترتيبـات أو اتفـاق تنازل بموجبه أحد أعضاء • 

مجلـس اإلدارة أو أحـد كبـار التنفيذييـن عـن أي راتـب 

أو تعويـض كمـا ال يوجـد أي ترتيبـات أو اتفـاق تنـازل 

الشـركة عـن أي حقـوق فـي  أحـد مسـاهمي  بموجبـه 

األرباح.

ال يوجـد وصـف لفئـات وأعـداد أي أدوات ديـن قابلـة • 

حـق  مذكـرات  أو  تعاقديـة  ماليـة  أوراق  وأي  للتحويـل 

إكتتاب أو حقوق مشـابهة أصدرتها أو منحتها الشـركة 

خالل السنة المالية الحالية ، وال يوجد أي عوض حصلت 

عليه الشركة مقابل ذلك.

ال يوجـد وصـف ألي حقـوق تحويـل أو إكتتـاب بموجـب • 

أدوات ديـن قابلـة للتحويـل أو أوراق ماليـة تعاقديـة أو 

مذكـرات حـق إكتتـاب أو حقـوق مشـابهة أصدرتهـا أو 

منحتها الشركة.

جانـب •  مـن  إلغـاء  أو  شـراء  أو  اسـترداد  أي  يوجـد  ال 

الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد.

ال يوجد أي اسـتثمارات أو إحتياطيات أنشـأتها الشركة • 

لمصلحة موظفيها.

لم تتسـلم الشـركة من مساهمين يملكون 5% أو أكثر • 

من أسـهم الشـركة أو مراقب الحسابات طلبًا بإنعقاد 

أعمـال  جـدول  إلـى  بنـد  إضافـة  أو  العامـة  الجمعيـة 

الجمعية خالل السنة المالية الحالية.

اإلجـراءات التـي إتخذهـا مجلـس اإلدارة إلحاطـة أعضائـه 

المسـاهمين  بمقترحـات  علمـًا  التنفيذييـن(  غيـر  )خاصـة 

وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

كإدارة •  بالشـركة  المسـتثمرين  عالقـات  إدارة  تقـوم 

مقترحـات  بتلقـي  المسـاهمين  بشـئون  مختصـة 

المسـاهمين »إن وجدت« ورفعهـا إلى مجلس اإلدارة 

ليتم مناقشـتها خالل اجتماعات المجلس وإتخاذ القرار 

المناسب.

مـن •  مالحظـات  أو  مقترحـات  أي  للشـركة  تـرد  لـم 

العـام  خـالل  وأدائهـا  الشـركة  حيـال  المسـاهمين 

باجتماعـات  مناقشـته  تـم  مـا  بخـالف  الحالـي  المالـي 

بمحاضـر  إدراجـه  وتـم  للمسـاهمين  العامـة  الجمعيـات 

تلك االجتماعات.

فـي حـال وجـود أي مقترحـات أو مالحظـات حيـال أداء • 

الشـركة ، فـإن هـذه المقترحـات والمالحظـات تناقـش 

من ضمن أجندة اجتماعات مجلس اإلدارة الدورية.

الوسـائل التـي إعتمـد عليهـا مجلـس اإلدارة فـي تقييـم 

أدائه وأداء لجانه وأعضائه

خـالل عـام 2019م إعتمـد مجلـس اإلدارة اآلليـة الالزمـة • 

لتقييم أداء المجلس ولجانه وأعضائه بناًء على توصية 

من لجنة المكافآت والترشـيحات، وتتضمن هذه اآللية 

التقييـم الخارجـي لمجلـس اإلدارة بحيـث يتخذ المجلس 

للحصـول علـى تقييـم جهـة خارجيـة  الالزمـة  الترتيبـات 

مختصة كل ثالث سنوات أو متى ما دعت الضرورة.

وفقـًا •  ذاتـي  تقييـم  عمـل  تـم  الحالـي،  العـام  خـالل 

للسياسة المذكورة أعاله، وكذلك تم عمل تقييم من 

جهة خارجية مستقلة عن الشركة »شركة الثنيان«.

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

األعمال والعقود التي فيها مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة

تبليغ مدة العقدالبيانذوي العالقةالعقود/األعمالالجهة
المجلس

تبليغ 
الجمعية

شركة نهاز 

لالستثمار

عقد استئجار موقع من 
شركة نهاز لالستثمار بغرض 

استخدامها كمقر لشركة 
اسطول النقل )شركة تابعة( 

وسكن للعمالة.

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

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

قيمة العقد 683 ألف 

ريال سنويًا.
سنة

شركة داكن 

اإلعالمية
تقديم خدمات وأعمال في 

مجال الدعاية 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(

أعمال دعاية وإعالن 

بمبلغ 62 ألف ريال.
سنة

شركة ُملكية 

لالستثمار
إدارة محفظة استثمارية 

بشركة األهلي المالية.

إبراهيم بن محمد الحديثي
)عضو بمجلس اإلدارة ويمتلك 17.67% من رأس 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
)عضو بمجلس اإلدارة ويمتلك 21.45% من رأس المال(

عقد إدارة محفظة بقيمة 

50 مليون ريال.

تنتهي بإشعار 

خطي مدته 30 

يومًا

ال يوجد تعامالت 

خالل عام 2020م

شركة نهاز 

لالستثمار

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

شركة نهاز لالستثمار.

إبراهيم بن محمد الحديثي
عضو مجلس إدارة شركة نهاز لالستثمار )يمتلك 0.02% من 

رأس مالها(.
سلطان بن محمد الحديثي

عضو مجلس إدارة شركة نهاز لالستثمار )يمتلك 0.02% من 
رأس مالها( .

قيمة العقد 1.1 مليون 

ريال سنويًا.

عشر سنوات 

إعتبارًا من 

2018/01/01م 

قابلة للتجديد

نجمة المدائن 

للعقارات

استئجار شركة زيتي للخدمات 
البترولية محطة رقم )8( 
من شركة نجمة المدائن 

للعقارات.

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

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

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

عضو مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن.

قيمة العقد 300 ألف 

ريال سنويًا.
10 سنوات

شركة زوايا 

العقارية

استئجار شركة زيتي للخدمات 
البترولية محطة رقم )9( من 

شركة زوايا العقارية.

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

مباشرة وغير مباشرة 42.96% من رأس مالها(.
ماجد بن محمد العثمان

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

سلطان بن محمد الحديثي
العضو المنتدب لشركة زوايا العقارية )يمتلك 1.8% من 

رأس مالها(.

قيمة العقد 300 ألف 

ريال سنويًا.

تم اإلخالء في 

2020/01/31م

شركة نجمة 

المدائن للعقارات

استئجار شركة زيتي للخدمات 
البترولية محطة رقم )10( 
من شركة نجمة المدائن 

للعقارات.

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

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

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

عضو مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن.

قيمة العقد 800 ألف 

ريال سنويًا.

وتم تجديد العقد بقيمة 

1 مليون ريال سنويًا.

خمس سنوات 

إعتبارًا من 

2015/04/29م ـ 

وتم تجديد العقد 

10 سنوات من 

2020/04/29م
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تبليغ مدة العقدالبيانذوي العالقةالعقود/األعمالالجهة
المجلس

تبليغ 
الجمعية

شركة نجمة المدائن 

للعقارات

استئجار شركة زيتي 

للخدمات البترولية محطة 

رقم )11( من شركة نجمة 

المدائن للعقارات.

إبراهيم بن محمد الحديثي
رئيـس مجلس إدارة شـركة نجمـة المدائن للعقارات )يمتلك 

حصة مباشـرة وغير مباشـرة 97.75% من رأس مالها(.

ماجد بن محمد العثمان
)عضو بمجلس اإلدارة ويمتلك 0.02% من رأس المال(

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

قيمة العقد 250 ألف 

ريال سنويًا.

العقد سنوي 

وتم تجديده 8 

سنوات من تاريخ 

2020/05/01م.

شركة نهاز لالستثمار

مشتريات وقود من 

شركة زيتي للخدمات 

البترولية من قبل شركة 

نهاز لالستثمار .

إبراهيم بن محمد الحديثي
عضـو مجلـس إدارة شـركة نهاز لالسـتثمار )يمتلك 0.02% من 

رأس مالها(.

سلطان بن محمد الحديثي
عضـو مجلـس إدارة شـركة نهاز لالسـتثمار )يمتلك 0.02% من 

رأس مالها(.

بلغت  قيمة مشتريات 

المحروقات خالل عام 

2020م مبلغ 36 ألف 

ريال.

سنة

شركة مجموعة نجمة 

المدائن 

مشتريات وقود من 

شركة زيتي للخدمات 

البترولية من قبل شركة 

مجموعة نجمة المدائن.

إبراهيم بن محمد الحديثي
رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن )يمتلك 

حصة مباشرة وغير مباشرة 97.75% من رأس مالها( .

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

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

بلغت  قيمة مشتريات 

المحروقات خالل عام 

2020م مبلغ 49.13 ألف 

ريال.

سنة

شركة زوايا العقارية

مشتريات وقود من 

شركة زيتي للخدمات 

البترولية من قبل شركة 

زوايا العقارية.

إبراهيم بن محمد الحديثي
حصـة  )يمتلـك  العقاريـة  زوايـا  شـركة  إدارة  مجلـس  رئيـس 

مالهـا(. رأس  مـن   %42.96 مباشـرة  وغيـر  مباشـرة 

ماجد بن محمد العثمان
حصـة  )يمتلـك  العقاريـة  زوايـا  شـركة  إدارة  مجلـس  عضـو 

مالهـا. رأس  مـن   %0.29

سلطان بن محمد الحديثي
)يمتلـك 1.8% مـن  العقاريـة  زوايـا  المنتـدب لشـركة  العضـو 

مالهـا(. رأس 

بلغت  قيمة مشتريات 

المحروقات خالل عام 

2020م مبلغ 7.07 ألف 

ريال.

سنة

شركة بوابة المرح

تأجير )10( غرف سكنية 

بمحطة رقم )2(  من 

قبل شركة بوابة المرح.

إبراهيم بن محمد الحديثي
حصـة  )يمتلـك  المـرح  بوابـة  شـركة  إدارة  مجلـس  رئيـس 

مالهـا(. رأس  مـن   %97.75 مباشـرة  وغيـر  مباشـرة 

ماجد بن محمد العثمان
العضو المنتدب لشركة بوابة المرح.

سلطان بن محمد الحديثي
عضو مجلس إدارة شركة بوابة المرح.

بلغت خالل عام 2020م 

مبلغ 24.78 ألف ريال.
سنة

شركة ُملكية لالستثمار

إتفاقية توريد مياه 

مع شركة روغوفي 

Rugove عبر صندوق 

مياه إستثماري.

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

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

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

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

ال يوجد تعامالت خالل 

عام 2020م
3 سنوات

تفويض 

المجلس 

بإجتماع 

الجمعية 

العامة 

العادية 

السابعة 

والثالثون

تم التبليغ.

كافة األعمال والعقود أعاله تمت الموافقة عليها والترخيص بها لعام قادم في اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والثالثون المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2020م ، وسيتم أخذ • 

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.• 
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األستاذ/ رياض بن صالح المالك
عضو مجلس اإلدارة - عضو اللجنة التنفيذية - الرئيس التنفيذي

المؤهالت والخبرات:
بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الملك عبدالعزيز ، له خبرة طويلة في مجال إدارة 
التسهيالت  شركة  عام  مدير  منصب  شغل   ، الوقود  محطات  شركات  وخصوصًا  الشركات 
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 مجلس إدارة شركة ذيب لتأجير السيارات.
•عضو المجلس الجمركي باإلتحاد الدولي للسيارات.

•عضو اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود بمجلس 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.

•رئيس اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود بمجلس الغرف السعودية.

األستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي
نائب رئيس مجلس اإلدارة - العضو المنتدب - عضو اللجنة التنفيذية

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

لالستثمار، شركة اتحاد مصانع األسالك )أسالك(.

الوظائف الحالية:
•العضو المنتدب للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات .

•عضو مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن.
•نائب رئيس مجلس إدارة شركة زوايا العقارية.

•عضو مجلس اإلدارة المنتدب لشركة ُملكية لالستثمار
•عضو مجلس إدارة شركة نهاز لالستثمار

•عضو مجلس إدارة شركة داخر للتطوير العقاري

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/ إبراهيم بن محمد الحديثي
رئيس مجلس اإلدارة - رئيس اللجنة التنفيذية

المؤهالت والخبرات:
رجل أعمال ، الشهادة الثانوية ، خبرة أكثر من تسعة وثالثين عامًا في مجال إدارة الشركات 
 ، السعودية  التجارية  الغرف  مجلس  رئيس  نائب  ضمنها  من  المناصب  من  عدد  شغل   ،
شارك في العديد من مجالس إدارات شركات مساهمة مدرجة وغير مدرجة في السوق 
المالية السعودية مثل شركة نجمة المدائن وشركة أكوان العقارية وشركة إبراهيم محمد 
الحديثي لالستثمار وشركة زوايا العقارية وشركة نهاز لالستثمار وغيرها من الشركات 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 إبراهيم محمد الحديثي لالستثمار.

• رئيس مجلس إدارة شركة ُملكية لالستثمار.

• عضو مجلس إدارة شركة نهاز لالستثمار.

• رئيس مجلس إدارة شركة زوايا العقارية.

• رئيس مجلس إدارة شركة بلدا للمجمعات التجارية المتخصصة.

• رئيس مجلس إدارة شركة أكوان العقارية.

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.

 اللجنة التنفيذية

تضم كل من : 

اسم العضوم

عدد االجتماعات )5( اجتماع
نسبة الحضور اجتماع رقم )1(

2020/03/23م

اجتماع رقم )2(

2020/05/12م

اجتماع رقم)3(

2020/07/09م

اجتماع رقم )4(

2020/10/26م

اجتماع رقم )5(

2020/12/21م

100%األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي - رئيس اللجنة1.

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

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

100%األستاذ/ ماجد بن ناصر السبيعي - عضو اللجنة4.

يبين الجدول التالي سجل حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل عام 2020م على النحو التالي:

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

             حضور

االختصاصات والمهام
•دراسـة الخطـط االسـتراتيجية والتشـغيلية والميزانيـات 
مجلـس  علـى  لعرضهـا  الـرأي  وإبـداء  بالشـركة  الخاصـة 

اإلدارة. 
للمشـاريع  االقتصاديـة  الجـدوى  دراسـات  •مراجعـة 

االقتصادية الجديدة ورفع التوصيات. 
•دراسـة وتقديـم الموافقات المبدئية حـول الموضوعات 
ذات األهميـة العاليـة التي تتطلب إصـدار قرارات من قبل 

مجلس اإلدارة.
•اتخـاذ القـرارات حول المسـائل المخولة لهـا من المجلس 
التـي تكون خارج نطاق صالحيـة العضو المنتدب والرئيس 
علـى  المسـائل  تلـك  تشـتمل  وقـد   ، للشـركة  التنفيـذي 
البشـرية  والمـوارد  باالسـتثمارات  عالقـة  لهـا  مواضيـع 
الرأسـمالية  والنفقـات  المعلومـات  وتقنيـة  والتعويـض 

والمشتريات وغيرها في الحدود المخولة للجنة.
االسـتثمارية  والسياسـات  االسـتثمار  أهـداف  •تحديـد 

للشركة ويشمل ذلك:
للقيـود  	 وفقـًا  لالسـتثمار  بهـا  المسـموح  األصـول 

النظامية المتبعة.
تحديد أنواع األصول. 	
المتعلقـة  	 المـدى  طويلـة  واألهـداف  السياسـات 

باالسـتثمارات وبتحديـد مسـتويات تحمـل المخاطـر 
بيـن  وتنـوع األصـول وعمـالت االسـتثمار واإلختيـار 

االستثمار داخليًا وخارجيًا.
والوصايـة  	 االسـتثمار  إدارة  ترتيبـات  طبيعـة  تحديـد 

عليها.
تعييـن مـدراء وأمنـاء المحافظ االسـتثمارية وتقييم  	

أدائهم بشكل دوري.
تحديد كيفية ومدى تكرار قياس تحليل األداء. 	
الموافقـة علـى مختلـف عمليـات االسـتثمار حسـب  	

للجنـة  ويمكـن   ، المحـددة  االسـتثمارية  السياسـة 
التنفيذية تخويل صالحيات الموافقة في حدود مالية 
معينـة للرئيـس التنفيذي/المدير المالي لممارسـتها 
إمـا بالتضامـن أو علـى إنفراد وفقًا لشـروط التفويض 

الممنوح.

للشـركة  	 االسـتثمارية  السياسـة  ودراسـة  مراجعـة 
بناء على تقييم األداء.

تقييـم نتائـج االسـتثمار لتحديـد نجـاح اسـتراتيجيات  	
نتائـج  عـن  تقاريـر  وتقديـم  المنفـذة  االسـتثمار 
االستثمار إلى المجلس والتأكد من التقيد بالسياسة 

االستثمارية والمبادئ االسترشادية الرئيسية.
األجـل  وطويـل  قصيـر  اإلسـتثمار  إتفاقيـات  •إبـرام 

وإتفاقيات التسهيالت والقروض في حدود صالحياتها.
للشـركة  التنظيميـة  الهيـاكل  وتطويـر  تنفيـذ  •متابعـة 

والقرارات التي تضمن سرعة تنفيذها وتطويرها.
واتخـاذ  الشـركة  إدارة  مـع  اإلداريـة  اللوائـح  •مراجعـة 

القرارات التي تمكن اإلدارة من وضعها موضع التنفيذ.
الجهـات  فـي  المسـؤولين  كبـار  مـع  اإلتصـاالت  •إجـراء 
الحكوميـة واألهليـة لتذليـل الصعاب التـي تعترض أعمال 

الشركة وشرح برامجها للمسؤولين.
•مراجعـة ومتابعـة تنفيـذ جميـع مشـاريع الشـركة واتخاذ 
، ومناقشـة  لهـا  المفوضـة  الصالحيـات  القـرارات بموجـب 
المختلفـة  المشـاريع  تنفيـذ  تصـادف  التـي  المعوقـات 
واستجالء مسبباتها وسبل معالجتها والتوصية بالحلول 

المناسبة لها.
•تقويـم التصاميـم والمواصفـات الفنيـة وإبـداء التوصيات 

المناسبة.
التـي  الموضوعـات  بشـأن  المناسـبة  القـرارات  •اتخـاذ 
يفوض مجلس اإلدارة اللجنة بمناقشـتها واإلطالع عليها 

واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ويحقـق  العمـل  يدفـع  أن  شـأنه  مـن  مـا  بـكل  •القيـام 
أغـراض الشـركة فـي حـدود األنظمـة واللوائـح والقـرارات 

الصادرة من المجلس.
المحطـات  علـى  واالسـتحواذ  الشـراء  بعمليـات  •القيـام 
فـي  عليهـا  محطـات  إنشـاء  لغـرض  األراضـي  أو  القائمـة 

حدود صالحياتها.
التـي تقدمهـا إدارة الشـركة والتـي  المقترحـات  •دراسـة 
اإلداريـة  بأعمالهـا  أو  الشـركة  أغـراض  بتحقيـق  تتعلـق 
اإلدارة  الـذي يمكـن  القـرار  والماليـة والتشـغيلية واتخـاذ 

التنفيذيـة مـن سـرعة التنفيـذ أو الرفـع إلـى المجلس فيما 
تراه اللجنة ضروريا.

•القيـام باألعمال التي يحيلها المجلس أو رئيس المجلس 
للدراسة أو التنفيذ.

أهم المنجزات
•الموافقة على شـراء محطة قائمة بمدينة الرياض كانت 

مستأجرة من قبل الشركة.
•الموافقة على شراء أرض بمدينة الرياض إلنشاء محطة 

وقود متكاملة عليها.
•متابعة أراضي ومواقع الشركة مع الجهات المعنية.

•متابعة عملية االستحواذ على مواقع جديدة للشركة.
•متابعـة األداء المالـي والتشـغيلي للشـركة وشـركاتها 

التابعة.
•متابعـة أثـر اإلجـراءات اإلحترازيـة الصـادرة مـن الجهـات 

المختصة على أنشطة الشركة المختلفة.
ورفـع  بهـا  والسـيولة  الشـركة  اسـتثمارات  •تقييـم 

التوصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة.
•دراسة فرص استثمارية جديدة.

•متابعة قضايا الشركة.
•متابعة تنفيذ المقر الرئيسي الجديد للشركة.

•متابعة تنفيذ مشاريع الشركة.
وإعـادة  الشـركة  مواقـع  بعـض  بيـع  مشـروع  •متابعـة 

استئجارها.
•متابعة أهداف وتوصيات الخطة االستراتيجية للشركة.

عقـود  تمديـد  علـى  والعمـل  العاملـة  المواقـع  •دراسـة 
استئجارها وتخفيضها.

•التوصية بشأن اتفاقيات التسهيالت البنكية.
•دراسة الفرص االستثمارية المتاحة للشركة.

•التوصية بتأسيس شركات عقارية تابعة.
•اعتمـاد الموازنـة التقديريـة للشـركة وشـركاتها التابعـة 

والرفع بالتوصيات إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها.
•اعتماد خطة اللجنة لعام 2021م من مجلس اإلدارة.

االجتماعات

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

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

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.
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األستاذ/ تركي بن محمد القريني
عضو لجنة المراجعة )من خارج المجلس(

المؤهالت والخبرات:
بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود ،  ماجستير في اإلدارة المالية من جامعة 
سدني للتكنولوجيا باستراليا ، شهادة إختبار هيئة السوق المالية التأهيلية للتعامل في األوراق 
المالية )CME-1( . خبرة في الحوكمة وقياس مستويات اإللتزام في الشركات وتقييم وتطوير 
أنظمة حوكمة الشركات والهياكل التنظيمية واللوائح التنظيمية  للقطاع الحكومي والشركات 
المساهمة المدرجة والغير مدرجة ، كما له خبرة في مجال المراجعة الداخلية وتقييم وتصميم 

وتنفيذ أطر اإللتزام وإدارة المخاطر .

الوظائف الحالية:
•مستشــار حوكمــة وإلتــزام ومتخصــص فــي الشــركات المســاهمة المدرجــة فــي الســوق 

)تــداول(. الســعودية  الماليــة 
•عضو مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع األسالك.

الوظائف السابقة:
•مدير اإللتزام بقواعد حوكمة الشركات - هيئة السوق المالية.

•مدير معايير حوكمة الشركات – هيئة السوق المالية.
•مدير عام إدارة الحوكمة وأمين سر مجلس اإلدارة – شركة جبل عمل.

•مدير عام إدارة الحوكمة والمخاطر – الشركة الوطنية لإلسكان.

 لجنة المراجعة

تضم كل من : 

االختصاصات والمهام

•دراسـة القوائـم الماليـة األوليـة والسـنوية للشـركة قبل 

عرضهـا علـى مجلـس اإلدارة وإبـداء رأيهـا والتوصيـة فـي 

شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

اإلدارة  مجلـس  طلـب  علـى  بنـاًء   – الفنـي  الـرأي  •إبـداء 

الماليـة  والقوائـم  اإلدارة  مجلـس  تقريـر  كان  إذا  فيمـا   –

للشـركة عادلـة ومتوازنة ومفهومـة وتتضمن المعلومات 

التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي 

للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.

•دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تضمنتها التقارير 

المالية.

•البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة 

أو مـن يتولـى مهامـه أو مسـؤول اإللتـزام في الشـركة أو 

مراجع الحسابات.

المسـائل  فـي  المحاسـبية  التقديـرات  مـن  •التحقـق 

الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

الشـركة  فـي  المتبعـة  المحاسـبية  السياسـات  •دراسـة 

وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.

•دراسـة ومراجعـة نظـم الرقابـة الداخليـة والماليـة وإدارة 

المخاطر في الشركة.

تنفيـذ  ومتابعـة  الداخليـة  المراجعـة  تقاريـر  •دراسـة 

اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.

•تقديـم التوصيـة إلـى مجلـس اإلدارة بشـان مـدى الحاجة 

إلى مراجع داخلي بالشركة.

المراجعـة  •التوصيـة لمجلـس اإلدارة بتعييـن مديـر إدارة 

الداخلية أو المراجع الداخلي وإقتراح مكافآته.

•الرقابـة واإلشـراف علـى أداء وأنشـطة المراجـع الداخلـي 

وإدارة المراجعـة الداخليـة فـي الشـركة للتحقـق مـن توافر 

والمهـام  األعمـال  أداء  فـي  وفعاليتهـا  الالزمـة  المـوارد 

المنوطة بها.

الحسـابات  مراجعـي  بترشـيح  اإلدارة  لمجلـس  •التوصيـة 

وعزلهـم وتحديـد أتعابهـم وتقييـم أدائهـم بعـد التحقـق 

من إسـتقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد 

معهم.

•التحقـق مـن إسـتقالل مراجـع الحسـابات وموضوعيتـه 

وعدالتـه ومـدى فعاليـة أعمـال المراجعـة ، مـع األخـذ فـي 

اإلعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

•مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله ، والتحقق 

مـن عـدم تقديمـه أعمـااًل فنيـة أو إداريـة تخـرج عـن نطاق 

أعمال المراجعة ، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

•اإلجابة عن إستفسارات مراجع حسابات الشركة.

•دراسـة تقرير مراجع الحسـابات ومالحظاته على القوائم 

المالية ومتابعة ما إتخذ بشأنها.

•مراجعـة نتائـج تقارير الجهـات الرقابية والتحقق من إتخاذ 

الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.

واللوائـح  باألنظمـة  الشـركة  إلتـزام  مـن  •التحقـق 

والسياسات والتعليمات ذات العالقة.

•مراجعـة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشـركة 

مـع األطـراف ذوي العالقـة وتقديـم مرئياتهـا حيـال ذلـك 

إلى مجلس اإلدارة.

إجـراءات  إتخـاذ  ضـرورة  تـرى  مسـائل  مـن  تـراه  مـا  •رفـع 

بشـأنها إلى مجلس اإلدارة ، وإبداء توصياتها باإلجراءات 

التي يتعين إتخاذها.

أهم المنجزات
•إعداد تقرير لجنة المراجعة السـنوي ورفعه إلى الجمعية 

العامة لمساهمي الشركة.

•اإلطـالع علـى تقاريـر المراجعـة الداخليـة المختلفـة ورفـع 

التوصيات بشأنها.

سـنوية  والربـع  السـنوية  الماليـة  القوائـم  •دراسـة 

التوصيـات  ورفـع  عليهـا  الخارجـي  المراجعـة  ومالحظـات 

بشأنها.

•التأكد من استقاللية المراجع الخارجي للشركة.

•دراسة عروض مكاتب المراجعة والتوصية بشأن ترشيح 

مكتب مراجع حسابات الشركة وشركاتها التابعة. 

•مراجعـة هيـكل إدارة المراجعـة الداخليـة ورفع التوصيات 

بشأن ذلك.

•متابعة خطة عمل المراجعة الداخلية بالشركة.

•متابعة تقارير تقييم المخاطر والتوصية بشأنها.

•اعتماد خطة اللجنة لعام 2021م من مجلس اإلدارة.
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100%األستاذ/ ناصر بن عبد اهلل العوفي - رئيس اللجنة1.

100%األستاذ/ فواز بن سليمان الراجحي - عضو اللجنة2.
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األستاذ/ تركي بن محمد القريني - عضو من خارج 

المجلس
%100

االجتماعات

يبين الجدول التالي سجل حضور اجتماعات لجنة المراجعة خالل عام 2020م على النحو التالي:

كافة اجتماع لجنة المراجعة )عدا االجتماع األول( تم عقدها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بسبب اإلجراءات االحترازية المتبعة للحد من إنتشار جائحة كورونا.

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

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

الزراعية وشركة طيبة وشركة أسمنت المتحدة الصناعية.

الوظائف الحالية:
•عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة األسمنت المتحدة الصناعية.

•عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة تكافل الراجحي.
•رئيس لجنة المراجعة بشركة الخزف السعودي.

•عضو لجنة المراجعة بشركة بحر العرب ألنظمة المعلومات.

الوظائف السابقة:
•مدير إدارة الشئون المالية واإلدارية واالستثمار بالشركة السعودية للصناعات الدوائية.

•مساعد المدير العام للشئون المالية واإلدارية بالشركة السعودية لتجارة المواشي.

•مدير إدارة الشئون المالية واإلدارية بشركة طيبة لالستثمار. 

•رئيس لجنة المراجعة بشركة الجوف الزراعية.

•عضو لجنة المراجعة بشركة طيبة القابضة.

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

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

الخاصة في شركة الراجحي كابيتال. 

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

والمستثمرين األفراد في دول مجلس التعاون الخليجي.

الوظائف الحالية:
• رئيس مجلس إدارة شركة إتحاد الراجحي.

• عضو مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة.

• رئيس مجلس إدارة 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.
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األستاذ/ علي بن محمد أبا الخيل
عضو مجلس اإلدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

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

المؤهالت والخبرات:
رجـل أعمال ، الشـهادة الثانوية ، لديه خـبرة تتجاوز إثنان وثالثون عامًا في مجال العـقارات 
عضو   ، المدائن  نجمة  مجموعة  لشركة  المنتدب  العضــو   ، السـيارات  وخدمات  والمـقاوالت 
مجلس إدارة شركة إبراهيم الحديثي لالستثمار ، 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.
•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.

 لجنة المكافآت والترشيحات

تضم كل من : 

االختصاصات والمهام

•إعـداد سياسـة واضحـة لمكافـآت أعضاء مجلـس اإلدارة 

 ، التنفيذيـة  واإلدارة  المجلـس  مـن  المنبثقـة  واللجـان 

ورفعهـا إلـى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدًا إلعتمادها 

مـن الجمعيـة العامـة ، علـى أن يراعـى في تلك السياسـة 

إتباع معايير ترتبط باألداء ، واإلفصاح عنها ، والتحقق من 

تنفيذها.

وسياسـة  الممنوحـة  المكافـآت  بيـن  العالقـة  •توضيـح 

المكافـآت المعمـول بهـا ، وبيـان أي إنحـراف جوهـري عن 

هذه السياسة.

، وتقييـم مـدى  المكافـآت  الدوريـة لسياسـة  •المراجعـة 

فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها.

•التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

واللجـان المنبثقـة عنـه وكبـار التنفيذييـن بالشـركة وفقـًا 

للسياسة المعتمدة.

•إقتـراح سياسـات ومعاييـر واضحـة للعضويـة في مجلس 

اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

وإعـادة  فيـه  أعضـاء  بترشـيح  اإلدارة  لمجلـس  •التوصيـة 

ترشـيحهم وفقـًا للسياسـات والمعاييـر المعتمـدة ، مـع 

مراعـاة عـدم ترشـيح أي شـخص سـبقت إدانتـه بجريمـة 

مخلة باألمانة.

المطلوبـة لعضويـة  للقـدرات والمؤهـالت  •إعـداد وصـف 

مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.

•تحديـد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال 

مجلس اإلدارة.

المهـارات  مـن  الالزمـة  لالحتياجـات  السـنوية  •المراجعـة 

أو الخبـرات المناسـبة لعضويـة مجلـس اإلدارة ووظائـف 

اإلدارة التنفيذية.

•مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم 

التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

األعضـاء  إسـتقالل  مـن  سـنوي  بشـكل  •التحقـق 

كان  إذا  مصالـح  تعـارض  أي  وجـود  وعـدم   ، المسـتقلين 

العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

غيـر  واألعضـاء  التنفيذييـن  لألعضـاء  وصـف  •وضـع 

التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.

•وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء 

مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.

 ، اإلدارة  مجلـس  فـي  والقـوة  الضعـف  جوانـب  •تحديـد 

وإقتراح الحلول 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.

•اعتماد مكافآت وحوافز الشركة لعام 2019م.
ومكافـآت  حوافـز  سياسـات  دليـل  وتعديـل  •مراجعـة 

وعموالت الموظفين.
القياديـة  الوظائـف  بعـض  تعييـن  بشـأن  •التوصيـة 

بالشركة.
•اعتماد خطة اللجنة لعام 2021م من مجلس اإلدارة.

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

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

من مجالس إدارات شركات مساهمة.

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.

اسم العضوم

عدد االجتماعات )4( اجتماع
نسبة الحضور

اجتماع رقم )1(
2020/06/21م

اجتماع رقم )2(
2020/09/29م

اجتماع رقم )3(
2020/11/24م

اجتماع رقم )4(
2020/12/15م

100%األستاذ/ علي بن محمد أبا الخيل - رئيس اللجنة 1.

100%األستاذ/سليمان بن علي الخضير - عضو اللجنة2.

100%األستاذ/ماجد بن محمد العثمان - عضو اللجنة3.

اإلسمم

نسبة التملك

نسبة التغير 31 ديسمبر 2020مالتغيربداية الفترة

0.40%11.61% )6.967.280 سهم(28.000 سهم11.56% )6.939.280 سهم(األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي1.

-7.25% )4.350.000 سهم(-7.25% )4.350.000 سهم(شركة نهاز لالستثمار التجاري2.

يبين الجدول التالي سجل حضور اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات خالل عام 2020م على النحو التالي:

يوضح الجدول التالي الجهات التي تتملك حصصًا جوهرية في الشركة والتغيرات خالل عام 2020م كما يلي:

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

إقرار : فيما يتعلق باإلشـعارات المتعلقة بملكية حصص كبيرة من األسـهم وتغيرها خالل العام ، تود الشـركة السـعودية لخدمات السـيارات والمعدات )ساسـكو( بأنها لم تتلق • 

أي إخطـار مـن نوعـه مـن كبـار المـالك يفيـد تغيـر ملكيتهم خالل العام . وتعتمد الشـركة في رصد المعلومات بناًء على معلومات شـركة السـوق المالية السـعودية )تداول(. 

             حضور

االجتماعات

ملكية حصص جوهرية 
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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:

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

الجهة

الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في

مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها

الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في

مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها

إسم الشركة
داخل/خارج

المملكة

الكيان القانوني
مساهمة مدرجة/غير مدرجة/ذات 

مسؤولية محدودة

إسم الشركة
داخل/خارج

المملكة

الكيان القانوني
مساهمة مدرجة/غير مدرجة/ذات 

مسؤولية محدودة

األستاذ/ إبراهيم بن محمد 

الحديثي

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة سوليدرتيمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة مجموعة نجمة المدائن

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة أكوان العقارية

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة إبراهيم محمد الحديثي لالستثمار

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة زوايا العقارية

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة نهاز لالستثمار

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة المجمعات التجارية المتخصصة )بلدا(

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة ُملكية لالستثمار

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة داكن اإلعالنية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة التمويل السعودية

األستاذ/ سلطان بن محمد 

الحديثي*

مساهمة مدرجةداخل المملكةالشركة الكيميائية السعوديةمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة مجموعة نجمة المدائن

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

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالمجموعة الوطنية العقاريةمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة نهاز لالستثمار

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

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة اتحاد مصانع األسالكذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة داكن اإلعالنية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة شركة ملكية للتجارة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة شركة مآرب للتطوير واالستثمار  العقاري 

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة شركة الشرق األوسط للبطاريات

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة ملكية لالستثمار العقاري المحدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة صندوق ملكية العقاري المحدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة ملكية لالستثمارات المحدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة صندوق ملكية لالستثمارات المحدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة المعرفة والطفولة لالستثمار 

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة تمدن األولى للعقارات

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة أرزاق الزراعية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة تمدن الحديثة العقارية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة دور الكتاب المحدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة تمدين األولى العقارية 

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة استثمارات السيارات والمعدات

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة اسطول النقل

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة نخلة ساسكو

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة النخلة االولى

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة النادي السعودي للسيارات

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة زيتي للخدمات البترولية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة واحة ساسكو

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة امتياز ساسكو

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة أمالك نخلة العقارية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة واجهة الشمال العقارية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة داخر للتطوير العقاري

الجهة

الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في

مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها

الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في

مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها

إسم الشركة
داخل/خارج

المملكة

الكيان القانوني
مساهمة مدرجة/غير مدرجة/ذات 

مسؤولية محدودة

إسم الشركة
داخل/خارج

المملكة

الكيان القانوني
مساهمة مدرجة/غير مدرجة/ذات 

مسؤولية محدودة

األستاذ/ ناصر بن عبداهلل 

العوفي 

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة الجوف الزراعيةمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة أسمنت المتحدة الصناعية

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة المنتجات الغذائيةمساهمة مدرجةداخل المملكةشركة تكافل الراجحي

األستاذ/سليمان بن علي 

الخضير
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة النهل للحاسب اآللي

األستاذ/ ماجد بن محمد 

العثمان

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة زيتي للخدمات البتروليةمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة مجموعة نجمة المدائن

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة زوايا العقارية
شركة مجموعة نجمة المدائن لخدمات 

السيارات
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

شركة المجمعات التجارية المتخصصة 

)بلدا(
مساهمة غير مدرجةداخل المملكة

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة إبراهيم محمد الحديثي لالستثمار

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة داكن اإلعالنية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة نجمة المشاريع

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة بوابة المرح

األستاذ/ رياض بن صالح المالك*

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

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

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة سارا لإلتصاالتذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة اسطول النقل

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة نخلة ساسكو
شركة الفروسية للتجارة والخدمات 

المحدودة
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة النخلة االولى

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة النادي السعودي للسيارات

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة زيتي للخدمات البترولية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة واحة ساسكو

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة امتياز ساسكو

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة أمالك نخلة العقارية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة واجهة الشمال العقارية

األستاذ/ علي بن محمد أبا الخيل
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة سند

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة إسكان للتنمية واالستثمار

األستاذ/ فواز بن سليمان 

الراجحي

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة إتحاد الراجحي

مساهمة مدرجةخارج المملكةسيراميك رأس الخيمة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالراجحي الفا لالستثمارات

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةراج العقارية

األستاذ/ ماجد بن ناصر 

السبيعي

شركة ناصر بن محمد السبيعي وأوالده 

لالستثمار
مساهمة غير مدرجةداخل المملكة

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة الرياض للتعمير

*كافة الشركة التابعة للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو( ال يتقاضى عضو المجلس أي رواتب أو مزايا أو أرباح مقابل عضويته فيها أو إدارتها.
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االسمم.
الملكية

نسبة بالتغير 31 ديسمبر 2020مالتغيربداية الفترة

0.40%6.967.280 سهم28.000 سهم6.939.280 سهماألستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي1.

)95.70%(17.061 سهم)380.000 سهم(397.061 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.

-126.745 سهم-126.745 سهماألستاذ/ ماجد بن محمد العثمان5.

)72.67%(82.000 سهم)218.000 سهم(300.000 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.

)3.58%(321.799 سهم)11.962 سهم(333.761 سهماألستاذ/ ماجد بن ناصر السبيعي9.

----األستاذ/ دافيد ويلز10.

----األستاذ/ إسالم محمد خيري أحمد11.

----األستاذ/ سعود بن سليمان العتيبي12.

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

الجمعية العامة العادية السابعة والثالثون:

• االجتماع األول في 22 يونيو 2020م )عبر وسائل التقنية الحديثة(.

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين الجتماع الجمعية

  ملكية األسهم ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

جمعيات المساهمين خالل عام 2020م

الصفةإسم العضوم.

األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي1.
رئيس مجلس اإلدارة

رئيس اللجنة التنفيذية

األستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي 2.
نائب رئيس مجلس اإلدارة العضو المنتدب

عضو اللجنة التنفيذية

األستاذ/ ناصر بن عبد اهلل العوفي3.
عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة المراجعة

األستاذ/ سليمان بن علي الخضير4.
عضو مجلس اإلدارة

عضو لجنة المكافآت والترشيحات

األستاذ/ ماجد بن محمد العثمان5.
عضو مجلس اإلدارة

عضو لجنة المكافآت والترشيحات

األستاذ/ رياض بن صالح المالك6.
عضو مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي

عضو اللجنة التنفيذية

األستاذ/ علي بن محمد أبا الخيل7.
عضو مجلس اإلدارة

رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

األستاذ/ فواز بن سليمان الراجحي8.
عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة المراجعة

األستاذ/ ماجد بن ناصر السبيعي9.
عضو مجلس اإلدارة

عضو اللجنة التنفيذية

•أُقرت جميع بنود جدول األعمال على النحو التالي:

الموافقـة علـى مـا ورد فـي تقريـر مجلـس اإلدارة عـن   .1

العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي 

المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

3. الموافقـة علـى القوائـم الماليـة الموحـدة للشـركة عن 

العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

والسـديري  العظـم  شـركة  تعييـن  علـى  الموافقـة   .4

)Crowe( مراجـع لحسـابات الشـركة مـن بيـن المرشـحين 

بنـاًء علـى توصيـة لجنـة المراجعة، وذلك لفحـص ومراجعة 

والرابـع  والثالـث  الثانـي  للربـع  الماليـة  القوائـم  وتدقيـق 

والسـنوي من العام المالي 2020م، والربع األول من عام 

2021م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقـة علـى إبـراء ذمـة أعضـاء مجلـس اإلدارة عـن 

العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

توزيـع  بشـأن  اإلدارة  مجلـس  توصيـة  علـى  الموافقـة   .6

أربـاح نقديـة للمسـاهمين عن العـام المالـي المنتهي في 

31 ديسمبر 2019م بواقع واحد ريال لكل سهم وبإجمالي 

مبلـغ 60 مليـون ريـال أي بمـا يعـادل 10% مـن رأس مـال 

الشـركة، علـى أن تكـون األحقيـة للمسـاهمين المالكيـن 

والمقيديـن فـي سـجل  الجمعيـة  إنعقـاد  يـوم  لألسـهم 

مسـاهمي الشـركة لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية 

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

7. الموافقـة علـى صـرف مكافـأة ألعضـاء مجلـس اإلدارة 

بإجمالـي مبلـغ 1.8 مليـون ريـال بواقـع 200 ألـف ريـال لـكل 

عضو عن العام المالي 2019م.

8. الموافقـة علـى تفويـض مجلـس اإلدارة بتوزيـع أربـاح 

نقديـة مرحلية على المسـاهمين بشـكل نصف سـنوي أو 

ربع سنوي عن العام المالي 2020م.

بصالحيـة  اإلدارة  مجلـس  تفويـض  علـى  الموافقـة   .9

الفقـرة  فـي  الـوارد  بالترخيـص  العاديـة  العامـة  الجمعيـة 

)1( مـن المـادة الحاديـة والسـبعون مـن نظـام الشـركات، 

وذلـك لمـدة عـام مـن تاريـخ موافقـة الجمعيـة العامـة أو 

حتـى نهايـة دورة مجلـس االدارة المفـوض أيهمـا أسـبق، 

وذلـك وفقـًا للشـروط الـواردة فـي الضوابـط واالجـراءات 

الخاصـة  الشـركات  لنظـام  تنفيـذًا  الصـادرة  التنظيميـة 

بشركات المساهمة المدرجة.

10. الموافقـة علـى الئحـة »معاييـر منافسـة عضـو مجلـس 

اإلدارة ألعمال الشركة أو أحد فروع نشاطها«.

بيـن  سـتتم  التـي  والعقـود  األعمـال  علـى  الموافقـة   .11

شـركة ساسـكو وشـركة نهـاز لالسـتثمار ، والتـي لبعض 

وهـم  فيهـا  مباشـرة  مصلحـة  اإلدارة  مجلـس  أعضـاء 

األسـتاذ/ إبراهيـم بن محمد الحديثـي )عضو غير تنفيذي( 

واألسـتاذ/ سـلطان بـن محمـد الحديثـي )عضـو تنفيـذي( 

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

وهـذه التعامـالت عبارة عن قيام شـركة أسـطول النقل 

)شركة تابعة( بإستئجار موقع من شركة نهاز لإلستثمار 

لغـرض إسـتخدامه كمقـر  ريـال سـنويًا(   576.000( بمبلـغ 

لشركة أسطول النقل وسكن للعمالة، وال توجد شروط 

تفضيلية في هذه األعمال والعقود.

بيـن  سـتتم  التـي  والعقـود  األعمـال  علـى  الموافقـة   .12

شـركة ساسـكو وشـركة داكـن اإلعالنيـة ، والتي لبعض 

أعضـاء مجلـس اإلدارة مصلحة مباشـرة فيهـا حيث يمتلك 

األسـتاذ/ إبراهيـم بن محمد الحديثـي )عضو غير تنفيذي( 

حصـة تبلـغ )33.34%( من رأس مالها ويمتلك األسـتاذ/ 

ماجـد بـن محمـد العثمـان )عضـو غيـر تنفيـذي( حصـة تبلـغ 

)33.33%( مـن رأس مالهـا ويمتلـك األسـتاذ/ سـلطان 

بن محمد الحديثي )عضو تنفيذي( حصة تبلغ )%33.33( 

تقديـم  عـن  عبـارة  التعامـالت  وهـذه   ، مالهـا  رأس  مـن 

خدمـات وأعمـال فـي مجـال الدعايـة واإلعالن ، علمـًا بأن 

مبلـغ التعامـل خـالل عـام 2019م بلـغ 71.2 ألـف ريـال ، وال 

توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.
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13. الموافقـة علـى األعمـال والعقـود التـي سـتتم بيـن 

والتـي   ، لالسـتثمار  ُملكيـة  وشـركة  ساسـكو  شـركة 

لبعـض أعضـاء مجلـس االدارة مصلحة مباشـرة فيها وهم 

األسـتاذ/ إبراهيـم بن محمد الحديثـي )عضو غير تنفيذي( 

يمتلـك حصـة تبلـغ )17.67%( مـن رأس مالهـا واألسـتاذ/ 

سـلطان بـن محمـد الحديثي )عضـو تنفيـذي( يمتلك حصة 

أمـا األسـتاذ/ سـليمان  مالهـا،  رأس  )21.45%( مـن  تبلـغ 

بـن علـي الخضيـر )عضـو غيـر تنفيـذي( فيمتلـك حصـة تبلـغ 

محمـد  بـن  ماجـد  واألسـتاذ/  مالهـا،  رأس  مـن   )%0.67(

العثمـان )عضـو غيـر تنفيـذي( يمتلـك حصـة تبلـغ )%0.67( 

إتفاقيـة  التعامـالت عبـارة عـن  ، وهـذه  مـن رأس مالهـا 

إدارة محفظـة اسـتثمارية بشـركة األهلـي كابيتـال بقيمـة 

)50 مليـون ريـال( ، وال توجـد شـروط تفضيليـة فـي هـذه 

األعمال والعقود.

بيـن  سـتتم  التـي  والعقـود  األعمـال  علـى  الموافقـة   .14

شـركة زيتـي للخدمـات البتروليـة )شـركة تابعـة( وشـركة 

اإلدارة  مجلـس  أعضـاء  لبعـض  والتـي  لالسـتثمار،  نهـاز 

مصلحـة مباشـرة فيهـا وهـم األسـتاذ/ إبراهيـم بـن محمد 

بـن  سـلطان  واألسـتاذ/  تنفيـذي(  غيـر  )عضـو  الحديثـي 

محمـد الحديثـي )عضـو تنفيـذي( حيـث يمتلـك كل منهمـا 

التعامـالت  وهـذه   ، مالهـا  رأس  مـن   )%0.02( تبلـغ  حصـة 

عبـارة عـن عقد إسـتئجار شـركة زيتـي للخدمـات البترولية 

لمحطتين رقم )1 ، 2( من شـركة نهاز لالسـتثمار بمبلغ )1.1 

مليون ريال سـنويًا( ، وال توجد شـروط تفضيلية في هذه 

األعمال والعقود.

بيـن  التـي سـتتم  الموافقـة علـى األعمـال والعقـود   .15
شـركة زيتـي للخدمـات البتروليـة )شـركة تابعـة( وشـركة 
نجمـة المدائـن للعقـارات ، والتـي لبعـض أعضـاء مجلـس 
إبراهيـم  األسـتاذ/  وهـم  فيهـا  مباشـرة  مصلحـة  اإلدارة 
بـن محمـد الحديثـي )عضو غيـر تنفيذي( يمتلـك حصة تبلغ 
)97.75%( مـن رأس مال شـركة نجمـة المدائن للعقارات 
محمـد  بـن  ماجـد  واألسـتاذ/   ، إداراتهـا  مجلـس  ورئيـس 
العثمـان )عضـو غير تنفيـذي( عضوًا بمجلس إدارة شـركة 
نجمـة المدائـن للعقـارات، واألسـتاذ/ سـلطان بـن محمد 
شـركة  إدارة  بمجلـس  عضـوًا  تنفيـذي(  )عضـو  الحديثـي 
التعامـالت عبـارة عـن  ، وهـذه  المدائـن  مجموعـة نجمـة 
عقد إسـتئجار شـركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم 
)8( مـن شـركة نجمـة المدائـن للعقارات بمبلـغ )300 ألف 
ريال سنويًا(، وال توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال 

والعقود.

بيـن  سـتتم  التـي  والعقـود  األعمـال  علـى  الموافقـة   .16
شـركة زيتـي للخدمـات البتروليـة )شـركة تابعـة( وشـركة 
اإلدارة  مجلـس  أعضـاء  لبعـض  والتـي  العقاريـة،  زوايـا 
مصلحـة مباشـرة فيهـا وهـم األسـتاذ/ إبراهيـم بـن محمد 
الحديثـي )عضـو غيـر تنفيـذي( يمتلك حصة تبلـغ )%42.96( 
مجلـس  ورئيـس  العقاريـة  زوايـا  شـركة  مـال  رأس  مـن 
إداراتهـا ، واألسـتاذ/ ماجـد بـن محمـد العثمـان )عضو غير 
تنفيـذي( يمتلـك حصـة تبلغ )0.29%( من رأس مال شـركة 
زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها ، واألستاذ/ سلطان 
تبلـغ  حصـة  يمتلـك  تنفيـذي(  )عضـو  الحديثـي  محمـد  بـن 
)1.8%( من رأس مال شـركة زوايا العقارية وعضو مجلس 
إدارتها ، وهذه التعامالت عبارة عن عقد إستئجار شركة 
زيتـي للخدمـات البتروليـة لمحطة رقم )9( من شـركة زوايا 
العقارية بمبلغ )300 ألف ريال سـنويًا( ، وال توجد شـروط 

تفضيلية في هذه األعمال والعقود.

التـي سـتتم بيـن  الموافقـة علـى األعمـال والعقـود   .17

شـركة زيتـي للخدمـات البتروليـة )شـركة تابعـة( وشـركة 

نجمـة المدائـن للعقـارات ، والتـي لبعـض أعضـاء مجلـس 

إبراهيـم  األسـتاذ/  وهـم  فيهـا  مباشـرة  مصلحـة  اإلدارة 

بـن محمـد الحديثـي )عضو غيـر تنفيذي( يمتلـك حصة تبلغ 

)97.75%( مـن رأس مال شـركة نجمـة المدائن للعقارات 

محمـد  بـن  ماجـد  واألسـتاذ/   ، إداراتهـا  مجلـس  ورئيـس 

العثمـان )عضـو غير تنفيـذي( عضوًا بمجلس إدارة شـركة 

نجمـة المدائـن للعقـارات، واألسـتاذ/ سـلطان بـن محمد 

شـركة  إدارة  بمجلـس  عضـوًا  تنفيـذي(  )عضـو  الحديثـي 

مجموعة نجمة المدائن ، وهذه التعامالت عبارة عن عقد 

إسـتئجار شـركة زيتـي للخدمـات البترولية لمحطـة رقم )10( 

مـن شـركة نجمـة المدائن للعقارات بمبلـغ )800 ألف ريال 

سـنويًا( ، وال توجـد شـروط تفضيليـة فـي هـذه األعمـال 

والعقود.

التـي سـتتم بيـن  الموافقـة علـى األعمـال والعقـود   .18
شـركة زيتـي للخدمـات البتروليـة )شـركة تابعـة( وشـركة 
نجمـة المدائـن للعقـارات ، والتـي لبعـض أعضـاء مجلـس 
إبراهيـم  األسـتاذ/  وهـم  فيهـا  مباشـرة  مصلحـة  اإلدارة 
بـن محمـد الحديثـي )عضو غيـر تنفيذي( يمتلـك حصة تبلغ 
)97.75%( مـن رأس مال شـركة نجمـة المدائن للعقارات 
محمـد  بـن  ماجـد  واألسـتاذ/   ، إداراتهـا  مجلـس  ورئيـس 
العثمـان )عضـو غير تنفيـذي( عضوًا بمجلس إدارة شـركة 
نجمـة المدائـن للعقـارات، واألسـتاذ/ سـلطان بـن محمد 
شـركة  إدارة  بمجلـس  عضـوًا  تنفيـذي(  )عضـو  الحديثـي 
مجموعة نجمة المدائن ، وهذه التعامالت عبارة عن عقد 
إسـتئجار شـركة زيتـي للخدمـات البترولية لمحطـة رقم )11( 
مـن شـركة نجمة المدائن للعقـارات بمبلغ )250 ألف ريال 
سـنويًا( ، وال توجـد شـروط تفضيليـة فـي هـذه األعمـال 

والعقود.

بيـن  سـتتم  التـي  والعقـود  األعمـال  علـى  الموافقـة   .19

شـركة زيتـي للخدمـات البتروليـة )شـركة تابعـة( وشـركة 

اإلدارة  مجلـس  أعضـاء  لبعـض  والتـي  لالسـتثمار،  نهـاز 

مصلحـة مباشـرة فيهـا وهـم األسـتاذ/ إبراهيـم بـن محمد 

بـن  سـلطان  واألسـتاذ/  تنفيـذي(  غيـر  )عضـو  الحديثـي 

محمـد الحديثـي )عضـو تنفيـذي( حيـث يمتلـك كل منهمـا 

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

عـن مشـتريات وقود من شـركة زيتي للخدمـات البترولية 

مـن قبل شـركة نهاز لالسـتثمار ، علمًا بـأن مبلغ التعامل 

خـالل عـام 2019م بلـغ 56.7 ألـف ريـال ، وال توجـد شـروط 

تفضيلية في هذه األعمال والعقود.

بيـن  التـي سـتتم  الموافقـة علـى األعمـال والعقـود   .20

شـركة زيتـي للخدمـات البتروليـة )شـركة تابعـة( وشـركة 

مجموعـة نجمـة المدائـن ، والتـي لبعـض أعضـاء مجلـس 

اإلدارة مصلحـة مباشـرة فيهـا وهـم األسـتاذ/ إبراهيم بن 

محمـد الحديثـي )عضـو غيـر تنفيـذي( رئيـس مجلـس إدارة 

مباشـرة  حصـة  )يمتلـك  المدائـن  نجمـة  مجموعـة  شـركة 

وغير مباشـرة 97.75% من رأس مالها(  واألسـتاذ/ ماجد 

بـن محمـد العثمـان )عضـو غيـر تنفيـذي( العضـو المنتدب 

سـلطان  واألسـتاذ/  المدائـن  نجمـة  مجموعـة  لشـركة 

بـن محمـد الحديثـي )عضـو تنفيـذي( عضـو مجلـس إدارة 

شـركة مجموعـة نجمـة المدائن ، وهـذه التعامـالت عبارة 

عـن مشـتريات وقود من شـركة زيتي للخدمـات البترولية 

مـن قبـل شـركة مجموعة نجمـة المدائن ، علمـًا بأن مبلغ 

التعامـل خـالل عام 2019م بلغ 154.06 ألف ريال ، وال توجد 

شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.

بيـن  سـتتم  التـي  والعقـود  األعمـال  علـى  الموافقـة   .21

شركة زيتي للخدمات البترولية )شركة تابعة( واألستاذ/ 

وهـذه  تنفيـذي(،  غيـر  )عضـو  العثمـان  محمـد  بـن  ماجـد 

التعامـالت عبـارة عـن مشـتريات وقـود مـن شـركة زيتي 

للخدمـات البتروليـة مـن قبـل األسـتاذ/ ماجـد بـن محمـد 

العثمـان )عضـو غيـر تنفيـذي( ، علمـًا بـأن مبلـغ التعامـل 

شـروط  توجـد  وال   ، ريـال  ألـف   10 بلـغ  2019م  عـام  خـالل 

تفضيلية في هذه األعمال والعقود.

22. الموافقـة علـى األعمـال والعقـود التـي سـتتم بيـن 

شـركة زيتـي للخدمـات البتروليـة )شـركة تابعـة( وشـركة 

اإلدارة  مجلـس  أعضـاء  لبعـض  والتـي  العقاريـة،  زوايـا 

مصلحـة مباشـرة فيهـا وهـم األسـتاذ/ إبراهيـم بـن محمد 

الحديثـي )عضـو غيـر تنفيـذي( يمتلك حصة تبلـغ )%42.96( 

مجلـس  ورئيـس  العقاريـة  زوايـا  شـركة  مـال  رأس  مـن 

)عضـو  العثمـان  محمـد  بـن  ماجـد  واألسـتاذ/   ، إداراتهـا 

غيـر تنفيـذي( يمتلـك حصـة تبلـغ )0.29%( مـن رأس مـال 

شـركة زوايـا العقاريـة وعضـو مجلس إدارتها ، واألسـتاذ/ 

سـلطان بـن محمـد الحديثي )عضـو تنفيـذي( يمتلك حصة 

تبلـغ )1.8%( مـن رأس مـال شـركة زوايـا العقاريـة وعضـو 

مجلـس إدارتهـا، وهـذه التعامـالت عبـارة عـن مشـتريات 

وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة 

زوايـا العقاريـة ، علمـًا بـأن مبلغ التعامل خـالل عام 2019م 

بلـغ 8.483 ريـال ، وال توجـد شـروط تفضيليـة فـي هـذه 

األعمال والعقود.

23. الموافقـة علـى األعمـال والعقـود التـي سـتتم بيـن 

شـركة زيتـي للخدمـات البتروليـة )شـركة تابعـة( وشـركة 

بوابـة المـرح، والتـي لبعض أعضـاء مجلـس اإلدارة مصلحة 

مباشـرة فيهـا وهم األسـتاذ/ إبراهيم بـن محمد الحديثي 

بوابـة  إدارة شـركة  رئيـس مجلـس  تنفيـذي(  )عضـو غيـر 

 %97.75 مباشـرة  وغيـر  مباشـرة  حصـة  )يمتلـك  المـرح 

مـن رأس مالهـا(، واألسـتاذ/ ماجـد بـن محمـد العثمـان 

)عضـو غيـر تنفيذي( العضـو المنتدب لشـركة بوابة المرح، 

واألسـتاذ/ سـلطان بـن محمـد الحديثـي )عضـو تنفيـذي( 

عضـو مجلـس إدارة شـركة بوابة المـرح ، وهذه التعامالت 

عبارة عن تأجير شـركة بوابة المرح لغرف سـكنية بمحطة 

رقـم )2( التابعـة لشـركة زيتـي للخدمـات البتروليـة ، علمـًا 

بـأن مبلـغ التعامـل خالل عام 2019م بلغ 50 ألف ريال ، وال 

توجد شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود.

التوصية بخصوص مراجع الحسابات 
قبـل  مـن  تحفظـات  أو  مالحظـات  أي  هنـاك  توجـد  ال 

مجلـس اإلدارة أو مـن قبـل لجنـة المراجعـة علـى مراجـع 

الحسـابات الحالي مكتب »العظم والسـديري وآل الشـيخ  

- Crowe«، علمًا بأن عام 2020م هو العام األول للمكتب 

ويشـمل مراجعـة القوائـم الماليـة للشـركة للعـام المالـي 

2020م والربع األول من العام المالي 2021م.

وسـيتم رفـع توصيـة لجنـة المراجعـة إلـى الجمعيـة العامة 

للمسـاهمين القادمـة إلختيـار مراجـع الحسـابات للشـركة 

مـن بيـن المرشـحين لفحـص ومراجعـة وتدقيـق القوائـم 

الماليـة للربـع الثانـي والثالـث والرابع والسـنوي من العام 

وتحديـد   ، 2022م  عـام  مـن  األول  والربـع  2021م،  المالـي 

أتعابه.
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األستاذ/ سعود سليمان العتيبي
رئيس قطاع العمليات

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

الخاص. 

الوظائف الحالية:
• رئيس قطاع العمليات للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(. 

الوظائف السابقة:
• رئيس عمليات المنطقة الغربية شركة التسهيالت.

• مدير عام الموزعين بشركة كيا السعودية للسيارات.
ــدات  ــيارات والمع ــات الس ــعودية لخدم ــركة الس ــمالية بالش ــة والش ــة الغربي ــر المنطق • مدي

)ساســكو(.

المدراء التنفيذيين

تضم كل من : 

• ال توجد أي أعمال أو عقود فيها مصلحة للرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي مدير تنفيذي أو ألي شخص ذو عالقة بأي منهم.

إجمالي الموجودات والمطلوبات الموجودات

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

األعمال والعقود التي فيها مصلحة للمدراء التنفيذيين

البيانات المالية على مستوى الشركة

2017201820192020 2016البيان

310.503.345336.983.801358.187.696394.337.036348.374.311الموجودات المتداولة

1.182.055.5271.169.679.4551.242.554.1922.132.715.4202.638.239.910الموجودات غير المتداولة

1.492.558.8721.506.663.2561.600.741.8882.527.052.4562.986.614.221إجمالي الموجودات

364.594.629415.126.524458.879.874516.248.916525.836.895المطلوبات المتداولة

345.519.020362.426.221389.999.1001.161.314.2781.656.027.596المطلوبات غير المتداولة

710.113.649777.552.745848.878.9741.677.563.1942.181.864.491إجمالي المطلوبات
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2017 20172018 20182019 20192020 2020

إجمالي الموجوداتإجمالي المطلوبات النقدية ومافي حكمهاالمدينين التجاريينالمخزون السلعىإجمالي األصولاألصول طويلة األجل

المطلوبات وحقوق المساهمين

2016
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2017 2018 2019 2020

إجمالي المطلوباترأس المالإجمالي حقوق المساهمين

التغير في صافي األصول الثابتة

2016 2017 2018 2019 2020

صافي األصول الثابتةإجمالي الموجودات

األستاذ/ دافيد ويلز
مدير عام شركة نخلة ساسكو

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

العام 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/ إسالم محمد خيري أحمد
رئيس قطاع المالية

المؤهالت والخبرات:
المالي  المدير   ، العربية  المحاسبة من جامعة عين شمس بجمهورية مصر  بكالوريوس في 
من  العديد  في  ناجحة  تمويل  فريق  وتطوير  قيادة  في  خبرة  مع  سنوات  عشرة  من  ألكثر 
األنشطة المالية والمحاسبية ، بما في ذلك إعداد الميزانيات السنوية ، ومراقبة الحسابات 

الرئيسية ، والقدرة على التعامل مع المهام وقيادة فريق العمل.

الوظائف الحالية:
• رئيس قطاع المالية للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(.

الوظائف السابقة:
• رئيس الحسابات بشركة مجموعة نجمة المدائن.

• المدير المالي لشركة زيتي للخدمات البترولية.

نسبة نمو في إجمالي الموجودات %100.10 نسبة النمو في حقوق المساهمين %2.85

* تم تعديل أرقام عام 2019م
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قائمة الدخل  
يوضح الجدول التالي ملخص بيانات قائمة الدخل للخمس سنوات الماضية كما يلي:

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:
يعــود ســبب اإلنخفــاض فــي صافــي الربــح خــالل الفتــرة الحاليــة مقارنــة بالعــام الســابق إلــى إنخفــاض المبيعــات لكامــل قطاعــات الشــركة نتيجــة اإلجــراءات اإلحترازيــة المتخــذة بمــا 

فــي ذلــك إجــراءات حظــر التجــوال وأوقاتــه المفروضــة فــي بعــض مــدن ومناطــق المملكــة آنــذاك للحــد مــن إنتشــار فيــروس كورونــا المســتجد ممــا أثــر ســلبًا علــى مجمــل الربــح، علــى 

الرغــم مــن إنخفــاض المصاريــف البيعيــة والتســويقية والمصاريــف العموميــة ومخصــص المطالبــات الجمركيــة المكونــة ممــا أدى إلــى إرتفــاع صافــي الربــح مــن العمليــات الرئيســية، إال أن 

إرتفــاع تكاليــف التمويــل وتكويــن مخصــص خســائر إئتمانيــة بقيمــة 21 مليــون ريــال وإنخفــاض إيــرادات اإلســتثمارات عــن عــام 2019م باإلضافــة إلــى شــمول عــام 2019م علــى إيــرادات 

أخــرى تخــص عــام 2018م )فــرق تعديــل هامــش ربــح المحروقــات( وإرتفــاع مصــروف الــزكاة أدى إلــى إنخفــاض صافــي الربــح عــن عــام 2019م.

المصاريف العمومية واإلداريةاإليرادات )المصاريف( األخريالزكاة
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قائمة التدفقات النقدية  
يوضح الجدول التالي ملخص بيانات قائمة التدفقات النقدية للخمس سنوات الماضية كما يلي:

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

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

2017201820192020 2016البيان

61.539.04431.299.79945.308.582187.358.738290.437.254التدفقات من األنشطة التشغيلية

)156.882.035()102.280.009()78.101.689()116.986.699()168.464.284(التدفقات من األنشطة االستثمارية

)94.288.759()94.295.285(66.933.16865.280.5549.752.789التدفقات من األنشطة التمويلية

2017201820192020 2016البيان

)13.96%(20.76%69.60%10.80%64.52%نمو المبيعات

)66.74%(240.32%26.68%7.71%39.56%نمو صافي الدخل

18.19%57.87%6.24%0.94%14.64%نمو األصول

)5.27%(12.98%3.12%)6.82%(6.84%نمو حقوق الملكية

2017201820192020 2016البيان

1.88%4.86%1.72%2.31%2.37%العائد على المبيعات

6.69%20.11%5.91%5.18%4.81%العائد على رأس المال

1.52%5.66%2.85%2.39%2.20%العائد على االستثمار

1.34%4.77%2.21%1.86%1.74%العائد على إجمالي األصول

4.99%14.20%4.72%3.84%3.32%العائد على حقوق الملكية

2017201820192020 2016البيان

0.480.470.592.010.67ربحية السهم

التدفقات من األنشطة التشغيليةالتدفقات من األنشطة اإلستثماريةالتدفقات من األنشطة التمويلية
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مؤشرات السيولة والمديونية  

يوضح الجدول التالي ملخص المدفوعات النظامية كما يلي:

بنود قائمة الدخل كنسبة من اإليرادات 

2017201820192020 2016البيان

0.850.810.780.760.66نسبة السيولة

0.780.720.670.650.58نسبة السيولة السريعة

82.87%68.41%78.88%76.19%65.74%نسبة المديونية إلى حقوق المساهمين

22.33%23.00%37.05%36.87%34.46%نسبة المديونية إلى إجمالي األصول

البيان

2020 م 

بيان األسبابوصف موجز لها
المسدد

 المستحق حتى نهاية
 الفترة المالية السنوية ولم

يسدد

المستحق عن عام 2020مالمسدد من الزكاة خالل العام4.723.1442.096.537الزكاة

13.974.2093.157.474ضريبة القيمة المضافة
 مبلغ ضريبة القيمة المضافة

المسدد
 المستحق خاص بشهر ديسمبر

تم سداده في يناير 2021م

-373.178ضريبة االستقطاع
 مبلغ ضريبة اإلستقطاع

المسدد

مستحقات العام5.850.469610.869المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية
 المستحق خاص بشهر ديسمبر

تم سداده في يناير 2021م

-9.635.986تكاليف تأشيرات وجوازات ومكتب العمل
 رسوم التأشيرات وتجديد

اإلقامات والخروج والعودة

-407.137رسوم جمركية
 رسوم جمارك تخص الشركة
والنادي السعودي للسيارات

34.964.1235.864.880اإلجمالي

2017201820192020 2016البيان

100%100%100%100%100%اإليرادات

92.97%93.61%96.01%93.44%94.69%التكاليف المباشرة

7.03%6.39%3.99%6.56%5.31% هامش الدخل
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الزكاة والمدفوعات النظامية
يتـم احتسـاب الـزكاة وفـق نظـام الـزكاة وضريبـة الدخـل 
وتُحّمـل  السـعودية  العربيـة  المملكـة  بـه فـي  المعمـول 
الزكاة المسـتحقة على قائمة الدخل ويتم قيد التعديالت 
التـي تطـرأ عـن الربـط النهائـي للـزكاة – إن وجـدت – فـي 

الفترة التي يتم الربط فيها.

ديسـمبر   31 فـي  المنتهـي  العـام  خـالل  الشـركة  قامـت 
النظاميـة  الـزكاة  لمسـتحقات  مخصـص  بتكويـن  2020م 
مبلـغ  بسـداد  قامـت  كمـا  ر.س.(   5.696.537( بمبلـغ 
)4.723.144 ر.س.( مـن المخصـص المكـون للـزكاة حتـى 

عام 2020م.

الـزكاة والدخـل ومـن  العامـة  الهيئـة  الشـركة مـع  تتابـع 
خـالل أحـد المكاتـب االستشـارية المتخصصـة فـي خدمات 
الزكاة والضريبة ، إنهاء كافة المتعلقات بخصوص الربوط 

الزكوية للفترة من عام 2014م وحتى عام 2018م.

وفقًا لما تم اإلعالن عنه بموقع تداول بتاريخ 13 ديسمبر 
2020م عن تلقي الشـركة من مستشـارها الزكوي ما يفيد 
والدخـل  للـزكاة  العامـة  الهيئـة  مـن  خطابـات  إسـتالمه 
عـام  مـن  للفتـرة  المقدمـة  الزكويـة  لإلقـرارات  بتعديـل 
فروقـات  بسـداد  والمطالبـة  2018م  عـام  وحتـى  2014م 
زكويـة عـن السـنوات المشـار إليهـا بإجمالي مبلـغ 12.33 

مليـون ريـال، قامـت الشـركة باالعتراضـات الالزمـة علـى 
تلـك التعديـالت خـالل المـدة النظاميـة )سـتون يومـًا من 
تاريـخ الخطـاب( وتم إسـتالم االعتراضات مـن قبل الهيئة 
العامة للزكاة والدخل، ويتابع المستشـار الزكوي للشركة 

هذه االعتراضات مع الهيئة.

تدخل جميع هذه المدفوعات ضمن نشاط الشركة.

العقوبة/الجزاء/التدبير اإلحترازي/القيد 
اإلحتياطي

الجهة الموقعة للمخالفةاسباب المخالفة
سبل عالجها وتفادي وقوعها في 

المستقبل

مخالفة تشغيل بعض المواقع بدون ترخيصغرامة مالية
أمانة المنطقة –وزارة الشئون البلدية 

والقروية
إستكمال متطلبات إستخراج رخص تشغيل 

المواقع وتجديدها

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

المديرية العامة للدفاع المدنينقص في بعض متطلبات الدفاع المدنيغرامة مالية
إستكمال متطلبات الدفاع المدني ومراجعتها 

بصورة مستمرة

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

يوضح النظام األساسي للشركة بالمادة )22( سلطات مجلس 

اإلدارة وتنـص الفقـرة )8( مـن هـذه المـادة أن للمجلس"عقـد 

بلغـت  مهمـا  التمويـل  ومؤسسـات  صناديـق  مـع  القـروض 

مدتهـا ، ولـه عقـد القـروض التجاريـة ، والحصـول علـى القـروض 

الحكوميـة  المؤسسـات  والتسـهيالت االئتمانيـة األخـرى مـن 

والبنـوك التجاريـة والمؤسسـات الماليـة وأي شـركات ائتمانية 

وإصـدار خطابـات الضمـان لصالـح أي طـرف إذا رأى أن ذلـك فـي 

مصلحة الشـركة ، وإصدار سـندات ألمر وغيرها من المستندات 

االتفاقيـات  أنـواع  جميـع  فـي  والدخـول   ، للتـداول  القابلـة 

والتعامـالت المصرفيـة ألي مـدة زمنيـة التـي ال تتجـاوز آجالهـا 

نهايـة مـدة الشـركة ، أمـا بالنسـبة للقـروض التـي تتجـاوز آجالها 

ثالث سنوات فيراعى فيها الشروط التالية:

 أ. أن يحـدد مجلـس اإلدارة فـي قـراره أوجـه إسـتخدام القـرض 

وكيفية سداده.

 ب. أن يراعـى في شـروط القـرض والضمانات المقدمة له عدم 

اإلضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين".

إتفاقيات البنك السعودي الفرنسي :
قامـت الشـركة فـي عـام 2012م بتوقيع اتفاقية تسـهيالت مع 

البنك السعودي الفرنسي )متوافقة مع الشريعة اإلسالمية( 

عـام  ائتمانـي  كسـقف  سـعودي(  ريـال   255.000.000( بقيمـة 

ريـال   70.000.000( بقيمـة  ضمـان  خطابـات  تسـهيالت  يتضمـن 

 90.000.000( بقيمـة  عقاريـة  قـروض  وتسـهيالت  سـعودي( 

ريـال سـعودي( ، وقـروض للتمويـل وتطويـر المحطـات بمبلـغ 

)55.000.000 ريـال سـعودي( وتمويـل قصيـر األجـل فـي حـدود 

متعـدد  اسـتيراد  وتسـهيالت  سـعودي(  ريـال   20.000.000(

 . سـعودي(  ريـال   20.000.000( بمبلـغ  األجـل  قصيـر  األغـراض 

وقامـت الشـركة بتعديل االتفاقية فـي 28 إبريل 2015م لتصبح 

بقيمة )550.940.648 ريال سعودي( ، وتتضمن هذه االتفاقية 

ريـال   245.833.332( بمبلـغ  قائمـة  تسـهيالت  تجديـد 

سـعودي( منها )110.000.000 ريال سـعودي( تسهيالت ائتمانية 

متنوعة و)135.833.332 ريال سعودي( تسهيالت تمويل 

متوسـط األجل ، وذلك بضمان سـند ألمر و/أو رهن أسـهم أو 

وديعـة ورهـن صكـوك ملكية ، باإلضافة إلى تسـهيالت جديدة 

بقيمـة )305.107.316 ريـال سـعودي( منهـا )55.107.316 ريال 

ريـال  و)250.000.000  متنوعـة  ائتمانيـة  تسـهيالت  سـعودي( 

سعودي( تسهيالت تمويل طويل األجل ، وذلك بضمان سند 

ألمـر . وتهـدف هـذه االتفاقيـة إلـى تمويـل شـراء أراضـي وبناء 

محطات جديدة وتحسـين وتطوير محطات. كما قامت الشـركة 

بتجديد االتفاقية في 17 فبراير 2016م لتصبح بقيمة )502.500.000 

ريـال سـعودي( ، وتتضمـن هـذه االتفاقيـة تجديـد تسـهيالت 

قائمـة بمبلـغ )237.500.000 ريـال سـعودي( منهـا )150.000.000 

ريال سعودي( تسهيالت ائتمانية متنوعة و)87.500.000 ريال 

سـعودي( تسـهيالت تمويـل متوسـط وطويلة األجـل ، وذلك 

بضمـان سـند ألمـر و/أو رهـن أسـهم أو وديعة ورهـن صكوك 

ملكيـة ، باإلضافـة إلـى تسـهيالت جديـدة بقيمـة )265.000.000 

ريـال سـعودي( منهـا )39.000.000 ريـال سـعودي( تسـهيالت 

تسـهيالت  سـعودي(  ريـال  و)226.000.000  متنوعـة  ائتمانيـة 

وتهـدف   . ألمـر  سـند  بضمـان  وذلـك   ، األجـل  طويـل  تمويـل 

هـذه االتفاقيـة إلـى تمويل شـراء أراضي وبناء محطـات وقود، 

2017م  إبريـل   16 فـي  االتفاقيـة  بتجديـد  الشـركة  قامـت  كمـا 

لتصبـح بقيمـة )439.273.664 ريـال سـعودي(، وتتضمن هذه 

ريـال   169.107.000( منهـا  قائمـة  تسـهيالت  تجديـد  االتفاقيـة 

سـعودي( تسـهيالت ائتمانيـة متنوعـة و )270.166.664 ريـال 

سعودي( تسهيالت تمويل متوسطة وطويلة وقصيرة األجل 

، وذلـك بضمـان سـند ألمـر و/أو رهـن وديعـة ورهـن صكـوك 

ملكية ، وتم منح الشـركة فترة سـماح لمدة عام إضافي ليصبح 

بدايـة السـداد فـي 1 يونيـو 2018م وتهـدف هـذه االتفاقيـة إلـى 

بتجديـد  الشـركة  قامـت  كمـا  محطـات.   وبنـاء  شـراء  تمويـل 

االتفاقيـة فـي 22 مايـو 2018م لتصبح بقيمـة )391.107.316 ريال 

سـعودي( ، وتتضمـن هـذه االتفاقيـة تجديـد تسـهيالت قائمة 

منها )140.107.316 ريال سـعودي( تسـهيالت ائتمانية متنوعة 

متوسـطة  تمويـل  تسـهيالت  سـعودي(  ريـال  و)251.000.000 

وطويلة وقصيرة األجل ، وذلك بضمان سند ألمر وتهدف هذه 

االتفاقية إلى تمويل شـراء وبناء محطات. كما قامت الشـركة 

بتجديد  وتعديل  االتفاقية في 28 نوفمبر 2019م لتصبح بقيمة 

)523.200.000 ريـال سـعودي( ، وتتضمن هـذه االتفاقية تجديد 

تسـهيالت قائمة منها )145.000.000 ريال سـعودي( تسـهيالت 

تسـهيالت  سـعودي(  ريـال  و)178.200.000  متنوعـة  ائتمانيـة 

تمويـل طويلـة وقصيـرة األجـل ، باإلضافـة إلـي التمويـل طويـل 

األجـل الجديد بقيمـة )200.000.000 ريال سـعودي(وذلك بضمان 

سـند ألمـر وتهـدف هـذة االتفاقيـة إلـى تمويـل شـراء وبنـاء 

محطات باإلضافة لدعم احتياجات رأس المال العامل.

وقامـت الشـركة بسـداد القـرض طويـل األجـل القائـم بمبلـغ 

135.600.000 ريال من خالل إتفاقية مع بنك الراجحي والتي من 

ضمن بنودها سداد إلتزامات بنوك أخرى. 

إتفاقيات البنك األهلي التجاري
اتفاقيـة  بتوقيـع  2013م  عـام  خـالل  الشـركة  قامـت  كمـا 

تسـهيالت ائتمانيـة )متوافقـة مـع الشـريعة اإلسـالمية( مـع 

سـعودي(  ريـال   90.000.000( بقيمـة  التجـاري  األهلـي  البنـك 

فـي صـورة قـرض تجـاري طويـل األجـل للتوسـع فـي إنشـاء أو 

االستحواذ علي محطات ، وقد تم تجديدها بتاريخ 1 مايو 2014م 

لتصبـح بقيمة )91.125.000ريال سـعودي( كسـقف ائتماني عام 

يتضمن تسـهيالت قروض طويلة األجل بقيمة )90.000.000 ريال 

سـعودي( وتسـهيالت معاملـة مقايضـة هامـش الربـح حسـب 

االحتياجات اإلعتيادية بقيمة )1.125.000 ريال سعودي(.

البنـك  وقـد أبرمـت الشـركة بتاريـخ 25 أغسـطس 2015م مـع 

األهلـي اتفاقيـة تسـهيالت )متوافقـة مـع الضوابـط الشـرعية 

اإلسالمية( بقيمة )151.825.000 ريال سعودي( تتضمن قروض 

وخطابـات  سـعودي(  ريـال   101.125.000( بقيمـة  األجـل  طويلـة 

ضمان بنكية بقيمة )25.000.000 ريال سعودي( وقروض قصيرة 

هـذه  وتهـدف   ، سـعودي(  ريـال   25.700.000( بقيمـة  األجـل 

االتفاقيـة إلـى التوسـع في مشـاريع الشـركة ودعم أنشـطتها 

الرئيسـية وشـراء مواقع جديدة لبناء محطات وقود فضاًل عن 

تمويـل رأس المـال العامـل . وقـد تـم تعديـل االتفاقيـة فـي 1 

مايو 2016م لتصبح بقيمة )201.325.000 ريال سـعودي( تتضمن 

سـعودي(  ريـال   150.625.000( بقيمـة  األجـل  طويلـة  قـروض 

وخطابـات ضمانـات بنكيـة بقيمـة )25.000.000 ريـال سـعودي( 

 ، ريـال سـعودي(   25.700.000( وقـروض قصيـرة األجـل بقيمـة 

الشـركة  التوسـع فـي مشـاريع  إلـى  االتفاقيـة  وتهـدف هـذه 

ودعم أنشطتها الرئيسية وشراء مواقع جديدة لبناء محطات 

وقـود . وقـد تـم تعديـل االتفاقيـة فـي 30 إبريـل 2017م لتصبح 

طويلـة  قـروض  تتضمـن  سـعودي(  ريـال   200.700.000( بقيمـة 

األجـل بقيمـة )150.700.000 ريـال سـعودي( وخطابـات ضمانـات 

بنكية بقيمة )25.000.000 ريال سعودي( وقروض قصيرة األجل 

، وتهـدف هـذه االتفاقيـة  بقيمـة )25.000.000 ريـال سـعودي( 

إلـى التوسـع في مشـاريع الشـركة ودعم أنشـطتها الرئيسـية 

وشـراء مواقـع جديـدة لبنـاء محطـات وقـود. وقـد تـم تعديـل 

االتفاقيـة في 26 سـبتمبر 2018م لتصبح بقيمـة )25.000.000 ريال 

سـعودي( عبـارة عن تيسـير تجاري قصير االجـل  وذلك بضمان 

سـند ألمـر وتهدف هـذة االتفاقية لدعم احتياجـات رأس المال 

العامـل. وقـد قامـت الشـركة فـي 03 سـبتمبر 2019م بإنهـاء 

إجماليـة   بقيمـة  جديـدة  إتفاقيـة  وتوقيـع  القديمـة  اإلتفاقيـة 

)166.250.000 ريـال سـعودي( عبـارة عن تيسـير تجـاري طويل و 

قصيـر االجـل بقيمـة )155.000.000 ريـال سـعودي( باإلضافـة إلي 

تحـوط بقيمـة ) 11.250.000 ريـال سـعودي(وذلك بضمـان سـند 

ألمـر بقيمـة 110% مـن إجمالـي قيمـة اإلتفاقيـة ، وتهـدف هـذة 

إلـى تمويـل شـراء وبنـاء محطـات باإلضافـة لدعـم  االتفاقيـة 

احتياجات رأس المال العامل.

واإلبقـاء  2020م  مايـو   05 فـي  اإلتفاقيـة  وتعديـل  تجديـد  تـم 

فقـط علـي تيسـير تجـاري قصيـر األجـل لتمويـل فواتيـر أرامكـو 

بقيمـة )55.000.000 ريـال سـعودي( واإلبقاء علـى تحوط بقيمة 

) 11.250.000 ريـال سـعودي( وضمـان بسـند ألمـر بقيمة 110% من 

إجمالـي قيمـة اإلتفاقيـة ، وتهـدف هـذة االتفاقيـة إلـى الدعـم 

الحتياجات رأس المال العامل.

إتفاقيات البنك السعودي البريطاني
وأبرمـت الشـركة بتاريـخ 25 مايـو 2015م ، اتفاقيـة تسـهيالت 

البنـك  مـع  اإلسـالمية(  الشـريعة  مـع  )متوافقـة  ائتمانيـة 

ريـال   150.000.000( بقيمـة  )سـاب(  البريطانـي  السـعودي 

سـعودي( تبـدأ مـن تاريـخ توقيعهـا علـى أن يتـم اسـتخدامها 

قبـل 31 ينايـر 2016م وذلـك بضمـان سـند ألمـر ، تتضمـن هـذه 

طويـل  قـرض  سـعودي(  ريـال   100.000.000( مبلـغ  االتفاقيـة 

خطابـات  سـعودي(  ريـال   50.000.000( إلـى  باإلضافـة  األجـل 

تمويـل جزئـي  إلـى  االتفاقيـة  ، وتهـدف هـذه  بنكيـة  ضمانـات 

للمصاريـف الرأسـمالية وشـراء أراضـي وبنـاء محطـات جديـدة . 

وقامـت الشـركة بتجديـد االتفاقيـة بتاريـخ 07 ديسـمبر 2017م 

لتصبـح بقيمـة )177.967.726 ريـال سـعودي( وذلـك بضمـان 

سـند ألمـر ، تتضمـن هـذه االتفاقيـة مبلـغ )47.967.726 ريـال 

سـعودي( قـرض طويـل األجـل باإلضافـة إلـى )80.000.000 ريـال 

سـعودي( خطابـات ضمانـات بنكيـة ، باإلضافـة إلـى )50.000.000 

ريـال سـعودي( قروض قصيرة األجل ، وتهـدف هذه االتفاقية 

إلـى تمويـل جزئـي للمصاريـف الرأسـمالية وشـراء أراضـي وبنـاء 

العامـل  المـال  رأس  تمويـل  إلـى  باإلضافـة  جديـدة  محطـات 

وتنتهـي هـذه االتفاقية بتاريخ 31 يناير 2019م. وقامت الشـركة 
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لتصبـح  10 ديسـمبر 2018م  بتاريـخ  االتفاقيـة  بتجديـد وتعديـل  

بقيمـة )400.000.000 ريـال سـعودي( وذلـك بضمـان سـند ألمـر ، 

تتضمـن هـذه االتفاقية مبلغ )150.000.000 ريال سـعودي( قرض 

طويل األجل باإلضافة إلى )200.000.000 ريال سعودي( خطابات 

سـعودي(  ريـال   50.000.000( إلـى  باإلضافـة   ، بنكيـة  ضمانـات 

إلـى تمويـل  االتفاقيـة  ، وتهـدف هـذه  قـروض قصيـرة األجـل 

محطـات  وبنـاء  أراضـي  وشـراء  الرأسـمالية  للمصاريـف  جزئـي 

جديـدة باإلضافـة إلى تمويـل رأس المال العامـل وتنتهي هذه 

االتفاقية بتاريخ 31 يناير 2020م. وجاري إكمال إجراءات التوقيع  

بتجديد وتعديل  االتفاقية  لتصبح بقيمة )557.638.482 ريال 

سـعودي( وذلـك بضمـان سـند ألمـر ، تتضمـن هـذه االتفاقيـة 

األجـل  طويـل  قـرض  سـعودي(  ريـال   159.138.482( مبلـغ 

باإلضافـة إلـى )287.500.000 ريـال سـعودي( خطابـات ضمانـات 

بنكيـة ، باإلضافـة إلى )111.000.000 ريال سـعودي( قروض قصيرة 

األجـل ، وتهـدف هـذه االتفاقيـة إلـى تمويـل جزئـي للمصاريـف 

الرأسـمالية وشـراء أراضـي وبنـاء محطات جديـدة باإلضافة إلى 

تمويـل رأس المـال العامـل كمـا تتضمـن هـذة اإلتفاقيـة الجـزء 

المتبقي من إتفاقية الشركة مع البنك األول.

اتفاقيـة   ، 2019م  ديسـمبر   03 بتاريـخ  الشـركة  أبرمـت  كمـا 

مـع  اإلسـالمية(  الشـريعة  مـع  )متوافقـة  مرابحـة  تسـهيالت 

بنـك سـاب بقيمـة )190.000.000 ريـال سـعودي( وذلـك لتمويـل 

90% مـن دخـول الشـركة لإلكتتـاب فـي شـركة أرامكـو بشـرط 

أن يتـم تحديـد مبلـغ التمويـل بنـاًء علـى األسـهم التـي سـيتم 

بالفعـل  تـم تحديـدة  اإلكتتـاب وقـد  للشـركة بعـد  تخصيصهـا 

بقيمـة )26.951.587 ريـال سـعودي( وذلـك بضمان سـند المر 

باإلضافة إلي رهن محفظة األسهم .

كما تم االتفاق مع بنك سـاب أيضًا علي تمويل عقد توريدات 

الشـركة مـن الوقـود لألمـن العـام بمنطقـة مكـة المكرمـة وقد 

أبرمت الشركة عقد بقيمة 208.700.188.27 ريال سعودي مع 

األمـن العـام علـى أن يتـم تمويل جميـع المطالبـات المالية من 

األمـن العـام لحيـن سـداد الفواتير مـن قبل األمـن العام لبنك 

ساب.

قامـت الشـركة فـي سـبتمبر 2020م بسـداد الرصيـد القائـم مـن 

القرض طويل األجل بمبلغ 115.640.942 ريال سعودي.

إتفاقيات بنك الخليج الدولي
اتفاقيـة   ، 2015م  ديسـمبر   13 بتاريـخ  الشـركة  أبرمـت  كمـا 

تسـهيالت مرابحة )متوافقة مع الشريعة اإلسالمية( مع بنك 

الخليـج الدولـي )شـركة مسـاهمة بحرينيـة( بقيمـة )150.000.000 

هـذه  وتتضمـن   ، ألمـر  سـند  بضمـان  وذلـك  سـعودي(  ريـال 

ريـال   50.000.000( بقيمـة  األجـل  متوسـط  قـرض  االتفاقيـة 

سـعودي( وبمـدة تمويـل خمـس سـنوات منها )سـنتين فترة 

سـماح( علـى أن يتـم سـداده مـن خـالل أقسـاط ربـع سـنوية 

متسـاوية القيمـة ، باإلضافـة إلى إصدار خطابـات ضمانات بنكية 

االتفاقيـة  ، وتهـدف هـذه  ريـال سـعودي(   100.000.000( بقيمـة 

إلـى التوسـع في مشـاريع الشـركة ودعم أنشـطتها الرئيسـية 

وشـراء مواقـع جديـدة لبنـاء محطـات وقـود فضـاًل عـن تمويل 

6 سـبتمبر 2018م  الشـركة فـي  العامـل. وقامـت  المـال  رأس 

بتجديـد وتعديـل االتفاقيـة لتصبـح بقيمـة إجماليـة )48.000.000 

ريـال سـعودي( عبـارة عـن ضمانـات دفـع لصالح أرامكـو وذلك 

بضمـان سـند ألمـر. وقـد تـم تجديـد االتفاقيـة فـي 29 أكتوبـر 

2019م بمبلغ 150.000.000 ريال  بجميع شـروطها وإلتزامتها وهي 

أن يتم منح للشـركة )ساسـكو( تمويل بمبلغ )150.000.000 ريال 

سـعودي( منهـم )75.000.000 ريـال سـعودي( قـروض قصيـرة 

األجـل لدعـم رأس المـال العامـل ولسـداد فواتيـر اإليجـارات. 

وأيضـا هنـاك )75.000.000 ريـال سـعودي( عبـارة عـن ضمانـات 

دفع لصالح أرامكو.

شـروطها  بجميـع  2020م  يوليـو   07 فـي  اإلتفاقيـة  جـددت 

وإلتزامتها كما أعاله. 

إتفاقيات بنك الرياض
اتفاقيـة   ، 2015م  ديسـمبر   21 بتاريـخ  الشـركة  أبرمـت  كمـا 

بنـك  مـع  اإلسـالمية(  الشـريعة  مـع  )متوافقـة  تسـهيالت 

الريـاض )شـركة مسـاهمة سـعودية( تتضمـن هـذه االتفاقيـة 

 ، خطابـات ضمانـات بنكيـة بقيمـة )50.000.000 ريـال سـعودي( 

الشـركة  التوسـع فـي مشـاريع  إلـى  االتفاقيـة  وتهـدف هـذه 

 8 بتاريـخ  االتفاقيـة  تعديـل  وتـم  الرئيسـية  أنشـطتها  ودعـم 

مارس 2018م بإضافة تمويل بمبلغ 320 مليون ريال عبارة عن 

)تمويـل طويـل األجـل بقيمـة 235 مليـون ريـال وتمويل قصير 

األجـل بقيمـة 20 مليـون ريـال وإعتمـادات مسـتندية بقيمـة 20 

مليـون ريـال وتحـوط لتثبيـت أسـعار الفائـدة بقيمـة 45 مليون 

ريال( باإلضافة إلى 50 مليون ريال ضمانات بنكية قائمة لتصبح 

القيمة النهائية لالتفاقية 370 مليون ريال وذلك بضمان سند 

ألمـر باإلضافـة إلـى رهـن صكـوك عقاريـة. وقـد قامـت الشـركة 

في 12ديسمبر 2019م بتجديد وتعديل اإلتفاقية  بقيمة إجمالية  

طويـل  )تمويـل  عـن  عبـارة  سـعودي(  ريـال   569.943.000(

قصيـر  وتمويـل  سـعودي  ريـال   334.643.000 بقيمـة  األجـل 

األجـل بقيمـة 120.000.000 ريـال سـعودي وإعتمادات مسـتندية 

بقيمة 20.000.000 ريال سـعودي وتحوط لتثبيت أسـعار الفائدة 

بقيمة 15.300.000 ريال سـعودي( باإلضافة إلى 80 مليون ريال 

ضمانـات بنكيـة قائمـة وذلـك بضمـان سـند ألمـر باإلضافـة إلـى 

رهن صكوك عقارية.

كمـا تـم زيـادة التمويـل قصير األجـل بنفس الشـروط واألحكام 

بقيمة ) 50.000.000 ريال سعودي(.

قامـت الشـركة بتعديل وتجديد اإلتفاقية فـي 11 نوفمبر 2020م  

وتـم االنتهـاء من اإلجراءات و اإلعـالن عنها في تداول بتاريخ 

30 ديسـمبر 2020م حيـث أصبـح إجمالي التمويـل )536.320.000 

ريـال سـعودي( وهـو عبـارة عـن تمويـل طويـل األجـل بقيمـة 

بقيمـة  األجـل  قصيـر  وتمويـل  سـعودي(  ريـال   354.000.000(

)50.000.000 ريـال سـعودي( وضمانـات بنكيـة )130.000.000 ريـال 

ريـال   20.000.000( بقيمـة  مسـتندية  إعتمـادات  و  سـعودي( 

سـعودي( وحـد التحـوط  )12.320.000 ريـال سـعودي( وذلـك 

بضمانات سند ألمر ورهن صكوك عقارية. 

وتـم جدولـة جزء مـن التمويل طويـل األجل بقيمـة )154.000.000 

ريـال سـعودي(  بـدال أن يتـم سـدادها علـى خمـس سـنوات 

سيتم سدادها على 7 سنوات.

إتفاقيات بنك الجزيرة
كمـا أبرمـت الشـركة بتاريـخ 29 يناير 2019م ، اتفاقية تسـهيالت 

مرابحـة )متوافقـة مـع الشـريعة اإلسـالمية( مـع بنـك الجزيـرة 

بقيمـة )150.000.000 ريـال سـعودي( وذلـك بضمـان سـند ألمـر ، 

وتتضمـن هـذه االتفاقية قـرض طويل األجل بقيمـة )100.000.000 

ريـال سـعودي( ،وقـرض قصيـر األجـل بقيمـة )5.000.000 ريـال 

سـعودي( باإلضافـة إلـى إصدار خطابـات ضمانات بنكيـة بقيمة 

)45.000.000 ريـال سـعودي( ، وتهـدف هـذه االتفاقيـة التوسـع 

في مشاريع الشركة ودعم أنشطتها الرئيسية وشراء مواقع 

المـال  رأس  تمويـل  عـن  فضـاًل  وقـود  محطـات  لبنـاء  جديـدة 

العامل وذلك بضمان سند ألمر.

إتفاقيات البنك العربي الوطني
بتاريــخ بنكيــة  تســهيالت  إتفاقيــة  علــى  الشــركة  حصلــت 

06 يونيـو 2020م مـع البنـك العربي الوطنـي بقيمة إجمالية تصل 

إلى )250.000.000 ريال سعودي(، علي أن يكون التمويل طويل 

األجـل بقيمـة )150.000.000 ريـال سـعودي( لتمويـل مشـروعات 

تجديـد وتطويـر المحطـات ، وكذلـك تمويـل قصير األجـل بقيمة 

)100.000.000 ريال سعودي( لتمويل رأس المال العامل وكذلك 

خطابـات ضمـان بقيمـة )75.000.0000 ريال سـعودي( تكون من 

نفس الحد للتمويل القصير األجل.

وتـم االنتهـاء مـن اإلجـراءات الالزمـة واإلعـالن عنهـا والعمـل 

بها فعليًا من تاريخ 28 يونيو 2020م.

إتفاقيه مصرف الراجحي
حصلـت الشـركة علـي إتفاقيـة تسـهيالت بنكيـة متوافقـة مـع 

مصـرف  مـع  2020م  ديسـمبر   17 بتاريـخ  اإلسـالمية   الشـريعه 

الراجحـي بقيمـة إجماليـة تصل إلـي )630.000.000 ريال سـعودي( 

ريـال   200.000.000( األجـل  طويـل  التمويـل  يكـون  أن  علـى 

سعودي( وكذلك تمويل لتسهيالت أخرى بقيمة )250.000.000 

المـال  رأس  لتمويـل  األجـل  قصيـر  وتمويـل  سـعودي(  ريـال 

بنكيـة  وضمانـات  سـعودي(  ريـال   100.000.000( بقيمـة  العامـل 

بقيمة )50.000.000 ريال سـعودي( والتحوط من تقلبات أسـعار 

الفائـدة بقيمة )30.000.000 ريال سـعودي( وذلك بضمان سـند 

ألمر.

وتـم االنتهـاء مـن اإلجـراءات الالزمـة واإلعـالن عنهـا والعمـل 

بها فعليًا وذلك من تاريخ 07 يناير 2021 م.

بسـداد  2020م  سـبتمبر  فـي  الشـركة  قامـت 

الرصيد القائم من القرض طويل األجل بمبلغ

155.640.942
ريال سعودي

البنك السعودي البريطاني

تم تجديد االتفاقية في 07 يوليو 2020م بمبلغ

150.000.000
ريال سعودي

بنك الخليج الدولي

قامت الشركة بتعديل وتجديد اإلتفاقية  وتم 

االنتهـاء مـن اإلجـراءات و اإلعـالن عنهـا فـي 

تداول بتاريخ 30 ديسمبر 2020م

536.320.000
ريال سعودي

بنك الرياض

أبرمت الشركة بتاريخ 06 يونيو 2020م،  بقيمة 

إجمالية تصل إلى

250.000.000
ريال سعودي

البنك العربي الوطني

حصلت الشركة علي إتفاقية تسهيالت بنكية 

وتم االنتهاء من اإلجراءات و اإلعالن عنها 

بتاريخ 07 يناير 2021م

630.000.000
ريال سعودي
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الرصيد في نهاية 2019مالرصيد في نهاية 2020متاريخ القرضالبنك

2013/05/3110.924.00010.924.000مالبنك 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

2019/02/1020.000.00020.000.000مالبنك الفرنسي

15.000.000-2019/08/12مالبنك األهلي

2019/03/2120.000.00020.000.000مبنك الرياض

2018/03/18125.357.143153.214.287مبنك الرياض

2018/08/0528.571.42931.428.573مبنك الرياض

2019/06/247.200.0007.200.000مبنك الرياض

2019/05/282.369.4632.369.463مبنك الرياض

2019/07/224.000.0004.000.000مبنك الرياض

2019/05/287.650.0167.650.016مبنك الرياض

2019/12/0311.989.20011.989.200مبنك الرياض

-2020/03/169.757.605مبنك الرياض

-2020/12/043.814.918مبنك الرياض

-2020/04/2914.400.000مبنك الرياض

-2020/06/153.919.008مبنك الرياض

-2020/09/1715.200.000مبنك الرياض

-2020/10/1420.121.288مبنك الرياض

-2020/02/275.960.000مبنك الرياض

-2020/10/085.692.241مبنك الرياض

10.000.000-2019/12/30مبنك ساب

10.000.000-2019/12/24مبنك ساب

10.000.000-2019/12/01مبنك ساب

20.000.000-2019/11/26مبنك ساب

2019/08/1221.561.27026.951.587مبنك ساب

56.000.918-2018/12/19مبنك ساب

34.406.220-2019/12/15مبنك ساب

1.143.575-2019/12/29مبنك ساب

-2020/12/173.714.202مبنك ساب

1.406.108-2019/12/24مبنك ساب

2.808.974-2019/12/18مبنك ساب

-2020/07/2815.700.000مالبنك العربي

-2020/08/27134.300.000مالبنك العربي

-2020/02/0750.000.000مالبنك العربي

666.877.783666.877.783581.168.921581.168.921اإلجمالياإلجمالي

مستحقات القروضبيان القروض 

حركة القروض

2019م2020مالبيان

168.147.158193.267.282أقل من عام

83.740.710105.414.776من سنة إلى سنتين

271.770.323237.006.382من سنتين إلى خمس سنوات

143.219.59245.480.481أكثر من 5 سنوات

666.877.783581.168.921اإلجمالي

الرصيد في بداية المدة بالشهوراألجلأصل القرضتاريخ اإلصدارالبنك
العام

المسدد خالل 
تاريخ اإلستحقاقالعام

2022/12/31م0 10.924.000 72طويل األجل2015/05/31101.324.000مالفرنسي

2022/12/31م0 39.735.709 78طويل األجل2016/06/3039.735.709مالفرنسى

2022/12/31م0 24.654.233 76طويل األجل2016/08/2924.654.233مالفرنسى

2022/12/31م0 23.274.737 72طويل االجل2016/12/1323.274.737مالفرنسى

2022/12/31م0 18.557.431 72طويل االجل2016/12/2818.557.431مالفرنسى

2022/12/31م0 3.966.562 72طويل االجل2017/01/123.966.562مالفرنسى

2022/12/31م0 13.235.873 72طويل االجل2017/03/2913.235.873مالفرنسى

2022/12/31م0 1.251.455 72طويل االجل2017/08/241.251.455مالفرنسى

2020/09/24م20.000.000 20.000.000 12قصير األجل2019/10/0220.000.000مالفرنسي

2021/09/22م0 0 12قصير األجل3020.000.000-09-2020الفرنسي

2020/02/06م15.000.000 15.000.000 2قصير األجل2019/12/0815.000.000ماألهلي

2020/04/27م10.000.000 0 2قصير األجل2020/02/2510.000.000ماألهلي

2020/06/27م10.000.000 0 2قصير األجل2020/04/2710.000.000ماألهلي

2020/05/17م20.000.000 0 2قصير األجل2020/03/1920.000.000ماألهلي

2020/08/31م20.000.000 0 2قصير األجل2020/05/1720.000.000ماألهلي

2020/06/27م25.000.000 0 2قصير األجل2020/04/2725.000.000ماألهلي

2020/07/28م25.000.000 0 2قصير األجل2020/06/2725.000.000ماألهلي

2020/03/25م20.000.000 20.000.000 4قصير األجل2019/11/2620.000.000مساب

2020/03/30م10.000.000 10.000.000 4قصير األجل10.000.000 2019/12/01مساب

2020/04/22م10.000.000 10.000.000 4قصير األجل10.000.000 2019/12/24مساب

2020/04/28م10.000.000 10.000.000 4قصير األجل2019/12/3010.000.000مساب

2020/06/11م20.000.000 0 4قصير األجل2020/02/1220.000.000مساب

2020/06/28م5.000.000 0 3قصير األجل5.000.000 2020/03/18مساب

2020/06/28م15.000.000 0 3قصير األجل2020/03/3015.000.000مساب

2020/06/01 م20.000.000 0 3قصير األجل2020/04/0120.000.000مساب

2020/04/28م10.000.000   1قصير األجل10.000.000 2020/04/01مساب

2020/06/28م13.000.000 0 3قصير األجل13.000.000 2020/04/09مساب

2020/07/09 م75.000.000 0  3قصير األجل75.000.000 2020/04/28 مساب

2020/09/27 م13.000.000 0 1قصير األجل13.000.000 2020/06/28مساب

2020/09/27 م15.000.000  1قصير األجل15.000.000 2020/06/28 مساب

2020/11/05م2.909.221 0 4قصير األجل2.909.221 2020/07/15مساب
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الرصيد في بداية المدة بالشهوراألجلأصل القرضتاريخ اإلصدارالبنك
العام

المسدد خالل 
تاريخ اإلستحقاقالعام

2020/11/05م2.408.223 0 4قصير األجل2.408.223 2020/07/15مساب

23-11-25.000.0002020 0 3قصير األجل2020/08/2525.000.000مساب

2020/11/05م4.041.090 0 2قصير األجل2020/08/254.041.090مساب

2020/11/05م3.572.777 0 1قصير األجل3.572.777 2020/09/22مساب

2020/12/07م4.039.666 0 1قصير األجل4.039.666 2020/10/18مساب

2020/12/10م4.149.434 0 1قصير األجل2020/11/274.149.434مساب

2021/03/17م0 0 3قصير األجل2020/12/173.714.203مساب

2020/12/08م5.390.317 26.951.587 60طويل األجل2019/12/0826.951.587مساب

2025/08/31م56.000.918 56.000.918 84طويل األجل2018/12/1958.962.882مساب

2025/08/31م1.406.108 1.406.108 84طويل األجل2019/12/241.406.108مساب

2025/08/31م2.808.974 2.808.974 84طويل األجل2019/12/182.808.974مساب

2025/08/31م34.406.221 34.406.221 84طويل األجل2019/12/1534.406.221مساب

2020/07/01م1.143.575 1.143.575 6طويل األجل2019/12/291.143.575مساب-االول

2025/08/31م3.333.172 0 84طويل األجل2020/01/233.333.172 مساب

2025/08/31م6.409.748 0 84طويل األجل2020/02/126.409.748 مساب

2025/08/31م3.326.997 0 84طويل األجل2020/02/163.326.997 مساب

2025/08/31م1.340.544 0 84طويل األجل2020/03/101.340.544 مساب

2023/03/12م0 11.989.200 84طويل األجل2019/03/1211.989.200مالرياض

2023/05/28م0 2.369.463 84طويل األجل2019/05/282.369.463مالرياض

2023/05/28م0 7.650.019 84طويل األجل2019/05/287.650.019مالرياض

2023/06/24م0 7.200.000 84طويل األجل2019/06/247.200.000مالرياض

2023/07/22م0 4.000.000 84طويل األجل2019/07/224.000.000مالرياض

2023/05/28م0 0 84طويل األجل2020/03/169.757.602مالرياض

2023/05/28م0 0 84طويل األجل2020/04/123.814.918مالرياض

2023/05/28م0 0 84طويل األجل2020/04/2914.400.000مالرياض

2023/05/28م0 0 84طويل األجل2020/06/153.919.008مالرياض

2023/05/28م0 0 84طويل األجل2020/09/1715.200.000مالرياض

2023/05/28م0 0 84طويل األجل2020/10/1420.121.288مالرياض

2023/05/28م0 0 84طويل األجل2020/02/275.960.000مالرياض

2027/09/18م27.857.142 153.214.285 84طويل االجل2018/03/18195.000.000مالرياض

2027/09/18م2.857.142 31.428.571 84طويل االجل2018/05/0840.000.000مالرياض

2020/03/16م20.000.000 20.000.000 11قصير االجل2019/03/2120.000.000مالرياض

2021/03/11م0 0 12قصير االجل2020/03/1820.000.000مالرياض

2021/08/05م0 0 12قصير االجل2020/08/105.692.241مالرياض

2027/01/13م0 0 48طويل األجل2020/07/2815.700.000مالعربي

2027/01/13م0 0 48طويل األجل2020/08/27134.300.000مالعربي

2021/07/01م0 0 12قصير االجل2020/07/0250.000.000مالعربي

593.401.269 581.168.921 1.403.998.161اإلجمالي

األصول المرهونة

ضمانات أخرى

الضمانالجهةالموقع

رهنبنك الرياضمحطة بصك رقم 310119026540 بالرياض

رهنبنك الرياضمحطة بصك رقم 910119026537 بالرياض

رهنبنك الرياضمحطة بصك رقم 332410000110 بالجبيل

رهنبنك الرياضمحطة بصك رقم 230607003775 بالقطيف

رهنبنك الرياضمحطة بصك رقم 310119026539 بالرياض

رهنبنك الرياضمحطة بصك رقم 310119026536 بالرياض

رهنبنك الرياضمحطة بصك رقم 910124004995 بالرياض

الضمانالبنك

سند ألمر بقيمة 523.200.000 ريال البنك السعودي الفرنسي

سند ألمر بقيمة 72.875.000  ريالالبنك األهلي التجاري

سند ألمر بقيمة 190.000.000 ريالالبنك السعودي البريطاني

سند ألمر بقيمة 150.000.000 ريالبنك الخليج الدولي

سند ألمر بقيمة 165.000.000 ريالبنك الجزيرة

سند ألمر بقيمة 238.000.000  ريالبنك الرياض

سند ألمر بقيمة 235.300.000  ريالبنك الرياض

سند ألمر بقيمة 389.274.000  ريالبنك الرياض

سند ألمر بقيمة 250.000.000  ريالالبنك العربي

سندات ألمر بقيمة  700.020.672 ريالمصرف الراجحي

أدوات الدين   
لم تصدر الشركة أو أي من شركاتها التابعة أسهم أو أدوات دين. 
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قطاع العمليات 
ويحـوي  الشـركة،  فـي  الرئيسـية  القطاعـات  أهـم  مـن  وهـو 

منتجاتهـا األساسـية والتـي تقـدم لعمالئهـا مـن خـالل )274( 

موقع : تنقسـم إلى )229( محطة وإسـتراحة يتم تشـغيلها عن 

طريق الشركة و)3( مواقع مشغلة من الغير ، وذلك باإلضافة 

إلـى عـدد )14( موقعـًا متوقفـة للتطويـر أو تحت اإلنشـاء وعدد 

)21( موقعـًا تحـت إجـراءات مـا قبـل اإلنشـاء و )7( مواقـع تـم 

إيقافهـم إلنحـراف الطريـق عنهـم أو عـدم الجـدوى االقتصادية 

لتشغيلهم في الوقت الحالي.

وفـي ظـل اإلجراءات االحترازيـة والتدابير الوقائيـة المتخذة من 

قبـل الجهـات المختصـة للسـيطرة والحـد مـن إنتشـار فيـروس 

كورونـا المسـتجد بالمملكـة العربيـة السـعودية، فقـد تأثـر هذا 

القطـاع بشـكل مباشـر باإلجـراءات اإلحترازيـة المتخـذة بكافـة 

أنحـاء المملكـة بمـا فـي ذلـك إجـراءات حظـر التجـوال وأوقاتـه 

المفروضة في بعض مدن ومناطق المملكة.

وخـالل عـام 2020م قـدم قطـاع العمليـات خدماتـه لمـا يقـارب 

مـن 23.7 مليـون مركبـة بإنخفـاض مقـداره 5.97% عـن العـام 

السـابق ، وعـدد 122 مليـون عميـل بإنخفـاض مقـداره %5.53 

عـن العـام السـابق والناتـج بشـكل مباشـر بسـبب اإلجـراءات 

اإلحترازية المتخذة  للحد من إنتشار فيروس كورونا.
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ويتولـى قطـاع العمليـات إدارة كافة محطات الوقـود بالمملكة 

ويقدم الخدمات التالية:

خدمات المحروقات

إخطـار  إسـتالمها  عـن  الشـركة  أعلنـت  2019م  أكتوبـر   01 فـي 

لجـان  )إحـدى  الوقـود  الوطنيـة لشـركات محطـات  اللجنـة  مـن 

مجلـس الغـرف السـعودية( مفـاده موافقـة وزارة الطاقـة على 

زيـادة هامـش الربـح لمحطـات الوقـود ومراكـز الخدمـة التابعـة 

الشـؤون  تأهيـل مـن وزارة  الحاصلـة علـى شـهادة  للشـركات 

البلديـة والقرويـة ليصبـح هامـش الربـح الجديد )15 هللـة للبنزين 

بـداًل عـن 9 هلـالت للتـر ، و5 هلـالت للديـزل بـداًل عـن 3.5 هللة 

للتـر( مؤكـدًة علـى عـدم تأثـر أسـعار بيـع التجزئة فـي المحطات 

علـى المسـتهلك النهائـي. وأن هذا التعديـل في هامش الربح 

يأتي حرصًا من وزارة الطاقة على إستمرار تطوير قطاع محطات 

الوقـود في المملكة وتحفيزَا لشـركات محطـات الوقود ومراكز 

الخدمـة علـى رفـع مسـتوى جـودة الخدمـات المقدمـة فـي هذا 

القطـاع وتأكيـدًا لـدور اللجنة الوطنية لشـركات محطات الوقود 

الخدمـة  مسـتوى  رفـع  فـي  السـعودية  الغـرف  مجلـس  فـي 

المقدمـة فـي  الخدمـات  الجـودة فـي  بأعلـى معاييـر  واإللتـزام 

محطات الوقود ومراكز الخدمة.

حيـث أوضحـت وزارة الطاقـة فـي خطابهـا إلـى مجلـس الغـرف 

السـعودية بـأن شـركة أرامكـو سـتقوم بتطبيق هامـش الربح 

الجديـد لمحطـات الوقـود ومراكـز الخدمـة الملتزمة بإشـتراطات 

التأهيـل الصـادرة مـن وزارة الشـؤون البلدية والقرويـة ، كما أن 

الوزارة سـتقوم بالتنسـيق مع وزارة الشـؤون البلدية والقروية 

فيمـا يخـص أي تعديل أو إضافة على قائمة الشـركات المؤهلة 

الصـادرة مـن وزارة الشـؤون البلديـة والقرويـة ، وسـيتم منـح 

الشركات التي يتم تأهيلها مستقباًل هامش الربح الجديد بداية 

من الشـهر الميالدي التالي لحصولها على شـهادة التأهيل من 

توزيعات األرباح 
الشـركة األسـاس  )الخمسـون( مـن نظـام  للمـادة  وفقـًا 

"توزيع األرباح" توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على 

الوجه التالي:

• يُجنـب )10%( مـن صافـي األربـاح لتكـون اإلحتياطـي النظامـي 

للشـركة ويجـوز أن تقـرر الجمعيـة العامـة العاديـة وقـف هـذا 

التجنيـب متـى بلـغ اإلحتياطـي المذكـور )30%( مـن رأس المـال 

المدفوع.

• للجمعيـة العامـة العاديـة بنـاًء علـى إقتراح مجلـس اإلدارة أن 

تجنب نسبة معينة من صافي األرباح لتكوين إحتياطي اتفاقي 

يخصص لدعم المركز المالي للشركة.

• للجمعيـة العامـة العاديـة أن تقـرر تكويـن إحتياطيـات أخـرى ، 

وذلـك بالقـدر الذي يحقق مصلحة الشـركة أو يكفل توزيع أرباح 

المذكـورة  . وللجمعيـة  المسـاهمين  ثابتـة قـدر اإلمـكان علـى 

كذلـك أن تقتطـع من صافي األرباح مبالغ إلنشـاء مؤسسـات 

اجتماعيـة لعاملـي الشـركة أو لمعاونة ما يكـون قائمًا من هذه 

المؤسسات.

• يـوزع مـن الباقـي بعـد ذلـك علـى المسـاهمين نسـبة ال تقل 

)3%( من رأس المال المدفوع.

• مـع مراعـاة األحـكام المقررة فـي المادة )الثامنة والعشـرون( 

مـن نظـام الشـركة األسـاس ، يخصـص بعـد مـا تقدم نسـبة ال 

تزيـد عـن )10%( مـن الباقـي لمكافـآت مجلـس اإلدارة ، علـى أن 

يكـون إسـتحقاق هـذه المكافـأة متناسـبًا مـع عـدد الجلسـات 

التي يحضرها العضو.

الشـركة  نظـام  مـن  والخمسـون(  )الحاديـة  للمـادة  وفقـًا 

األساس "األرباح المرحلية":

• لمجلـس إدارة الشـركة صالحيـة إقـرار صـرف األربـاح المرحليـة 

على مسـاهميها بشـكل ربع سـنوي أو نصف سنوي إذا سمح 

وضـع الشـركة المالـي وتوفـرت السـيولة لديهـا وفقـًا للضوابـط 

واإلجراءات التي تضعها الجهات المختصة.

الشـركة  نظـام  مـن  والخمسـون(  )الثانيـة  للمـادة  وفقـًا 

األساس "إستحقاق األرباح":

الجمعيـة  لقـرار  المسـاهم حصتـه فـي األربـاح وفقـًا  • يسـتحق 

العامـة فـي هـذا الشـأن ويبيـن القرار تاريـخ اإلسـتحقاق وتاريخ 

التوزيـع وتكـون أحقية األرباح لمالكي األسـهم المسـجلين في 

سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لإلستحقاق.

الشـركة  نظـام  مـن  والخمسـون(  )الثالثـة  للمـادة  وفقـًا 

األساس "توزيع األرباح لألسهم الممتازة":

• إذا لـم تـوزع أربـاح عـن أي سـنة ماليـة ، فإنـه ال يجـوز توزيـع 

أربـاح عـن  السـنوات التاليـة إال بعـد دفـع النسـبة المشـار إليها 

فـي المـادة )العاشـرة( مـن نظـام الشـركة األسـاس ألصحـاب 

األسهم الممتازة عن هذه السنة.

• إذا فشـلت الشـركة فـي دفـع هـذه النسـبة مـن األربـاح لمدة 

ثـالث سـنوات متتاليـة ، فإنـه يجـوز للجمعيـة الخاصـة ألصحـاب 

األسـهم الممتـازة أن تقـرر إمـا حضورهـم اجتماعـات الجمعيـة 

العامـة للشـركة والمشـاركة فـي التصويـت ، أو تعييـن ممثلين 

عنهـم فـي مجلـس اإلدارة بمـا يتناسـب مـع قيمـة أسـهمهم 

فـي رأس المـال ، وذلـك إلـى أن تتمكـن الشـركة مـن دفع كل 

أربـاح األولوية المخصصة ألصحاب هذه األسـهم عن السـنوات 

السابقة.

وسياسـة  األسـاس  الشـركة  النظـام  علـى  اإلطـالع  يمكـن   •

توزيـع أربـاح األسـهم بموقـع الشـركة اإللكترونـي علـى الرابـط 

.)www.sasco.com.sa(

يوضـح الجـدول التالـي األربـاح الموزعـة للمسـاهمين منـذ عـام 

2010م:

التوزيعات النقدية

)ريـال/سهم(عن العام

20100.50م

20110.50م

20120.50م

20130.75م

20141.50م

20150.50م

20170.50م

20180.50م

20191.00م
0.40مرحلية حتى 30 سبتمبر 2020م

*أوصـى مجلـس اإلدارة بتاريـخ 25 مـارس 2021م بتوزيع أرباح إضافيـة عن عام 2020م 

بمقدار 0.20 ريال للسهم الواحد بعد موافقة الجمعية العامة للمساهمين القادمة.

اإلنحرافات عن تطبيق معايير محاسبية 
معايير المحاسبة المتبعة بالمملكة العربية السعودية

الهيئـة  مـن  المعتمـدة  المحاسـبة  معاييـر  الشـركة  تطبـق 

السـعودية للمحاسـبين القانونييـن وال يوجـد أي إنحـراف عـن 

تطبيق تلك المعايير.

)IFRS( معايير المحاسبة الدولية

إشـارة إلـى خطـاب هيئة السـوق الماليـة رقـم ص/15/12231/1 

والخـاص  2015/08/12م  الموافـق  1436/10/27هــ  فـي  الصـادر 

بتعميم هيئة السـوق المالية رقم 2978/4 في 2014/03/25م 

علـى   )IFRS( الدوليـة  المحاسـبة  معاييـر  بتطبيـق  والخـاص 

القوائـم الماليـة للشـركات المدرجـة فـي السـوق الماليـة إعتبارًا 

مـن 2017/01/01م وفقـًا للمعاييـر الدوليـة المعتمـدة مـن الهيئة 

السـعودية للمحاسـبين القانونيين ، فإن الشركة تقوم بإصدار 

كافة قوائمها المالية األولية والسنوية وفقًا لمعايير المحاسبة 

الدولية  )IFRS( منذ قرار التطبيق.

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

تقرير مراقب الحسابات 
أصـدر مراقـب الحسـابات للشـركة تقريـره عـن القوائـم الماليـة 

للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بدون أي تحفظات، وتم 

ذكر أمر آخر ضمن تقريره )تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة 

آخـر  للمجموعـة كمـا فـي 31 ديسـمبر 2019م مـن قبـل مراجـع 

والـذي أبـدى رأيًا غير متحفـظ في تلك القوائـم المالية الموحدة 

بتاريخ 31 مارس 2020م(.

نغطي أكثر من

5 آالف كيلومتر

نخدم أكثر من 

122 مليون عميل

يجنب

10% مـن صافـي األربـاح كإحتياطـي 
نظامي

نخدم أكثر من 

23 مليون مركبة

أكثر من 

151 مصلى ومسجد
مساجد بسعة استيعابية ألكثر من  

14 ألف مصلي

بنزين

95

بنزين

91

ديزل
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العمـل  إيقـاف  سـيتم  كمـا  والقرويـة،  البلديـة  الشـؤون  وزارة 

بالهامـش الجديـد للشـركات التي تم سـحب التأهيـل منها من 

قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وفـي 4 فبرايـر 2020م إعلنـت الشـركة بأنـه قـد تـم بـدء الحجـز 

علـى الكميـات المطلوبـة من شـركة أرامكو بالهامـش الجديد ، 

وبالتالـي إسـتلمت الشـركة بتاريـخ 13/ 05 /2020م مـن شـركة 

أرامكـو إشـعارًا يفيـد بقيمـة األثـر الرجعـي المسـتحق للشـركة 

والبالـغ 112 مليـون ريـال شـامل ضريبـة القيمـة المضافـة وهـو 

يمثـل مسـتحقات الشـركة مـن األثـر الرجعـي للفتـرة مـن 23 

أغسـطس 2018م وحتى 01 فبراير 2020م حسـب ما تم إثباته في 

القوائم المالية السنوية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 

والقوائم المالية األولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2020م.

ويدخل في هامش الربح العديد من المصاريف والتكاليف التي 

تتحملها الشركة ، أهمها:

تكلفة النقل ذات العالقة الطردية مع زيادة أسعار الديزل.• 

فـي •  المسـتخدمة  الحديثـة  التكنولوجيـا  وسـائل  تكلفـة 

.RFIDالمحطات مثل برنامج كنترول و

تكاليف تشغيل المحطات نتيجة اإلستمرار في إرتفاع قيمة • 

أسـعار الطاقـة للخدمات من كهرباء ومـا يتبعها من أعمال 

لوجستية وصيانة وعمالة.

تكلفة المياه.• 

وفقـًا •  الخدمـات  مسـتوى  وتحسـين  تطويـر  تكاليـف 

والخاصـة  والقرويـة  البلديـة  الشـئون  وزارة  الشـتراطات 

بالشركات المؤهلة إلدارة محطات الوقود.

تكلفة العمالة المتزايدة.• 

تكلفـة التبخـر الناتجـة أثنـاء النقـل مـن محطـات أرامكـو إلـى • 

موقع التفريغ بالمحطة.

تكلفة الفاقد من التبخر في خزان الوقود بالمحطة.• 

تكاليف الضمانات البنكية الصادرة إلى شركة أرامكو.• 

أرامكـو  شـركة  أعلنـت  فقـد  الوقـود،  ألسـعار  بالنسـبة  أمـا 

السعودية في فبراير 2020م عن تعديل فترة المراجعة الدورية 

ألسـعار البنزيـن مـن ربـع سـنوي إلى شـهري ابتداًء من شـهر 

فبرايـر  2020م، وسـيكون التعديـل فـي اليـوم العاشـر مـن كل 

شهر ميالدي والتطبيق يكون صباح اليوم الحادي عشر، وذلك 

وفقًا إلجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، 

علمـًا بـأن األسـعار المحلية للبنزين قابلة للتغييـر تبعًا للتغيرات 

في أسعار التصدير من المملكة إلى األسواق العالمية.

والرسـم التالي يوضح تغير أسـعار الوقود الشهري خالل العام 

الحالي بالمملكة العربية السعودية كالتالي:

للمسـتهلك  المحروقـات  لبيـع  المعتمـدة  للتسـعيرة  ووفقـًا 

فـي المـدن والمحافظـات التـي يوجـد فيها مسـتودعات تخزين 

لشـركة أرامكـو السـعودية وفـي حـدود دائـرة نصـف قطرها 50 

كيلومتـر مـن تلك المسـتودعات تكون األسـعار حسـب ما هو 

موضح أعاله ، أما بالنسبة للمدن والمحافظات والمراكز األخرى 

السـعودية  أرامكـو  لشـركة  مسـتودعات  بهـا  يوجـد  ال  التـي 

فيضـاف إلى أسـعار البيع المحددة للمسـتهلك أجـور النقل من 

أقـرب مسـتودع يفترض التـزود بالمحروقات منه وذلك بإضافة 

ريــال/ و)0.01815(  المعبـدة  للطـرق  ريــال/لتر/كم   )0.01395(

لتر/كـم للطـرق غيـر المعبـدة مـن أقـرب مسـتودعات لشـركة 

أرامكـو السـعودية علـى أن يتـم ذلك من خالل اللجـان المحلية 

المختصة.
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 التأجير
يقـوم قطـاع العمليات ومن خـالل إدارات مختصة بكل منطقة 
بالقيـام بتأجيـر بعـض األنشـطة التجاريـة مـن مطاعـم ، وورش 
الزيـوت واإلطـارات وغيرهـا مـن  ، وخدمـات  السـيارات  صيانـة 

المحالت التجارية التي تقدم الخدمة للعمالء والمسافرين.
كمـا اسـتمرت الشـركة بتوقيـع عقـود شـراكة اسـتراتيجية مع 
العديـد مـن الشـركات العالميـة والمحليـة المختصـة بتشـغيل 
المطاعـم والمقاهـي وصيانـة السـيارات مـن أجـل إدارة بعـض 
مرافـق مواقعهـا ، وكان لذلـك أثـر إيجابـي فـي تقديـم خدمـة 
متكاملـة وبجـودة عاليـة أدت إلى زيادة رضا العمـالء بمواقعها 

بجميع أنحاء المملكة.

خدمات المطاعم
أولويـات اسـتراتيجية الشـركة باسـتقطاب الشـركات  حسـب 
المتخصصـة فـي مجـال إدارة المطاعـم وتقليـص عـدد المطاعـم 
وتقديـم  المقدمـة  الخدمـة  تحسـين  أجـل  مـن  تديرهـا  التـي 
تجربـة فريـدة وتحقيـق نقلـة نوعيـة لتعزيـز رضـا العمـالء وتمييز 
الشـركة لتكون الرائدة فـي مجالها والنهوض بقطاع المحطات 
مـن  العديـد  الشـركة  وقعـت  فقـد   ، بالمملكـة  واالسـتراحات 
االتفاقيـات مـع شـركات المطاعـم العالميـة والمحليـة لتقـدم 
خدماتهـا فـي العديـد مـن مواقـع الشـركة داخل وخـارج المدن 
تقـدم  مطاعـم  خـالل  مـن  وذلـك   ، الحدوديـة  المنافـذ  وعلـى 

خدمات مالئمة لعمالء الشركة على إختالف أذواقهم. 

خدمات الحجاج والمعتمرين
وذلـك مـن خالل اسـتراحاتها ومحطاتها التـي تقع على المنافذ 
الحدوديـة بالمملكـة باإلضافـة إلـى شـبكة مواقع الشـركة التي 
تنتشـر فـي جميـع الطـرق السـريعة وخصوصـًا التـي تربـط بيـن 
األراضـي المقدسـة )مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة( ، حيـث 
علـى  للشـركة  التابعـة  واالسـتراحات  المحطـات  أهـم  تنتشـر 

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.• 

وخـالل عـام 2020م وقامـت الشـركة بخدمـة أكثـر مـن 700 ألـف 
حـاج ومعتمر سـواًء كانـوا من داخل المملكـة أو خارجها، ويأتي 
ذلك اإلنخفاض بسـبب اإلجراءات اإلحترازية المتخذة  للحد من 

إنتشار فيروس كورونا.

مساحات تأجيرية أكثر من 

165 ألف متر مربع
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اإليرادات الجغرافيةالحجاج والمعتمرين

لقطاع العمليات

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

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

2019م2020م2019م2020م2019م2020م2019م2020م2019م2020م

1.962.367.3632.275.470.751%91.86%91.65)1.824.848.906()2.146.011.328(137.518.457129.459.423%91.52%81.63

2020م2019م2018م2017م2016م

939.405.0521.034.959.6621.851.348.3892.275.470.7511.962.367.363

%2019م%2020مالقطاع

40.37%36.87918.547.868%723.560.966المنطقة الوسطى

6.11%6.81138.992.048%133.601.633المنطقة الشمالية

21.66%20.49492.918.188%401.999.045المنطقة الشرقية

24.49%26.12557.195.629%512.574.682المنطقة الغربية

3.41%4.3777.634.545%85.726.512المنطقة  الجنوبية

3.96%5.3590.182.473%104.904.494 منطقة القصيم

100%1002.275.470.751%1.962.367.363اإلجمــــــــــالي

يوضح الجدول التالي تحليل اإليرادات لقطاع العمليات للخمس سنوات الماضية 

كما يلي:

يوضح الجدول التالي تحليل اإليرادات على مستوى المناطق كما يلي:

قطاع العمليات
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شركة نخلة ساسكو

شـركة ذات مسـؤولية محـدودة )شـركة شـخص واحـد( يبلـغ 

رأس مالهـا 500 ألـف ريـال سـعودي مقسـم إلـى 50 ألـف حصـة 

نقدية متسـاوية قيمة كل حصة 10 ريال سـعودي، حيث تمتلك 

الشـركة السـعودية لخدمـات السـيارات والمعـدات ساسـكو 

نسبة 100% من رأس مالها.

وتقـدم الشـركة خدمـة التموينـات مـن خـالل )نخلـة ساسـكو( 

التـي تـم إفتتـاح عـدد )6( فـروع منهـا خـالل عـام 2020م ليبلـغ 

إجمالـي عدد فروع )نخلة ساسـكو( العاملـة بنهاية العام )85( 

فرعًا في مختلف مناطق المملكة منها عدد )3( مواقع بمدينة 

الريـاض خـارج محطـات الوقـود الخاصة بالشـركة، وذلك بعد أن 

تم استبعاد عدد )1( فرع خالل عام 2020م.

وفـي ظـل اإلجراءات االحترازيـة والتدابير الوقائيـة المتخذة من 

قبـل الجهـات المختصـة للسـيطرة والحـد مـن إنتشـار فيـروس 

كورونـا المسـتجد بالمملكـة العربيـة السـعودية، فقـد إنخفـض 

معـدل إيـراد المتـر المربـع في شـركة نخلة ساسـكو خالل عام 

2020م عن ما كان عليه في عام 2019م ليصل كمتوسـط لكافة 

المواقـع مبلـغ 42.71 ريـال، كمـا بلـغ التغيـر فـي سـلة العميـل 

نسبة قدرها 15.79% ليرتفع من 22.42 ريال في عام 2019م إلى 

25.96 ريال في عام 2020م.

األصنـاف  مـن  متكاملـة  سـلة  علـى  ساسـكو(  )نخلـة  وتحتـوي 

التـي تمـت دراسـتها بعنايـة للوفـاء باحتياجـات عمالئنـا سـواًء 

المركبـات  سـائقي  أو  المـدن  بيـن  الطـرق  علـى  المسـافرين 

والركاب داخل المدن . وأهم 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.• 

وتقـدم شـركة نخلة ساسـكو خدمة القهوة مـن خالل )مقهى 

نخلـة( الـذي يقـدم كافـة أنـواع القهـوة والمشـروبات السـاخنة 

باإلضافـة إلـى مجموعـة مـن المأكـوالت الخفيفـة والمعجنـات ، 

وتبلغ فروع مقهى نخلة بنهاية عام 2020م عدد )7( فروع.

ومن أجل تقديم خدمة أفضل في هذا المجال ، قامت الشركة 

بالتعاقـد مـع كبرى شـركات القهوة العالميـة لتقديم خدماتها 

من خالل مواقعها المنتشرة في أنحاء المملكة.

وقد حصلت شـركة نخلة ساسـكو على حق إمتياز حصري داخل 

محطاتهـا مـن شـركة واينـز كافيـه، حيـث تـم إفتتـاح )4( فـروع 

للشـركة داخـل مدينـة الرياض في كل من محطـة طريق المطار 

رقـم 1، ومحطـة طريـق المطار رقـم 2، ومحطة طريـق المطار رقم 

3، ومحطة الشركة على طريق التخصصي.
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عدد فروع نخلة ساسكو

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

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

2019م2020م2019م2020م2019م2020م2019م2020م2019م2020م

177.764.725213.774.890%8.32%8.61)178.288.364()200.395.749()523.639(13.379.141)%0.35(%8.54
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إجمالي إيراد القطاع
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نمو إيرادات شركة نخلة ساسكو

معدل النمو السنوي المركب           %4.97

%2019م%2020مالقطاع

61.73%63.57131.978.891%113.009.303المنطقة الوسطى

5.09%4.9410.872.620%8.778.754المنطقة الشمالية

13.50%12.8828.851.653%22.898.919المنطقة الشرقية

19.28%17.3341.208.753%30.809.351المنطقة الغربية

0.40%1.28862.973%2.268.399المنطقة  الجنوبية

100%100213.774.890%177.764.725اإلجمــــــــــالي

يوضح الجدول التالي تحليل اإليرادات على مستوى المناطق كما يلي:

اإليرادات الجغرافية

لشركة نخلة ساسكو
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شركة واحة ساسكو

شـركة واحة ساسـكو شركة ذات مسـؤولية محدودة )شركة 

سـعودي  ريـال  مالييـن   5 قـدره  مـال  بـرأس  واحـد(  شـخص 

مقسـم إلـى 50 ألـف حصـة نقديـة متسـاوية قيمـة كل حصـة 100 

ريال سعودي.

والمعـدات  السـيارات  لخدمـات  السـعودية  الشـركة  وتمتلـك 

ساسـكو نسـبة 100% مـن رأس مالهـا ، وقـد تـم تأسـيس هـذه 

الشـركة مـن أجـل إدارة هذا النشـاط باسـتقاللية تامـة لتحقيق 

أفضل عائد منه.

وتقـوم شـركة واحـة ساسـكو بـإدارة كافـة موتيـالت الشـركة 

المنتشـرة بمواقعهـا بجميـع أنحاء المملكـة ، حيث وضعت في 

اسـتراتيجيتها تطويـر هـذه الموتيـالت لتحمل عالمتهـا التجارية 

»موتيل واحة«.

 وخـالل عـام 2020م تـم إعـادة تشـغيل موتيـل محطـة رضـوان 

العالمـة  تحمـل  التـي  الموتيـالت  عـدد  ليصبـح  التطويـر   بعـد 

التجارية »موتيل واحة« عشرة موتيالت.

يحتـوي فنـدق »سـوبر 8« الواقـع علـى طريـق الثمامـة بمدينـة 

لتقديـم  مطعـم  و  عـاٍل  مسـتوى  ذات  غـرف  علـى  الريـاض 

الوجبات وقاعات لالجتماعات باإلضافة إلى صالة رياضية.
واحة  ساسكوسوبر 8
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يوضح الجدول أدناه أهم النتائج المالية على مستوى شركة واحة ساسكو ونسبة مساهمتها في اإليرادات وهامش الدخل مقارنة بالعام المالي السابق كما يلي:

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

2019م2020م2019م2020م2019م2020م2019م2020م2019م2020م

4.541.2895.459.311%0.21%0.22)3.644.907()4.908.776(896.382550.535%0.60%0.35
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%2019م%2020مالقطاع

62.99%59.533.438.613%2.703.491المنطقة الوسطى

8.34%5.99455.180%271.875المنطقة الشمالية

23.56%25.801.286.350%1.171.853المنطقة الشرقية

2.98%7.68162.826%348.686المنطقة الغربية

2.13%1.00116.342%45.384منطقة القصيم

100%1005.459.311%4.541.289اإلجمــــــــــالي

يوضح الجدول التالي تحليل اإليرادات على مستوى المناطق كما يلي:

اإليرادات الجغرافية لشركة واحة ساسكو

 القصيم
%1.00

 الغربية
%7.68

 الوسطى
%59.53

 الشمالية
 الشرقية%5.99

%25.80
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شركة اسطول النقل

شـركة ذات مسـؤولية محـدودة )شـركة شـخص واحـد( يبلـغ 

رأس مالهـا 5 مالييـن ريـال سـعودي مقسـم إلـى 50 ألف حصة 

نقديـة متسـاوية قيمـة كل حصـة 100 ريـال سـعودي وتمتلـك 

الشـركة السـعودية لخدمـات السـيارات والمعـدات ساسـكو 

نسبة 100% من رأس مالها ، وتعتبر الشركة مؤهلة في كل من 

شركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء.

وتقـوم الشـركة بتقديـم خدمة النقـل لمواقع قطـاع العمليات 

بشـركة ساسـكو )نقـل الوقـود ، نقـل الميـاه ، الصـرف الصحي( 

لعـدد  بضائـع(   ، )وقـود  النقـل  خدمـات  تقديـم  إلـى  باإلضافـة 

مـن شـركات التجزئـة والتوزيـع الكبـرى ، باإلضافـة إلـى توسـع 

نشـاطها ليشـمل النقـل الجـاف عـن طريـق برادات وسـطحات 

مخصصة لكافة األغراض.

إدارة  مبانـي  يضـم  الريـاض  بمنطقـة  متكامـل  مقـر  وللشـركة 

االسـطول وورشـة متكاملة لصيانة الناقالت باإلضافة إلى فرع 

فـي المنطقـة الشـرقية وآخر فـي المنطقة الغربيـة ، حيث تعتبر 

هذه الفروع نقطة إلنطالق شاحنات الشركة.

وفـي نهايـة عـام 2020م ، بلـغ حجـم االسـطول عـدد )140( ناقلة 

مقابـل عـدد )127( ناقلـة فـي نهايـة عـام 2019م، وعـدد )152( 

مقطـورة فـي نهاية عام 2020م مقابل عدد )143( مقطورة في 

عام 2019م.

اسـطول  شـركة  لناقـالت  المقطوعـة  المسـافة  بلغـت  وقـد 

النقـل خـالل العـام الحالـي مـن أجـل تقديـم الخدمـة لعمالئهـا 

أكثر من 15.8 مليون كلم مقابل 15 مليون كلم لعام 2019م أي 

بنسبة زيادة قدرها %5.33.

من أجل خدمة العمالء قطعنا أكثر من  

15.8 مليون كيلومتر
أكثر من 

55.9  ألف رحلة تم 
تنفيذها  عبر أسطولنا

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

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

2019م2020م2019م2020م2019م2020م2019م2020م2019م2020م

29.598.04129.156.246%1.39%1.17)22.753.020()21.384.722(6.845.0217.771.524%4.57%4.96

اللترات المنقولةشركة اسطول النقل
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معدل النمو السنوي المركب %8.52
تعتبر إيرادات شركة اسطول النقل

متداخلة مع قطاع العمليات جغرافيًا.
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شركة النادي السعودي للسيارات - ساتا
ذات  شـركة  سـاتا  للسـيارات  السـعودي  النـادي  شـركة 
مسؤولية محدودة )شركة شخص واحد( برأس مال قدره 500 
ألـف ريـال سـعودي مقسـم إلى 50 ألـف حصة نقدية متسـاوية 
قيمـة كل حصـة 10 ريال سـعودي وتمتلك الشـركة السـعودية 
لخدمـات السـيارات والمعـدات ساسـكو نسـبة 100% مـن رأس 

مالها.

تمتلك شـركة النادي السـعودي للسيارات ترخيص من االتحاد 
)التربتيـك(  الجمركـي  العبـور  للسـيارات إلصـدار دفاتـر  الدولـي 
وتعمـل مـن خـالل العديـد مـن منافـذ البيـع المنتشـرة بجميـع 
مناطـق المملكـة باإلضافـة إلى شـبكة من الـوكالء والموزعين 
شـروط  وفـق  تعمـل  السـعودية  العربيـة  المملكـة  داخـل 

ومواصفات ومعايير أداء عالمية.

ومـن أهـم الخدمـات التـي تقدمهـا شـركة النـادي السـعودي 
للسيارات:

إصدار دفاتر العبور الجمركي )التربتيك(.• 
إصدار رخص القيادة الدولية.• 
 •.)TIR( إصدار بطاقات النقل البري الدولي
الناريـة •  والدراجـات  للسـيارات  الرياضيـة  األنشـطة  تنظيـم 

وإقامة وتشغيل وإدارة حلبات السباق بمختلف الفئات.

المـرور  دفاتـر  مـن  المسـتفيدين  المسـافرين  عـدد  بلـغ  وقـد 
الجمركـي خـالل عام 2020م أكثر من 4.5 ألف مسـافر ، باإلضافة 

إلى أكثر من 3 آالف مسافر أصدر رخصة قيادة دولية.
وقد تأثرت مبيعات شـركة النادي السـعودي للسـيارات خالل 
عـام 2020م باإلجـراءات االحترازيـة والتدابيـر الوقائيـة المتخـذة 
من قبل الجهات المختصة للسـيطرة والحد من إنتشـار فيروس 
الدولـي  اإلغـالق  ذلـك  فـي  بمـا  بالمملكـة  المسـتجد  كورونـا 

الكامل والجزئي.

الماضيـة  األعـوام  خـالل  النـادي  شـركة  مبيعـات  تأثـرت  كمـا 
 ، الـدول المجـاورة  التـي تمـر بهـا بعـض  باألحـداث السياسـية 
باإلضافـة إلـى اسـتحواذ نـوادي موازيـة )ال تمتلـك ترخيـص مـن 
االتحـاد الدولـي للسـيارات تقوم بممارسـة نشـاطها بالمملكة( 
الجمركـي  العبـور  دفاتـر  مبيعـات  مـن  سـوقية  حصـة  علـى 

)التربتيك( والرخص الدولية.

وخـالل عـام 2020م، تم التوقيـع على عقد اتفاق وكيل خدمات 
التربتيـك بيـن سـاتا والنـادي اليمنـي و الـذي بمقتضـاه يكـون 
النـادي اليمنـي ممثـاًل عـن سـاتا أمـام مصلحـة الجمـارك اليمنيـة 
والجهـات المختصـة تحضيرًا إلتمام االتفاق مـع الجمارك اليمنية 

على قبول دفاتر التربتيك الصادرة من ساتا لألراضي اليمنية.

السـعودي  النـادي  شـركة  وقعتهـا  التـي  لالتفاقيـة  وتفعيـاًل 
للسـيارات سـاتا مـع اإلتحـاد الدولـي للنقـل الطرقـي IRU فـي 
عـام 2012م ، و أيضـًا لإلتفاقيـة الموقعـة بتاريـخ 3 أكتوبر 2018م 
مـع الهيئـة العامة للجمارك السـعودية الخاصة بتفعيل العمل 
باالتفاقيـة الجمركيـة للنقـل الدولـي للبضائـع بموجـب بطاقـات 
النقـل البـري الدولـي  )TIR(، أعلنـت شـركة النـادي السـعودي 
التيـر  إلتفاقيـة  التشـغيلية  العمليـات  بـدء  عـن   - للسـيارات 
بالمملكـة إعتبـارًا مـن 3 فبرايـر 2020م ، وذلـك فـي عـدد مـن 
المنافـذ الجمركيـة وأبرزهـا جمـرك البطحـاء ، الخفجـي ، الرقعي ، 
الحديثة ، حالة عمار ، جدة اإلسالمي ، الملك عبدالعزيز بالدمام 
، ضبـاء ، والمينـاء الجـاف بالريـاض. إال أن اإلجـراءات االحترازيـة 
والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المختصة للسيطرة 
ذلـك  فـي  بمـا  المسـتجد  كورونـا  فيـروس  إنتشـار  مـن  والحـد 
اإلغـالق الدولـي الكامـل والجزئـي أثـرت بشـكل مباشـرة علـى 

العمليات التشغيلية.

أكثر من  

4.5ألف مسافر
 عبر دفاتر التريبتك

أكثر من 

3000 مسافر أصدر 
رخصة دولية

)سـاتا(  للسـيارات  السـعودي  النـادي  شـركة  وكانـت 
الدولـي  للجمـارك واالتحـاد  العامـة  الهيئـة  بالتعـاون مـع 
للنقـل البـري قـد قامت بعمل نقل تجريبـي للتير من دولة 
مـرورًا  األردنيـة  المملكـة  إلـى  المتحـدة  العربيـة  اإلمـارات 

بالمملكة العربية السعودية مطلع هذا العام.

كمـا شـاركت إدارة التيـر فـي الـدورة الدوليـة إلدارة النقل 
والشـحن التي أقامها معهد لوجسـتيات الشرق األوسط 
فـي  المتخصصيـن  الـدورة  وتسـتهدف  للتدريـب،  العالـي 
السـعودية  العربيـة  المملكـة  فـي  اللوجسـتية  الخدمـات 
حيـث تـم شـرح آليـة اتفاقية النقـل البـري الدولـي للبضائع 

كما تم شرح المعلومات العامة والخاصة باتفاقية التير.
وتعزيـزًا لدورهـا فـي اإلتحـادات الدولية ، شـاركت شـركة 

النـادي السـعودي للسـيارات سـاتا فـي إجتمـاع الجمعيـة 
العموميـة لإلتحـاد الدولـي للسـيارات )FIA( واإلجتماعـات 

األخرى المنبثقة منه، وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة.
وتسـعى شـركة سـاتا من خالل إدارة األنشـطة الرياضية 
الناريـة،  والدراجـات  السـيارات  برياضـات  المتعلقـة 
وبالتنسـيق مـع الجهـات المعنيـة ، إلـى اسـتخراج رخصـة 
األنشطة الرياضية لممارسة هذه الرياضة بصورة إحترافية.

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

نسبة المساهمة )هامش الدخل(مجمل الدخلالتكاليف المباشرةنسبة المساهمة )في اإليراد(اإليرادات المباشرة
2019م2020م2019م2020م2019م2020م2019م2020م2019م2020م

3.551.14914.252.082%0.17%0.57)4.555.468()8.167.116()1.004.319(6.084.966)%0.67(%3.89

شركة النادي السعودي للسيارات
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2020م2019م2018م2017م2016مالبيان

20.471.23422.723.35012.012.23114.252.0823.551.149المبيعات

يوضح الجدول التالي مبيعات شركة النادي السعودي السيارات

للخمس سنوات الماضية كما يلي:

إيرادات شركة ساتا

إجمالي إيراد شركة ساتا

2016

20,000,000

25,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

-

2017 2018 2019 2020

مبيعات النادي

حسب النوع

 تريبتك سودان
%50.28

 تريبتك دولي
%42.96

 رخص دولية
%6.76

* تعتبر مبيعات النادي مبيعات مركزية من المركز الرئيسي بالرياض وفقًا لطبيعة نشاطه.
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شركة استثمارات السيارات والمعدات

والمعـدات  السـيارات  اسـتثمارات  شـركة  ساسـكو  أنشـأت 

)شـركة شـخص واحـد ذات - مسـؤولية محـدودة( بـرأس مـال 

قـدره 500 ألـف ريـال سـعودي مملـوك بالكامـل إلـى الشـركة 

السـعودية لخدمات السـيارات والمعدات ساسـكو  ومقسـم 

ريـال   10 حصـة  كل  قيمـة  متسـاوية  نقديـة  حصـة  ألـف   50 إلـى 

والكـوادر  التحتيـة  البنيـة  توفيـر  أجـل  مـن  وذلـك   ، سـعودي 

البشرية والخبرات المطلوبة إلدارة استثمارات الشركة بشكل 

الشـركة  تنـوع مصـادر دخـل  يزيـد مـن  مسـتقل وحيـادي ممـا 

ويمكنها من إدارة عملياتها التشـغيلية واالسـتثمارية بكفاءة 

وفاعلية.

ومن أهم أنشطة هذه الشركة:

الصناعات التحويلية.• 

التشييد والبناء.• 

التجارة.• 

خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى.• 

المبانـي عليهـا بغـرض •  تملـك األراضـي والعقـارات وإقامـة 

التشغيل أو البيع أو التأجير.

إقامة الورش إلصالح السيارات والمعدات الثقيلة ومحطات • 

خدمة السيارات والمسافرين.

إقامة االستراحات والموتيالت والمطاعم.• 

اسـتيراد وبيع المعدات واألدوات وإنشـاء الطرق والجسور.• 

وتساهم شركة استثمارات السيارات والمعدات بنسبة 1% من رأس مال شركة امتياز ساسكو وبنسبة 1% من رأس مال شركة 

النخلة األولى.

عدد إسم الشركةم
الحصص

قيمة الحصة 
نسبة الملكيةاإلجمالياإلسمية

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

المبلغ المستثمرالمبلغ المخصص لالستثمارالجهة
المعالجة  المحاسبيةكما في 2020/12/31م

أوراق مالية بغرض المتاجرة--شركة ُملكية لالستثمار

المبلغ المستثمرالمبلغ المخصص لالستثمارالجهة
المعالجة  المحاسبيةكما في 2020/12/31م

أوراق مالية متاحة للبيع29.946.208 ريال29.946.208 ريالشركة إتش إس بي سي العربية السعودية

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

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.

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

مسجلة بإسم الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(.

شركة برأس مال قدره  

500ألف
ريال سعودي

 شركة السباق المتحدة
%1.39

رسم توضيحي لنسب االستثمارات إلجمالي محفظة الشركة االستثمارية

شركة الشرق األوسط 
 للبطاريات )ميبكو(

%81.90

الشركة الوطنية
 للسياحة )سياحية(

%16.71

التوزيعات المستلمة من االستثمارات
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شركة النخلة األولى للمقاوالت

شركة امتياز ساسكو

وتأسيسـها  إنشـاؤها  تـم   ، محـدودة  مسـؤولية  ذات  شـركة 

بهـدف القيـام بأعمـال التشـغيل والصيانـة والنظافـة لمواقـع 

للعمـالء  المقدمـة  الخدمـة  أجـل تحسـين جـودة  الشـركة مـن 

وذلـك بـرأس مـال مقداره 500 ألف ريال سـعودي مقسـم إلى 

50 ألف حصة نقدية متسـاوية قيمة كل حصة 10 ريال سـعودي 

والمعـدات  السـيارات  لخدمـات  السـعودية  الشـركة  وتمتلـك 

اسـتثمارات  وشـركة  المـال  رأس  مـن   %99 نسـبة  ساسـكو 

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.• 

كمـا تقـوم الشـركة باإلشـراف علـى إنشـاء وتطويـر بعـض • 

المحطات التي يتم إنشاؤها أو تطويرها من قبل المالك.

محـدودة  مسـؤولية  ذات  شـركة  ساسـكو«   »امتيـاز  شـركة 

تأسسـت بـرأس مـال مقـداره 500 ألـف ريال سـعودي مقسـم 

ريـال   10 حصـة  كل  قيمـة  متسـاوية  نقديـة  حصـة  ألـف   50 إلـى 

السـيارات  السـعودية لخدمـات  الشـركة  ، وتمتلـك  سـعودي 

وشـركة  المـال  رأس  مـن   %99 نسـبة  ساسـكو  والمعـدات 

استثمارات السيارات والمعدات المحدودة 1% منه.

خـاص  للغيـر  امتيـاز  بمنـح  ساسـكو«  »امتيـاز  شـركة  وتختـص 

بمحطـات الوقـود مـن خـالل إسـم وهويـة  ساسـكو  ، وذلـك 

بعد أن تم اإلنتهاء من مشـروع منح االمتياز الخاص بتشـغيل 

شـركة  طريـق   عـن  نخلـة«  و«تموينـات  ساسـكو«  »محطـات 

متخصصة في هذا المجال.

التجـاري  االمتيـاز  منـح  برنامـج  بإطـالق  الشـركة  قامـت  وقـد 

للعالمتيـن التجاريتيـن »محطـات ساسـكو« و«تموينـات نخلة« 

الـذي يهـدف إلى خلق فرص اسـتثمارية جديدة للشـركة وزيادة 

إيراداتهـا وربحيتهـا مـن خـالل منـح امتيـاز التشـغيل للعالمـات 

التجاريـة لمشـغلين آخرين ممـا يخلق فرص حقيقيـة للمواطنين 

للمشاركة في مشاريع ريادية تماشيًا مع توجه المملكة.

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

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

2019م2020م2019م2020م2019م2020م2019م2020م2019م2020م

12.981.7864.420.373%0.61%0.18)6.458.433()3.070.233(6.523.3531.350.140%4.35%0.86

شركة برأس مال قدره  

500ألف
ريال سعودي

شركة برأس مال قدره  

500ألف
ريال سعودي

شركة أمالك نخلة العقارية
شـركة أمـالك نخلـة العقاريـة شـركة ذات مسـؤولية محـدودة 

)شـركة شـخص واحد( برأس مال قدره 100 ألف ريال سـعودي 

مقسـم إلـى 10 ألـف حصـة نقديـة متسـاوية قيمـة كل حصـة 10 

ريال سـعودي وتمتلك الشركة السعودية لخدمات السيارات 

والمعدات ساسكو نسبة 100% من رأس مالها.

إدارة وتأجيـر  أجـل  تـم تأسيسـها خـالل عـام 2020م مـن  وقـد 

العقـارات  أنشـطة  ومزاولـة  المؤجـرة،  أو  المملوكـة  العقـارات 

مقابـل عمولـة، حيـث لـم تبـدأ الشـركة نشـاطها الفعلـي حتـى 

تاريخه.

شركة برأس مال قدره  

100ألف
ريال سعودي

شركة واجهة الشمال العقارية
مسـؤولية  ذات  شـركة  العقاريـة  الشـمال  واجهـة  شـركة 

محـدودة )شـركة شـخص واحد( بـرأس مال قـدره 100 ألف ريال 

سـعودي مقسـم إلـى 50 ألـف حصة نقدية متسـاوية قيمة كل 

حصـة 10 ريـال سـعودي وتمتلـك الشـركة السـعودية لخدمـات 

السيارات والمعدات ساسكو نسبة 100% من رأس مالها.

وقـد تـم تأسيسـها خـالل عـام 2020م مـن أجـل شـراء وبيـع 

األراضـي والعقارات وتقسـيمها، وأنشـطة البيع علـى الخارطة، 

وإدارة وتأجيـر العقـارات المملوكة أو المؤجرة، ومزاولة أنشـطة 

العقـارات مقابـل عمولـة، وخدمـات التسـجيل العينـي للعقـار، 

حيث لم تبدأ الشركة نشاطها الفعلي حتى تاريخه.

شركة برأس مال قدره  

100ألف
ريال سعودي

• تعتبر إيرادات شركة النخلة األولى للمقاوالت متداخلة مع قطاع العمليات جغرافيًا.
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القضايا 
القضية المتعلقة بشركة السباق المتحدة 

السـباق  شـركة  فـي  الشـركاء  مـن  المقامـة  الدعـوى 
بالمحكمة اإلدارية بجدة ضد الشـركة السـعودية لخدمات 
فيهـا  يطالبـون  والتـي  ساسـكو  والمعـدات  السـيارات 
بتصفيـة شـركة السـباق المتحـدة . وبعد أن صـدر قرار من 
الدائـرة الناظـرة للقضيـة بالتصفيـة اإلجباريـة ، وتـم تحديـد 
الخريجـي وشـريكه - محاسـبون  شـركة أسـامة عبـداهلل 
قانونيون واستشـاريو أعمال - كمكتب للقيام بإجراءات 
التصفية والتي مازالت تحت اإلجراء لدى مكتب المحاسب 
القانوني.ووفقـًا للتقاريـر المرفوعـة مـن محامـي الشـركة 

فإن موقف التصفية متوقف على التالي:
لشـركة  الزكـوي  الملـف  فتـح  متطلبـات  اسـتكمال  أواًل: 

السباق المتحدة بمصلحة الزكاة.
ثانيًا: مصادقات األرصدة المدينة.

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

كمـا أصـدرت المحكمـة اإلدارية بجدة حكمها بإلزام شـركة 
السـباق بـأن تدفـع ألحـد الدائنييـن مبلـغ )2 مليـون ريال( 
، ولعـدم وجـود سـيولة فـي أرصـدة شـركة السـباق ، قـام 
المصفي بالطلب من الشـركاء بسـداد المبلغ كل حسـب 
حصتـه فـي رأس المـال ، وتـم رفـع قضيـة من قبـل مكتب 
المصفـي عـن طريـق المحكمـة التجاريـة بمدينـة جـدة بهذا  
شـطب  تـم  المصفـي  مكتـب  حضـور   ولعـدم  الخصـوص 
الدعـوى ، ثـم تـم إعادتهـا مـن الشـطب ثم شـطبها للمرة 
الثانية لعدم حضور مكتب المصفي.وما زالت المتابعة في 

هذا الشأن مع مكتب محامي شركة ساسكو.

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

وتحصيلها بجميع الطرق سواء الودية أو القضائية.
ومن أهم هذه القضايا :

• القضيـة المرفوعـة بديوان المظالم من الشـركة ضد كل 
 ، البلديـة والقرويـة ووزارة اإلسـكان  مـن وزارة الشـئون 
وفحواهـا أن الشـركة تمتلـك أرض بمنطقـة حفـر الباطـن 
الباطـن  حفـر  بلديـة  طريـق  عـن  اإلسـكان  وزارة  وقامـت 
بإسـتقطاع جـزء مـن األرض، وقـد تـم إحالـة الدعـوى إلـى 
المحكمـة العامـة بالريـاض ومـن ثـم تـم تحويلها إلـى هيئة 
النظر التي بدورها أحالت القضية لبلدية مدينة حفر الباطن 
األرضيـن  بيـن  التداخـل  وتحديـد  الموقـع  علـى  للوقـوف 
وزارة  تعـدي  مفـاده  خطـاب  أصـدرت  أثرهـا  علـى  والتـي 
اإلسـكان علـى أرض ساسـكو بمقـدار )41713م2(، وعليه 
تـم تحويـل التقييـم إلـى ُمقيّم معتمـد ، وبناًء علـى تقيمه 
صـدر حكـم فـي الدعوى ضد وزارة اإلسـكان لصالح شـركة 
ساسـكو بتقديـر أجـرة المثـل لمسـاحة األرض المغتصبـة 

وتم االعتراض عليه من قبل وزارة اإلسكان.

قضائـي  حكـم  الشـركة  إسـتلمت  2019م  فبرايـر   25 وفـي 
نهائـي مـن الدائـرة )41( بالمحكمـة العامة بالريـاض والذي 
ينـص على إلـزام وزارة اإلسـكان )المدعي عليها( بسـداد 
مبلـغ 8.217.461 ريـال كأجـرة مثـل مقابـل التعـدي علـى 
أرض الشركة الواقعة بطريق حفر الباطن/الرياض ، وبناء 
عليـه ، قامـت الشـركة بتوجيـه خطـاب إلـى أمـارة منطقـة 
الريـاض طلبـت فيـه تنفيـذ الحكم الصـادر لمصلحة الشـركة 
بصفتهـا الجهـة المختصـة فـي تنفيـذ األحـكام الصـادرة ضد 

الجهات الحكومية وما زال في المتابعة.

دعـوى  اإلسـكان  وزارة  أقامـت  1441/03/23هــ  وفـي 
تطالـب فيـه تفسـير الحكم القضائي الصادر لصالح الشـركة 
وتحديـد مـا إذا كان خاص بأجرة المثل أو القيمة السـوقية 
للموقـع حيـث تـم تأجيـل الدعـوى بسـبب جائحـة كورونـا 

وعدم السير فيها إلى تاريخ صدور هذا التقرير.

كمـا قامـت الشـركة برفـع دعـوى أمـام المحكمـة اإلداريـة 
المسـاحة  بقيمـة  اإلسـكان  وزارة  فيهـا  تطالـب  بالريـاض 
فـي  النظـر  تأخـر  كورونـا  جائحـة  ولظـروف   ، المسـتقطعة 
والمدافعـة  المرافعـة  فـي  الدعـوى  زالـت  ومـا  الدعـوى، 

وتبادل المذكرات بين الطرفين.

المـدن  هيئـة  ضـد  ساسـكو  مـن  المرفوعـة  القضيـة   •
الصناعيـة وأمانـة مدينـة تبـوك بالمحكمـة العامـة بتبـوك 
والتي تم تحويلها إلى المحكمة العامة بالرياض ، بخصوص 
بالمنطقـة  لهـا  المملوكـة  الشـركة  أرض  مـع  التداخـل 
الصناعيـة بمدينـة تبـوك والمطالبـة بالتعويـض عـن قيمة 
األرض فـي حـال تعـذر إسـتالمها ، وبعـد عـدة جلسـات 
وتأخرهـا بسـبب جائحـة كورونـا ، فـإن القضيـة مازالت لدى 

المحكمة العامة بالرياض للدراسة والتأمل.

• القضيـة المرفوعـة مـن الشـركة ضـد مؤسسـة الخالـدي 
مسـتأجر موقع للشـركة على طريق الدمام – الرياض عند 
العقـد  إنتهـاء  بعـد  المحطـة  تسـليمه  لعـدم   205 الكيلـو 
الخبـر  محكمـة  مـن  حكـم  صـدور  وبعـد  2014م،  عـام  فـي 
، تقدمـت المدعـي  بإلـزام المدعـي عليهـا بإخـالء العقـار 
عليهـا فـي 1441/03/09هــ بإسـتئناف علـى الحكـم وفـي 
إنتظـار رد اإلسـتئناف. ونظـرًا لجائحة كورونا ووقف السـير 
فـي الدعـوى، ومـن ثـم إعادة السـير فيهـا فقد تـم تحديد 
موعد عن طريق محكمة االستئناف وتم االستفسار من 
الطرفيـن عـن بعـض المالحظـات ، وبنـاًء عليـه تـم الرفـع 

للدراسة والحكم.

• القضيـة المرفوعـة مـن الشـركة ضـد محافظـة بلديـة جبة 
بفسـخ العقود واإلفراج عن خطابات الضمان والتعويض 
عـن األضـرار التـي تكبدتهـا جـراء عـدم إسـتالم الشـركة 
للمواقـع ، حيـث قامـت الشـركة بتاريـخ 1432/08/03هــ 
بالتعاقـد مـع بلديـة محافظـة جبـة السـتئجار مواقـع علـى 
الطريـق الدولـي حائـل – الجوف ،  ولم تسـتلم الشـركة أي 
مـن المواقـع المشـار إليهـا اسـتالمًا نهائيـًا لعـدم صالحية 
هـذه المواقـع للغـرض الـذي تـم التعاقـد مـن أجلـه . وقـد 
صـدر حكـم لصالـح ساسـكو بإلزام بلديـة مدينة جبـة بدفع 
بإصـدار  التعميـد  وتـم   ، للشـركة  ريـال(   1.027.750( مبلـغ 
أمـر تعزيـز مـن قبـل أمانـة منطقة حائـل لبلديـة مدينة جبة 
لسداد المبلغ ، وما زالت الشركة تتابع إستالم المبلغ مع 

الجهات المعنية.

معلومات إدارية وتشغيلية أخرى

2019م2020مالفئةم

11إدارة عليا1

381339إدارة وسطى وتنفيذية2

19351741عمالة وفنيين ومستأجرة3

23172081اإلجمالي

الكوادر البشرية 

يوضح الجدول التالي تحليل الكوادر البشرية في الشركة والشركات التابعة لها كما يلي:
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نشاطها الرئيسيإسم الشركة التابعةم.
المقر الرئيسي

دولة التأسيس
نسبة الملكية المباشرة 

والغير مباشرة
مالحظات

.1

شركة استثمارات السيارات 

والمعدات المحدودة

)500 ألف ريال سعودي(

إقامة الورش إلصالح الســـيارات والمعـــدات الثقيلة ومحطات 

خدمات الســـيارات والمســـافرين علـــى الطرق الرئيســـية بين 

مـــدن المملكـــة لتوفير الوقـــود والزيـــوت والصيانة للســـيارات 

والمعدات الثقيلة وإقامة االســـتراحات والموتيالت والمطاعم 

والمرطبـــات  والمشـــروبات  الغذائيـــة  الوجبـــات  وتقديـــم 

والمعـــدات  الســـيارات  وتشـــحيم  وغســـيل  للمســـافرين 

واســـتيراد وبيع المعدات واألدوات وإنشـــاء الطرق والجسور.

المملكة العربية 

السعودية

الرياض

تم التأسيس في 2010م100% ساسكو

.2
شركة اسطول النقل المحدودة

)5 ماليين ريال سعودي(

نقـــل وتوزيـــع الميـــاه ، النقـــل البـــري للبضائـــع ، نقل الســـلع 

المبـــردة والمجمـــدة ، نقل البضائـــع والمعـــدات الثقيلة )النقل 

الثقيل( ، نقل الســـوائل أو الغازات الســـائلة ، نقل السيارات.

المملكة العربية 

السعودية

الرياض

تم التأسيس في  2010م100% ساسكو

.3

شركة النادي السعودي للسيارات 

المحدودة

ساتا

)500 ألف ريال سعودي(

اإلشـــتراك في النوادي المحلية والدولية للسيارات والدراجات 

الناريـــة والجمعيـــات والهيئـــات المحليـــة والدوليـــة المهتمـــة 

بشـــئون الســـيارات والدراجـــات النارية وإصـــدار دفاتـــر العبور 

الجمركيـــة )التريبتك( ورخـــص القيادة الدوليـــة ، وإقامة وإدارة 

وصيانة وتشـــغيل حلبات رياضة الســـيارات والدراجـــات النارية 

، إقامـــة الســـباقات والفعاليـــات الخاصـــة برياضـــة الســـيارات 

والدراجـــات النارية ، والمشـــاركة فـــي الســـباقات والفعاليات 

الخاصـــة برياضة الســـيارات والدراجـــات النارية والمشـــاركة في 

والفعاليات. الســـباقات 

المملكة العربية 

السعودية

الرياض

تم التأسيس في  2012م100% ساسكو

.4
شركة النخلة األولى

)500 ألف ريال سعودي(

مقـــاوالت عامة للمباني )إنشـــاء اصـــالح هدم ترميـــم( وإقامة 

وإدارة وصيانة وتشـــغيل المباني الســـكنية والتجارية وأعمال 

الطـــرق، وإصـــالح وصيانة وتركيب مضخـــات الوقود.

المملكة العربية 

السعودية

الرياض

تم التأسيس في  2012م100% ساسكو

.5
شركة نخلة ساسكو

)500 ألف ريال سعودي(

ااســـتيراد وبيـــع المـــواد الغذائيـــة والمشـــروبات والمرطبات 

والمعـــدات والقهوة والمشـــروبات الســـاخنة والســـاندويش 

والمخبـــوزات والخضـــار والفواكـــه الطازجـــة واأللعـــاب بجميـــع 

أنواعهـــا الغيـــر ناريـــة ولـــوازم الرحـــالت والمالبـــس واألواني 

المنزليـــة واألدوات وااللكترونيـــات واكسســـوارات الجواالت 

وأجهـــزة الجـــواالت والعطـــور وأدوات التجميل وزينـــة ولوازم 

السيارات.

المملكة العربية 

السعودية

الرياض

تم التأسيس في  2014م100% ساسكو

.6
شركة واحة ساسكو

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

المملكة العربية 

السعودية

الرياض

تم التأسيس في  2014م100% ساسكو

.7
شركة امتياز ساسكو

)500 ألف ريال سعودي(

خدمات التسويق نيابة عن الغير.

)منـــح امتياز تشـــغيل »محطـــات ساســـكو« و« تموينات نخلة 

ساسكو«(.

المملكة العربية 

السعودية

الرياض

تم التأسيس في  2015م100% ساسكو

.8
شركة زيتي للخدمات البترولية

)37.5 مليون ريال سعودي(

البيـــع بالتجزئة لوقـــود الســـيارات والدراجات الناريـــة )محطات 

الوقود(.

المملكة العربية 

السعودية

الرياض

100% ساسكو

تم تأسيسها في 2007م 

وتم االستحواذ عليها في  

2015م

.9
شركة أمالك نخلة العقارية

)100 ألف ريال سعودي(

إدارة وتأجيـــر العقـــارات المملوكـــة أو المؤجرة )ســـكنية، وغير 

ســـكنية( ، أنشـــطة إدارة العقارات مقابـــل عمولة.

المملكة العربية 

السعودية

الرياض

تم التأسيس في  2020م100% ساسكو

.10
شركة واجهة الشمال العقارية

)100 ألف ريال سعودي(

شـــراء وبيع األراضـــي والعقارات وتقســـيمها وأنشـــطة البيع 

علـــى الخارطـــة، إدارة وتأجيـــر العقـــارات المملوكـــة أو المؤجرة 

)ســـكنية، وغيـــر ســـكنية( ، أنشـــطة إدارة العقـــارات مقابـــل 

عمولـــة، خدمـــات التســـجيل العينـــي للعقار.

المملكة العربية 

السعودية

الرياض

تم التأسيس في  2020م100% ساسكو

الشركات التابعة 
يبين الجدول أدناه ملخص الشركات التابعة )ذات مسؤولية محدودة( وحالة تأسيسها. 
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المخاطر وإدارتها
مفهوم إدارة المخاطر لدى ساسكو

إدارة المخاطر هي عملية قياس وتقييم للمخاطر المحتملة 
وتطويـر اسـتراتيجيات إدارتهـا لكـي تضمـن التعامـل مـع 
تلـك المخاطـر للوقاية منهـا وأيضًا العمل على اإلكتشـاف 
علـى  السـلبية  آثارهـا  لتقليـل  الفعليـة  للمشـاكل  المبكـر 

الشركة. 

فـي حالـة إدارة المخاطـر المثاليـة ، يتـم إتباع عمليـة إعطاء 
الكبيـرة  الخسـائر  ذات  المخاطـر  أن  بحيـث   ، األولويـات 
وإحتماليـة حدوثهـا عاليـة تعالـج أواًل بينمـا المخاطـر ذات 

الخسائر األقل وإحتمالية حدوثها أقل تعالج فيما بعد. 
إن إدارة المخاطـر يجـب أن تتكامـل مـع ثقافـة ساسـكو 
ومـع السياسـات والبرامـج الفعالة لـإلدارة العليا . وتقوم 
إلـى  اسـتراتيجيتها  بترجمـة  ساسـكو  فـي  المخاطـر  إدارة 
بتحديـد  ساسـكو  تقـوم  كمـا   ، قياسـها  يمكـن  أهـداف 
السياسـات والمسـؤوليات تجـاه إدارة المخاطـر كجزء من 

الوصف الوظيفي لكل منسوبي الشركة.

وتتبنـى الشـركة سياسـة إلدارة المخاطـر تحـدد وتوضـح 
يتـم  التـي  العمليـة  األهـداف االسـتيراتيجية واإلجـراءات 
اتباعهـا لتحقيـق األهـداف، ووضـع إطـار ونهـج واضـح فـي 
تطبيـق اآلليـات والعمليـات التـي يتـم اتباعهـا والتـي مـن 
شأنها تحديد وتقييم المخاطر الكامنة في كافة العمليات 
داخل الشركة وآلية مراقبتها والتحوط منها إلى وضع آلية 
لتحليلهـا وتحديـد نوعيـة التقاريـر التـي يتـم رفعهـا لـإلدارة 

العليا إلتخاذ القرار المناسب بالوقت المناسب.

تهـدف السياسـة إلـى وضـع إطـار شـامل وواضـح إلدارة 
 COSO ERM( الممارسـات  أفضـل  علـى  بنـاًء  المخاطـر 
FRAMEWORK(. وإيجاد وتطوير فهم مشـترك للمخاطر. 
وتقييـم تعـرض اإلدارات المختلفـة للمخاطـر وآليـة إتخـاذ 
اإلدارات  تلـك  ومسـاعدة  منهـا  للحـد  المناسـب  اإلجـراء 
داخل الشـركة في تحسـين الضوابط واإلجـراءات الرقابية 
لهـا للتقليـل و/أو احتواء المخاطـر المحتملة والتي قد تؤثر 
سـلبيًا أو تـؤدي إلـى خسـائر ماليـة. ويقـوم مجلـس إدارة 
الشـركة باإلشـراف علـى آليـة تطبيـق إطـار شـامل إلدارة 
والرقابـة  الضوابـط  وتقويـة  تعزيـز  عمليـة  ضمـن  المخاطـر 
الداخليـة للشـركة. وذلـك مـن خـالل سياسـات وإجراءات 
تهدف لتحديد ومعالجة ومراقبة المخاطر التشغيلية وغير 
التشـغيلية فـي جميـع أعمـال ونشـاطات الشـركة. ومـن 
أهـم األدوات التـي يتـم اسـتخدامها فـي تحديـد وقيـاس 
)RCSA( ومؤشـر  للمخاطـر  الذاتـي  التقييـم  المخاطـر هـي 
المخاطـر )KRIs( وجمـع وتحليـل طبيعـة الخسـائر )كميـة 
أو نوعيـة( الناتجـة عـن هـذه المخاطـر، ووضع نسـب أعلى 
 Risk Appetite( وأدنـى ضمـن وثيقـة المخاطـر المقبولـة

Statement( ومراقبتها. 

أهداف إدارة المخاطر لدى ساسكو
 إحـكام الرقابـة والسـيطرة علـى المخاطر في األنشـطة • 

أو األعمال.
 تحديـد العـالج النوعـي لـكل نـوع مـن أنـواع المخاطـر • 

وعلى جميع مستوياتها.
 العمـل علـى الحـد مـن الخسـائر وتقليلها إلـى أدنى حد • 

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

القيـام •  يتعيـن  التـي  واإلجـراءات  التصرفـات  تحديـد   
بهـا فيمـا يتعلـق بمخاطـر معينـة للرقابة علـى األحداث 

والسيطرة على الخسائر.
 إعـداد الدراسـات قبل الخسـائر أو بعـد حدوثها وذلك • 

بغـرض منـع أو تقليـل الخسـائر المحتملـة ، مـع محاولـة 
تحديـد أيـة مخاطـر يتعيـن السـيطرة عليهـا واسـتخدام 
األدوات التـي تسـاعد فـي تجنـب حدوث أو تكـرار مثل 

هذه المخاطر.
 توفيـر الثقـة المناسـبة لـدى المسـاهمين ، والدائنين ، • 

والعمـالء وذلـك لحماية القدرة علـى توليد األرباح رغم 
أي خسـائر عارضة والتي قد تؤدي إلى تقلص األرباح أو 

عدم تحققها.

أساليب ساسكو في التعامل مع المخاطر 
• التقييم: 

يركـز القائـم بالتقييـم على طريقـة اإلدارة لوضـع األهداف 
إرتباطهـا  ذلـك  فـي  بمـا  التغيـر  وإدارة  المخاطـر  وتحليـل 

ومالئمتها بأنشطة الشركة :

األهداف على مستوى الشركة : 	
 مـدى قيـام األهـداف علـى مسـتوى الشـركة بتوفيـر • 

بيانـات واسـعة وإرشـادات عمـا تريد الشـركة تحقيقه 
ومـع ذلـك تكون محـددة بالدرجة الكافيـة بحيث ترتبط 

مباشرة بهذه الشركة.
 الفاعلية التي يتم بها توصيل األهداف إلى الموظفين • 

ومجلس اإلدارة.
 عالقـة االسـتراتيجيات وإتسـاقها مـع األهـداف علـى • 

مستوى الشركة.
 توافـق خطـط األعمـال والموازنـات مـع األهـداف على • 

واألوضـاع  االسـتراتيجية  والخطـط  الشـركة  مسـتوى 
الحالية.

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

على مستوى الشركة والخطط االستراتيجية.
إتساق األهداف على مستوى األنشطة مع بعضها.• 
مالئمـة األهـداف علـى مسـتوى األنشـطة مـع جميـع • 

العمليات التشغيلية الهامة.
خصوصية األهداف على مستوى الشركة.• 

كفاية الموارد المتعلقة باألهداف: 	
النجـاح •  )عوامـل  مهمـة  تعـد  التـي  األهـداف  تحديـد 

المهمة( لتحقيق األهداف على مستوى الشركة.
 إشـتراك جميـع مسـتويات اإلدارة في وضـع األهداف • 

ومدى أهتمامهم بتحقيق هذه األهداف.

• المخاطر :
الناشـئة عـن مصـادر •  المخاطـر  لتحديـد  اآلليـات  كفايـة 

خارجية.
الناشـئة عـن مصـادر •  المخاطـر  لتحديـد  اآلليـات  كفايـة 

داخلية.
تحديد المخاطر المهمة لكل هدف نشاط مهم.• 
تحليـل المخاطـر علـى مسـتوى ساسـكو ككل وعلـى • 

المخاطـر  تحليـل  منهجيـة  وتغييـر  األنشـطة  مسـتوى 
ألن كثيـر منهـا يصعـب تقديـره  كميـًا ، وتشـمل عملية 

التحليل مايلي :
1. تقدير أهمية الخطر.

2. تقدير إحتمال حدوث )تكرار( الخطر.
3. أثر الخطر.

4. النظـر فـي كيفيـة إدارة الخطـر وتقديـر اإلجـراءات 
التي يجب أن تتخذ.

وتتعامـل ساسـكو مـع المخاطـر ضمـن أربـع مجموعـات 
رئيسية:

1. تجنب المخاطر:
إلـى  تـؤدي  التـي  النشـاطات  تجنـب  محاولـة  وتعنـي 
حدوث خطر ما . ومثال على ذلك عدم شراء ملكية ما 

أو الدخول في عمل ما.

2. تقليل المخاطر:
تقليـل الخطـر وذلك بتخفيـض حجم االسـتثمارات التي 
تواجه 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 
الوقايـة  أو  العقـود  طريـق  عـن  تكـون  مـا  وعـادة  آخـر 
الماليـة . التأميـن هـو مثـال علـى نقل الخطـر عن طريق 

العقود.

4. القبول:
وتعنـي قبـول الخسـائر عند حدوثهـا . إن هذه الطريقة 
تعتبـر اسـتراتيجية مقبولـة فـي حالـة المخاطـر الصغيـرة 
والتـي تكـون فيها تكلفة التأمين ضـد الخطر على مدى 
الزمـن أكبـر مـن إجمالـي الخسـائر )كل المخاطـر التـي ال 

يمكن تجنبها أو نقلها يجب القبول بها(.
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شركة النادي السعودي للسيارات

)شركة تابعة(
والسـياحة  للسـيارات  السـعودي  النـادي  نشـاط  يمثـل 
الـذي يعمـل تحـت مظلـة منظمـات دوليـة خاضعـة لألمـم 
المتحـدة ركيـزة أساسـية بالنشـاط التشـغيلي للشـركة، 
وتمثـل أرباح نشـاط النادي الناتجة عـن بيع وثائق الرخص 
الدوليـة ودفاتـر العبور الجمركية حصـة جوهرية من األرباح 
التشـغيلية للشـركة ، وهـذا النشـاط يرتكـز علـى إمتـالك 
 )FIA( الشـركة رخصة دولية من االتحاد الدولي للسـيارات
إلصـدار تلك الوثائق منذ سـنوات عديـدة مقابل إلتزامات 
وأعبـاء ماليـة دوليـة تسـاهم بشـكل كبير فـي تكلفة بيع 

الوثيقة.

من أبرز مخاطر الشركة هي:
انخفاض المبيعات بسـبب الكوارث الطبيعية وانتشار • 

االقفـال  وفتـرات  كورونـا(  فايـروس  )جائحـة  األوبئـة 
واغـالق المنافـذ البريـة والجويـة والبحريـة لفتـرة زمنيـة 

محددة.
األحداث السياسية في بعض الدول المجاورة.• 
دخول بعض المنافسين المحليين )أندية موازية(.• 
المالـي لشـركة •  نشـوء تنظيمـات جديـدة علـى األداء 

النادي.

السـوقية  الحصـة  وزيـادة  المنافسـة  مخاطـر  ولتقليـل 
للشركة، تعمل الشركة على تطوير خطة توسعية لزيادة 
إلـى  عـدد فروعهـا ومنتجاتهـا وتعزيـز تكاملهـا باإلضافـة 
التعامـل مـع موزعيـن اسـتراتيجيين وتـم وضـع ضوابـط 

للرقابة الداخلية وذلك من خالل:
1. العمل على خفض التكاليف وقت منع السفر.

2. عقد اجتماعات دورية مع الموزعين االسـتراتيجيين 
لزيادة التنسيق فيما يخص الحصص السوقية.

بعـض  لتسـويق  البيـع  منافـذ  لزيـادة  خطـة  وضـع   .3
المنتجات ومتابعتها بشكل شهري.

لتحقيقهـا ومتابعتهـا بشـكل  ماليـة  أهـداف  4. وضـع 
شهري.

5. المراقبـة الدوريـة للمطالبـات الجمركية والعمل على 
تخفيضها.

المخاطر المعلوماتية
مع االعتماد الهائل على األنظمة والتطبيقات اإللكترونية 
لـدى الشـركة ومؤسسـات األعمـال ومـع تزايـد المخاطـر 
والتهديـدات المحدقـة بتلـك األنظمة والتطبيقـات، وبناء 
علـى التوسـع الجغرافـي للشـركة وإنتشـار مواقعهـا ممـا 
يتطلـب الربـط اآللـي بين هـذه المواقـع، وبات مـن المهم 
تلـك  تعـرض  عنـد  اإللكترونيـة  األمنيـة  الحـوادث  إدارة 
األنظمـة والتطبيقـات ألي خطـر قـد يعكـر ديمومـة عملها 

باألداء والكفاءة المرجوة.
اإللكترونيـة  والتطبيقـات  األنظمـة  توقـف  تكـرار  فـإن 
المسـتمر مع طول فترة اسـتعادة عملها يعرض الشركة 

إلى العديد من العواقب.

المخاطر المتعلقة بنظام إدارة موارد المنشأة 
لهـا  التابعـة  والشـركات  الشـركة  إدارات  كافـة  تعتمـد 
مـوارد  إدارة  نظـام  اسـتخدام  علـى  أساسـي  وبشـكل 
المنشـأة فـي جميـع عملياتهـا التشـغيلية والماليـة ، وقـد 
يخـدم النظـام أكثـر من إدارة ، وتسـتخدم إدارات الشـركة 

.)ERP AX Dynamics(

وحرصًا من الشركة على تفادي أي مشكلة متوقعة، فإنه 
يتـم متابعـة تحديث أنظمة اإلدارات بصورة دورية مع أحد 
المكاتـب المتخصصة، كما تم التعاقد مع إحدى الشـركات 

المختصة لتخزين المعلومات لديها كنسخة إحتياطية.

مخاطـر صـدور الئحـة جديـدة لمحطـات الوقـود ومراكز 
الخدمة 

تشـمل الالئحـة الجديـدة لمحطـات الوقود ومراكـز الخدمة 
الصـادرة مـن وزارة الشـئون البلديـة والقرويـة على معايير 
دقيقـة لتوزيـع محطـات الوقـود ومراكـز الخدمـة جغرافيـًا 
وعـدم تسـببها فـي أي إزعـاج أو إعاقة الحركـة المرورية أو 
اإلضـرار بمنشـآت مجـاورة باإلضافـة إلـى تحديـد مسـاحات 
التصميميـة  والمعاييـر  وخارجهـا  المـدن  داخـل  المحطـات 

واشتراطات السالمة والحفاظ على البيئة.
وقـد تتأثـر أعمـال الشـركة مسـتقباًل إذا لـم تتمكـن مـن 
الالزمـة  التشـغيل  أو  اإلنشـاء  تراخيـص  علـى  الحصـول 

سواء كان ذلك لمحطاتها القائمة أو الجديدة.

مخاطر البيئة التشريعية 
تعمـل الشـركة فـي بيئـة تشـريعية ديناميكيـة وقـد تؤثـر 
التغيـرات التـي تطرأ على األنظمة والقوانين السـارية في 
المملكـة العربيـة السـعودية علـى أعمال الشـركة سـواًء 
سلبًا أم إيجابًا ، ولتقليل األثر السلبي لهذه التغيرات »إن 
وجـدت« تقـوم الشـركة باإلطـالع الدائم علـى التعديالت 
أثـر هـذه  التـي تتـم علـى األنظمـة بشـكل آنـي ودراسـة 
التعديـالت علـى أعمالهـا ومن ثم اتخاذ الخطـوات الالزمة 
لتقليـل أثـر هـذه التعديـالت أو محاولـة توظيفهـا فـي مـا 

يخدم أعمالها.
ومن أبرز المخاطر القائمة أنه يجب اسـتخراج رخصة مزاولة 
والدفـاع  والقرويـة  البلديـة  الشـئون  وزارة  مـن  النشـاط 
وإرتبـاط  دوريـة  بصـورة  وتجديدهـا  موقـع  لـكل  المدنـي 
يتأثـر  وقـد   ، الممتلـكات  علـى  التأميـن  وثيقـة  مـع  ذلـك 
نشـاط الشـركة مستقباًل في حال لم تتمكن الشركة من 

استخراج أو تجديد هذه الرخص.

مخاطر قانونية
أيضـًا تواجـه الشـركة مخاطـر قانونيـة متعلقـة بمطالبـات 
ماليـة مسـتحقة لهـا علـى بعـض المسـتأجرين والمدينيـن 
سـنوات  عـن  للشـركة  مسـتحقة  مبالـغ  لتحصيـل  وذلـك 
سـابقة ويوجـد كذلـك بعـض القضايـا العماليـة المرفوعـة 
علـى الشـركة ويجـري العمـل مـن خـالل اإلدارة القانونيـة 
وتحصيلهـا  الماليـة  الحقـوق  هـذه  لمتابعـة  الشـركة  فـي 

بجميع الطرق سواء الودية أو القضائية.

المخاطر المتعلقة بالموارد البشرية
تتطلـب التشـريعات فـي المملكـة تحقيـق نسـبة توطيـن 
للوظائـف فـي الشـركات مـن خـالل برنامـج نطاقـات الذي 
العامليـن وكذلـك  إجمالـي  يتطلـب نسـبة سـعودة مـن 
المباشـرة بآليـات توطين بعض القطاعـات والمهن، وقد 
حققت الشـركة نسـبة السـعودة المطلوبة وتسـعى إلى 
الوظائـف اإلداريـة  العديـد مـن  اإلسـتمرار فـي سـعودة 
بالشركة تزامنًا مع خطتها التوسعية التي تتطلب العديد 

من العمالة في مواقعها المختلفة.
وقـد قامـت الشـركة بتوقيـع اتفاقية مع صنـدوق الموارد 
البشـرية لدعـم خطـة توطين الوظائف تماشـيًا مع اللوائح 

والقوانين الصادرة في ذلك.
وتسـعى الشـركة الـى تسـريع توطيـن الوظائـف المتاحـة 
ولكـن تواجـه مصاعـب وتحديـات كـون نسـبة كبيـرة مـن 
القـوى العاملـة بالشـركة تنحصـر فـي وظائـف عماليـة فـي 
المحطـات ومحـالت التموينات والذي يعتمد بشـكل كبير 
الوافـدة مـا يصعـب عمليـة احاللهـا بأيـدي  علـى العمالـة 
عاملـة وطنيـة، إال أن الشـركة انطالقًت مـن رؤية المملكة 
2030 واليمانهـا بدورهـا ومسـؤوليتها المجتمعية وتعزيزًا 
بأقصـى  تسـعى  فإنهـا  الوظائـف،  بتوطيـن  للتوجهـات 

الجهود الحثيثة من أجل تحقيق أعلى نسب التوطين.

وقـد تـم وضـع ضوابـط للرقابـة الداخليـة وذلـك مـن 
خالل:

مكتـب •  ومتطلبـات  لتحديثـات  المسـتمرة  المتابعـة 
العمل فيما يخص التوطين والنطاقات.

الـكاف •  التدريـب  الموظفيـن علـى  التأكـد مـن حصـول 
للقيام بواجباتهم بفاعلية.

التأكد من مراقبة وتقييم األداء بصفة دورية.• 
متابعـة توطيـن الوظائـف اإلشـرافية فـي القطاعـات • 

لزيادة نسبة السعودة.

المخاطر المتعلقة بالسوق
وتتمثل في:

المخاطر المتعلقة بالنمو والتوسع:
مواقـع •  وإضافـة  بإفتتـاح  الشـركة  نمـو  إلرتبـاط  نظـرًا 

جديـدة ، فـإن الشـركة فـي سـبيل تحقيـق سياسـاتها 
التوسعية تقوم بإختيار المواقع وعمل دراسة شاملة 
لهـا مـن كافـة النواحـي التخاذ القرار المناسـب للشـراء 

أو االستئجار.
كمـا أن قدرتهـا على اإلسـتمرار في النمـو مرتبط بتوفر • 

الموارد البشـرية من كفاءات إدارية وخبرات تشغيلية 
وعمالـة فـي الوقـت المناسـب ، حيـث تبـذل الشـركة 

الجهد الالزم لتوفر هذه الموارد.
والتطويـر •  اإلنشـاء  مشـاريع  تأخـر  أن  إلـى  باإلضافـة 

بسـبب عدم إلتزام المقاولين بالجدول الزمني المحدد 
إلنتهـاء المشـروع يـؤدي إلـى تأخـر تشـغيل المواقـع 
حسـب الخطـة التشـغيلية ، وتقـوم اإلدارات المعنيـة 
بالشـركة بمتابعـة أعمـال المقاوليـن والتنفيـذ بصـورة 

مستمرة.

المخاطـر  إدارة  بأهميـة  اإلدارة  مجلـس  مـن  وإيمانـًا 
والتـي تعتبـر مـن أساسـيات اإلدارة لحمايـة اسـتثمارات 
يقـوم   ، العالقـة  ذوي  األطـراف  وحقـوق  المسـاهمين 
مجلـس اإلدارة وبشـكل مسـتمر، بتطويـر منظومـة إدارة 
مـع  تتوافـق  التـي  واإلجـراءات  والسياسـات  المخاطـر 
سياسـات الحوكمـة والرقابـة الداخليـة وذلـك مـن خـالل 
وضـع خطـة اسـتراتيجية عامـة للشـركة لمواجهـة تحديـات 
تلك المخاطر وتكفل سرعة التعامل معها ووضع الحلول 
الالزمـة لهـا بشـكل يقلـل مـن تأثيـر تلـك المخاطـر.  وتـم 
تصنيـف أهـم المخاطـر التـي قـد تواجههـا الشـركة وسـبل 

الرقابة عليها على النحو التالي:

التــي قــد تواجههــا الشــركة  أهــم المخاطــر 

عليهــا  الرقابــة  وســبل 

المخاطر التشغيلية 
قطاع العمليات

يعتبر قطاع العمليات من القطاعات التي تتميز بسـهولة 
الدخـول فـي النشـاط مـن قبل منافسـين جدد أو توسـع 
منافسـين حاليين مما يزيد من حدة المنافسـة الكلية في 
القطاع إضافة إلى تقلبات األسـعار التي تؤثر على أسـعار 
األراضي وتأجير العقارات وتكاليف اإلنشاءات أو التوريد.

كمـا أن هـذا القطـاع يعتمـد بصـورة رئيسـية علـى تقديـم 
بالتوريـدات  القطـاع  ، ونظـرًا إلرتبـاط  البتروليـة  الخدمـات 
المسـتلمة من شـركة الزيت العربية »أرامكو السعودية« 
فـإن أي تغيـر فـي بنـود العقـد قـد يؤثـر تأثيـرًا سـلبيًا على 

نشاط الشركة،

وإلدارة مخاطـر المنافسـة فـي قطـاع العمليـات تـم 
وضع ضوابط للرقابة الداخلية وذلك من خالل:

1. إشـتراط وضـع دراسـات دقيقـة لـكل موقـع تشـتمل 
علـى معاييـر ثابتـة للتأكـد مـن الجـدوى االسـتثمارية لتلك 

المواقع.
2. القيـام ببرنامـج تطويري شـامل للمواقـع الحالية لتأكيد 
جـودة الخدمـة وضمـان توافر كافة الخدمـات التي يحتاجها 
السـوقية  حصتهـا  زيـادة  اعتمـاد  إلـى  باإلضافـة  العميـل 
داخل المدن والتركيز على االسـتحواذ على المواقع ذات 
األهميـة النسـبية سـواًء مـن ناحيـة الكثافـة السـكانية أو 

حركة المرور.
3. وضـع أهـداف ماليـة لتحقيقهـا وتفعيـل الرقابـة عليهـا 

بشكل شهري لمعالجة اإلنحرافات أو اإلستفادة منها.
4. وضع أهداف تشغيلية وتفعيل الدور الرقابي بواسطة 
وبالزيـارات  والقطاعـات  والمناطـق  المحطـات  مشـرفي 
الدوريـة والمفاجئـة ومراقبـة شـكاوى العمـالء لمعالجتها 
مـن خـالل وضع رقـم مجاني وذلك لزيـادة الجودة النوعية 

للخدمات.

شركة نخلة ساسكو )شركة تابعة(
شـركة تابعـة تختـص بتقديم خدمـة التموينـات من خالل 
جميـع  فـي  المنتشـرة  ساسـكو  نخلـة  فـروع  كافـة  إدارة 
انحـاء المملكـة للوفـاء باحتياجـات العمالء من مسـافرين 

وسائقي المركبات داخل وخارج المدن.

ومن أبرز المخاطر التي تواجهها الشركة هي:
عـدم تمكن الشـركة وألسـباب خارجة عـن ارادتها من • 

الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة 
لنشاطها او عدم تجديدها الحقا.

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

التوالف.
الشـركة •  بفـروع  األصنـاف  توفيـر  علـى  القـدرة  عـدم 

المختلفة كون التوسع الجغرافي.
االشتراطات الجديدة باالسواق التجارية )التموينات(.• 
تغيـر أسـعار بعـض المنتجـات سـواء ألسـباب ارتفـاع • 

تكاليفهـا او التشـريعات الخاصـة )ارتفاع ضريبـة القيمة 
المضافة والمنتقاة(.

دخول منافسين جدد.• 
انخفاض المبيعات بسبب الكوارث الطبيعية وانتشار • 

األوبئــة )جائحــة فايــروس كورونــا( وفتــرات االقفــال 
داخل وبين المحافظات لفترة زمنية محددة.

وإلدارة المخاطـر المتعلقة بشـركة ساسـكو فقد تم 
وضع ضوابط للرقابة الداخلية وذلك من خالل:

تغطية األهداف التشغيلية لقطاع التجزئة.• 
متابعــة التقيــد بقوانين وإجــراءات األمن والســالمة • 

وكذلك تعليمات الجهات الرسمية ، والتوصية بتصحيح 
المخالفات.

التأكـد مـن إجـراءات ضمـان الجـودة واإللتـزام بمعاييـر • 
الجودة النوعية.

التأكـد مـن سـالمة أسـعار البيـع وعدالتهـا وتحقيقهـا • 
لمستهدفات الشركة.

شركة اسطول النقل )شركة تابعة( 
بـدأت شـركة اسـطول النقـل نشـاطها كقطـاع بشـركة 
ساسـكو فـي عـام 2009م وتـم هيكلـة هـذا القطـاع إلـى 
أن أصبـح تحـت مسـمى »شـركة اسـطول النقـل« ، حيـث 
يتـم العمـل على رفع القدرة التشـغيلية للشـركة بشـكل 
إلدارة  البشـرية  الكـوادر  توفيـر  مـع  بالتزامـن  مسـتمر 
االسـطول واإلشـراف عليـه بشـكل يضمـن اإلسـتفادة 
ساسـكو  شـركة  لمواقـع  النقـل  خدمـات  مـن  القصـوى 
بشـكل كامل وخفض تكلفة النقل الداخلي باإلضافة إلى 
النقـل لعمـالء آخريـن، وتقـوم الشـركة بتقديـم الخدمات 

التالية:
خدمات نقل المحروقات بأنواعها.• 
خدمات نقل المياه والصرف الصحي.• 
خدمات النقل الجاف.• 

ومن أبرز المخاطر التي تواجه الشركة هي:
تجديـد رخصـة مزاولـة النشـاط مـن وزارة النقـل بصـورة • 

دورية ، وبالرغم من عدم مواجهة الشركة ألي عقبات 
فـي تجديد الرخصة إال أنها ال تضمن تجديدها مسـتقباًل 
ممـا يؤثـر ذلـك علـى قدرة الشـركة على اإلسـتمرار في 

هذا النشاط.
بأنواعهـا •  المروريـة  المخالفـات  بقيـم  الحاصلـة  الزيـادة 

وكذلك أوقات المنع.
التغيـر في األنظمة واللوائح المتعلقة بأعمال الشـركة • 

البتروليـة  للمـواد  مـن تحميـل ونقـل وتفريـغ وتخزيـن 
البيئـة مـن شـأنه أن يزيـد تكاليـف  ومتطلبـات حمايـة 

وأعباء الشركة المالية.
نقـص وصعوبـة توفيـر العمالة المؤهلة للشـركة والتي • 

بشكل رئيس تتمثل بالسائقين.
انخفاض المبيعات بسـبب الكوارث الطبيعية وانتشار • 

االقفـال  وفتـرات  كورونـا(  فايـروس  )جائحـة  األوبئـة 
داخل وبين المحافظات لفترة زمنية محددة.

وإلدارة المخاطر المتعلقة بشركة اسطول النقل تم 
وضع ضوابط للرقابة الداخلية وذلك من خالل:

تغطيـة األهـداف التشـغيلية لقطـاع النقل ومسـاعدة • 
المسؤولين على تحسين وتطوير وجدولة التوريد.

متابعـة التقيـد بقوانيـن وإجـراءات األمـن والسـالمة، • 
والتوصية بتصحيح المخالفات.

التأكـد مـن إجـراءات ضمـان الجـودة واإللتـزام بمعاييـر • 
الجودة النوعية.

العمل على توفير الموارد البشرية.• 
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مخاطر البيئة التنافسية:
يتميـز قطـاع المحطـات واالسـتراحات بحـدة المنافسـة • 

الشـركة  نمـو  ويرتبـط  الخدمـات،  أفضـل  لتقديـم 
ومسـتويات أرباحهـا على قدرتها علـى التنافس بنجاح 

والحفاظ على موقفها الريادي بين الشركات األخرى.

المخاطـر المتعلقـة بتطوير شـبكات الطرق السـريعة 
)بدائل النقل(

الطـرق  لشـبكات  المسـتمر  التطويـر  علـى  الدولـة  تعمـل 
السـريعة والـذي مـن الممكـن أن ينتـج عنـه تغيـر بعـض 
االسـتراحات  مواقـع  عليهـا  تقـع  التـي  الطـرق  مسـارات 
والمحطات الخاصة بالشركة باإلضافة إلى البدء في تنفيذ 
مشـاريع النقـل العـام وشـبكة المتـرو وخطـوط السـكك 
الحديديـة لربـط مناطـق المملكـة بعضهـا البعـض ممـا قـد 
يؤثر هذا سـلبًا على مسـتوى األرباح التشـغيلية للشـركة. 
وبهـذا الخصـوص تقـوم الشـركة بوضـع رقابـة عليهـا مـن 
خالل: دراسة مشاريع الطرق الجديدة والسكك الحديدية 
والخطـط التوسـعية لشـبكات الطـرق فـي المملكـة دوريـًا 
لتخطيـط مواقعها اسـتراتيجيًا ودراسـة الخيارات والحلول 
للمواقـع القائمـة حاليـًا والتأكد من إحتمالية تأثرها بسـبب 

تطوير شبكات الطرق من عدمها.

السـيارات  أنديـة  نظـام  بصـدور  المتعلقـة  المخاطـر 
والدراجات النارية 

إشـتمل النظـام على بعض النقاط ذات األثر على نشـاط 
النـادي السـعودي للسـيارات والسـياحة وتقـوم الشـركة 
علـى دراسـة النظـام وتحديـد التأثيـر المتوقع علـى أعمال 
للتعامـل مـع  الالزمـة  اتخـاذ اإلجـراءات  ثـم  النـادي ومـن 

مقتضيات النظام.

المخاطـر المتعلقة بالمطالبات الجمركية للنادي التي 
ال تشملها وثيقة تأمين االتحاد الدولي 

توجـد مطالبـات جمركيـة ال تشـملها وثيقـة تأميـن االتحاد 
الـدول  بعـض  شـمول  عـدم  بسـبب  للسـيارات  الدولـي 
السـعودي  النـادي  شـركة  وتقـوم   ، التأمينيـة  للتغطيـة 
للسـيارات بالتأكـد مـن كافـة األوراق الثبوتيـة عنـد إصـدار 
دفاتر العبور الجمركية )تريبتك( ، كما يتم تكوين مخصص 
لتغطيـة هـذه المطالبـة كنسـبة مـن المبيعـات الشـهرية 

للدفاتر.

المخاطـر المتعلقة بمنح األراضي واألراضي المسـلمة 
من الدولة

صـدر األمـر السـامي الكريـم رقـم 11499 فـي 1401/05/18هــ 
القاضي بتسليم الشركة األراضي الالزمة مع إبقاء ملكيتها 
فـي  214/م  رقـم  السـامي  األمـر  إلـى  باإلضافـة   ، للدولـة 
1405/02/08هـ القاضي بمنح الشركة عدد )34( موقعًا من 
األراضـي التي سـلمت لهـا. وبناًء على ذلك طلبت الشـركة 
منحهـا المواقـع التـي سـلمت لهـا أو ستسـلم لهـا إلقامـة 

استراحات عليها.
وفيما يتعلق بالمنح التي لها صكوك وتم إسـتالمها فقد 
قامت الشـركة بتقييمها من عدة شـركات متخصصة وتم 

إدراجهـا بالسـجالت المحاسـبية ، أمـا األراضـي الممنوحـة 
الشـركة مـع  لهـا تسـعى  إصـدار صكـوك  يتـم  لـم  والتـي 
الجهـات المعنيـة للحصـول علـى صكوكهـا والعمـل علـى 

تمكينها من هذه المواقع. 
باإلضافة إلى األراضي الممنوحة، هنالك عدد من المواقع 
تـم إسـتالمها مـن الدولـة بمحاضر إسـتالم منهـا ما قامت 
الشركة ببناء محطات عليها وبعضها تسعى الشركة مع 
الجهـات المعنيـة لتمكينهـا من تلـك المواقع لإلسـتفادة 
منهـا ، وقـد صـدر األمـر السـامي الكريـم رقـم 1315/م فـي 
سـبق  التـي  بالمواقـع  باإلكتفـاء  القاضـي  1420/11/24هــ 
منحها لشـركة ساسـكو وتأجيرها بقية المواقع المسـلمة 
أو التـي ستسـلم لها مسـتقباًل بأجرة مناسـبة مـع التأكيد 
علـى اإلسـتفادة منهـا للغـرض المخصصـة مـن أجلـه. ويتم 
األراضـي  إلسـتالم  الحكوميـة  الجهـات  مـع  حاليـًا  العمـل 
وتحديـد أجرتهـا ، وقـد تتأثـر الشـركة سـلبًا فـي حـال تـم 
تأخيـر تسـليم تلـك المواقـع مـن قبـل الجهـات الحكوميـة 
ذات العالقـة أو ارتفاع القيمـة التأجيرية المحددة لها. هذا 
وتعمـل الشـركة علـى تقييـم الموقـع والقيمـة اإليجاريـة 
بشـكل أولـي قبـل اتخـاذ قـرار االسـتثمار فـي الموقع من 

عدمه. 

المخاطر المتعلقة بالتأمين 
تغطي وثائق التأمين كافة منسـوبي وممتلكات الشركة 
والشـركات التابعـة، وقـد تتأثـر النتائـج الماليـة للشـركة أو 
شـركاتها التابعـة بحـدوث أي خسـائر مسـتقبلية لـم يتـم 
اإلرهابيـة  كاألعمـال  التأمينيـة.  الوثائـق  ضمـن  تغطيتهـا 
والمخاطـر التـي قـد تنتـج عـن التعامـل مـع المـواد الخطرة 

والسامة التي قد تضر بالبيئة أو العناصر البشرية .

المخاطر المتعلقة باالئتمان 
تتمثل المخاطر المتعلقة باالئتمان في عدم مقدرة طرف 
مـا علـى الوفـاء بإلتزاماته ممـا ينتج عن ذلـك تكبد الطرف 
تنـص  المخاطـر  هـذه  أثـر  ولتقليـل   ، ماليـة  لخسـارة  اآلخـر 
سياسـة الشـركة علـى أن كافـة عمـالء اآلجـل يخضعـون 
للتحقـق مـن الناحيـة االئتمانيـة ومقدرتهـم علـى الوفـاء 

باإللتزامات.

مخاطر التمويل 
بهـدف  بنـوك  عـدة  مـن  تمويـل  علـى  الشـركة  حصلـت 
التوسـع في مشـاريع الشركة ودعم أنشـطتها الرئيسية 
لبنـاء محطـات وقـود فضـاًل عـن  وشـراء مواقـع جديـدة 
األربـاح  تحقيـق  وبالتالـي   ، العامـل  المـال  رأس  تمويـل 

وتعظيم حقوق المساهمين مستقباًل بمشيئة اهلل.
وبهـذا الخصـوص تقـوم الشـركة بوضـع رقابـة عليهـا مـن 
خـالل وضـع أهـداف ماليـة وتشـغيلية لتحقيقهـا وتفعيل 
أو  اإلنحرافـات  لمعالجـة  شـهري  بشـكل  عليهـا  الرقابـة 

اإلستفادة منها وعلى سبيل المثال وليس الحصر:
مراقبة تحقيق المستهدف من التوسع – عدديًا.• 
مراقبة استثمارات الشركة بشكل مستمر.• 
مراقبة تحقيق المستهدف من األداء المالي.• 
الفعليـة •  بالنتائـج  الموازنـات  ومقارنـة  وتحليـل  إجـراء 

وأسباب اإلنحرافات.
مراجعـة التدفقـات النقديـة بصـورة مسـتمرة والعمـل • 

على تحسينها.
جدولة التوسعات.• 

مخاطر االستثمار 
تمتلـك ساسـكو محفظـة اسـتثمارية فـي شـركات أخـرى 
إداريـة  أو  أو تشـغيلية  وقـد تكـون عرضـة لمخاطـر ماليـة 
متعلقـة بتلـك الشـركات أو فـي السـوق التـي تعمـل بـه 
إجـراء  علـى  الشـركة  تعمـل  المخاطـر  هـذه  أثـر  ولتقليـل 
دراسـات داخليـًا أو مـن قبـل استشـاريين مختصيـن عـن 
بهـا  اإلحتفـاظ  جـدوى  لتقييـم  االسـتثمارات  تلـك  وضـع 
كمـا تقـوم الشـركة باإلطـالع المسـتمر علـى نتائـج أعمال 
الشـركات المسـتثمر بهـا وبشـكل دوري للوقـوف علـى 

أوضاعها بشكل عام.
النشـاط  علـى  للتركيـز  الشـركة  توجـه  مـن  الرغـم  علـى 
األساسـي للشـركة ، فإنـه فـي حـال وجـود فائـض نقـدي 
غيـر مسـتغل فإنـه يتـم اسـتثماره بالدخـول فـي محافـظ 
اسـتثمارية جديـدة أو كوديعة بنكية قصيـرة األجل أو في 

صناديق االستثمار العقاري.
كمـا تمتلـك ساسـكو محافظ اسـتثمارية فـي أوراق مالية 
في السوق السعودي مدارة من قبل شركات متخصصة 
وتعتبر هذه االستثمارات عرضة لتقلبات أسعار األسهم 

وفق المتغيرات السائدة في السوق.
ولتقليل أثر هذه المخاطر يتم:

دراسـة الوضع المالي للشـركات المستثمر بها وتقييم • 
األداء بشكل ربع سنوي وسنوي.

العمـل علـى التخلـص مـن بعـض االسـتثمارات للتركيز • 
سـنحت  مـا  متـى  للشـركة  األساسـي  النشـاط  علـى 

الفرصة المناسبة.

المخاطر المتعلقة بزيادة أسعار الطاقة 
تؤثـر الزيـادة فـي تعرفـة بيـع منتجـات الطاقـة الكهربائيـة 
وزيـادة أسـعار الوقـود والميـاه علـى هامـش الدخـل مـن 
العمليـات التشـغيلية ، حيـث صـدور قـرار وزاري مسـتقباًل 

بزيادة التعرفة قد يؤدي إلى انخفاض هامش الدخل.
علـى  الدائـم  باإلطـالع  الشـركة  تقـوم  الخصـوص  بهـذا 
التعديـالت والقـرارات الصادرة التي تصدر في هذا الشـأن 
بشـكل آنـي ودراسـة أثرهـا علـى أعمال الشـركة ومن ثم 
اتخاذ الخطوات الالزمة لتقليل أثر هذه القرارات من زيادة 

أسعار خدماتها أو الحد من تكاليف التشغيل .

المخاطر االستراتيجية
غالبـًا  اليمكـن  ممنهجـة  وغيـر  مجهولـة  مخاطـر  هـي 
واضـح.  نمـوذج  أو  منهـج  ضمـن  تقديرهـا  أو  اسـتيعابها 
وفـي حـال وقـوع مثـل هـذه االحـداث أو المخاطـر المؤثـرة 
انخفاضـًا  التعانـي  قـد  فإنهـا   ، الشـركة  علـى  اسـترتيجيًا 
بسـيطًا فـي ارباحهـا فحسـب بـل قـد يقضـي هـذا الخطـر 
عليهـا بالكامل بتعرض هذه الشـركة باإلفالس وتسـريح 

الموظفين.
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الرقابة الداخلية
مفهوم الرقابة الداخلية لدى ساسكو

الرقابـة الداخليـة هـي أحـد الدعائم األساسـية فـي النظام 
المخاطـر  تقليـل  فـي  لمسـاعدتها  منظمـة  ألي  الرقابـي 
وزيادة احتمالية تحقيق اهداف الشركة ، وفقا الطار عمل 
نظام )COSO( جميع العاملين بالشـركة لديها مسـؤولية 

الرقابة الداخلية.
أولئـك  وبـكل  بـاإلدارة  ومتأثـرة  مصممـة  عمليـة  وهـي 
يمكـن  خاللهـا  مـن  والتـي  المنشـأة  بـإدارة  المعنييـن 
الحصول على تأكيد معقول بأن األهداف المتمثلة التالية 

قد تم تحقيقها.
كفاءة وفاعلية العمليات.• 
مصداقية التقارير المالية.• 
اإللتزام بالقوانين والتعليمات ذات العالقة.• 

وفقـا الطـار عمـل نظـام )COSO( يوجـد فـي الرقابـة 
الداخلية خمسة عناصر اساسية وهي:

األخـرى  المكونـات  لجميـع  األسـاس  الرقابيـة:  البيئـة   .1
للرقابة الداخلية.

2. تقييم وتقدير المخاطر: وتحديدها وتحليل المخاطر ذات 
األسـس  وتشـكيل  المؤسسـة،  أهـداف  لتحقيـق  الصلـة 

المعينة لكيفية إدارة المخاطر.
3. نظـام للمعلومات واإلتصال: يتكون نظام المعلومات 
المتعلـق بالتقاريـر الماليـة بما في ذلك النظام المحاسـبي 
مـن الطـرق المحاسـبية الخاصة بمعالجة عمليات المنشـأة 
نوعيـة  وتؤثـر  وتقريـر(.  وتلخيـص  وتبويـب  )تسـجيل 
المعلومـات التـي يولدهـا النظـام علـى قـدرة اإلدارة فـي 
المنشـأة  أنشـطة  علـى  للرقابـة  مالئمـة  قـرارات  اتخـاذ 
وإلعـداد تقاريـر مالية موثوق بها، ويتضمن االتصال توفير 
المتعلقـة  الفرديـة  لـألدوار والمسـئوليات  لفهـم  وسـيلة 

بالرقابة الداخلية على التقارير المالية. 
السياسـات  هـي  الرقابيـة:  واألنشـطة  اإلجـراءات   .4
أن تعليمـات  التأكـد مـن  التـي تسـاعد فـي  واإلجـراءات 
اإلدارة تـم تنفيذهـا. وهـي إجـراءات يتـم اتخاذهـا لمقابلـة 
المخاطـر المتعلقـة بتحقيـق أهـداف المنشـأة. واألنشـطة 
عنـد  تطبيقهـا  ويتـم  عديـدة،  أهـداف  لهـا  الرقابيـة 
مسـتويات تنظيميـة ووظيفيـة متعـددة، وبصفـة خاصـة، 
فإن اإلجراءات واألنشطة الرقابية المتعلقة بالسياسات 
بأمـور  تتعلـق  التـي  واألنشـطة  اإلجـراءات  هـي  الماليـة، 

عديدة، أهمها ما يلي:
فحص أداء المنشأة.• 
معالجة البيانات.• 
اإلجراءات الرقابية التي تعتمد على الوجود الفعلي.• 
الفصل بين المسئوليات والتحديد الواضح للسلطات.• 

5. متابعـة وتحديـث اإلجـراءات واألنشـطة الرقابيـة: هـي 
عمليـة تقويـم جـودة أداء الرقابـة الداخليـة بمـرور الوقـت، 
وهي تتضمن تصميم وتنفيذ وتقويم وتحديث اإلجراءات 
إجـراءات  أي  واتخـاذ  بـأول،  أواًل  الرقابيـة  واألنشـطة 

تصحيحية ضرورية في الوقت المناسب. ويتم تحقيق ذلك 
عن طريق أنشـطة مسـتمرة، أو إجراء تقويمات مستقلة، 
المراجـع  ويقـوم  األسـلوبين.  بيـن  الجمـع  طريـق  عـن  أو 
الوظيفـة  بنفـس  يقومـون  أفـراد  أو  للشـركة  الداخلـي 
وقـد  المنشـأة.  داخـل  األداء  مراقبـة  فـي  بالمسـاهمة 
تشمل مراقبة األنشطة الرقابية استخدام معلومات من 
مصـادر خارجية مثل شـكاوى العمالء، وتعليقات الجهات 
الضـوء  تلقـي  أو  مشـكالت،  وجـود  توضـح  التـي  الرقابيـة 

األحمر على نواحي تحتاج إلى تحسين.

األدوار والمسؤوليات لدى ساسكو
• كل فرد بالشـركة عليه جزء من المسـؤولية عن الرقابة 
الداخلية ، ومع ذلك فمجلس اإلدارة هو الجهة المسؤولة 
عـن نظـام الرقابـة الداخليـة للشـركة. والرئيـس التنفيـذي 

األول هو المسؤول بصفة نهائية عن النظام الرقابي.
• يتـم توفيـر الرقابـة الداخليـة بواسـطة عدد مـن األطراف 
كل منهم له مسـؤوليات مهمة ، فمجلس اإلدارة سـواء 
)بصفـة مباشـرة أو من خالل لجانـه( واإلدارة والمراجعون 
جميعـًا  يقدمـون  األخـرون  والموظفـون  الداخليـون 

مساهمات مهمة لنظام فاعل للرقابة الداخلية.
الشـركة،  إدارة  التابعـة لمجلـس  المراجعـة  لجنـة  • تقـوم 
نيابـة عـن مجلـس اإلدارة، بتقييـم مـدى كفايـة وفعاليـة 
إلـى  اسـتنادًا  منتظـم  بشـكل  الداخليـة  الرقابـة  أنظمـة 
عمليات المراجعة والتقييم التي تقوم بها إدارة المراجعة 
الداخليـة للشـركة وإدارة االلتـزام للشـركة، باإلضافـة إلـى 
عمليـات المراجعـة التـي يقوم بهـا المدققـون الخارجيون. 
ويتـم إخطـار مجلـس اإلدارة علـى أسـاس دوري بقضايـا 
ويقـوم  المخاطـر(،  إدارة  عمليـة  ذلـك  فـي  )بمـا  الرقابـة 
المجلـس بتأكيـد كفايـة وجـود ضوابـط داخليـة فعالة على 
مستوى الشركة بناء على التوصيات والمشورة المقدمة 
من قبل لجنة المراجعة و االلتزام التابعة لمجلس اإلدارة.

للمراجعـة  المسـتخدمة  واألسـاليب  األدوات  أهـم 
السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية .

 KPIs التقرير الشهري لإلدارات يتضمن مؤشرات األداء

وأسـباب  الفعليـة  بالنتائـج  الموازنـة  لمقارنـة  تحليـل   .1
اإلنحرافات.

2. نسبة المواقع المحققة للموازنة.
3. إنقطاعات الوقود.

4. شكاوي العمالء بخصوص الخدمة.
5. الزيارات الميدانية المفاجئة.

6. تراخيص التشغيل.
7. اإليداعات اليومية.
8.  تدريب الموظفين.

9. تصحيح طرق العرض للمنتجات.
10. إنقطاعات المواد التموينية.

11. وضع خطة للتوريد.
12. تصميم وتنفيذ برنامج صيانة دورية.

13. تحقيق المستهدف من التوسع – عدديًا.
14. تحقيق المستهدف من األداء المالي.

15. وضع خطة التسويق.
16. منتجات جديدة وتحالفات.

17. االستقطاب والتعيين.
18. األمن والسالمة.

19. الرقابة على المخزون والممتلكات.
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اإلجراءات التي قامت بها لجنة المراجعة

بالشـركة  الداخليـة  الرقابـة  أنظمـة  بفحـص  اللجنـة  قامـت 

للتأكـد عـن مـدى فاعليتهـا، كمـا قامت بدراسـة ومراجعة 

التـي  واإلداريـة  والماليـة  التشـغيلية  الرئيسـية  المخاطـر 

قـد تواجـه الشـركة وتحليلها وتقييـم الحلـول والمعالجات 

المطلوبـة لضمـان سـالمة عمليـات الشـركة، حيـث تمـت 

عملية المراجعة بطريقة دورية ومستمرة. 

المراجعـة  إدارة  تقاريـر  علـى  اللجنـة  اطـالع  خـالل  ومـن 

الداخليـة وفـي ضـوء مـا تـم دراسـته تبيـن أن الفحـص قـد 

شـمل بشـكل عام االعمال واالنشـطة الرئيسة والهامة 

للشـركة واداراتها المختلفة، وأن نتائج الفحص التي تمت 

ألنظمـة الرقابـة الداخليـة على مسـتوى الشـركة وإداراتها 

وعملياتهـا أظهـرت أنـه عـدم وجـود قصـور جوهـري فـي 

أنظمـة الرقابـة الداخليـة يقتضـي االفصـاح عنـه، مـع وجـود 

عدد من المالحظات وفرص التحسين التي شملتها تقارير 

المراجعـة الداخليـة والتي تم عرضها لـإلدارة التنفيذية في 

الشـركة وتـم االتفاق معها على خطـط تصحيحية لمعالجة 

تلـك المالحظات. كمـا أن نتائج المراجعة أفادت بأن إدارة 

المخاطـر قامـت بوضع إجراءات لتحديـد المخاطر وتقييمها 

ووضـع الضوابط التي تهـدف أن تدار تلك المخاطر بطريقة 

شـفافة وحسنة التوقيت تضمن سالمة عمليات الشركة 

التشغيلية والمالية.

2020م  المالـي  العـام  خـالل  المراجعـة  لجنـة  وقامـت 

بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها وأبرزها: 

دراسـة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل • 

عرضهـا علـى مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في 

شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

دراسـة السياسـات المحاسـبية المتبعـة والتقديـرات • 

المحاسـبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير 

الماليـة فـي الشـركة وإبـداء الـرأي والتوصيـة لمجلـس 

اإلدارة في شأنها.

دراسة ومراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية والمالية • 

وإدارة المخاطر في الشركة.

ومتابعـة •  الداخليـة  المراجعـة  وتقاريـر  خطـة  دراسـة 

الـواردة  للملحوظـات  التصحيحيـة  اإلجـراءات  تنفيـذ 

فيهـا والرقابـة واإلشـراف علـى أداء وأنشـطة المراجع 

الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة.

التوصيـة لمجلـس اإلدارة بترشـيح مراجعـي الحسـابات • 

وعزلهـم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق 

وشـروط  عملهـم  نطـاق  ومراجعـة  اسـتقاللهم  مـن 

الشـركة  حسـابات  مراجـع  وخطـة  معهـم  التعاقـد 

وأعماله.

والتحقـق مـن •  الرقابيـة  الجهـات  تقاريـر  نتائـج  مراجعـة 

إتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.

واللوائـح •  باألنظمـة  الشـركة  التـزام  مـن  التحقـق 

والسياسات والتعليمات ذات العالقة.

تجريهـا •  أن  المقتـرح  والتعامـالت  العقـود  مراجعـة 

الشـركة مـع األطـراف ذوي العالقـة وتقديـم مرئياتهـا 

حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة.

رفـع مـا تـراه مـن مسـائل تـرى ضـرورة إتخـاذ إجـراءات • 

توصياتهـا  وإبـداء  اإلدارة،  مجلـس  إلـى  بشـأنها 

باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.

وبدورها تقوم الشركة بالعمل على إنهاء كافة توصيات 

لجنة المراجعة بشكل آني.

التعارض مع توصيات لجنة المراجعة

وقـرارات  المراجعـة  لجنـة  بيـن  تعـارض  يوجـد  ال  أنـه  بمـا 

مجلـس اإلدارة بشـأن تعييـن مراجـع حسـابات الشـركة 

المراجـع  تقييـم  أو  أدائـه  وتقييـم  أتعابـه  وتحديـد  وعزلـه 

مـن  الخارجـي  الحسـابات  مراقـب  اختيـار  الداخلي.سـيتم 

بيـن المرشـحين من قبل لجنة المراجعـة لمراجعة القوائم 

المالية للشركة للعام المالي 2021م والبيانات المالية الربع 

سنوية وتحديد أتعابه حسب النظام .

بالنواحـي  المتعلقـة  لإلجـراءات  الدوريـة  المراجعـة 

المالية والمحاسبية وعمليات إعداد التقارير المالية

تتأكد ساسـكو من سـالمة اإلجراءات المالية والمحاسبية 

المهنيـة  للمعاييـر  وفقـًا  الخارجـي  المراجـع  مـع  بالتنسـيق 

المنظمـة  العالقـة  ذات  والقوانيـن  عليهـا  المتعـارف 

للممارسـات الماليـة والمحاسـبية وإعـداد التقاريـر بشـكل 

دوري. 

المراجعة الداخلية

هـو نشـاط موضوعي ومسـتقل يقدم خدمـات تأكيدية و 

استشـارية بهدف إضافة قيمة للشـركة و تطوير عملياتها 

مـن خـالل تقييم وتقديم التوصيـات الخاصة بنظام الرقابة 

و الحوكمـة و إدارة المخاطـر. قامـت ادارة إدارة المراجعـة 

أسـاس  علـى  المبنيـة  المراجعـة  خطـة  بوضـع  الداخليـة 

الشـركة  وإدارة  المراجعـة  لجنـة  مـع  بالتنسـيق  المخاطـر 

ومسؤولي اإلدارات ، وتم على أساسها وضع خطة عمل 

للمراجعـة الداخليـة ، والهـدف مـن هـذه الخطـة هـو تحديد 

أولويات األنشطة الخاضعة للمراجعة.

ولقـد تضمنـت خطـة المراجعة الداخلية )على أسـاس 

المخاطر( األهداف التالية :

تقييم فعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية والعمليات.• 

التأكـد مـن اإلمتثـال للقوانيـن واللوائـح والسياسـات • 

واإلجراءات والعقود الخاصة بالشركة.

التأكد من الحفاظ على أصول الشركة.• 

موثوقية وسالمة المعلومات المالية والتشغيلية.• 

أفضـل •  مـع  للشـركة  الحاليـة  الممارسـات  مقارنـة 

الممارسات المتبعة.

الداخليـة •  الرقابـة  لتحسـين  المتاحـة  الفـرص  تحديـد 

لألنشطة والعمليات.

التحقق من مدى عدالة و نزاهة التقارير المالية.• 

وتضمنت جميع تقارير المراجعة )الميدانية والدورية( التي 

رفعت لمجلس اإلدارة واإلدارة العليا واإلدارات المختلفة 

الرقابـة  بإجـراءات  الخاصـة  الضعـف  ونقـاط  المالحظـات 

الداخليـة فـي اإلدارات أو العمليـات موضـع المراجعـة مـع 

التأثيـرات المحتملـة لذلـك علـى سـالمة إجـراءات العمـل 

والمعامـالت بالشـركة ، مـع التركيـز علـى األنشـطة ذات 

القيمـة المرتفعـة بسـبب إزدياد حجم المخاطـر. كما ركزت 

علـى فاعليـة نظـام الرقابـة الداخلية حيث أن نظـام الرقابة 

الضعيـف يزيـد مـن إحتماالت تحقـق الخسـارة وزيادة حجم 

المخاطـر ، فيمـا يقلـل نظـام الرقابـة الفعال مـن إحتماالت 

هـذه المخاطـر. ويتضمـن أيضـا كل تقرير التوصيـات الخاصة 

مسـتوى  لرفـع  المالحظـات  هـذه  مـع  التعامـل  بكيفيـة 

إجراءات الرقابة الداخلية.

ومـن أهـم نقـاط التركيـز التـي إعتمدت عليهـا تقارير 

المراجعة الداخلية:

الوقـود •  أداء محطـات  و فعاليـة  تقييـم مـدى كفـاءة 

وإدارة العقـار ومراقبـة المخـزون والجـرد الفعلـي عليها 

والمالحظات والتوصيات.

توافق خطط اإلدارات مع أهداف الشركة ككل.• 

أن األصول الثابتة تمثل قيم فعلية تملكها الشركة.• 

لدعـم •  والمناسـبة  الالزمـة  والمهـارات  المـوارد  توفيـر 

األعمال.

مرافق تكنولوجيا المعلومات وخدماتها تدعم كل من • 

األهـداف االسـتراتيجية للشـركة وتحافـظ علـى الميـزة 

التنافسية.

آلية الجرد الربعي بالشركة وقصور البرنامج  اآللي الحالي.• 

جدولة التشغيل لضمان كميات كافية من المخزون .• 

توفر النقدية إلستمرارية عمليات التشغيل المخطط لها.• 

إعـالن القوانيـن والتعليمـات وسياسـة الشـركة فـي • 

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.• 

توفـر التحليـل المالـى لقائمـة التدفقات النقديـة التخاذ • 

القرارات المالية واإلدارية المناسبة.

تفادي توقف التوريد إلى أقل حد ممكن.• 

عقود موثقة لجميع المسـتأجرين متوافقة مع شروط • 

وأهداف وخطة الشركة.
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الخاتمة
وفي الختام ، يتقدم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بالشكر الخالص لمساهمي 

الشـركة السـعودية لخدمات السـيارات والمعدات ساسـكو ومنسـوبيها شـركاء النجاح ، ولكل 

من ساهم في تحقيق أهداف الشركة هذا العام.

بـن  الملـك سـلمان  الشـريفين  الحرميـن  خـادم  لمقـام  والتقديـر  الشـكر  بخالـص  يتقدمـون  كمـا 

عبدالعزيز حفظه اهلل ، وسـمو ولي عهده األمين صاحب السـمو الملكي األمير محمد بن سـلمان 

بـن عبدالعزيـز  ، نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء ، وزيـر الدفـاع ، رئيـس مجلـس الشـؤون االقتصادية 

والتنميـة حفظـه اهلل ، علـى كل مـا يقدمونـه لهـذه البـالد الطاهـرة مـن جهـود عظيمـة ودعـم ال 

محـدود لتنميـة اقتصادهـا وتحفيـز وتطويـر بيئـة األعمـال تحقيقـًا لرؤيـة المملكـة 2030 ، ومجلـس 

اإلدارة يتطلـع إلى مشـاركة مسـاهمي الشـركة فـي اجتماع الجمعية مرحبين بأيـة مقترحات وآراء 

تعزز من أداء الشركة في أعمالها.

واهلل الموفـــق ,,,
                                                                          

                                                                                                                          مجلـس اإلدارة

أسباب عدم التطبيقنص المادة/الفقرةالفقرةرقم المادة في الالئحةم

المادة الرابعة والخمسون1.
ب

إسترشادية
يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضوًا مستقاًل.

مادة إسترشادية ، أمضى رئيس لجنة المراجعة 

للدورة الحالية التي تنتهي في 29 يونيو 2021م أكثر 

من 9 سنوات بالشركة مما نافى ذلك اإلستقاللية، 

وستعمل الشركة في تدارك ذلك مستقباًل.

إسترشاديةالمادة السبعون2.

تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى )لجنة إدارة المخاطر( يكون رئيسها وغالبية 

أعضائها من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين . ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى مالئم 

من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.

مادة إسترشادية. سينظر في تشكيل اللجنة الحقًا.

.3
المادة الرابعة 

والسبعون
أ ، ب

أ .   تنشئ الشركة – في سبيل تنفيذ نظام الرقابة الداخلية المعتمد – وحدات أو إدارات لتقييم 

وإدارة المخاطر ، والمراجعة الداخلية.

ب .   يجوز للشركة اإلستعانة بجهات خارجية لممارسة مهام وإختصاصات وحدات أو إدارات تقييم 

وإدارة المخاطر ، والمراجعة الداخلية ، وال يخل ذلك بمسؤولية الشركةعن تلك المهام واإلختصاصات.

إدارة المراجعة الداخلية قائمة ، وتم تكليفها بتسيير 

أعمال إدارة المخاطر تماشيًا مع تعاقد الشركة مع 

مكتب خارجي للقيام بذلك عند الحاجة.

المادة الخامسة والثمانون4.
3 ، 2

إسترشادية

تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة واألداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن 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.

3.  إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.

مادة إسترشادية. سينظر فيها الحقًا.

إسترشاديةالمادة السابعة والثمانون5.
تضع الجمعية العامة العادية – بناًء على إقتراح من مجلس اإلدارة – سياسة تكفل إقامة أهدافها 

واألهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها ؛ بغرض تطوير األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمجتمع.
مادة إسترشادية. سينظر فيها الحقًا.

.6
المادة الثامنة

والثمانون

4 ، 3 ، 2 ، 1

إسترشادية

يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل 

االجتماعي ، ويشمل ذلك ما يلي:

1.  وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل االجتماعي ، ومقارنة 

ذلك بالشركات األخرى ذات النشاط المشابه.

2.  اإلفصاح عن أهداف المسؤولية االجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم 

وتثقيفهم بها.

3.  اإلفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية االجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.

4.  وضح برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية االجتماعية للشركة.

مادة إسترشادية. سينظر فيها الحقًا.

إسترشاديةالخامسة والتسعون7.

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات ، فعليه أن يفوض إليها اإلختصاصات 

المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه الالئحة )الئحة حوكمة الشركات( وعلى هذه 

اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة ، وتزويد مجلس اإلدارة ، سنويًا على األقل ، 

بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.

مادة إسترشادية. سينظر في تشكيل اللجنة الحقًا.

تطبيق الئحة الحوكمة  
تطبق الشركة كافة األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ، بإستثناء األحكام الواردة أدناه:

حوكمة الشركة
التنظيم واإلجراءات المتخذة 

في عام 2009م تم تطوير وثيقة »الئحة حوكمة الشـركة«  
المتعلقـة  والضوابـط  والمعاييـر  القواعـد  تشـمل  التـي 
بإدارة الشـركة السـعودية لخدمات السيارات والمعدات 
ساسـكو مـن أجـل تعزيـز وضمـان تطبيق أفضل أسـاليب 
الحوكمـة لحمايـة حقـوق المسـاهمين وأصحـاب المصالـح 
، وفـي عـام 2013م تـم تحديـث الالئحـة بمـا يتماشـى مـع 
مـن  الصـادرة  الشـركات  لحوكمـة  االسترشـادية  الالئحـة 

هيئـة السـوق الماليـة. كمـا تـم خـالل عـام 2017م تحديـث 
عـن  الصـادرة  الشـركات  حوكمـة  لالئحـة  وفقـًا  الالئحـة 
مجلـس هيئـة السـوق الماليـة بموجـب القـرار رقـم )16-8-

2017( وتاريـخ 1438/05/16هـ الموافق 2017/02/13م بناء 
على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 

وتاريخ 1437/01/18هـ.

وفـي عـام 2019 ، إعتمـد مجلـس اإلدارة اإلصـدار رقـم )4( 
الئحـة  علـى  تمـت  التـي  التعديـالت  علـى  بنـاًء  المحـدث 
السـوق  هيئـة  مجلـس  مـن  الصـادرة  الشـركات  حوكمـة 
هـذا  علـى  اإلطـالع  ويمكـن  2019م،  مايـو   20 فـي  الماليـة 
www.sasco.( اإللكترونـي  الشـركة  اإلصـدار فـي موقـع 

.)com.sa

مالحظة :

األولية  المالية  القوائم  اإلدارة وإختصاصاته »إعداد  والتي تنص على: يدخل من ضمن مهام مجلس  المالية  السوق  الصادرة عن مجلس هيئة  الشركات  )22( من الئحة حوكمة  المادة  )9( من  الفقرة  إلى  باإلشارة 

والسنوية للشركة وإعتمادها قبل نشرها« ، وحيث أن الفقرة )أ/1( من المادة )55( من الئحة حوكمة الشركات تنص على أن من إختصاصات لجنة المراجعة وصالحياتها ومسؤولياتها »دراسة القوائم المالية األولية 

والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها ؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها«.

األولية  المالية  القوائم  اعتماد  يتم  أن  ، على  تداول  والموافقة على نشرها على موقع  األولية  المالية  للقوائم  بإقرارها  المراجعة  لجنة  يتم تفويض  األولية بحيث  المالية  القوائم  آلية العتماد  اإلدارة  إعتمد مجلس 

والتوقيع عليها من العضو المنتدب ، وترسل ألعضاء المجلس بعد االعتماد لحين عرضها على مجلس اإلدارة باالجتماع الذي يلي الفترة المالية األولية المنشورة.




