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المقدمة

يســر مجلــس إدارة الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت )بدجــت 
الســعودية( أن يقــدم تقريــره الســنوي للســادة المســاهمين عــن 
نتائــج أعمال الشــركة للعام المالي المنتهــي في 2018/12/31م. 
وذلــك تمهيــدًا للموافقــة عليــه مــن قبــل الجمعيــة العامــة طبقــًا 

لنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية.
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ــر علــى كلمــة رئيــس مجلــس إدارة الشــركة ورئيــس  ويحتــوي التقري
أداء  إلــى ملخــص عــن  التنفيــذي باإلضافــة  المجموعــة والرئيــس 
ــة أو  ــركاتها التابع ــام 2018م وش ــالل ع ــة خ ــا المالي ــركة ونتائجه الش
الزميلــة ســواء داخــل أو خــارج المملكــة كمــا يتطــرق التقريــر إلــى 
كافــة المعامــالت التــي تمــت مــع األطــراف ذوي العالقــة ومعاييــر 
ولجانــه  اإلدارة  مجلــس  وتشــكيل  الحوكمــة  تطبيــق  ومســتويات 
المنبثقــة منــه وملخــص لمهام المجلــس ولجانه وكافــة المدفوعات 
التــي حصــل عليهــا أعضــاء المجلــس وكبــار التنفيذييــن خــالل هــذا 
العــام وإقــرارات األعضــاء وكبــار التنفيذييــن طبقــا لالئحــة الحوكمــة 

وملخص ألهم ما تم إنجازه من أعمال خالل عام 2018م.

ــل  ــن قب ــة م ــدة والمدقق ــة المعتم ــم المالي ــاق القوائ ــم إرف ــا ت كم
مكتــب المراجــع الخارجــي للشــركة أرنيســت ويونــج والمكلــف بإعداد 

هذه القوائم بهذا التقرير .
وقــد تــم إعــداد هــذا التقريــر طبقــا للمتطلبــات النظاميــة وفقــًا 
ــن  ــادرة ع ــركات والص ــة الش ــة حوكم ــد والئح ــركات الجدي ــام الش لنظ
مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار رقــم )2017-16-8( 
نظــام  علــى  بنــاًء  2017/2/13م  الموافــق  1438/5/16هـــ  وتاريــخ 
الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/3 وتاريــخ 1437/1/28هـ 
ــركات  ــام الش ــذًا لنظ ــادرة تنفي ــة الص ــراءات التنظيمي ــط واإلج والضواب
االسترشــادي  والدليــل  المدرجــة  المســاهمة  بالشــركات  الخاصــة 
للشــركات المدرجــة عنــد إعــداد تقريــر مجلــس اإلدارة الصادرعــن هيئــة 
ص/17/7078/5/7  صــادر  رقــم  التعميــم  بموجــب  الماليــة  الســوق 

وتاريخ 1439/4/8هـ الموافق 2017/12/26م.
الســادة المســاهمين إن هــذا التقريــر يحتــوي علــى ملخــص واف 
ــل أن  ــام 2018م ونأم ــالل ع ــا خ ــا ونتائجه ــركة وتطوراته ــال الش ألعم
يكــون مفصحــًا ووافيــًا لكافــة استفســاراتكم وأســئلتكم وأن مجلــس 
إدارة الشــركة علــى اســتعداد تــام للــرد علــى أيــة استفســارات حــول 

المعلومات التي تضمنها هذا التقرير أو أية 
استفســارات أخــرى وذلــك مــن خــالل اجتمــاع الجمعيــة العامــة بــإذن 

اهلل والذي سوف يتم االعالن عن تاريخه الحقًا. 

مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصالت 
)بدجت السعودية(
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بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين

مســاهمينا الكــرام باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة يســعدني 
أن أطلعكــم علــى التقريرالســنوي لمجلــس إدارة الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت )بدجــت 

السعودية( عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.

ومــن خــالل هــذا التقريــر ســتتاح الفرصــة لكافــة المســاهمين لإلطــالع علــى موجــز لما تــم إنجازه 
ــة  ــا التنفيذي ــه وإدراته ــة من ــان المنبثق ــا واللج ــس إدارته ــي مجل ــة ف ــركة ممثل ــل الش ــن قب م

وفريق العمل وذلك خالل عام 2018م 

حيــث حــرص مجلــس إدارة الشــركة خــالل هــذا العــام علــى اتبــاع كافــة المعاييــر النظاميــة طبقــًا 
للوائــح ذات الصلــة فــي إعــداد التقريــر وذلــك اســتكمااًل لسياســة الشــركة والتــي تنتهجهــا منــذ 
عــام 2007م - وهــو تاريــخ القيــد بهيئــة الســوق الماليــة الســعودية عقــب التحــول إلــى شــركة 
مســاهمة- حيــث اصــرت الشــركة علــى ضــرورة اتبــاع أعلــى معاييــر الشــفافية والحــرص علــى 
اتخــاذ  والمســتثمرين  المســاهمين  الحوكمــة حتــى يســهل علــى  أفضــل ممارســات  اتبــاع 
قراراتهــم بــكل ســهولة ويســر واســتنادًا إلــى تقاريــر ونتائــج صــادرة عــن الشــركة طبقــًا ألعلــى 

وأفضل المعايير.

وبحمــد اهلل وتوفيقــه فقــد حققنــا أرباحــًا صافيــة خــالل عــام 2018م تقــدر بـــ  170 مليــون ريــال 
مقارنــة بـــ 149.5 مليــون ريــال لعــام 2017م ويعــود الســبب فــي ارتفــاع صافــي الربــح الــى زيــادة 
إلــى تحقيــق أفضــل معــدالت لالســتخدام  التشــغيل ألســطول الشــركة ممــا أدى  كفــاءة 
وبالتالــي ارتفــع معــدل اإليــراد لــكل مركبــة و تســجيل إدارة الشــركة النخفــاض قيمــة اســتثمارات 
بإحــدى الشــركات الزميلــة بمبلــغ 14.9 مليــون ريــال ســعودي لعــام 2017م والــذي تــم تحميلــه 
علــى قائمــة الدخــل الموحــدة ولــم يتــم تســجيل أي انخفــاض بقيمــة االســتثمارات بهــذه 

الشركة خالل العام الحالي.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة:
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و بنــاء علــى مــا تحقــق مــن نتائــج خــالل عــام 2018 م أوصــى مجلــس اإلدارة بإجتماعــه 
علــى  كأربــاح  ريــال  مليــون   106.75 مبلــغ  بتوزيــع  م   2019/01/31 بتاريــخ  المنعقــد 

المساهمين بواقع 1.50 ريال للسهم الواحد عن عام 2018 م .

كمــا أود أن أتوجــه بالشــكر لفريــق اإلدارة التنفيذيــة بالشــركة علــى مجهوداتهــم 
ــر الشــركة وحرصهــم الشــديد علــى تحقيــق النتائــج المرجــوه والعمــل  ــزة لتطوي الممي
دائمــًا علــى تنفيــذ سياســات المجلــس وكذلــك حرصهــم علــى تعريــف المجلــس الجديــد 
بــكل أمــور الشــركة وبكافــة الخطــط واالســتراتيجيات التــي تــم وضعهــا ســابقًا وكذلــك 

حقوق والتزامات الشركة خالل الفترات القادمة.
وأخيــرًا اكــرر شــكري لكــم علــى ثقتكــم الغاليــة بدعمكــم المتواصــل لنــا وأعدكــم بــإذن 

اهلل تعالى بأننا لن ندخر جهدًا في سبيل استمرار تحقيق النجاح والتطور للشركة.

والجدول التالي به ملخص للنتائج المالية لعام 2018م مقارنة بعام 2017م

كما حققت الشركة التابعة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة )رحال( النتائج التالية : 

مقارنة بـ  

مقارنة بـ  

2018

2018

2017

2017

 49 مليون ريال

 243 مليون ريال

 33 مليون ريال

 207 مليون ريال

بمعدل تغيير

بمعدل تغيير

48.8% 

17.3% 

أربـاح
ت

إيرادا

حققت الشركة خالل هذا العام 
صافي أرباح يقدر بـ 

كما حققت الشركة إجمالي 
إيرادات تقدربـ

نسبة التغيير2017م2018م

%11.2-1173 مليون ريال1040 مليون ريالاإليرادات

%10.7+159 مليون ريال175مليون ريالصافي األرباح قبل خصم الزكاة

%13.7+170149.5صافي األرباح بعد الزكاة والضريبة

2.392.1ربحية السهم

29,430 سيارة29,459 سيارةأسطول الشركة والشركة التابعة

الدكتور /  باسم عبداهلل عالم

رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي:

الخلــق  أشــرف  علــى  والســالم  والصــالة  الرحيــم  الرحمــن  اهلل  بســم 
والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.

)بدجــت  للمواصــالت  الدوليــة  المتحــدة  الشــركة  مســاهمي  الســادة 
لعــرض  اليــوم  هــذا  فــي  بكــم  التقــي  أن  يســعدني  الســعودية( 

تقريرالشركة السنوي و نتائجها وأعمالها خالل العام المالي 2018م.

ــك  ــم و كذل ــد اهلل عال ــم عب ــس اإلدارة د/ باس ــس مجل ــب برئي ــي أن أرح ــمحوا ل ــة أس بداي
أعضــاء مجلــس اإلدارة المنضمــون للمجلــس ألول مــرة فــى بدايــة هــذه الــدروة الجديــدة 
والتــي بــدأت فــي 2018/6/21م وعلــى دعمهــم الالمحــدود إلدارة الشــركة فــي جميــع 

الجوانب مما كان له األثر اإليجابي في تحقيق تلك النتائج بعد توفيق اهلل عزوجل.

بفضــل مــن اهلل عــز وجــل اســتطعنا أن نحقــق أرباحــا لعــام 2018 م  تقــدر بـــنحو 170 مليــون 
ريــال مقارنــة بـــ 149.5 ريــال لعــام 2017 م أي بزيــادة قدرهــا %13.7 وذلــك فــى ظــل ظــروف 
اقتصاديــة تتســم بالصعوبــة والتحديــات الكبيــرة ، وايضــا مــع بدايــة مرحلــة انتقاليــة 
لمجلــس إدارة جديــد ،,هــذه النتائــج وهلل الحمــد ماهــي إال تتويــج لجهــود مجلــس اإلدارة 
وإإلدارة التنفيذيــة والعامليــن بالشــركة الذيــن يبذلــون كل الجهــد وال يدخــرون وســعا فــي 

سبيل تحقيق أهداف وطموحات الشركة .

وأحــب أن أنــوه هنــا إلــى أن السياســات التــى وضعهــا مجلــس إدارة الشــركة ســابقا تســمح 
بتنفيــذ عمليــات التعاقــب اإلداري ســواء ألعضــاء مجلــس اإلدارة أواإلدارة التنفيذيــة بــكل 
ــة  ــركة نتيج ــا الش ــرض له ــد تتع ــر ق ــر أو أي مخاط ــى تأثي ــك دون أدن ــر وذل ــهولة ويس س
ــذا  ــي ه ــركة ف ــل إدارة الش ــن قب ــة م ــات الموضوع ــط والسياس ــرات ، فالخط ــذه التغي له

الصدد تسمح بهذا االنتقال السلس بكل أمان.

وتطبيقــا لهــذه السياســات وفورإنتخــاب الجمعيــة العامــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة بدورتــه 
ــة  ــة بالشــركة بالتنســيق مــن أجــل عمــل اجتماعــات دوري الجديــدة قامــت اإلدارة التنفيذي
مــع أعضــاء مجلــس اإلدارة وخاصــة األعضــاء الجــدد منهــم لتعريفهــم بــكل أمــور الشــركة 
ــات  ــوق والتزام ــك حق ــابقًا وكذل ــا س ــم وضعه ــي ت ــتراتيجيات الت ــط واالس ــة الخط وبكاف
الشــركة خــالل الفتــرات القادمــة وذلــك بمــا يشــبه ورش العمــل التــي تمــت بشــكل مســتمر 

بين أعضاء اإلدارة التنفيذية وأعضاء مجلس اإلدارة.
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فواز عبد اهلل دانش
رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي

كمــا تــم مباشــرة دعــوة أعضــاء مجلــس اإلدارة بتشــكيله الجديــد للــدورة الجديــدة 
وبمجــرد انتخابهــم الجتمــاع عاجــل لتعييــن رئيــس ونائــب رئيــس المجلــس وأميــن 
الســر وتعييــن الرئيــس التنفيــذي وممثلــي الشــركة ســواء مــن مجلــس اإلدارة أو 

اإلدارة التنفيذية أمام كل من هيئة السوق المالية وشركة إيداع وتداول.

ــب  ــق بالتعاق ــا يتعل ــاح فيم ــركة بنج ــط الش ــذ خط ــا بتنفي ــد قمن ــد فق وهلل الحم
اإلداري ، بــل وقــد قامــت اإلدارة التنفيذيــة بتنفيــذ خطــط وأفــكار جديــدة مــن قبــل 
أعضــاء مجلــس اإلدارة الحالييــن والتــي كان لهــا أثــارًا إيجابيــة في النتائــج المحققة 

لعام 2018 م وساعدت أيضا في زيادة معدالت الربحية و النمو.

وبــإذن اهلل تعالــى نعــد مســاهمينا الكــرام باستمرارمســيرة النجــاح مــن خــالل 
تطبيــق المزيــد مــن الخطــط واألفكارالخالقــة التــي ستســهم مســتقبال بمزيــد مــن 

النمو والربحية.

واســمحوا لــي أن أتقــدم بجزيــل الشــكر لكافــة أعضــاء و رئيــس مجلــس اإلدارة 
الســابق لمــا قدمــوه مــن جهــد وعطــاء ، كمــا أشــكر رئيــس وأعضــاء المجلــس 
الحالييــن علــى ثقتهــم فــي اعتمــاد تعيينــي رئيســًا للمجموعــة ورئيســًا تنفيذيــًا, 
وأشــكرهم كذلــك لجهودهــم الدؤوبــه والمتميــزة خــالل هــذه الفتــرة القصيــرة 
منــذ التحاقهــم بعضويــة المجلــس فــي 2018/6/21 م والتــي ســاهمت فــي زيــادة 

معدالت النمو وتطويراألداء بما يضمن لنا مسقباًل ونتائج أفضل بإذن اهلل.

وأخيــرًا أتقــدم لكافــة مســاهمينا بجزيــل الشــكرعلى ثقتهــم الغاليــة والتــي نعتــز 
بهــا أنــا وزمالئــي مــن فريــق اإلدارة التنفيذيــة ونعاهدكــم أننــا ســوف نبــذل قصــار 

جهودنا لتحقيق طموحاتنا جميعا خالل السنوات القادمة بإذن اهلل تعالى.
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 : نبذة عن الشركة 
ً
أوال

النشاط الرئيسي للشركة

تأسســت الشــركة فــي 1399/1/16هـــ الموافــق 1978/12/17م ومنــذ 
نشــأتها تــزاول الشــركة نشــاط تأجيــر الســيارات بموجــب عقــد امتيــاز 
الشــركة  الســيارات.وتعتبر  لتأجيــر  العالميــة  بدجــت  شــركة  مــن 
المتحــدة الدوليــة للمواصــالت )بدجــت الســعودية( صاحبــة أكبــر 

امتياز لبدجت العالمية.

ــر األجــل  ــى أســاس قصي ــر الســيارات عل ــى نشــاط تأجي وباإلضافــة إل
ــر ســيارات  ــل تأجي تقــدم الشــركة مختلــف خدمــات المواصــالت  مث
الــركاب والمركبــات التجاريــة علــى أســاس طويــل األجــل وكذلــك بيــع 
الســيارات المســتعملة وهــي أنشــطة تســاهم بصــورة كبيــرة فــي 

نمو حجم أعمال الشركة وإيراداتها.

وتعــزز الشــركة مــن جــودة أســطولها والمحافظــة علــى مســتواه 
عــن طريــق سياســة تشــغيل ســيارات التأجيــر قصيــر األجــل لمــدة 
ــع الســيارة عــادة مــن  ــم بعدهــا بي ــن 18_24 شــهرًا يت ــراوح مــا بي تت
إمــا  الشــركة  فــي  المســتعملة  الســيارات  مبيعــات  إدارة  خــالل 
بالمزايــدة العلنيــة للكميــات أو مــن خــالل معــارض الشــركة لألفــراد. 
وتعمــد الشــركة باســتمرار إلــى شــراء كميــات مــن الســيارات الجديدة 
مــن مختلــف األنــواع واألحجــام وبيــع الســيارات المســتعملة بهدف 
الحفــاظ علــى متوســط عمــر األســطول أو خفضــه كلمــا أمكــن 
وتعتقــد إدارة الشــركة أن االحتفــاظ بأســطول حديــث بمتوســط 

عمر قصير نسبيًا يمنح الشركة ميزة تنافسية هامة.

وباإلضافــة إلــى األنشــطة أعاله بدأت الشــركة في تنفيذ سياســتها 
ــع  ــراكة م ــتثمار بالش ــالل االس ــن خ ــع م ــى أرض الواق ــعية عل التوس
شــركات أخــرى أو تأســيس شــركات جديــدة تعمــل بمختلــف أنشــطة 
النقــل فخــالل عــام 2012م تــم المســاهمة بنســبة %97.9 والتــي 
أصبحــت اآلن %100 فــي تأســيس شــركة الجــذور الراســخة للنقليــات 
وتأجيــر  وشــراء  بيــع  بمجــال  تعمــل  والتــي  )رحــال(  المحــدودة 
الحافــالت والمقطــورات عــالوة علــى نقــل البضائــع والمهمــات بأجر 

على الطرق البرية داخل المملكة. 
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بيع السيارات المستعملةالتأجير طويل األجلالتأجير قصير األجل

وصف لألنشطة الرئيسة للشركة

كمــا قامــت الشــركة أيضــًا خــالل عــام 2012م بالمشــاركة بنســبة %32.75 مــن شــركة ترانزليــس 
الهنديــة القابضــة المحــدودة  )كشــركة زميلــة( وهــي شــركة تعمــل بمجــال التأجيــر طويــل األجــل 

بالهند وتمت هذه المشاركة كبداية أو خطوة لالستثمار خارج المملكة العربية السعودية.

يضــاف إلــى مــا ذكــر أعــاله حصــول الشــركة علــى حــق امتيــاز حصــري 
لعالمــة )PAYLESS( خــالل عــام 2016م وذلــك بتوقيــع عقــد وكالــة امتيــاز 
بتاريــخ 2016/5/6م مــع مجموعــة )ABG( العالميــة المالكــة لهــذه العالمــة 
والتــي مــن خاللهــا يتــم تأجيــر الســيارات منخفضــة التكلفــة )ســواء ســيارات 
مســتعملة أو ســيارات صغيــرة( وذلــك داخــل المملكــة العربيــة الســعودية 

بنظام التأجير قصير األجل.

تأجيــر الســيارات علــى أســاس 
يومي أو أســبوعي أو شــهري 
امتيــاز  حقــوق  خــالل  مــن 

عالمتي بدجت وباي لس.

المســتعملة  الســيارات  عــرض 
فتــرة  مــن  االنتهــاء  تــم  والتــي 
اســتخدامها ســواء بالتأجيــر القصير 
األجــل أو الطويــل األجــل للبيــع مــن 
خــالل معــارض الشــركة المخصصــة 
لهــذا الغــرض  والتــي يبلــغ عددهــا 
بالمــدن  منتشــرة  معــارض  ســتة 

الرئيسية بالمملكة.

تأجيــر الســيارات لفتــرة ) 12, 24, 
الــركاب  36, 48( شــهر لســيارات 
مــن خــالل امتيــاز عالمــة بدجــت أو 
مــن خــالل الشــركة التابعــة )رحال( 
والمركبــات  الحافــالت  بتأجيــر 
بنظــام  والشــاحنات  التجاريــة 

التأجير طويل األجل.

11



فــي 31 ديســمبر2018م بلــغ حجــم أســطول الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت )بدجــت 
السعودية( من السيارات :

أنحــاء  الســيارات لعمالئهــا عبــر )88( موقــع منتشــر فــي كافــة  الشــركة  وتؤجــر 

المملكــة وتغطــي المواقــع الرئيســية للشــركة المراكــز الســكانية الكبــرى والمطــارات 

الدولية والداخلية.

باإلضافــة إلــى عــدد )6( معــارض لبيــع الســيارات المســتعملة منتشــرة بالمــدن الرئيســية 

بالمملكة )جدة- أبها- الرياض- بريدة - الدمام( .

)وسوف نتحدث تفصياًل عن تأثير المناطق اإلقليمية للشركة على اإليرادات العامة عند تناولنا التحليل 

الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة(.  

)29,459( سيارة 

منها )8377( سيارة 
اإليــرادات  فــي  تســاهم 

بالتأجير قصير األجل 

و)21.082( سيارة
اإليــرادات  فــي  تســاهم 

بالتأجير طويل  األجل 

تأثير هذه األنشطة الرئيسة في حجم أعمال الشركة وأسهامه في النتائج 
على النحو التالي:

إيرادات النشاط خالل عام 
2018م 

النسبة من 
اجمالي اإليرادات

%23122 مليون ريالالتأجير قصير األجل

%54652 مليون ريالالتأجير طويل األجل

%26326 مليون ريالأرباح بيع السيارات المستعملة

%1040100 مليون ريالاإلجــــــــــــــــــمالــــــــي
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التغير في أسطول الشركة من السيارات  خالل خمس سنوات
) 2014 م  - 2018 م (

مواقع  تأجير السيارات خالل خمس سنوات
) 2014 م  - 2018 م (
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وصف األنشطة الرئيسة التي تقدمها الشركة من خالل شركتها التابعة شركة الجذور الراسخة 
للنقليات المحدودة )رحال( :

تأثير األنشطة الرئيسة للشركة التابعة في حجم أعمال الشركة واسهامه في النتائج على النحو التالي:

بيان بالشركات التابعة والزميلة للشركة داخل المملكة وخارجها وأنشطتها الرئيسة وبلد التأسيس:

والكرافانــات  والمقطــورات  المجهــزة  والســيارات  والحافــالت  للشــاحنات  األجــل  طويــل  التأجيــر   -1

والمقطورات المجهزة.

2- بيع الشاحنات والحافالت والسيارات المجهزة والمقطورات والكرافانات والمقطورات المجهزة.

ملحوظة : سيتم التطرق للنتائج المالية لكل شركة الحقًا في هذا التقرير عند تحليل النتائج المالية لعام 2018م والتحليل الجغرافي للنتائج المالية.

اسم
الشركة م

الجذور الراسخة 
للنقليات المحدودة

)شركة تابعة(

1

يوني ترانس 2
إنفوتك المحدودة.

)شركة زميلة(.

تأجير الشاحنات والحافالت 
ونقل البضائع والمهمات 

بأجر على الطرق البرية 

تقنية المعلومات

تم تأسيس الشركة برأسمال 25 مليون ريال ثم تم زيادته بحصة عينية عبارة عن ورشة الصيانة الرئيسية المملوكة 
للشركة المتحدة الدولية للمواصالت والبالغ قيمتها 35 مليون ريال ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة 60 مليون ريال.

وخالل عام 2014م تم زيادة رأسمال الشركة إلى 100 مليون ريال سعودي بدخول الشركة المتحدة الدولية 
للمواصالت بحصة نقدية تبلغ 40 مليون ريال. وخالل عام 2018م انهت الشركة اجراءات امتالك %100 من حصص شركة 

رحال بحيث أصبحت هذه الشركة مملوكة بالكامل للشركة المتحدة الدولية للمواصالت.

أسست بغرض مشروع تحديث برنامج الشركة. وبتاريخ 2015/11/4م تم بيع جزء من حصة الشركة إلى شركة جيمناي 
المحدودة )%16( لتتغير حصة الملكية بالشركة من %65 إلى %49. علمًا بأن شركة جيمناي قامت بشراء حصة الشريك 

اآلخر بالكامل والتي كانت تمثل %35 لتصبح إجمالي حصة شركة جيمناي %51 بعد إتمام الصفقة. وتحولت هذه 
الشركة من شركة تابعة إلى شركة زميلة

السعودية

الهند

100%

49%

100مليون ريال 
سعودي

1 مليون روبيه 
هندي 

السعودية

الهند

الدولة محل 
التأسيس

نوع النشاط 
الرئيسي

الدولة المحل الرئيس 
لعملياتها

نسبة
الملكية

رأس مال 
الشركة

مالحظات

مالحظات

إيرادات النشاط خالل عام 
2018م 

النسبة من 
اجمالي اإليرادات

%19882 مليون ريالالتأجير طويل األجل

%4518 مليون ريالأرباح بيع السيارات المستعملة

%243100 مليون ريالاإلجــــــــــــــــــمالــــــــي
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تفاصيل األسهم والحصص الصادرة للشركات التابعة والزميلة

اسم الشركة م

الجذور الراسخة 
للنقليات المحدودة

يوني ترانس إنفو 
تك المحدودة

1

2

100%

49%

100,000,000
ريال سعودي

قيمة الحصة النقدية 
وقت التأسيس 53,366 

ريال. وطبقًا لنسبة 
المساهمة في ذلك 
الحين %65. وأصبحت 

حاليًا 40,230 ريال 
سعودي بعد بيع 

نسبة %16 وتغير نسبة 
المساهمة بهذه 

الشركة لتصبح 49% . 
وتحولت من شركة 

تابعة إلى شركة 
زميلة.

100مليون ريال 
سعودي

1 مليون روبيه 
هندي

560,000 حصة عبارة عن 
عدد 286 سيارة تمثل 

210,000 حصة و ورشة 
الصيانة الرئيسية بجدة 

تمثل 350,000 حصة 
)قيمة الحصة 100 ريال(

ــــــــــــــــــــــــــ

440,000 حصة  تم 
تمويلها ذاتيًا.

)قيمة الحصة 100 ريال(.

نقدية تم تمويلها ذاتيًا 
تعادل 40,230 ريال 

تابعة

زميلة

تابعة/
زميلة

نسبةرأسمال الشركة
الملكية

نوع الحصص/ االسهم

نقديةعينية

قيمة المشاركة أو 
المساهمة بالريال 

السعودي
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األداء
المالي
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: النتائج المالية المحققة لعام 2018م مقارنة بالعام الماضي
ً
أوال

النتائج التشغيلية لعام 2018م  مقارنة بالعام الماضي )بآالف الرياالت(

يعود السبب في ارتفاع صافي الربح لعام 2018م مقارنة بعام 2017م إلى : 

1- زيــادة كفــاءة التشــغيل ألســطول الشــركة ممــا أدى إلــى تحقيــق أفضــل معــدالت لالســتخدام 
وبالتالي ارتفع معدل اإليراد لكل مركبة.

2-تســجيل إدارة الشــركة النخفــاض قيمــة اســتثمارات بإحــدى الشــركات الزميلــة بمبلــغ 14,9 مليــون 
ريــال ســعودي فــى عــام 2017م والــذي تــم تحميلــه علــى قائمــة الدخــل فــى ذلــك الوقــت ولــم 

يتم تسجيل أي انخفاض بقيمة االستثمارات بهذه الشركة خالل العام الحالي.

نسبة التغير %التغيرات +أو)-(2017م2018مالبــــــــند

%11.3-132,188-1,040,9701,173,158إيرادات 
% 16-144,668-)910,556()765,888(تكلفة اإليرادات

%275,082262,60212,4805إجمالي الربح
% 56-4,819-3,8128,631إيرادات تشغيل أخرى

%2,4915)53,149()55,640(مصروفات عمومية وإدارية
%9,20729)31,451()40,658(مصروفات بيع وتسويق

%2 -4,037-182,596186,633الربح من العمليات )الربح التشغيلي(

إختالف أرقام المقارنة بسبب إعادة تبويب بعض البنود لتتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية.

مقارنة بـ  

مقارنة بـ  

مقارنة بـ  

20182017

عام 2017 م

عام 2017 م

عام 2017 م

 175 مليون ريال

 170 مليون ريال

 1040 مليون ريال

 158 مليون ريال

 149.5 مليون ريال

 1173 مليون ريال

إرتفاع قدره

إرتفاع قدره

إنخفاض قدره

10.8% 

13.7% 

11.3% 

أربـاح قبل 
خصم الزكاة

أربـاح بعد 
خصم الزكاة

إيرادات 
الشركة

حققت الشركة خالل هذا العام 
صافي أرباح قبل خصم الزكاة

حققت الشركة خالل هذا العام 
صافي أرباح بعد خصم الزكاة

بلغت إيرادات الشركة من 
أنشطتها الرئيسية

- ربحية السهم في عام 2018م  2.39 مقابل 2.1  ريال للسهم في 2017م.
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تحليل إيرادات الشركة من خالل أنشطتها لعام 2018م

نسب مساهمة أنشطة الشركة الرئيسية
ونسبة إيرادات شركتها التابعة في اإليرادات

600000000

500000000

400000000

300000000

200000000

100000000

0

231,114,147
ريال سعودي

 546,557,122
ريال سعودي

التأجير قصير األجل التأجير طويل األجل مبيعات السيارات إيرادات أخرى

مبيعات 
السيارات

شركة الجذور 
الراسخة

مبيعات السياراتالتأجير طويل األجل التأجير قصير األجل 
شركة الجذور 

الراسخة
شركة يوني ترانس

22%34%21%23%0%

3,811,518
 ريال سعودي

 263,299,136
ريال سعودي

التأجير طويل 
األجل

34%

التأجير قصير 
األجل

22%

21%

23%
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التغير في اإليرادات التشغيلية للشركة المتحدة الدولية للمواصالت 
)بدجت السعودية( لمدة خمس سنوات

) 2014 م - 2018 م ( بماليين الرياالت

التغير في صافي ارباح الشركة المتحدة الدولية للمواصالت )بدجت السعودية( لمدة خمس سنوات 
) 2014 م - 2018 م ( بماليين الرياالت

: : مقارنة نتائج األعمال لخمس سنوات )بآالف الرياالت(
ً
ثانيا

2014م2015م2016م2017م2018مالبـــيــان

1,040,9701,173,1581,182,5121,018,742893,069اإليرادات 

)638,119()735,067()903,463()910,556()765,888(تكلفة اإليرادات

275,082262,602279,049283,675254,950إجمالي الربح

169,986149,511170,135188,768171,051صافي الربح

1200

1000

800

600

400

200

0

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

2018 م

2018 م

2017 م

2017 م

2016 م

2016 م

2015 م

2015 م

2014 م

2014 م

893

171

1019

189

1183

170

1173

150

1040

170

إختالف أرقام المقارنة بسبب إعادة تبويب بعض البنود لتتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية.
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معدالت تحقيق األرباح لخمس سنوات بماليين الرياالت
 ) 2014 م - 2018 م (

200

150

100

50

0
2014 م2015 م2016 م2017 م2018 م

171 170189 150 170

 : مقارنة قائمة المركز المالي الشركة المتحدة الدولية للمواصالت ) بدجت السعودية (
ً
ثالثا

لفترة خمس سنوات من )2014 إلى 2018م( بآالف الرياالت

البـــيــان
2014م2015م2016م2017م2018م

قائمة المركز المالي باآلالف

226.461210,147224,420177,923171,991موجودات متداولة

1.209.9231,290,7721,415,3771,524,8711,390,991موجودات غير المتداولة

1.436.3841,500,9191,639,7971,702,7941,562,982إجمالي الموجودات

250.641334,308513,653516,376472,895مطلوبات متداولة

59.38896,264130,806284,914303,208مطلوبات غير متداولة

310.029430,572644,459801,290776,103إجمالي المطلوبات

711.667711,667610,000508,333406,667رأس المال

414,688358,680385,338393,171379,780االحتياطات واألرباح المبقاة

1.126.3551,070,347995,338901,504786,447 إجمالي حقوق المساهمين

0000432حقوق األقلية

إجمالي المطلوبات وحقوق 
الشركاء

1.436.3841,500,9191,639,7971,702,7941,562,982
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1,563

1,703
1,640

1,501
1,436

التغير في الموجودات من 2014 م - 2018 م بماليين الرياالت

2014 م2015 م2016 م2017 م2018 م

مقارنة بين أصول وخصوم الشركة بماليين الرياالت للفترة من 
) 2014 م  - 2018 م (

التغير في حقوق المساهمين لخمس سنوات
من ) 2014 م  - 2018 م ( بماليين الرياالت

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

0
2014 م2015 م2016 م2017 م2018 م

األصول1563

الخصوم

1703 1640 1501 1436
776 801 644 431 310

1200

1000

800

600

400

200

0
2014 م2015 م2016 م2017 م2018 م

786 902 995 1070 1126
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: إجمالي تكلفة منتجات الطاقة والكهرباء والمياه خالل عام 2018م مقارنة بـ 2017م بالريال
ً
رابعا

2018/12/31م2018/9/30م2018/6/30م2018/3/31مالفترة

375,030315,331297,220518,956الكهرباء

184,272207,293210,543216,293الماء

529,406565,676668,711630,610منتجات الطاقة

1,088,7081,088,3001,176,4741,365,859اإلجمالي

2017/12/31م2017/9/30م2017/6/30م2017/3/31مالفترة

249,406311,241274,077517,772الكهرباء

202,111192,577203,920229,158الماء

374,887382,530389,403441,908منتجات الطاقة

826,404886,348867,4001,188,838اإلجمالي

2018/12/31م2018/9/30م2018/6/30م2018/3/31مالزيادة/ النقص

125,6244,09023,1431,184الكهرباء

12,865-17,83914,7166,623-الماء

154,519183,146279,308188,702منتجات الطاقة

262,304201,952309,074177,021اإلجمالي

النتائج المالية للشركات التابعة والزميلة

1- شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة )شركة تابعة(  

تســاهم  الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت )بدجــت الســعودية( في شــركة الجذور الراســخة 
بنســبة %100  وتعــد شــركة تابعــة. حققــت هــذه الشــركة خــالل عــام  2018م أرباحــًا صافيــة بلغــت 

49,3 مليون ريال مقارنة بـ  33 مليون ريال لعام 2017م بنسبة زيادة تقدر بـ  48% .

وجائــت هــذه الزيــادة نتيجــة التخطيــط المتميــز لــإلدارة مــع نشــاط فريــق المبيعــات فــي تســويق 
نشــاط الشــركة الرئيســي وهــو تأجيــر شــاحنات النقــل الثقيــل والســيارات التجاريــة لفتــرات طويلــة 
حيــث اســتطاعت الشــركة أن توجــد لنفســها المكانــة المتميــزة فــي مجــال النقــل وتفــرض 
نفســها علــى الســوق الســعودي كأحــد الشــركات المتميــزة التــي تقــدم حلــوال متنوعــة فــي 
مجــال المواصــالت والنقــل الثقيــل ممــا كان لــه أثــر فــي زيــادة حصتهــا الســوقية ونموهــا 

المتسارع.
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2- شركة يوني ترانس إنفوتك المحدودة بالهند )شركة زميلة(

تســاهم الشــركة بنســبة %49 مــن شــركة يونــي ترانــس إنفوتــك المحــدودة وهــي شــركة تعمل بمجــال تقنية 
المعلومــات ومقرهــا الرئيســي بالهنــد وتمــارس نشــاطها بالهند ويبلغ رأســمال الشــركة )مليــون روبيه هندي( 
بمــا يعــادل )82,101( ريــال ســعودي وقــد بلغــت إيراداتهــا خــالل عــام 2018م 2.09  مليــون ريــال ســعودي مقابــل 
2.2 مليــون ريــال ســعودي لعــام 2017م .وقــد حققــت اربــاح  لعــام 2018 تقدر بـــ 14,574 ريال كان نصيب الشــركة 
منهــا 7141 ريــال مقابــل خســائر لعــام 2017م تقــدر بـــ 98,514.والجديــر بالذكــر أنــه قــد تــم بيــع جــزء مــن حصــة 
الشــركة بهــذه الشــركة خــالل عــام 2015م إلــى شــركة جيمنــاي المحــدودة وهــي شــركة هنديــة متخصصــة 
فــي مجــال تقينــة المعلومــات والغــرض مــن هــذه الصفقــة هو رفــع كفــاءة وتطوير أداء الشــركة لما للشــركة 

الهندية من خبرة كبيره في هذا المجال. 

مقارنة النتائج المالية لعام 2018 م بالعام الماضي للشركة التابعة رحال )بآالف الرياالت(

نسبة التغير %التغيرات +أو)-(2017م2018مالبــــــــند

%243,132207,31435,81817مجمل اإليرادات 

%17,88011)162,954()180,834(تكلفة اإليرادات

%62,29844,36017,93840إجمالي الربح

%60-204-)337()133(مصروفات بيع وتسويق

%2,39625)9,349()11,745(مصروفات عمومية وإدارية

%50,42034,67415,74645الدخل من العمليات المستمرة

%449316)142(307إيرادات أخرى

%83-430-)520()90(تكاليف تمويل

%41646)913()1,329(زكاة شرعية

%49,30833,09916,20948صافي الدخل
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 تؤجــر الشــركة الســيارات لعمالئهــا عبــر)88( موقــع منتشــر فــي كافــة أنحــاء المملكــة وتغطــي 
المواقــع الرئيســية للشــركة المراكــز الســكانية الكبــرى والمطــارات الدوليــة والداخليــة. بخــالف عــدد )6( 
معــارض لبيــع الســيارات المســتعملة. )معــرض بالريــاض ومعــرض ببريــدة ,معرضــان بالدمام,معــرض بجــدة 

, معرض بأبها(.
ولكــي تضمــن الشــركة جــودة الخدمــات المقدمــة إلــى عمالئهــا فــي كافــة أرجــاء المملكــة فقــد 
عمــدت إلــى تقســيم أنشــطتها جغرافيــًا إلــى ثالثــة مناطــق إقليميــة كبــرى داخــل المملكــة وهــي 

المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

ويتولــى كل منطقــة إدارة تنفيذيــة مســتقلة تقــوم بمباشــرة أعمالهــا وتقديــم تقاريرهــا الدوريــة عــن 
نتائــج أعمالهــا إلــى اإلدارة الرئيســية للشــركة والتــي تتخــذ مــن مدينــة جــدة بالمنطقــة الغربيــة مقــرًا 

رئيسيًا لها تتولى من خالله إدارة الشركة ككل.

بيان بإيرادات الشركات التابعة والزميلة وحصة الشركة من 
صافي ربح كل منها خالل عام 2018م

اسم الشركة
نسبة 

المساهمة
إجمالي اإليرادات 

بآالف الرياالت
صافي الربح/ الخسارة 

بآالف الرياالت
حصة الشركة في األرباح/ 

الخسارة بآالف الرياالت

2018م2018م2018م

243,13249,30749,307%100الجذور الراسخة

2,090157%49يوني ترانس إنفوتك

إيرادات الشركات التابعة والزميلة خالل عام 2018م

الجذور الراسخة

إنفوتك

99%

1%

تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات/ مبيعات الشركة داخل المملكة
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جدة

رابغ

مكة 
المكرمة

المدينة 
المنورة

الطائف

الرياض

الخرج

الدمام

الجبيل

االحساء

المنـطقـة الـغربيـة

اإلجمالـي 48 موقع بالمنطقة الغربية

88  موقع إجمالي مواقع تأجير السيارات بالمملكة 

اإلجمالـي 23 موقع بالمنطقة الوسطى

اإلجمالـي 17 موقع بالمنطقة الشرقية

المنطقة الشرقية

المنطقة الوسطى

عدد المواقع

عدد المواقع

جدةعدد المواقع
مكة المكرمة

المدينة المنورة
الطائف

ينبع
أبها
رابغ

تبوك
جازان
نجران

الباحه
عسير

قنفده
بيشه

الرياض
بريده
الخرج
حائل

الدمام
االحساء

الجبيل

19
4
7
2
3
3
1
2
2
1
1
1
1
1

19
2
1
1

13
1
3

حائل

بريده

قنفدهأبها

بيشهعسير

نجران

الباحه

جازان

ينبع

تبوك
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تحليل إليرادات المناطق داخل المملكة خالل عام 2018م

إجمالي إيرادات ومبيعات المنطقة الغربية بماليين الرياالت

2018منوع النشاط

123التأجير قصير األجل

213التأجير طويل األجل

132مبيـعات السيـارات

2إيــرادات أخـرى

470اإلجــمـالـــي

إجمالي إيرادات ومبيعات المنطقة الوسطى بماليين الرياالت

2018منوع النشاط

60التأجير قصير األجل

176التأجير طويل األجل

70مبيـعات السيـارات

1إيــرادات أخـرى

307اإلجــمـالـــي

إجمالي إيرادات ومبيعات المنطقة الشرقية بماليين الرياالت

2018منوع النشاط

49التأجير قصير األجل

158التأجير طويل األجل

61مبيـعات السيـارات

1إيــرادات أخـرى

269اإلجــمـالـــي

 للتحليل الجغرافي داخل المملكة
ً
إيرادات الشركة لعام 2018م طبقا

المنطقة 
الغربية

المنطقة 
الشرقية

المنطقة 
الوسطى

29%

45%

26%
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التحليل الجغرافي إليرادات الشركة التابعة داخل المملكة )الجذور الراسخة( بماليين الرياالت 
لعام 2018م  )يقتصر نشاطها داخل المملكة فقط وليست لها أية أنشطة خارج المملكة(

تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة خارج المملكة

والجدول التالي يوضح التحليل الجغرافي إليرادات الشركة خارج المملكة باحتساب حصة الشركة في اإليرادات 
المحققة بالشركات الزميلة خارج المملكة خالل عام 2018م بآالف الرياالت السعودية

تحليل جغرافي إليرادات الشركة التابعة ) الجذور الراسخة ( داخل المملكة خالل عام 2018 م

المنطقة 
الغربية

المنطقة 
الشرقية

المنطقة 
الوسطى

42%

34%

24%

اإلجماليالمنطقة الشرقيةالمنطقة الوسطىالمنطقة الغربيةنوع النشاط

786951198التأجير طويل األجل

2413845أرباح بيع السيارات المستعملة

1028259243اإلجمالي

نسبة المشاركةالنشاطاسم الشركة/ الدولة محل النشاط
اإليرادات خالل عام 

2018م
حصة الشركة من 
اإليرادات 2018م 

2,0901024%49تقنية المعلوماتيوني ترانس إنفوتك/ الهند

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة بماليين الرياالت 2018م

المنطقة الغربية )1( 
داخل المملكة

المنطقة الوسطى )2( 
داخل المملكة

المنطقة الشرقية )3( 
داخل المملكة

إجمالي اإليراداتخارج المملكة)4(

47030726921,048

يقتصر نشاط الشركة التابعة داخل المملكة فقط وليست لها أية أنشطة خارج المملكة
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أهم ما تم اتخاذه من قرارات وما تم انجازه من أعمال خالل عام 2018م وتواريخ ألحداث هامة

وصف لخطط وقرارات الشركة خالل عام 2018م

ما تم من انجازهالتاريخالقرار/ اإلعالن عن حدث جوهريم

1
بالشــركة  الشــريك  تنــازل  علــى  الموافقــة 

التابعة عن حصته البالغة 1.25%
2018/1/29م

تمــت الموافقــة علــى هــذا التنــازل وتــم تعديــل 
عقــد تأســيس الشــركة التابعــة الجــذور الراســخة 

لتصبح مملوكة بالكامل للشركة بنسبة 100%.

2

ــة المجلــس باعتمــاد المعامــالت التــي  توصي
تمــت مــع األطــراف ذوي العالقــة بنــاًء علــى 
تبيلــغ رئيــس المجلــس عــن المعامــالت التــي 

تمت خالل عام 2017م

2018/1/31م
تــم اســتعراض المعامــالت والتوصيــة بعرضهــا علــى 
والتصريــح  عليهــا  للموافقــة  العامــة  الجمعيــة 

باستمرارها.

2018/1/31ماعتماد النتائج المالبة لعام 2017م 3
الموافقــة علــى النتائــج الســنوية وعرضهــا مــع 
التقريــر الســنوي علــى الجمعيــة العامة للمناقشــة 

وتم الموافقة عليها.

4

عــن  أربــاح  بتوزيــع  اإلدارة  مجلــس  توصيــة 
ريــال    1.5 بواقــع  2017م  المالــي  العــام 

للسهم
2018/1/31م

تــم التصديــق علــى التوصيــة بموجب قــرار الجمعية 
األربــاح  بتاريــخ 2018/4/30م وتــم توزيــع  العامــة 

على المساهمين بتاريخ 2018/5/14م.

تم اإلعالن بموقع تداول.2018/2/1مإعالن النتائج المالية السنوية لعام 2017م5

6
ــى  ــاح عل ــع ارب ــس بتوزي ــة المجل ــالن توصي إع

المساهمين عن عام 2017م
2018/2/1م

والمبلــغ  التوصيــة  تفاصيــل  عــن  اإلعــالن  تــم 
المستحق عن السهم والمساهمين المستحقين

7

لعضويــة  الترشــيح  بــاب  فتــح  عــن  اإلعــالن 
فــي  بــدأت  التــي  لدورتــه  اإلدارة  مجلــس 

2018/6/21م
2018/2/22م

تــم تلقــي طلبــات المرشــحين والبالــغ عددهــم )21( 
مرشــحًا وتــم انتخــاب عــدد ثمانيــة أعضــاء بالجمعية 

العامة في 2018/4/30م

8
لعضويــة  الترشــيح  طلبــات  تلقــي  بدايــة 

المجلس بالدورة الجديدة .
2018/2/25م

فــي  انتهــت  شــهر  لفتــرة  الطلبــات  تلقــي  تــم 
 )21( مــن  طلبــًا  الشــركة  وتلقــت  2018/3/25م 

مرشحا للترشيح لعضوية المجلس.

9
ــداول  ــن أمــام ت ــن ممثلي قــرار المجلــس بتعيي

لجميع األغراض المتعلقة بقواعد اإلدراج
2018/3/27م

تــداول  شــركة  طلــب  علــى  وبنــاًء  المجلــس  قــرر 
ــابقة  ــه الس ــس بدورت ــس المجل ــن رئي ــن كل م بتعيي
ــام  ــركة أم ــن الش ــن ع ــذي كممثلي ــس التنفي والرئي
بتاريــخ  المجلــس  دورة  نهايــة  وحتــى  تــداول  

2018/6/20م.

10
العامــة  للجمعيــة  اإلدارة  مجلــس  توصيــة 

بتعيين أعضاء لجنة المراجعة
2018/3/29م

ــى  ــاًء عل ــة بن ــة المراجع ــحين للجن ــرض المرش ــم ع ت
توصيــة مجلــس اإلدارة وتــم تعييــن أعضــاء لجنــة 
ــرار  ــب ق ــدة بموج ــس الجدي ــدورة المجل ــة ل المراجع

الجمعية.

11

إعــالن الدعــوة الجتمــاع الجمعيــة العامــة 
العاديــة السادســة لمناقشــة  النتائــج الماليــة 
وبنــود  2017م  لعــام  الســنوي  والتقريــر 

أخرى.

2018/4/10م

بتاريــخ 2018/4/30م وتمــت  االجتمــاع  تــم عقــد 
الموافقــة علــى النتائــج الماليــة والتقريــر الســنوي 
كافــة  وعلــى  الموافقــة  وكذلــك  2017م  لعــام 

البنود األخرى للجمعية.

12
اإلعــالن عــن توافر بيانــات المرشــحين لعضوية 

المجلس .
2018/4/11م

تــم اإلعــالن علــى مواقــع تــداول بتوفــر بيانــات 
اإلدارة  مجلــس  لعضويــة  المقبوليــن  المرشــحين 
باإلعــالن  بهــم  الخاصــة  البيانــات  إرفــاق  وتــم 

وتحميلها كذلك على موقع الشركة. 

28



ما تم من انجازهالتاريخالقرار/ اإلعالن عن حدث جوهريم

13
علــى  اإللكترونــي  التصويــت  بدايــة  إعــالن 

بنود الجمعية العامة العادية السادسة
2018/4/25م

تمكيــن  وتــم  تــداول  بموقــع  اإلعــالن  تــم 
التصويــت  خاصيــة  اســتخدام  مــن  المســاهمين 
اإللكترونــي طبقــًا للســجالت الــواردة مــن تــداول.
بتاريــخ 2018/4/26م  اإللكترونــي  التصويــت  وبــدأ 
ــاع  ــوم اجتم ــاء ي ــة مس ــام الرابع ــي تم ــي ف وانته

الجمعية بتاريخ 2018/4/30م.

14
اإلعــالن التذكيــري لالجتمــاع األول للجمعيــة 

العامة العادية السادسة
تم عقد االجتماع بتاريخ 2018/4/30م.2018/4/26م

15
ــع األول مــن  ــة للرب ــج المالي اإلعــالن عــن النتائ

عام 2018م
2018/4/29م

أصــدر المجلــس قــراره باعتمــاد النتائــج الماليــة للربــع 
المنتهي في 2018/3/31م.

16
للــدورة  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  انتخــاب 
فــي  بــدأت  والتــي  للمجلــس  الجديــدة 

2018/6/21م
2018/4/30م

تــم انتخــاب عــدد )8( أعضــاء بموجــب قــرار الجمعيــة 
العامــة العاديــة وطبقــًا لنتائــج الفــرز والتصويــت 

وبدأت أعمال هذا المجلس بتاريخ 2018/6/21م.

17
لــدورة  المراجعــة  لجنــة  أعضــاء  تعييــن 
فــي  بــدأت  والتــي  الجديــدة  المجلــس 

2018/6/21م
بموجب قرار الجمعية العامة العادية السادسة.2018/4/30م

18
العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع  نتائــج  إعــالن 

العادية السادسة
2018/5/1م

تــم إعــالن نتائــج اجتمــاع الجمعيــة قبــل افتتــاح 
ــس  الســوق  وكان مــن أهمهــا انتخــاب أعضــاء مجل
ــر  ــة والتقري ــج المالي ــى النتائ اإلدارة والموافقــة عل

السنوي لعام 2017م توزيع األرباح.

19

ــس  ــس للمجل ــن رئي ــس اإلدارة بتعيي ــرار مجل ق
المعتمديــن  والممثليــن  الرئيــس  ونائــب 
المكافــآت  لجنــة  وتشــكيل  للشــركة 
ــدأت  ــي ب ــدة والت ــدورة الجدي ــيحات لل والترش

في 2018/6/21م.

2018/5/8م

تــم اإلعــالن علــى موقــع تــداول بتاريــخ 2018/5/8م 
قــرار مجلــس اإلدارة بتشــكيله الجديــد عــن تعييــن 
ــام  ــركة أم ــن للش ــه والممثلي ــس ونائب ــس المجل رئي
هيئــة الســوق الماليــة وتــداول وتعييــن أعضــاء لجنــة 

الترشيحات والمكافآت.

2018/5/8مإعالن تاريخ وطريقة توزيع األرباح20

تــم اإلعــالن عــن أنــه ســيتم توزيــع األربــاح المقــررة 
المســتحقين  المســاهمين  علــى  2017م  لعــام 
بطريقــة  ســيتم  توزيــع  وأن  2018/5/14م  بتاريــخ 
وهــو  المســاهمين  لحســابات  المباشــر  التحويــل 
الســعودي  البنــك  طريــق  عــن  بالفعــل  ماتــم 

الفرنسي.

21
إعــالن النتائــج الماليــة للربــع الثانــي المنتهي 

في 2018/6/30م
2018/7/31م

تــم إعــالن النتائــج بعــد موافقــة وتصديــق مجلــس 
اإلدارة عليها.

22
موافقــة المجلــس علــى تعديــالت النظــام 
ــة  ــة العام ــا للجمعي ــة به ــي والتوصي األساس

غير العادية للتصديق عليها
2018/11/7م

بنــود  بعــض  صياغــة  بتعديــل  المجلــس  أوصــى 
النظــام األساســي لتوافــق التعديــالت األخيــرة علــى 
نظــام الشــركات كذلــك إضافــة بعــض البنــود األخــرى 
الشــركة  وأغــراض  المســاهمين  تخــدم  والتــي 

مستقبال .

23
إعــالن النتــاج الماليــة للربــع الثالــث المنتهــي 

في 2018/9/30م
2018/11/8م

تــم إعــالن النتائــج بعــد موافقــة وتصديــق المجلــس 
عليها.

24
إعــالن الدعــوة للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 

التاسعة 
2018/12/9م

لتنعقــد  الجمعيــة  الجتمــاع  الدعــوة  إعــالن  تــم 
بتاريــخ 2019/1/9م وذلــك للتصديــق علــى تعديــالت 

النظام األساسي.

29



والتالي بيان بعقود المرابحة والتورق للشركة والشركة التابعة رحال حتى 2018/12/31م بالرياالت

عقود المرابحة القائمة بنهاية السنة المالية وموقف سدادها:

تتــم المعامــالت الماليــة لشــركة بدجــت دائمــًا متوافقــة مــع أحــكام التمويــل اإلســالمي خاصــة فيمــا 
يتعلــق بسياســة القــروض التــي يحــرص مجلــس اإلدارة دائمــا أن تكــون عــن طريــق المرابحــة اإلســالمية 

وعقود التورق والتي ال تتجاوز أجالها 36 شهر.

تقــر الشــركة بــأن الشــركة التابعــة الجــذور الراســخة للنقليــات المحــدودة )رحــال( لــم تبــرم أيــة عقــود قــروض 
جديــدة خــالل عــام 2018م بــل أنهــا قامــت فقــط بســداد دفعــات القــروض المســتحقة طبقــًا لمــا هــو موضــح 

بالجدول الموضح بعاليه. 

مدة القرضمبلغ أصل القرضاسم الجهة المانحة
المبالغ المدفوعة 

سداد للقرض
المبلغ المتبقي من 

القرض
المديونية اإلجمالية 

للشركة وشركتها التابعة

18102,777,77800 شهر102,777,778البنك السعودي الفرنسي

بنك الرياض
3619,531,8751,747,9301,747,930 شهر21,279,805شركة بدجت

الشركة التابعة 
رحال

361,724,4210 شهر1,724,421

3648,779,48269,268,83769,268,837 شهر118,048,319بنك الراجحي

بنك الخليج 
الدولي

369,305,5550 شهر9,305,555شركة بدجت
0 الشركة التابعة 

رحال
362,777,7780 شهر2,777,778

1841,388,88910,000,00010,000,000 شهر51,388,889بنك ساب

3630,277,77824,444,44424,444,444 شهر54,722,222بنك سامبا

البنك 
السعودي 
لالستثمار

363,750,0000 شهر3,750,000شركة بدجت
0 الشركة التابعة 

رحال
362,777,7780 شهر2,777,778

368,552,545263,091,334105,461,211105,461,211اإلجمالي
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المدفوعات النظامية المستحقة:

سياسة توزيع األرباح

: مقدمة عامة
ً
أوال

البيان

2018م

بيان األسبابوصف موجز لها
المسدد 

المستحق حتى نهاية 
الفترة المالية ولم 

يسدد

9,048,1500الزكاة 
مدفوعات لمصلحة 

الزكاة والدخل عن عام 
2018م

مستحقات الزكاة عن عام 
2018م

المؤسســة العامــة للتأمينــات 
االجتماعية

3,037,0380

مستحقات المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية عن عام 
2018م

سداد اشتراكات التأمينات 
االجتماعية خالل عام 
2018م عن موظفي 

الشركة

6,793,7900تكاليف تأشيرات وجوازات
تكاليف التأشيرات 

ورسوم الجوازات عن عام 
2018م

التكاليف الخاصة بتجديد 
اإلقامات ورسوم استخراج 

التأشيرات لموظفي 
الشركة

4,647,3930رسوم مكتب العمل
تكاليف مكتب العمل 

خالل عام 2018م

رسوم إصدار رخصة العمل 
لتجديد اقامات الموظفين 

خالل عام 2018م

23,526,3710اإلجـمالي

تــم إعــداد سياســة توزيــع األربــاح للشــركة المتحــدة الدولية للمواصــالت )بدجت الســعودية( وفقــًا لمتطلبات 
الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة ووفقــًا لنظــام الشــركات والنظــام األساســي 
للشــركة بحيــث تنظــم هــذه السياســة العمليــات واإلجــراءات المتعلقــة بتوزيــع األربــاح واإلعالن عنهــا وتحديد 

وقت سدادها . وتسعى الشركة إلى تحقيق سياسة لتوزيع األرباح ثابتة بشكل عام وتتعهد 

ــى  ــى هــذه السياســة. وبشــكل عــام تســعى الشــركة دائمــًا إل ــر يطــرأ عل الشــركة باإلفصــاح عــن أي تغيي
االلتــزام بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى مســاهميها متــى مــا تــم إقــرار ذلــك مــن الجمعيــة العامــة للمســاهمين 
مــع األخــذ فــي االعتبــار المتغيــرات التــي قــد تطــرأ علــى المبلــغ النقــدي المــوزع كأربــاح كل عــام طبقــًا 
لخطــط الشــركة االســتراتيجية وأهدافهــا المســتقبلية مــن اســتغالل االحتياطيــات التــي لديهــا فــي الدخــول 
بمشــاريع أو اســتثمارات تخــدم وتحقــق أهــداف الشــركة والمســاهمين كمــا قــد تختلــف هــذه األرباح ســنويًا 

بهدف زيادة راسمال الشركة عن طريق رسملة جزء من األرباح المحققة 
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: استحقاق األرباح
ً
ثالثا

: قواعد عامة في سياسة توزيع األرباح
ً
رابعا

يســتحق المســاهم حصتــه فــي األربــاح وفقــًا لقــرار الجمعيــة العامــة الصــادر فــي هــذا الشــأن ويبيــن القــرار 
تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ التوزيــع وتكــون أحقيــة األربــاح لمالكــي األســهم المســجلين فــي ســجالت 
المســاهمين بنهايــة اليــوم المحــدد لالســتحقاق.وتحدد الجهــة المختصــة الحــد األقصــى للمــدة التــي يجــب 

على مجلس اإلدارة أن ينفذ أثناءها قرار الجمعية العامة بشأن توزيع األرباح على المساهمين.

ــة  ــاح مرحلي ــى مســاهميها وليســت أرب ــاح ســنوية عل ــع أرب ــى توزي ــة عل 1- تعتمــد سياســة الشــركة الحالي
وفــي حــال أراد مجلــس اإلدارة تغييــر هــذه السياســة يجــب اتبــاع مــاورد فــي شــأن ذلــك بالضوابــط واالجــراءات 
التنظيميــة الصــادرة تنفيــذًا لنظــام الشــركات الخاصــة بالشــركات المســاهمة المدرجــة كمــا ينبغــي أن ينــص 

على ذلك النظام األساسي للشركة.

ــاح التــي تــم توزيعهــا  ــره الســنوي المقــدم للجمعيــة العامــة األرب 2- علــى مجلــس اإلدارة أن يضمــن تقري
خــالل الخمــس ســنوات الماضيــة بحــد أقصــي متضمنــة األربــاح المقتــرح توزيعهــا للعــام الصــادر عنــه التقريــر 

ونسب األرباح الموزعة على األرباح المحققة وعلى رأس المال وإجمالي مبالغ األرباح المقترح توزيعها.

3-بنهايــة عــام 2018م أوصــى مجلــس اإلدارة للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتعديــل النظــام األساســي 
ــاح مرحليــة طبقــا للضوابــط واالجــراءات الخاصــة بهــذه الطريقــة  ــع أرب للشــركة بمــا يســمح مســتقبال بتوزي

والمنصوص عليها باللوائح والنظم.

: سياسة الشركة في توزيع األرباح
ً
ثانيا

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية، على النحو التالي: -

1. ُيجنــب عشــرة )%10( مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة.ويجوز ان تقــر الجمعيــة 
العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ اإلحتياطي المذكور )%30( من رأس المال المدفوع.

2. للجمعيــة العامــة العاديــة، بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة، أن ُتجنــب )%20( مــن صافــي األربــاح لتكويــن 
احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة. 

3. للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطــات أخــرى وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة 
أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن 
صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائمــًا مــن هــذه 

المؤسسات.
4. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى على المساهمين تعادل )%5( من رأس المال المدفوع.

5. مــع مراعــاة األحــكام المقــررة فــي المــادة )الحاديــة والعشــرون( مــن النظــام األساســي والمــادة السادســة 
والســبعين مــن نظــام الشــركات يخصــص بعــد ماتقــدم نســبة )%10( مــن الباقــي مكافــأة لمجلــس اإلدارة بحــد 
أقصــى )500,000( خمســمائة ألــف ريــال لــكل عضــو. علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافــآة متناســبًا مــع 

عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
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: اإلعالن عن توزيع األرباح
ً
خامسا

1- يوصــي مجلــس اإلدارة للجمعيــة العامــة بتوزيــع أربــاح عــن العــام المالــي الــذي اتخــذ فيــه قــرارًا باعتمــاد 
نتائجه المالية.

2- متــى أقــر المجلــس باألربــاح وأوصــى بهــا للجمعيــة العامــة فعليــه اإلعــالن فــورًا بعــد اجتماعــه الــذي تــم 
فيــه إقــرار األربــاح علــى موقــع تــداول تفاصيــل األربــاح موضحــا باالعــالن مقــدار التوزيــع ونســبة األربــاح المــراد 
توزيعهــا إلــى األربــاح المحققــة ورأســمال الشــركة وأجمالــي مبالــغ األربــاح وطريقــة الســداد وتاريــخ التوزيــع 
ــم  ــا تت ــًا- كم ــع الحق ــخ التوزي ــن تاري ــالن ع ــيتم اإلع ــه س ــى أن ــارة إل ــم اإلش ــالن وإال يت ــت األع ــر وق _ إن توف
اإلشــارة باإلعــالن عــن المســاهمين المســتحقين وهــم المســجلين بســجالت مركــز إيــداع بنهايــة ثانــي يــوم 
تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة والتــي ســيناقش فيهــا بنــد توزيــع األرباح طبقــًا لتوصيــات مجلس 

اإلدارة.
3- لــن تقــوم الشــركة باإلعــالن عــن توزيــع األربــاح فــي حــال مــا إذا كانــت الشــركة متعثــرة ماليــًا أو فــي حالــة 

إفالسها أو إذا كان ذلك سيؤدي إلى تعثر أو إفالس الشركة.
4- لــن تقــوم الشــركة باإلعــالن عــن توزيــع األربــاح فــي حــال مــا إذا كان ذلــك ســيؤثر علــى مــالءة رأســمال 

الشركة ويعرضها للتساءل من قبل هيئة السوق المالية

: تاريخ توزيع األرباح
ً
سادسا

1- تدفــع األربــاح المقــرر توزيعهــا علــى المســاهمين المســتحقين طبقــًا للمواعيــد والطريقــة التــي تــم 
اعتمادهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة وبنــاًء علــى توصيــات مجلــس اإلدارة فــي هــذا الخصــوص ووفقــًا 

لتعليمات وزارة التجارة واالستثمار وهيئة السوق المالية.
2- فــي أي حــال مــن األحــوال يجــب علــى مجلــس اإلدارة تنفيــذ قــرار الجمعيــة العامــة فــي شــأن توزيــع 
األربــاح علــي المســاهمين المســتحقين خــالل )15( خمســة عشــر يــوم عمــل مــن تاريــخ اســتحقاق األربــاح 

المحددة بقرار الجمعية العامة.
ــك طبقــًا  ــاح الســنوية وذل ــع األرب ــى توزي ــة لتتول ــوك المحلي 3- تقــوم الشــركة بالتعاقــد مــع أحــد البن
ــل المباشــر لحســابات  ــداع ويتــم التوزيــع عــن طريــق التحوي ــواردة مــن مركــز إي لســجالت المســاهمين ال

المساهمين المستحقين والمربوطة بمحافظهم االستثمارية .
ــع يمكــن للمســاهم فــي هــذه  ــخ التوزي ــاح ألي مــن المســاهمين بتاري ــل األرب 4- فــي حــال تعــذر تحوي
الحالــة الرجــوع للبنــك المختــص بالتوزيــع أو باالتصــال علــى األرقــام التــي يتــم تدوينهــا بإعــالن التوزيــع أو 
الرجــوع إلدارة عالقــات المســتثمرين بالشــركة لتســوية المبالــغ وإتمــام التحويل.وفــي كل األحــوال 
تســتمر الشــركة فــي ســداد التوزيعــات مــن خــالل البنــك المختــص للمســاهمين الذيــن لــم يتــم تحويــل 

المبالغ بحساباتهم المدونة بالسجالت.
5-  ال يتــم احتســاب فوائــد علــى التوزيعــات غيــر المطالــب بهــا أو التــي ال يتــم اســتالمها مــن قبــل 

المساهم المعني ألي سبب من األسباب.
6- إدارة عالقــات المســتثمرين وإدارة الحســابات بالشــركة مســؤولة عــن اإلعــداد والتنســيق الــالزم إلنهــاء 

كافة إجراءات التوزيع مع البنك المختص.

33



وخــالل عــام 2018م وبنــاًء علــى قــرار الجمعيــة العامة العادية السادســة تــم توزيع األرباح المســتحقة 
عــن عــام 2017م بواقــع )1.5( ريــال ســعودي للســهم الواحــد بنســبة %15 مــن رأس المــال بإجمالــي 
مبلــغ وقــدره 106.75 مليــون ريــال مقارنــة بـــ 76.25 مليــون ريــال ســعودي تــم توزيعهــا كأربــاح عــن 
عــام 2016م وذلــك بعــد أن حققــت الشــركة أرباحــًا وقدرهــا 2.1 ريــال ســعودي للســهم الواحــد خــالل 
ــع 71%  ــم توزي ــام 2016م أي ت ــن ع ــد ع ــهم الواح ــعودي للس ــال س ــة بـــ 2.39 ري ــام 2017م مقارن ع

تقريبا من صافي األرباح المحققة في عام 2017م  وتمثل %15 من القيمة األسمية للسهم.

بيان باألرباح الموزعة على المساهمين خالل خمس سنوات 
من )2013م - 2017م(

السنة المالية
صافي الربح 

المحقق
األرباح الموزعة

األرباح الموزعة 
على السهم

نسبة األرباح الموزعة 
على راس المال سنويًا

نسبة األرباح الموزعة على صافي 
الربح المحقق سنويًا

%71%1.515 ريال106,75 مليون ريال149 مليون ريال2017م

%44%1.2512.5 ريال76.25 مليون ريال174 مليون ريال2016م

%40%1.515 ريال76.25 مليون ريال189 مليون ريال2015م

%40%1.717 ريال69 مليون ريال171 مليون ريال2014م

%46%2.2522.5 ريال68.6 مليون ريال150 مليون ريال2013م

متوسط %48.2متوسط %8.216.4 ريال396.85  مليون ريال833 مليون ريالاإلجمــــــــــــــــــالي

: رسملة األرباح
ً
سابعا

1- يجــوز للشــركة أن تقــوم بزيــادة رأســمالها عــن طريــق طــرح أســهم جديــدة للمســاهمين الحالييــن فيهــا 
مدفوعــة بالكامــل مــن احتياطياتهــا التــي يشــمل حســاب األربــاح المبقــاة واالحتياطــي النظامــي وذلــك 

بعد الحصول على موافقة الهيئة.
2- إذا وافقــت هيئــة الســوق الماليــة علــى زيــادة رأس المــال عــن طريــق رســملة االحتياطيــات يجــب 
ــة علــى هــذا اإلجــراء خــالل )6( ســتة اشــهر مــن  ــر العادي الحصــول علــى موافقــة الجميعــة العامــة غي
تاريــخ موافقــة الهيئــة وإذا لــم يتــم الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة خــالل تلــك المــدة تعــد موافقــة 

الهيئة ملغاة ويتعين على الشركة إعادة تقديم الطلب مرة أخرى للهيئة.

: 
ً
ثامنا
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نمو توزيعات أرباح بدجت السعودية لمساهميها خالل خمس سنوات الماضية بماليين الرياالت
من )2013م - 2017م(

110
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90
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70
60
50
40
30
20
10
0

2016 م 2013 م2014 م2015 م2017 م
68.6 76.25 76.25 106.7569

رأسمال الشركة

يتكــون رأســمال الشــركة مــن 71,166,668 ســهم وهــي أســهم عاديــة متســاوية القيمــة تبلــغ 
ــرأس المــال 2017/4/19م  بموجــب  ــادة ل ــاالت  وكانــت اخــر زي القيمــة األســمية لــكل منهــا 10 ري
قــرار الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الســابعة تــم زيــادة رأس المــال مــن 610 مليــون ريــال إلــى 711 
مليــون ريــال بنــاًء علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتاريــخ 2017/1/19م  وطبقــا لموافقــة هيئــة 

السوق المالية بتاريخ 2017/2/1م. 
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بيان النمو في رأسمال الشركة من
2013م إلى 2018م

الزيادة في رأس المال بماليين الرياالت 
الفترة من 2013م - 2018م

مالحظاترأس المالالسنة المالية

305 مليون ريال2013م
تمت الزيادة  من 244 إلى 305 مليون ريال عن طريق الرسملة من بند األرباح المبقاة بمنح 

أسهم مجانية لكل 4 اسهم .

406 مليون ريال2014م
تمت الزيادة من 305 إلى 406 مليون ريال عن طريق الرسملة من بند األرباح المبقاة بمنح 

أسهم مجانية لكل 3 اسهم. 

508 مليون ريال2015م
تمت الزيادة من 406 إلى 508 مليون ريال عن طريق الرسملة من بند األرباح المبقاة بمنح 

أسهم مجانية لكل 4 اسهم .

610 مليون ريال2016م
تمت الزيادة من 508 إلى 610 مليون ريال عن طريق الرسملة من بند األرباح المبقاة بمنح 

أسهم مجانية لكل 5 أسهم.

711 مليون ريال2017م
تمت الزيادة من 610 إلى 711 مليون ريال عن طريق الرسملة من بند األرباح المبقاة بمنح 

أسهم مجانية لكل 6 أسهم .

ال يوجد اي توصية من مجلس اإلدارة للزيادة في رأسمال الشركة عن 711 مليون ريال.711 مليون ريال2018م

305

406

508

610

711 711

2016 م 2017 م 2013 م2014 م2015 م2018 م
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والتالــي قائمــة بكبــار المســاهمين بالشــركة خــالل عــام 2018م والــذي يمتلكــون أكثــر مــن %5 مــن اســهم 
الشركة وحركة التغير في أسهمهم خالل عام 2018م.

فيمــا يتعلــق باإلشــعارات المتعلقــة بملكيــة حصــص كبيــرة مــن األســهم وتغيرهــا خــالل عــام 2018م تــود 
الشركة أن تقر بأنها لم تتلق أي إخطار من نوعه من كبار المساهمين خالل عام 2018م واعتمدت 

الشركة في هذا البيان الخاص بكبار المساهمين بناًء على معلومات السوق المالية السعودية )إيداع(.

تقــوم الشــركة مــن خــالل أعمالهــا وأنشــطتها الرئيســية بالتعامــل مــع أطــراف ذات عالقــة وتتبــع الشــركة 
في هذه المعامالت نفس الشروط واألسس المتبعة مع الغير.

وتشمل األطراف ذوو العالقة طبقًا للتعريف الوارد بالئحة حوكمة الشركات: 

- كبار المساهمين في الشركة
الشــركة أو أي مــن شــركاتها  إدارة  - أعضــاء مجلــس 

التابعة وأقاربهم

- كبــار التنفيذييــن فــي الشــركة أو أي مــن شــركاتها 
التابعة وأقاربهم

- أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن لــدى كبــار 
المساهمين في الشركة

لعضــو  المملوكــة  الشــركات-  غيــر  -مــن  المنشــآت   -
مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو اقاربهم

- الشــركات التــي يكــون أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة 
أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم شريكًا فيها

- الشــركات التــي يكــون أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة 
أو كبــار التنفيذييــن أو أقاربهــم عضــوًا فــي مجلــس 

إدارتها أو من كبار التنفيذيين فيها

قائمة كبار المساهمين بالشركة خالل عام 2018م

معامالت مع أطراف ذات عالقة

الجنسيةاسم المستثمر
عدد األسهم 

في بداية عام 
2018م

نسبة الملكية 
في بداية عام 

2018م

عدد األسهم في 
نهاية عام 2018م

نسبة المليكة في 
نهاية عام 2018م

مالحظات

مجموعة الزاهد 
القابضة

شركة 
سعودية

14,378,557  20.2%11,735,000%16.5
طبقا لمعلومات 
السوق المالية 

السعودية )إيداع(  

مــن  أي  فيهــا  يملــك  التــي  المســاهمة  شــركات   -
أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن أو أقاربهــم 

ما نسبته )%5( أو أكثر

- الشــركات التــي يكــون ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة 
أو كبــار التنفيذييــن أو أقاربهــم تأثيــر فــي قراراتهــا 
ــك  ــن ذل ــتثنى م ــه ويس ــح أو التوجي ــداء النص ــو بإس ول
النصائــح والتوجيهــات التــي تقــدم بشــكل مهنــي مــن 

شخص مرخص له في ذلك

ــي  ــر ف ــه تأثي ــه وتوجيهات ــون لنصائح ــخص يك - أي ش
وكبــار  إدارتهــا  مجلــس  وأعضــاء  الشــركة  قــرارات 
تنفيذييهــا ويســتثنى مــن ذلــك النصائــح والتوجيهــات 
ــه  ــص ل ــخص مرخ ــن ش ــي م ــكل مهن ــدم بش ــي تق الت

في ذلك

- الشركات القابضة أو التابعة للشركة
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وبناًء على هذا التعريف فإن الصفقات التي تمت بين الشركة وبين األطراف ذوي العالقة 
خالل عام 2018م كما يلي:

مدتهانوع الصفقةنوع عالقته بالشركةالطرف ذو العالقة
قيمتها بآالف 

الرياالت

للتراكتــورات  الزاهــد  شــركة 

والمعــدات الثقيلــة المحــدودة 

مجموعــة  شــركات  إحــدى 

الزاهد القابضة

المســاهمين  كبــار  أحــد 
ــر مــن %5 مــن  ــك أكث يمتل
والتــي  الشــركة.  أســهم 
لهــا ممثليــن فــي مجلــس 
الشــركة وهمــا م/  إدارة 
يوســف  هاشــم  وفــاء 
يشــغل  والــذي  زواوي 
ــس  منصــب مستشــار مجل
بمجموعــة  المديريــن 
ــك  الزاهــد القابضــة. وكذل
ريــاض  الديــن  عــالء  أ/ 
يشــغل  والــذي  ســامي 
ــدب  ــو المنت ــب العض منص

التنفيذي بالمجموعة.

عقود تأجير سيارات متعدده قامت 
من خاللها الشركة المذكورة 

بتأجير سيارات من بدجت السعودية 
خالل عام 2018م

تتراوح مدتها من 
شهر إلى عام 

خالل عام 2018م

44,381 ريال

ــة  ــركات مجموع ــدى ش ــدودة إح ــة المح ــدات الثقيل ــورات والمع ــد للتراكت ــركة الزاه ــع ش ــالت م ــم التعام ــي حج إجمال

الزاهد القابضة أحد كبار المساهمين بالشركة خالل عام 2018م.
44,381 ريال

مدتهانوع الصفقةنوع عالقته بالشركةالطرف ذو العالقة
قيمتها بآالف 

الرياالت

 )AMC( الســيارات  صيانــة  مركــز 

عبــارة عــن وحــدة تجاريــة لصيانــة 

مملوكــة  الســيارات  وتجــارة 

لألستاذ/ عبد اإلله زاهد

اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
حتــى  الســابق 

2018/6/20م.

1-عقد اتفاق لصيانة بعض من 
سيارات الشركة بهذه المؤسسة 

مجدد في2018/1/1م.

العقد مدته عام 
ويجدد سنويًا طبقًا 
للتصريح الصادر من 

الجمعية العامة.

283,006 ريال.

2- عقد اتفاق لبيع السيارات 
المستعملة بالمزايدة العلنية  

مجدد في 2018/1/1م وقد قامت 
مؤسسة )AMC( بشراء عدد من 

سيارات الشركة المستعملة بهذه 
الطريقة خالل عام 2018م

العقد مدته عام 
ويجدد سنويًا طبقًا 
للتصريح الصادر من 

الجمعية العامة.

6,430,086 ريال

6,713,092 ريالإجمالي حجم التعامالت مع مؤسسة AMC  المملوكة لرئيس مجلس اإلدارة  السابق خالل عام 2018م 

ال يوجــد أيــة عقــود تــم إبرامهــا بيــن الشــركة وأيــًا مــن شــركاتها التابعــة أو الزميلــة خــالل عــام 2018 كمــا أنــه لــم يتــم إبــرام أي صفقــة أو عقــد بيــن الشــركة وأي 

من كبار التنفيذيين فيها خالل عام 2018م واقتصرت المعامالت مع األطراف ذوي العالقة على ما ورد بالجدول أعاله.
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 فيها وفيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة
ً
معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا

األعمال المنافسة التي يمارسها عضو مجلس اإلدارة/ عالء الدين رياض سامي وتم التصريح بها بموجب 

قرار الجمعية العامة وسيتم العرض على الجمعية القادمة للتصريح باستمرارها من عدمه:

طبيعة العمل أو العقد
مبلغ العمل أو 
العقد باآلالف

مدة العمل أو 
العقد

اسم العضوشروط العمل أو العقد

ســيارات  تأجيــر  عقــود 

متعدده خالل عام 2017م
متعددة المدة طبقًا 44,381 ريال

لالتفاق. وتتراوح من 
شهر إلى عام.

عقود تأجير سيارات متعدده قامت من 
خاللها شركة الزاهد للتراكتورات 

إحدى شركات مجموعة الزاهد أحد 
كبار المساهمين بتأجير سيارات من 

بدجت خالل عام 2018م وال يوجد أية 
شروط تفضيلية بالعقد.

وفاء هاشم زواوي/ 
عالء الدين رياض 
سامي عضوي 

مجلس اإلدارة 
وممثلي مجموعة 

الزاهد بمجلس اإلدارة 
أحد كبار المساهمين 

بالشركة.

طبيعة العمل أو العقد
مبلغ العمل أو 
العقد باآلالف

مدة العمل أو 
العقد

اسم العضوشروط العمل أو العقد

ــة بعــض  عقــد اتفــاق لصيان

الشــركة  ســيارات  مــن 

مجــدد   AMC بمؤسســة 

في2018/1/1م.

العقد مدته عام 283,006
ويجدد سنويًا طبقًا 
للتصريح الصادر من 

الجمعية العامة

عقد اتفاق بموجبه يتم صيانة سيارات 
الشركة بمؤسسة AMC ويتم سداد 
المستحقات خالل 90 يوم من تاريخ 
إصدار الفواتير وال يوجد أية شروط 

تفضيلية بهذا العقد

عبد اإلله عبد اهلل 
زاهد - رئيس مجلس 

اإلارة األسبق 
بالمجلس السابق 

والذي انتهت دورته 
في 2018/6/20م.

عقــد اتفــاق لبيــع الســيارات 

بالمزايــدة  المســتعملة 

 AMC لمؤسســة  العلنيــة  

مجدد في2018/1/1م.

العقد مدته عام 6,430,086
ويجدد سنويًا طبقًا 
للتصريح الصادر من 

الجمعية العامة

عقد اتفاق بموجبه يتم بيع السيارات 
بمؤسسة AMC ويتم سداد 

المستحقات خالل 90 يوم من تاريخ 
إصدار الفواتير وال يوجد أية شروط 

تفضيلية بهذا العقد

عبد اإلله عبد اهلل 
زاهد -  رئيس مجلس 

اإلارة األسبق 
بالمجلس السابق 

والذي انتهت دورته 
في 2018/6/20م

ال يوجــد أيــة عقــود أو صفقــات تمــت خــالل عــام 2018م وكانــت الشــركة طرفــًا فيهــا وكانــت هنــاك مصلحــة ألي مــن كبــار التنفيذييــن 
فيها وألي شخص ذي عالقة بأي منهم.

 وسيتم عرضها على الجمعية العامة 
ً
: عقود قائمة وتم التصديق عليها من قبل الجمعية العامة سابقا

ً
أوال

للتصريح باستمرارها خالل عام 2018م.

 : معامالت وعقود انتفت فيها صفة المعامالت مع عضو مجلس اإلدارة حيث انتهت عضويتهم بنهاية الدورة 
ً
ثانيا

السابقة للمجلس بتاريخ 2018/6/20م وبالتالي لم تعد بعد هذا التاريخ من قبل المعامالت التي لعضو مجلس 
اإلدارة مصلحة فيها. هذه المعامالت للعرض فقط على الجمعية دون طلب تصريح باستمرارها.

طبيعة العمل أو النشاط المنافساسم الشركة

عضــو مجلــس المديريــن فــي شــركة وارد القابضــة والتــي تعمــل إحــدى شــركاتها التابعــة )شــركة وارد للنقــل 
المحدودة( بمجال نقل البضائع والمهمات بأجر: أحد فروع نشاط الشركة التابعة رحال

نقل البضائع والمهمات بأجر  
على الطرق البرية بالمملكة

عضــو مجلــس المديريــن فــي شــركة وارد القابضــة والتــي تعمــل إحدى شــركاتها التابعــة )شــركة وارد للخدمات 
السريعة المحدودة( بمجال نقل البضائع والمهمات بأجر: أحد فروع نشاط الشركة التابعة رحال

نقل البضائع والمهمات بأجر  
على الطرق البرية بالمملكة
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الجهاز اإلداري 
للشركة
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مجلس اإلدارة

يتكــون مجلــس إدارة الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت )بدجــت الســعودية( مــن )8( ثمانيــة أعضــاء 
ببدايــة الــدورة الحاليــة فــي 2018/6/21م حيــث كان عــدد األعضــاء الــدورة الســابقة حتــى 2018/6/20م 

)7( سبعة أعضاء.
وطبقــًا للنظــام األساســي للشــركة فــإن مجلــس اإلدارة يقــع علــى عاتقــه رســم اســتراتيجيات وخطــط 
الشــركة المســتقبلية والسياســات العامــة واألهــداف الماليــة واعتمادهــا ومراقبة إدارة األعمــال وتقييم 
ــركة  ــزام الش ــن الت ــد م ــب التأك ــاهمين بجان ــح المس ــة مصال ــة ورعاي ــا وحماي ــركة واإلدارة العلي أداء الش

بالقوانين واللوائح وتمثيلها في عالقتها مع الغير والجهات الحكومية والهيئات المختلفة.

وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة 
ومؤهالتهم وخبراتهم.

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان حتى نهاية الدورة السابقة بتاريخ 2018/6/20مأ

أعضاء المجلس

الوظائف الحاليةاألسمم
الوظائف 
السابقة

الخبراتالمؤهالت

عبد اإلله عبد اهلل 1
زاهد

رئيس مجلس إدارة شركة 
بدجت السعودية ورئيس 
مجلس المديرين بشركة 

الجذور الراسخة/ رجل أعمال

بكالريوس وماجيستير رجل أعمال
تخطيط المدن جامعة 

كاليفورنيا- الواليات 
المتحدة األمريكية - عام 

1976م

رئيس لجنة تأجير السيارات 
بالغرفة التجارية بجدة سابقًا- 
عضو لجنة التخطيط األمريكية 
سابقًا. ومؤسس شركة بدجت 

السعودية منذ عام 1978م . 
خبرات ما يقرب من األربعين 

عامًا.

عبد الرحمن خالد 2
عبد اهلل الدبل

نائب رئيس مجلس إدارة 
شركة بدجت السعودية

بكالريوس إدارة االقتصاد عضو مجلس إدارة
عام 1979م جامعة والية 

فيريس ميتشجان- الواليات 
المتحدة األمريكية. 

ماجيستير إدارة األعمال- 
إقتصاديات التمويل عام 

1981م جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن بالمملكة 

العربية السعودية

يشغل العديد من المناصب 
القيادية بالعديد من الشركات 
المتخصصة في مجال البترول 

ومشتقاته مثل شركة إس جي 
بي الدبل المحدودة وشركة 

جاز العربية للخدمات المحدودة
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أعضاء المجلس

الوظائف الحاليةاألسمم
الوظائف 
السابقة

الخبراتالمؤهالت

فهد يوسف 3
محمود زاهد

رئيس مجلس المديرين 
والرئيس التنفيذي لشركات 
الزاهد الصناعية المحدودة 

والحلول البديلة للطاقة 
المحدودة والحلول البديلة 

للطاقة العالمية والحلول 
البديلة للصيانة والتشغيل 

المحدودة وبدائل اإليجار 
للمعدات المحدودة والزاهد 

للتجارة والتنمية العقارية 
المحدودة والبرت كورت 

المحدودة ونائب رئيس 
مجلس المديرين ونائب 

الرئيس التنفيذي لشركات 
الزاهد للتراكتورات والمعدات 

الثقيلة المحدودة 
ومجموعة الزاهد القابضة.

بكالريوس علوم تخصص رجل أعمال
إدارة أعمال جامعة ويتير 

كاليفورنيا- الواليات 
المتحدة األمريكية 

)1972م(.

رئيس مجلس المديرين والرئيس 
التنفيذي لشركات الزاهد 

الصناعية المحدودة والحلول 
البديلة للطاقة المحدودة 

والحلول البديلة للطاقة 
العالمية والحلول البديلة 
للصيانة والتشغيل وبدائل 

اإليجار للمعدات المحدودة 
والزاهد للتجارة والتنمية 

العقارية المحدودة والبرت 
كورت المحدودة ونائب رئيس 

مجلس المديرين ونائب الرئيس 
التنفيذي لشركات الزاهد 

للتراكتورات والمعدات الثقيلة 
المحدودة ومجموعة الزاهد 

القابضة.

أسامه سعد 4
محمد الحداد

المدير العام بمجموعة 
شركات هاديا عبد اللطيف 

جميل

بكالريوس جامعة القاهرة رجل أعمال
تخصص محاسبة وإدارة 

أعمال عام 1983 ماجيستير 
إدارة أعمال جامعة لندن 

إلدارة األعمال عام 2001م

منذ عام 1992 وحتى 2001م 
نائب رئيس قطاع االستثمار 

العقاري والعالقات الدولية 
بمجموعة شركات عبد 

اللطيف جميل - قبل ذلك شغل 
عدة مناصب إدارية بشركة 
جايمونت للعقارات بأمريكا

باسم عبد اهلل 5
عبد الرحمن 

عالم

بكالوريوس علوم سياسيةال يوجدمحام ومستشار قانوني
ماجستير قانون

دكتوراة فقه القانون

24 سنة في مجال المحاماة 
والتحكيم والشريك التنفيذي 

في مكتب د/ باسم عالم 
وشركاه لالستشارات القانونية 

والمحاماة.

وفاء هاشم 6
يوسف زواوي

مستشار مجلس المديرين 
بمجموعة الزاهد القابضة

مدير عام 
مجموعة الزاهد 

القابضة

بكالريوس علوم - هندسة 
كهربائية إلكترونية - 

جامعة والية كاليفورنيا 
)شيكو( - الواليات 
المتحدة األمريكية

مستشار مجلس المديرين 
بمجموعة الزاهد من 1 يونيو 

2017م
مدير عام مجموعة الزاهد من 

2013م
مدير عام اإلدارة بمجموعة 

الزاهد من 2001م
مدير عام الشاحنات والسيارات 
بمجموعة الزاهد من 1989م 

إلى 2000م

خالد عبد اهلل 7
خالد الدبل

رئيس مجلس إدارة شركة 
أكد القابضة/ عضو مجلس 

اإلدارة شركة إس جي بي 
الدبل المحدودة

عضو مجلس إدارة 
شركة الدبل

بكالريوس هندسة كيمائية 
)2003م(- ماجيستير إدارة 

أعمال )2005م(

رئيس مجلس المديرين لشركة 
أكد القابضة وخبرة لعشر 

سنوات في مجاالت العقار 
والمقاوالت والتجارة الحرة.
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أعضاء اللجان:      أ- لجنة المراجعة حتى نهاية الدورة السابقة بتاريخ 2018/6/20م

الوظائف الحاليةاألسمم
الوظائف 
السابقة

الخبراتالمؤهالت

باسم عبد اهلل 1
عبد الرحمن عالم 

)رئيس لجنة 
المراجعة(

بكالوريوس علوم سياسيةال يوجدمحام ومستشار قانوني
ماجستير قانون

دكتوراة فقه القانون

24 سنة في مجال المحاماة 
والتحكيم والشريك التنفيذي 

في مكتب د/ باسم عالم 
وشركاه لالستشارات القانونية 

والمحاماة.

مفضل عباس 2
علي )عضو لجنة 

المراجعة(

PWC مدير التدقيق شريك بمكتب
والمراجعة بمكتب 

السيد العيوطي 
وشركاه للمراجعة 

ومدير إدارة 
اإللتزام بشركة 

سدكو

بكالريوس المحاسبة من 
جامعة الملك فهد 1995

عضو بالهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين ومدير 

المراجعة والتدقيق سابقًا 
بالعديد من الشركات مثل 

سدكو والبنك األهلي .

محمد خليل عبد 3
الرزاق الدهلوي 

)عضو لجنة 
المراجعة(

نائب الرئيس التنفيذي 
بشركة ناشيونال ستاندرد 

المالية

الرئيس التنفيذي 
بشركة عراب 

االستثمارية رئيس 
مجلس اإلدارة 

والرئيس التنفيذي 
بشركة التالي 

العربية والمدير 
اإلقليمي ببنك 

يونيكورن 
االستثماري

بكالريوس الهندسة 
الميكانيكية من جامعة 

البترول والمعادن بالظهران 
المملكة العربية السعودية 

1977 دراسات عليا في 
الهندسة من معهد 

ماساشوسيتس 
للتكتولوجيا بالواليات 

المتحدة األمريكية 1979 
ماجيستسر في الهندسة 

الميكانيكية جامعة 
Purdue الواليات المتحدة 

األمريكية 1981 دكتوراه 
في إدارة نظم المعلومات 

جامعة جورج واشنطن 
الواليات المتحدة األمريكية 

1986

2018 نائب رئيس شركة ستاندرد 
المالية.

2009- 2015م رئيس مجلس 
إدارة شركة تالي المحدودة.

2004-2009 مدير إقليمي بنك 
يونيكورن االستثماري

أعضاء اللجان:     ب- لجنة المكافآت والترشيحات حتى نهاية الدورة السابقة بتاريخ 2018/6/20م

الوظائف الحاليةاألسمم
الوظائف 
السابقة

الخبراتالمؤهالت

أسامه سعد 1
الحداد )رئيس 

لجنة المكافآت 
والترشيحات(

المدير العام بمجموعة 
شركات هاديا عبد اللطيف 

جميل

بكالريوس جامعة القاهرة رجل أعمال
تخصص محاسبة وإدارة 

أعمال عام 1983 ماجيستير 
إدارة أعمال جامعة لندن 

إلدارة األعمال عام 2001م

منذ عام 1992 وحتى 2001م 
نائب رئيس قطاع االستثمار 

العقاري والعالقات الدولية 
بمجموعة شركات عبد 

اللطيف جميل - قبل ذلك شغل 
عدة مناصب إدارية بشركة 
جايمونت للعقارات بأمريكا.

باسم عبد اهلل 2
عبد الرحمن عالم 

)عضو لجنة 
المكافآت 

والترشيحات(

بكالوريوس علوم سياسيةال يوجدمحام ومستشار قانوني
ماجستير قانون

دكتوراة فقه القانون

24 سنة في مجال المحاماة 
والتحكيم والشريك التنفيذي 

في مكتب د/ باسم عالم 
وشركاه لالستشارات القانونية 

والمحاماة.
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أعضاء اللجان:     ب- لجنة المكافآت والترشيحات حتى نهاية الدورة السابقة بتاريخ 2018/6/20م

الوظائف الحاليةاألسمم
الوظائف 
السابقة

الخبراتالمؤهالت

فواز عبد اهلل 3
أحمد دانش 
)عضو لجنة 

المكافآت 
والترشيحات(

الرئيس التنفيذي لشركة 
بدجت السعودية وعضو 
مجلس المديرين بشركة 

الجذور الراسخة للنقليات 
المحدودة

عضو مجلس المديرين 
بشركة ترانزليس الهندية 

القابضة المحدودة. شركة 
زميلة لشركة بدجت 

السعودية. عضو مجلس 
المديرين بشركة يوني ترانس 
إنفوتك الهندية المحدودة . 

شركة زميلة

بدأ عمله بشركة 
صافوال وشغل 

عدة مناصب 
بالغرفة التجارية 

بجدة وكذلك 
بالمجموعة 

المتحدة العربية 
للتأمين التعاوني

عضو اللجنة 
الوطنية للشركات 

المساهمة

1993  بكالريوس القانون 
جامعة الملك عبد العزيز 

بجدة المملكة العربية 
السعودية

خبرات في مجل النقل بكافة 
أنشطته وشغل عدة مناصب 

بالغرفة التجارية بجدة بخالف 
أعماله بشركة صافوال سابقًا 

ثم عمل في مجال التأمين 
ومنذ عام 2002م يعمل 

بشركة بدجت السعودية. 

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان بالدورة الحالية التي بدأت بتاريخ 2018/6/21مب

أعضاء مجلس اإلدارة

الوظائف الحاليةاألسمم
الوظائف 
السابقة

الخبراتالمؤهالت

باسم عبد اهلل 1
عبد الرحمن 

عالم

محام ومستشار قانوني/ 
رئيس مجلس إدارة الشركة 

المتحدة الدولية للمواصالت . 

بكالوريوس علوم سياسيةال يوجد
ماجستير قانون

دكتوراة فقه القانون

25 سنة في مجال المحاماة 
والتحكيم والشريك التنفيذي 

في مكتب د/ باسم عالم 
وشركاه لالستشارات القانونية 

والمحاماة.

خالد عبد اهلل 2
خالد الدبل

رئيس مجلس إدارة شركة 
أكد القابضة/ عضو مجلس 

اإلدارة شركة إس جي بي 
الدبل المحدودة. ونائب رئيس 

مجلس إدارة الشركة 
المتحدة الدولية للمواصالت.

عضو مجلس إدارة 
شركة الدبل

بكالريوس هندسة كيمائية 
)2003م(- ماجيستير إدارة 

أعمال )2005م(

رئيس مجلس المديرين لشركة 
أكد القابضة وخبرة لعشر 

سنوات في مجاالت العقار 
والمقاوالت والتجارة الحرة.

وفاء هاشم 3
يوسف زواوي

مستشار مجلس المديرين 
بمجموعة الزاهد القابضة

مدير عام 
مجموعة الزاهد 

القابضة

بكالريوس علوم - هندسة 
كهربائية إلكترونية - 

جامعة والية كاليفورنيا 
)شيكو( - الواليات 
المتحدة األمريكية

مستشار مجلس المديرين 
بمجموعة الزاهد من 1 يونيو 

2017م
مدير عام مجموعة الزاهد من 

2013م
مدير عام اإلدارة بمجموعة 

الزاهد من 2001م
مدير عام الشاحنات والسيارات 
بمجموعة الزاهد من 1989م 

إلى 2000م
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أعضاء مجلس اإلدارة

الوظائف الحاليةاألسمم
الوظائف 
السابقة

الخبراتالمؤهالت

عال الدين رياض 4
سامي

العضو المنتدب التنفيذي 
لشركة مجموعة الزاهد 

القابضة المحدودة

نائب رئيس 
مجموعة الزاهد 

القابضة

بكالريوس اقتصاد جامعة 
القاهرة )1974( 

-ماجيستير التمويل 
الدولي -الجامعة 

األمريكية بالقاهرة 
.)1978(

1997 نائب رئيس مجموعة 
الزاهد القابضة.

1991 مدير إدارة المالية 
والمحاسبة شركة الزاهد 

للتراكتورات والمعدات الثقيلة 
المحدودة.

1979  مدير فرع البنك 
السعودي الهولندي.

خالد محمد عبد 5
اهلل زاهد

الرئيس التنفيذي مدير عام شئون الشركة.
للعمليات بالشركة 

المتحدة الدولية 
للمواصالت

بكالريوس العلوم جامعة 
شايمان-كاليفورنيا 

 )2002(

2007-2018 الرئيس التنفيذي 
للعمليات- بدجت السعودية.

2006 مدير عام التحصيل- 
بدجت السعودية.

2005 مدير حسابات كبار 
العمالء - بدجت السعودية.

عبد العزيز عبد 6
الرحمن ناصر 

العوهلي

عضو مجلس إدارة بالشركة 
المتحدة الدولية للمواصالت.

وكيل وزارة النقل-  
رئيس هيئة النقل

بكالريوس هندسة مدنية 
جامعة الملك سعود 

الرياض 1978.
ماجيستير هندسة مدنية 

جامعة وين ستيت 
ديترويت -أمريكا- 1982م.

دكتوراه هندسة مدنية 
جامعة واشنطن-سياتل- 

أمريكا 1987.

1999-2016م وكيل وزارة النقل 
ثم رئيس هيئة النقل.

1993-1999م مدير عام الشركة 
السعودية للنقل الجماعي.

1978-1993م عضو هيئة 
تدريس كلية العمارة.

يوسف عبد اهلل 7
عبد العزيز 

الراجحي.

مدير عام شركة عبد اهلل 
عبد العزيز الراجحي وأوالده 

الصناعية

مدير عام شركة 
الراحجي للصناعة 

والتجارة.

بكالريوس علوم سياسية 
جامعة الملك سعود 

.1986
ماجيستير إدارة تنمية 

جامعة غرب متشجن - 
أمريكا. 1992

-2018 رئيس مجلس إدارة شركة 
المطار.

2005-2018 رئيس مجلس إدارة 
ريادة للفنادق.

2015-2018 رئيس لجنة 
المراجعة- عضو مجلس إدارة 

تبوك الزراعية.

خلود عبد 8
الرحمن خالد 

الدبل

مدير عام االستثمار- شركة 
جاز العربية للخدمات.

محلل تطوير أعمال 
أرامكو السعودية

بكالريوس تغذيه طبيه 
-جامعة سايمونز-بوسطن 

أمريكا 2009م.
ماجيستير قيد التحضير 
-إدارة أعمال- جامعة 

سانفورد- أمريكا 2019م

1992013-2017م محلل تطوير 
أعمال أرامكو السعودية.

2011-2013 مستشار عقود- 
أرامكو السعودية.
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أعضاء لجنة المراجعة بالدورة الحالية والتي بدأت في 2018/6/21م

الوظائف الحاليةاألسمم
الوظائف 
السابقة

الخبراتالمؤهالت

محمد خليل عبد 1
الرزاق الدهلوي 

)رئيس لجنة 
المراجعة(

نائب الرئيس التنفيذي 
بشركة ناشيونال ستاندرد 

المالية

الرئيس التنفيذي 
بشركة عراب 

االستثمارية رئيس 
مجلس اإلدارة 

والرئيس التنفيذي 
بشركة التالي 

العربية والمدير 
اإلقليمي ببنك 

يونيكورن 
االستثماري

بكالريوس الهندسة 
الميكانيكية من جامعة 

البترول والمعادن بالظهران 
المملكة العربية 

السعودية 1977 دراسات 
عليا في الهندسة من 
معهد ماساشوسيتس 
للتكتولوجيا بالواليات 

المتحدة األمريكية 1979 
ماجيستسر في الهندسة 

الميكانيكية جامعة 
Purdue الواليات المتحدة 

األمريكية 1981 دكتوراه 
في إدارة نظم 

المعلومات جامعة جورج 
واشنطن الواليات المتحدة 

األمريكية 1986

2018 نائب رئيس شركة ستاندرد 
المالية.

2009- 2015م رئيس مجلس 
إدارة شركة تالي المحدودة.

2004-2009 مدير إقليمي بنك 
يونيكورن االستثماري

مفضل عباس 2
علي )عضو 

لجنة المراجعة(

PWC مدير التدقيق شريك بمكتب
والمراجعة بمكتب 

السيد العيوطي 
وشركاه للمراجعة 

ومدير إدارة اإللتزام 
بشركة سدكو

بكالريوس المحاسبة من 
جامعة الملك فهد 1995

عضو بالهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين ومدير 

المراجعة والتدقيق سابقًا 
بالعديد من الشركات مثل 

سدكو والبنك األهلي .

لؤلؤة محمد 3
عبد الكريم بكر.

)عضو لجنة 
المراجعة(.

شريك مؤسس بشركة كروم 
المشورة.

مدير قطاع 
المصرفية كريديت 

سويس.

بكالريوس إدارة أعمال 
-قسم محاسبة- جامعة 

الملك سعود 1997.
ماجيستير إدارة أعمال- 

تمويل واقتصاد- جامعة 
كولومبيا نيويورك- 

أمريكا 2004.

2007-2011 مدير قطاع 
المصرفية كريديت سويس.

2004-2006 مدير االستشارات 
التمويلية البنك األهلي.

1997-2001 مدير وحدة التمويل 
المركب سامبا.

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات بالدورة الحالية والتي بدأت في 2018/6/21م

الوظائف الحاليةاألسمم
الوظائف 
السابقة

الخبراتالمؤهالت

خالد عبد اهلل 1
خالد الدبل 

)رئيس لجنة 
المكافآت(

رئيس مجلس إدارة شركة 
أكد القابضة/ عضو مجلس 

اإلدارة شركة إس جي بي 
الدبل المحدودة. ونائب رئيس 

مجلس إدارة الشركة 
المتحدة الدولية للمواصالت.

عضو مجلس إدارة 
شركة الدبل

بكالريوس هندسة 
كيمائية )2003م(- 

ماجيستير إدارة أعمال 
)2005م(

رئيس مجلس المديرين لشركة 
أكد القابضة وخبرة لعشر 

سنوات في مجاالت العقار 
والمقاوالت والتجارة الحرة.

سامر سمان (2
عضو لجنة 

المكافآت - خارج 
مجلس اإلدارة( 

مدير خدمات الموارد البشرية 
- جامعة الملك عبدهلل 

للعلوم والتقنية 

مدير اإلستثمار 
-صندوق دعم 

اإلبتكار - جامعة 
الملك عبدهلل 

للعلوم والتقنية

ماجستير ادارة عامة 
-جامعة كلومبيا- 

نيويورك
بكلوريوس في الهندسة 

الميكانيكية - جامعة 
كنساس األمريكية.

ادارة تطوير االعمال واإلستثمار- 
ارامكو السعودية.

مسؤول تطوير األعمال منطقة 
الشرق األوسط - شركة كارجيل- 

اإلمارات 
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أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات بالدورة الحالية والتي بدأت في 2018/6/21م

الوظائف الحاليةاألسمم
الوظائف 
السابقة

الخبراتالمؤهالت

معاذ العوهلي3
( عضو لجنة 

المكافآت- خارج 
مجلس اإلدارة(

عضو مجلس اإلدارة شركة 
األحساء للتنمية 

الرئيس التنفيذي -شركة 
رسال القابضة  

عضو مجلس اإلدارة 
شركة العوهلي 

القابضة/

بكلوريوس ادارة مالية 
مصرفية - جامعة العلوم 

التطبيقية - البحرين 
2007م

ادارة اإلستثمار بيت التمويل 
الخليجي -البحرين.

محلل مالي - شركة اعيان 
كابيتال - الكويت.

مؤسس شركة تمرية .
الرئيس التنفيذي للشركة 

الدولية للعقار )2010م-2016م( 

اإلدارة التنفيذيةج

الوظائف الحاليةاألسمم
الوظائف 
السابقة

الخبراتالمؤهالت

فواز عبد اهلل 1
أحمد دانش 

)الرئيس 
التنفيذي(

رئيس المجموعة والرئيس 
التنفيذي لشركة بدجت 

السعودية وعضو مجلس 
المديرين بشركة الجذور 

الراسخة للنقليات المحدودة
عضو مجلس المديرين 

بشركة ترانزليس الهندية 
القابضة المحدودة. شركة 

زميلة لشركة بدجت 
السعودية. عضو مجلس 

المديرين بشركة يوني ترانس 
إنفوتك الهندية المحدودة . 

شركة زميلة

بدأ عمله بشركة 
صافوال وشغل 

عدة مناصب 
بالغرفة التجارية 

بجدة وكذلك 
بالمجموعة 

المتحدة العربية 
للتأمين التعاوني

عضو اللجنة 
الوطنية للشركات 

المساهمة

1993  بكالريوس القانون 
جامعة الملك عبد العزيز 

بجدة المملكة العربية 
السعودية

خبرات في مجل النقل بكافة 
أنشطته وشغل عدة مناصب 

بالغرفة التجارية بجدة بخالف 
أعماله بشركة صافوال سابقًا 

ثم عمل في مجال التأمين 
ومنذ عام 2002م يعمل 

بشركة بدجت السعودية. 

رافيش محمد 2
حسين تاتلي

الرئيس المالي للشركة 
المتحدة الدولية للمواصالت 

يوني ترانس بدجت لتأجير 
السيارات والفانات شركة 

مساهمة مسجلة بالمملكة 
العربية السعودية

عمل بالعديد من 
المناصب بمكتب 

المراجعة إرنيست 
ويونغ من عام 

1997 حتى عام 
2002م وذلك 

بمكتب مومباي 
وجدة.

حاصل على درجة 
البكالوريوس في االحصاء 

من جامعة بومباي بالهند 
حاصل على درجة الدكتوراه 

في المحاسبة من جامعة 
اس ام سي سويسرا

عمل بالعديد من المناصب 
بمكتب المراجعة إرنيست 

ويونغ من عام 1997 حتى عام 
2002م وذلك بمكتب مومباي 

وجدة.

خالد محمد عبد 3
اهلل زاهد

الرئيس التنفيذي مدير عام شئون الشركة.
للعمليات بالشركة 

المتحدة الدولية 
للمواصالت

بكالريوس العلوم جامعة 
شايمان-كاليفورنيا )2002( 

ماجيستير إدارة أعمال-
جامعة كاليفورنيا )2004(.

2007-2018 الرئيس التنفيذي 
للعمليات- بدجت السعودية.

2006 مدير عام التحصيل- 
بدجت السعودية.

2005 مدير حسابات كبار 
العمالء - بدجت السعودية.

سلطان محمد عبد 4
اهلل زاهد

مدير عام مدير عام العمليات
المبيعات 

والمشتريات 
والخدمات 

اللوجيستية

بكالريوس العلوك اإلدارية 
جامعة شابمان- أمريكا 

2006م.
ماجيتسير مالية واقتصاد- 

جامعة بوسطن-
أمريكا-2008

شغل العديد من المناصب 
بالشركة المتحدة الدولية 

للمواصالت )بدجت السعودية( 
كمدير للمبيعات والمشتريات 

والخدمات اللوجيتسية
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أوال: أعضاء المجلس السابقين الذي انتهت عضويتهم بنهاية الدروة بتاريخ 2018/6/20م

أسم العضو

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضوًا في 
مجالس إدارتها 

الحالية او من مديريها

داخل/ خارج 
المملكة

لكيان القانوني 
)مساهمة/ مدرجة/ 

غير مدرجة/ ذات 
مسؤولية 
محدودة.....(

أسماء الشركات 
التي كان عضو 
مجلس اإلدارة 

عضوًا في مجالس 
إدراتها السابقة أو 

من مديريها

داخل/ خارج 
المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة/ مدرجة/ 

غير مدرجة/ ذات 
مسؤولية 
محدودة.....(

عبد اإلله عبد اهلل زاهد
شركة الجذور الراسخة 

للنقليات المحدودة
داخل 

المملكة
ذات مسؤولية 

محدودة
ـــــــــــــال يوجدال يوجد

عبد الرحمن خالد عبد اهلل 
الدبل الدبل

1- شركة جاز العربية 
للخدمات

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

ـــــــــــــال يوجدال يوجد

2- شركة إس جي بي 
الدبل

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

3- شركة إيجل بورجمان 
العربية السعودية

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

4- شركة يوكوجاوا 
العربية السعودية 

للخدمات

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

5- شركة جاز فيكتور 
العربية السعودية

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

6- شركة برودنت العربية 
السعودية

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

7- شركة تي سي أر 
العربية السعودية

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

8- شركة إليوت جاز 
العربية السعودية 

للخدمات

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

أسامه سعد محمد الحداد
شركة هاديا عبد 

اللطيف جميل
داخل 

المملكة
ذات مسؤولية 

محدودة

1-مجموعة شركات 
عبد اللطيف جميل

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية محدودة

2-شركة جايمونت 
للعقارات

محدودةخارج المملكة

فهد يوسف محمود زاهد

1- الزاهد للتراكتورات 
والمعدات الثقيلة.

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

ـــــــــــــال يوجدال يوجد

2- مجموعة الزاهد 
القابضة

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

3- الحلول البديلة 
للطاقة

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

4- الحلول البديلة 
للصاينة والتشغيل

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

5- بدائل اإليجار للمعدات
داخل 

المملكة
ذات مسؤولية 

محدودة
6- الزاهد للتجارة 
والتنمية العقارية

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

7- البرت كورت
خارج 

المملكة
ذات مسؤولية 

محدودة
8- الحلول البديلة 

للطاقة العالمية
خارج 

المملكة
شركة منطقة حره

 في مجالس 
ُ
أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا

إدارتها الحالية أو السابقة أو من مديريها
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ثانيًا: أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2018/6/21م

أسم العضو

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضوًا في 

مجالس إدارتها الحالية 
او من مديريها

داخل/ خارج 
المملكة

لكيان القانوني 
)مساهمة/ مدرجة/ 

غير مدرجة/ ذات 
مسؤولية 
محدودة.....(

أسماء الشركات 
التي كان عضو 
مجلس اإلدارة 

عضوًا في مجالس 
إدراتها السابقة أو 

من مديريها

داخل/ خارج 
المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة/ مدرجة/ 

غير مدرجة/ ذات 
مسؤولية 
محدودة.....(

باسم عبد اهلل عبد الرحمن 
عالم

شركة الجذور الراسخة 
للنقليات المحدودة

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

ـــــــــــــال يوجدال يوجد

خالد عبد اهلل الدبل
1-شركة أكد القابضة

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

ذات مسؤولية محدودةداخلشركة الدبل
2- شركة إس جي بي 

الدبل
داخل 

المملكة
ذات مسؤولية 

محدودة

وفاء هاشم يوسف زواوي

1-الشركة العربية لصناعة 
السيارات والشاحنات

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

أو سي إس العربية
داخل 

المملكة
ذات مسؤولية محدودة

2-الزاهد للتركتورات 
والمعدات الثقيلة مينا

خارج 
المملكة

شركة منطقة حره
العربية لصناعة 

السيارات والشاحنات
مؤسسة منطقة حرهخارج المملكة

عالء الدين رياض سامي

1-شركة توتال السعودية 
للمنتجات البترولية

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

ـــــــــــــال يوجدال يوجد

2-شركة توتال المغرب
خارج 

المملكة
مساهمة

3-شركة وارد القابضة
داخل 

المملكة
ذات مسؤولية 

محدودة

4-شركة الزاهد للسياحة
داخل 

المملكة
ذات مسؤولة محدودة

5-شركة مشاريع الضيافة 
داخل 

المملكة
ذات مسؤولة محدودة

6-زينيا انت فينشرز
خارج 

المملكة
ذات مسؤولة محدودة

7-البنك األهلى األردني
خارج 

المملكة
مساهمة

8-شركة الجونا للتنمية 
السياحية

خارج 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة.

ــــــــــــــــــــال يوجدال يوجدـــــــــــــــــال يوجدال يوجدخالد محمد عبد اهلل زاهد

خلود عبد الرحمن خالد 
الدبل

ــــــــــــــــــــال يوجدال يوجدـــــــــــــــــال يوجدال يوجد

عبدالعزيز عبد الرحمن 
العوهلي

ـــــــــــــــــال يوجدال يوجد

شركة النقل 
السعودية البحرينية

ذات مسؤولية محدودةخارج المملكة

شركة المالحة 
العربية المتحدة

ذات مسؤولية محدودةخارج المملكة

شركة تطوير النقل 
التعليمي

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية محدودة

شركة السعودية 
للخطوط الحديدية

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية محدودة
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أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2018/6/21م

أسم العضو

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضوًا في 

مجالس إدارتها الحالية 
او من مديريها

داخل/ خارج 
المملكة

لكيان القانوني 
)مساهمة/ مدرجة/ 

غير مدرجة/ ذات 
مسؤولية 
محدودة.....(

أسماء الشركات 
التي كان عضو 
مجلس اإلدارة 

عضوًا في مجالس 
إدراتها السابقة أو 

من مديريها

داخل/ خارج 
المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة/ مدرجة/ 

غير مدرجة/ ذات 
مسؤولية 
محدودة.....(

يوسف عبد اهلل عبد العزيز 
الراجحي

1-شركة تبوك للتنمية 
الزراعية.

داخل 
المملكة

مساهمة

مساهمةخارج المملكةشركة شروق باك

2-شركة الراجحي 
للصناعة.

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

3-شركة الراجحي 
للتعليم.

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

4-شركة رياده للفنادق.
داخل 

المملكة
ذات مسؤولية 

محدودة

5-شركة آفاق الغذاء
داخل 

المملكة
ذات مسؤولية 

محدودة

6-شركة تقنية الخليج
داخل 

المملكة
ذات مسؤولية 

محدودة

7-شركة تبوك للتسويق
داخل 

المملكة
ذات مسؤولية 

محدودة

8-شركة المطار
داخل 

المملكة
ذات مسؤولية 

محدودة
9-شركة كول للسفر 

والسياحة
داخل 

المملكة
ذات مسؤولية 

محدودة
10-بنك بنجالديش 

اإلسالمي
خارج 

المملكة
ذات مسؤولية 

محدودة
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وفيما يلي بيان بتشكيل أعضاء مجلس اإلدارة وتصنيف أعضاءه

: تشكيل المجلس للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2018/6/21م ولمدة ثالث سنوات
ً
ثانيا

اسم العضوم
تصنيف العضوية

)تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل(

رئيس مجلس اإلدارة  )غير تنفيذي(عبد اإلله عبد اهلل زاهد1

نائب رئيس مجلس اإلدارة )مستقل(عبد الرحمن خالد عبد اهلل الدبل2

غير تنفيذيفهد يوسف محمود زاهد3

مستقلأسامه سعد محمد الحداد4

غير تنفيذيباسم عبد اهلل عبد الرحمن عالم5

غير تنفيذيوفاء هاشم يوسف زواوي6

مستقلخالد عبد اهلل خالد الدبل7

اسم العضوم
تصنيف العضوية

)تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل(

رئيس مجلس اإلدارة  )غير تنفيذي(باسم عبد اهلل عبد الرحمن عالم1

نائب رئيس مجلس اإلدارة )مستقل(خالد عبد اهلل خالد الدبل2

غير تنفيذيوفاء هاشم يوسف زواوي3

غير تنفيذيعالء الدين رياض سامي4

تنفيذيخالد محمد عبد اهلل زاهد5

مستقلعبد العزيز عبد الرحمن ناصرالعوهلي6

مستقليوسف عبد اهلل عبد العزيز الراجحي7

مستقلخلود عبد الرحمن خالد الدبل8

 : تشكيل المجلس للدورة السابقة التي انتهت بتاريخ 2018/6/20م
ً
أوال
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اسم العضوم

عدد االجتماعات )2( ألعضاء المجلس بالدورة السابقة خالل 
إجمالي عدد االجتماعات التي حضرها عام 2018م 

العضو خالل عام 2018م االجتماع األول
2018/1/31م

االجتماع الثاني
2018/4/26م

%100- )2(√√عبد اإلله عبد اهلل زاهد1

%50 -)1(×√عبد الرحمن خالد الدبل2

ـــــــــــ××فهد يوسف زاهد3

ـــــــ××أسامه سعد الحداد4

%100- )2(√√باسم عبد هلل عالم5

%100-)2(√√وفاء هاشم زواوي6

%50-)1(√×خالد عبد اهلل الدبل7

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة لمناقشة النتائج المالية لعام 2017م كانت في 2018/4/30م وبالتالي لم يتم عقد أي اجتماعات للمجلس 
السابق بعد تاريخ هذه الجمعية.

اسم العضوم

عدد االجتماعات )4( ألعضاء المجلس بدورته الحالية خالل 
إجمالي عدد عام 2018م 

االجتماعات التي 
حضرها العضو 

خالل عام 2018م

إجمالي عدد 
االجتماعات التي 

حضرها العضو 
بعد أخر جمعية 
العتماد النتائج

االجتماع 
األول

2018/5/8م

االجتماع 
الثاني

2018/6/21م

االجتماع 
الثالث 

2018/7/31م

االجتماع 
الرابع

2018/11/7م

%100-)4(%100- )4(√√√√باسم عبد اهلل عبد الرحمن عالم1

%100)4(%100 -)4(√√√√خالد عبد اهلل خالد الدبل2

%100 -)4(%100 -)4(√√√√وفاء هاشم يوسف زواوي3

%75-)3(%75-)3(√√×√عالء الدين رياض سامي4

%100- )4(%100- )4(√√√√خالد محمد عبد اهلل زاهد5

6
عبد العزيز عبد الرحمن 

ناصرالعوهلي
√√√√)4(-100%)4(-100%

%75-)3(%75-)3(×√√√يوسف عبد اهلل عبد العزيز الراجحي7

%75-)3(%75-)3(√√√×خلود عبد الرحمن خالد الدبل8

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة لمناقشة واعتماد النتائج المالية لعام 2017م كانت في 2018/4/30م أي أنه تم عقد عدد اربع اجتماعات بعد 
تاريخ الجمعية طبقًا للبيان الموضح بالجدول أعاله.

وفيما يلي سجل الحضور ألعضاء مجلس اإلدارة لعام 2018م

سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة للدورة السابقة للمجلس والتي انتهت بتاريخ 2018/6/20م 

تم عقد اجتماعين للمجلس السابق خالل عام 2018م

سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية والتي بدات بتاريخ 2018/6/21م

وقد عقد مجلس اإلدارة خالل العام المالي 2018م عدد )6( اجتماعات
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بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية 2018م وأسماء أعضاء مجلس 

اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها خالل عام 2018م

تــم عقــد اجتمــاع لمجلــس اإلدارة بتشــكيله الحالــي بتاريــخ 2018/5/8م وذلــك بعــد أن تــم تعيينــه بموجــب 
قــرارات الجمعيــة العامــة العاديــة والتــي عقــدت بتاريــخ 2018/4/30م وذلــك لتعييــن رئيــس المجلــس ونائبــه 
وممثلــي الشــركة أمــام هيئــة الســوق الماليــة وتــداول وتعييــن لجنــة المكافــآت والترشــيحات وتحديــث هــذه 

المعلومات وإرسالها للحهات المختصة بعد قرارات الجمعية العامة

خــالل عــام 2018م عقــدت الشــركة جمعيــة عامــة عاديــة )اجتمــاع واحــد فقــط( وذلــك لمناقشــة 
ــي  ــاح عــن العــام المال ــع ارب ــى توزي ــر الســنوي والموافقــة عل ــة لعــام والتقري ــج المالي واعتمــاد النتائ
2017م وايضــًا النتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة لدورتــه الجديــدة والتــي بــدأت فــي 2018/6/21م وكذلــك 

لتعيين أعضاء لجنة المراجعة لنفس الدورة.وتم عقد اجتماع الجمعية بتاريخ 2018/4/30م

األسمم
سجل الحضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والذي انعقد 

بتاريخ 2018/4/30م

×عبد اإلله عبد اهلل زاهد1

×عبد الرحمن خالد الدبل2

×فهد يوسف زاهد3

×أسامه سعد الحداد4

√باسم عبد هلل عالم5

√وفاء هاشم زواوي6

√خالد عبد اهلل الدبل7

عدد طلبات الشركة 
لسجل المساهمين

أسباب الطلبتاريخ الطلب

2018/1/15م)1(
بناًء على طلب اإلدارة العليا بالشركة لمتابعة ملكية األسهم ألعضاء المجلس وكبار التنفيذيين 

ببداية العام حتى يتم تدوينه بالتقرير السنوي لعام 2017م

كإجراء إلدارة عالقات المستثمرين وحفاظ سجالت شهرية لمتابعة حركة األسهم.2018/2/7م)2(

كإجراء إلدارة عالقات المستثمرين وحفاظ سجالت شهرية لمتابعة حركة األسهم2018/3/8م)3(

كإجراء إلدارة عالقات المستثمرين وحفاظ سجالت شهرية لمتابعة حركة األسهم2018/4/1م)4(

2018/4/30م)5(
طلب سجل 2018/4/30م لتسجيل حضور المساهمين باجتماع الجميعة العامة الذي انعقد بتاريخ 

2018/4/30م

سجل المستحقين لألرباح بتاريخ 2018/5/2م للعام المالي 2017م وذلك تمهيدا لتوزيعها2018/5/6م)6(

كإجراء إلدارة عالقات المستثمرين وحفاظ سجالت شهرية لمتابعة حركة األسهم2018/6/4م)7(

كإجراء إلدارة عالقات المستثمرين وحفاظ سجالت شهرية لمتابعة حركة األسهم2018/8/30م)8(

كإجراء إلدارة عالقات المستثمرين وحفاظ سجالت شهرية لمتابعة حركة األسهم2018/11/15م)9(

كإجراء إلدارة عالقات المستثمرين وحفاظ سجالت شهرية لمتابعة حركة األسهم2018/12/2م)10(

كإجراء إلدارة عالقات المستثمرين وحفاظ سجالت شهرية لمتابعة حركة األسهم2018/12/31م)11(
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لجان مجلس اإلدارة:

لمجلس اإلدارة لجنتين فرعيتين هما لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات

إن لــدى لجنــة المراجعــة ميثــاق يتوافــق مــع قانــون الشــركات ونظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن 
هيئــة الســوق الماليــة والــذي تمــت الموافقــة عليــه مــن قبــل الجمعيــة العموميــة العاديــة بتاريــخ 19 

أبريل 2017.

ــن  ــه تــم تعيي ــاءا علي ــع الثانــي مــن عــام 2018. وبن ــة المراجعــة خــالل الرب 1  انتهــت دورة لجن
الدكتور خليل دهلوي رئيسا للجنة خلفا للدكتور باسم عالم.

2  تعين السيده/ لؤلؤة بنت محمد بكر عضو جديد في اللجنة.

تتألف اللجنة الحالية من األعضاء الثالثة التالية أسماؤهم:

وكان التشكيل السابق للجنة بدورة المجلس السابقة التي انتهت بتاريخ 2018/6/20م كالتالي

أوال: لجنة المراجعة:

أعضاء اللجنة 

التغيرات التي طرأت على لجنة المراجعة خالل السنة 2018م:

صفة العضويةالمنصباسم العضو

مستقلرئيس اللجنةالدكتور/ خليل دهلوي

مستقلعضو اللجنةاألستاذ/ مفضل عباس علي

مستقلعضو اللجنةالسيده/ لؤلؤة بنت محمد بكر 

صفة العضويةالمنصباسم العضو

غير تنفيذيرئيس اللجنةالدكتور/ باسم عالم

مستقلعضو اللجنةاألستاذ/ مفضل عباس علي

مستقلعضو اللجنةالدكتور/ خليل دهلوي
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يقــوم رئيــس اللجنــة برفــع تقاريرعــن المســتجدات وأهــم المواضيــع التــي نوقشــت فــي اللجنــة إلــى 
مجلس اإلدارة.

لم يتم اكتشاف أي تعارض بين اللجنة ومجلس اإلدارة في خالل السنة.

تتولى اللجنة المسؤوليات التالية: 

1   الرقابة على القوائم المالية المرحلية والسنوية.
2   اإلشراف على المراجعين الداخليين ومراجع الحسابات.

3   تقييم فعالية انظمة الرقابة الداخلية للمجموعة.
4   اإلشراف على االلتزام بالقوانين والمعايير والسياسات ذات العالقة.

تقوم اللجنة بمهامها من خالل األنشطة الرئيسية التالية: 

1    مراجعــة فعاليــة التقاريرالماليــة للمجموعــة وسياســات الرقابــة الداخليــة وإجــراءات تحديــد وتقييــم 
المخاطر والتقريرعنها.

2    مراقبة سالمة ونزاهة القوائم المالية المرحلية والسنوية للمجموعة.
3    تحليل أي قضايا مهمة أو غير مألوفة ضمن التقارير المالية.
4    مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة.

5     التحقق من التقديرات المحاسبية في النواحي الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
6     مراقبة دور وفعالية المراجع الداخلي.

7      الموافقة على الخطة السنوية الخاصة بأعمال المراجعة الداخلية.

8      تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن ترشيح مراجع الحسابات.
9      االتفاق على نطاق عمل المراجع وخطة المراجعة السنوية واستعراض نتائجها.

10     إبقاء العالقة مع المراجع قيد المراقبة.
11      تقييم فعالية عملية المراجعة.

12      مراقبة مدى التزام المجموعة بالقوانين واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.

موجز بمسؤوليات اللجنة

التواصل مع مجلس اإلدارة
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األنشطة الرئيسية خالل السنة المنتهية في ديسمبر 2018

قامت اللجنة بواجباتها ومسؤولياتها خالل السنة المالية وفقا لميثاقها كما يلي:

أ - التقارير المالية

ب - المراجعة الداخلية

يتمثــل أحــد المتطلبــات الجوهريــة للقوائــم الماليــة للمجموعــة بــأن تكــون التقاريــر والحســابات عادلــة 
ومتوازنــة ومفهومــة. قامــت اللجنــة ومــن ثــم مجلــس اإلدارة بالتحقــق مــن عدالــة ونزاهــة وشــفافية 

القوائم المالية وذلك من خالل التالي:

1  مراجعــة القوائــم الماليــة الربعيــة والســنوية للمجموعــة وعرضهــا علــى مجلــس اإلدارة مــع ابــداء 
الرأي والتوصيات.

ــواردة فــي  ــة ال ــرات المحاســبية فيمــا يتعلــق بالمســائل الجوهري 2   التحقــق مــن السياســات والتقدي
القوائم المالية.

ــة مــن خــالل برنامــج  ــة الداخلي ــة نظــم الرقاب ــم فعالي ــة دورا هامــا فــي تقيي تلعــب المراجعــة الداخلي
المراجعــة والــذي يقــوم بالتقييــم المســتمر للمخاطــر فــي المجموعــة. فيمــا يلــي األنشــطة الرئيســية 

التي قامت بها اللجنة خالل السنة:

1   مناقشة واعتماد خطة المراجعة الداخلية لعام 2018.
2    مراجعة األعمال التي قام بها المراجعين الداخلين وفقا للخطة المعتمدة.

3    تقديــم المشــورة لــإلدارة بشــأن اإلجــراءات التصحيحيــة الالزمــة وإدارة المخاطــر بنــاء علــى توصيــات 
المراجعة الداخلية.

يهــدف برنامــج المراجعــة الداخليــة الســنوي الــى تقديــم برنامــج يشــمل تقييــم فعاليــة السياســات 
والعمليــات والمخاطــر. حيــث اشــرفت اللجنــة علــى فريــق المراجعــة الداخليــة علــى مــدار العــام وتأكدت 

من استمرار إستقاللية المراجعين الداخليين.

وبنــاء علــى توصيــات المراجعــة الداخليــة أوصــت اللجنــة اإلدارة باتخــاذ اإلجــراءات الالزمة لتحســين انظمة 
ــة  ــت اللجن ــك، وجه ــى ذل ــالوة عل ــات. ع ــل الممارس ــل وأفض ــات العم ــا الحتياج ــة وفق ــة الداخلي الرقاب
اإلدارة إلــى وضــع سياســة اإلبــالغ عــن المخالفــات والخــط الســاخن لتمكيــن أصحــاب المصالــح مــن اإلبــالغ 

عن حاالت عدم اإلمتثال واإلنحراف عن الممارسات القائمة واإلنتهاكات األخالقية.
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حضور االجتماعات 

ــن 2018  ــداء م ــنة ابت ــي الس ــل ف ــى األق ــرات عل ــع م ــاع أرب ــة باالجتم ــاء اللجن ــع أعض ــزم جمي يلت
وذلك وفقا لميثاقها.

ــك، قامــت  ــى ذل ــع اجتماعــات خــالل عــام 2018. باإلضافــة إل ــة عــدد أرب حيــث عقــد أعضــاء اللجن
اللجنــة بمراجعــة القوائــم الماليــة الربــع الســنوية وغيرهــا مــن األمــور األخــرى عــن طريــق التمريــر. 
كمــا قامــت بالتفاعــل المنتظــم مــع اإلدارة والمراجعيــن الداخلييــن. كمــا ان اللجنــة عقــدت بعــض 
االجتماعــات عــالوة علــي االجتماعــات االربــع و ذلــك لمتابعــة امــور ذات عالقة بســئوؤليات اللجنة 

من اجل متابعة الفاعلية و التحسين.

ت - المحاسب القانوني

ث - االلتزام

بالرغــم مــن اهميــة اســتمرارية وثبــات جــودة المراجعــة ، اال أن اللجنــة تــدرك النقــاش الدائــر حــول حركــة 
ــة  ــوم بالمراجع ــي يق ــركات الت ــع الش ــي م ــب القانون ــة المحاس ــرة عالق ــول فت ــة وط ــوق المراجع س

فيها. ال توجد التزامات تعاقدية تقيد اختيار مراجع حسابات مختلف.

قامــت اللجنــة بتقييــم االســتقاللية لمراجــع الحســابات. حيــث اقترحــت اللجنــة علــى مجلــس اإلدارة أن 
ــر  ــو بك ــود أب ــب عب ــغ أو مكت ــت ويون ــب إرنس ــي  مكت ــن مكتب ــد م ــن واح ــاهمين بتعيي ــي المس يوص

باعشن في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.
احدوباإلضافة إلى ذلك، فإن اللجنة:

1    قامــت بالتحقــق مــن اســتقاللية المحاســب القانونــي وموضوعيتــه ونزاهتــه وفعاليــة أعمــال 
المراجعة مع مراعاة القواعد والمعايير ذات الصلة.

2    قامت بمراجعة أنشطة وخطة عمل المحاسب القانوني للمجموعة.
3    قامت بمراجعة تقارير المحاسب القانوني والمالحظات على القوائم المالية.

1    تأكدت من التزام المجموعة بالقوانين واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة.
2    راجعــت نتائــج المراجعيــن الداخلييــن فيمــا يتعلــق بحــاالت عــدم االلتــزام فــي العمليــات التشــغيلية 

للمجموعة.
3    اطلعــت علــى ممارســات الحوكمــة للمجموعــة مــع مراعــاة أنظمــة حوكمــة الشــركات الخاصــة 

بهيئة السوق المالية وأفضل الممارسات.

57



القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

سجل حضور أعضاء لجنة المراجعة الجتماعات عام 2018م

بعــد مراجعــة اللجنــة للقوائــم الماليــة الســنوية للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018، تــرى اللجنــة 
أن القوائم المالية ،من كافة النواحي الجوهرية، تمتثل لجميع االنظمة ذات الصلة.

حيــث أوصــت اللجنــة مجلــس اإلدارة باعتمــاد القوائــم الماليــة الســنوية للســنة المنتهيــة فــي 31 
ديسمبر 2018.

حيــث عقــدت اللجنــة عــدد )4( اجتماعــات خــالل عــام 2018م وذلــك بدورتهــا الســابقة التــي انتهــت فــي 
2018/6/20م والدورة الحالية التي بدأت في 2018/6/21م ولمدة ثالث سنوات.

أواًل بيان الحضور الجتماعات لجنة المراجعة حتى تاريخ 2018/6/20م

طبيعة العضويةاألسمم

عدد االجتماعات حتى 2018/6/20م )2(

االجتماع األول
2018/1/24م

االجتماع الثاني
2018/4/29م

باسم عبد اهلل عبد الرحمن عالم1
غير تنفيذي - الرئيس األسبق للجنة 

بالدورة السابقة
√√

مفضل عباس علي2
مستقل- له من الخبرة المالية 

والمحاسبية
√√

×√مستقل- عضو اللجنة محمد خليل عبد الرزاق دهلوي3

ثانيًا: بيان الحضور الجتماعات لجنة المراجعة بدورتها الحالية والتي بدأت في 2018/6/21م

طبيعة العضويةاألسمم

عدد االجتماعات حتى 2018/6/20م )2(

االجتماع األول
2018/1/24م

االجتماع الثاني
2018/4/29م

محمد خليل عبد الرزاق دهلوي1
مستقل - رئيس لجنة المراجعة بدورتها 

الحالية
√√

مفضل عباس علي2
مستقل- له من الخبرة المالية 

والمحاسبية
√√

√√مستقل- عضو اللجنة لؤلؤة محمد بكر3
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تقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة للشــركة بتنفيــذ خطــة المراجعــة الســنوية والمعتمــدة مــن قبــل لجنــة 
المراجعــة لتقييــم وضــع الرقابــة الداخليــة المطبقــة مــع التركيــز علــى تقييــم البيئــة الرقابيــة, الهيــكل 
ــذ  ــالل أخ ــن خ ــك م ــات وذل ــم المعلوم ــام, ونظ ــل المه ــراءات, فص ــات. االج ــر, السياس ــي, المخاط التنظيم
ــاءة  ــة وكف ــدى فعالي ــن م ــد م ــا للتأك ــدف فحصه ــا به ــط مراجعته ــطة المخط ــوائية لالنش ــات عش عين
أنظمــة الرقابــة الداخليــة المصصمــة والمطبقــة والحصــول علــى تأكيــدات معقولــة مــن فاعليــة وكفــاءة 

إجراءات الرقابة الداخلية خالل العام.

وكذلــك يقــوم المراجــع الخارجــي بتخطيــط وتنفيــذ أعمــال المراجعــة للحصــول علــى درجــة معقولــة مــن 
القناعــة بــأن القوائــم الماليــة خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للمراجعــة المعتمدة 

في المملكة والتي نتج عنها تقديم راي غير متحفظ على البيانات المالية خالل عام 2018م.

ــة المراجعــة  ــل لجن ــة خــالل عــام 2018م مــن قب ــة الداخلي ــى الفحــص الســنوي إلجــراءات الرقاب ــاء عل وبن
والمراجــع الخارجــي وإدارة المراجعــة الداخليــة للشــركة فــإن نتائــج هــذا الفحــص وفــرت ضمانــات معقولــة 
بشــأن فاعليــة وكفــاءة العمليــات واإلعــداد والعــرض العــادل للتقاريــر الماليــة وكذلــك االمتثــال للقوانيــن 

واللوائح.

كمــا أوصــت لجنــة المراجعــة لــإلدارة باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتحســين أنظمــة الرقابــة الداخليــة وفقــا 
الحتياجــات العمــل وأفضــل الممارســات ممــل يوفــر قناعــة مقبولــة للجنــة المراجعــة عــن مــدى فاعليــة 
ــأن أي نظــام رقابــة داخليــة بغــض النظــر عــن مــدى  تصميــم وتطبيــق نظــام المراجعــة الداخليــة علمــًا ب

سالمة تصميمه وفاعلية تطبيقه ال يمكن أن يوفر تأكيدًا مطلقًا.

وبنــاء علــى توصيــات المراجعــة الداخليــة أوصــت اللجنــة اإلدارة باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتحســين انظمة 
الرقابــة الداخليــة وفقــا الحتياجــات العمــل وأفضــل الممارســات. عــالوة علــى ذلــك، وجهت اللجنــة اإلدارة 
إلــى وضــع سياســة اإلبــالغ عــن المخالفــات والخــط الســاخن لتمكيــن أصحــاب المصالــح مــن اإلبــالغ عــن 

حاالت عدم اإلمتثال واإلنحراف عن الممارسات القائمة واإلنتهاكات األخالقية.

وفيما يلي أهم نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

أقــر مجلــس اإلدارة باجتماعــه المنعقــد بتاريخ 2017/11/2م اســتمرار دمج أعمال المكافآت والترشــيحات 
ــي دون  ــيحات كماه ــآت والترش ــة المكاف ــتمرت لجن ــي اس ــا وبالتال ــل بينهم ــدة دون الفص ــة واح بلجن
ــة  ــة حوكم ــن الئح ــرة )7( م ــادة )50( فق ــص الم ــُا لن ــك طبق ــن وذل ــى لجنتي ــا إل ــي أعماله ــل ف الفص

الشركات.
ــركات  ــة الش ــة حوكم ــواردة بالئح ــالت ال ــًا للتعدي ــة طبق ــل اللجن ــة عم ــى الئح ــق عل ــم التصدي ــد ت وق

الجديدة وذلك باجتماع الجمعية العامة المؤرخ في 2017/12/11م.

: لجنة المكافآت  والترشيحات:
ً
ثانيا
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: ضوابط وإجراءات عمل اللجنة
ً
ثانيا

1- تجتمــع لجنــة المكافــآت والترشــيحات بصفــة دوريــة علــى أال تقــل اجتماعاتهــا عــن اجتماعيــن خــالل 
السنة المالية للشركة بمعدل اجتماع واحد كل ستة أشهر.

2- يجوزللجنــة المكافــآت والترشــيحات أن تعقــد اجتماعــات اســتثنائية حســب مــا تقتضيــه الضــرورة كمــا 
يحــق لرئيــس اللجنــة أو أغلبيــة األعضــاء الدعــوة لعقــد اجتمــاع اســتثنائي وفقــًا لمــا تقتضيــه الحاجــه. 

ويكتمل النصاب القانوني الجتماع اللجنة عند حضور أغلبية أعضائها.
3- توجــه الدعــوة لحضــور اجتماعــات اللجنــة كتابــة مــن قبــل رئيــس اللجنــة أو مــن يفوضــه مــن أعضــاء 
اللجنــة أو أميــن الســر قبــل مــدة كافيــة مــن موعــد االجتمــاع. كمــا يتــم تزويــد أعضــاء اللجنــة بجــدول 

أعمال االجتماع والوثائق الالزمة قبل فترة كافية من موعد االجتماع.
4- في حالة تعذر حضور رئيس اللجنة يجوز له تفويض أحد أعضائها لترأس االجتماع.

ــن  ــو م ــن العض ــي لتمكي ــد الكاف ــذل الجه ــم ب ــة يت ــاع أصال ــو لالجتم ــور العض ــذر حض ــال تع ــي ح 5- ف
الحضــور مــن خــالل االســتعانة بوســائل االتصــال الحديثــة ) Conference Call( وفــي هــذه الحالــة يكــون 

حضور العضو بمثابة الحاضر أصالة.
6- اإلنابــة : فــي حــال تعــذر حضــور العضــو أصالــة يجــوز للعضــو إنابــة عضــوًا أخــر مــن أعضــاء اللجنــة نيابــة 
ــور ذات  ــي حض ــد ف ــو واح ــن عض ــر م ــن أكث ــوب ع ــة( أن ين ــر أصال ــة )الحاض ــو اللجن ــوز لعض ــه وال يج عن

االجتماع.
7- التصويــت: يكــون لــكل عضــو فــي اللجنــة صــوت واحــد وتصــدر قــرارات اللجنــة بأغلبيــة اصــوات األعضاء 
الحاضريــن والممثليــن فــي االجتمــاع وعنــد تســاوي األصــوات يرجــح الــرأي الــذي فيــه رئيــس اللجنــه أو 

من يفوضه باالجتماع.
8- يقــوم أميــن ســر اللجنــة بتوثيــق اجتماعــات اللجنــة وإعــداد محاضــر لهــا تتضمــن مــا دار مــن نقاشــات 
ومــداوالت وتوثيــق توصيــات اللجنــة ونتائــج التصويــت وحفظهــا فــي ســجل خــاص ومنظــم وبيــان 
ــاء  ــع األعض ــن جمي ــر م ــذه المحاض ــع ه ــا وتوقي ــي أبدوه ــات الت ــن والتحفظ ــاء الحاضري ــماء األعض أس

الحاضرين وأمين السر وتحفظ تلك المحاضر ضمن وثائق الشركة.

: أهداف اللجنة
ً
أوال

1- وضــع سياســات المكافــآت والعضويــة بمجلــس اإلدارة ولجانــه واإلدارة التنفيذية بالشــركة واإلشــراف 
والتأكد من تطبيق هذه السياسات.

ــتمر  ــر المس ــب والتطوي ــى المناص ــب عل ــط للتعاق ــذ خط ــى تنفي ــراف عل ــة واإلش ــام بالمراجع 2- القي
وتدريب أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين التنفيذيين.

ــور  ــأن األج ــد ب ــذه والتأك ــة تنفي ــور وكيفي ــج إدارة األداء واألج ــام برنام ــم نظ ــى تصمي ــراف عل 3- اإلش
تتماشــى مــع سياســات الشــركة وبرامجهــا واســتراتيجياتها بعيــدة المــدى فــي مجــال أعمالهــا 
ومتابعــة األداء ومراقبــة حزمــة المكافــآت المطبقــة ومقارنتهــا بالمكافــآت المنافســة فــي الســوق 

وخطط الحفاظ على الموظفين الموهوبين .
ــس اإلدارة أو  ــاء مجل ــبة ألعض ــواء بالنس ــة األداء س ــى مراقب ــة إل ــم باإلضاف ــؤلية التقيي ــى مس 4- تول

اإلدارة التنفيذية واإلشراف على سياسات الموارد البشرية.
5- اإلشراف على عملية الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية .
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: مهام اللجنة:
ً
ثالثا

ــخ  ــن تاري ــل م ــام عم ــة اي ــالل ثالث ــا خ ــاء لتوقيعه ــات لألعض ــر االجتماع ــال محاض ــر إرس ــن الس ــى أمي 9- عل
االجتمــاع ويلتــزم األعضــاء بمراجعــة المحضــر والتوقيــع عليــه خــالل ســبعة ايــام عمــل مــن تاريــخ االســتالم 
وفــي حالــة وجــود أي مالحظــات مــن قبــل أي مــن األعضــاء عليــه تدويــن مالحظتــه مــع التوقيــع وعلــى 

اللجنة مناقشة هذه المالحظة باجتماعها القادم.
10- يتابع مجلس اإلدارة أعمال واداء اللجنة من خالل التقارير الدورية التي ترفع إلى مجلس اإلدارة.

ــة  ــاء اللجن ــة وأعض ــر اللجن ــن س ــدا أمي ــة ع ــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذي ــي مجل ــو ف ــق ألي عض 11- ال يح
ــى  ــاًء عل ــى مشــورته أو بن ــه أو الحصــول عل ــى رأي ــة االســتماع إل ــت اللجن حضــور اجتماعاتهــا إال إذا طلب

دعوة مسبقة لحضور االجتماع.
12- ال يجــوز لعضــو اللجنــة أن يشــترك فــي أي عمــل مــن شــأنه منافســة الشــركة أو أن يتجــر فــي أحــد 

فروع النشاط الذي تزاوله.
13- يلتــزم عضــو اللجنــة بمــا يلتــزم بــه عضــو مجلــس اإلدارة بالمحافظــة علــى أســرار الشــركة وال يجــوز 
ألعضــاء اللجنــة أن يذيعــوا إلــى المســاهمين أو إلــى الغيــر مــا أطلعــوا عليــه بســبب مباشــرتهم لعملهــم 

باللجنة وإال وجب عزلهم ومساءلتهم بالتعويض عن الضرر الذي قد يترتب على ذلك.
14- أن يحافــظ علــى الكفــاءة الالزمــة لمزاولــة األعمــال المنــوط بــه تنفيذهــا ومواكبــة التطــورات الحديثة 

ذات العالقة بأعمال المنشأة.
ــك  ــة وذل ــة العالق ــركة وطبيع ــن الش ــه وبي ــت بين ــي تم ــات الت ــن العملي ــس اإلدارة ع ــح لمجل 15- أن يفص
ــه  ــي تربط ــة الت ــن العالق ــح ع ــة وأن يفص ــراف ذوي العالق ــع األط ــات م ــار العملي ــه معي ــا يتطلب ــق م وف

بمجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين بالشركة.

تختــص لجنــة المكافــآت والترشــيحات بمســؤوليات مراجعــة وتقييــم المكافــآت وكذلــك تحديــد ضوابــط 
الترشــيح لمجلــس اإلدارة ولجانــه واإلدارة التنفيذيــة وتقديــم تقاريــر للمجلــس عــن اعمالهــا بصفــة 

دورية. وفيما يلي أهم اختصاصات اللجنة:

1- وضــع سياســات واضحــة للتعويضــات والمكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن 
المجلــس واإلدارة التنفيذيــة بالشــركة بمــا يتماشــى مــع معاييــر األداء وبمــا يعــزز تحفيــز الجهــاز اإلداري 
السياســات متوافقــة مــع  أن تكــون هــذه  التأكــد  المتميــزة. ويجــب  الكــوادر  والمحافظــة علــى 
المتطلبــات النظاميــة المنصــوص عليهــا بنظــام الشــركات ولوائــح ونظــم هيئــة الســوق الماليــة. ويتــم 
عــرض هــذه السياســات علــى مجلــس اإلدارة لمناقشــتها تمهيــدًا لعرضهــا علــى الجمعيــة العامــة 

العتمادها.

أ -  المهام والمسؤوليات فيما يتعلق بالمكافآت:
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ب - المهام والمسؤوليات فيما يتعلق بالترشحات:

1- اقتــراح سياســات ومعاييــر واضحــة للعضويــة فــي مجلــس اإلدارة ولجانــه المنبثقــة واإلدارة التنفيذية 
وممثلي الشركة في الشركات التابعة.

ــرات إن  ــة بإجــراء تغيي ــس اإلدارة والتوصي ــكل وتشــكيل مجل ــة بشــكل ســنوي لهي 2- المراجعــة الدوري
ــس  ــة المجل ــرات لعضوي ــارات أو الخب ــة للمه ــات الالزم ــنوية للمتطلب ــة الس ــع المراجع ــر م ــب األم تتطل
واإلدارة التنفيذيــة وإعــداد وصــف للقــدرات والمؤهــالت المطلوبــة لعضويــة المجلــس وشــغل وظائــف 

اإلدارة التنفيذية بما في ذلك تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال المجلس.
3- االحتفــاظ بســجل دائــم يحتــوي علــى معلومــات حــول مؤهــالت ومهــارات أعضــاء مجلــس اإلدارة 

2- اإلشــراف والمتابعــة علــى تنفيــذ نظــام المكافــآت والمراجعــة الدورية لسياســات المكافــآت وتقييم 
مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.

3- توضيــح العالقــة بيــن المكافــآت الممنوحــة وسياســة المكافــآت المطبقــة طبقــًا لقــرار الجمعيــة 
العامة وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

ــو  ــس والعض ــس المجل ــم رئي ــا فيه ــس اإلدارة )بم ــاء مجل ــآت أعض ــس اإلدارة بمكاف ــة لمجل 4- التوصي
المنتــدب إن تــم تعيينــه وأميــن ســر المجلس(واللجــان المنبثقــة منــه وكبــار التنفيذييــن بالشــركة وفقــًا 

لسياسات المكافآت المعتمدة.
5- التوصيــة والمراجعــة لمكافــآت الرئيــس التنفيــذي بمــا فــي ذلــك الحوافــز طويلــة وقصيــرة األجــل 

وتقديم توصياتها بشأن ذلك إلى مجلس اإلدارة.
6- مراجعــة توصيــات الرئيــس التنفيــذي بخصــوص المعاييــر العامــة للمكافــآت الماليــة والمزايــا األخــرى 

لكبار التنفيذيين وموظفي الشركة والتأكد من مطابقتها لسياسة المكافآت.
7- التأكــد مــن اإلفصــاح عــن تفاصيــل التعويضــات الماليــة التــي تدفعهــا الشــركة ألعضــاء مجلــس اإلدارة 
وخمســة مــن كبــار التنفيذييــن بالشــركة الذيــن يحصلــون علــى أعلــى التعويضــات علــى أن يكــون مــن 
بينهــم الرئيــس التنفيــذي والرئيــس المالــي للشــركة وذلــك بتقريــر مجلــس اإلدارة طبقــًا لقواعــد الئحــة 

حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بهذا الخصوص.
8- النظــر فــي دفــع مكافــآت إضافيــة إلــى اي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة مقابــل مجهــودات إضافيــة 
أو خدمــات استشــارية أو فنيــة  أخــرى يقــوم بهــا العضــو وعــرض توصيــة اللجنــة بهــذا الخصــوص علــى 

المجلس العتمادها.
9- التأكــد مــن إجــراء مراجعــة ســنوية مســتقلة لنظــام المكافــآت ورفــع تقاريــر المراجعــة هــذه إلــى 

مجلس اإلدارة.
ــب مــن مجلــس اإلدارة بمراجعــة نظــام المكافــآت  ــاًء علــى طل ــام علــى أســاس ســنوي أو بن 10- القي
فــي الشــركة والسياســات المرتبطــة بــه والتأكــد مــن توافــق هــذه السياســات علــى المــدى القصيــر 
والطويــل مــع سياســات المخاطــر ورفــع توصيــات مناســبة إلــى المجلــس بشــأن تعديــل وتحديــث هــذه 

السياسات.
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وذلك لمتابعة المهارات اإلضافية المطلوبة لتمكين المجلس من القيام بمهامه.
4- وضــع وصــف وظيفــي لألعضــاء التنفيذييــن واألعضــاء غيــر التنفيذييــن واألعضــاء المســتقلين وكبــار 

التنفيذيين.
5- وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.

6- التأكــد مــن تنفيــذ برامــج تدريبيــة لجميــع اعضــاء المجلــس تتعلــق باالحتياجــات التطويريــة التــي يتــم 
إقرارها والتي تتماشى مع أنشطة العمل.

7- التأكــد عــل اســاس ســنوي مــن اســتقاللية اعضــاء المجلــس ولجانــه وفقــًا لقواعــد هيئــة الســوق 
المالية بالنسبة لألعضا المستقلين.

8- التأكــد علــى اســاس ســنوي مــن اتبــاع اإلجــراءات المفروضــة فــي حالــة وجــود تعــارض مصالــح 
بالنسبة ألعضاء مجلس إدارة الشركة وشركاتها التابعة.

9- وضــع اإلجــراءات الخاصــة فــي حــال وجــود مركــز شــاغر ضمــن عضويــة مجلــس اإلدارة أو كبــار 
التنفيذيين.

10- تحديــد جوانــب القــوة والضعــف فــي مجلــس اإلدارة واقتــراح الحلــول لمعالجتهــا بمــا يتفــق مــع 
مصلحة الشركة من خالل:

ــالل  ــن خ ــنويًا م ــة س ــه واإلدارة التنفيذي ــه ولجان ــس وأعضائ ــم أداء المجل ــة لتقيي ــات الزم ــراح آلي أ - اقت
ــودة إدارة  ــركة وج ــتراتيجية للش ــداف االس ــق األه ــدى تحقي ــط بم ــبة ترتب ــاس أداء مناس ــرات قي مؤش
المخاطــر وكفايــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة وغيرهــا. علــى أن تحــدد جوانــب القــوة والضعــف واقتــراح 

معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

ــات الالزمــة للحصــول علــى تقييــم جهــة  ب - مســاعدة المجلــس فــي مســؤولياته فــي اتخــاذ الترتيب
خارجية مختصة ألدائه كل ثالث سنوات واإلشراف على عملية التقييم.

11- تقديــم توصيــات للمجلــس فــي حــال شــغور أحــد مقاعــد عضويــة اي مــن لجــان المجلــس بتعييــن 
أعضاء جدد عند الحاجة.

12- دراسة ومراجعة توصية الرئيس التنفيذي الخاصة بتعيين أو إنهاء خدمة كبار التنفيذيين.
13-دراســة ومراجعــة خطــط التعاقــب اإلداري أو اإلحــالل الوظيفــي للشــركة بصفــة عامــة وللمجلــس 

والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين بصفة خاصة.
14-توفيــر مســتوى مناســب مــن التدريــب والتعريــف لألعضــاء الجــدد فــي المجلــس واللجــان عــن مهــام 

الشركة ومنجزاتها بما يمكنهم من أداء أعمالهم بالكفاءة المطلوبة.
15- التوصيــة إلــى المجلــس وتســمية المرشــحين لمهــام الرئيــس التنفيــذي والرئيــس المالــي ومديــر 

عام المراجعة الداخلية ومدير عام المخاطر.
16- مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي وضــع ومراجعــة الهيــكل التنظيمــي للشــركة والنمــوذج التشــغيلي 

الذي ينظم العالقة بين الشركة األم وشركاتها التابعة.
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خــالل عــام 2018م انتهــت دورة اللجنــة الســابقة بتاريــخ 2018/6/20م وبــدأت اللجنــة دورتهــا الجديــدة 
بتشكيل جديد بتاريخ 2018/6/21م ولمدة ثالث سنوات.

أعضاء اللجنة 

أوال تشكيل اللجنة بدورتها السابقة التي انتهت بتاريخ 2018/6/20م

صفة العضويةالمنصباسم العضو

مستقلرئيس اللجنةاألستاذ/ أسامه سعد الحداد

غير تنفيذيعضو اللجنةالدكتور/ باسم عبد اهلل عالم

الرئيس التنفيذيعضو اللجنةأ/ فواز عبد اهلل دانش

ثانيًا : تشكيل اللجنة بدورتها الحالية التب دأت في 2018/6/21م ولمدة ثالث سنوات

صفة العضويةالمنصباسم العضو

مستقلرئيس اللجنةاألستاذ/ خالد عبد اهلل الدبل

مستقلعضو اللجنةاألستاذ/ سامر سمان

مستقلعضو اللجنةأاألستاذ/ معاذ العوهلي

عقدت لجنة المكافآت والترشيحات خالل عام 2018م عدد ثالث اجتماعات بيانها كالتالي:

طبيعة العضويةاألسمم

عدد االجتماعات )2( حتى تاريخ 
2018/6/20م

االجتماع األول
2018/1/18م

االجتماع الثاني
2018/3/26م

√√مستقل- الرئيس السابق للدورة السابقةأسامه سعد الحداد1

√√عضو اللجنة - غير تنفيذيباسم عبد اهلل عالم2

√√عضو اللجنة-ليس عضوًا بالمجلسفواز عبد اهلل دانش3

اجتماع بتاريخ 2018/9/7مطبيعة العضويةاألسمم

√رئيس اللجنة- مستقلخالد عبد اهلل الدبل1

√عضو اللجنة - مستقلسامر سمان2

√عضو اللجنة -مستقلمعاز العوهلي3

أوال: االجتماعات التي عقدتها اللجنة السابقة حتى تاريخ 2018/6/20م

ثانيًا: االجتماعات التي عقدتها اللجنة بتشكيلها الحالي لدورتها الحالية والتي بدأت بتاريخ 2018/6/21م
عقدت اللجنة اجتماع واحد بعد تشكيلها الجديد طبقا للبيان التالي:
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ــس  ــات مجل ــد بسياس ــن التقي ــد م ــر التأك ــركة دون حص ــة للش ــؤوليات اإلدارة التنفيذي ــل مس وتتمث
اإلدارة وتطبيقهــا علــى أكمــل وجــه وتقديــم المقترحــات الهادفــة إلــى رفــع مســتوى نمــو 
الشــركة وربحيتهــا ووضــع وتطبيــق الخطــط التشــغيلية والميزانيــات التقديريــة وتحديــد الموظفيــن 

المؤهلين واالحتفاظ بهم.

ــون  ــركة وتتك ــذي للش ــس التنفي ــش الرئي ــد اهلل دان ــواز عب ــركة أ/ ف ــة للش ــرأس اإلدارة التنفيذي وي
باقــي أعضائهــا مــن الرئيــس المالــي للمجموعــة والمستشــار القانونــي ومديــر إدارات مبيعــات 
ــر مخاطــر  ــات اإلقليمــي ومدي ومشــتريات الســيارات اإلقليمــي والتســويق اإلقليمــي ومديرالعملي

وأعمال التدقيق الداخلي ومديري المناطق اإلقليمية للشركة )الغربية الوسطى والشرقية(.

وحرصــًا مــن الشــركة دائمــًا علــى مراقبــة األداء والتأكــد مــن االلتــزام بتطبيــق سياســاتها ومعاييــر 
لــإلدارة  زمنيــًا ومكانيــًا  اجتماعــات مختلفــة ومتنوعــة  الشــركة علــى خطــة  الجــودة تعتمــد 

التنفيذية.
ونوضح في التالي خطة هذه االجتماعات طبقًا لنوعياتها:

وهــي تتــم فــي المركــز الرئيســي للشــركة وبعضويــة مــدراء المناطــق ومديــري اإلدارات المختلفــة لمتابعــة األداء أواًل 
بــأول ويتــم هــذا االجتمــاع أســبوعيًا ويتــم تنفيــذ توصياتــه داخــل كل إقليــم طبقــًا لتوجهــات وسياســات الشــركة مــع 

رفع تقارير شهرية من مديري المناطق إلى اإلدارة العليا عن نتائج أعمالهم.

وهــذه االجتماعــات تتــم برئاســة رئيــس مجلــس اإلدارة لمتابعــة أداء كافــة المناطــق المختلفــة بشــكل عــام وخطــط 
الشــركة لــكل منطقــة للربــع التالــي وتتــم بالتنــاوب فــي المركــز الرئيســي أو اإلقليمــي لــكل منطقــة )جــدة _الريــاض_ 

الدمام(.

ويتــم هــذا االجتمــاع مــرة واحــدة بنهايــة الســنة الماليــة لمراجعــة النتائــج الســنوية للعــام المنقضــي واعتمــاد خطــط 
الشركة للعام المقبل.

اجتماعات أسبوعية

اجتماعات ربع سنوية

اجتماعات سنوية

اإلدارة التنفيذية للشركة :
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المدفوعات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:

تــم إعــداد سياســة مكافــآت مجلــس اإلدارة ولجانــه واإلدارة التنفيذيــة بالشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت 
تطبيقــًا لنــص الفقــرة )1( مــن المــادة )61( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة 

بموجب القرار رقم )8-16-2017( وتاريخ 1438/5/16هـ الموافق 2017/2/13م.

تهــدف هــذه السياســة إلــى اتبــاع معاييــر واضحــة لتحديــد مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان 
وكبــار التنفيذييــن بالشــركة فــي ضــوء متطلبــات نظــام الشــركات وأنظمــة هيئــة الســوق الماليــة كمــا تهــدف 
هــذه السياســة إلــى اســتقطاب الكفــاءات المهنيــة والمحافظــة عليهــا وتحفيزهــا بمــا يرتبــط بــاألداء ممــا 

يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح المساهمين.

دون اإلخــالل بأحــكام نظــام الشــركات ونظــام الســوق الماليــة ولوائحهمــا التنفيذيــة تختــص لجنــة الترشــيحات 
والمكافــآت بالتوصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء المجلــس وأعضــاء اللجــان وكبــار التنفيذييــن بالشــركة 

وفقًا للمعايير التالية:

1-  أن تتناسب المكافآت مع نشاط الشركة وتنسجم مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
2-  أن يكــون الغــرض مــن المكافــآت تحفيــزي بغــرض  حــث أعضــاء المجلــس ولجانــه وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة 
ــر مــن المكافــآت  ــاًل ربــط الجــزء المتغي علــى إنجــاح الشــركة وتنميتهــا علــى المــدى الطويــل ومــن ذلــك مث

باألداء على المدى الطويل.
3-  تحــدد المكافــآت بنــاًء علــى مســتوى الوظيفــة والمهــام والمســؤوليات المنوطــة بشــاغلها والمؤهــالت 

العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى األداء.
4-  يجب أن تنسجم المكافآت مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.

5-  عنــد وضــع المكافــآت يجــب األخــذ فــي االعتبــار ممارســات الشــركات األخــرى فــي تحديــد المكافــآت مــع 
تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

6-  أن تكــون المكافــآت كافيــة بشــكل مناســب الســتقطاب الكفــاءات المهنيــة والمحافظــة عليهــا وتحفيزها 
مع عدم المبالغة فيها.

سياسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية والمعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة لمساهمي 
الشركة والتي انعقدت بتاريخ 1439/3/23هـ الموافق 2017/12/11م 

: مقدمة
ً
أوال

: الغرض من السياسة
ً
ثانيا

: المعايير العامة للمكافآت
ً
ثالثا
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1-  مكافــآة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت مبلــغ معيــن أو بــدل حضــور 
عــن الجلســات أو بــدل مصروفــات أو مزايــا عينيــة أو نســبة مــن األربــاح ويجــوز الجمــع بيــن أثنتيــن أو أكثــر مــن 
هــذه المزايــا وبمــا ال يتجــاوز مــا نــص عليــه نظــام الشــركات ولوائحــه وفقــًا للجــدول المضمن بهذه السياســة 

وأي تعديالت تطرأ على هذا الجدول الحقًا ويتم إعتمادها وفقًا لألنظمة.

2-   تتكــون مكافــأة مجلــس اإلدارة مــن مكافــأة ســنوية إضافــة إلــى بــدل حضــور عــن جلســات المجلــس 
ــاح المتبقيــة بعــد توزيــع النســب الــواردة بالمــادة 45 مــن  ومــن نســبة التزيــد عــن )%10( مــن صافــي األرب
ــال لــكل عضــو. علــى أن يكــون  النظــام األساســي للشــركة و بحــد أقصــى )500,000( خمســمائة ألــف ري

استحقاق هذه المكافآة متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو. 

3- يجــب أن يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة العاديــة علــى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل 
عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة خــالل الســنة الماليــة مــن مكافــآت وبــدل مصروفــات وغيــر ذلــك مــن المزايــا وأن 
يشــتمل كذلــك علــى بيــان مــا قبضــه أعضــاء المجلــس بوصفهــم عامليــن أو إدارييــن أو مــا قبضــوه نظيــر 
أعمــال فنيــة أو إداريــة أو استشــارات وأن يشــتمل أيضــًا علــى بيــان بعــدد جلســات المجلــس وعــدد الجلســات 

التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة. 

7-  يتــم إعــداد المكافــآت للتعيينــات الجديــدة وخاصــة مــن كبــار التنفيذييــن بالشــركة بالتنســيق مــع لجنــة 
الترشيحات والمكافآت.

8-  يجــوز أن تتفــاوت مكافــآة أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن حيــث المقــدار وذلــك طبقــًا لمعاييــر الخبــرة 
واالختصــاص والمهــام المنــوط بهــا العضــو تنفيذهــا وعــدد الجلســات التــي يحضرهــا واســتقاللية العضــو 
ــة المكافــآت والترشــيحات كالمراجعــة الســنوية ألداء  ــي تضعهــا لجن ــارات األخــرى الت وغيرهــا مــن االعتب
ــد المكافــآت الخاصــة  ــر الهامــة لتحدي ــة وأعضــاء اللجــان كأحــد المعايي ــس واإلدارة التنفيذي أعضــاء المجل

بكل منهم.
9-  يتــم إيقــاف صــرف المكافــآة أو اســتردادها إذا تبيــن أنهــا تقــررت بنــاًء علــى معلومــات غيــر دقيقــة 
قدمهــا عضــو مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة أو عضــو أي مــن لجــان المجلــس وذلــك لمنــع اســتغالل 

الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
10-   فــي حــال إقــرارا منــح أســهم فــي الشــركة ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة أو موظفــي 
الشــركة ســواء كانــت إصــدارًا جديــدًا أو أســهم اشــترتها الشــركة يتــم ذلــك طبقــًا إلجــراءات محــددة وتحــت 
ــام  ــركة ونظ ــي للش ــام األساس ــع النظ ــق م ــا يتواف ــآت وبم ــيحات والمكاف ــة الترش ــراف لجن ــة وإش توصي

الشركات ولوائح هيئة السوق المالية.

: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
ً
رابعا
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4-  يجــب أن تكــون مكافــآة عضــو مجلــس اإلدارة عادلة ومتناســبة مــع اختصاصاته واألعمال والمســؤوليات 
التــي يقــوم بهــا ويتحملهــا كعضــو مجلــس إدارة باإلضافــة إلــى األهــداف المحــددة مــن قبــل المجلــس 

والمراد تحقيقها خالل السنة المالية.

5-  يجب أن تكون المكافآة مبنية على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.

6-  تناسب المكافآة مع القطاع الذي تعمل به الشركة وحجمها وخبرة أعضاء المجلس.

7-  أن تكــون المكافــآة كافيــة بشــكل معقــول الســتقطاب أعضــاء مجلــس ذوي كفــاءة وخبــرة مناســبة 
وتحفيزهم واإلبقاء عليهم.

8-  يجوز أن تتفاوت مكافآة أعضاء مجلس اإلدارة طبقًا للمعايير الواردة بهذه السياسة.

9-  يجــب أال تكــون مكافــآة أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين نســبة مــن األربــاح التــي تحققهــا الشــركة 
أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

10-   إذا قــررت الجمعيــة العامــة إنهــاء عضويــة مــن تغيــب مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بســبب عــدم حضــوره 
ثالثــة اجتماعــات متتاليــة للمجلــس دون عــذر مشــروع فــال يســتحق هــذا العضــو أي مكافــآت عــن الفتــرة 

التي تلي آخر اجتماع حضره ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.

11-  يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة الحصــول علــى مكافــآة مقابــل عضويتــه فــي لجنــة المراجعــة المشــكلة 
مــن قبــل الجمعيــة العامــة أو مقابــل اي أعمــال أو مناصــب تنفيذيــة أو فنيــة أو إداريــة أو استشــارية 
إضافيــة يكلــف بهــا فــي الشــركة وذلــك باإلضافــة إلــى المكافــآة التــي يمكــن أن يحصــل عليهــا بصفتــه 
عضــوًا فــي مجلــس اإلدارة وفــي اللجــان المشــكلة مــن قبــل مجلــس اإلدارة وفقــًا لنظــام الشــركات والنظام 

األساسي للشركة ونظم هيئة السوق المالية.

ــدالت الحضــور وغيرهــا مــن  ــه وب 1-  يحــدد ويعتمــد مجلــس اإلدارة مكافــآت أعضــاء اللجــان المنبثقــة من
االستحقاقات األخرى بناًء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.

ــغ  ــارة عــن مبل ــس اإلدارة مــن مكافــآة ســنوية عب 2-  تكــون مكافــآت أعضــاء اللجــان المنبثقــة مــن مجل
ــدالت حضــور اإلجتماعــات وغيرهــا مــن االســتحقاقات األخــرى طبقــًا لمــا هــو  ــى ب مقطــوع باإلضافــة إل

موضح بالجدول المرفق بهذه السياسة.

3-  مكافــآت أعضــاء لجنــة المراجعــة يتــم اعتمادهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة للمســاهمين بنــاًء علــى 
توصية مجلس اإلدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت.

: مكافآت أعضاء اللجان:
ً
خامسا
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4-  وفــي كل األحــوال ال يجــوز أن تزيــد مكافــآت عضــو -اللجنــة / اللجــان- المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة 
باإلضافــة إلــى مكافآتــه عــن عضويــة مجلــس اإلدارة-إذا كان عضــو بالمجلــس- عــن الحــد األقصــي 
المســموح لمكافــآت أعضــاء المجلــس طبقــًا لنظــام الشــركات وهــو 500 ألــف ريــال وذلــك باســتثناء عضــو 
لجنــة المراجعــة فيجــوز أن تزيــد إجمالــي مبالــغ المكافــآت المخصصــة لــه عــن عضويتــه بلجنــة المراجعــة 

وعضويته بمجلس اإلدارة عن هذا الحد.

تقــوم لجنــة المكافــآت والترشــيحات بمراجعــة الرواتــب لجميــع الموظفيــن وكبــار التنفيذييــن وخطــط 
وبرنامــج الحوافــز بشــكل مســتمر واعتمادهــا وذلــك بنــاًء عــل توصيــة اإلدارة التنفيذيــة وتشــمل مكافآت 

اإلدارة التنفيذية اآلتي:

يتم تحديد مكافآت موظفي الشركة وكبار التنفيذيين بها طبقًا للمعايير التالية:

1-  راتب أساسي )يتم سداده بشكل شهري ودفعه بنهاية كل شهر ميالدي(.
2-  بــدالت وتشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر بــدل الســكن , بــدل المواصــالت , , بــدل الهاتــف , بــدل 

المحروقات,.............إلخ.
3-  مزايا تأمين طبي للموظف ولعائلته.

4-  مكافآة سنوية مرتبطة بمؤشرات األداء وفقًا للتقييم السنوي بهذا الخصوص.
5-  الخطــط التحفيزيــة قصيــرة األجــل المرتبطــة بــاألداء االســتثنائي والخطــط التحفيزيــة طويلــة األجــل 

مثل برامج األسهم )إن وجدت(.
6-  مكافآت سنوية ثابتة لطبيعة عمل بعض التخصصات بالشركة.

7-  الحوافز المرتبطة بالمبيعات.
8-  مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال ال الحصر تذاكر سفر سنوية, أجازة سنوية.

1-  يراعــي فــي تحديــد وتعديــل الراتــب األساســي لموظــف الشــركة هــو قدراتــه وكفاءتــه المهنيــة 
وتاريخه المهني بالشركة طوال خدمة عمله. 

2-  بالنســبة لموظفــي الشــركة الجــدد أو المعينيــن حديثــًا يتــم تحديــد رواتبهــم بقــرار مــن الرئيــس 
التنفيذي للشركة وفقًا لسياسة الشركة المتبعة في التوظيف.

3-  بالنســبة للمكافــآت الثابتــة ســواء كانــت مبلــغ مقطــوع أو نســبة معينــة مــن المبيعــات فيتــم 
تحديدها واعتمادها والتصديق عليها من قبل الرئيس التنفيذي وفقًا للوائح الحوافز الداخلية.

: مكافآة اإلدارة التنفيذية:
ً
سادسا

: معايير مكافآة اإلدارة التنفيذية
ً
سابعأ
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4-  تقــوم لجنــة المكافــآت والترشــيحات بمراجعــة ســنوية لرواتــب موظفــي الشــركة ورفــع توصياتهــا 
للرئيس التنفيذي للشركة.

ــك  ــة المكافــآت والترشــيحات وذل ــل لجن ــاآلداء مــن قب ــد المكافــآت الســنوية المرتبطــة ب ــم تحدي 5-  يت
طبقًا لتوصيات وتقارير الرئيس التنفيذي ومديري اإلدارات.

6-  بالنســبة لكبــار التنفيذييــن فيجــب أن يتــم اعتمــاد الخطــط والبرامــج التحفيزيــة المحــددة لهم وكذلك 
تعديل الرواتب  والمزايا اآلخرى من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.

ــب  ــن الرات ــبة %25 م ــكن بنس ــدل الس ــي كب ــب األساس ــن الرات ــبة م ــدالت كنس ــض الب ــد بع ــم تحدي 7-  يت
االساسي وبدل المواصالت بنسبة 10%.

8-  يتــرك لــإلدارة التنفيذيــة اتخــاذ  القــرار فــي طريقــة صــرف البــدالت المقــررة للموظفيــن وذلــك بعــد 
اعتماد الرئيس التنفيذي.

9-  يحصــل بعــض موظفــي الشــركة بنــاًء علــى طبيعــة عملهــم علــى مزايــا عينيــة مثــل توفيــر ســيارة 
ــق  ــم التصدي ــل إدارة الشــركة بهــذا الخصــوص ويت ــر الموضوعــة مــن قب ــك طبقــًا للشــروط والمعايي وذل
علــى توفيــر ســيارة لموظفــي الشــركة مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي. وفــي حالــة حصــول اي مــن 

موظفي اإلدارة التنفيذية بالشركة على سيارة ال يستحق بدل المواصالت.

ــذي تقديرهــا  ــس التنفي ــرك للرئي ــدل الهاتــف يت ــدل المحروقــات وب ــدالت األخــرى كب 10-  بعــض مــن الب
والغائها أو إعادة اعتمادها وفقًا لسياسة داخلية واضحة بإدارة الموارد البشرية.

ــن بالشــركة فيتــم عــرض البــدالت المســتحقة لهــم واعتمادهــا مــن قبــل  ــار التنفيذيي 11-  بالنســبة لكب
لجنة الترشيحات والمكافآت.

ــى  ــد أقص ــم بح ــعوديين وعائلته ــر الس ــركة غي ــي الش ــرف لموظف ــران فتص ــر الطي ــبة لتذاك 12-  بالنس
زوجــة وطفليــن مــرة واحــدة فــي الســنة علــى الدرجــة االقتصاديــة وذلــك للموظفيــن المتعاقديــن مــع 
ــة فيســتحق تذكــرة  ــازات عائلي ــة. أمــا بالنســبة للموظــف المتعاقــد دون امتي ــازات عائلي الشــركة بامتي

واحده له هو فقط.

ــوء  ــي ض ــن ف ــار التنفيذيي ــن وكب ــآت للموظفي ــة المكاف ــذ سياس ــذي بتنفي ــس التنفي ــوم الرئي 13-  يق
الخطط والبرامج التي توصي بها لجنة المكافآت والترشيحات.
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1-  ال يجــوز ألعضــاء مجلــس اإلدارة التصويــت علــى بنــد مكافــآة أعضــاء المجلــس فــي اجتمــاع الجمعيــة 
العامة للمساهمين.

2-  تقــوم الشــركة باإلفصــاح عــن مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجان وكبــار التنفيذييــن بالتقرير 
الســنوي لمجلــس اإلدارة وفقــًا للضوابــط والتوجيهــات الصــادرة بموجــب نظــام الشــركات وأنظمــة هيئــة 

السوق المالية.

3-  يستحق عضو مجلس اإلدارة المكافآة اعتبارًا من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة.

ــر  ــن س ــل أمي ــن قب ــان م ــس اإلدارة واللج ــاء مجل ــة بأعض ــآت الخاص ــرف المكاف ــراءات ص ــداد إج ــم إع 4-  يت
المجلس على أن يتم اعتماد أمر صرفها من قبل رئيس مجلس اإلدراة.

يجــوز مراجعــة المكافــآت الســنوية والبــدالت المقــررة ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو أعضــاء اللجــان بنــاء علــى 
توصيــة لجنــة المكافــآت والترشــيحات فــي ضــوء المتغيــرات المتعلقــة بــاألداء ومــن ثــم أخــذ موافقــة 

الجمعية العامة للمساهمين على ذلك.

 تتحمــل الشــركة تكاليــف التنقــل للســفر واإلقامــة بجــدة  ألعضــاء المجلــس وأعضــاء اللجــان المقيميــن 
خارج جدة.

ــة  ــة فــي حال تتحمــل الشــركة كافــة تكاليــف إقامــة وتنقــل أعضــاء المجلــس واللجــان واإلدارة التنفيذي
عقد االجتماع خارج مدينة جدة.

تاريخ االعتماد:  2017/12/11م بناء على قرار الجمعية غير العادية الثامنة.

يعمــل بمــا جــاء فــي هــذه السياســه ويتــم االلتــزام بهــا مــن قبــل الشــركة بــدًء مــن تاريــخ اعتمادهــا مــن 
قبــل الجمعيــة العامــة للمســاهمين ويتــم نشــرها علــى موقــع الشــركة اإللكترونــي لتكميــن الجمهــور 
والمســاهمين وأصحــاب المصالــح مــن اإلطــالع عليهــا. وتعــدل حســب الحاجــة أو بصفــة دوريــة مــن قبــل 
لجنــة المكافــآت والترشــيحات وتعــرض هــذه التعديــالت مــن قبــل اللجنــة علــى مجلــس اإلدارة الــذي يقــوم 

بدراسة هذه التعديالت ويوصي بها للجمعية العامة للمساهمين التخاذ القرار حيالها..

: أحكام عامة:
ً
ثامنا

: المكافآت المقررة ألعضاء المجلس واللجان
ً
تاسعا

:مصروفات ومزايا أخرى
ً
عاشرا

حادي عشر: أحكام ختامية ) النشر والنفاذ والتعديل(
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أواًل: األعضاء المستقلين
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ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

أوال مكافآت أعضاء المجلس السابقين بالدورة السابقة والتي انتهت بتاريخ 2018/6/20م

* المســتحق للعضــو الســابق عبــد اإللــه زاهــد عــن مكافــآة العضويــة  بمجلــس إدارة مبلــغ 235,616 ريــال عــن أعمالــه بالمجلــس ومبلــغ 615,996 

نظير أعمال استشارية قدمها للشركة خالل عام 2018م

 إجمالي المستحق ألعضاء المجلس السابقين حتى نهاية فترة عضويتهم بتاريخ 2018/6/20م خالل عام 2018م مبلغ وقدره 995,481 ريال.
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أواًل: األعضاء المستقلين
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: مكافآت أعضاء المجلس الحاليين والجدد بالدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2018/6/21م
ً
ثانيا
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ــغ التــي يتقاضاهــا عــن  ــر عــام شــئون الشــركة بالتالــي تــم إدراج كافــة المبال ــد محمــد زاهــد يشــغل منصــب مدي *عضــو مجلــس اإلدارة/ خال
عملــه بصفتــه أحــد العامليــن بالشــركة بخــالف المبالــغ التــي يتقاضاهــا عــن منصبــه كعضــو مجلــس إدارة. كمــا تــم إدراج المبالغ التــي يتقاضها 

بصفته مدير شئون الشركة ضمن المبالغ التي يقاضها )5( من كبار التنفيذيين بالشركة.
- يضاف إلى ما ذكر أعاله مبلغ 43,500 ريال مكافآة أمين سر مجلس اإلدارة وهو من غير أعضاء مجلس اإلدارة.
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ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين
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ثالثًا: األعضاء التنفيذيين

هد
 زا

هلل
دا

عب
د 

حم
 م

لد
خا

  -
1

ال
 ري

13
2,

19
1

ال
 ري

10
,0

00--
-

--
-

ال
 ري

44
8,

50
0

--
-

ال
 ري

59
0,

69
1

--
-

ال
 ري

60
,0

00--
-

--
-

--
-

ال
 ري

60
,0

00

ال
 ري

68
7,

05
3

ال
 ري

1,3
37

,7
44--

-

74



- بلغــت إجمالــي المبالــغ التــي حصــل عليهــا خمســة مــن كبــار التنفيذييــن مــن ضمنهــم الرئيــس التنفيــذي والرئيــس المالــي 
خالل عام 2018م كأجور وبدالت ومكافآت مبلغ وقدره 5,269,605 ريال.

- بلغــت مخصصــات مكافــآة نهايــة الخدمــة لخمســة مــن كبــار التنفيذييــن مــن ضمنهــم الرئيــس التنفيــذي والرئيــس المالــي 
حتى 2018/12/31م مبلغ وقدره 6,798,917  ريال.

ــن  ــن م ــار التنفيذيي ــن كب ــة م ــة لخمس ــة الخدم ــآة نهاي ــات مكاف ــدالت ومخصص ــآت والب ــب والمكاف ــغ الروات ــي مبال - إجمال
ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي خالل عام 2018م مبلغ  12,068,522 ريال.

- مكافآت اللجنة بدورتها السابقة كانت 200,000 ريال لكل عضو باإلضافة إلى 2000 ريال بدل حضور عن كل جلسة.

- مكافآت اللجنة للدورة الحالية 200,000 ريال لرئيس اللجنة , 180,000 ريال لكل عضو ولم يتقرر بدل حضور جلسات طبقا لقرار الجمعية العامة.

- تم احتساب المبالغ مستحقة بداية من 2018/6/21م حتى 2018/12/31م

مكافآت كبار التنفيذيين

مكافآت أعضاء اللجان

مكافآت ومخصصات )5( من كبار التنفيذيين بالشركة لعام 2018م 

البيان
تفاصيل مكافآت كبار التنفيذيين بالشركة وعددهم خمسة بما فيهم الرئيس 

التنفيذي والرئيس المالي

4,201,960  ريالالرواتب

157,645 ريالالبدالت

910,000 ريالالحوافز والمكافآت السنوية

تأمين سيارة للنقل أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى

6,798,917مكافآت نهاية الخدمة

أواًل مكافآت أعضاء لجنة المراجعة بالدورة السابقة حتى 2018/6/20م

أعضاء لجنة المراجعة
المكافآت الثابتة )عدا بدل 

حضور الجلسات(
المجموعبدل حضور الجلسات

98,247 ريال4000 ريال94,247 ريالباسم عبد اهلل عالم

98,247 ريال4000 ريال94,247 ريالمفضل عباس علي

96,247 ريال2000 ريال94,247 ريالخليل عبد الرزاق الدهلوي

292,741 ريال10,000 ريال282,741 ريالاإلجمالي

ثانيًا: مكافآت أعضاء لجنة المراجعة بالدورة الحالية بداية من 2018/6/21م

أعضاء لجنة المراجعة
المكافآت الثابتة )عدا بدل 

حضور الجلسات(
المجموعبدل حضور الجلسات

محمد خليل عبد الرزاق الدهلوي
)رئيس اللجنة(

105,753--105,753

95,178--95,178مفضل عباس علي)عضو(

95,178--95,178لؤلؤة عبد الكريم بكر)عضو(

296,110--296,110اإلجمالي
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وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة 
وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

أواًل: أعضاء المجلس السابقين الذين انتهت عضويتهم بتاريخ 2018/6/20م

م
اسم من تعود له المصلحة أو 
األوراق التعاقدية أو حقوق 

االكتتاب

حتى تاريخ 2018/6/20م بداية العام
نسبة التغييرصافي التغيير

أدوات الدينأدوات الدينأدوات الدينعدد األسهم

%0صفرال يوجد33,302ال يوجد33,302عبد اإلله عبد اهلل محمود زاهد1

%0صفرال يوجد1750ال يوجد1750عبد الرحمن خالد الدبل2

%5550ال يوجد3886ال يوجد3886فهد يوسف محمود زاهد3

%0.85-3886-ال يوجد449625ال يوجد453,511أسامه سعد محمد الحداد4

ثانيًا: أعضاء المجلس المستمرين بالعضوية من الدورة السابقة 

م
اسم من تعود له المصلحة أو 
األوراق التعاقدية أو حقوق 

االكتتاب

حتى تاريخ 2018/12/31م بداية العام
نسبة التغييرصافي التغيير

أدوات الدينأدوات الدينأدوات الدينعدد األسهم

%0صفرال يوجد3886ال يوجد3886باسم عبد اهلل عبد الرحمن عالم1
%0صفرال يوجد3886ال يوجد3886وفاء هاشم يوسف زواوي2
%38- من أسهمه25,647-ال يوجد41741ال يوجد67,388خالد عبد اهلل خالد الدبل3

ثالثًا: أعضاء المجلس المنضمين حديثًا بداية من الدورة الحالية والتي بدأت في 2018/6/21م

م
اسم من تعود له المصلحة أو 
األوراق التعاقدية أو حقوق 

االكتتاب

منذ بداية التحاقة بالمجلس 
بتاريخ 2018/6/21م

حتى تاريخ 2018/12/31م 
نسبة التغييرصافي التغيير

أدوات الدينأدوات الدينأدوات الدينعدد األسهم
----ال يوجد0ال يوجد0عالء الدين رياض سامي1
%0صفرال يوجد1,258,106ال يوجد1,258,106خالد محمد عبد اهلل زاهد2
%0صفرال يوجد3000ال يوجد3000عبد العزيز عبد الرحمن العوهلي3
%0صفرال يوجد52169ال يوجد52169يوسف عبد اهلل الراجحي4
----ال يوجد0ال يوجد0خلود عبد الرحمن الدبل5

- مكافآت أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات للدورة الحالية 125,000 ريال لكل عضو ولم يتقرر بدل حضور جلسات.
- لم يكن مقررًا أية مكافآت للجنة الترشيحات والمكافآت قبل الدورة الحالية.

- وبناًء عليه تم احتساب مستحقات أعضاء اللجنة بداية من الدورة الحالية بتاريخ 2018/6/21م حتى 2018/12/31م.

ثالثا: مكافآت أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات بالدورة الحالية بداية من 2018/6/21م

أعضاء لجنة المراجعة
المكافآت الثابتة )عدا بدل 

حضور الجلسات(
المجموعبدل حضور الجلسات

األســتاذ/ خالــد عبــد اهلل الدبــل )رئيــس 
اللجنة(

66,096--66,096

66,096--66,096األستاذ/ سامر سمان )عضو(

66,096--66,096ااألستاذ/ معاذ العوهلي )عضو(

198,288--198,288اإلجمالي
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بيان بعدد باألسهم أو الحصص المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بالشركات التابعة

وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم 
في أسهم أو أدوات دين الشركة

 لنسب ملكيتهم بتاريخ إقرار توزيع األرباح 
ً
بيان باألرباح الموزعة على أعضاء مجلس اإلدارة طبقا

لعام 2017 م بواقع 1.5 على السهم طبقا لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 2018/4/30م

م
اسم من تعود له المصلحة 

أو األوراق التعاقدية أو 
حقوق االكتتاب

المسمى 
الوطيفي

حتى تاريخ 2018/6/20م بداية العام
نسبة التغييرصافي التغيير

أدوات الدينأدوات الدينأدوات الدينعدد األسهم

خالد محمد عبد اهلل زاهد1
مدير عام شئون 

الشركة
%19-299730-ال يوجد1,258,106ال يوجد1557836

%30-472586-ال يوجد1,101,050ال يوجد1573636مدير العملياتسلطان محمد عبد اهلل زاهد2

بتاريــخ 2018/1/29م تنــازل عضــو مجلــس اإلدارة د/ باســم عبــد اهلل عالــم لصالــح الشــركة عــن حصتــة بالشــركة التابعــة الجــذور 
ــال بقيمــة )1,250,000(  ــات المحــدودة والتــي كانــت تبلــغ )12,500( حصــة قيمــة الحصــة الواحــدة )100( ري الراســخة للنقلي

ريال تمثل نسبة )%1.25( من رأسمال الشركة.
وعليــه أصبحــت الشــركة تمتلــك نســبة %100 مــن الشــركة التابعــة الجــذور الراســخة للنقليــات المحــدودة رحــال وبنهايــة عــام 

2018/12/31م لم يعد هناك أية حصص مملوكة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة بالشركة التابعة.

ال يوجــد أســهم مملوكــة ألشــخاص )عــدا أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن( أبلغــوا الشــركة بهــا أو أي تغييــر فيهــا 
خالل عام 2018م

اسم عضو مجلس اإلدارة
عدد األسهم المملوكة بتاريخ إقرار 

توزيع األرباح
إجمالي مبلغ األرباح الموزعة عن عام 

2017م )1.5 ريال عن السهم(

49,845 ريال33,230عبد اإلله عبد اهلل زاهد

2625 ريال1750عبد الرحمن خالد الدبل

5829 ريال3886فهد يوسف زاهد

5829 ريال3886أسامه سعد الحداد

5829 ريال3886باسم عبد اهلل عالم

5829 ريال3886وفاء هاشم زواوي

72,076.5 ريال48,051خالد عبد اهلل الدبل

147,862.5 ريالاإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي
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بيان األرباح الموزعة على كبار المساهمين طبقا لنسب ملكيتهم بتاريخ قرار توزيع أرباح 
عام 2017م

األسم
عدد األسهم المملوكة بتاريخ إقرار 

توزيع األرباح
إجمالي مبلغ األرباح الموزعة عن عام 

2017م )1.5 ريال عن السهم(

1,887,159 ريال1,258,106خالد محمد عبد اهلل زاهد

1,650,000 ريال1,100,000سلطان محمد عبد اهلل زاهد

3,537,159 ريالاإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

أسباب عدم التطبيقنص المادة/ الفقرة رقم المادة/ الفقرة

13/ ج

جمعية المساهمين/ تنعقد الجمعية العامة 
بدعوة من مجلس اإلدارة وعلى مجلس اإلدارة أن 

يدعو الجمعية العامة العادية إلى االجتماع إذا 
طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو 

عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم %5 على 
األقل من رأس مال الشركة ويجوز لمراجع 

الحسابات دعوة الجمعية إلى االنعقاد إذا لم 
يدعهما مجلس اإلدارة خالل ثالثين يومًا من تاريخ 

طلب مراجع الحسابات.

طبق جزئيًا ما ورد بهذه الفقرة حيث أن الجمعية التي 
عقدت عام 2018 تمت بدعوة مجلس اإلدارة وتؤكد الشركة 
أنها لم تتلق طلبًا من لجنة المراجعة أو مراجع الحسابات أو 

عدد من المساهمين يمثلون %5 على األقل من رأس المال 
بعقد جمعية عامة.

13/ د

جمعية المساهمين/يجب اإلعالن عن موعد 
انعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول أعمالها 

قبل الموعد بعشرة ايام على األقل وتنشر الدعوة 
في الموقع اإللكتروني للسوق والموقع 

اإللكتروني للشركة وصحيفة يومية توزع في 
المنطقة التي يكون فيها مركز الشركة الرئيس.

تم اإلعالن عن الجمعية طبقا لنص هذه المادة قبل أن يتم 
تعديلها بتغيير الفترة ما بين إعالن الدعوة وتاريخ الجمعية 

ب21 يومًا على األقل حيث كان إعالن الدعوة على موقع 
تداول بتاريخ 2018/4/10م وتمت الجمعية بتاريخ 

2018/4/30م كما تم االكتفاء بنشر الدعوة على موقع 
السوق اإللكتروني موقع الشركة.

14/ )أ(

جدول أعمال الجمعية العامة/ على مجلس اإلدارة 
عند إعداد جدول أعمال الجمعية أن يأخذ في 

االعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في 
إدراجها. ويجوز للمساهمين الذين يملكون )5%( 
على األقل من أسهم الشركة إضافة موضع أو 

أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند 
إعداده.

تؤكد الشركة أنها لم تتلق أي إخطار من أي من مساهميها 
برغبتهم في إدراج موضوعات معينة بجدول أعمال 

الجمعية كما لم تتلق أي إخطار من مساهمين يملكون 
على األقل %5 من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر.

حوكمة الشركة:
تطبــق الشــركة جميــع األحــكام الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة باســتثناء 

األحكام الواردة أدناه
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أسباب عدم التطبيقنص المادة/ الفقرة رقم المادة/ الفقرة

20/ج/8

عوارض االستقالل/ أن يتقاضى مبالغ مالية من 
الشركة عالوة على مكافآة عضوية مجلس اإلدارة 

أو أي من لجانه تزيد عن )200,000( ريال أو 50% 
من مكافآته في العام السابق التي تحصل عليها 

مقابل عضوية مجلس اإلدارة أو اي من لجانه 
أيهما أقل.

ال تنطبق حيث أن كافة األعضاء المستقلين لم يحصلوا على 
أية مبالغ مالية إضافية عن المخصصة لهم كمكافآت عن 

المجلس أوعن عضوية اللجان تؤثر على استقالليتهم 
بموجب هذه المادة.

20 / ج-10

عوارض االستقالل/ أن يكون قد أمضى ما يزيد 
على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية 

مجلس إدارة الشركة.

ال تنطبق هذه الفقرة على دورة المجلس الحالية التي بدأت 
في 2018/6/21م حيث أنه طبقا لقرار مجلس الهيئة رقم 

)1-35-2018( ستكون إلزامية ابتداء من الدروات التي ستبدأ 
بعد تاريخ 2019/1/1م وبالتالي لن يؤثر تطبيق هذه المادة 

على استقاللية األعضاء الحاليين.

20/د

ال تعد من قبيل المصلحة النافية الستقاللية عضو 
مجلس اإلدارة التي يجب لها الحصول على ترخيص 
مسبق من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة 

األعمال والعقود التي تتم مع عضو مجلس 
اإلدارة لتلبية احتياجاته الشخصية إذا تمت هذه 
األعمال والعقود بنفس األوضاع والشروط التي 

تتبعها الشركة مع عموم المتعاقدين 
والمتعاملين وكانت ضمن نشاط الشركة المعتاد , 

ما لم تر لجنة الترشيحات خالف ذلك.

ال تنطبق حيث أنه ال يوجد أية عقود أو أعمال مع أي من 
أعضاء مجلس اإلدارة لتلبية احتياجات شخصية.

  22/  1 )أ(

الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة/وضع 
االستراتيجة الشاملة للشركة وخطط العمل 

الرئيسة وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر 
ومراجعتها وتوجيهها

تطبق هذه الفقرة بشكل جزئي حيث أن المجلس وضع 
سياسات المخاطر ويضع إجراءات لها وكيفية مراجعتها 

وتوجيهها كما أن للمجلس خطط عمل رئيسة وأهداف .و 
لكن تعكف الشركة حاليًا على تحديث سياسة تشمل خطط 

وسياسات واستراتيجيات وأهداف الشركة الرئيسة حيث أن 
هذه النقاط من ضمن مهام المجلس ولكن لم يتم دمجها 

بسياسة واحدة.

41

حيث أن هذه المادة استرشادية لم يتم تطبيقها بالكامل التقييم
ولكن عمليات التقييم هي إحدى مهام لجنة الترشيحات 

والمكافآت بالشركة والتي تقوم بها بشكل دوري. وسيتم 
مراجعة متطلبات هذه المادة ومناقشتها بالمجلس لبحث 
مدى الحاجة إلى التعاقد مع جهة خارجية لتقوم بأعمال 

التقييم ألعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية.

3/46

قيام رئيس مجلس اإلدارة بإبالغ الجمعية العامة 
العادية عند انعقادها باألعمال المنافسة التي 
يزاولها عضو المجلس وذلك بعد تحقق مجلس 

اإلدارة من منافسة عضو المجلس ألعمال الشركة 
أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله 
وفقًا للضوابط التي يقرها على أن يتم التحقق 

من هذه األعمال بشكل سنوي.

تنطبق جزئيا حيث أنه هناك ضوابط موضوعة بنظام حوكمة 
الشركة وبسياسة تعارض المصالح خاصة باإلجراءات المتبعة 

حال مزاولة عضو مجلس اإلدارة ألعمال منافسة وسيتم 
مستقباًل عمل هذه الضوابط بشكل مستقل بقرار من مجلس 

اإلدارة.

56
حدوث تعارض بين لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة /

بخصوص تعيين المراجع الخارجي وعزله وتحديد 
أتعابه

ال تنطبق حيث أنه ال يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة 
وقرارات مجلس اإلدارة بخصوص استمرار تعيين مكتب 

المراجع الخارجي وتحديد أتعابه.
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أسباب عدم التطبيقنص المادة/ الفقرة رقم المادة/ الفقرة

58

ترتيب تقديم الملحوظات/ على لجنة المراجعة 
وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم 

ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية 
أو غيرها بسرية. وعلى اللجنة التحقق من تطبيق 

هذه اآللية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع 
حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة 

مناسبة

يتم إعداد اآلليات الخاصة بشكاوي العاملين من قبل اللجنة 
وذلك بمراجعة سياسات وإجراءات واإلبالغ المعتمدة من قبل 

مجلس اإلدارة من ضمن سياسات حوكمة الشركة علمًا بأن 
لجنة المراجعة قد أوصت للمجلس بتقريرها النهائي بوضع 
الخط الساخن لتمكين أصحاب المصالح  من اإلبالغ عن حاالت 

عدم اإلمتثال واإلنحراف عن الممارسات القائمة واإلنتهاكات 
األخالقية.

66/ب

إجراءات الترشيح/ يجب أن يفوق عدد المرشحين 
لمجلس اإلدارة الذين تطرح أسماؤهم أمام 

الجمعية العامة عدد المقاعد المتوفرة بحيث 
يكون لدى الجمعية العامة فرصة االختيار من بين 

المرشحين

هذه الفقرة استرشادية ولن يتم تطبيقها في الشركة حيث 
أن سياسات العضوية وإجراءات الترشيح للمجلس لم تتطلب 

أن يكون عدد المرشحين لمجلس اإلدارة أكبر من المقاعد 
المتوافرة.

المواد 70,71,72
غير مطبقة حيث أن الشركة ليس لديها لجنة مخاطر وإنما تشكيل واختصاصات واجتماعات لجنة المخاطر

إدارة داخلية للمخاطر .وهذه المادة استرشادية ومن الممكن 
مستقباًل أن يقوم المجلس بتشكيل هذه اللجنة.

85
تحفيز العاملين من خالل:تشكيل لجان لالستماع 
آلرائهم أو برامج منح العاملين اسهم أو إنشاء 

مؤسسات اجتماعية

مادة استرشادية وما ورد بها غير مطبق بالشركة وإنما 
تقوم الشركة ببرامج تحفيزية أخرى للعاملين ومن خالل 

آليات مختلفة.

87

المسؤولية االجتماعية/ تضع الجمعية العامة 
بناءعلى اقتراح مجلس اإلدارة سياسة تكفل إقامة 

التوازن بين أهدافها واألهداف التي يصبو 
المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير االوضاع 

االقتصادية واالجتماعية للمجتمع.

مادة استرشادية لم يتم تطبيقها. وإنما للشركة مبادرات 
اجتماعية من خالل آليات أخرى مختلفة.

88
مادة استرشادية. و للشركة مبادرات اجتماعية من خالل آليات مبادرات العمل االجتماعي

أخرى مختلفة.

93/ب

يكون اإلفصاح الوارد في هذه المادة في تقرير 
مجلس اإلدارة وفقًا للجداول المرفقة.

لم تطبق كليًا حيث تم اإلفصاح بتقرير مجلس اإلدارة تفصيليًا 
عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان طبقًا 

للجداول المرفقة بالئحة الحوكمة أما بالنسبة لمكافآت 
خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من 
ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي للشركة فقد تم 

اإلفصاح عنها بشكل إجمالي طبقًا لقرار مجلس هيئة السوق 
المالية رقم )-1 -35 2018( وتاريخ 2018/3/26م.كما وأنه 

الجدول الخاص باإلفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين المحدد 
في الملحق )1( من الئحة الحوكمة أصبح استرشاديًا بموجب 

التعميم الصادر رقم ص/18/2396/5/7 وتاريخ 2018/3/29م

95

مادة استرشادية غير مطبقة حيث لم يقم المجلس بتشكيل تشكيل لجنة حوكمة الشركات
لجنة حوكمة وإنما يتم متابعة تنفيذ نظام الحوكمة من 

قبل اإلدارة التنفيذية وبمراقبة مجلس اإلدارة ومن الممكن 
مستقباًل تشكيل هذه اللجنة من قبل المجلس.

وقــد قامــت الشــركة بدراســة كافــة النظــم المعدلــة الصــادرة عــن وزارة التجــارة واالســتثمار مثــل نظــام الشــركات وكذلــك تعديــالت 
اللوائــح الصــادرة عــن هيئــة ســوق الماليــة خــالل عــام 2018م وعملــت علــى توفيــق أوضاعهــا طبقــا للتعديــالت الواجبــة النفــاذ 
ــالت  ــق مــع تعدي ــل النظــام األساســي ليتطاب ــل تعدي ــة مث ــد النظامي ــة طبقــًا للمواعي وقامــت باتخــاذ كافــة اإلجــراءات المطلوب

نظام الشركات أو تعديل اللوائح المطلوبة طبقًا لالئحة حوكمة الشركات أو تشكيل اللجان.
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وبناًء عليه فقد التزمت الشركة بالمتطلبات النظامية ومنها:

1- اإللتزام بنشر النتائج المالية الربع السنوية من عام 2018م خالل المواعيد النظامية وذلك بموقع تداول.

2- إعــداد تقريــر مجلــس اإلدارة وفقــًا لقواعــد الطــرح واإللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة 
والئحــة حوكمــة الشــركات ونظــام الشــركات وتعديالتــه والضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذًا لنظام 

الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة والصادرة عن هيئة السوق المالية.

3- اإللتــزام بصيغــة اإلعالنــات التــي حددتهــا هيئــة الســوق الماليــة ومواعيــد نشــر المعلومــات الجوهريــة طبقــًا 
لتعليمات الهيئة الخاصة بإعالنات الشركات.

ــل  ــن قب ــة م ــاح المطلوب ــاذج اإلفص ــرارات ونم ــدات واإلق ــع التعه ــة وتوقي ــس اإلدارة بتعبئ ــاء مجل ــام أعض 4- ق
هيئة السوق المالية.

5- االلتزام بتطبيق التعديالت التي تقرها هيئة السوق المالية على الئحة حوكمة الشركات .

6- إرسال محضر اجتماع الجمعية العامة للهيئة وإعالم السوق مباشرة بنتائج االجتماع فور انتهائه.

7- اســتخدام طريقــة التصويــت التراكمــي فــي اختيــار المرشــحين لعضويــة المجلــس بعــد اعتمــاد هــذه الطريقــة 
بالجمعية غير العادية األولى الختيار أعضاء مجلس اإلدارة.

8- إعــداد نظــام حوكمــة خــاص بالشــركة بمــا يتفــق وقواعــد الئحــة حوكمــة الشــركات والنظــم واللوائــح األخــرى 
الصادرة عن الهيئة.

9- تعديل النظام األساسي للشركة بما يتوافق مع تعديالت نظام الشركات .

المراجعــة والمكافــآت  اإلدارة والئحــة عمــل لجنتــي  المكافــآت والعضويــة بمجلــس  10- تعديــل سياســات 
والترشيحات واعتمادها من قبل الجمعية العامة وتعيين لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة.

11- التصديــق علــى تحديــث العديــد مــن السياســات واللوائــح الداخليــة طبقــًا لالئحــة الحوكمــة الجديــدة والعمــل 
على استيفاء ما لم يتم االنتهاء منها بعد.
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إقرار مجلس اإلدارة حسب متطلبات نظام الحوكمة:

بناء عليه فإن مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصالت )بدجت السعودية( يقر بأن 
المواضيع التالية ال تنطبق على الشركة ويلتزم المجلس باإلفصاح عنها متى ما قامت 

الشركة بتطبيقها.

ــي  ــاح ف ــرورة اإلفص ــى ض ــد عل ــة تؤك ــوق المالي ــة الس ــن هيئ ــادرة ع ــركات الص ــة الش ــة حوكم ــث أن الئح حي
التقريــر الســنوي لمجلــس اإلدارة عــن جميــع البنــود المطلوبــة وفقــًا لنمــوذج التقريــر الســنوي المعــد مــن 
قبــل الهيئــة. وفــي حــال عــدم انطبــاق أي مــن فقراتــه تتــم اإلشــارة إلــى ذلــك فــي هــذا التقريــر وأســباب ذلــك 

مع التوضيح في نموذج اإلفصاح )8( عن اإلفصاحات التي تمت بالتقرير أو التي لم تتم واسباب ذلك .

1- لــم يعتمــد مجلــس اإلدارة علــى أيــة وســائل مــن جهــة خارجيــة لتقييــم أدائــه وأداء لجانــه وأعضائــه 
وإنما تتم عملية التقييم من قبل لجنة المكافآت الترشيحات.

2- لــم تــوص لجنــة المراجعــة بتعييــن مراجــع داخلــي بالشــركة حيــث أن الشــركة قامــت بتعييــن مكتــب 
متخصص يقوم بأعمال المراجعة الداخلية.

ــة المراجعــة وبيــن قــرارات مجلــس اإلدارة بشــأن تعييــن مراجــع  ــات لجن 3- ال يوجــد اي تعــارض بيــن توصي
الحســابات بــل أن هنــاك اتفــاق بيــن توصيــات اللجنــة ومجلــس اإلدارة بشــأن اســتمرار تعييــن المراجــع 

الخارجي للشركة.
4- ال يوجــد أي اختــالف عــن معاييــر المحاســبة الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن 

بشأن مراجعة وتقييم القوائم المالية للشركة خالل عام 2018م
5- ليســت هنــاك أيــة فروقــات جوهريــة فــي النتائــج التشــغيلية عــن نتائــج الســنة الســابقة أو أي توقعات 
ــر فــي صافــي  ــر عــن النتائــج الماليــه وأســباب التغي معلنــة مــن الشــركة وقــد تــم االفصــاح بهــذا التقري

األرباح.
6- ال يوجــد أي مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص )عــدا أعضــاء 
مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن واقربائهــم( أبلغــوا الشــركة بتلــك الحقــوق وأي تغييــر فــي تلــك 

الحقوق خالل عام 2018م.
7- ليســت هنــاك أدوات ديــن قابلــة للتحويــل وأي أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو 

حقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة خالل عام 2018م.
8- ليســت هنــاك أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة 

تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها الشركة أو منحتها خالل عام 2018م.
9- لــم يتــم اســترداد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانــب الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة ألي أدوات ديــن 

قابلة لالسترداد ولم يتم شراء أية أوراق مالية مدرجة سواء من الشركة أو من شركتها التابعة.
10- لــم يتــم عقــد أي اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو أحــد كبــار التنفيذييــن 

عن أي راتب أو عوض أو في أي من شركاتها التابعة خالل عام 2018م.
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11- ال يوجد أي اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح لعام 2018م.
12- لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية.

ــل  ــركة قب ــي للش ــب القانون ــتبدال المحاس ــس اإلدارة باس ــل مجل ــن قب ــة م ــاك أي توصي ــن هن ــم يك 13- ل
ــج  ــت ويون ــي أرنيس ــع الخارج ــب المراج ــد لمكت ــم التجدي ــه ت ــث أن ــا. حي ــن أجله ــن م ــرة المعي ــة الفت نهاي

بموجب قرار الجمعية العامة لمراجعة حسابات الشركة وشركتها التابعة خالل عام 2018م .
ــن الرئيــس  ــة وبي ــن الشــركة أو إحــدى شــركاتها التابعــة أو الزميل ــرام عقــود أو اعمــال بي ــم إب ــم يت 14- ل

التنفيذي أو المدير المالي للشركة أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.
15- لــم يتــم إبــرام ايــة عقــود بيــن الشــركة أوأعضــاء مجلــس اإلدارة أوكبــار التنفيذييــن أوكبــار المســاهمين 

فيها وبين شركاتها التابعة أو الزميلة أو ألي شخص ذي عالقة بهم. 
ــًا مــن  ــم تضمــن أي قــرض يبرمــه أي ــس اإلدارة ول ــم تقــدم الشــركة اي قــرض ألي مــن أعضــاء مجل 16- ل

األعضاء مع الغير.
17- تــم توضيــح تفاصيــل المعلومــات الخاصــة بالقــروض واالقــرار بــأن الشــركة التابعــة )رحــال( لــم تبــرم ايــة 
عقــود للحصــول علــى قــروض خــالل عــام 2018م بــل قامــت بســداد دفعــات القــروض المســتحقة خــالل 

عام 2018م عن العقود السابق التوقيع عليها خالل عام 2015م.
18- ال يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

19- ال يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة خالل عام 2018م.
20- ال يوجد أية عقوبات وقعت على الشركة خالل عام 2018م.

1- أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

2- أن نظام الرقابة الداخلية قد أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

3- أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها

 لالئحة حوكمة الشركات يقر المجلس بما يلي:
ً
وطبقا

83



المخاطر

إن الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت )بدجــت الســعودية( ككيــان اقتصــادي تتعــرض لبعــض المخاطــر مــن خــالل 
طبيعــة نشــاطها التجــاري كشــركة تعمــل بمجــال النقــل والــذي قــد يواجــه العديــد مــن المخاطــر المتنوعــة. إال أن 
الشــركة تقــوم بــإدارة هــذه المخاطــر ومراقبتهــا عبــر مجلــس اإلدارة ولجنــة المراجعــة وإدارة المخاطــر واإلدارة 
ــق العمــل بالشــركة والشــركة التابعــة حيــث أن الشــركة لهــا سياســات وخطــط لتواجــه بهــا هــذه  ــة وفري التنفيذي

المخاطر وتعمل دائمًا على تطوير نظام فعال إلدارة المخاطر بالشركة.

وحيــث أن الشــركة اعتمــدت لمواجهــة المخاطــر المحتملــة التــي قــد تواجــه نشــاطها وتعيــق عملياتهــا التشــغيلية 
وتؤثــر علــى معــدالت النمــو المتوقعــة سياســة إلدارة المخاطــر تعتمــد علــى نظــم وقواعــد وإجــراءات منظمــة 
لمواجهــة المخاطــر المختلفــة المصاحبــة لنشــاط الشــركة كمــا أن الهــدف مــن هــذه السياســة هــو ضمــان تفهــم 
كافــة األطــراف ذات الصلــة لتعريــف إدارة المخاطــر وقواعــد تنظيمهــا وأن تكــون هــذه األطــراف علــى وعــي 
بمســؤلياتها فيمــا يتعلــق بــإدارة المخاطــر المصاحبــة لنشــاط الشــركة وذلــك فــي إطــار العمــل علــى تقويــم 
ــا  ــفافية بم ــر الش ــى معايي ــركة وأعل ــة الش ــط حوكم ــاع ضواب ــي واتب ــم الداخل ــة والتحك ــة الرقاب ــين فاعلي وتحس

يسمح بتحقيق معدالت نمو مرتفعة والتركيز األساسي إلدارة المخاطر الجديدة هو التعرف عليها ومعالجتها.

1- الشــفافية: تعتمــد سياســة إدارة المخاطــر بالشــركة علــى الشــفافية أمــام جميــع األطــراف ذات الصلــة وفقــًا 
للقواعــد المنظمــة وضوابــط الحوكمــة بحيــث يجــب العمــل علــى توفيــر المعلومــات بخصــوص المخاطــر الحاليــة 
والمســتقبلية وتيســير الوصــول إليهــا بحيــث تســاعد تلــك المعلومــات األفــراد علــى اتخــاذ القــرارات المالئمــة فــي 

الوقت المالئم.

ــة مــن خــالل وحــدة المعالجــة والمنهــج  ــى الموضوعي ــم وإدارة المخاطــر عل ــة: تقــوم أســس تقيي 2- الموضوعي
للعمــل علــى دعــم األهــداف والهيــكل التنظيمــي للشــركة مــع العمــل علــى أن تكــون اإلدارات واألفــراد المتعاملين 
مــع المخاطــر هــم المفوضــون بــإدارة تلــك المخاطــر فــي إطــار حــدود داخليــة مرســومة مــن خــالل إدارة متخصصــة 

تعمل بخبراتها في مراجعة المخاطر دوريًا باستخدام األساليب المهنية السليمة.

3- االســتقاللية: تعمــل سياســة إدارة المخاطــر علــى ضمــان اســتقاللية اإلدارة المتخصصــة لتحديــد وتقييــم وإدارة 
المخاطــر باســتخدام أســاليب مهنيــة ســليمة بمــا يضمــن عــدم تدخــل أيــة أطــراف داخليــة أو خارجيــة عنــد تحديــد 

وتقييم المخاطر.

مبادئ سياسة إدارة المخاطر

ترتكن سياسة إدارة المخاطر بالشركة على المبادئ التالية:
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2- تحليل الخطر 1- فحص الخطر             
4- وصف الخطر 3- تعريف الخطر 

6- إعداد تقارير الخطر- التهديدات والفرص 5- تقدير الخطر  
7-  القرار                       8-مواجهة الخطر

9- المتابعة. 

4- الثقــة: تعمــل سياســة إدارة المخاطــر بالشــركة علــى كســب ثقــة جميــع األطــراف ذات الصلــة مــن خــالل بنــاء 
إجــراءات متابعــة واتصــال باألطــراف ذات الصلــة بأيــة تغيــرات فــي أنــواع المخاطــر بمــا فيهــا مخاطــر تعــارض 

المصالح بين األطراف ذات الصلة .

5- الفاعليــة: تقــوم سياســة إدارة المخاطــر بالشــركة علــى اســتخدام األســاليب الفعالــة إلدارة المخاطــر بغــرض 
تحديــد وتقييــم وإدارة ومراجعــة المخاطــر بمــا يســمح ببنــاء أفضــل الممارســات لحمايــة مصالح جميــع األطراف 

من خالل إتباع تلك اإلجراءات بما يعكس المصداقية في بيانات وإجراءات إدارة المخاطر.

6- المســؤلية: تعمــل سياســة إدارة المخاطــر علــى بيــان حــدود المســؤلية عــن األعمــال واألنشــطة المختلفــة 
ــد ســلطات كل فــرد  ــى تحدي ــة كل فيمــا يخصــه بمــا يعمــل عل ــى األطــراف ذات الصل للشــركة وتوزيعهــا عل

وبيان مهامه.

7- الرقابــة النوعيــة الذاتيــة: تقــوم سياســة إدارة المخاطــر علــى االتجــاه نحــو الرقابــة النوعيــة الذاتيــة علــى 
نظــم وقواعــد وإجــراءات عمليــات إدارة المخاطــر مــن خــالل وضــع قواعــد للجــودة الكليــة لعمليــات إدارة 
المخاطــر مــن تحديــد وتقييــم وإدارة المخاطــر ومراجعــة تلــك المخاطــر دوريــًا ووضــع برنامــج لذلــك ضمــن دليــل 

إجراءات إدارة المخاطر بما يستهدف ضمان مصالح األطراف ذات الصلة.

الخطوات الرئيسية لتطبيق سياسة المخاطر:

 لإلجراءات التالية:
ً
وتتم هذه الخطوات طبقا

1234

مراجعة المخاطرإدارة المخاطرتقييم المخاطرتحديد المخاطر
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وقد تم تحديد المخاطر التي من الممكن أن تواجه الشركة خالل العام القادم في 
العناصر التالية:

1- تأثــر االقتصاديــات العالميــة بانخفــاض اســعار النفــط ممــا قــد يؤثــر بشــكل غيــر مباشــر علــى قطــاع النقــل بشــكل عــام 

داخل المملكة العربية السعودية وقد يؤدي إلى انخفاض في معدالت التشغيل.

2- تأثر المنطقة باألحداث السياسية المحيطة مما قد يؤثر مستقباًل على فرص الجذب االستثماري ونمو المشاريع.

3- ارتفــاع ســعر بعــض العمــالت األجنبيــة أمــام الريــال الســعودي خاصــة بالــدول التــي تعتمــد الشــركة بنســبة كبيــرة علــى 

أسطولها من السيارات المصنعة فيها )كالسيارات اليابانية والكورية الصنع( مما قد يؤدي إلى زيادة في التكلفة .

4- ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات وزيادة تكلفة أعمال الصيانة قد يؤديا إلى زيادة المصاريف التشغيلية.

ــركة  ــث أن الش ــركة حي ــرادات الش ــن إي ــض م ــد يخف ــا ق ــتعملة مم ــيارات المس ــع الس ــعار بي ــاض أس ــة انخف ــة امكاني 5- مراقب

تعتمد على هذا البند بجانب التأجير قصير وطويل األجل في إيراداتها.

6- عــدم التــزام بعــض مــن مســتأجري الســيارات بســداد القيــم اإليجاريــة ممــا قــد يــؤدي إلــى انخفــاض عائــد إيــرادات التأجيــر 

ــن  ــركة م ــن الش ــدم تمك ــون لع ــد يك ــر وق ــدى الغي ــركة ل ــتحقات الش ــن مس ــد م ــل ويزي ــل األج ــك الطوي ــل وكذل ــر األج قصي

تحصيل مبالغ كبيرة من الذمم المدينة أثر سلبي على نتائج عملياتها.

7- ارتفــاع أســعار إيجــار العقــارات وخاصــة إيجــار المواقــع بالمطــارات بالمملكــة قــد يــؤدي إلــى زيــادة فــي تكلفــة اإليــرادات 

نتيجة ارتفاع القيمة اإليجارية لمواقع تأجير السيارات وخاصة بالمطارات.

ــر  ــر افتتــاح فــروع ومواقــع جديــده لتأجي ــادة إيرادتهــا مــن أنشــطتها الرئيســة عب 8- ارتبــاط نمــو الشــركة بقدرتهــا علــى زي

الســيارات ولتحقيــق ذلــك تقــوم الشــركة بالعديــد مــن األنشــطة مثــل التخطيــط وانتقــاء المواقــع والمفاضلــة بيــن اســعار 

تأجيــر المواقــع وتجهيــز المواقــع الجديــدة وربطهــا بنظــام الشــركة اآللــي حتــى يتــم ربــط نتائــج الموقــع بالمقــر الرئيســي 

الــذي يتبــع لــه وبالتالــي فــإن النجــاح فــي تحقيــق معــدالت النمــو المســتهدفة ترتبــط بشــكل كبيــر علــى القــدرة علــى 

القيام بكل هذه األنشطة.

9- نشــاط الشــركة يعتمــد ويرتبــط بكفــاءة وقــدرة العنصــر البشــري واأليــدي العاملــة بهــا خاصــة فــي مجــال صيانــة الســيارات 

والتــي تعكــس مــدى جــودة الخدمــة التــي تقدمهــا الشــركة لعمالئهــا ومــن خالله تكتســب ثقــة العميــل وبالتالي تســتطيع 

تحقيــق أهدافهــا وعليــه فــإن عــدم اســتقطاب الكفــاءات اإلداريــة والمهــارات الفنيــة العاليــة قــد يؤثــر حتمــا علــى أهــداف 

الشركة ومعدالت نموها.

10- اســتثمارات الشــركة الخارجيــة قــد تواجهــه بعــض المخاطــر مــن أوضــاع وظــروف البــالد التــي يتــم االســتثمار فيهــا مثــل 

الحالة االقتصادية أو السياسية للبلد محل االستثمارات أوحتى تقلبات سعر عملة هذا البلد مقارنة بالريال السعودي.

11- تأثــر إيــرادات الشــركة بتوقيــت المواســم وبالتالــي قــد تتعــرض اإليــرادات للتذبــذب فــي بعــض األوقــات مــن فتــرة ألخــرى 

خالل السنة الواحدة.

12- مخاطــر الســيولة وهــي عــدم قــدرة الشــركة علــى توفيــر األمــوال الالزمــة للوفــاء بالتزاماتهــا ولكــن تــدار مخاطر الســيولة 

ــى ضمــان  ــوك والعمــل دائمــًا عل ــدة مــع البن بمراقبتهــا بانتظــام للتأكــد مــن توافرهــا واالحتفــاظ بمجموعــة عالقــات جي

توافر بند النقد بقوائم التدفقات النقدية بالشركة.

13- إرتفاع تكلفة التأمين على السيارات يؤدي إلى الزيادة المباشرة في تكاليف اإليرادات.

14- ارتفاع تكلفة القروض خالل عام 2019م.

ــادة فــي أســعار الطاقــة  ــة الوافــدة مــع الزي ــادة الرســوم علــى العمال 15- ارتفــاع المصروفــات نتيجــة القــرارات الخاصــة بزي

ومنتجاتها.
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أقــر مجلــس اإلدارة الئحــة عمــل المجلــس كأحــد لوائــح وسياســات نظــام الحوكمــة بالشــركة . وتحتــوي هــذه 
ــن  ــن م ــي يضم ــس اإلدارة والت ــس مجل ــؤليات رئي ــس اإلدارة دور ومس ــس مجل ــات رئي ــى اختصاص ــة عل الالئح
ــى مالحظــات المســاهمين -إن  ــن عل ــر التنفيذيي ــة غي ــس وبخاص ــاء المجل ــالع أعض ــات إلط ــاد آلي ــا إيج خالله

وجدت- على أداء الشركة وذلك من طبقا لآلتي:

أقــر مجلــس اإلدارة الئحــة عمــل المجلــس كأحــد لوائــح وسياســات نظــام الحوكمــة بالشــركة . وتحتــوي 
هــذه الالئحــة علــى اختصاصــات رئيــس مجلــس اإلدارة دور ومســؤليات رئيــس مجلــس اإلدارة والتــي يضمــن 
مــن خاللهــا إيجــاد آليــات إلطــالع أعضــاء المجلــس وبخاصــة غيــر التنفيذييــن علــى مالحظــات المســاهمين 

-إن وجدت- على أداء الشركة وذلك من طبقا لآلتي:

ــن كل  ــة بي ــة المفتوح ــادل األراء والمناقش ــبة لتب ــواء المناس ــر األج ــس اإلدارة وتوفي ــل مجل ــم عم تنظي
ــة  ــس اإلدارة بمناقش ــام مجل ــن قي ــق م ــال. والتحق ــدول األعم ــي ج ــدرج ف ــي ت ــع الت ــاء للمواضي األعض

جميع المسائل األساسية بشكل فعال في الوقت المناسب.

تزويــد المجلــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة بالمعلومــات الالزمــة فــي الوقــت المناســب وتكــون معلومــات 
كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة لتمكنهم من اتخاذ القرار وأداء مهامهم.

تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصلحة الشركة.

ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة.

تشــجيع العالقــات البنــاءة والمشــاركة الفعالــة بيــن كل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وبيــن 
األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.

ــة  ــال ورئاس ــدول األعم ــداد ج ــا وإع ــوة النعقاده ــس والدع ــات المجل ــاد اجتماع ــد انعق ــب لمواعي الترتي
االجتماعات وتنظيم عملية التصويت على القرارات.

عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين.

وفــي كل األحــوال فإنــه يتــم نقــل استفســارات أو مقترحــات المســاهمين ألعضــاء مجلــس اإلدارة ســواء 
فــي لقــاءات الجمعيــات العامــة أو مــن خــالل االستفســارات التــي تتلقاهــا إدارت الشــركة المعنيــة وفــي 
كل األحــوال يتــم مناقشــة أيــة مقترحــات مــن المســاهمين باجتماعــات المجلــس -إن وجــدت- وكذلــك 
يتولــى أعضــاء مجلــس اإلدارة الحاضريــن باجتماعــات الجمعيــة العامة الرد على استفســارات المســاهمين 

ويتم إثباتها بمحضر الجمعية.

 
ً
االجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذين- علما

بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
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أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح عن العام المالي 2018م بواقع 1,5 ريال للسهم الواحد .
كمــا يعتقــد مجلــس اإلدارة أنــه نظــرًا للظــروف والمتغيــرات االقتصاديــة بالمنطقــة فــإن البحــث عــن 
الفــرص االســتثمارية ســواء داخــل أو خــارج المملكــة ســيتم بشــكل متحفــظ طبقــا للسياســات الوقائيــة 
التــي ينتهجهــا المجلــس لمواجهــة المخاطــر المحتملــة عــن هــذه التغيــرات وبمــا ال تؤثــر علــى المركــز 

المالي للشركة.
ــد  ــا أع ــام 2019م كم ــالل ع ــة خ ــر المحتمل ــة المخاط ــة لمواجه ــة كامل ــس اإلدارة خط ــد مجل ــا اعتم كم
خطــة لمواكبــة القــرارات الجديــدة بالســوق مثــل ضريبــة القيمــة المضافــة وكيفيــة التعامــل معهــا مــع 

العمل على تحقيق أرباح خالل عام 2019م.
ويعتقــد مجلــس اإلدارة أنــه طبقــا للتقديــرات والدراســات الماليــة أن الشــركة ســتحقق أرباحــًا جيــدة بــإذن 

اهلل تعالى خالل عام 2019م .

أهم قرارات المجلس وخطط  الموازنة التقديرية وخطة العام المالي الجديد 2019 وتوصيات 
مجلس اإلدارة للجمعية العمومية.

ويسر مجلس اإلدارة أن يوصي للجمعية العمومية  في اجتماعها القادم ما يلي:

1( الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
ــس  ــن نف ــل ع ــة الدخ ــي 2018/12/31م وقائم ــا ف ــركة كم ــة للش ــة العمومي ــى الميزاني ــة عل 2( الموافق

الفترة.
3( المصادقــة علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح عــن العــام المالــي 2018م بواقــع 1.5ريــال للســهم 

الواحد وهو ما يمثل نسبة 15 % من القيمة االسمية للسهم ويمثل %62.8 من صافي األرباح.
ــة  ــنة المالي ــن الس ــركة ع ــئولية إدارة الش ــن مس ــس اإلدارة م ــاء مجل ــة أعض ــراء ذم ــى إب ــة عل 4( الموافق

المنتهية في 2018/12/31م.
5( اختيــار مراجــع الحســابات الخارجــي للشــركة بنــاء علــى توصيــة لجنــة المراجعــة حســابات الشــركة الربــع 

سنوية والختامية للعام المالي 2019م.
6( عــرض العقــود المبرمــة مــع األطــراف ذوي العالقــة والتصريــح باســتمرارها أو العقــود المزمــع توقعيهــا 

للحصول على موافقة مسبقة من الجمعية.
عرض األعمال المنافسة التي يقوم بها أحد أعضاء المجلس للتصريح باستمرارها من عدمه.

قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة:
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ــال  ــي مج ــا ف ــالل برامجه ــن خ ــعودي م ــع الس ــة المجتم ــعودية أن خدم ــت الس ــركة بدج ــن ش تؤم
المسؤلية االجتماعية هو أحد الثوابت التي قامت عليها منذ التأسيس.

ــادرات والحمــالت لمســاعدة الفئــات التــي تحتــاج  وقــد أطلقــت بدجــت الســعودية العديــد مــن المب
إلــى الدعــم والمســاعدة بالمجتمــع الســعودي ومــن أهــم هــذه الحمــالت مبــادرة )ســاعدوا االيتــام 

وذوي االحتياجات الخاصة واعطوهم سبب ليبتسموا(.

طبقــُا لتتقييــم المنشــأت بنظــام نطاقــات بالموقــع الرســمي لــوزارة العمــل فــإن الشــركة تــم 
تقســيمها طبقــًا لنظــام نطاقــات و طبقــًا ألنشــطتها المتنوعــة إلــى أربعــة أنشــطة )تجــارة الجملــة 
والتجزئــة و ورش ومحــالت الصيانــة و النقــل البــري للــركاب داخــل المــدن و النقــل البــري للــركاب خــارج 
ــث أنهــا تقــع بالنطــاق  ــكل نشــاط بحي ــة ل المــدن ( وقــد حققــت الشــركة نســب الســعودة المطلوب
البالتينــي لــكل نشــاط معــدى نشــاط النقــل البــري للــركاب داخــل المــدن فيقــع فــي النطــاق األخضــر. 
وتعمــل الشــركة مــن خــالل خطــط لتوطيــن الوظائــف وزيــادة نســبة الســعودة بشــكل مســتمر ولديهــا 

خطط طموحة مستقباًل لزيادة هذه النسب .

المسؤلية االجتماعية

برنامج السعودة وتوطين الوظائف
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التقرير السنوي
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