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ساتا :تطوير الهوية هو تطوير للخدمات
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في هذا العدد
رايل �ساتا لل�سيارات والدراجات

احت�ضان طاقات ومهارات ال�شباب وتوجيهها

م�سابقة املركبات املعدلة

�أول م�سابقة يف الريا�ض لل�سيارات والدراجات

حملة ال�سالمة على الطريق

مبادرة خا�صة لرفع الوعي بال�سالمة املرورية
HEADLINES

Place for your

تدشين موقع ساتا الجديد
مت �إطالق �شعار النادي ال�سعودي لل�سيارات
وال�سياحة (�ساتا) اجلديد يف �شهر �سبتمرب 2010
ليعك�س التطوير الذي انتهجه منذ بداية العام والذي
�شمل كافة قطاعاته ومنتجاته.
و�صرح الأ�ستاذ ريا�ض املالك رئي�س النادي ومدير
عام ال�شركة ال�سعودية خلدمات ال�سيارات واملعدات
(�سا�سكو) قائ ًال «�إن ال�شكل اجلديد لهوية النادي
يعك�س الديناميكية واحلركة مبا يتنا�سب مع ن�شاط
النادي وتطلعات جمل�س �إدارته و�سلوك �أع�ضائه
ومن�سوبيه ،وقد مت �إنتقاء الألوان بعناية فاللون
الأحمر يعك�س القدرة والطاقة ودرجات اللون
الرمادي تعك�س الثبات وال�صالبة والتي هي من �أهم
�سمات النادي� ،أما ال�شكل ف�أ�صبح �أكرث �إن�سيابية
مبا يالئم الآفاق الوا�سعة التي يطمح اليها النادي

والتي ا�ستمدها من برنامج عمله ون�شاطاته احلالية
وامل�ستقبلية».
ً
و�أ�ضاف املالك «�أن �إدارة النادي ت�سعى دوما لتقدمي
خدماتها بعناية فائقة لتلبي �إحتياجات العمالء وفق
�أعلى املعايري العاملية واملطابقة ملوا�صفات الإحتاد
الدويل لل�سيارات والذي يعترب النادي �أحد �أع�ضاءه
الفاعلني».
ويعترب النادي ال�سعودي لل�سيارات وال�سياحة والذي
يعمل يف جمال �إ�صدار دفاتر العبور اجلمركية
ورخ�ص القياده الدولية من �أقدم الأندية يف املنطقة
العربية ومتتد خربته �إىل قرابة الـ  25عام ًا نظم
من خاللها النادي العديد من الفعاليات الريا�ضية
واخلدمات ال�سياحية.

االنادي يفتتح فرعين جديدين في مدينة الرياض
قام النادي بزيادة عدد فروعه لتلبية الطلب على خدمات �إ�صدار دفاتر الرتبتيك ورخ�ص القيادة الدولية
حيث مت �إفتتاح فرعني جديدين يف مدينة الريا�ض يف �شارع الأح�ساء بحي امللز و�شارع الأمري �سلطان بن
عبدالعزيز بحي ال�سليمانية ،كما قام النادي با�ستقطاب موزعني جدد وخا�صة يف املنافذ احلدودية.
وحتقيق ًا ال�سرتاتيجية النادي الت�سويقية مت دعم كافة املوزعني باخلطط والربامج الت�سويقية والعرو�ض
الرتويجية ،حيث تهدف هذه اخلطوة لت�سهيل وتوفري احل�صول على خدمات النادي يف كافة مناطق اململكة،
ويعمل النادي على تطوير العديد من الربامج الت�سويقية والرتويجية لإطالقها يف املوا�سم القادمة.

قام النادي ال�سعودي لل�سيارات وال�سياحة بتطوير
موقعه الإلكرتوين على الإنرتنت وتغيريه بالكامل،
حيث �إعتمد املوقع اجلديد على �أ�سلوب �إدارة
املحتوى واخلدمات التفاعلية مع العمالء والأع�ضاء،
حيث يطرح املوقع كافة معلومات النادي وخدماته
وعناوين الإت�صال ،وميكن للزائر التوا�صل مبا�شرة
مع �إدارات النادي والإطالع على جدول الفعاليات
والن�شاطات القادمة.
كما �سيطرح قريب ًا خدمة املوزعني والوكالء التي
متكن الوكالء من التقدمي لفتح �إ�شرتاك مع النادي
لتوزيع خدماته ،وليتم التوا�صل معه من قبل �إدارة
املبيعات ،كما �سيتمكن الوكالء واملوزعون من تقدمي
خدمات النادي من خالل املوقع مبا�شرة و�إ�صدار
ومتابعة تعامالته مع النادي مبا�شرة من خالل
الإنرتنت.
www.sataclub.com.sa
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النادي السعودي ينفرد
بأولوية تنظيم مسابقة
المركبات المعدلة
تعترب هواية تعديل املركبات من �سيارات �أو دراجات
نارية من الهوايات ال�شبابية التي متار�س ب�شكل
فردي وب�شكل هواية خا�صة من منطلقات وقناعات
فردية ،وتطورت هذه الهواية لت�صبح مو�ضع تناف�س
بني ممار�سيها يف حماولة من كل هاوي لإبراز جمال
مركباتهم ،و�أ�صبحت هذه الهواية متار�س ب�شكل
وا�سع و�أكرث تنظيم وب�صورة جماعية عاك�س ًة بذلك
ثقافة �شبابنا وجمتمعنا.
وخالل الفرتة املا�ضية �شهدت اململكة تطور ًا كبري ًا
يف هذه الهواية و�أ�صبح لها جتمعاتها اخلا�صة التي
من خاللها تتم ممار�سة هذه الهواية ب�شكل احرتايف
مما �ساهم يف ت�سجيل �إجنازات م�شرفة لهم ،وب�سبب
التوزيع ال�سكاين واجلغرايف للمملكة فقد متيز
�شباب كل منطقة ب�أ�سلوب خا�ص بهم يتميزون به
عن �إخوانهم يف املناطق الأخرى ،و�أ�صبحت �شعبية
هذه الهواية يف تزايد م�ستمر وملحوظ بني �شريحة
كبرية من �أفراد املجتمع مبختلف الفئات العمرية،
كما �أ�صبح ممار�سوها ي�شاركون يف ن�شاطات داخلية
�إجتماعية وخريية عديدة تعك�س ثقافتنا بل وانتقلت
هذه امل�شاركات �إىل اخلارج لتعك�س �صورة جميلة
و�إيجابية �أمام العامل.
من هذا املنطلق قام النادي ال�سعودي (�ساتا) بتبني

جديد النادي

خدمة إسعاف الطريق
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فكرة تنظيم �أول م�سابقة بني ال�سيارات والدراجات
املعدلة مبختلف �أنواعها وفئاتها يف مدينة الريا�ض،
خالل الفرتة من � 25إىل  26ذو احلجة 1431هـ
(املوافق  2-1دي�سمرب 2010م) ،يهدف النادي �إىل
تنظيم �أول م�سابقة من نوعها يف منطقة الريا�ض
واحت�ضان طاقات ومهارات ال�شباب وتوجيهها
و�إعطائهم الفر�صة لإبراز �إبداعاتهم وت�شجيعهم
على تنمية وتطوير مواهبهم و�أفكارهم الإبداعية،
كذلك فتح املجال لكافة املهتمني للتعارف وتبادل
املعلومات وزيادة املعرفة فيما بينهم وتعريف كافة
�شرائح املجتمع بالإبداعات ال�شبابية يف هذا املجال
والعمل على رفع م�ستوى ثقافة هذه الهواية وم�ساندة
تطويرها ب�شكل �إحرتايف و�إيجاد جو ترفيهي

لل�شباب وجلميع �أفراد املجتمع مبا يوطد العالقات
االجتماعية بينهم.
وي�ستهدف النادي يف هذه امل�سابقة كافة �شرائح
املجتمع وفئاته من املهتمني بهذه الهواية و�أ�سرهم
من اململكة ودول اخلليج للح�ضور والتعرف والإطالع
على هذه الهواية و�آخر م�ستجداتها ،كذلك املن�ش�آت
ذات العالقة يف تعديل املركبات ،والفرق الريا�ضية
التابعة للإحتاد العربي لل�سيارات والدراجات ،كذلك
الوكاالت وال�شركات التي لديها مركبات معدلة �أو
قابلة للتعديل .وقد خ�ص�ص النادي جمموعة من
اجلوائز لكل فئة من الفئات امل�شاركة والتي يتم
اختيارهم بناءا ًعلى اختيار اجلمهور وت�صويتهم لها
مع تقييم اللجنة الفنية.

طرح النادي خدمة جديدة لعمالئه و�أع�ضائه وذلك لإ�ضافة قيمة على دفاتر الرتبتيك وهي عبارة عن
خدمة لإ�صالح ال�سيارات املتعطلة �أو �سحبها لأقرب مركز �صيانة يف حال احلاجة �إىل ذلك ،و تغطي هذه
اخلدمة كافة مناطق ومدن اململكة العربية ال�سعودية بالإ�ضافة �إىل دول جمل�س التعاون اخلليجي والأردن
و�سوريا ولبنان .تت�ضمن هذه اخلدمة �إ�سعاف ال�سيارة يف حالة احلاجة ال�شرتاك بطارية �أو تبديل الإطار
بالإحتياطي يف حالة البن�شر �أو تزويد ال�سيارة بالوقود بكمية تكفي للو�صول �إىل �أقرب حمطة وقود �أو نقل
ال�سيارة وامل�شرتك اىل �أقرب مركز �صيانة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك تقدم خدمة �إ�سعاف الطريق خدمة خا�صة للم�سافر وذلك مبنحه خا�صية �إ�ستئجار �سيارة
خا�صة يف حالة احلادث املروري خالل ال�سفر ت�ساعده للإنتقال لأقرب مدينة �أو العودة �إىل املدينة التي انطلق
منها.
(مد  )MIDوبالتعاون مع جمموعة كبرية
مت طرح اخلدمة بالتعاون مع �شركة �صيانة مركبات ال�شرق الأو�سط ِ
من ال�شركات املتخ�ص�صة بالنقل يف كافة مناطق تغطية اخلدمة ،كما يوجد مركز للعمليات موحد لكافة
مناطق اململكة يعمل على مدار ال�ساعة لكافة �أيام الأ�سبوع.

بمبادرة من النادي تم إطالق حملة انتبه لسالمتك
يف خ�ضم اجلهود التطويرية امل�ستمرة واملتالحقة
للرقي مب�ستوى ال�سالمة املرورية مل�ستخدمي الطرق
التي تقوم بها �أجهزة الدولة مبختلف قطاعاتها ،ومن
منطلق الإلتزام بامل�س�ؤولية الإجتماعية قام النادي
ال�سعودي لل�سيارات والدراجات بتبني فكرة تنظيم
حملة لل�سالمة املرورية بعنوان « انتبه ل�سالمتك »
والتي ت�سعى للم�ساهمة يف ن�شر الوعي ب�أهمية ال�سالمة
على الطريق واتخاذ كافة و�سائل ال�سالمة جلعل
الطرق �آمنة مروري ًا والإرتقاء بالوعي املروري وتطوير
موا�صفات ال�سالمة يف املركبات وحت�سني وتطوير
�سلوك م�ستخدمي الطريق حلماية اجلميع بالإ�ضافة
�إىل تطوير اخلدمات الإ�سعافيه والطبية الطارئة.
ترتكز حملة «انتبه ل�سالمتك» �إىل تنفيذ جمموعة من
الن�شاطات الإعالمية والإعالنية والتغطية التلفزيونية
وال�صحفية ،وتنفيذ جمموعة من الإعالنات على
الطرق ال�سريعة من خالل حمطات ال�شركة املنت�شرة
يف اململكة وعددها  24لوحة يونيبول ،كذلك لوحات
املوبي وعددها  64لوحة  ،و�سوف ت�ستخدم جميعها
يف تو�صيل ر�سائل توعوية حول ال�سالمة على الطريق
و�سلوكيات م�ستخدم الطريق ،ومل يغفل على النادي
التواجد الإلكرتوين على الإنرتنت فقام بن�شر
جمموعة من الإعالنات عرب الإنرتنت بطرق متعددة
ومواقع خمتلفة بالإ�ضافة �إىل املواقع االجتماعية.
كما �سيقوم النادي بتنظيم حملة دعم ال�سالمة من
خالل امل�شاركة يف معار�ض متخ�ص�صة مثل معر�ض
الأمن العام والدفاع املدين ،وو�ضع من�صات للحملة
يف املجمعات التجارية لن�شر ر�سالتها وتوزيع الن�شرات
اخلا�صة باحلملة ،مع �إتاحة الفر�صة جلميع احل�ضور
بامل�شاركة يف التعليق على لوحة احلملة كتعبري عن
دعمهم ،بالإ�ضافة �إىل توزيع الهدايا العينية .
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تنظيم سباق ترفيهي للسيارات والدراجات

ينظم النادي ال�سعودي �سباق ل�سيارات الدفع
الرباعي والدراجات النارية خالل الفرتة من 5
�إىل  7يناير 2011م املوافق � 3-1صفر 1432هـ يف
منتجع �سفاري اخلا�ص يف حمافظة �ضرماء غرب
الريا�ض على طريق مكة املكرمة على م�ساحة
 40مليون مرت مربع وذلك �ضمن ن�شاطاته الريا�ضية
التي ينظمها ،وينظم ال�سباق حتت ا�سم «رايل �ساتا
 »2011حيث �سيكون مبثابة حفل و�سباق ترفيهي
لل�سيارات والدراجات يف منطقة الريا�ض بفعاليات
ريا�ضية وترفيهية متنوعة ت�ستهدف كافة �شرائح
املجتمع من مواطنني ومقيمني ويكون ملتقى للرتفيه
الريا�ضي.
يهدف ال�سباق �إىل �إحت�ضان طاقات ومهارات ال�شباب
وتوجيهها و�إعطائهم فر�صة لإبراز �إبداعاتهم
وت�شجيعهم على تنمية وتطوير مواهبهم و�أفكارهم
الإبداعية وفتح املجال لكافة املهتمني للتعارف
وتبادل املعلومات وزيادة املعرفة يف هذا املجال ،كما
يهدف �إىل تعريف كافة �شرائح املجتمع بالإبداعات
ال�شبابية يف هذا املجال وامل�ساهمة يف رفع م�ستوى
ثقافة هذه الهواية وم�ساندة تطويرها ب�شكل �إحرتايف
و�إيجاد جو ترفيهي لل�شباب وجلميع �أفراد املجتمع

مبا يوطد العالقات الإجتماعية بينهم.
َّ
ينظم ال�سباق حتت �إ�شراف االحتاد العربي ال�سعودي
لل�سيارات والدراجات وبالتعاون مع منتجع �سفاري.
يت�ضمن ال�سباق ثالثة �أق�سام رئي�سية وهي :
الق�سم الأول � :سباق �صحراوي لفئة �سيارات الدفع
الرباعي ( )4x4الغري معدلة مل�سافة  20كلم،
و�سباق �صحراوي للدراجات النارية الغري معدلة
( 4عجالت)  ATVمل�سافة  12كلم.
والق�سم الثاين� :سباق حتدي ال�سرعة الرملي Sand
 Drag Raceلل�سيارات والدراجات للفئة املفتوحة.
الق�سم الثالث Motor Show :م�سابقة �أجمل �سيارة
تاريخية ,و�أجمل �سيارة خا�صة معدلة ,و�أجمل
دراجة نارية خا�صة معدلة ,بالإ�ضافة �إىل م�سابقة
�أبط�أ قيادة دراجة نارية عجلتني.
وي�صاحب هذه الفعالية جمموعة من الن�شاطات
التي حر�ص النادي على توفريها لإ�ضافة مزيد
من املتعة للم�شاركني واحل�ضور مثل تخ�صي�ص
�أماكن خا�صة ب�ألعاب الأطفال ورعايتهم ،وم�سابقة
البحث عن الكنز ،والقيادة امل�سائية للدراجات
النارية ،بالإ�ضافة �إىل ن�شاطات ك�شفية وم�سابقات
فردية ليلية ،كما خ�ص�صت م�ساحة كبرية لل�سوق

االجتماعي لت�سويق وبيع املنتجات وال�صناعات
اخلا�صة ،و�أماكن للمطاعم واملقاهي بالإ�ضافة �إىل
تنظيم �أم�سيات ترفيهية ,وعر�ضه �سعودية.
وجه النادي دعوته لكافة الراغبني يف امل�شاركة
ب�أحد ال�سباقات م�ستهدف ًا بذلك الفرق الريا�ضية
املتخ�ص�صة يف ال�سباقات ،واملجموعات الريا�ضية
اخلا�صة بال�سيارات والدراجات ،ومالك ال�سيارات,
والدراجات املعدلة والعادية ،وع�شاق القيادة
ال�صحراوية ومالك �سيارات الدفع الرباعي،
بالإ�ضافة �إىل املن�ش�آت التجارية التي تعمل على
تعديل املركبات ،والأ�شخا�ص الذين يعملون على
تعديل املركبات كمهنة ،واملن�ش�آت التي لديها
�سيارات �أو دراجات معدلة �أو قابلة للتعديل ،كذلك
املن�ش�آت ذات العالقة املبا�شرة والغري مبا�شرة
بريا�ضة ال�سيارات والدراجات.

�صندوق بريد 65846 :الريا�ض  11566اململكة العربيةال�سعودية
هاتف +966 1 4763131 :فاك�س+966 1 4762424 :
الهاتف املجاينsata@sasco.com.sa 800124 1002 :

�إحدى فروع

ع�ضو االحتادين الدويل لل�سيارات وال�سياحة منذ عام 1982م
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Organizing an entertaining race for

Automobiles and Motorcycles

SATA is organizing a race for 4 by 4
vehicles and motorcycles from the 5th
till the 7th of January corresponding to
the 1st and 3rd of Safar 1432 ah. It will be
held at the Safari private resort in Darma’a
province, west of Riyadh on Makkah Road,
on an area of 40 million sqm. This race is
part of the sportive activities arranged by
SATA. This event is organized under the
name of “SATA Rally 2011”, and will be a
ceremony as well as an entertaining race
for cars and motorcycles in the Riyadh
area. It will include diverse sportive
and entertainment events targeting all
segments of society from citizens to
residents, and will be a meeting place for
sports entertainment.
The race aims to embrace the energies and
skills of the youth, guide them, give them
a chance to let their creativity emerge,
encourage them to enhance and develop
their talents and creative ideas, and
provide an environment for all interested
people to introduce themselves, exchange
information and increase their knowledge
in the field. The race also aims to introduce
the skills of the youth in this domain to
all segments of society, contribute to
raising the level of the culture of the sport,
support its development in a professional

way, as well as finding an entertaining
ambience for the youth, and all members
of society, that will consolidate the social
relationships between them.
This race is organized under the
supervision of the Arabic Saudi Union
for automobiles and motorcycles, in
corporation with Safari resort. It includes
three major parts:
The first part is a desert race for the 4
by 4 unmodified vehicles category of 20
kilometers distance, and a desert race for
unmodified motorcycles (four wheels)
ATV of 12 kilometers distance.
The second part is a sand drag race for
the automobiles and motorcycles open
category.
The third part is a motor show, a contest
for the best historical automobile, best
private modified car and best private
modified motorcycle. In addition to this,
there will be a contest for the slowest 2
wheels motorcycle driving.
This event is accompanied by a series of
activities that SATA was eager to provide,
to add more pleasure for the participants
and audience. These include special
children’s play and care zones, a treasure
hunt competition, evening motorcycle
driving, as well as scouting activities

and individual evening competitions. A
large area is set aside as a social market
to buy and sell private products and
merchandise, host food courts and coffee
shops, as well as organizing entertaining
evenings and more.
SATA invites all people interested in
participating in one of the races, which
are designed to cover all specialized
sportive racing teams, all automobile and
motorcycle sportive groups, modified
and standard automobile and motorcycle
owners, desert driving lovers, and 4 by
4 vehicle owners. In addition, the event
will be an attraction for all commercial
facilities that professionally modify
vehicles, groups that have modified and
adjustable automobiles and motorcycles,
as well as any other facilities that have
a direct or indirect connection with
automobile and motorcycle sports.
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The campaign “Watch out for your safety”
was launched with an initiative from SATA
Within the framework of continuous
and successive efforts for the progress
and development of traffic safety for
road users, made by the Kingdom’s
agencies in their different sectors, and
from the standpoint of a commitment to
social responsibility, the Saudi club for
automobiles and motorcycles proposed
the idea of organizing a traffic safety
campaign titled “watch out for your
safety”. This campaign aims to spread
awareness about the importance of
safety in vehicles, and improve road users’
behavior, in order to protect everyone
in addition to the development of the
emergency and medical services.
The “watch out for your safety” campaign
is based on executing diverse media &
advertising activities, TV coverage and
press releases, as well as positioning
advertising on highways through the
company stations deployed in the
kingdom. 24 unipoles and 64 mupis will be
used to deliver awareness messages about
road safety and road users’ behavior. SATA
has not lost sight of having a presence on
the internet, and has installed a set of
advertisements on the internet in diverse
ways and on different websites, including
the social ones.
Moreover, SATA will organize safety
campaign support through participating
in some specialized exhibitions, such
as the public security and civil defense
exhibition, placing campaign platforms
in the malls, distributing campaign flyers,
providing opportunities for the audience
to participate in commenting on the
campaign panel as an expression of
supporting the campaign, and distributing
gifts.
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SATA organizes a

unique competition
for modified vehicles
The hobby of adjusting and modifying
vehicles, whether cars or motorcycles,
is considered one of the pastimes of
our youth. It is practiced individually, as
a private hobby, expressing individual
perspectives and convictions. This hobby
has evolved to become a competition
between its practitioners, as an attempt
by every owner to display the beauty
of his vehicle. Today the hobby is being
practiced widely and collectively, in a
more organized way, reflecting our youth
and society.
Most recently, the kingdom has witnessed
a great evolution in this hobby. Distinct
groups have formed through which the
hobby is practiced in a professional way,
contributing towards the record of its
bright achievements. Given the diverse
population, and their geographical
distribution throughout the kingdom, the
youth of each region is differentiated by
their own styles from the youth of other
regions. This has lead to an increasing
popularity of the hobby among a large
segment of society in different age
categories. Its practitioners began to
express their hobby in many internal
social and charity activities that reflect
our culture. These participations have
spread outside the country, reflecting a
positive image to the world.
From this perspective, the Saudi
Automobile & Touring Association (SATA)
developed the idea of organizing the
first competition between modified

Emergency
Road Service
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automobiles and motorcycles, in their
different types and categories, from the
25th to the 26th of ZoulHijjah 1431 ah,
(corresponding to the 1st and 2nd of
December 2010). SATA aims to organize
the first competition of its kind in Riyadh.
It will embrace and guide the youth, with
their energies and skills, give them a
chance to let their creativity emerge, and
encourage them to enhance and develop
their talents and creative ideas. It will
also offer a place for all interested people
to introduce themselves and exchange
information, increase knowledge between
them, showcase the talents of the youth
in this field to all segments of society,
work on raising the level of the culture
of this hobby, support its development
in a professional way and create an
entertaining atmosphere for the youth,

and all members of society, consolidating
the social relationships between them.
In this competition, SATA targets all
segments of society and categories of
people interested in the hobby, as well as
their families. Participants from around
the Kingdom, and from the Gulf countries,
will gain understanding and information
about this hobby and its latest updates.
The competition also targets all those
facilities
concerned
with
vehicle
modification, sportive teams of the Arabic
union of automobiles and motorcycles,
as well as agencies and companies that
have modified or adjusted vehicles. SATA
is also devoting a collection of awards for
each of the participating categories that
have been chosen, according to audience
selection and voting, in accordance with
the technical committee’s evaluation.

SATA has launched a new service for its customers and members by adding a value to
the Triptyque books, which is a service to repair damaged cars or move them, in case
of need, to the nearest maintenance center. This service covers all areas and cities in
the Kingdom of Saudi Arabia, in addition to Gulf Corporation Council Countries, Jordan,
Syria, and Lebanon.
These services include rescuing a car when it needs a new battery, exchanging wheels
with the spare if the tire is flat, supplying the car with enough fuel to enable the car
reach the nearest gas station, as well as transferring the car and driver to the nearest
maintenance center.
In addition to this, Sata emergency road service provides a special service to the driver
by offering him the possibility of renting a private car, if an accident occurred during his
travel. This would help the driver to reach the nearest city, or get him back home.
The service was launched with the co-operation of a vehicles maintenance company
Middle East (MID) and a large range of specialized transportation companies covering
all the areas where the service is offered. There is also a central operations hub, covering
all regions of the Kingdom that operates around the clock every day of the week.
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The Saudi Automobile and Touring
Association (Sata) launched their new
logo in September 2010 to reflect the
progress generated since the beginning
of the year in all its sectors and products.
SATA president, and general manager of
the Saudi Automotive Services Company,
Mr. Riyadh Al Malik, said: “the new shape of
SATA identity denotes the dynamism and
sense of movement that matches SATA
activities, the committee perspective, its
members and behavior. The colors were
also selected carefully, with the red color
symbolizing power and energy, while the
graduated grey tones stand for stability
and solidity, these together being SATA’s
most distinctive traits. The shape’s
‘flowing’ quality is also symbolic of the
wide horizons that SATA aspires to reach,

through dedication to its work program, as
well as current and future activities.”
Riyadh Al Malik also added: “SATA
management aims to always provide its
services in the most professional manner,
meeting customers’ needs in accordance
with the highest international standards,
including those of the Automobiles
International Union in which SATA is
considered as one of its most effective
members.”
The Saudi Automobile and Touring
Association, which issues Triptyques
and International Driving Licenses, is
considered to be one of the oldest clubs in
the Arabian region. Its experience covers
around 25 years, during which time SATA
has organized many sportive events and
touristic services.

SATA opens two
New Branches in Riyadh

SATA has increased the number of its branches in order to respond to the demand on its
Triptyque books issuing service and for international driving licenses. Two new branches
were opened in the city of Riyadh the first one is located in Ihsaa street in the Malaz
district, and the second one in Price Sultan Bin Abdulaziz Street in the Sulaymaniah
district. Moreover, SATA attracted new distributors especially in the borders area.
In order to achieve SATA marketing strategy, many distributors were supported by the
marketing plans and programs and the promotional offers. This step aims to facilitate
having SATA’s services in all areas of the kingdom. SATA is also working on developing
many marketing and promotional programs to launch in the coming period.

The Saudi Automobile & Touring
Association has evolved its website,
changing it completely. The new website
depends on content and interactive
services with the agents and members.
Moreover, the website includes all of SATA
information, services and contacts, as
well as enabling guests to communicate
instantly with SATA management, and to
be informed about events, schedules and
upcoming activities.
In addition to all this, SATA will very
soon launch a distributors’ service that
will allow the agents to participate
with the association in distributing its
services, as well as sales management
communication. The agents and
distributors will also be able to provide
SATA services through the website
directly, as well as to issue and watch over
transactions with SATA directly via the
internet.
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