
 

 

 

 

 

 الجمعية العامة العادية

 والثالثون التاسعة

 لمساهمي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات

 )ساسكو(

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 جدول األعمال

  



 جدول أعمال اجلمعية العامة العادية التاسعة والةالثون

 م.5550ديسمرب  10التصويت علف تقرير جملس اإلدارة للعام املالي املنتهي يف  .0

 م.5550ديسمرب  10ام املالي املنتهي يف لععن ا حسابات الشركة مراج التصويت علف تقرير  .5

 م.5550ديسمرب  10نتهي يف لعام املالي املعن االتصويت علف القوالم املالية  .1

لك لفحص ملرشبببببحني بنا  علف توصبببببية جلنة املراجعة، وذمن بني ا حسبببببابات الشبببببركةالتصبببببويت علف تعيني مراج   .4

لعام ام، والرب  األول من 5555والسببببببنول من العام املالي  لةالث والراب (اللرب  )الةاني وومراجعة وتدقيق القوالم املالية 

 .م، وحتديد أتعابه5551 املالي

 .م5550 ديسمرب 10ملنتهي يف ا التصويت علف إبرا  ذمة أعضا  جملس اإلدارة عن العام املالي .2

مليون ريال عن  02بسمجالي م لغ ( علف املسبببباهمني التصببببويت علف توصببببية جملس اإلدارة بتوزي  أرباح نقدية )إضببببافية .8

علف  من رأس مال الشبركة،  %522ريال لكل سبهم أل اا يعادل   5252م بواق  5550ديسبمرب   10العام املالي املنتهي يف 

جل مسبباهمي م إنعقاد اجلمعية العامة واملقيدين يف سببأن تكون األحقية للمسبباهمني املالكني لهسببهم بنهاية تداول يو 

حقاق، وسبببببيتم  نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ اإلسبببببتمركز إيداع األوراق املالية )إيداع( يفالشبببببركة لدة شبببببركة 

 اإلعالن عن تاريخ وطريقة توزي  األرباح الحقًا.

ديسببمرب  10نة املالية املنتهية يف ريال( مكافأة ألعضببا  جملس اإلدارة عن السبب 127652555التصببويت علف صببرل م لغ ) .7

 م.5550

ن العام بشكل نصف سنول أو رب  سنول ع      ساهمني  التصويت علف تفويض جملس اإلدارة بتوزي  أرباح مرحلية علف امل  .6

 م.5555املالي 

( من املادة احلادية 0ادية بالرتخيص الوارد يف الفقرة )التصويت علف تفويض جملس اإلدارة بصالحية اجلمعية العامة الع .9

االدارة  جلمعية العامة أو حتف نهاية دورة جملسوالسببببببببب عون من نظام الشبببببببببركات، وذلك ملدة عام من تاريخ موافقة ا

نظام الشببببركات ضببببوابط واالجرا ات التنظيمية الصببببادرة تنفي ًا للوفقًا للشببببروو الواردة يف ا أسبببب ق،املفوض أيهما 

 .اخلاصة بشركات املساهمة املدرجة

 جملس أعضا   ل عض ليتوا لالستةمار،  نهاز وشركة  ساسكو   كةشر  بني ستتم  اليت والعقود األعمال علف التصويت  .05

 وهي احلديةي، حممد بن لطانس / واألستاذ  احلديةي حممد بن براهيمإ/ األستاذ  وهم فيها م اشرة غري  مصلحة  اإلدارة

 ريال 7672555) ا لغ مارلالستة  نهاز شركة  من موق  استئجار ب( تابعة شركة ) النقل أسطول  شركة  قيام عن ع ارة

 شببروو توجد وال ة،للعمال وسببكن النقل أسببطول لشببركة مقرك اسببت دامه لغرض وذلك ملدة عام ميالدل،سببنويًا( 

 .(مرفق)والعقود  األعمال ه ه يف تفضيلية

  أعضببا  ل عض اليتو لالسببتةمار، ُملكية وشببركة سبباسببكو كةشببر بني سببتتم اليت والعقود األعمال علف التصببويت .00

 العةمان حممد بن ماجد/ ذواألستا  احلديةي حممد بن إبراهيم/ ذاألستا  وهم فيها م اشرة غري  مصلحة  االدارة جملس

 بقيمة كابيتال األهلي شركة ب استةمارية  حمفظة إدارة اتفاقية نع ع ارة وهي احلديةي، حممد بن سلطان / واألستاذ 

 .(مرفق) والعقود مالاألع ه ه يف تفضيلية شروو توجد الو بسشعار خطي بني الطرفني، تنتهي( ريال مليون 25)

 نهاز وشببببركة( ابعةت شببببركة) ال رتولية لل دمات زييت كةشببببر بني سببببتتم اليت والعقود األعمال علف التصببببويت .05

  احلديةي حممد بن براهيمإ/ األسببتاذ وهم فيها م اشببرةغري  حةمصببل اإلدارة جملس أعضببا  ل عض واليت لالسببتةمار،

 رقم حملطتني ل رتوليةا لل دمات زييت شركة اسببببببببببببتئجار عقد نع ع ارة وهي احلديةي، حممد بن سلطان/ واألستاذ

 قابلة م50/50/5506 من اعت ارًا سنوات  عشرة  وملدة( سنوياً  ريال مليون 024) ا لغ لالستةمار  نهاز شركة  من( 5 ،0)

 .(مرفق) والعقود األعمال ه ه يف تفضيلية شروو توجد وال للتجديد،



 املدالن جنمة وشركة ( ابعةت شركة ) ال رتولية لل دمات زييت كةشر  بني ستتم  اليت والعقود األعمال علف التصويت  .01

 احلديةي حممد بن براهيمإ/ األسبببتاذ وهم فيها م اشبببرةغري  ةمصبببلح اإلدارة جملس أعضبببا  ل عض واليت للعقارات،

 زييت شركة  استئجار  قدع عن ع ارة وهي احلديةي، حممد بن انسلط / واألستاذ  العةمان حممد بن ماجد/ واألستاذ 

سنوات   شرة ع وملدة( سنوياً  ريال ألف 155)  لغا للعقارات املدالن جنمة شركة  من( 6) رقم حملطة ال رتولية لل دمات

 .(مرفق) والعقود الاألعم ه ه يف تفضيلية شروو توجد وال م،59/54/5555 من ت دأ

 املدالن جنمة وشركة ( ابعةت شركة ) ال رتولية لل دمات زييت كةشر  بني ستتم  اليت والعقود األعمال علف التصويت  .04

 احلديةي حممد بن براهيمإ/ األسبببتاذ وهم فيها م اشبببرةغري  ةمصبببلح اإلدارة جملس أعضبببا  ل عض واليت للعقارات،

 زييت شركة  استئجار  قدع عن ع ارة وهي احلديةي، حممد بن انسلط / واألستاذ  العةمان حممد بن ماجد/ واألستاذ 

 سنوات  عشرة  ةوملد( سنوياً  ريالمليون  0)  لغا للعقارات املدالن جنمة شركة  من( 05) رقم حملطة ال رتولية لل دمات

 .(مرفق) والعقود الاألعم ه ه يف تفضيلية شروو توجد وال م،59/54/5555 من ت دأ

 املدالن جنمة وشركة ( ابعةت شركة ) ال رتولية لل دمات زييت كةشر  بني ستتم  اليت والعقود األعمال علف التصويت  .02

 احلديةي حممد بن براهيمإ/ األسبببتاذ وهم فيها م اشبببرةغري  ةمصبببلح اإلدارة جملس أعضبببا  ل عض واليت للعقارات،

 زييت شركة  استئجار  قدع عن ع ارة وهي احلديةي، حممد بن انسلط / واألستاذ  العةمان حممد بن ماجد/ واألستاذ 

 سنوات  انيمث وملدة( سنوياً  ريال ألف 125)  لغا للعقارات املدالن جنمة شركة  من( 00) رقم حملطة ال رتولية لل دمات

 .(مرفق) والعقود الاألعم ه ه يف تفضيلية شروو توجد وال م،50/52/5555 من ت دأ

 نهاز وشببببركة( ابعةت شببببركة) ال رتولية لل دمات زييت كةشببببر بني سببببتتم اليت والعقود األعمال علف التصببببويت .08

  احلديةي حممد بن براهيمإ/ األسببتاذ وهم فيها م اشببرةغري  حةمصببل اإلدارة جملس أعضببا  ل عض واليت لالسببتةمار،

 ق ل من ال رتولية اتلل دم زييت شبببركة من وقود مشبببرتيات نع ع ارة وهي احلديةي، حممد بن سبببلطان/ واألسبببتاذ

  توجد وال ريال، ألف 9528 بلغ م5550 عام خالل التعامل م لغ أنب علمًا لالسببببتةمار ملدة عام ميالدل، نهاز شببببركة

 .(مرفق) والعقود األعمال ه ه يف تفضيلية شروو

 جنمة جمموعة وشركة ( ابعةت شركة ) ال رتولية لل دمات زييت كةشر  بني ستتم  اليت والعقود األعمال علف التصويت  .07

  احلديةي حممد بن هيمإبرا/ األسببببتاذ وهم فيها م اشببببرةري غ مصببببلحة اإلدارة جملس أعضببببا  ل عض واليت املدالن،

 شركة  من وقود شرتيات م عن ع ارة وهي احلديةي، حممد بن انسلط / واألستاذ  العةمان حممد بن ماجد/ واألستاذ 

 عام خالل التعامل م لغ بأن علمًا املدالن ملدة عام ميالدل، مةجن جمموعة شببببركة ق ل من ال رتولية لل دمات زييت

 .(مرفق)والعقود  األعمال هه  يف تفضيلية شروو توجد وال ريال، ألف 55529 بلغ م5550

  العقارية، زوايا وشركة ( ابعةت شركة ) ال رتولية لل دمات زييت كةشر  بني ستتم  اليت والعقود األعمال علف التصويت  .06

 ماجد/ واألستاذ احلديةي مدحم بن إبراهيم/ األستاذ وهم فيها رةم اشغري  مصلحة اإلدارة جملس أعضا  ل عض واليت

 لل دمات زييت شببركة نم وقود مشببرتيات عن ع ارة وهي يةي،احلد حممد بن سببلطان/ واألسببتاذ العةمان حممد بن

 ريال، ألف 0828 بلغ م5550 عام خالل التعامل م لغ بأن الدل، علمًاالعقارية ملدة عام مي زوايا شركة  ق ل من ال رتولية

 .(مرفق)والعقود  األعمال ه ه يف تفضيلية شروو توجد وال

  املرح، بوابة وشببركة( ابعةت شببركة) ال رتولية لل دمات زييت كةشببر بني سببتتم اليت والعقود األعمال علف التصببويت .09

/ واألسببتاذ احلديةي، مدحم بن إبراهيم/ األسببتاذ وهم فيها رةم اشببغري  مصببلحة اإلدارة جملس أعضببا  ل عض واليت

 زييت شبببركة  من قودو مشبببرتيات  عن ع ارة وهي احلديةي، حممد بن سبببلطان / واألسبببتاذ  العةمان حممد بن ماجد

 ألف 4522 بلغ م5550 عام خالل املالتع م لغ بأن علمًا دة عام ميالدل،مل املرح بوابة شركة  ق ل من ال رتولية لل دمات

 .(مرفق)العقود و األعمال ه ه يف تفضيلية شروو توجد وال ريال،

  املرح، بوابة وشببركة( ابعةت شببركة) ال رتولية لل دمات زييت كةشببر بني سببتتم اليت والعقود األعمال علف التصببويت .55

/ واألسببتاذ احلديةي، مدحم بن إبراهيم/ األسببتاذ وهم فيها رةم اشببغري  مصببلحة اإلدارة جملس أعضببا  ل عض واليت



 سكنية لغرل املرح بوابة شركة تأجري عن ع ارة وهي احلديةي، حممد بن سلطان/ واألستاذ العةمان حممد بن ماجد

 بلغ م5550 عام خالل لتعاملا م لغ بأن علمًا ة عام ميالدل،ال رتولية ملد لل دمات زييت لشركة  التابعة( 5) رقم احطة

 .(مرفق)والعقود  عمالاأل ه ه يف تفضيلية شروو توجد وال ريال، ألف 25

  أعضببا  ل عض اليتو لالسببتةمار، ُملكية وشببركة سبباسببكو كةشببر بني سببتتم اليت والعقود األعمال علف التصببويت .50

 حممد بن سبببلطان/ ذواألسبببتا احلديةي حممد بن إبراهيم/ ذاألسبببتا وهم فيها م اشبببرة غري مصبببلحة االدارة جملس

  مياه صببندوق عرب روغويف كةشببر م  مياه توريد اتفاقية عن  ارةع وهي العةمان، حممد بن ماجد/ واألسببتاذ احلديةي

 .(مرفق) والعقود األعمال ه ه يف تفضيلية شروو توجد وال ،م5555ملدة ثالث سنوات اعت ارًا من ديسمرب  استةمارل

  



 

 

 

 

 

 

 تقرير لجنة المراجعة

  





  

 

 

 

 

 

 األعمال والعقود

  















 تقرير مجلس اإلدارة
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

  م2021ديسمبر 31في  ةالمنتهي ةالمالي للسنة

 

  3 من 1 صفحة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلدارة تقرير مجلس

 (ساسكو) الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات

 األعمال والعقود
 م2021ديسمبر  31

 

 

  



 تقرير مجلس اإلدارة
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

  م2021ديسمبر 31في  ةالمنتهي ةالمالي للسنة

 

  3 من 2 صفحة
 

 ألعضاء مجلس اإلدارةاألعمال والعقود التي فيها مصلحة 

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

 مدة العقد البيان ذوي العالقة العقود/األعمال الجهة
 تبليغ

 المجلس
 تبليغ

 الجمعية

 شركة نهاز لالستثمار

موقع من شركة  استئجارعقد 
نهاز لالستثمار بغرض 
استخدامها كمقر لشركة 

النقل )شركة تابعة(  اسطول
 وسكن للعمالة.

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

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

 المال(

ألف  787قيمة العقد 
 لاير سنوياً.

     سنة

 شركة ُملكية لالستثمار
استثمارية بشركة إدارة محفظة 

 األهلي المالية.

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

 المال(
 
 ماجد بن محمد العثمان

 من رأس المال( %0.67)يمتلك 
 سلطان بن محمد الحديثي
من رأس  %17,94)عضو بمجلس اإلدارة ويمتلك 

 المال(

ال يوجد أي معامالت 
 2021خالل عام 

تنتهي بإشعار خطي 
ً  30مدته   يوما

 
ال يوجد تعامالت 

 م2020خالل عام 

    

 شركة نهاز لالستثمار
استئجار شركة زيتي للخدمات 

( 2،  1) محطة رقمالبترولية 
 .شركة نهاز لالستثمارمن 

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

 من رأس مالها(. 0.02%
 بن محمد الحديثيسلطان 

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

 مليون 1.1قيمة العقد 
 لاير سنوياً.

ألول ثالث سنوات من 
العقد وزيادة االيجار 

مليون لثاني 1.4الى 
ثالث سنوات من العقد 
وزيادة االيجار الى 

مليون الخر 1.6
 سنوات من العقد4

اراً عشر سنوات إعتب
م 01/01/2018من 

 قابلة للتجديد
    

 نجمة المدائن للعقارات
استئجار شركة زيتي للخدمات 

( من 8) محطة رقمالبترولية 
 .شركة نجمة المدائن للعقارات

 إبراهيم بن محمد الحديثي
رئيس مجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات 

من  %97.75)يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة 
 مالها(.رأس 

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

 سلطان بن محمد الحديثي
 .مجموعة نجمة المدائنعضو مجلس إدارة شركة 

ألف  300قيمة العقد 
 لاير سنوياً.

مع زيادة االيجار في 
الف 50السنة الخامسة 

 لاير

اعتبارا  سنوات 10
-04-29من تاريخ 

2020  
    

شركة نجمة المدائن 
 للعقارات

استئجار شركة زيتي للخدمات 
( من 10) محطة رقمالبترولية 

 .شركة نجمة المدائن للعقارات

 إبراهيم بن محمد الحديثي
رئيس مجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات 

من  %97.75)يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة 
 رأس مالها(.

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

 سلطان بن محمد الحديثي
 .مجموعة نجمة المدائنعضو مجلس إدارة شركة 

مليون لاير  1العقد قيمة 
مع زيادة  سنوياً.

االيجار في السنة 
الخامسة من العقد 

 الف لاير200

سنوات إعتباراً  عشر
      29/04/2020من 

شركة نجمة المدائن 
 للعقارات

استئجار شركة زيتي للخدمات 
( من 11) محطة رقمالبترولية 

 .شركة نجمة المدائن للعقارات

 إبراهيم بن محمد الحديثي
رئيس مجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات 

من  %97.75)يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة 
 رأس مالها(.

 ماجد بن محمد العثمان
 عقارات.عضو مجلس إدارة شركة نجمة المدائن لل

 سلطان بن محمد الحديثي
 .مجموعة نجمة المدائنعضو مجلس إدارة شركة 

ألف  350 قيمة العقد
 لاير سنوياً.

مع زيادة االيجار في 
الف 50السنة الرابعة 

 لاير 

سنوات من  8العقد 
تاريخ 

 م.01/05/2020
    

 شركة نهاز لالستثمار

مشتريات وقود من شركة 
زيتي للخدمات البترولية من 

)  قبل شركة نهاز لالستثمار
 . وشركة أرزاق الزراعية( 

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

 من رأس مالها(. 0.02%
 سلطان بن محمد الحديثي

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

 
 
 

بلغت  قيمة مشتريات 
ات خالل عام قالمحرو
 90,605م مبلغ 2021

 لاير.

     سنة



 تقرير مجلس اإلدارة
 (ساسكوالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )

  م2021ديسمبر 31في  ةالمنتهي ةالمالي للسنة

 

  3 من 3 صفحة
 

 .تم التبليغ 

o  الثامنهكافة األعمال والعقود أعاله تمت الموافقة عليها والترخيص بها لعام قادم في اجتماع الجمعية العامة العادية 
الموافقة على تجديد هذه األعمال والعقود من الجمعية العامة  أخذ وسيتمم ، 2021 يونيو 16المنعقدة بتاريخ  والثالثون

 للمساهمين القادمة.
o لهذه العقود واألعمال. وجد شروط تفضيليةت ال 
o .بخالف ما ذكر أعاله ال توجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذو عالقة 

 ألعمال والعقود التي يكون للمديرين التنفيذيين مصالح فيها:ا

o  • التنفيذي والمدير المالي وأي مدير تنفيذي أو شخص أي مصالح في العقود مع أي شركة تابعة.ليس لدى الرئيس 

 

 مدة العقد البيان ذوي العالقة العقود/األعمال الجهة
 تبليغ

 المجلس
 تبليغ

 الجمعية

شركة مجموعة نجمة 
 المدائن 

مشتريات وقود من شركة 
زيتي للخدمات البترولية من 

مجموعة نجمة  قبل شركة
دائن ) شركة نجمة الم

المشاريع وشركة ابراهيم 
 الحديثي لالستثمار( 

 إبراهيم بن محمد الحديثي
رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن 

من  %97.75)يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة 
 رأس مالها( .

 ماجد بن محمد العثمان
 .مجموعة نجمة المدائن العضو المنتدب لشركة
 الحديثيسلطان بن محمد 

 مجموعة نجمة المدائن.عضو مجلس إدارة شركة 

بلغت  قيمة مشتريات 
ات خالل عام قالمحرو
م مبلغ 2021

 لاير. 220,981

     سنة

 شركة زوايا العقارية
مشتريات وقود من شركة 
زيتي للخدمات البترولية من 

 .العقارية قبل شركة زوايا

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

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

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

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

 من رأس مالها(.

 بلغت  قيمة مشتريات
ات خالل عام قالمحرو
 16,609م مبلغ 2021

 لاير.

     سنة

 شركة بوابة المرح
مشتريات وقود من شركة 
زيتي للخدمات البترولية من 

 .بوابة  المرحقبل شركة 

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

 من رأس مالها(. %97.75مباشرة وغير مباشرة 
 محمد العثمانماجد بن 

 العضو المنتدب لشركة بوابة المرح.
 سلطان بن محمد الحديثي

 .عضو مجلس إدارة شركة بوابة المرح

بلغت  قيمة مشتريات 
ات خالل عام قالمحرو
 40,486م مبلغ 2021

 لاير.

     سنة

 شركة بوابة المرح
 غرف سكنية (10) تأجير

من قبل  ( 2بمحطة رقم )
 شركة بوابة المرح.

 بن محمد الحديثيإبراهيم 
رئيس مجلس إدارة شركة بوابة المرح )يمتلك حصة 

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

 العضو المنتدب لشركة بوابة المرح.
 سلطان بن محمد الحديثي

 .عضو مجلس إدارة شركة بوابة المرح

الف  50قيمة االيجار 
 لاير سنويا

     سنة

 ُملكية لالستثمارشركة 
إتفاقية توريد مياه مع شركة 

 عبر Rugoveروغوفي 
 .صندوق مياه إستثماري

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

 المال(
 ماجد بن محمد العثمان

 من رأس المال( %0.67)يمتلك 
 سلطان بن محمد الحديثي
من رأس  %17.94)عضو بمجلس اإلدارة ويمتلك 

 المال(

ال يوجد تعامالت خالل 
 م 2021عام 

     سنوات 3
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