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ح  هللا           ح ال   ال
  

 التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة المتحدة      
  م7201(بدجت السعودية)عن عام  للمواصالت ةالدولي

    
  تمهــــيد:

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت السعودية) أن يضع تقريره السنوي 
 تمهيداً م وذلك 31/12/2017المالي المنتهي في  عامللللسادة المساهمين عن نتائج أعمال الشركة 

موافقة عليه من قبل الجمعية العامة طبقاً لنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية. ويحتوي لل
التقرير على كلمة رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي باإلضافة إلى ملخص عن أداء 

سواء داخل أو خارج  أو الزميلة وشركاتها التابعةم 2017الشركة ونتائجها المالية خالل عام 
المملكة كما يتطرق التقرير إلى كافة المعامالت التي تمت مع األطراف ذوي العالقة ومعايير 

لمهام المجلس ملخص تشكيل مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة منه وومستويات تطبيق الحوكمة و
المجلس وكبار التنفيذيين خالل هذا العام  وكافة المدفوعات التي حصل عليها أعضاء ولجانه

وإقرارات األعضاء وكبار التنفيذيين طبقا لالئحة الحوكمة وملخص ألهم ما تم إنجازه من أعمال 
  م.2017خالل عام 

قبل مكتب المراجع الخارجي للشركة المعتمدة والمدققة من  بهذا التقرير رفاق القوائم الماليةإكما تم 
  لف بإعداد هذه القوائم .أرنيست ويونج والمك

ً لنظام الشركات والئحة حوكمة الجديد  وقد تم إعداد هذا التقرير طبقا للمتطلبات النظامية وفقا
) وتاريخ 2017-16-8والصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (الشركات 

لمرسوم الملكي رقم م بناًء على نظام الشركات الصادر با13/2/2017هـ الموافق 16/5/1438
هـ والضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات 28/1/1437وتاريخ  3م/
للشركات المدرجة عند إعداد تقرير  الدليل االسترشاديلخاصة بالشركات المساهمة المدرجة وا

 7/5/7078/17مجلس اإلدارة الصادرعن هيئة السوق المالية بموجب التعميم رقم صادر ص/
  م.26/12/2017هـ الموافق 8/4/1439وتاريخ 

ن هذا التقرير يحتوي على ملخص واف ألعمال الشركة وتطوراتها ونتائجها إالسادة المساهمين 
ً ووافي2017خالل عام  لكافة استفساراتكم وأسئلتكم وأن مجلس إدارة  اً م ونأمل أن يكون مفصحا

  سارات حول المعلومات التي تضمنها هذا التقرير أو أية الشركة على استعداد تام للرد على أية استف
بإذن هللا والذي سوف يتم االعالن عن امة استفسارات أخرى وذلك من خالل اجتماع الجمعية الع

 تاريخه الحقاً. 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت السعودية)
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة:
بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

  أجمعين
مساهمينا الكرام مساهمي الشركة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت السعودية) 

نفسي وبالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة يسعدني أن باألصالة عن 
أطلعكم على التقريرالسنوي لمجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصالت 

  م.31/12/2017(بدجت السعودية) عن العام المالي المنتهي في 
إنجازه من  ومن خالل هذا التقرير ستتاح الفرصة لكافة المساهمين من اإلطالع على موجز لما تم

قبل الشركة ممثلة في مجلس إدارتها واللجان المنبثقة منه وإدراتها التنفيذية وفريق العمل وذلك 
ً لنظام الشركات 2017خالل عام  م والذي يحتوي على كافة متطلبات اإلفصاح النظامية طبقا

واإلدارج وأخيراً  والضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وقواعد التسجيل
  الئحة حوكمة الشركات المحدثة.

حيث حرص مجلس إدارة الشركة خالل هذا العام على دراسة التعديالت الواردة بالئحة الحوكمة 
ً للوائح ذات الصلة في إعداد التقرير وذلك استكماالً لسياسة  واتباع كافة المعاييىر النظامية طبقا

وهو تاريخ القيد بهيئة السوق المالية السعودية عقب  -م 2007الشركة والتي تنتهجها منذ عام 
حيث اصرت الشركة على ضرورة اتباع أعلى معايير الشفافية  -التحول إلى شركة مساهمة

والحرص على اتباع أفضل ممارسات الحوكمة حتى يسهل على المساهمين والمستثمرين اتخاذ 
نتائج صادرة عن الشركة طبقاً ألعلى وأفضل قراراتهم بكل سهولة ويسر واستناداً إلى تقارير و

  المعايير.
مليون لایر مقارنة  149.5م تقدر بـ  2017وبحمد هللا وتوفيقه فقد حققنا أرباحاً صافية خالل عام 

ً بأن أحد األسباب الرئيسية التي أدت إلى انخفاض األرباح 2016لعام مليون لایر  170بـ  م علما
 تقريباً كخسائر نتيجة انخفاض قيمة االستثمارات بالشركة الزميلة مليون لایر 14.9هو إدراج مبلغ 

م وقد تم إدراج هذه الخسائر بقائمة الربح أو 2017ترانزليس الهندية القابضة المحدودة لعام 
الخسارة والدخل الشامل وذلك طبقاً لقرار مجلس إدارة الشركة والذي حرص على أن يتبع سياسة 

ألمر. ويتضح للسادة المساهمين إنه لوال إردراج هذا البند بقائمة الربح تحفظية فيما يخص هذا ا
مما يدل على أنه و الحمد لم  164.4والخسارة لكانت صافي أرباح الشركة من أنشطتها مبلغ 

  تتأثر كثيراً نتائج الشركة الرئيسة بالمتغيرات خالل هذا العام.
  

 م2016م مقارنة بعام 2017ام والجدول التالي به ملخص للنتائج المالية لع
 نسبة التغير م2016 م2017 

 %0.85-  مليون لایر 1183 مليون لایر 1173  اإليرادات
 %10.6-  مليون لایر 178 مليون لایر 159 صافي األرباح قبل خصم الزكاة

 %12-  مليون لایر 170 149.5 صافي األرباح بعد الزكاة
    2.39  2.1  ربحية السهم

 % - 3.6  سيارة 30,543 سيارة 29,430 والشركة التابعة أسطول الشركة
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  ا حققت الشركة التابعة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة (رحال) النتائج التالية. مك
مليون لایر  27.3مليون لایر مقارنة بـ   33 فقد حققت الشركة خالل هذا العام صافي أرباح يقدر بـ

مليون لایر خالل   207بـ حققت الشركة إجمالي إيرادات تقدر وكما% 20.8 بنسبة م 2016لعام 
  %.31 م بنسبة2016مليون لایر لعام  158م مقارنة بـ 2017عام 

وال شك أن الظروف االقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والمتغيرات االقتصادية 
في  من القرارات كان لهما التأثير األكبربالمملكة العربية السعودية  والمتمثلة في بداية تطبيق العديد 

انخفاض معدالت صافي األرباح وبالتالي انخفاض معدالت النمو. إال أن هذه النتائج كانت متوقعة 
حيث أن الدراسات أثبتت أنه سيكون هناك تباطؤ أو انخفاض في معدالت النمو خالل السنوات 

صادية بما يتناسب مع التعديالت والقرارات القادمة لحين تستطيع الشركات توفيق أوضاعها االقت
الجديدة الصادرة بالمملكة العربية السعودية ولحين أن يتم ذلك ستنخفض معدالت النمو حتى تتالئم 
أوضاع الشركات وتتوافق مع هذه التعديالت ومن ثم تعود معدالت النمو مرة أخرى في االرتفاع 

ستساهم في زيادة معدالت النمو بشكل متسارع  لحين موائمة أوضاعها مع هذه القرارات والتي
وأكبر من المعدالت العادية والتي لم تكن لتتحقق إال بتطبيق هذه السياسات والقرارات ومن ثم 

  .2030ستساهم الشركة ككيان له ثقل بالقطاع الخاص في تنفيذ وتحقيق استراتيجية المملكة برؤية 
 هرباح جيدألرغم كل هذه التأثيرات أن تحقق صافي وبفضل من هللا عز وجل استطاعت الشركة وبا

وهو تحقيق نتائج إيجابية على  م والذي كان هدفاً استراتيجياً لمجلس إدارة الشركة2017خالل عام 
وكذلك ضرورة التعامل مع هذه التحديات الجديدة  الرغم من كافة المتغيرات التي يشهدها السوق

بذل كل الجهد لتحقيق النتائج  وضاع الشركة مع المستجدات والعمل بخطط واستراتيجيات لتوفيق أو
  المرجوه بنهاية العام وكما اعتاد دائماً مساهمي الشركة الكرام.

مليون لایر كأرباح على المساهمين بواقع  76.25م قمنا بتوزيع مبلغ 2017كما أنه وخالل عام 
 6حة مجانية بواقع سهم لكل م كما تم توزيع أسهم من2016لایر للسهم الواحد عن عام  1.25
م إال أننا 2017, 2016وذلك على الرغم من كافة التحديات التي واجهناها خالل عامي  أسهم.

  دائماً مستمرون في تنفيذ التزاماتنا تجاه مساهمينا بتحقيق أفضل النتائج.
من نتائج خالل عام وتأكيداً على استمرارية توجهنا بمشاركة مساهمينا كل نجاحاتنا وطبقاً لما حققناه 

لایر على  1.5 م فقد أوصى مجلس اإلدارة للجمعية العمومية بتوزيع ارباح للمساهمين بواقع2017
% من صافي 71.4مليون لایر وبنسة  106.7إجمالي مبلغ م 2017السهم الواحد وذلك عن عام 

  .% من القيمة األسمية للسهم.15األرباح المحققة ونسبة 
بجزيل الشكر واالمتنان لكافة أعضاء مجلس إدارة الشركة على مجهوداتهم  واسمحوا لي أن أتقدم

وإخالصهم في العمل دائماً وبذل كل الجهد من أجل صالح الشركة ومساهميها حيث أنهم دائماً خير 
ً يمدون يد العون والمساعدة و النصائح للشركة ووضعوا كافة خبراتهم العلمية  سند لنا ودائما

  الصالح العام للشركة. والعملية من أجل
م وبناًء عليه ستتخذ إدارة 20/6/2018كما أود أن أنوه أن هذه الدورة للمجلس ستنتهي بإذن هللا في 

ً إجراءاتها المتبعة لفتح باب الترشيح لمن يرغب في التقدم لعضوية مجلس إدارة  الشركة الحقا
ث سنوات وسيتم تعيين أعضاء م ولمدة ثال21/6/208الشركة لدورته الرابعة والتي ستبدأ في 

المجلس بدورته الجديدة من خالل الجمعية العامة القادمة للشركة والتي سيتم اإلعالن عن موعدها 
  الحقاً .
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فأكرر شكري مرة ثانية ألعضاء مجلس اإلدارة الحاليين والذين استمروا في الشركة بكافة دورات 

إلى شركة مساهمة وقيدها بقائمة هيئة السوق المالية المجلس الثالث منذ بداية إعالن تحول الشركة 
السعودية إلى يومنا هذا وحتى نهاية هذه الدورة. فثقة أعضاء الجمعية العامة للشركة بأعضاء 
مجلس اإلدارة من خالل إعادة اختيارهم لثالث دورات لمجلس اإلدارة كانت مسؤولية كبيرة على 

الثقة وتحملوا هذه المسؤولية بكل شفافية وأمانة ووضعوا أعضاء المجلس والذي كانوا أهالً لهذه 
نصب أعينهم صالح الشركة ومصلحتها قبل اي شئ وهو ما نحصد نتائجه من خالل تحقيق الشركة 
لهذه المعدالت الرائعة من النمو طوال السنوات الماضية فترة عمل أعضاء المجلس الحالي وكذلك 

نقل كواحدة من كبرى الشركات بهذا المجال بمنطقة الشرق استمرار الشركة في ريادتها بمجال ال
  األوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا.

  
كما أود أن أتوجه بالشكر لفريق اإلدارة التنفيذية بالشركة على مجهوداتهم المميزة لتطوير الشركة 

جلس وكذلك تقديم وحرصهم الشديد على تحقيق النتائج المرجوه والعمل دائماً على تنفيذ سياسات الم
  األفكار والمقترحات لمجلس اإلدارة والتي من شأنها زيادة تطور ونمو الشركة.

وأخيراً اكرر شكري لكم على ثقتكم الغالية بدعمكم المتواصل لنا وأعدكم بإذن هللا تعالى بأننا لن 
  ندخر جهداً في سبيل استمرار تحقيق النجاح والتطور للشركة.

  
  وهللا ولي التوفيق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  عبد اإلله عبد هللا زاهد                                                                                      
  رئيس مجلس اإلدارة.                                                                                       
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 كلمة الرئيس التنفيذي:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله 

  وصحبه وسلم أجمعين
السادة مساهمي الشركة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت السعودية) يسعدني أن التقي بكم من 

  م. 2017تائجها وأعمالها خالل العام المالي خالل تقرير الشركة السنوي عن ن
لایر. فبفضل من هللا عز  مليون 149.5بـ م صافي أرباح تقدر 2017فقد حققت الشركة خالل عام 

وجل وتضافر جهود كافة العاملين بالشركة تحت قيادة مجلس اإلدارة ورئيس المجلس استطعنا أن 
  ج التي يتطلع إليها دائماً مساهمينا الكرام.نتعامل مع التحديات والصعوبات وأن نحقق النتائ

كما أننا نعمل على وضع الخطط واالستراتيجيات من خالل توجيهات مجلس اإلدارة لتوفيق أوضاع 
الشركة لتالئم كافة المتغيرات والقرارات الجديدة بحيث تستطيع الشركة خالل فترة وجيزة أن تعود 

خالل تطبيق هذه الخطط أن تزداد معدالت تسارع النمو لمعدالتها السابقة في النمو بل نأمل من 
بشكل أكبر وذلك بعد أن نعبر هذه المرحلة الخاصة بمواكبة التغيرات وتوفيق اوضاع الشركة طبقاً 

  للقرارات والمستجدات العديدة وخاصة االقتصادية منها.
معدلة وبخاصة الئحة م بمراجعة كافة النظم واللوائح ال2017وقد قامت إدارة الشركة خالل عام 

- 16- 8حوكمة الشركات المحدثة والصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (
م بناًء على نظام الشركات الصادرة 13/2/2017هـ الموافق 16/5/1438) وتاريخ 2017

حوكمة من متطلبات نظام ال الكثيرهـ حيث تم تنفيذ 28/1/1437وتاريخ  3بالمرسوم الملكي رقم م/
لوائح لجان المراجعة والمكافآت والترشيحات وتم تنفيذ ثالثة اجتماعات للجمعية فيما يخص الجديد 

يتم تنفيذ القواعد واالجراءات التي تتطلب الموافقة عليها من قبل الجمعية لالعامة خالل هذا العام 
ً لتعاميم العامة كما تم تنفيذ هذه التعديالت بالمواعيد النظامية المحددة والفتر ات المسموح بها طبقا

  هيئة السوق المالية.
تغيرات االقتصادية بالسوق السعودي ولعل مال للتعامل معكما قامت الشركة بوضع الخطط الالزمة 

من أبرزها بداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة الرسوم على العمالة األجنبية  كذلك تم وضع 
 وتدريب عملبرامج تدريب وتوظيف الشباب السعودي من خالل  خطط طموحة للفترة المقبلة بشأن

استقطاب وتطوير الكوادر السعودية وتحقق نسب ومعدالت  بإدارة الموارد البشرية والتي تهدف إلى
  متزايدة في توطين الوظائف. 
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يير العمل الخاصة بتغيير المعايير المحاسبية إلى المعا إجراءاتكما أن الشركة بحمد هللا قامت 
تم إصدار كافة القوائم المالية  قدالمحاسبية الدولية وذلك طبقاً لقرارات وتعاميم هيئة السوق المالية و

ً للمعايير المحاسبية الدولية وذلك دون أدنى عقبات أو 2017لعام  م سواء الربعية أو السنوية طبقا
  صعوبات.

ً لالئحة حوكمة الشركات المعدلة وأخيراً فقد تم إعداد الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة وذلك  طبقا
الصادرة عن هيئة السوق المالية كما تضمنت هذه الالئحة العديد من السياسات التي تنظم عمل 
الشركة وذلك ضماناً ألفضل الممارسات المطلوبة واستمراراً لتطبيق سياسات الشركة باتباع أعلى 

  معايير الشفافية. 
  

  كر لكافة أعضاء مجلس اإلدارة بقيادة رئيس المجلس سعادة الشيخ/ واسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الش
عبد اإلله عبد هللا زاهد لجهودهم الدؤوبه والمتميزة في تطوير رؤية الشركة التي تساهم في تنميتها 
كما أشكرهم على مساهمتهم الفعالة بخبراتهم العلمية و العملية لتحقيق هذه اإلنجازات والتي نلمسها 

والتوصية الدائمة بتوزيع أرباح مجزية لواقع من خالل االلتزام بتحقيق األرباح على أرض ا
 م.2017للمساهمين منذ اإلدراج في تداول عام 

وأخيراً أتقدم لكافة مساهمينا بجزيل الشكرعلى ثقتهم الغالية والتي نعتز بها أنا وزمالئي فريق 
دنا لتحقيق طموحاتنا جميعا خالل السنوات اإلدارة التنفيذية ونعاهدكم أننا سوف نبذل قصارى جهو

  القادمة بإذن هللا تعالى.
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  فواز عبد هللا دانش

  الرئيس التنفيذي                                                                                        
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   لرئيسي للشركة:النشاط اوصف  -1

م ومنذ نشأتها تزاول الشركة نشاط 17/12/1978هـ الموافق 16/1/1399تأسست الشركة في 
تأجير السيارات بموجب عقد امتياز من شركة بدجت العالمية لتأجير السيارات.وتعتبر الشركة 

  .المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت السعودية) صاحبة أكبر امتياز لبدجت العالمية
خدمات مختلف  اإلضافة إلى نشاط تأجير السيارات على أساس قصير األجل تقدم الشركةوب

تأجير سيارات الركاب والمركبات التجارية على أساس طويل األجل وكذلك بيع  مثل المواصالت 
  السيارات المستعملة وهي أنشطة تساهم بصورة كبيرة في نمو حجم أعمال الشركة وإيراداتها.

من جودة أسطولها والمحافظة على مستواه عن طريق سياسة تشغيل سيارات الشركة وتعزز 
إدارة ها بيع السيارة عادة من خالل دشهراً يتم بع 24_18التأجير قصير األجل لمدة تتراوح ما بين 
 أو من خالل معارض الشركة للكميات ا بالمزايدة العلنيةإم مبيعات السيارات المستعملة في الشركة

عمد الشركة باستمرار إلى شراء كميات من السيارات الجديدة من مختلف األنواع وت .لألفراد
وبيع السيارات المستعملة بهدف الحفاظ على متوسط عمر األسطول أو خفضه كلما أمكن  واألحجام

ً يمنح الشركة ميزة تعتقد إدارة الشركة و أن االحتفاظ بأسطول حديث بمتوسط عمر قصير نسبيا
  تنافسية هامة.

من خالل باإلضافة إلى األنشطة أعاله بدأت الشركة في تنفيذ سياستها التوسعية على أرض الواقع و
االستثمار بالشراكة مع شركات أخرى أو تأسيس شركات جديدة تعمل بمختلف أنشطة النقل فخالل 

في تأسيس شركة  %98.75والتي أصبحت اآلن  %97.9بنسبة  م تم المساهمة2012عام 
بيع وشراء وتأجير الحافالت والتي تعمل بمجال (رحال) خة للنقليات المحدودة الجذور الراس

   نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية داخل المملكة. لىوالمقطورات عالوة ع
% من شركة ترانزليس 32.75نسبة ب بالمشاركةم 2012كما قامت الشركة أيضاً خالل عام 

بمجال التأجير طويل األجل بالهند  تعملوهي شركة ركة زميلة) (كش الهندية القابضة المحدودة 
  وتمت هذه المشاركة كبداية أو خطوة لالستثمار خارج المملكة العربية السعودية.

) خالل PAYLESSيضاف إلى ما ذكر أعاله حصول الشركة على حق امتياز حصري لعالمة (
) العالمية ABGم مع مجموعة (6/5/2016م وذلك بتوقيع عقد وكالة امتياز بتاريخ 2016عام 

المالكة لهذه العالمة والتي من خاللها يتم تأجير السيارات منخفضة التكلفة (سواء سيارات مستعملة 
 .بنظام التأجير قصير األجل أو سيارات صغيرة) وذلك داخل المملكة العربية السعودية

  
ة للمواصالت (بدجت السعودية) م بلغ حجم أسطول الشركة المتحدة الدولي2017ديسمبر 31وفي 

سيارة تساهم في اإليرادات بالتأجير قصير األجل ) 9,013( منها) سيارة 29,430( من السيارات
سيارة تساهم في اإليرادات بالتأجير طويل األجل.وتؤجر الشركة السيارات لعمالئها ) 20,417( و

الرئيسية للشركة المراكز السكانية  موقع منتشر في كافة أنحاء المملكة وتغطي المواقع) 105(عبر 
) معارض لبيع السيارات المستعملة 5باإلضافة إلى عدد ( الكبرى والمطارات الدولية والداخلية
.(وسوف نتحدث تفصيالً عن تأثير  الدمام) -الرياض -أبها -منتشرة بالمدن الرئيسية بالمملكة (جدة

عند تناولنا التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات المناطق اإلقليمية للشركة على اإليرادات العامة 
  الشركة).  
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  :وصف لألنشطة الرئيسة للشركةوفيما يلي أ -1

حقوق من خالل  تأجير السيارات على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري: التأجير قصير األجل
  .عالمتي بدجت وباي لسامتياز 

أو من لسيارات الركاب  ) شهر48, 36, 24, 12: تأجير السيارات لفترة ( التأجير طويل األجل
بنظام التأجير طويل  الحافالت والمركبات التجارية والشاحناتخالل الشركة التابعة (رحال) بتأجير

  األجل.
عرض السيارات المستعملة والتي تم االنتهاء من فترة استخدامها سواء بيع السيارات المستعملة: 

من خالل معارض الشركة المخصصة لهذا الغرض   للبيعجل بالتأجير القصير األجل أو الطويل األ
 معرض بأبها,(معرض بجدة,معارض منتشرة بالمدن الرئيسية بالمملكة  خمسةوالتي يبلغ عددها 

  بالدمام). انمعرض بالرياض, معرض
  
  

  سهامه في النتائج على النحو التالي:أتأثير هذه األنشطة الرئيسة في حجم أعمال الشركة و
  
  
من اجمالي  النسبة   م2017ادات النشاط خالل عام إير  

  اإليرادات
  %21  مليون لایر 248  األجل قصيرالتأجير 
  %47.5  مليون لایر 557  األجل طويلالتأجير 

  %31.5  مليون لایر 368  أرباح بيع السيارات المستعملة
  %100  مليون لایر 1,173  اإلجــــــــــــــــــمالــــــــي
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شركة الجذور  تقدمها الشركة من خالل شركتها التابعة وصف األنشطة الرئيسة التيب -ا

  :(رحال) الراسخة للنقليات المحدودة
لشاحنات والحافالت والسيارات المجهزة والمقطورات والكرافانات ل لجطويل األ تأجيرال -1

 لمقطورات المجهزة.وا
 وبيع الشاحنات والحافالت والسيارات المجهزة والمقطورات والكرافانات والمقطورات المجهزة. -2

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

  التالي:
النسبة من اجمالي   م 2017إيرادات النشاط خالل عام   

  اإليرادات
  %81  مليون لایر 166  األجلطويل التأجير

  %19  مليون لایر 38  أرباح بيع السيارات المستعملة
  %100  204  اإلجــــــــــــــــــمالــــــــي

  
  
وفيما يلي بيان بالشركات التابعة والزميلة للشركة داخل المملكة وخارجها وأنشطتها أ  -2

  الرئيسة وبلد التأسيس:
  

محل دولة ال  اسم الشركة  م
  التأسيس

المحل الدولة   نوع النشاط الرئيسي
  الرئيس لعملياتها

نسبة 
  الملكية

رأسمال 
  الشركة

  مالحظات

الجذور الراسخة   - 1
  للنقليات المحدودة

  (شركة تابعة)

تأجير الشاحنات   السعودية
والحافالت ونقل 
البضائع والمهمات 
بأجر على الطرق 

   البرية

مليون 100  %98.75  السعودية
   سعوديلایر

 25تم تأسيس الشركة برأسمال 
مليون لایر ثم تم زيادته بحصة 
عينية عبارة عن ورشة الصيانة 

للشركة المتحدة الرئيسية المملوكة 
والبالغ قيمتها  الدولية للمواصالت

مليون لایر ليصبح رأسمال  35
مليون  60الشركة بعد الزيادة 

م تم زيادة 2104وخالل عام لایر.
مليون  100كة إلى رأسمال الشر

لایر سعودي بدخول الشركة المتحدة 
الدولية للمواصالت بحصة نقدية 

مليون لایر لتصبح حصتها  40تبلغ 
  %.98.75 بالشركة

ترانزليس القابضة   - 2
. الهندية المحدودة

  (شركة زميلة)

 طويل األجل تأجير  الهند
  للسيارات

مليون  254   %32.96  الهند
  روبيه هندي

عمل بمجال النقل  شركة زميلة ت
  بالهند
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محل دولة ال  اسم الشركة  م

  التأسيس
المحل الدولة   نوع النشاط الرئيسي

  الرئيس لعملياتها
نسبة 

  الملكية
رأسمال 
  الشركة

  مالحظات

يوني ترانس   - 3
  .إنفوتك المحدودة
  (شركة زميلة).

مليون  1  %49  الهند  تقنية المعلومات  الهند
  روبيه هندي 

روع تحديث بغرض مش أسست
وبتاريخ  برنامج الشركة.

م تم بيع جزء من 4/11/2015
حصة الشركة إلى شركة جيمناي 

) لتتغير حصة %16المحدودة (
% إلى 65الملكية بالشركة من 

ً بأن شركة جيمناي 49 %. علما
قامت بشراء حصة الشريك اآلخر 

% 35بالكامل والتي كانت تمثل 
لتصبح إجمالي حصة شركة جيمناي 

د إتمام الصفقة. وتحولت % بع51
هذه الشركة من شركة تابعة إلى 

  شركة زميلة

  
ملحوظة : سيتم التطرق للنتائج المالية لكل شركة الحقاً في هذا التقرير عند تحليل النتائج المالية 

  م والتحليل الجغرافي للنتائج المالية.2017لعام 
  
  الزميلةتفاصيل األسهم والحصص الصادرة للشركات التابعة و ب-2
  

تابعة/   اسم الشركة  م
  زميلة

رأسمال 
  الشركة

نسبة 
  الملكة فيها

  نوع الحصص/ االسهم
  

قيمة المشاركة أو المساهمة باللایر 
  السعودي

  نقدية  عينية

الجذور   1
الراسخة 
للنقليات 
  المحدودة

مليون  100  تابعة
  لایر سعودي

  حصة 560,000  98.75%
سيارة  286عبارة عن عدد 

حصة و  210,000تمثل 
ورشة الصيانة الرئيسية 

 350,000بجدة تمثل 
  لایر) 100(قيمة الحصة  حصة

427,500  
  حصة  تم تمويلها ذاتياً.

  لایر). 100(قيمة الحصة 

  لایر سعودي 98,750,000

يوني ترانس   2
إنفو تك 

  المحدودة

مليون  1  زميلة
  روبيه هندي

م تمويلها ذاتياً تعادل نقدية ت  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  49%
   لایر 40,230

قيمة الحصة النقدية وقت التأسيس 
ً لنسبة  لایر. 53,366 وطبقا

%. 65المساهمة في ذلك الحين 
لایر  40,230وأصبحت حالياً 

% وتغير 16سعودي بعد بيع نسبة 
نسبة المساهمة بهذه الشركة لتصبح 

وتحولت من شركة تابعة إلى  .% 49
  شركة زميلة.

نزليس ترا  3
القابضة 
الهندية 

  المحدودة

مليون  254  زميلة
  روبيه هندي

  سهم  8,372,417  ـــــــــــــــــــــــــــــــ 32.96%
  حصة نقدية تم تمويلها ذاتياً 

وقت  .لایر سعودي 27,494,745
  التأسيس
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  : األداء المالي:-3

  لماضيم مقارنة بالعام ا7120أوالً: النتائج المالية المحققة لعام 
فقد حققت صافي أرباح قبل خصم  .م نتائج مالية جيدة2017حققت الشركة بحمد هللا خالل عام 

% 10.6م بانخفاض قدره 2016مليون لایر خالل عام  178مليون لایر مقارنة بـ  159 الزكاة
 170م مقارنة بـ  2017لایر لعام مليون  149.5 قدره بعد خصم الزكاة مبلغ و رباحاألصافي و
لایر  2.1م 2017% وكانت ربحية السهم في عام 12دره قانخفاض م بنسبة 2016يون لایر لعام مل

مليون سهم متضمنة  71(وذلك بعد قسمة صافي الدخل على  م2016لایر للسهم في  2.39مقابل 
إيرادات الشركة من أنشطتها الرئيسة في التأجير بنوعيه القصير والطويل  بلغتكما  أسهم المنحة)

 1183مليون لایر مقارنة بـ  1173 مبلغم 2017خالل عام  ل ومبيعات السيارات المستعملةاألج
فاض صافي الربح لعام يعود السبب في انخ .%0.85 انخفاض قدرهام بنسبة 2016مليون لایر لعام 

  م إلى2016ة بعام م مقارن2017
  انخفاض إيرادات التأجير القصير األجل.-1
السيارات المستعملة وذلك نتيجة تنوع فئات السيارات المعروضة للبيع  االنخفاض في أرباح بيع -2

  من سيارات منخفضة القيمة ومتوسطة القيمة .
عن مليون لایر سعودي  14.9تسجيل انخفاض قيمة بمبلغ  باإلضافة إلى أن اإلدارة قد قررت -3

وذلك بسبب الوضع  وحدةوتحميله على قائمة الدخل الماالستثمار بإحدى الشركات الزميلة بالهند 
  .الراهن لهذه الشركة وعدم وجود مؤشرات لتحقيق تحسن في وضعها المستقبلي

  م بالعام الماضي (بآالف الرياالت)7201لعام  تشغيليةمقارنة النتائج ال
  

  نسبة التغير %  )- التغيرات +أو(  م2016  م2017  البــــــــند

  %0.8-   9,345-  1,182,512 1,173,158   إيرادات

  %0.8  7,093  903,463  910,556  تكلفة اإليرادات

  %5.9-   16,447-   279,049  262,602  إجمالي الربح

  %1.3  109  8,522  8,631  إيرادات تشغيل أخرى

  %2-   1,156-   )54,305(  )53,149(  مصروفات عمومية وإدارية

  %0.07-   22-   )31,473(  )31,451(  مصروفات بيع وتسويق

  %7.5-   15,160-   201,793  186,633  التشغيلي) (الربح من العمليات ربحال

 وافق مع المعايير المحاسبية الدولية.لتتإختالف أرقام المقارنة بسبب إعادة تبويب بعض البنود 
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  م7120تحليل إيرادات الشركة من خالل أنشطتها لعام 

التأجير قصير األجل التأجير طويل األجل مبيعات السيارات إيرادات أخرى

Series1 247756259 557297993 368103388 8631316

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

تحليل إليرادات الشركة الموحدة من خالل أنشطتها لعام 
م2017
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ةن م ة ال ة أن ة اه ئ ة و  ال اداتن عة في اإلي ا ها ال ادات ش   إي

التأجير قصير األجل
21%

التأجير طويل األجل
33%

مبيعات السيارات
27%

إيرادات أخرى
1%

شركة الجذور 
الراسخة

17%

شركة 
ترانزليس

1%
شركة يوني 
ترانس إنفوتك

0%

  
  

ًا: ال ثان ائج األع االت مقارنة ن   آالف ال

ان   م2013  م2014  م2015  م2016  م2017  ال
ادات    780,438  893,069  1,018,742  1,182,512  1,173,158  اإلي

ادات لفة اإلي   )553,673(  )638,119(  )735,067(  903,463  910,556  ت

ح الي ال   226,765  254,950  283,675  279,049  262,602  إج

حصافي    150,207  171,051  188,768  170,135  149,511  ال

  
 لتتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية.إختالف أرقام المقارنة بسبب إعادة تبويب بعض البنود 
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200

م2013 م2014 م2015 م2016 م2017

معدالت تحقيق األرباح لخمس سنوات بماليين الرياالت 
م2017-م2013

  
  الرياالت بآالف م)7120إلى  3201(المالي لبدجت لفترة خمس سنوات من  مقارنة قائمة المركز ثالثاً:

  م2013  م2014  م2015  م2016  م2017  البيان

  لایر سعودي  سعوديلایر   لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  قائمة المركز المالي باآلالف

  160,883  171,991  177,923  224,420  210,147  موجودات متداولة

  1,181,310  1,390,991  1,524,871  1,415,377  1,290,772  غير المتداولةموجودات 

  1,342,193  1,562,982  1,702,794  1,639,797  1,500,919  إجمالي الموجودات

  423,501  472,895  516,376  513,653  334,308  مطلوبات متداولة

  229,982  303,208  284,914  130,806  96,264  مطلوبات غير متداولة

  653,483  776,103  801,290  644,459  430,572  إجمالي المطلوبات

  305,000  406,667  508,333  610,000  711,667  رأس المال

  383,150  379,780  393,171  385,338  358,680  االحتياطات واألرباح المبقاة

  688,150  786,447  901,504  995,338  1,070,347  إجمالي حقوق المساهمين 

  560  432  0  0  0  حقوق األقلية

إجمالي المطلوبات وحقوق 
  الشركاء

1,500,919 1,639,797 1,702,794 1,562,982 1,342,193  
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  باللایر م6201م مقارنة بـ 7201خالل عام  والمياهوالكهرباء  اقةإجمالي تكلفة منتجات الطرابعاً: 
  
  م31/12/2017  م30/9/2017  م30/6/2017  م31/3/2017  

  517,772  274,077  311,241  249,406  الكهرباء
  229,158  203,920  192,577  202,111  الماء

  441,908  389,403  382,530  374,887  منتجات الطاقة
  1,188,838  867,400  886,348  826,404  اإلجمالي

  م31/12/2016  م30/9/2016  م30/6/2016  م31/3/2016  
  558,963  443,410  354,790   267,306  الكهرباء

  225,226  186,081  187,218  170,304  الماء
  412,167  382,527  391,068  398,468  لطااقةمنتجات ا
  1,196,356  1,012,018  933,076  836,078  اإلجمالي
  م31/12/2017  م30/9/2017  م30/6/2017  م31/3/2017  النقص الزيادة/

  41,191-    169,333-   43,549-   17,900-   الكهرباء
  3,932  17,839  5359  31,807  الماء

  29,741  6,876 8538-   23,581-   منتجات الطاقة
  7,518-   144,618-   46,728-   9,674-   اإلجمالي
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  شركات التابعة والزميلةالنتائج المالية لل-4
    شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة (شركة تابعة)          -أ

 قد حققت هذه الشركة خالل عام تعد شركة تابعة وو%  98.75تساهم الشركة فيها بنسبة و
بنسبة  م2016مليون لایر لعام  27.3مليون لایر مقارنة بـ   33 م أرباحاً صافية بلغت2017

 م مبلغ وقدره2017أرباح عام شركة بدجت السعودية من وكانت حصة % 20.8 زيادة تقدر بـ 
 نتيجةم. هذه الزيادة 2016لایر خالل عام  مليون 27 مبلغ وقدره لایر مقابلمليون  32.5

 نشاط فريق المبيعات في تسويق نشاط الشركة الرئيسي وهو تأجير التخطيط المتميز لإلدارة مع
أن توجد لنفسها الشركة استطاعت حيث  ترات طويلةلف والسيارات التجارية النقل الثقيل شاحنات

المكانة المتميزة في مجال النقل وتفرض نفسها على السوق السعودي كأحد الشركات المتميزة التي 
مما كان له أثر في زيادة حصتها السوقية  في مجال المواصالت والنقل الثقيلتقدم حلوال متنوعة 

  ونموها المتسارع.
  )الرياالت آالفب( للشركة التابعة رحال م بالعام الماضي7201الية لعام مقارنة النتائج الم

  

  نسبة التغير %  )- التغيرات +أو(  م2016  م2017  البــــــــند

  %31  49,130 158,184 207,314  مجمل اإليرادات 

  %31.5  39,080  123,874  162,954  تكلفة اإليرادات

  %29  10,050  34,310  44,360  إجمالي الربح

  %100  337  0  )337(  روفات بيع وتسويقمص

  %71  3,891  )5,458(  )9,349(  مصروفات عمومية وإدارية

  %20  5,822  28,852  34,674  مستمرةالدخل من العمليات ال

  %38-   412-   )1,074(  )662(  مصروفات أخرى /إيرادات 

  %95  444  )469(  )913(  زكاة شرعية

  %21  5,790  27,309  33,099  صافي الدخل

  
  :)زميلة(شركة  المحدودة بالهند كنفوتإكة يوني ترانس شر -ب

وهي شركة تعمل بمجال تقنية  المحدودة % من شركة يوني ترانس إنفوتك49تساهم الشركة بنسبة 
(مليون روبيه ويبلغ رأسمال الشركة وتمارس نشاطها بالهند المعلومات ومقرها الرئيسي بالهند 

 مليون  2.2 م2017بلغت إيراداتها خالل عام  قدو ي) لایر سعود82,101هندي) بما يعادل (
م تقدر بـ 2017وقد حققت خسائر لعام .م 2016لایر سعودي لعام مليون  2مقابل لایر سعودي 

  .48,272لایر كان نصيب الشركة منها  98,514
إلى شركة  م2015خالل عام والجدير بالذكر أنه قد تم بيع جزء من حصة الشركة بهذه الشركة 

ناي المحدودة وهي شركة هندية متخصصة في مجال تقينة المعلومات والغرض من هذه الصفقة جيم
  الشركة لما للشركة الهندية من خبرة كبيره في هذا المجال.  أداء هو رفع كفاءة وتطوير
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وبلغ صافي % 65% بعد أن كانت 49إنفو تك  شركةوأصبحت حصة شركة بدجت السعودية في 
فة مكتب روي معرألف لایر سعودي بعد أن تم تقييمها ب 910ة من هذه الصفقة األرباح الرأسمالي
 وبموجب هذا اإلجراء فقد تحولت هذه الشركة من شركة تابعة إلى شركة زميلة..فارجيز وشركاه و

 : (شركة زميلة) شركة ترانزليس القابضة الهندية المحدودة       -ج 
ومقرها بالهند وتعمل بنشاط تأجير السيارات  زميلة% وتعد شركة 32.96تساهم الشركة بنسبة  

 مليون روبيه هندي) 254ويبلغ رأسمال الشركة ( طويل األجل وتمارس نشاطها الرئيسي بالهند
 سعوديلایر مليون  22مقابل  لایر سعوديمليون  37 م 2017وبلغت إيرادات الشركة خالل عام 

لایر بلغ نصيب الشركة من هذه مليون  6.3 خالل هذا العام خسائرهاوبلغت م 2016خالل عام 
 لایر مليون 4تقدر بـ  رخسائم 2016 لشركة خالل عامقد حققت او لایر سعوديمليون  2 الخسائر
  لایر سعودي. مليون 1.4ره مبلغ وقد خسائرالشركة من هذه الكان نصيب  سعودي

عن االستثمار بالشركة مليون لایر سعودي  14.9تسجيل انخفاض قيمة بمبلغ  قد قررت الشركةو
وذلك بسبب الوضع الراهن لهذه الشركة  وتحميله على قائمة الدخل الموحدةالزميلة بالهند ترانزليس 

  وعدم وجود مؤشرات لتحقيق تحسن في وضعها المستقبلي.
بيان بإيرادات الشركات التابعة والزميلة وحصة الشركة من صافي ربح كل منها خالل عام 

   م7201
  

نسبة   ركةاسم الش
  المساهمة

إجمالي اإليرادات بآالف 
  الرياالت

 الخسارة /صافي الربح
  بآالف الرياالت

حصة الشركة في 
بآالف  الخسارة /األرباح

  الرياالت
  م2017  م2017  م2017

  32,685  33,099  207,314  %98.75  الجذور الراسخة
  2093-   6352-   36,997  %32.96  ترانزليس* 

يوني ترانس 
  إنفوتك

49%  2192   -99   -48  

  وقد خفضت اإلدارة قيمة االستثمار.تكبدت شركة ترانزليس القابضة الهندية المحدودة خسائر سابقة *

ترانزليس
15%

الجذور الراسخة 
84%

إنفوتك
1%

م2017إيرادات الشركات التابعة والزميلة خالل عام 

  
  
  
  
  



 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

23

  ات/ مبيعات الشركة داخل المملكةتحليل جغرافي إلجمالي إيراد -5
فة أنحاء المملكة وتغطي المواقع منتشر في كا موقع) 105عبر(تؤجر الشركة السيارات لعمالئها  

) معارض 5بخالف عدد ( الرئيسية للشركة المراكز السكانية الكبرى والمطارات الدولية والداخلية.
  )., معرض بأبها بجدة معرضبالدمام, معرضان, بالرياضمعرض لبيع السيارات المستعملة. (

ة أرجاء المملكة فقد عمدت إلى ولكي تضمن الشركة جودة الخدمات المقدمة إلى عمالئها في كاف
تقسيم أنشطتها جغرافياً إلى ثالثة مناطق إقليمية كبرى داخل المملكة وهي المنطقة الغربية والمنطقة 

  الوسطى والمنطقة الشرقية.
ويتولى كل منطقة إدارة تنفيذية مستقلة تقوم بمباشرة أعمالها وتقديم تقاريرها الدورية عن نتائج 

ً لها أعمالها إلى اإلدا رة الرئيسية للشركة والتي تتخذ من مدينة جدة بالمنطقة الغربية مقراً رئيسيا
  .تتولى من خالله إدارة الشركة ككل

  والجدول التالي يوضح تقسيم مواقع تأجير الشركة بالمناطق الثالث:أ -5
  عدد المواقع  المدينة  المنطقة

  
  
  

  المنـطقـة الـغربيـة

  27  جدة
  5  مكة المكرمة

  7  مدينة المنورةال
  2  الطائف

  3  ينبع
  6  أبها
  1  رابغ
  1  تبوك

  2  جازان
  1  نجران
  1  الباحه
  1  عسير
  1  قنفده
  1  بيشه

    
  موقع بالمنطقة الغربية 59  اإلجمـــــــــــــــالــــي

  24  الرياض  المنطقة الوسطى
  3  بريده

  1  الخرج
  1  حائل  

  موقع بالمنطقة الوسطى 29  ـــــالـــياإلجمـــــــــــــــ
  13  الدمام  المنطقة الشرقية

  1  االحساء
  3  الجبيل

    
  موقع بالمنطقة الشرقية 17  اإلجمــــــــــــــــــــالـــي

  موقع 105  إجمالي مواقع تأجير السيارات بالمملكة
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  م2017خالل عام  تحليل إليرادات المناطق داخل المملكة ب-5
  

  بماليين الرياالت غربيةمالي إيرادات ومبيعات المنطقة الإج

  م2017  نوع النشاط

  134  التأجير قصير األجل

  223  التأجير طويل األجل

  186  مبيـعات السيـارات

  4  إيــرادات أخـرى

  547  اإلجــمـالـــي

  

  بماليين الرياالت إجمالي إيرادات ومبيعات المنطقة الوسطى

  م2017  نوع النشاط

  63  التأجير قصير األجل

  176  التأجير طويل األجل

  87  مبيـعات السيـارات

  1  إيــرادات أخـرى

  327  اإلجــمـالـــي

  

  بماليين الرياالت إجمالي إيرادات ومبيعات المنطقة الشرقية

  م2017  نوع النشاط

  51  التأجير قصير األجل

  158  التأجير طويل األجل

  94  مبيـعات السيـارات

  4  يــرادات أخـرىإ

  307  اإلجــمـالـــي
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  م طبقاً للتحليل الجغرافي داخل المملكة7201إيرادات الشركة لعام 

  

المنطقة الغربية
46%

المنطقة الوسطى
28%

المنطقة الشرقية
26%

إيرادات الشركة طبقاً للتحليل الجغرافي داخل المملكة خالل 
م2017عام 

  
  

 بماليين الرياالت ج التحليل الجغرافي إليرادات الشركة التابعة داخل المملكة (الجذور الراسخة)-5
  )ل المملكة فقط وليست لها أية أنشطة خارج المملكةيقتصر نشاطها داخم (2017لعام 

  
  اإلجمالي  المنطقة الشرقية  المنطقة الوسطى  المنطقة الغربية  نوع النشاط

  166  34  59  73  التأجير طويل األجل

  38  18  9  11  أرباح بيع السيارات المستعملة

  204  52  68  84  اإلجمالي

  

المنطقة الشرقية
26%

المنطقة الوسطى
33%

المنطقة الغربية
41%

تحليل جغرافي إليرادات الشركة التابعة 
م2017داخل المملكة خالل عام ) الجذور الراسخة(
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  رافي إلجمالي إيرادات الشركة خارج المملكةتحليل جغ-6
لمملكة باحتساب حصة الشركة والجدول التالي يوضح التحليل الجغرافي إليرادات الشركة خارج ا

بآالف الرياالت  م2017خالل عام  المحققة بالشركات الزميلة خارج المملكة يراداتفي اإل
  السعودية

سبة ن  النشاط  اسم الشركة/ الدولة محل النشاط  م
  المشاركة

اإليرادات خالل 
   م2017عام 

حصة الشركة من 
   م2017اإليرادات 

  1,074  2,192  %49  تقنية المعلومات  يوني ترانس إنفوتك/ الهند  1
  12,194  36,997  %32.96  التأجير طويل األجل  ترانزليس الهندية المحدودة/ الهند  2

  

ترانزليس
92%  

أنفوتك
8%  

إيرادات الشركة طبقاً للتحليل الجغرافي خارج المملكة خالل عام 
م2017

  
  

  السنة
  

  غرافي إلجمالي إيرادات الشركة بماليين الرياالتالتحليل الج
المنطقة 

) 1الغربية (
داخل 

  المملكة

المنطقة 
) 2الوسطى (

  داخل المملكة

المنطقة الشرقية 
) داخل 3(

  المملكة

خارج 
  )4المملكة(

إجمالي 
  اإليرادات

  1184  3  307  327  547  م2017
  

  السنة
  

  رحال) - تابعة (الجذور الراسخةالتحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة ال
) 1المنطقة الغربية (

  داخل المملكة
المنطقة الوسطى 

  ) داخل المملكة2(
المنطقة الشرقية 

) داخل 3(
  المملكة

  إجمالي اإليرادات

  204  53  67  84  م2017

  
  يقتصر نشاط الشركة التابعة داخل المملكة فقط وليست لها أية أنشطة خارج المملكة
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  م 7201طط وقرارات الشركة خالل عام وصف لخ  -7
  م7201ما تم اتخاذه من قرارات وما تم انجازه من أعمال خالل عام  أهم 1- 7
  ما تم من انجازه  التاريخ  اإلعالن عن حدث جوهري /القرار  م

لسنوي الموافقة على النتائج السنوية وعرضها مع التقرير ا  م19/1/2017   م2016اعتماد النتائج المالبة لعام   - 1
  للمناقشة وتم الموافقة عليها. العامة على الجمعية

توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح عن العام   - 2
  لایر  للسهم 1.25م بواقع 2016المالي 

تم التصديق على التوصية بموجب قرار الجمعية العامة   م19/1/2017
وتم توزيع األرباح على المساهمين  م19/4/2017بتاريخ 
  م.2/5/2017بتاريخ 

توصية مجلس اإلدارة للجمعية العامة غير   - 3
 610العادية بزيادة راسمال الشركة من 

مليون لایر عن طريق  711مليون لایر إلى 
  منح أسهم مجانية

تم التصديق على التوصية بموجب قرار الجمعية العامة   م19/1/2017
بتاريخ وتم توزيع أسهم المنحة م 19/4/2017بتاريخ 

وتوزيع المبالغ الناتجة عن بيع كسور  م20/4/2017
  م17/5/2017األسهم بتاريخ 

توصية المجلس باعتماد المعامالت التي تمت   - 4
مع األطراف ذوي العالقة بناًء على تبيلغ 
رئيس المجلس عن المعامالت التي تمت خالل 

  م2016عام 

تم استعراض المعامالت والتوصية بعرضها على الجمعية   م19/1/2017
  امة للموافقة عليها والتصريح باستمرارها.الع

الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية   - 5
السادسة لتعديل النظام األساسي بما يتفق مع 
نظام الشركات والتصويت على تشكيل لجنة 

  المراجعة ومهامها وضوابط عملها.

لى م وتمت الموافقة ع26/2/2017تم عقد االجتماع بتاريخ   م22/1/2017
تعديالت النظام األساسي ليتوافق مع نظام الشركات الجديد 
وكذلك الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها 

  وضوابط عملها.

توصية المجلس للجمعية العامة باعتماد الئحة   - 6
  لجنة المراجعة

تم عرض الالئحة الخاصة بلجنة المراجعة على الجميعة   م27/3/2017
صية مجلس اإلدارة والتي انعقدت بتاريخ العامة بناء على تو

  م وتمت الموافقة عليها من قبل الجمعية19/4/2017

الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية   - 7
السابعة لزيادة رأسمال الشركة والموافقة 
على النتائج المالية والتقرير السنوي لعام 

م والموافقة على الئحة عمل لجنة 2016
  المراجعة. 

م وتمت الموافقة على 19/4/2017تم عقد االجتماع بتاريخ   م30/3/2017
زيادة رأسمال الشركة عن طريق الرسملة بمنح سهم مجاني 
لكل ستة اسهم وتمت الموافقة على النتائج المالية والتقرير 

م وكذلك الموافقة على الئحة عمل لجنة 2016السنوي لعام 
  المراجعة.

يل تشكيل لجنة قرارمجلس اإلدارة بتعد  - 8
المكافآت والترشيحات وتعيين رئيس للجنة 

  المراجعة

تم تعديل تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وذلك طبقاً لنص   م16/4/2017
من الئحة حوكمة الشركات والتي  51الفقرة (ب) من المادة 

م.حيث أن رئيس اللجنة لم 22/4/2017تطبيقها بدًء من  بدأ
ل وبالتالي اتخذ المجلس قراره يكن عضو مجلس إدارة مستق

بتعيين أ/ اسامه الحداد عضو المجلس المستقل كرئيس للجنة 
كما تم تعيين رئيس للجنة المراجعة بدالً من رئيسها السابق 
المستقيل وهو عضو اللجنة د/ باسم عالم وهو عضو مجلس 

  .إدارة غير تنفيذي

راجعة بدالً من متم تعيين د/ خليل الدهلوي عضو بلجنة ال  م24/4/2017  قرار المجلس بتعيين عضو بلجنة المراجعة  - 9
مؤمن وتم هذا  سالعضو المستقيل من اللجنة محمد إليا

التعيين حتى ال يقل عدد أعضاء اللجنة عن الحد األدنى وهو 
ثالثة أعضاء حيث أنه باستقالة العضو محمد إلياس أصبح 

خليل الدهلوي  عدد أعضاء اللجنة أثنين وباالتالي تم تعيين د/
بدالً منه وتم عرض هذا التعيين على الجميعة العامة التي 

م وقد وفقت الجمعية على هذا 11/12/2017انعقدت بتاريخ 
التعيين والتشكيل النهائي للجنة المراجعة والذي أصبح مكون 

  من ثالثة اعضاء.
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  ما تم من انجازه  التاريخ  اإلعالن عن حدث جوهري /القرار  م

ر المجلس بالموافقة على توصية لجنة قرا  - 10
المكافآت بتعديل صفة العضوية لرئيس 

  مجلس اإلدارة

تمت الموافقة على توصية لجنة الترشيحات بتعديل صفة   م2/11/2017
لى عضو غير إرئيس مجلس اإلدارة من عضو تنفيذي 

تنفيذي وذلك بعد مراجعة تعريف العضو غير التنفيذي 
اجعة طريقة مباشرة رئيس بالئحة الحوكمة وكذلك مر

  م.2017المجلس ألعماله بالشركة خالل عام 

قرار المجلس بتعديل سياسة المخاطر   - 11
والتوصية للجمعية العامة بالموافقة على 
تحديثات سياسة والئحة لجنة المكافآت 
والترشيحات وسياسات العضوية والئحة 

  المكافآت.

ل سياسات المخاطر وباقي تمت الموافقة على تحديث وتعدي  م2/11/2017
  السياسات.

الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية   - 12
الثامنة للموافقة على تحديث بعض لوائح 
وسياسات اللجان طبقاً لالئحة حوكمة 

  تشكيل لجنة المراجعة.تعديالت الشركات و

م وتمت الموافقة 11/12/2017تم عقد االجتماع بتاريخ   م27/11/2017
سياسة وديث لوائح لجنة المكافآت والترشيحات على تح

جراءات العضوية بمجلس إالمكافآت وسياسات ومعايير 
  اإلدارة والموافقة على انضمام عضو بلجنة المراجعة.

الموافقة على تحديثات نظام الحوكمة بما   - 13
الصادر عن  يتوافق مع نظام الحوكمة الجديد

ر مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرا
هـ 16/5/1438) وتاريخ 2017-16-8رقم(

م بناًء على نظام 13/2/2017الموافق 
 3الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

  هـ28/1/1437وتاريخ 

تم اعتماد تعديالت نظام الحوكمة الخاص بالشركة ليتوافق   م28/12/2017
مع نظام الحوكمة الجديد بما يتضمنه من سياسات ولوائح 

ً لال حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق  ئحةطبقا
  المالية.

  
  م7201تواريخ ألحداث هامة خالل عام  2- 7
  مالحظات  التاريخ  الحدث  م

م مع توصية 2016إعالن النتائج المالية لعام   - 1
سهم أمجلس اإلدارة بزيادة راس المال بمنح 

  مجانية وإعالن التوصية بتوزيع أرباح.

المالية كاملة للعام المالي متضمنة نتائج الربع  إعالن النتائج  م19/1/2017
  الرابع دون إعالن نتائج الربع على استقالل

تم تعيين أ/ عبد الرحمن خالد عبد هللا الدبل (عضو مجلس   م19/1/2017  تعيين نائباً لرئس مجلس اإلدارة  - 2
ً لرئيس مجلس اإلدارة أثناء اجتماع  اإلدارة المستقل) كنائبا

وذلك باالنتخاب من قبل م 19/1/2017خ المجلس بتاري
ً لنص الفقرة ( ) من المادة 1األعضاء أثناء االجتماع تطبيقا

  من نظام الشركات الجديد. 81

كبة الشركة للتحول ااإلعالن عن مراحل مو  - 3
  للمعايير المحاسبية الدولية

تم اإلعالن عن استعداد الشركة التام إلعدا وإصدار القوائم   م26/1/2017
م طبقاً للمعايير المحاسبية 2017مالية للربع األول من عام ال

الدولية كما أكدت الشركة أنه ال يوجد أي آثار جوهرية على 
  القوائم المالية إثر تطبيق هذه المعايير.

موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة   - 4
 711مليون إلى  610رأسمال الشركة من 

  مليون لایر.

الهيئة بإعالن  الموافقة على موقع  تداول بتاريخ  قامت  م1/2/2017
  م1/2/2017
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  مالحظات  التاريخ  الحدث  م

إعالن نتائج الجمعية غير العادية السادسة   - 5
م 26/2/2017والتي انعقدت بتاريخ 

والخاصة بتعديل النظام األساسي بما يتفق 
) 4مع نظام الشركات الجديد ونموذج (

) 18379ي رقم (الصادر بالقرار الوزار
  هـ1/6/1437وتاريخ 

تم اإلعالن عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على   م27/2/2017
تعديالت النظام األساسي ليتوافق مع نظام الشركات الجديد 
كذلك الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديث قواعد 
مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية 

  م.20/6/2018م وتنتهي في 21/6/2015بدأت في  والتي

اإلعالن عن استقالة رئيس لجنة المراجعة أ/ عبد الرحمن   م2/4/2017  استقالة رئيس لجنة المراجعة  - 6
  م .2/4/2017الدبل بتاريخ 

إعالن نتائج الجمعية غير العادية السابعة   - 7
م 19/4/2017والتي انعقدت بتاريخ 

النتائج المالية لعام  والخاصة بالموافقة على
م وتوزيع األرباح والموافقة على 2016

توصية مجلس اإلدارة بزيادة راس المال عن 
  طريق الرسملة

تم اإلعالن عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على   م20/4/2017
م والموافقة على توزيع أرباح على 2016نتائج عام 

فقة على زيادة لایر للسهم والموا 1.25المساهمين بواقع 
رأسمال الشركة عن طريق الرسملة بواقع سهم منحة لكل 

مليون  711ستة اسهم وأصبح راس المال بعد الموافقة 
  مليون لایر. 610لایر بدالً من 

تم اإلعالن عن تاريخ توزيع األرباح للسنة المالية المنتهية   م24/4/2017  اإلعالن عن طريقة وتاريخ توزيع األرباح  - 8
م للمساهمين المستحقين وأن بدء 31/12/2016في 

م كما تم اإلعالن عن أن 2/5/2017التوزيع سيتم بتاريخ 
التوزيع سيتم من خالل تحويل األرباح على حسابات 
المساهمين من خالل بنك الرياض. وقد تم التوزيع بالتاريخ 
ً للسجالت الواردة بهذا الخصوص من بنك  المذكور طبقا

  لتوزيع.الرياض المسؤل عن ا

اإلعالن عن النتائج المالية األولية للربع   - 9
  م31/3/2017األول المنتهي في 

  تم اإلعالن عن نتائج الربع األول بموقع تداول.  م4/5/2017

اإلعالن عن إيداع عائد بيع مبالغ كسور   - 10
األسهم الناتجة عن زيادة رأس المال 

  للمساهمين المستحقين

أنه سيتم إيداع المبالغ الناتجة عن بيع تم اإلعالن عن   م4/5/2017
م. وهو ما تم تنفيذه 17/5/2017كسور األسهم بتاريخ 

ً للسجالت الواردة من بنك الرياض المسؤول عن  طبقا
  التوزيع.

اإلعالن عن النتائج المالية األولية للربع   - 11
  م30/6/2017الثاني المنتهي في 

  اني بموقع تداول.تم اإلعالن عن نتائج الربع الث  م1/8/2017

اإلعالن عن النتائج المالية األولية للربع   - 12
  م30/9/2017الثالث المنتهي في 

  تم اإلعالن عن نتائج الربع الثالث بموقع تداول.  م2/11/2017
  

اإلعالن عن بداية التصويت اإللكتروني على   - 13
بنود اجتماع الجمعية غير العادية الثامنة 

اد النظام األساسي والخاصة بتعديل بعض مو
عالوة على تحديث لوائح وسياسات لجنة 
عمل المكافآت والترشيحات وسياسات 
ومعايير وإجراءات العضوية بمجلس اإلدارة 
وتحديث سياسة مكافآت مجلس اإلدارة 

  ولجانه واإلدارة التنفيذية

تم اإلعالن بموقع تداول وتم تمكين المساهمين من استخدام   م6/12/2017
ً للسجالت الواردة من خاصية ال تصويت اإللكتروني طبقا

  تداول.
  

إعالن نتائج اجتماع الجميعة غير العادية   - 14
الثامنة والتي انعقدت بتاريخ 

  م 11/12/2017

تم اإلعالن على موافقة الجمعية على تعديالت النظام   م12/12/2017
األساسي وتعديالت وتحديث سياسات لجنة المكافآت 

أعضاء المجلس ولجانه  آتحة مكافوالترشيحات والئ
واإلدارة التنفيذية وسياسات ومعايير العضوية بمجلس 

  اإلدارة.
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  القائمة بنهاية السنة المالية وموقف سدادها: عقود المرابحة -8

 ً خاصة فيما يتعلق  التمويل اإلسالميأحكام  متوافقة معتتم المعامالت المالية لشركة بدجت دائما
وعقود  اإلسالميةالتي يحرص مجلس اإلدارة دائما أن تكون عن طريق المرابحة بسياسة القروض 

  .شهر 36ال تتجاوز أجالها والتي  التورق
  

 م31/12/2017حتى رق للشركة والشركة التابعة رحال والتالي بيان بعقود المرابحة والتو
  بالرياالت

 
  

مبلغ أصل   اسم الجهة المانحة  م
  القرض

مدة 
  القرض

مدفوعة المبالغ ال
  سداد للقرض

المبلغ المتبقي من 
  القرض

المديونية اإلجمالية 
للشركة وشركتها 

  التابعة
  57,777,778  57,777,778  88,611,111  شهر 18  146,388,889  البنك السعودي الفرنسي  1
بنك   - 2

  الرياض
  23,004,225  21,279,805  120,358,615  شهر 36  141,638,420  شركة بدجت

ة الشركة التابع
  رحال

  1,724,420  13,647,688  شهر 36  15,372,108

  83,048,320  83,048,320  44,703,135  شهر 36  127,751,455  بنك الراجحي  - 3
بنك الخليج   - 4

  الدولي
  12,083,333  9,305,555  26,388,889  شهر 36  35,694,444  شركة بدجت

الشركة 
  التابعة رحال

  2,777,778  3,333,3333  شهر 36  6,111,111

  51,388,889  51,388,889  63,277,778  شهر 18  114,666,667  بنك ساب  - 5
  14,722,222  14,722,223  56,083,333  شهر 36  70,805,556  بنك سامبا  - 6
البنك   - 7

السعودي 
  لالستثمار

  6,527,778  3,750,000  17,222,222  شهر 36  20,972,222  شركة بدجت
الشركة التابعة   

  رحال
  2,777,778  3,333,333  هرش 36  6,111,111

  248,552,546  248,552,546  436,959,437    685,511,983  اإلجمالي
  

  
  

تقر الشركة بأن الشركة التابعة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة (رحال) لم تبرم أية عقود 
و م بل أنها قامت فقط بسداد دفعات القروض المستحقة طبقاً لما ه2017قروض جديدة خالل عام 

  بعاليه.موضح بالجدول الموضح 
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  المدفوعات النظامية المستحقة: 9

بية الجدول أدناه يوضح قيمة المدفوعات النظامية المستحقة للجهات المختلفة بالدولة سواء كانت رقا
  م.2017خالل عام أو تنظيمية 

  

  بيان األسباب  وصف موجز لها  م2017  البيان

 المستحق حتى نهاية   المسدد
  الفترة المالية ولم يسدد

مدفوعات لمصلحة   0  6,338,656  الزكاة 
الزكاة والدخل عن 

  م2017عام 

عن عام  مستحقات الزكاة
  م2017

المؤسسة العامة 
للتأمينات 
  االجتماعية

مستحقات المؤسسة   0  3,753,802
العامة للتأمينات 

االجتماعية عن عام 
  م2017

مينات أسداد اشتراكات الت
ية خالل عام االجتماع
م عن موظفي 2017

  الشركة

تكاليف تأشيرات 
  وجوازات

تكاليف التأشيرات   0  1,594,464
ورسوم الجوازات 

  م2017عن عام 

التكاليف الخاصة بتجديد 
اإلقامات ورسوم 

استخراج التأشيرات 
  لموظفي الشركة

رسوم مكتب 
  العمل

كاليف مكتب العمل ت  0  1,093,800
  م2017خالل عام 

ر رخصة إصدارسوم 
العمل لتجديد اقامات 
الموظفين خالل عام 

 م2017

      0  12,780,722  اإلجـمالي

  
  سياسة توزيع األرباح -10

قام مجلس اإلدارة باعتماد تعديالت سياسة توزيع األرباح ضمن التحديثات التي تمت على نظام 
المالية. وقد تم اعتماد حوكمة الشركة ليتوافق مع الئحة الحوكمة الجديدة الصادرة عن هيئة السوق 

نظام حوكمة الشركة الجديد بما يتضمنه من سياسات ولوائح من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
  م.28/12/2017

  عامة أوالً: مقدمة
تم إعداد سياسة توزيع األرباح للشركة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت السعودية) وفقاً لمتطلبات 

ن هيئة السوق المالية ووفقاً لنظام الشركات والنظام األساسي الئحة حوكمة الشركات الصادرة ع
رباح واإلعالن عنها للشركة بحيث تنظم هذه السياسة العمليات واإلجراءات المتعلقة بتوزيع األ

  وتحديد وقت سدادها . وتسعى الشركة إلى تحقيق سياسة لتوزيع األرباح ثابتة بشكل عام وتتعهد 
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ً إلى الشركة باإلفصاح عن أي ت غيير يطرأ على هذه السياسة. وبشكل عام تسعى الشركة دائما
االلتزام بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها متى ما تم إقرار ذلك من الجمعية العامة للمساهمين مع 
األخذ في االعتبار المتغيرات التي قد تطرأ على المبلغ النقدي الموزع كأرباح كل عام طبقاً لخطط 

اتيجية وأهدافها المستقبلية من استغالل االحتياطيات التي لديها في الدخول بمشاريع الشركة االستر
ً بهدف  أو استثمارات تخدم وتحقق أهداف الشركة والمساهمين كما قد تختلف هذه األرباح سنويا

   زيادة راسمال الشركة عن طريق رسملة جزء من األرباح المحققة
  

  رباحثانياً: سياسة الشركة في توزيع األ
  - توزع أرباح الشركة الصافية السنوية، على النحو التالي: 

) من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي للشركة.ويجوز ان تقر %10يُجنب عشرة ( .1
) من رأس المال %30الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ اإلحتياطي المذكور (

  المدفوع.

) من صافي األرباح %20، بناء على اقتراح مجلس اإلدارة، أن تُجنب (للجمعية العامة العادية .2
 لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة. 

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو  .3
جمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين ولل

األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه 
 المؤسسات.

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

) من النظام األساسي والمادة السادسة والسبعين مع مراعاة األحكام المقررة في المادة (العشرون  .5
) من الباقي مكافأة لمجلس اإلدارة بحد أقصى %10من نظام الشركات يخصص بعد ماتقدم نسبة (

) خمسمائة ألف لایر لكل عضو. على أن يكون استحقاق هذه المكافآة متناسباً مع عدد 500,000(
 الجلسات التي يحضرها العضو.

 ثالثاً: استحقاق األرباح
ً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار  يستحق المساهم حصته في األرباح وفقا
تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت 

دة التي يجب على المساهمين بنهاية اليوم المحدد لالستحقاق.وتحدد الجهة المختصة الحد األقصى للم
  مجلس اإلدارة أن ينفذ أثناءها قرار الجمعية العامة بشأن توزيع األرباح على المساهمين.
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  رابعاً: قواعد عامة في سياسة توزيع األرباح

رباح مرحلية وفي أتعتمد سياسة الشركة الحالية على توزيع أرباح سنوية على مساهميها وليست  -1
ير هذه السياسة يجب اتباع ماورد في شأن ذلك بالضوابط واالجراءات حال أراد مجلس اإلدارة تغي

التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة كما ينبغي أن ينص 
 على ذلك النظام األساسي للشركة.

تم توزيعها خالل  على مجلس اإلدارة أن يضمن تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة األرباح التي -2
الخمس سنوات الماضية بحد أقصي متضمنة األرباح المقترح توزيعها للعام الصادر عنه التقرير 
ونسب األرباح الموزعة على األرباح المحققة وعلى رأس المال وإجمالي مبالغ األرباح المقترح 

  توزيعها.
  خامساً: اإلعالن عن توزيع األرباح

العامة بتوزيع أرباح عن العام المالي الذي اتخذ فيه قراراً باعتماد يوصي مجلس اإلدارة للجمعية  -1
 نتائجه المالية.

متى أقر المجلس باألرباح وأوصى بها للجمعية العامة فعليه اإلعالن فوراً بعد اجتماعه الذي تم فيه  -2
رباح إقرار األرباح على موقع تداول تفاصيل األرباح موضحا باالعالن مقدار التوزيع ونسبة األ

المراد توزيعها إلى األرباح المحققة ورأسمال الشركة وأجمالي مبالغ األرباح وطريقة السداد 
وتاريخ التوزيع _ إن توفر وقت األعالن وإال يتم اإلشارة إلى أنه سيتم اإلعالن عن تاريخ التوزيع 

 ً ت مركز إيداع كما تتم اإلشارة باإلعالن عن المساهمين المستحقين وهم المسجلين بسجال -الحقا
انعقاد الجمعية العامة والتي سيناقش فيها بند توزيع األرباح طبقاً ثاني يوم تداول يلي تاريخ بنهاية 

 لتوصيات مجلس اإلدارة.
لن تقوم الشركة باإلعالن عن توزيع األرباح في حال ما إذا كانت الشركة متعثرة مالياً أو في حالة  -3

 تعثر أو إفالس الشركة. إفالسها أو إذا كان ذلك سيؤدي إلى
لن تقوم الشركة باإلعالن عن توزيع األرباح في حال ما إذا كان ذلك سيؤثر على مالءة رأسمال  -4

  الشركة ويعرضها للتساءل من قبل هيئة السوق المالية
  سادساً: تاريخ توزيع األرباح

ً للمواعيد وال -1 طريقة التي تم اعتمادها تدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين المستحقين طبقا
ً لتعليمات  من قبل الجمعية العامة وبناًء على توصيات مجلس اإلدارة في هذا الخصوص ووفقا

 وزارة التجارة واالستثمار وهيئة السوق المالية.
في أي حال من األحوال يجب على مجلس اإلدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع األرباح  -2

) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استحقاق األرباح المحددة 15لمستحقين خالل (علي المساهمين ا
 بقرار الجمعية العامة.

ً لسجالت  -3 تقوم الشركة بالتعاقد مع أحد البنوك المحلية لتتولى توزيع األرباح السنوية وذلك طبقا
ت المساهمين المساهمين الواردة من مركز إيداع ويتم التوزيع عن طريق التحويل المباشر لحسابا

 المستحقين والمربوطة بمحافظهم االستثمارية .
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في حال تعذر تحويل األرباح ألي من المساهمين بتاريخ التوزيع يمكن للمساهم في هذه الحالة  -4
الرجوع للبنك المختص بالتوزيع أو باالتصال على األرقام التي يتم تدوينها بإعالن التوزيع أو 

ثمرين بالشركة لتسوية المبالغ وإتمام التحويل.وفي كل األحوال تستمر الرجوع إلدارة عالقات المست
الشركة في سداد التوزيعات من خالل البنك المختص للمساهمين الذين لم يتم تحويل المبالغ 

 بحساباتهم المدونة بالسجالت.
المساهم  ال يتم احتساب فوائد على التوزيعات غير المطالب بها أو التي ال يتم استالمها من قبل -5

 المعني ألي سبب من األسباب.
إدارة عالقات المستثمرين وإدارة الحسابات بالشركة مسؤولة عن اإلعداد والتنسيق الالزم إلنهاء  -6

 كافة إجراءات التوزيع مع البنك المختص.
  

  سابعاً: رسملة األرباح:
الحاليين فيها يجوز للشركة أن تقوم بزيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم جديدة للمساهمين  -1

مدفوعة بالكامل من احتياطياتها التي يشمل حساب األرباح المبقاة واالحتياطي النظامي وذلك بعد 
 الحصول على موافقة الهيئة.

إذا وافقت هيئة السوق المالية على زيادة رأس المال عن طريق رسملة االحتياطيات يجب الحصول  -2
) ستة اشهر من تاريخ موافقة 6هذا اإلجراء خالل ( على موافقة الجميعة العامة غير العادية على

الهيئة وإذا لم يتم الحصول على موافقة الجمعية خالل تلك المدة تعد موافقة الهيئة ملغاة ويتعين على 
 . الشركة إعادة تقديم الطلب مرة أخرى للهيئة

  
توزيع  معية العامةللج مجلس اإلدارة فقد أوصى سياسة توزيع األرباح بعاليهوتماشياً مع :ثامناً 

بإجمالي مبلغ  لایر للسهم الواحد 1.5بواقع م 2017عن عام  نقدية سنوية على المساهمين أرباح 
القيمة األسمية للسهم % من 15ونسبة  % من صافي األرباح71.4 مليون لایر وبنسبة  106.75

  .سهم71,166,668سيكون التوزيع على عدد األسهم المستحقة لألرباح البالغة  و
 رباحاألتم توزيع  سابعةالعامة غير العادية الم وبناًء على قرار الجمعية 2017وخالل عام 

% من رأس 12.5بنسبة  لایر سعودي للسهم الواحد  )1.25( بواقع م2016المستحقة عن عام 
تم توزيعها  مليون لایر سعودي 76.25 مليون لایر مقارنة بـ 76.25 بإجمالي مبلغ وقدرهالمال 
لایر سعودي للسهم  3.1وقدرها م وذلك بعد أن حققت الشركة أرباحاً 2015ح عن عام كأربا

أي تم  م2015لایر سعودي للسهم الواحد عن عام  2.86م مقارنة بـ 2016خالل عام  الواحد
% من القيمة 12.5تمثل و  م2016 في عام% تقريبا من صافي األرباح المحققة 44توزيع 

على رأس المال قبل م 2016عن عام الموزعة  رباح تساب نسبة األ. وقد تم احاألسمية للسهم
  مليون لایر). 610( الزيادة
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 :م)6201- م2201( خمس سنوات منوفيما يلي بيان باألرباح الموزعة على المساهمين خالل 
 

األرباح   األرباح الموزعة  صافي الربح المحقق  السنة المالية  م
الموزعة على 

  السهم

ح الموزعة نسبة األربا
  سنوياً  على راس المال

نسبة األرباح الموزعة 
على صافي الربح 

  سنوياً  المحقق
  %44  %12.5  لایر 1.25  مليون لایر 76.25  مليون لایر 174  م2016  1
  %40  %15  لایر 1.5  مليون لایر 76.25  مليون لایر 189  م2015  2
  %40  %17  لایر 1.7  مليون لایر 69  مليون لایر 171  م2014  3
  %46  %22.5  لایر 2.25  مليون لایر 68.6  مليون لایر 150  م2013  4
  %41  %21  لایر 2.1  مليون لایر 51.2  مليون لایر 125  م2012  5

  %42متوسط   %17.6متوسط   لایر 8.8  مليون لایر 341.05  مليون لایر 809  اإلجمــــــــــــــــــالي
  
  
  

ل خمس سنوات الماضية بماليين الرياالت نمو توزيعات أرباح بدجت السعودية لمساهميها خال
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  رأسمال الشركة -11

سهم وهي أسهم عادية متساوية القيمة تبلغ القيمة األسمية  71,166,668يتكون رأسمال الشركة من 
 سابعةلعامة غير العادية البموجب قرار الجمعية ا  م19/4/2017رياالت  وبتاريخ  10لكل منها 

بناًء على توصية مجلس اإلدارة مليون لایر  711مليون لایر إلى  610تم زيادة رأس المال من 
   م.1/2/2017م  وطبقا لموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 19/1/2017بتاريخ 

ادة تبلغ سهم أي بزيأ ستةطريق منح أسهم مجانيه بواقع سهم منحة لكل عن تمت الزيادة  وقد
وتم توزيعها على المساهمين المسجلين بنهاية يوم تداول تاريخ انعقاد الجمعية سهم مليون  10.16

. وتم تمويل هذه الزيادة من بند م19/4/2017والتي انعقدت بتاريخ  سابعةال العامة غير العادية
توزيع المبالغ الناتجة  د تموق م.2016األرباح المبقاه كما بقائمة المركز المالي للشركة للعام المالي 

كسور األسهم على المساهمين المستحقين لها بعد تجميعها بمحفظة واحدة وبيعها بسعر  عن بيع
وتمت عميلة البيع بمعرفة تداول وتم تحويل المبالغ الناتجة عن البيع م 30/4/2017السوق بتاريخ 

ً لسجالت  م17/5/2017بتاريخ  معرفة بنك الرياضب وإيداعها بحساباتهم لمستحقيها طبقا
  سابعة.الة العامة غير العادية عيمالمساهمين بتاريخ نهاية تداول انعقاد الج

  
  أسهم 6ع سهم لكل قبيان بيع كسور األسهم الناتجة عن توزيع أسهم المنحة بوا1- 11

  
عدد األسهم 
الناتجة تجميع 
كسور أسهم 

  المنحة

 إجمالي مبلغ  تاريخ البيع
  البيع

متوسط 
  يعسعر الب

 تاريخ توزيع
المبالغ الناتجة 
  عن بيع الكسور

المسؤل عن 
تجميع كسور 
األسهم بمحفظة 

  وبيعها بالسوق

البنك المسؤل عن 
  توزيع ناتج البيع

 133,836  م30/4/2017  سهم 5,870
  لایر

 لایر 22.8
  للسهم

  بنك الرياض  تداول  م17/5/2017

  
  م7201م إلى 2201بيان النمو في رأسمال الشركة من 2- 11

السنة   م
  المالية

  مالحظات  رأس المال

مليون لایر عن طريق الرسملة  من بند  244إلى  183تمت الزيادة من   مليون لایر 244  م2012  2
  .اسهم  3األرباح المبقاة بمنح أسهم مجانية لكل 

مليون لایر عن طريق الرسملة من بند  305إلى  244تمت الزيادة  من   مليون لایر 305  م2013  3
  .اسهم  4ألرباح المبقاة بمنح أسهم مجانية لكل ا

مليون لایر عن طريق الرسملة من بند  406إلى  305تمت الزيادة من   مليون لایر 406  م2014  4
   .اسهم 3األرباح المبقاة بمنح أسهم مجانية لكل 

بند  مليون لایر عن طريق الرسملة من 508إلى  406تمت الزيادة من   مليون لایر 508  م2015  5
  .اسهم  4األرباح المبقاة بمنح أسهم مجانية لكل 

مليون لایر عن طريق الرسملة من بند  610إلى  508تمت الزيادة من   مليون لایر 610  م2016  6
  أسهم. 5األرباح المبقاة بمنح أسهم مجانية لكل 

لة من بند مليون لایر عن طريق الرسم 711إلى  610تمت الزيادة من   مليون لایر 711  م2017  7
  أسهم . 6األرباح المبقاة بمنح أسهم مجانية لكل 

  



 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

37

م2012 م2013 م2014 م2015 م2016 م2017

244
305

406
508

610
711

الزيادة في رأس المال بماليين الرياالت 
م2017 -م2012الفترة من 

  
  

  م7201قائمة كبار المساهمين بالشركة خالل عام  – 3- 11
% من اسهم 5م والذي يمتلكون أكثر من 2017والتالي قائمة بكبار المساهمين بالشركة خالل عام 

  م.2017الل عام الشركة وحركة التغير في أسهمهم خ
  
  

عدد األسهم   الجنسية  اسم المستثمر  م
في بداية عام 

  م2017

نسبة الملكية 
في بداية عام 

  م2017

عدد األسهم في 
نهاية عام 

  م2017

نسبة المليكة 
في نهاية 

  م2017عام 

  مالحظات

مجموعة   - 1
الزاهد 
  القابضة

شركة 
  سعودية

15,210,768 
  

أس المال بمنح بعد زيادة ر  20.2%  14,378,557  24.9%
أسهم مجانيه بواقع سهم 

  أسهم ستةلكل 
محمد عبد هللا   - 2

  محمود زاهد
توفاه هللا وتم توزيع األسهم   0 0  %7.5  4,578,132  سعودي

على ورثة المساهم وذلك 
بعد استيفاء اإلجراءات 

  المطلوبة.
  
  

م تود 2017ل عام فيما يتعلق باإلشعارات المتعلقة بملكية حصص كبيرة من األسهم وتغيرها خال
  م واعتمدت 2017الشركة أن تقر بأنها لم تتلق أي إخطار من نوعه من كبار المساهمين خالل عام 

  معلومات السوق المالية السعودية (إيداع). الشركة في هذا البيان الخاص بكبار المساهمين بناًء على
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  معامالت مع أطراف ذات عالقة: أ -12
عمالها وأنشطتها الرئيسية بالتعامل مع أطراف ذات عالقة وتتبع الشركة في تقوم الشركة من خالل أ

  هذه المعامالت نفس الشروط واألسس المتبعة مع الغير.
ً للتعريف الوارد بالئحة حوكمة الشركات: كبار المساهمين في وتشمل األطراف ذ وو العالقة طبقا

لتابعة وأقاربهم, كبار التنفيذيين في أو أي من شركاتها ا إدارة الشركةالشركة, أعضاء مجلس 
ي من شركاتها التابعة وأقاربهم, أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار أالشركة أو 

أحد كبار  المملوكة لعضو مجلس اإلدارة أو - من غير الشركات –المساهمين في الشركة, المنشآت 
أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو التنفيذيين أو اقاربهم, الشركات التي يكون أي من 

أقاربهم شريكاً فيها, الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم 
عضواً في مجلس إدارتها أو من كبار التنفيذيين فيها, شركات المساهمة التي يملك فيها أي من 

) أو أكثر, الشركات التي يكون %5ين أو أقاربهم ما نسبته (أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذي
ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم تأثير في قراراتها ولو بإسداء النصح 
أو التوجيه ويستثنى من ذلك النصائح والتوجيهات التي تقدم بشكل مهني من شخص مرخص له في 

رتها وكبار اوجيهاته تأثير في قرارات الشركة وأعضاء مجلس إدذلك, أي شخص يكون لنصائحه وت
تنفيذييها ويستثنى من ذلك النصائح والتوجيهات التي تقدم بشكل مهني من شخص مرخص له في 

  ذلك, الشركات القابضة أو التابعة للشركة .
قة خالل عام وبناًء على هذا التعريف فإن الصفقات التي تمت بين الشركة وبين األطراف ذوي العال

  م كما يلي:2017
نوع عالقته   الطرف ذو العالقة  م

  بالشركة
بآالف  قيمتها  مدتها  نوع الصفقة

  الرياالت
مركز صيانة السيارات   - 1

)AMC عبارة عن وحدة (
تجارية لصيانة وتجارة 
السيارات مملوكة لألستاذ/ 

  عبد اإلله زاهد

رئيس مجلس 
  اإلدارة

صيانة عقد اتفاق ل- 1
ارات بعض من سي

 الشركة بهذه المؤسسة
  م.1/1/2017مجدد في

العقد مدته عام 
ً طبقاً  ويجدد سنويا
للتصريح الصادر 
من الجمعية 

  العامة.

831   

بيع عقد اتفاق ل - 2
ت المستعملة االسيار

 بالمزايدة العلنية 
مجدد في 

وقد م 1/1/2017
قامت مؤسسة 

)AMC بشراء عدد (
 سيارات الشركةمن 

 المستعملة بهذه
خالل عام الطريقة 

  م2017

العقد مدته عام 
ً طبقاً  ويجدد سنويا
للتصريح الصادر 
من الجمعية 

  العامة.

20,402  

  21,233  م2017المملوكة لرئيس مجلس اإلدارة خالل عام   AMCإجمالي حجم التعامالت مع مؤسسة 
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 بآالف قيمتها  مدتها  نوع الصفقة  نوع عالقته بالشركة  الطرف ذو العالقة  م

  الرياالت
شركة الزاهد   - 2

للتراكتورات 
والمعدات الثقيلة 
المحدودة إحدى 
شركات مجموعة 

  الزاهد القابضة

أحد كبار المساهمين يمتلك 
% من أسهم 5أكثر من 

الشركة. والتي لها ممثلين في 
مجلس إدارة الشركة وهما أ/ 
فهد يوسف زاهد ويشغل 
منصب نائب رئيس مجلس 
 المديرين ونائب الرئيس

التنفيذي لمجموعة الزاهد 
القابضة وشركة الزاهد 

كتورات والمعدات اللتر
الثقيلة وكذك م/ وفاء هاشم 
يوسف زواوي والذي يشغل 
منصب مستشار مجلس 
المديرين بمجموعة الزاهد 

 القابضة

ترتبط الشركة  - 1
معها بعقد إيجار 
موقع لتأجير 
السيارات بالمركز 
 العربي لألعمال

مؤرخ في 
  م1/12/1994

العقد مدته سنتان  
ويجدد لمدد 

مماثلة ويجدد 
سنويا طبقاً 
للتصريح 
الصادر 

باستمراره من 
الجمعية 

  العمومية.
  

82   

عقود تأجير  - 2
سيارات متعدده 
قامت من خاللها 
الشركة المذكورة 
بتأجير سيارات من 

خالل عام  بدجت
  م2017

تتراوح مدتها 
من شهر إلى 

عام خالل عام 
  م2017

222  

إجمالي حجم التعامالت مع شركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة إحدى شركات مجموعة 
  م.2017الزاهد القابضة أحد كبار المساهمين بالشركة خالل عام 

304  

  
يتم كما أنه لم  2017ال يوجد أية عقود تم إبرامها بين الشركة وأياً من شركاتها التابعة أو الزميلة خالل عام 

م واقتصرت المعامالت مع 2017إبرام أي صفقة أو عقد بين الشركة وأي من كبار التنفيذيين فيها خالل عام 
 األطراف ذوي العالقة على ما ورد بالجدول أعاله.

  
  ب معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها وفيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة- 12
  
مبلغ العمل أو   ل أو العقدطبيعة العم  م

  باآلالف العقد
  اسم العضو  شروط العمل أو العقد  مدة العمل أو العقد

صيانة عقد اتفاق ل  - 1
بعض من سيارات 

بمؤسسة الشركة 
AMC  مجدد

  م.1/1/2017في

العقد مدته عام   لایر.  831
ً طبقاً  ويجدد سنويا
للتصريح الصادر 

  من الجمعية العامة

م عقد اتفاق بموجبه يت
صيانة سيارات الشركة 

تم سداد يو AMCبمؤسسة 
يوم  90المستحقات خالل 

من تاريخ إصدار الفواتير 
وال يوجد أية شروط 

  تفضيلية بهذا العقد

عبد اإلله عبد هللا 
رئيس  –زاهد 

  مجلس اإلارة
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مبلغ العمل أو   طبيعة العمل أو العقد  م

  باآلالف  العقد
  اسم العضو  ل أو العقدشروط العم  مدة العمل أو العقد

بيع عقد اتفاق ل  - 2
ت المستعملة االسيار

 بالمزايدة العلنية 
مجدد  AMCلمؤسسة 

  م.1/1/2017في

العقد مدته عام   20,402
ً طبقاً  ويجدد سنويا
للتصريح الصادر 

  من الجمعية العامة

عقد اتفاق بموجبه يتم بيع 
 AMCالسيارات بمؤسسة 

تم سداد المستحقات خالل يو
م من تاريخ إصدار يو 90

الفواتير وال يوجد أية 
  شروط تفضيلية بهذا العقد

عبد اإلله عبد هللا 
رئيس  –زاهد 

  مجلس اإلارة

عقد إيجار موقع   - 3
لتأجير السيارات 
بالمركز العربي 

مؤرخ في  لألعمال
  م1/12/1994

العقد مدته سنتان     82
ويجدد لمدد مماثلة 
ويجدد سنويا طبقاً 
للتصريح الصادر 
باستمراره من 

  الجمعية العمومية

عقد تأجير حيث تستأجر 
الشركة الموقع كمركز 
لتأجير السيارات و يتم 
سداد المستحقات للمالك 
بدفعات نصف سنوية مقدماً 
وال يوجد أية شروط 

  تفضيلية بالعقد.

فهد يوسف 
زاهد/ وفاء هاشم 
زواوي عضوي 
مجلس اإلدارة 
وممثلي مجموعة 
الزاهد بمجلس 

أحد كبار  اإلدارة
المساهمين 

بالشركة والمالكة 
  للموقع.

عقود تأجير سيارات   - 4
متعدده خالل عام 

  م2017

متعددة المدة طبقاً   222
  لالتفاق.

عقود تأجير سيارات 
متعدده قامت من خاللها 
شركة الزاهد للتراكتورات 
إحدى شركات مجموعة 
 الزاهد أحد كبار المساهمين
 بتأجير سيارات من بدجت

م وال 2017عام خالل 
يوجد أية شروط تفضيلية 

  بالعقد.

فهد يوسف 
زاهد/ وفاء هاشم 
زواوي عضوي 
مجلس اإلدارة 
وممثلي مجموعة 
الزاهد بمجلس 
اإلدارة أحد كبار 

المساهمين 
  ..بالشركة

  
 م وكانت الشركة طرفاً فيها وكانت هناك مصلحة ألي من كبار2017ال يوجد أية عقود أو صفقات تمت خالل عام 

 التنفيذيين فيها وألي شخص ذي عالقة بأي منهم.
  
  شركةالجهاز اإلداري لل -31

  مجلس اإلدارة: 1- أ-13
  .) أعضاء7( سبعةمن  )السعودية (بدجت يتكون مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصالت

طط الشركة وطبقاً للنظام األساسي للشركة فإن مجلس اإلدارة يقع على عاتقه رسم استراتيجيات وخ
وتقييم أداء الشركة  األعمالالمستقبلية والسياسات العامة واألهداف المالية واعتمادها ومراقبة إدارة 

بجانب التأكد من التزام الشركة بالقوانين واللوائح  واإلدارة العليا وحماية ورعاية مصالح المساهمين
  المختلفة.وتمثيلها في عالقتها مع الغير والجهات الحكومية والهيئات 
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سماء أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية أوفيما يلي بيان ب    2- أ-13
  والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم.

  أعضاء مجلس اإلدارة -أ
  الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية  األسم  م
عبد اإلله عبد هللا   - 1

  زاهد
إدارة شركة بدجت رئيس مجلس 

ورئيس مجلس المديرين  ةالسعودي
  رجل أعمال /بشركة الجذور الراسخة

بكالريوس وماجيستير تخطيط   رجل أعمال
 - جامعة كاليفورنيا المدن

 – األمريكية الواليات المتحدة
  م1976عام 

رئيس لجنة تأجير السيارات بالغرفة 
 ً عضو لجنة التخطيط  - التجارية بجدة سابقا

ومؤسس شركة بدجت  سابقاً. األمريكية
م . خبرات ما 1978السعودية منذ عام 
  عاماً. يقرب من األربعين

عبد الرحمن   - 2
خالد عبد هللا 

  الدبل

نائب رئيس مجلس إدارة شركة بدجت 
  السعودية

بكالريوس إدارة االقتصاد عام   عضو مجلس إدارة
م جامعة والية فيريس 1979

الواليات المتحدة  - ميتشجان
ماجيستير إدارة  يكية.األمر

إقتصاديات التمويل  - األعمال
م جامعة الملك فهد 1981عام 

للبترول والمعادن بالمملكة 
  العربية السعودية

ً ويشغل العديد من المناصب  40منذ  عاما
القيادية بالعديد من الشركات المتخصصة 
في مجال البترول ومشتقاته مثل شركة إس 

از جي بي الدبل المحدودة وشركة ج
  العربية للخدمات المحدودة

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

وبدائل اإليجار للمعدات  المحدودة
ة والزاهد للتجارة والتنمية المحدود

العقارية المحدودة والبرت كورت 
المحدودة ونائب رئيس مجلس المديرين 
ونائب الرئيس التنفيذي لشركات الزاهد 

دودة حللتراكتورات والمعدات الثقيلة الم
  ومجموعة الزاهد القابضة.

بكالريوس علوم تخصص   رجل أعمال
إدارة أعمال جامعة ويتير 

واليات ال - كاليفورنيا
المتحدة األمريكية 

  م).1972(

رئيس مجلس المديرين والرئيس التنفيذي 
لشركات الزاهد الصناعية المحدودة 
والحلول البديلة للطاقة المحدودة والحلول 
البديلة للطاقة العالمية والحلول البديلة 
للصيانة والتشغيل وبدائل اإليجار للمعدات 

العقارية المحدودة والزاهد للتجارة والتنمية 
المحدودة والبرت كورت المحدودة ونائب 
رئيس مجلس المديرين ونائب الرئيس 
التنفيذي لشركات الزاهد للتراكتورات 

دودة ومجموعة حوالمعدات الثقيلة الم
  الزاهد القابضة.

أسامه سعد محمد   - 4
  الحداد

 االمدير العام بمجموعة شركات هادي
  عبد اللطيف جميل

جامعة القاهرة بكالريوس   رجل أعمال
تخصص محاسبة وإدارة أعمال 

ماجيستير إدارة  1983عام 
أعمال جامعة لندن إلدارة 

  م2001األعمال عام 

م نائب 2001وحتى  1992منذ عام 
رئيس قطاع االستثمار العقاري والعالقات 
الدولية بمجموعة شركات عبد اللطيف 

قبل ذلك شغل عدة مناصب إدارية  –جميل 
  لعقارات بأمريكابشركة جايمونت ل

باسم عبد هللا عبد   - 5
  الرحمن عالم

  بكالوريوس علوم سياسية  ال يوجد  محام ومستشار قانوني
  ماجستير قانون

  دكتوراة فقه القانون

 سنة في مجال المحاماة والتحكيم ٢٤
والشريك التنفيذي في مكتب د/ باسم عالم 

  وشركاه لالستشارات القانونية والمحاماة.
م وفاء هاش  - 6

  يوسف زواوي
مستشار مجلس المديرين بمجموعة 

  الزاهد القابضة
مدير عام مجموعة 

  الزاهد القابضة
هندسة  –بكالريوس علوم 

جامعة  –كهربائية إلكترونية 
 –والية كاليفورنيا (شيكو) 

  الواليات المتحدة األمريكية

مستشار مجلس المديرين بمجموعة الزاهد 
  م2017يونيو  1من 

 م2013عة الزاهد من مدير عام مجمو
مدير عام اإلدارة بمجموعة الزاهد من 

 م2001
مدير عام الشاحنات والسيارات بمجموعة 

  م2000م إلى 1989الزاهد من 
خالد عبد هللا   - 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 
ماجيستير إدارة  - م)2003(

  م)2005أعمال (

رئيس مجلس المديرين لشركة أكد القابضة 
وخبرة لعشر سنوات في مجاالت العقار 

  والمقاوالت والتجارة الحرة.
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  لجنة المراجعة-1:أعضاء اللجان -ب
  الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية  األسم  م
سم عبد هللا عبد با  - 1

الرحمن عالم 
(رئيس لجنة 

  المراجعة)

  بكالوريوس علوم سياسية  ال يوجد  محام ومستشار قانوني
  ماجستير قانون

  دكتوراة فقه القانون

 سنة في مجال المحاماة والتحكيم ٢٤
والشريك التنفيذي في مكتب د/ باسم عالم 

  وشركاه لالستشارات القانونية والمحاماة.

 مفضل عباس  - 2
علي (عضو 

 لجنة المراجعة)

مدير التدقيق  PWCشريك بمكتب 
والمراجعة بمكتب 
السيد العيوطي 
وشركاه للمراجعة 
ومدير إدارة 
اإللتزام بشركة 

  سدكو

بكالريوس المحاسبة من جامعة 
  1995 الملك فهد

عضو بالهيئة السعودية للمحاسبين 
القانونيين ومدير المراجعة والتدقيق سابقاً 

الشركات مثل سدكو والبنك  بالعديد من
  األهلي .

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 

ورن يونيك
  االستثماري

بكالريوس الهندسة الميكانيكية 
من جامعة البترول والمعادن 
بالظهران المملكة العربية 

دراسات عليا  1977السعودية 
في الهندسة من معهد 
ماساشوسيتس للتكتولوجيا 
بالواليات المتحدة األمريكية 

ماجيستسر في الهندسة  1979
 Purdueالميكانيكية جامعة 

ة األمريكية الواليات المتحد
دكتوراه في إدارة نظم  1981

المعلومات جامعة جورج 
واشنطن الواليات المتحدة 

  1986األمريكية 

شغل العديد من المناصب  1977منذ عام 
منها مستشار سفارة خادم الحرمين 
الشريفين في الواليات المتحدة األمريكية 
لتأسيس األكاديمية اإلسالمية السعودية 

العديد من الورش ) حضر 1985- 1981(
والحلقات الدراسية عن اإلدارة المالية العليا 

بجامعة والقيادة وتنظيم الوقت 
هارفارد.وشغل العديد من المناصب 
القيادية األخرى ببعض الشركات نائب 
رئيس شركة التكامل الدولية لالستثمارات 
مستشار رئيس مجلس اإلدارة بشركة دلة 

  البركة.

  
  ترشيحاتلجنة المكافآت وال-2

  الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية  األسم  م
أسامه سعد الحداد   - 1

(رئيس لجنة المكافآت 
  والترشيحات)

المدير العام بمجموعة شركات 
  هاديا عبد اللطيف جميل

بكالريوس جامعة القاهرة   رجل أعمال
تخصص محاسبة وإدارة أعمال 

ماجيستير إدارة  1983عام 
امعة لندن إلدارة أعمال ج

  م2001األعمال عام 

م نائب 2001وحتى  1992منذ عام 
رئيس قطاع االستثمار العقاري والعالقات 
الدولية بمجموعة شركات عبد اللطيف 

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

باسم عبد هللا عبد   - 2
الرحمن عالم (عضو 
لجنة المكافآت 

  والترشيحات)

  بكالوريوس علوم سياسية  ال يوجد  محام ومستشار قانوني
  ماجستير قانون

  دكتوراة فقه القانون

 سنة في مجال المحاماة والتحكيم ٢٤
والشريك التنفيذي في مكتب د/ باسم عالم 

  وشركاه لالستشارات القانونية والمحاماة.

فواز عبد هللا أحمد   - 3
دانش (عضو لجنة 

  ترشيحات)المكافآت وال

الرئيس التنفيذي لشركة بدجت 
السعودية وعضو مجلس 
المديرين بشركة الجذور 

  الراسخة للنقليات المحدودة
عضو مجلس المديرين بشركة 
ترانزليس الهندية القابضة 
المحدودة. شركة زميلة لشركة 

. عضو مجلس بدجت السعودية
المديرين بشركة يوني ترانس 

ركة إنفوتك الهندية المحدودة . ش
  زميلة

بدأ عمله بشركة 
شغل عدة افوال وص

مناصب بالغرفة 
التجارية بجدة 

مجموعة الوكذلك ب
العربية  المتحدة

 للتأمين التعاوني
عضو اللجنة 
الوطنية للشركات 
 المساهمة

  

بكالريوس القانون   1993
جامعة الملك عبد العزيز بجدة 

 المملكة العربية السعودية

وشغل  أنشطتهخبرات في مجل النقل بكافة 
بخالف  عدة مناصب بالغرفة التجارية بجدة

أعماله بشركة صافوال سابقاً ثم عمل في 
م يعمل 2002مجال التأمين ومنذ عام 

  .بشركة بدجت السعودية
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  اإلدارة التنفيذية -ج

  
  الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية  األسم  م
فواز عبد هللا أحمد   - 1

  ئيس التنفيذي)دانش (الر
الرئيس التنفيذي لشركة بدجت 
السعودية وعضو مجلس 
المديرين بشركة الجذور 

  الراسخة للنقليات المحدودة
عضو مجلس المديرين بشركة 
ترانزليس الهندية القابضة 
المحدودة. شركة زميلة لشركة 

. عضو مجلس بدجت السعودية
المديرين بشركة يوني ترانس 

ة . شركة إنفوتك الهندية المحدود
  زميلة

بدأ عمله بشركة 
افوال وشغل عدة ص

مناصب بالغرفة 
التجارية بجدة 
وكذلك بالمجموعة 
المتحدة العربية 
 للتأمين التعاوني

عضو اللجنة 
الوطنية للشركات 
 المساهمة

  

بكالريوس القانون   1993
جامعة الملك عبد العزيز بجدة 

 المملكة العربية السعودية

وشغل  كافة أنشطتهخبرات في مجل النقل ب
بخالف  عدة مناصب بالغرفة التجارية بجدة

أعماله بشركة صافوال سابقاً ثم عمل في 
م يعمل 2002مجال التأمين ومنذ عام 

  بشركة بدجت السعودية.

رافيش محمد حسين   - 2
المدير المالي للشركة   تاتلي

المتحدة الدولية 
للمواصالت يوني ترانس 
بدجت لتأجير السيارات 

انات شركة مساهمة والف
مسجلة بالمملكة العربية 

 السعودية

عمل بالعديد من 
المناصب بمكتب 
المراجعة إرنيست 
ويونغ من عام 

حتى عام  1997
م وذلك 2002

بمكتب مومباي 
 وجدة.

حاصل على درجة 
البكالوريوس في االحصاء 

ي امن جامعة بومب
حاصل على درجة  بالهند

الدكتوراه في المحاسبة 
س ام سي من جامعة ا

 سويسرا

عمل بالعديد من المناصب بمكتب 
 1997المراجعة إرنيست ويونغ من عام 

م وذلك بمكتب مومباي 2002حتى عام 
 وجدة.

  
  

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواُ  3- أ-13
  في مجالس إدارتها الحالية أو السابقة أو من مديريها

  
أسماء الشركات   العضوأسم 

التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة 
عضواً في 
مجالس إدارتها 
الحالية او من 

  مديريها

داخل/ خارج 
  المملكة

الكيان القانوني 
(مساهمة/ 

مدرجة/ غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
  محدودة.....)

أسماء الشركات 
التي كان عضو 
مجلس اإلدارة 
عضواً في 
مجالس إدراتها 
السابقة أو من 

  مديريها

داخل/ خارج 
  المملكة

الكيان القانوني 
(مساهمة/ 

مدرجة/ غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
  محدودة.....)

عبد اإلله عبد - 1
  هللا زاهد

شركة الجذور 
الراسخة للنقليات 

  المحدودة

ذات مسؤولية   داخل المملكة
  محدودة

  ـــــــــــــ  ال يوجد  ال يوجد

باسم عبد هللا - 2
عبد الرحمن 

  عالم

ركة الجذور ش
الراسخة للنقليات 

  المحدودة

ذات مسؤولية   داخل المملكة
  محدودة

  ــــــــــــ  ال يوجد  ال يوجد
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أسماء الشركات   أسم العضو

التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة 
عضواً في 
مجالس إدارتها 
الحالية او من 

  مديريها

داخل/ خارج 
  المملكة

الكيان القانوني 
(مساهمة/ 

 مدرجة/ غير
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
  محدودة.....)

أسماء الشركات 
التي كان عضو 
مجلس اإلدارة 
عضواً في 
مجالس إدراتها 
السابقة أو من 

  مديريها

داخل/ خارج 
  المملكة

الكيان القانوني 
(مساهمة/ 

مدرجة/ غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
  محدودة.....)

عبد الرحمن - 3
خالد عبد هللا 

  الدبل الدبل

شركة جاز - 1
  العربية للخدمات

ذات مسؤولية   داخل المملكة
  محدودة

  ـــــــــــــ  ال يوجد  ال يوجد

شركة إس - 2
  جي بي الدبل

ذات مسؤولية   داخل المملكة
  محدودة

شركة إيجل - 3
بورجمان 

  العربية السعودية

ذات مسؤولية   داخل المملكة
  محدودة

شركة - 4
يوكوجاوا 

العربية السعودية 
  للخدمات

ذات مسؤولية   خل المملكةدا
  محدودة

شركة جاز - 5
فيكتور العربية 

  السعودية

ذات مسؤولية   داخل المملكة
  محدودة

شركة - 6
برودنت العربية 

  السعودية

ذات مسؤولية   داخل المملكة
  محدودة

شركة تي سي - 7
أر العربية 

  السعودية

ذات مسؤولية   داخل المملكة
  محدودة

ت شركة إليو- 8
جاز العربية 

السعودية 
  للخدمات

ذات مسؤولية   داخل المملكة
  محدودة

أسامه سعد  - 4
  محمد الحداد

شركة هاديا عبد 
  اللطيف جميل

ذات مسؤولية   داخل المملكة
  محدودة

مجموعة - 1
شركات عبد 

  اللطيف جميل

ذات مسؤولية   داخل المملكة
  محدودة

شركة - 2
جايمونت 
  للعقارات

  محدودة  خارج المملكة
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أسماء الشركات   أسم العضو
التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة 
عضواً في 
مجالس إدارتها 
الحالية او من 

  مديريها

داخل/ خارج 
  المملكة

الكيان القانوني 
(مساهمة/ 

مدرجة/ غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
  محدودة.....)

أسماء الشركات 
التي كان عضو 
مجلس اإلدارة 
عضواً في 

ها مجالس إدرات
السابقة أو من 

  مديريها

داخل/ خارج 
  المملكة

الكيان القانوني 
(مساهمة/ 

مدرجة/ غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
  محدودة.....)

فهد يوسف - 5
  محمود زاهد

الزاهد - 1
للتراكتورات 

  والمعدات الثقيلة.
  

ذات مسؤولية   داخل المملكة
  محدودة

  ـــــــــــــ  ال يوجد  ال يوجد

مجموعة - 2
  لقابضةالزاهد ا

ذات مسؤولية   داخل المملكة
  محدودة

الحلول البديلة - 3
  للطاقة

ذات مسؤولية   داخل المملكة
  محدودة

الحلول البديلة - 4
للصاينة 
  والتشغيل

ذات مسؤولية   داخل المملكة
  محدودة

بدائل اإليجار - 5
  للمعدات

ذات مسؤولية   داخل المملكة
  محدودة

الزاهد - 6
لتنمية للتجارة وا

  العقارية

ذات مسؤولية   داخل المملكة
  محدودة

ذات مسؤولية   خارج المملكة  البرت كورت- 7
  محدودة

الحلول البديلة - 8
  للطاقة العالمية

شركة منطقة   خارج المملكة
  حره

وفاء هاشم - 6
  يوسف زواوي

الشركة - 1
العربية لصناعة 

السيارات 
  والشاحنات

ية ذات مسؤول  داخل المملكة
  محدودة

أو سي إس 
  العربية

ذات مسؤولية   داخل المملكة
  محدودة

الزاهد - 2
للتركتورات 

والمعدات الثقيلة 
  مينا

شركة منطقة   خارج المملكة
  حره

العربية لصناعة 
السيارات 
  والشاحنات

مؤسسة منطقة   خارج المملكة
  حره

خالد عبد هللا - 7
  الدبل

شركة أكد - 1
  القابضة

ولية ذات مسؤ  داخل المملكة
  محدودة

ذات مسؤولية   داخل  شركة الدبل
  محدودة

شركة إس - 2
  جي بي الدبل

ذات مسؤولية   داخل
  محدودة

  
  

وال يشغل أي من أعضاء مجلس اإلدارة بشركة بدجت السعودية عضوية مجلس إدارة شركة 
  مساهمة أخرى.
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ة والتي بدأت في وفيما يلي بيان بتشكيل أعضاء مجلس اإلدارة بدورته الثالث 4- أ-13
 :وتصنيف أعضائه م بإذن هللا تعالى20/6/2018م وستنتهي في 21/6/2015

  
  تصنيف العضوية اسم العضو م

 (تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل)
 (غير تنفيذي) إلدارة ارئيس مجلس  عبد اإلله عبد هللا زاهد 1
 )مستقلنائب رئيس مجلس اإلدارة ( عبد الرحمن خالد عبد هللا الدبل 2
 غير تنفيذي فهد يوسف محمود زاهد 3
 مستقل أسامه سعد محمد الحداد 4
 غير تنفيذي باسم عبد هللا عبد الرحمن عالم 5
 غير تنفيذي وفاء هاشم يوسف زواوي 6
 مستقل خالد عبد هللا خالد الدبل 7

  
  .) اجتماعات4عدد ( م2017مجلس اإلدارة خالل العام المالي  وقد عقد

    م2017سجل الحضور ألعضاء مجلس اإلدارة لعام ا يلي وفيم 5- أ-13
  

  م2017سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات عام 

إجمالي عدد   من تاريخ أخر اجتماع جمعية  3,  2017خالل العام  )4عدد االجتماعات (  أسم العضو  م
االجتماعات التي 
حضرها العضو 

خالل عام 
  م2017

إجمالي عدد 
 االجتماعات التي
حضرها العضو 
بعد أخر جمعية 
  العتماد النتائج

  االجتماع األول
  م19/1/2017

  االجتماع الثاني
  م3/5/2017

االجتماع الثالث 
  م1/8/2017

  االجتماع الرابع
  م2/11/2017

  %100- )3(  %100- ) 4(  √  √  √  √  عبد اإلله عبد هللا زاهد  - 1
  %66.6)2(  %50 - )2(  √  ×  √  ×  عبد الرحمن خالد الدبل  - 2
  ـــــ  %25 - )1(  ×  ×  ×  √  فهد يوسف زاهد  - 3
  ـــــــــ  ـــــــ  ×  ×  ×  ×  أسامه سعد الحداد  - 4
  %100- )3(  %100-  )4(  √  √  √  √  باسم عبد  عالم  - 5
  %100- )3(  %100- )4(  √  √  √  √  وفاء هاشم زواوي  - 6
  %33.3- )1(  %25- )1(  ×  √  ×  ×  خالد عبد هللا الدبل  7- 

م. أي أنه تم عقد عدد ثالث اجتماعات بعد 19/4/2017م كانت في 2016لجمعية العامة الخاصة باعتماد النتائج المالية لعام تاريخ آخر اجتماع ل
  تاريخ الجمعية طبقاً للبيان الموضح بالجدول أعاله.

  

  
م وأسماء 2017بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية  6- أ-13

  مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات أعضاء
م عقدت الشركة عدد ثالث جمعيات عامة غير عادية وذلك ألسباب مختلفة منها 2017خالل عام 

اعتماد تعديالت النظام األساسي ليتوافق مع نظام الشركات واجتماع آخر للموافقة على النتائج 
ة وآخر اجتماع تم لتعديل بعض البنود م وزيادة رأس المال عن طريق الرسمل2016 امالمالية لع

بالنظام األساسي عالوة على الموافقة على تحديثات وتعديالت بعض السياسات واللوائح التي يجب 
التصديق عليها من الجمعية العامة طبقاً لالئحة حوكمة الشركات الجديدة الصادرة عن هيئة السوق 

سات العضوية بالمجلس والئحة عمل لجنة المالية ومن هذه السياسات سياسات المكافآت وسيا
  المكافآت والترشيحات.
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  األسم  

  
  

  م2017اجتماعات جمعية عامة  3أعضاء مجلس اإلدارة لعدد سجل الحضور
  اجتماع الجمعية األول

  م26/2/2017
  اجتماع الجمعية الثاني

  م19/4/2017
  اجتماع الجمعية الثالث

  م11/12/2017
  ×  √  √  هدعبد اإلله عبد هللا زا  - 1
  ×  ×  ×  عبد الرحمن خالد الدبل  - 2
  ×  ×  ×  فهد يوسف محمود زاهد  - 3
  ×  ×  ×  أسامه سعد الحداد  - 4
  √  ×  ×  باسم عبد هللا عالم  - 5
  √  √  ×  وفاء هاشم يوسف زواوي  - 6
  ×  ×  ×  خالد عبد هللا خالد الدبل  - 7

  
  م2017سبابها خالل عام عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأ 7- أ-13
 

  أسباب الطلب  تاريخ الطلب  عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
بناًء على طلب اإلدارة العليا بالشركة لمتابعة   م1/1/2017  )1(

ملكية األسهم ألعضاء المجلس وكبار التنفيذيين 
ببداية العام حتى يتم تدوينه بالتقرير السنوي لعام 

  م2016
راء إلدارة عالقات المستثمرين وحفاظ كإج  م1/2/2017  )2(

  سجالت شهرية لمتابعة حركة األسهم.
لتسجيل حضور المساهمين باجتماع الجمعية   م26/2/2017  )3(

  م26/2/2017العامة الذي انعقد بتاريخ 
لتسجيل حضور م 19/4/2017طلب سجل   م18/4/2017  )4(

المساهمين باجتماع الجميعة العامة الذي انعقد 
  م19/4/2017بتاريخ 

كإجراء إلدارة عالقات المستثمرين وحفاظ   م4/6/2017  )5(
 سجالت شهرية لمتابعة حركة األسهم

كإجراء إلدارة عالقات المستثمرين وحفاظ   م1/8/2017  )6(
 سجالت شهرية لمتابعة حركة األسهم

كإجراء إلدارة عالقات المستثمرين وحفاظ   م28/8/2017  )7(
ركة األسهمسجالت شهرية لمتابعة ح  

كإجراء إلدارة عالقات المستثمرين وحفاظ   م1/10/2017  )8(
 سجالت شهرية لمتابعة حركة األسهم

كإجراء إلدارة عالقات المستثمرين وحفاظ   م9/11/2017  )9(
 سجالت شهرية لمتابعة حركة األسهم

م لتسجيل حضور 11/12/2017طلب سجل   م10/12/2017  )10(
ة العامة الذي انعقد يعالمساهمين باجتماع الجم

  م11/12/2017بتاريخ 
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  ب_ لجان مجلس اإلدارة:-13
 المكافآت والترشيحاتالمراجعة ولجنة هما لجنة  فرعيتينلمجلس اإلدارة لجنتين 
  أوال: لجنة المراجعة:

 هيئة عن الصادر الشركات حوكمة ونظام الشركات قانون مع يتوافق لدى لجنة المراجعة ميثاق إن
  .2017أبريل  19 بتاريخ العادية العمومية الجمعية قبل من عليه الموافقة والذي تمت المالية السوق

  أعضاء اللجنة 

  تتألف اللجنة الحالية من األعضاء الثالثة التالية أسماؤهم:

 اسم العضو المنصب صفة العضوية
  باسم عالم /الدكتور رئيس اللجنة غير تنفيذي

مفضل عباس  /األستاذ عضو اللجنة مستقل
  علي

  خليل دهلوي /الدكتور عضو اللجنة مستقل

  التغيرات التي طرأت على لجنة المراجعة خالل السنة:

لياس مؤمن (سكرتير إاستقال السيد عبد الرحمن خالد عبد هللا الدبل (رئيس اللجنة سابقا) والسيد  1
  .2017اللجنة سابقا) من عضوية اللجنة خالل الربع األول من عام 

  .ن الدكتور باسم عالم رئيسا للجنة في خالل العامتعيي 2
  .تعين الدكتور خليل دهلوي عضو جديد في اللجنة 3
 تعين السيد حذيفة سالواال سكرتيرا للجنة (أمين سر). 4

  موجز بمسؤوليات اللجنة

  اللجنة المسؤوليات التالية:  تولىت

  الرقابة على القوائم المالية المرحلية والسنوية. 1
  المراجعين الداخليين ومراجع الحسابات.اإلشراف على  2
  تقييم فعالية انظمة الرقابة الداخلية للمجموعة. 3
 اإلشراف على االلتزام بالقوانين والمعايير والسياسات ذات العالقة. 4

  تقوم اللجنة بمهامها من خالل األنشطة الرئيسية التالية: 

الداخلية وإجراءات تحديد وتقييم  مراجعة فعالية التقاريرالمالية للمجموعة وسياسات الرقابة 1
  المخاطر والتقريرعنها.

 مراقبة سالمة ونزاهة القوائم المالية المرحلية والسنوية للمجموعة. 2
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  تحليل أي قضايا مهمة أو غير مألوفة ضمن التقارير المالية. 3
  مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة. 4
 في النواحي الجوهرية الواردة في التقارير المالية.التحقق من التقديرات المحاسبية  5
 مراقبة دور وفعالية المراجع الداخلي. 6
 الموافقة على الخطة السنوية الخاصة بأعمال المراجعة الداخلية. 7
 تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن ترشيح مراجع الحسابات. 8
 استعراض نتائجها.االتفاق على نطاق عمل المراجع وخطة المراجعة السنوية و 9

 إبقاء العالقة مع المراجع قيد المراقبة. 10
 تقييم فعالية عملية المراجعة. 11
  مراقبة مدى التزام المجموعة بالقوانين واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. 12

  التواصل مع مجلس اإلدارة 

في اللجنة إلى مجلس يقوم رئيس اللجنة برفع تقاريرعن المستجدات وأهم المواضيع التي نوقشت 
  اإلدارة.

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

  2017األنشطة الرئيسية خالل السنة المنتهية في ديسمبر 

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

  التقارير المالية -أ

الجوهرية للقوائم المالية للمجموعة بأن تكون التقارير والحسابات عادلة يتمثل أحد المتطلبات 
ومتوازنة ومفهومة. قامت اللجنة ومن ثم مجلس اإلدارة بالتحقق من عدالة ونزاهة وشفافية القوائم 

  من خالل التالي:وذلك المالية 

ارة مع ابداء الرأي مراجعة القوائم المالية الربعية والسنوية للمجموعة وعرضها على مجلس اإلد 1
  والتوصيات.

التحقق من السياسات والتقديرات المحاسبية فيما يتعلق بالمسائل الجوهرية الواردة في القوائم  2
 المالية.

  
 المراجعة الداخلية -ب

تلعب المراجعة الداخلية دورا هاما في تقييم فعالية نظم الرقابة الداخلية من خالل برنامج المراجعة 
ييم المستمر للمخاطر في المجموعة. فيما يلي األنشطة الرئيسية التي قامت بها والذي يقوم بالتق

  اللجنة خالل السنة:
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  تعيين مراجعين داخليين. 1
  . 2017مناقشة واعتماد خطة المراجعة الداخلية لعام  2
  مراجعة األعمال التي قام بها المراجعين الداخلين وفقا للخطة المعتمدة. 3
أن اإلجراءات التصحيحية الالزمة وإدارة المخاطر بناء على توصيات تقديم المشورة لإلدارة بش 4

  المراجع الداخلي.

يهدف برنامج المراجعة الداخلية السنوي الى تقديم برنامج يشمل تقييم فعالية السياسات والعمليات 
 والمخاطر. حيث اشرفت اللجنة على فريق المراجعة الداخلية على مدار العام وتأكدت من استمرار

  إستقاللية المراجعين الداخليين.

وبناء على توصيات المراجعة الداخلية أوصت اللجنة اإلدارة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسين 
انظمة الرقابة الداخلية وفقا الحتياجات العمل وأفضل الممارسات. عالوة على ذلك، وجهت اللجنة 

الساخن لتمكين أصحاب المصالح من اإلدارة إلى وضع سياسة اإلبالغ عن المخالفات والخط 
  اإلبالغ عن حاالت عدم اإلمتثال واإلنحراف عن الممارسات القائمة واإلنتهاكات األخالقية.

 المحاسب القانوني -ت

بالرغم من اهمية استمرارية وثبات جودة المراجعة ، اال أن اللجنة تدرك النقاش الدائر حول حركة 
سب القانوني مع الشركات التي يقوم بالمراجعة فيها. ال سوق المراجعة وطول فترة عالقة المحا

 توجد التزامات تعاقدية تقيد اختيار مراجع حسابات مختلف.

قامت اللجنة بتقييم االستقاللية لمراجع الحسابات. حيث اقترحت اللجنة على مجلس اإلدارة أن 
  مومية السنوي.يوصي المساهمين بدعم تعيين مكتب إرنست ويونغ في اجتماع الجمعية الع

  :وباإلضافة إلى ذلك، فإن اللجنة

قامت بالتحقق من استقاللية المحاسب القانوني وموضوعيته ونزاهته وفعالية أعمال المراجعة  1
  .مع مراعاة القواعد والمعايير ذات الصلة

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

 
 االلتزام -ث

 
  تأكدت من التزام المجموعة بالقوانين واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة. 1
راجعت نتائج المراجعين الداخليين فيما يتعلق بحاالت عدم االلتزام في العمليات التشغيلية  2

  للمجموعة.
مراعاة أنظمة حوكمة الشركات الخاصة بهيئة اطلعت على ممارسات الحوكمة للمجموعة مع  3

  .السوق المالية وأفضل الممارسات
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  حضور االجتماعات 

وذلك وفقا  2018يلتزم جميع أعضاء اللجنة باالجتماع أربع مرات على األقل في السنة ابتداء من 
  .لميثاقها

قامت اللجنة  . باإلضافة إلى ذلك،2017حيث عقد أعضاء اللجنة اجتماعين حضورياً خالل عام 
بمراجعة القوائم المالية الربع السنوية وغيرها من األمور األخرى عن طريق التمرير. كما قامت 

  بالتفاعل المنتظم مع اإلدارة والمراجعين الداخليين.

  2017ديسمبر  31القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

، ترى اللجنة أن 2017ديسمبر  31المنتهية في بعد مراجعة اللجنة للقوائم المالية السنوية للسنة 
  القوائم المالية ،من كافة النواحي الجوهرية، تمتثل لجميع االنظمة ذات الصلة.

ديسمبر  31حيث أوصت اللجنة مجلس اإلدارة باعتماد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 
2017.  

عدد االجتماعات خالل عام   طبيعة العضوية  األسم  
  ) اجتماعين2م (2017

  االجتماع األول

  م1/2/2017

  االجتماع الثاني

  م1/11/2017
عبد الرحمن خالد   - 1

  الدبل
للجنة والمستقيل بتارخ  –الرئيس السابق 
  م2/4/2017

√  ×  

باسم عبد هللا عبد   - 2
  الرحمن عالم

  √  √  الحالي رئيس اللجنة –غير تنفيذي 

  √  √  خبرة المالية والمحاسبيةله من ال - مستقل  مفضل عباس علي  - 3
خليل عبد محمد   - 4

  الرزاق دهلوي
  √  ×  م24/4/2017عضو اللجنة منذ  - مستقل

 والمستقيل بتاريخ - المجلسمن خارج  تنفيذي  محمد إلياس مؤمن  - 5
  م24/4/2017

√  ×  

  لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة نتائج المراجعة السنويةوفيما يلي أهم  -ج 
العمالء والمستندات المطلوب تقديمها من  البياناتبالحصول على رة التزام موظفي المواقع ضرو -1

ً الراغبين في استئجار السيارات لمدة قصيرة األجل نظراً لعدم التزام  العقد شروط منهم ب بعضا
 أو سرقتها في بعض الحاالت.بعض محتوياتها  السيارة أو إتالف إعادةكالتأخير في 

مستحقة تابعة من قسم التحصيل بالشركة على العمالء المتأخرين في سداد المتأخرات الالم استمرار -2
 .للشركة عن تأجير السيارات

الناتجة عن الصيانة الدورية للسيارات عملية بيع قطع الغيار المستعملة  ضرورة ضبط وإحكام -3
 .الصيانة  مراكزب
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 قطع الغيار الجديدة.زيادة تكلفة صيانة السيارات نتيجة الزيادة في أسعار  -4
ضرورة التأكيد على موظفي المواقع من حفظ عقود العمالء بأماكن آمنه ومخصصة لذلك لما لهذا  -5

 اإلجراء من أهمية كبيرة في حفظ حقوق الشركة لدى الغير.
ضرورة ضبط وإدارة عمليات صرف قطع الغيار من مستودعات الشركة وذلك لتالفي نسب العجز  -6

 نسب المسوح بها والمتعارف عليها.التي قد تزيد عن ال
خل ورش الشركة لتالفي عمليات صرف الزيوت من الخزانات المعدة لها دا ضرورة التدقيق في -7

 نسب العجز والتي قد تزيد عن النسب المسموح بها.
مراجعة المبالغ المستحقة والمتأخرة عن السداد من قبل بعض العمالء من الشركات والتي تزايدت  -8

 ل هذا العامنسبتها خال
  .رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة -د

وبناء على توصيات المراجعة الداخلية أوصت اللجنة اإلدارة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسين 
انظمة الرقابة الداخلية وفقا الحتياجات العمل وأفضل الممارسات. عالوة على ذلك، وجهت اللجنة 

دارة إلى وضع سياسة اإلبالغ عن المخالفات والخط الساخن لتمكين أصحاب المصالح من اإل
  اإلبالغ عن حاالت عدم اإلمتثال واإلنحراف عن الممارسات القائمة واإلنتهاكات األخالقية.

  
  لجنة المكافآت  والترشيحات: ثانياً:

ر دمج أعمال المكافآت م استمرا2/11/2017أقر مجلس اإلدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ 
والترشيحات بلجنة واحدة دون الفصل بينهما وبالتالي استمرت لجنة المكافآت والترشيحات كماهي 

ُ لنص المادة ( ) من الئحة حوكمة 7) فقرة (50دون الفصل في أعمالها إلى لجنتين وذلك طبقا
  .الشركات

ردة بالئحة حوكمة الشركات الجديدة وقد تم التصديق على الئحة علم اللجنة طبقاً للتعديالت الوا
  م.11/12/2017وذلك باجتماع الجمعية العامة المؤرخ في 

  أوالً:أهداف اللجنة
وضع سياسات المكافآت والعضوية بمجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية بالشركة واإلشراف  -1

 والتأكد من تطبيق هذه السياسات.

خطط للتعاقب على المناصب والتطوير المستمر وتدريب القيام بالمراجعة واإلشراف على تنفيذ  -2
 أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين التنفيذيين.

اإلشراف على تصميم نظام برنامج إدارة األداء واألجور وكيفية تنفيذه والتأكد بأن األجور تتماشى  -3
في مجال أعمالها ومتابعة األداء ومراقبة مع سياسات الشركة وبرامجها واستراتيجياتها بعيدة المدى 
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حزمة المكافآت المطبقة ومقارنتها بالمكافآت المنافسة في السوق وخطط الحفاظ على الموظفين 
 الموهوبين .

تولى مسؤلية التقييم باإلضافة إلى مراقبة األداء سواء بالنسبة ألعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة  -4
 الموارد البشرية. التنفيذية واإلشراف على سياسات

 اإلشراف على عملية الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية . -5

 ثانياً: ضوابط وإجراءات عمل اللجنة
  

خالل السنة  اجتماعينبصفة دورية على أال تقل اجتماعاتها عن  كافآت والترشيحاتتجتمع لجنة الم -1
  شهر.بمعدل اجتماع واحد كل ستة أ المالية للشركة

أن تعقد اجتماعات استثنائية حسب ما تقتضيه الضرورة كما يحق  كافآت والترشيحاتيجوزللجنة الم -2
لرئيس اللجنة أو أغلبية األعضاء الدعوة لعقد اجتماع استثنائي وفقاً لما تقتضيه الحاجه. ويكتمل 

  النصاب القانوني الجتماع اللجنة عند حضور أغلبية أعضائها.

اجتماعات اللجنة كتابة من قبل رئيس اللجنة أو من يفوضه من أعضاء اللجنة  توجه الدعوة لحضور -3
أو أمين السر قبل مدة كافية من موعد االجتماع. كما يتم تزويد أعضاء اللجنة بجدول أعمال 

 االجتماع والوثائق الالزمة قبل فترة كافية من موعد االجتماع.

 أحد أعضائها لترأس االجتماع. في حالة تعذر حضور رئيس اللجنة يجوز له تفويض -4

في حال تعذر حضور العضو لالجتماع أصالة يتم بذل الجهد الكافي لتمكين العضو من الحضور  -5
وفي هذه الحالة يكون ) Conference Callمن خالل االستعانة بوسائل االتصال الحديثة ( 

  حضور العضو بمثابة الحاضر أصالة.

أصالة يجوز للعضو إنابة عضواً أخر من أعضاء اللجنة اإلنابة : في حال تعذر حضور العضو  -6
نيابة عنه وال يجوز لعضو اللجنة (الحاضر أصالة) أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور 

 .ذات االجتماع

التصويت: يكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية اصوات  -7
يس اع وعند تساوي األصوات يرجح الرأي الذي فيه رئاألعضاء الحاضرين والممثلين في االجتم

 .اللجنه أو من يفوضه باالجتماع

يقوم أمين سر اللجنة بتوثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات  -8
ومداوالت وتوثيق توصيات اللجنة ونتائج التصويت وحفظها في سجل خاص ومنظم وبيان أسماء 
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ن والتحفظات التي أبدوها وتوقيع هذه المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين األعضاء الحاضري
 وأمين السر وتحفظ تلك المحاضر ضمن وثائق الشركة.

على أمين السر إرسال محاضر االجتماعات لألعضاء لتوقيعها خالل ثالثة ايام عمل من تاريخ  -9
سبعة ايام عمل من تاريخ االجتماع ويلتزم األعضاء بمراجعة المحضر والتوقيع عليه خالل 

االستالم وفي حالة وجود أي مالحظات من قبل أي من األعضاء عليه تدوين مالحظته مع التوقيع 
 وعلى اللجنة مناقشة هذه المالحظة باجتماعها القادم.

 يتابع مجلس اإلدارة أعمال واداء اللجنة من خالل التقارير الدورية التي ترفع إلى مجلس اإلدارة. -10

ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أمين سر اللجنة وأعضاء اللجنة ال يحق  -11
حضور اجتماعاتها إال إذا طلبت اللجنة االستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته أو بناًء على 

 دعوة مسبقة لحضور االجتماع.

أن يتجر في أحد فروع  ال يجوز لعضو اللجنة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو -12
 النشاط الذي تزاوله.

يلتزم عضو اللجنة بما يلتزم به عضو مجلس اإلدارة بالمحافظة على أسرار الشركة وال يجوز  -13
ألعضاء اللجنة أن يذيعوا إلى المساهمين أو إلى الغير ما أطلعوا عليه بسبب مباشرتهم لعملهم 

 الضرر الذي قد يترتب على ذلك.باللجنة وإال وجب عزلهم ومساءلتهم بالتعويض عن 

أن يحافظ على الكفاءة الالزمة لمزاولة األعمال المنوط به تنفيذها ومواكبة التطورات الحديثة ذات  -14
 العالقة بأعمال المنشأة.

أن يفصح لمجلس اإلدارة عن العمليات التي تمت بينه وبين الشركة وطبيعة العالقة وذلك وفق ما  -15
األطراف ذوي العالقة وأن يفصح عن العالقة التي تربطه بمجلس اإلدارة  يتطلبه معيار العمليات مع

  والمدراء التنفيذيين بالشركة.

  مهام اللجنة:ثالثاً:
المكافآت والترشيحات بمسؤوليات مراجعة وتقييم المكافآت وكذلك تحديد ضوابط تختص لجنة 

ر للمجلس عن اعمالها بصفة دورية. الترشيح لمجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية وتقديم تقاري
  وفيما يلي أهم اختصاصات اللجنة:

 المهام والمسؤوليات فيما يتعلق بالمكافآت: -أ
س  -1 وضع سياسات واضحة للتعويضات والمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجل

زز تحف ا يع ايير األداء وبم ع مع ى م ا يتماش ركة بم ة بالش از اإلداري واإلدارة التنفيذي ز الجه ي
ات  ع المتطلب ة م ات متوافق ذه السياس ون ه د أن تك ب التأك زة. ويج وادر المتمي ى الك ة عل والمحافظ
رض  تم ع ة. وي ة السوق المالي م هيئ وائح ونظ ول ركات  ام الش ا بنظ وص عليه ة المنص النظامي
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 العتمادها.هذه السياسات على مجلس اإلدارة لمناقشتها تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة 
دى  -2 يم م آت وتقي ات المكاف ة لسياس ة الدوري آت والمراجع ام المكاف ذ نظ ى تنفي ة عل راف والمتابع اإلش

 فعاليتها في تحقيق أهدافها.
ان  -3 ة وبي ة العام رار الجمعي اً لق ة طبق آت المطبق توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكاف

 أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
دب التوص -4 س والعضو المنت يس المجل يهم رئ ا ف ية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة (بم

ات  اً لسياس ركة وفق ذيين بالش ار التنفي ه وكب ة من ان المنبثق ر المجلس)واللج ين س ه وأم م تعيين إن ت
 المكافآت المعتمدة.

ة  -5 ك الحوافز طويل ي ذل ا ف ذي بم رئيس التنفي آت ال ة لمكاف ديم التوصية والمراجع وقصيرة األجل وتق
 توصياتها بشأن ذلك إلى مجلس اإلدارة.

رى  -6 ا األخ ة والمزاي آت المالي ة للمكاف ايير العام وص المع ذي بخص رئيس التنفي يات ال ة توص مراجع
 لكبار التنفيذيين وموظفي الشركة والتأكد من مطابقتها لسياسة المكافآت.

ة ا -7 ات المالي يل التعويض ن تفاص اح ع ن اإلفص د م س اإلدارة التأك اء مجل ركة ألعض دفعها الش ي ت لت
نهم  ى أن يكون من بي ى التعويضات عل وخمسة من كبار التنفيذيين بالشركة الذين يحصلون على أعل
ة  ة حوكم د الئح اً لقواع س اإلدارة طبق ر مجل ك بتقري ركة وذل الي للش رئيس الم ذي وال رئيس التنفي ال

 لخصوص.الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بهذا ا
افية أو  -8 ودات إض ل مجه س اإلدارة مقاب اء مجل ن أعض ى اي م افية إل آت إض ع مكاف ي دف ر ف النظ

ى  وص عل ذا الخص ة به ية اللجن رض توص ا العضو وع وم به رى يق ة  أخ ارية أو فني دمات استش خ
 المجلس العتمادها.

ة ه -9 ارير المراجع ع تق آت ورف ام المكاف تقلة لنظ نوية مس ة س راء مراجع ن إج د م س التأك ى مجل ذه إل
 اإلدارة.

ي الشركة -10 آت ف ة نظام المكاف س اإلدارة بمراجع ب من مجل ى طل اًء عل القيام على أساس سنوي أو بن
ل مع سياسات  ى المدى القصير والطوي والسياسات المرتبطة به والتأكد من توافق هذه السياسات عل

  السياسات. المخاطر ورفع توصيات مناسبة إلى المجلس بشأن تعديل وتحديث هذه
  :ترشحاتالمهام والمسؤوليات فيما يتعلق بال -ب
اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة واإلدارة التنفيذية  -1

 وممثلي الشركة في الشركات التابعة.
لب المراجعة الدورية بشكل سنوي لهيكل وتشكيل مجلس اإلدارة والتوصية بإجراء تغييرات إن تتط -2

األمر مع المراجعة السنوية للمتطلبات الالزمة للمهارات أو الخبرات لعضوية المجلس واإلدارة 
التنفيذية وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية المجلس وشغل وظائف اإلدارة 

 التنفيذية بما في ذلك تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال المجلس.
بسجل دائم يحتوي على معلومات حول مؤهالت ومهارات أعضاء مجلس اإلدارة وذلك االحتفاظ  -3

لمتابعة المهارات اإلضافية المطلوبة لتمكين  .المجلس من القيام بمهامه
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وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار  -4
 التنفيذيين.

 حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.وضع اإلجراءات الخاصة في  -5
التأكد من تنفيذ برامج تدريبية لجميع اعضاء المجلس تتعلق باالحتياجات التطويرية التي يتم إقرارها  -6

 والتي تتماشى مع أنشطة العمل.
المالية بالنسبة  التأكد عل اساس سنوي من استقاللية اعضاء المجلس ولجانه وفقاً لقواعد هيئة السوق -7

 لألعضا المستقلين.
التأكد على اساس سنوي من اتباع اإلجراءات المفروضة في حالة وجود تعارض مصالح بالنسبة  -8

 ألعضاء مجلس إدارة الشركة وشركاتها التابعة.
وضع اإلجراءات الخاصة في حال وجود مركز شاغر ضمن عضوية مجلس اإلدارة أو كبار  -9

 التنفيذيين.
جوانب القوة والضعف في مجلس اإلدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة تحديد  -10

 الشركة من خالل:
اقتراح آليات الزمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنوياً من خالل مؤشرات  -أ

إدارة المخاطر وكفاية قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة وجودة 
أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها. على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع 

 مصلحة الشركة.
مساعدة المجلس في مسؤولياته في اتخاذ الترتيبات الالزمة للحصول على تقييم جهة خارجية  -ب

 تقييم.مختصة ألدائه كل ثالث سنوات واإلشراف على عملية ال
تقديم توصيات للمجلس في حال شغور أحد مقاعد عضوية اي من لجان المجلس بتعيين أعضاء  -11

 جدد عند الحاجة.
 دراسة ومراجعة توصية الرئيس التنفيذي الخاصة بتعيين أو إنهاء خدمة كبار التنفيذيين. -12
فة عامة وللمجلس دراسة ومراجعة خطط التعاقب اإلداري أو اإلحالل الوظيفي للشركة بص-13

 والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين بصفة خاصة.
توفير مستوى مناسب من التدريب والتعريف لألعضاء الجدد في المجلس واللجان عن مهام -14

 الشركة ومنجزاتها بما يمكنهم من أداء أعمالهم بالكفاءة المطلوبة.
التنفيذي والرئيس المالي ومدير عام  التوصية إلى المجلس وتسمية المرشحين لمهام الرئيس -15

 المراجعة الداخلية ومدير عام المخاطر.
مساعدة مجلس اإلدارة في وضع ومراجعة الهيكل التنظيمي للشركة والنموذج التشغيلي الذي  -16

  ينظم العالقة بين الشركة األم وشركاتها التابعة.
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  أعضاء اللجنة

  ثالثة التالية أسماؤهم:تتألف اللجنة الحالية من األعضاء ال

 اسم العضو المنصب صفة العضوية
  األستاذ/ أسامه سعد الحداد رئيس اللجنة مستقل

  الدكتور/ باسم عبد هللا عالم عضو اللجنة غير تنفيذي
  أ/ فواز عبد هللا دانش عضو اللجنة الرئيس التنفيذي

  نة:خالل الس لمكافآت والترشيحات التغيرات التي طرأت على لجنة ا

ً للجنة بدالً من الدكتورباسم عالم  -عضو مجلس اإلدارة المستقل–تعيين أ/ أسامه الحداد  -1 رئيسا
وذلك بناًء على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ الرئيس السابق حيث أنه كان عضواً غير تنفيذي 

 من الئحة حوكمة الشركات. 51طبقاً لنص الفقرة (ب) من المادة م 16/4/2017
 اسم عالم بعضوية اللجنة.استمرار د/ ب -2
  م.19/4/2017قرار المجلس بقبول استقالة عضو اللجنة أ/عبد الرحمن الدبل بتاريخ  -3

  م2017خالل عام  ثالثة اجتماعاتخالل هذا العام  المكافآت والترشيحاتعقدت لجنة 

  ات) اجتماع3م (2017عدد االجتماعات خالل عام   طبيعة العضوية  األسم  
  االجتماع األول

  م8/1/2017

  االجتماع الثاني

  م16/2/2017

االجتماع الثالث 
  م17/10/2017

باسم عبد هللا عبد   - 1
  الرحمن عالم

الرئيس السابق  - غير تنفيذي
  والعضو الحالي

√  √  √  

العضو المستقيل  - مستقل  عبد الرحمن الدبل  - 2
  م19/4/2017بتاريخ 

√  √  ×  

رئيس اللجنة من  - مستقل  أسامه سعد الحداد  - 3
  م16/4/2017تاريخ 

×  ×  √  

ليس عضواً - عضو اللجنة  فواز عبد هللا دانش  - 4
  بالمجلس

√  √  √  

  
  اإلدارة التنفيذية للشركة: - ج-13

اإلدارة التنفيذية للشركة دون حصر التأكد من التقيد بسياسات مجلس اإلدارة  مسؤولياتوتتمثل 
وضع ومستوى نمو الشركة وربحيتها  تقديم المقترحات الهادفة إلى رفعووتطبيقها على أكمل وجه 

  تحديد الموظفين المؤهلين واالحتفاظ بهم.ووتطبيق الخطط التشغيلية والميزانيات التقديرية 
شركة وتتكون باقي دانش الرئيس التنفيذي لل عبد هللا ويرأس اإلدارة التنفيذية للشركة أ/ فواز

ي ومدير إدارات مبيعات ومشتريات المالي للمجموعة والمستشار القانون أعضائها من الرئيس
والتسويق اإلقليمي ومديرالعمليات اإلقليمي ومدير مخاطر وأعمال التدقيق  اإلقليمي السيارات

  الداخلي ومديري المناطق اإلقليمية للشركة (الغربية الوسطى والشرقية).
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اساتها ومعايير الجودة وحرصاً من الشركة دائماً على مراقبة األداء والتأكد من االلتزام بتطبيق سي
  تعتمد الشركة على خطة اجتماعات مختلفة ومتنوعة زمنياً ومكانياً لإلدارة التنفيذية.

  نوعياتها:لونوضح في التالي خطة هذه االجتماعات طبقاً 
مديري مدراء المناطق ووبعضوية في المركز الرئيسي للشركة : وهي تتم أسبوعيةاجتماعات -1

تابعة األداء أوالً بأول ويتم هذا االجتماع أسبوعياً ويتم تنفيذ توصياته داخل كل اإلدارات المختلفة لم
إقليم طبقاً لتوجهات وسياسات الشركة مع رفع تقارير شهرية من مديري المناطق إلى اإلدارة العليا 

  عن نتائج أعمالهم.
تابعة أداء كافة : وهذه االجتماعات تتم برئاسة رئيس مجلس اإلدارة لمربع سنوية اجتماعات-2

المركز المناطق المختلفة بشكل عام وخطط الشركة لكل منطقة للربع التالي وتتم بالتناوب في 
 الدمام). _الرياض_لكل منطقة (جدة  أو اإلقليمي الرئيسي

: ويتم هذا االجتماع مرة واحدة بنهاية السنة المالية لمراجعة النتائج السنوية سنوية اجتماعات_ 3
  خطط الشركة للعام المقبل. واعتمادقضي للعام المن

  
  المدفوعات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين: -14

ً لنص المادة  وتاريخ  3من نظام الشركات الجديد لصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 76طبقا
اً من الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذ لما ورد بالباب الثانيهـ وطبقاً 28/1/1437

لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية 
ً لالئحة حوكمة الشركات  هـ 16/1/1438) وتاريخ 2016-127-8بموجب القرار رقم ( وطبقا

) وتاريخ 2017-16-8الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (
بتعديل السياسات  المكافآت والترشيحاتفقد قامت لجنة م 13/2/2017هـ الموافق 16/5/1438

ولجانه واإلدارة التنفيذية وتم التصديق عليها من قبل المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
  .م 11/12/2017الجمعية العامة للشركة والتي انعقد بتاريخ 

  
عتمدة بموجب قرار الجمعية العامة سياسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية والم

  م 11/12/2017هـ الموافق 23/3/1439لمساهمي الشركة والتي انعقدت بتاريخ 
تم إعداد سياسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية بالشركة المتحدة  أوالً: مقدمة:

ً لنص الفقرة ( حوكمة الشركات الصادرة ) من الئحة 61) من المادة (1الدولية للمواصالت تطبيقا
هـ الموافق 16/5/1438) وتاريخ 2017-16-8عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (

  م.13/2/2017

  ثانياً: الغرض من السياسة

تهدف هذه السياسة إلى اتباع معايير واضحة لتحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان 
متطلبات نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية كما تهدف وكبار التنفيذيين بالشركة في ضوء 

هذه السياسة إلى استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها بما يرتبط باألداء مما يساهم 
  في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح المساهمين.
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  ثالثاً: المعايير العامة للمكافآت

كات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية تختص لجنة دون اإلخالل بأحكام نظام الشر
الترشيحات والمكافآت بالتوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار 

  التنفيذيين بالشركة وفقاً للمعايير التالية:

 أن تتناسب المكافآت مع نشاط الشركة وتنسجم مع استراتيجية الشركة وأهدافها. -1

يكون الغرض من المكافآت تحفيزي بغرض  حث أعضاء المجلس ولجانه وأعضاء اإلدارة أن  -2
التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل ومن ذلك مثالً ربط الجزء المتغير من 

 المكافآت باألداء على المدى الطويل.

لمنوطة بشاغلها والمؤهالت العلمية تحدد المكافآت بناًء على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات ا -3
 والخبرات العملية والمهارات ومستوى األداء.

 يجب أن تنسجم المكافآت مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة. -4

عند وضع المكافآت يجب األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد المكافآت مع  -5
 ر مبرر للمكافآت والتعويضات.تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غي

أن تكون المكافآت كافية بشكل مناسب الستقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها مع  -6
 عدم المبالغة فيها.

يتم إعداد المكافآت للتعيينات الجديدة وخاصة من كبار التنفيذيين بالشركة بالتنسيق مع لجنة  -7
 الترشيحات والمكافآت.

ت مكافآة أعضاء مجلس اإلدارة من حيث المقدار وذلك طبقاً لمعايير الخبرة يجوز أن تتفاو -8
واالختصاص والمهام المنوط بها العضو تنفيذها وعدد الجلسات التي يحضرها واستقاللية العضو 
وغيرها من االعتبارات األخرى التي تضعها لجنة المكافآت والترشيحات كالمراجعة السنوية ألداء 

اإلدارة التنفيذية وأعضاء اللجان كأحد المعايير الهامة لتحديد المكافآت الخاصة أعضاء المجلس و
 بكل منهم.

يتم إيقاف صرف المكافآة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت بناًء على معلومات غير دقيقة قدمها  -9
الوضع  عضو مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو عضو أي من لجان المجلس وذلك لمنع استغالل

 الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
في حال إقرارا منح أسهم في الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو موظفي   -10

الشركة سواء كانت إصداراً جديداً أو أسهم اشترتها الشركة يتم ذلك طبقاً إلجراءات محددة وتحت 
وبما يتوافق مع النظام األساسي للشركة ونظام توصية وإشراف لجنة الترشيحات والمكافآت 

  الشركات ولوائح هيئة السوق المالية.
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 رابعاً: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

مكافآة أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة المتحدة الدولية للمواصالت مبلغ معين أو بدل حضور عن  -1
ويجوز الجمع بين أثنتين أو أكثر  الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية أو نسبة من األرباح

من هذه المزايا وبما ال يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وفقاً للجدول المضمن بهذه 
 السياسة وأي تعديالت تطرأ على هذا الجدول الحقاً ويتم إعتمادها وفقاً لألنظمة.

عن جلسات المجلس ومن  تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من مكافأة سنوية إضافة إلى بدل حضور  -2
من  45) من صافي األرباح المتبقية بعد توزيع النسب الواردة بالمادة %10نسبة التزيد عن (

) خمسمائة ألف لایر لكل عضو. على أن يكون 500,000بحد أقصى ( النظام األساسي للشركة و
 استحقاق هذه المكافآة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو. 

ن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه يجب أ -3
أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا وأن 
يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير 

ل فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات أعما
 التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة. 

يجب أن تكون مكافآة عضو مجلس اإلدارة عادلة ومتناسبة مع اختصاصاته واألعمال والمسؤوليات  -4
س إدارة باإلضافة إلى األهداف المحددة من قبل المجلس والمراد التي يقوم بها ويتحملها كعضو مجل

 تحقيقها خالل السنة المالية.
 يجب أن تكون المكافآة مبنية على توصية لجنة المكافآت والترشيحات. -5
 .لشركة وحجمها وخبرة أعضاء المجلستناسب المكافآة مع القطاع الذي تعمل به ا -6
الستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم أن تكون المكافآة كافية بشكل معقول  -7

  واإلبقاء عليهم.
 يجوز أن تتفاوت مكافآة أعضاء مجلس اإلدارة طبقاً للمعايير الواردة بهذه السياسة. -8
يجب أال تكون مكافآة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين نسبة من األرباح التي تحققها الشركة أو أن  -9

 ر أو غير مباشر على ربحية الشركة.تكون مبنية بشكل مباش
إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس اإلدارة بسبب عدم حضوره   -10

ثالثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع فال يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة 
  تي صرفت له عن تلك الفترة.التي تلي آخر اجتماع حضره ويجب عليه إعادة جميع المكافآت ال

يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافآة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من  -11
قبل الجمعية العامة أو مقابل اي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية إضافية 

ن يحصل عليها بصفته عضواً في يكلف بها في الشركة وذلك باإلضافة إلى المكافآة التي يمكن أ
ً لنظام الشركات والنظام األساسي  مجلس اإلدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس اإلدارة وفقا

 للشركة ونظم هيئة السوق المالية.
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  خامساً: مكافآت أعضاء اللجان:

من  يحدد ويعتمد مجلس اإلدارة مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة منه وبدالت الحضور وغيرها -1
 االستحقاقات األخرى بناًء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.

تكون مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة من مكافآة سنوية عبارة عن مبلغ مقطوع  -2
ً لما هو موضح  باإلضافة إلى بدالت حضور اإلجتماعات وغيرها من االستحقاقات األخرى طبقا

 ياسة.بالجدول المرفق بهذه الس
مكافآت أعضاء لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناًء على توصية  -3

 مجلس اإلدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت.
المنبثقة من مجلس اإلدارة  -اللجنة / اللجان-وفي كل األحوال ال يجوز أن تزيد مكافآت عضو  -4

عن الحد األقصي  - إذا كان عضو بالمجلس-دارةباإلضافة إلى مكافآته عن عضوية مجلس اإل
ألف لایر وذلك باستثناء عضو  500المسموح لمكافآت أعضاء المجلس طبقاً لنظام الشركات وهو 

لجنة المراجعة فيجوز أن تزيد إجمالي مبالغ المكافآت المخصصة له عن عضويته بلجنة المراجعة 
  وعضويته بمجلس اإلدارة عن هذا الحد.

  
  مكافآة اإلدارة التنفيذية:سادساً: 

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة الرواتب لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وخطط 
وبرنامج الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناًء عل توصية اإلدارة التنفيذية وتشمل مكافآت 

  اإلدارة التنفيذية اآلتي:
 فعه بنهاية كل شهر ميالدي).راتب أساسي (يتم سداده بشكل شهري ود -1
بدالت وتشمل على سبيل المثال ال الحصر بدل السكن , بدل المواصالت , , بدل الهاتف , بدل  -2

 المحروقات,.............إلخ.
 مزايا تأمين طبي للموظف ولعائلته. -3
 مكافآة سنوية مرتبطة بمؤشرات األداء وفقاً للتقييم السنوي بهذا الخصوص. -4
قصيرة األجل المرتبطة باألداء االستثنائي والخطط التحفيزية طويلة األجل مثل  الخطط التحفيزية -5

 برامج األسهم (إن وجدت).
 مكافآت سنوية ثابتة لطبيعة عمل بعض التخصصات بالشركة. -6
 الحوافز المرتبطة بالمبيعات. -7
 مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال ال الحصر تذاكر سفر سنوية, أجازة سنوية. -8
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  عأً: معايير مكافآة اإلدارة التنفيذيةساب
  يتم تحديد مكافآت موظفي الشركة وكبار التنفيذيين بها طبقاً للمعايير التالية:

يراعي في تحديد وتعديل الراتب األساسي لموظف الشركة هو قدراته وكفاءته المهنية وتاريخه  -1
 المهني بالشركة طوال خدمة عمله. 

ً يتم تحديد رواتبهم بقرار من الرئيس التنفيذي بالنسبة لموظفي الشركة الجدد  -2 أو المعينين حديثا
 للشركة وفقاً لسياسة الشركة المتبعة في التوظيف.

بالنسبة للمكافآت الثابتة سواء كانت مبلغ مقطوع أو نسبة معينة من المبيعات فيتم تحديدها واعتمادها  -3
 لحوافز الداخلية.والتصديق عليها من قبل الرئيس التنفيذي وفقاً للوائح ا

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سنوية لرواتب موظفي الشركة ورفع توصياتها للرئيس  -4
 التنفيذي للشركة.

يتم تحديد المكافآت السنوية المرتبطة باآلداء من قبل لجنة المكافآت والترشيحات وذلك طبقاً  -5
 لتوصيات وتقارير الرئيس التنفيذي ومديري اإلدارات.

النسبة لكبار التنفيذيين فيجب أن يتم اعتماد الخطط والبرامج التحفيزية المحددة لهم وكذلك تعديل ب -6
 الرواتب  والمزايا اآلخرى من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.

% من الراتب االساسي 25يتم تحديد بعض البدالت كنسبة من الراتب األساسي كبدل السكن بنسبة  -7
 %.10وبدل المواصالت بنسبة 

يترك لإلدارة التنفيذية اتخاذ  القرار في طريقة صرف البدالت المقررة للموظفين وذلك بعد اعتماد  -8
 الرئيس التنفيذي.

يحصل بعض موظفي الشركة بناًء على طبيعة عملهم على مزايا عينية مثل توفير سيارة وذلك طبقاً  -9
ص ويتم التصديق على توفير للشروط والمعايير الموضوعة من قبل إدارة الشركة بهذا الخصو

سيارة لموظفي الشركة من قبل الرئيس التنفيذي. وفي حالة حصول اي من موظفي اإلدارة التنفيذية 
 بالشركة على سيارة ال يستحق بدل المواصالت.

بعض من البدالت األخرى كبدل المحروقات وبدل الهاتف يترك للرئيس التنفيذي تقديرها والغائها -10
 تمادها وفقاً لسياسة داخلية واضحة بإدارة الموارد البشرية.أو إعادة اع

بالنسبة لكبار التنفيذيين بالشركة فيتم عرض البدالت المستحقة لهم واعتمادها من قبل لجنة -11
 الترشيحات والمكافآت.

بالنسبة لتذاكر الطيران فتصرف لموظفي الشركة غير السعوديين وعائلتهم بحد أقصى زوجة -12
مرة واحدة في السنة على الدرجة االقتصادية وذلك للموظفين المتعاقدين مع الشركة وطفلين 

بامتيازات عائلية. أما بالنسبة للموظف المتعاقد دون امتيازات عائلية فيستحق تذكرة واحده له هو 
 فقط.

والبرامج  يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط-13
  التي توصي بها لجنة المكافآت والترشيحات.
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  ثامناً: أحكام عامة:
ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند مكافآة أعضاء المجلس في اجتماع الجمعية  -1

 العامة للمساهمين.
رير تقوم الشركة باإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالتق -2

السنوي لمجلس اإلدارة وفقاً للضوابط والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة 
 السوق المالية.

 يستحق عضو مجلس اإلدارة المكافآة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة. -3
ن سر يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واللجان من قبل أمي -4

  المجلس على أن يتم اعتماد أمر صرفها من قبل رئيس مجلس اإلدراة.
  تاسعاً: المكافآت المقررة ألعضاء المجلس واللجان

يجوز مراجعة المكافآت السنوية والبدالت المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اللجان بناء 
علقة باألداء ومن ثم أخذ موافقة على توصية لجنة المكافآت والترشيحات في ضوء المتغيرات المت

  الجمعية العامة للمساهمين على ذلك.
  عاشراً:مصروفات ومزايا أخرى

تتحمل الشركة تكاليف التنقل للسفر واإلقامة بجدة  ألعضاء المجلس وأعضاء اللجان المقيمين خارج 
  جدة.

تنفيذية في حالة عقد تتحمل الشركة كافة تكاليف إقامة وتنقل أعضاء المجلس واللجان واإلدارة ال
  االجتماع خارج مدينة جدة.

  حادي عشر: أحكام ختامية ( النشر والنفاذ والتعديل)
يعمل بما جاء في هذه السياسه ويتم االلتزام بها من قبل الشركة بدًء من تاريخ اعتمادها من قبل 

جمهور والمساهمين الجمعية العامة للمساهمين ويتم نشرها على موقع الشركة اإللكتروني لتكمين ال
وأصحاب المصالح من اإلطالع عليها. وتعدل حسب الحاجة أو بصفة دورية من قبل لجنة المكافآت 
والترشيحات وتعرض هذه التعديالت من قبل اللجنة على مجلس اإلدارة الذي يقوم بدراسة هذه 

  التعديالت ويوصي بها للجمعية العامة للمساهمين التخاذ القرار حيالها..

  العادية الثامنة.غير م بناء على قرار الجمعية 11/12/2017يخ االعتماد:  تار
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 ثانياً: األعضاء غير التنفيذيين
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لایر سعودي. ومع ذلك فقد وافق رئيس مجلس  1،604،612٪ من األرباح قبل الزكاة بمبلغ 1)ويحق لرئيس مجلس اإلدارة الحصول على 1*(
  .لایر سعودي عن المستحق له 401,153لایر سعودي، أي أقل بمقدار  1،203،459٪ فقط منها، أي ما يعادل 75على الحصول على اإلدارة 
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  من مكافأت وبدالت وليست هناك أية مبالغ نظير  لایر 307,500إجمالي المبالغ المستحقة لألعضاء المستقلين

  أعمال استشارية لألعضاء المستقلين.
 عد خصم المبالغ التي تنازل عنها الرئيسبذلك و لایر 3,325,959 إجمالي المبالغ المستحقة لألعضاء غير التنفيذيين 

 لایر نظير أعمال استشارية لرئيس المجلس. 1,300,000وشاملة مبلغ 
  لایر.  3,633,459م 2017إجمالي المبالغ المستحقة ألعضاء المجلس خالل عام 
 لس الحالي أعضاء تنفيذيين.ال يوجد بتشكيل المج 
  لایر مكافآة أمين سر مجلس اإلدارة وهو من غير أعضاء مجلس اإلدارة. 41,500يضاف إلى ما ذكر أعاله مبلغ  

  مكافآت كبار التنفيذيين

  م 7201) من كبار التنفيذيين بالشركة لعام 5ثانياً: مكافآت ومخصصات (
  كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي خالل بلغت إجمالي المبالغ التي حصل عليها خمسة من

  لایر. 5,304,331مبلغ وقدره  ومكافآتوبدالت  م كأجور2017عام 

  بلغت مخصصات مكافآة نهاية الخدمة لخمسة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي حتى
 .لایر  5,709,286م مبلغ وقدره 31/12/2017

  من ضمنهم  ومخصصات مكافآة نهاية الخدمة لخمسة من كبار التنفيذيين لمكافآت والبدالتالرواتب واإجمالي مبالغ
 لایر. 11,013,617 مبلغ م 2017الرئيس التنفيذي والرئيس المالي خالل عام 

   

كبار التنفيذيين بالشركة وعددهم خمسة  مكافآت تفاصيل  البيان
  ي والرئيس الماليبما فيهم الرئيس التنفيذ

  لایر  4,237,331  الرواتب
  لایر 1,067,000  البدالت

  تأمين سيارة للنقل   أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى
  لایر 5,709,286  مكافآت نهاية الخدمة
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  مكافآت أعضاء اللجان

المكافآت الثابتة (عدا بدل  
 حضور الجلسات)

 المجموع بدل حضور الجلسات

 ء لجنة المراجعةأعضا
  لایر 204,000 لایر 4000 لایر 200,000 باسم عبد هللا عالم- 1
  لایر 204,000 لایر 4000 لایر 200,000 مفضل عباس علي- 2
  لایر 152,000  لایر 2000  لایر 150,000  خليل عبد الرزاق الدهلوي- 3

  لایر 560,000  لایر 10,000  لایر 550,000  اإلجمالي
  

 لایر بدل حضور عن كل جلسة. 2000الف لایر باإلضافة إلى  200لمراجعة مكافآة سنوية قدرها يستحق عضو لجنة ا 

  م وبالتالي 2017% منها حيث أنه التحق باللجنة خالل شهر أبريل 75تم تحديد نسبة من مكافآة العضو خليل الدهلوي تقدر بـ

 .م2017لم تصرف له المكافآة كاملة عن عام 

 أية مبالغ أو مكافآت عن أو عضو اللجنة السابق / محمد إلياس مؤمن الدبل  خالد السابق أ/ عبد الرحمن لم يتقاض رئيس اللجنة
من عضوية اللجنة لم تكن هناك اية مكافآت مخصصة ألعضاء اللجنة  ماباللجنة حيث أنه وحتى تاريخ استقالته ماعضويته

  سوى للعضو مفضل عباس علي.

 م.31/12/2017ي عضو من أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات وعددهم ثالثة حتى لم يتقرر اي مكافآت أو بدالت أل 
  باالستمرار في دمج أعمال المكافآت وال يوجد سوي لجنتي المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات بعد أن أقر المجلس

 والترشيحات في لجنة واحدة.
  لایر 560,000من مكافآت مبلغ م المستحق ألعضاء اللجان بالشركة 31/12/2017وبالتالي حتى. 
 .ومن الممكن مستقبالً أن يقر مجلس اإلدارة مكافآت ألعضاء لجنة المكافآت والترشيحات 
 ة قويرى مجلس اإلدارة أن المبالغ الموضحة بعاليه كمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه وكبار التنفيذيين متطاب

ة العامة للشركة وال يوجد أي انحراف عيي تم اعتمادها من قبل الجمومتوافقة مع سياسة المكافآت المعمول بها والت
 بها.المكافآت متطابقة تماماً لما ورد  وأن,ةجوهري في تقدير المكافآت عن هذه السياس
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وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم  أ-51
  لشركةدين افي أسهم أو أدوات 

  
اسم من تعود له   تسلسل

المصلحة أو األوراق 
التعاقدية أو حقوق 

  االكتتاب

صافي   نهاية العام   بداية العام
  التغيير

  مالحظات  نسبة التغيير
عدد 

  األسهم
أدوات 

  الدين
أدوات   عدد األسهم

  الدين

عبد اإلله عبد هللا محمود   - 1
  زاهد

% 16.6  4757  ال يوجد  33,302  ال يوجد  28545
  من أسهمه.

تم إضافة اسهم المنحة بعد زيادة 
ل بواقع سهم لكل ستة رأس الما

  اسهم.
  1500 عبد الرحمن خالد الدبل  - 2

  
% 16.6  250  ال يوجد  1750  ال يوجد

  من أسهمه.
تم إضافة اسهم المنحة بعد زيادة 

ل بواقع سهم لكل ستة رأس الما
  اسهم.

% 16.6  555  ال يوجد  3886  ال يوجد  3331  فهد يوسف محمود زاهد  - 3
  من أسهمه

تم إضافة اسهم المنحة بعد زيادة 
ل بواقع سهم لكل ستة رأس الما

  اسهم

  388,724  أسامه سعد محمد الحداد  - 4
  

% 16.6  64,787  ال يوجد  453,511  ال يوجد
  من أسهمه

تم إضافة اسهم المنحة بعد زيادة 
ل بواقع سهم لكل ستة رأس الما

  اسهم

عبد باسم عبد هللا   - 5
  الرحمن عالم

% 16.6  555  ال يوجد  3886  ال يوجد  3331
  من أسهمه

تم إضافة اسهم المنحة بعد زيادة 
ل بواقع سهم لكل ستة رأس الما

  اسهم

وفاء هاشم يوسف   - 6
  زواوي

% 16.6  555  ال يوجد  3886  ال يوجد  3331
  من أسهمه

تم إضافة اسهم المنحة بعد زيادة 
ل بواقع سهم لكل ستة رأس الما

  هماس

  139869  خالد عبد هللا خالد الدبل  - 7
  

% 51.8-   72,481-   ال يوجد  67,388  ال يوجد
  من أسهمه

تم إضافة اسهم المنحة بعد زيادة 
ل بواقع سهم لكل ستة رأس الما

  اسهم

  
  

  بيان بعدد باألسهم أو الحصص المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بالشركات التابعة ب-15
باسم عبد هللا عالم حصة نقدية بشركة الجذور الراسخة للنقليات  /يمتلك عضو مجلس اإلدارة د

) حصة قيمة الحصة 12,500المحدودة إحدى الشركات التابعة .وعدد الحصص التي يمتلكها (
  ) من رأسمال الشركة.%1.25) لایر تمثل نسبة (1,250,000) لایر بقيمة (100الواحدة (

لتابعة مملوكة ألي عضو من أعضاء مجلس ا الشركةب أخرى وال توجد أي أسهم أو حصص
  .اإلدارة

  األسهم أو الحصص الخاصة بكبار التنفيذيين ج -15
أسهم بالشركة أو بأي شركة تابعة  أيكبار التنفيذيين بالشركة وزوجاتهم وأوالدهم القصر ال يمتلك 

  .وليس لهم أي مصلحة أو حقوق خيار واكتتاب تعود لهم
ص (عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين) أبلغوا الشركة بها ال يوجد أسهم مملوكة ألشخا

  م7201عام ) من قواعد التسجيل واإلدراج أو أي تغيير فيها خالل 45بموجب المادة (
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بيان باألرباح الموزعة على أعضاء مجلس اإلدارة طبقاً لنسب ملكيتهم بتاريخ إقرار توزيع  د-15
على السهم طبقا لقرار الجمعية غير العادية بتاريخ  1.25م بواقع  2016األرباح لعام 

  م19/4/2017
  
عدد األسهم المملوكة   اسم عضو مجلس اإلدارة  م

بتاريخ إقرار توزيع 
  األرباح

إجمالي مبلغ األرباح 
م 2106الموزعة عن عام 

  لایر عن السهم) 1.25(
  رال 35603.75 28,483  عبد اإلله عبد هللا زاهد  1
                                  رال 1875  1,500  من خالد الدبلعبد الرح  2
  رال 4163.75  3331  فهد يوسف زاهد  3
رال  3331  أسامه سعد الحداد  4 4163.75  
ال  3331  باسم عبد هللا عالم  5 ر 4163.75 
ال  3331  وفاء هاشم زواوي  6 ر 4163.75 
  لرا 49201.25 39361  خالد عبد هللا الدبل  7

  لایر 103,335  اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

 
  :حوكمة الشركة – 61

ً لالئحة حوكمة الشركات والصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ( - 8طبقا
درة م بناًء على نظام الشركات الصا13/2/2017هـ الموافق 16/5/1438) وتاريخ 2017- 16

م 28/12/2017هـ فقد أقر مجلس اإلدارة بتاريخ 28/1/1437وتاريخ  3بالمرسوم الملكي رقم م/
باعتماد تعديالت نظام الحوكمة الجديد للشركة بما يشملة ويتضمنه من سياسات ولوائح داخلية 
ً لمستجدات ومتطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق  بالشركة تم تعديلها طبقا

المالية. والجدير بالذكر أن الشركة وبناًء على التعميم الصادر من هيئة السوق المالية برقم صادر 
م قد قامت بملء النموذج 19/12/2017هـ الموافق 1/4/1439وتاريخ  7/5/6904/17ص/

ة والذي يهدف إلى بيان مدى التزام الشركة بعدد من متطلبات الحوكمة. وقد تم إجاب المرفق بالتعميم
م طبقاً للوضع المطبق بالشركة بتاريخه حيث أنه 20/12/2017الهيئة بارسال هذا النموذج بتاريخ 

بذلك التاريخ لم يكن قد صدر بعد قرارمجلس اإلدارة باعتماد نظام الحوكمة الجديد بالشركة والذي 
يكن قد تم بعد يحتوي على العديد من السياسات واللوائح طبقاً لمتطلبات الئحة الحوكمة والتي لم 

  تعديلها أو تحديثها بتاريخ إرسال النموذج.
وحيث أن إدارة الشركة تعمل حالياً على دراسة بعض السياسات األخرى والتي من متطلبات الئحة 
الحوكمة وتعكف على تحديث ما كان مطبق منها بالشركة أو استحداث لوائح وسياسات جديدة عن 

ع أهداف الشركة باتباع أعلى معايير الشفافية والحرص على اتباع المطبقة حالياً وذلك بما يتوافق م
  أفضل الممارسات.
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  ويحتوي نظام الحوكمة المحدث بالشركة على السياسات واللوائح التالية
ة العامة للمساهم   1   الئحة الجمع
  الئحة عمل مجلس اإلدارة  2
ت مجلس اإلدارة ولجانه و اإلدارة التنف  3 اف اسة م ةس   ذ
  الئحة عمل لجنة المراجعة  4
حات  5 ش ت و ال اف   الئحة عمل لجنة الم
مجلس اإلدارة  6 ة  اسات ومعاي و إجراءات العض   س
ة  7   الئحة اإلفصاح والشفاف
ثمار  8   الئحة االس
ــــع األراح  9   الئحة توز

ام  10 ة واإلل ة الداخل   الئحة الرقا
اسة إدارة المخاطر  11   س
الغس    12 جراءات اإل   اسات و
ال  13 افحة االحت جراءات م اسات و   س
ات  14   الئحة مراجع الحسا
م العالقة مع اصحاب المصالح  15 اسة تنظ   س
م تعارض المصالح  16 اسة تنظ   س
قواعد السوق  تداول األسهم  17 ام  اسة اإلل   س
ة  18 ذ ات المفوضة إ اإلدارة التنف اسة الصالح   س
  ميثاق السلوك المه   19

  
  

وتطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق أ -16
  المالية باستثناء األحكام الواردة أدناه

  أسباب عدم التطبيق  نص المادة/ الفقرة   رقم المادة/ الفقرة
العامة تنعقد الجمعية جمعية المساهمين/   ج /13

مجلس اإلدارة وعلى مجلس  بدعوة من
اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية 
إلى االجتماع إذا طلب ذلك مراجع 
الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من 

% على 5المساهمين تمثل ملكيتهم 
يجوز و س مال الشركةأاألقل من ر

لمراجع الحسابات دعوة الجمعية إلى 
رة االنعقاد إذا لم يدعهما مجلس اإلدا

ً من تاريخ طلب  خالل ثالثين يوما
  مراجع الحسابات.

ورد بهذه الفقرة حيث أن ما  طبق جزئياً 
 2017الجمعيات التي عقدت خالل عام 

وعددها ثالثة جمعيات تمت بدعوة مجلس 
اإلدارة وتؤكد الشركة أنها لم تتلق طلباً من لجنة 
المراجعة أو مراجع الحسابات أو عدد من 

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

  



 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

72

  
  

  أسباب عدم التطبيق  نص المادة/ الفقرة   رقم المادة/ الفقرة
يجب اإلعالن عن جمعية المساهمين/  د /13

موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانه 
وجدول أعمالها قبل الموعد بعشرة ايام 
على األقل وتنشر الدعوة في الموقع 

للسوق والموقع اإللكتروني اإللكتروني 
للشركة وصحيفة يومية توزع في 
المنطقة التي يكون فيها مركز الشركة 

  الرئيس.

التزمت الشركة بما ورد بنص هذه المادة 
بخصوص الدعوة الجتماعات الجمعية العامة 

م تم عقد عدد ثالث جمعيات 2017خالل عام 
وعند اإلعالن عن الجمعية األولى والثانية 

لشركة باإلعالن على موقع السوق اكتفت ا
االلكتروني وموقع الشركة االكتروني دون 
النشر بصحيفة يومية وذلك بناًء على موافقة 

مسؤلي وحدة الحوكمة بالهيئة. بالنسبة لالجتماع 
الثالث فقد تم نشر الدعوة طبقاً لما ورد بهذه 

  المادة
على جدول أعمال الجمعية العامة/   (أ) /14

ة عند إعداد جدول أعمال مجلس اإلدار
الجمعية أن يأخذ في االعتبار 
الموضوعات التي يرغب المساهمون 
في إدراجها. ويجوز للمساهمين الذين 

) على األقل من أسهم %5يملكون (
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 أسهم 5ون على األقل لكمن مساهمين يم
  الشركة إضافة موضوع أو أكثر.

  

عوارض االستقالل/ أن يتقاضى مبالغ   8ج//20
مالية من الشركة عالوة على مكافآة 
 عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه

% 50) لایر أو 200,000تزيد عن (
من مكافآته في العام السابق التي 
تحصل عليها مقابل عضوية مجلس 

  اإلدارة أو اي من لجانه أيهما أقل.

ال تنطبق حيث أن العضو المستقل بالمجلس 
يحصل على مكافآة سنوية ثابتة قدرها 

لایر بخالف بدل الحضور عن  100,000
لایر  2500اجتماع مجلس اإلدارة بواقع 

للجلسة الواحدة وهذه المكافآت ثابتة طوال فترة 
المجلس الحالية وبالتالي المبالغ المالية 

المجلس المستقلين ال تنافي المخصصة ألعضاء 
أو تتعارض مع االستقاللية طبقا لنص المادة 

  8ج//20
عوارض االستقالل/ أن يكون قد   10- ج/  20

أمضى ما يزيد على تسع سنوات 
أو منفصلة في عضوية مجلس متصلة 

  إدارة الشركة.

حيث أنها فقرة  لن تعمل الشركة بهذه الفقرة
خالل الدورة ئحة الحوكمة طبقاً لالاسترشادية 

بحيث أنه قد تم إعداد اللوائح  الحالية للمجلس
الداخلية للشركة الخاصة بمجلس اإلدارة أو 
سياسات العضوية بالمجلس دون التطرق إلى أن 

المجلس لمدة تسع سنوات أو يزيد العضوية ب
تكون من عوارض االستقاللية وعليه فإن مدة 
العضوية بمجلس إدارة الشركة ألكثر من تسع 

ر عارض من عوارض استقاللية سنوات ال تعتب
  العضو خالل دورة المجلس الحالية.
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  أسباب عدم التطبيق  نص المادة/ الفقرة   رقم المادة/ الفقرة
ن قبيل المصلحة النافية ال تعد م  د/20

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 

لشركة مع عموم المتعاقدين ا
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.

الوظائف األساسية لمجلس   (أ) 1  /22  
ة الشاملة اإلدارة/وضع االستراتيج

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 

ث سياسة تشمل خطط الشركة حالياً على تحدي
وسياسات واستراتيجيات وأهداف الشركة 

الرئيسة حيث أن هذه النقاط من ضمن مهام 
  المجلس ولكن لم يتم دمجها بسياسة واحدة.

اإلشراف على اإلدارة التنفيذية/ وضع   1 /25
  السياسات اإلدارية والمالية الالزمة

حيث أنه يتم حالياً تحديث السياسات المالية 
ة ودمجها بسياسة واحدة ولم يتم االنتهاء واإلداري

  من إعدادها بعد.
اإلشراف على اإلدارة التنفيذية/ وضع   25/8

  خطط التعاقب على إدارة الشركة
يتم حالياً تحديث الخطط الخاصة بالتعاقب على 

  إدارة الشركة ولم يتم االنتهاء منها بعد.
أمين سر مجلس اإلدار/تنظيم سجل   9- 37/3

ضاء مجلس اإلدارة إفصاحات أع
واإلدارة التنفيذية وفقاً لما نصت عليه 

  من الئحة الحوكمة. 92المادة 

كافة إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية يتم حفظها بأرشيف خاص بالشركة 

وجاري تحديث سجل خاص بتجميع بيانات هذه 
  االفصاحات وتدوين اية تعديالت عليه.

ذه المادة استرشادية لم يتم تطبيقها حيث أن ه  التقييم  41
بالكامل 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 

  لمجلس واإلدارة التنفيذية.ألعضاء ا

  
  
  



 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

74

  
  

  أسباب عدم التطبيق  نص المادة/ الفقرة   رقم المادة/ الفقرة
قيام رئيس مجلس اإلدارة بإبالغ   46/3

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 وفقاً للضوابط التي 
يقرها على أن يتم التحقق من هذه 

  األعمال بشكل سنوي.

ال تنطبق حيث أنه ال يوجد أي من أعضاء 
مجلس اإلدارة يزاول أعمال منافسة للشركة 

. أما بالنسبة طوال دورة المجلس الحالية 
مجلس للتحقق من منافسة للضوابط التي يقرها ال

عضو المجلس ألعمال الشركة فهناك ضوابط 
موضوعة بنظام حوكمة الشركة وبسياسة 
تعارض المصالح خاصة باإلجراءات المتبعة 
حال مزاولة عضو مجلس اإلدارة ألعمال 
منافسة وسيتم مستقبالً عمل هذه الضوابط بشكل 

  مستقل بقرار من مجلس اإلدارة.
لمراجعة/ يجب أن يكون تكوين لجنة ا  ب/54

  رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقالً.
هذه الفقرة استرشادية وبالتالي غير مطبقة حالياً 
حيث أن رئيس لجنة المراجعة عضو مجلس 

  إدارة غير تنفيذي.
حدوث تعارض بين لجنة المراجعة   56

/بخصوص تعيين  ومجلس اإلدارة
  المراجع الخارجي وعزله وتحديد أتعابه

طبق حيث أنه ال يوجد تعارض بين ال تن
وقرارات مجلس  توصيات لجنة المراجعة

اإلدارة بخصوص استمرار تعيين مكتب 
  تعابه.أالمراجع الخارجي وتحديد 

ال تقل أاجتماعات لجنة المراجعة/   أ/57
اجتماعات خالل  4اجتماعتها عن 

  السنة المالية للشركة.

م 2017تم عقد اجتماعين فقط للجنة خالل عام 
وبالنسبة للفترات اآلخرى مثل النتائج الربعية تم 
عرض المستندات المطلوب اتخاذ توصيات فيها 
من قبل اللجنة على األعضاء منفردين وقامت 
اللجنة باتخاذ قرارتها بالتمرير للفترات التي 

  تعذر فيها اجتماع أعضاؤها.
ترتيب تقديم الملحوظات/ على لجنة   58

ح للعاملين في المراجعة وضع آلية تتي
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 
نة وذلك بمراجعة سياسات وإجراءات قبل اللج

واإلبالغ المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة من 
ضمن سياسات حوكمة الشركة علماً بأن لجنة 
المراجعة قد أوصت للمجلس بتقريرها النهائي 

  الخط الساخن لتمكين أصحاب المصالحضع وب
من اإلبالغ عن حاالت عدم اإلمتثال واإلنحراف 

  .واإلنتهاكات األخالقيةعن الممارسات القائمة 
إجراءات الترشيح/ يجب أن يفوق عدد   ب/66

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 
ءات ان سياسات العضوية وإجرالشركة حيث أ

الترشيح للمجلس لم تتطلب أن يكون عدد 
المرشحين لمجلس اإلدارة أكبر من المقاعد 

  المتوافرة.
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  أسباب عدم التطبيق  نص المادة/ الفقرة   رقم المادة/ الفقرة
تشكيل واختصاصات واجتماعات لجنة   70,71,72المواد 

  المخاطر
س لديها لجنة غير مطبقة حيث أن الشركة لي

مخاطر وإنما إدارة داخلية للمخاطر .وهذه المادة 
استرشادية ومن الممكن مستقبالً أن يقوم 

  المجلس بتشكيل هذه اللجنة.
تحفيز العاملين من خالل:تشكيل لجان   85

لالستماع آلرائهم أو برامج منح 
العاملين اسهم أو إنشاء مؤسسات 

  اجتماعية

غير مطبق  استرشادية وما ورد بها مادة
لشركة وإنما تقوم الشركة ببرامج تحفيزية با

  أخرى للعاملين ومن خالل آليات مختلفة.

المسؤولية االجتماعية/ تضع الجمعية   87
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.

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

اً حيث أن بالشركة أرشيف كامل مطبقة جزئي  إفصاح اعضاء مجلس اإلدارة  92
يحفظ كافة إفصاحات اعضاء المجلس واإلدارة 

السجل الخاص  تحديثالتنفيذية وجاري 
  باإلفصاحات.

يكون اإلفصاح الوارد في هذه المادة   ب/93
في تقرير مجلس اإلدارة وفقاً للجداول 

  المرفقة.

حيث تم اإلفصاح بتقرير مجلس كلياً لم تطبق 
 عن مكافآت أعضاء مجلس تفصيلياً  اإلدارة

اإلدارة وأعضاء اللجان طبقاً للجداول المرفقة 
مكافآت خمسة من بالئحة الحوكمة أما بالنسبة ل

كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من 
الرئيس التنفيذي والرئيس المالي للشركة  مضمنه

ً لقرار  بشكل إجماليفقد تم اإلفصاح عنها  طبقا
 - 35 - 1المالية رقم ( مجلس هيئة السوق

كما وأنه م.26/3/2018) وتاريخ 2018
الجدول الخاص باإلفصاح عن مكافآت كبار 

) من الئحة 1التنفيذيين المحدد في الملحق (
ً بموجب التعميم  الحوكمة أصبح استرشاديا

وتاريخ  7/5/2396/18الصادر رقم ص/
  م29/3/2018

غير مطبقة حيث لم يقم المجلس  مادة استرشادية  تشكيل لجنة حوكمة الشركات  95
بتشكيل لجنة حوكمة وإنما يتم متابعة تنفيذ نظام 
الحوكمة من قبل اإلدارة التنفيذية وبمراقبة 

قبالً تشكيل هذه تمجلس اإلدارة ومن الممكن مس
  اللجنة من قبل المجلس.
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تثمار مثل نظام وقد قامت الشركة بدراسة كافة النظم المعدلة الصادرة عن وزارة التجارة واالس
م وعملت على 2017خالل عام  يةاللوائح الصادرة عن هيئة سوق المال تعديالت الشركات وكذلك

جبة النفاذ وقامت باتخاذ كافة اإلجراءات المطلوبة طبقاً توفيق أوضاعها طبقا للتعديالت الوا
يد أو تعديل اللوائح للمواعيد النظامية مثل تعديل النظام األساسي ليتطابق مع نظام الشركات الجد

 المطلوبة طبقاً لالئحة حوكمة الشركات أو تشكيل اللجان.
  

  وبناًء عليه فقد التزمت الشركة بالمتطلبات النظامية ومنها:
م خالل المواعيد النظامية وذلك بموقع 2017لتزام بنشر النتائج المالية الربع السنوية من عام اإل -1

  تداول.
ن هيئة السوق المالية والئحة عقاً لقواعد التسجيل واإلدراج الصادرة إعداد تقرير مجلس اإلدارة وف -2

خر التعديالت الواردة بنظام الشركات الجديد والضوابط واإلجراءات وآ الجديدةحوكمة الشركات 
التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة والصادرة عن هيئة 

 .السوق المالية
لتزام بصيغة اإلعالنات التي حددتها هيئة السوق المالية ومواعيد نشر المعلومات الجوهرية طبقاً اإل -3

 لتعليمات الهيئة الخاصة بإعالنات الشركات.
قام أعضاء مجلس اإلدارة بتعبئة وتوقيع التعهدات واإلقرارات ونماذج اإلفصاح المطلوبة من قبل  -4

 هيئة السوق المالية.
 . ق التعديالت التي تقرها هيئة السوق المالية على الئحة حوكمة الشركاتااللتزام بتطبي -5
 تائج االجتماع فور انتهائه.نإرسال محضر اجتماع الجمعية العامة للهيئة وإعالم السوق مباشرة ب -6
لمجلس بعد اعتماد هذه الطريقة تصويت التراكمي في اختيار المرشحين لعضوية ااستخدام طريقة ال -7

 العادية األولى الختيار أعضاء مجلس اإلدارة. بالجمعية غير
إعداد نظام حوكمة خاص بالشركة بما يتفق وقواعد الئحة حوكمة الشركات والنظم واللوائح  -8

 .األخرى الصادرة عن الهيئة
 .تعديل النظام األساسي للشركة بما يتوافق مع تعديالت نظام الشركات الجديد  -9

جلس اإلدارة والئحة عمل لجنتي المراجعة والمكافآت المكافآت والعضوية بم سياساتتعديل  -10
 .والترشيحات واعتمادها من قبل الجمعية العامة وتعيين لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة

التصديق على تحديث العديد من السياسات واللوائح الداخلية طبقاً لالئحة الحوكمة الجديدة والعمل  -11
  منها بعد. على استيفاء ما لم يتم االنتهاء

  : وقواعد التسجيل واإلدراج قرار مجلس اإلدارة حسب متطلبات نظام الحوكمةإ-71
أصدرتهما هيئة السوق المالية  لتانحيث أن قواعد التسجيل واإلدراج والئحة حوكمة الشركات ال

 يؤكدان على ضرورة اإلفصاح في التقرير السنوي لمجلس اإلدارة عن جميع البنود المطلوبة وفقاً 
تتم اإلشارة إلى لنموذج التقرير السنوي المعد من قبل الهيئة. وفي حال عدم انطباق أي من فقراته 

عن اإلفصاحات التي تمت  )8صاح (فمع التوضيح في نموذج اإل وأسباب ذلك ذلك في هذا التقرير
  . بالتقرير أو التي لم تتم واسباب ذلك

) يقر بأن السعودية ولية للمواصالت (بدجتبناء عليه فإن مجلس إدارة الشركة المتحدة الد
ما قامت الشركة  ىعنها مت باإلفصاحالمواضيع التالية ال تنطبق على الشركة ويلتزم المجلس 

  بتطبيقها.
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من جهة خارجية لتقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه وإنما تتم ية وسائل ألم يعتمد مجلس اإلدارة على  -1
 كافآت الترشيحات.عملية التقييم من قبل لجنة الم

لم توص لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي بالشركة حيث أن الشركة قامت بتعيين مكتب  -2
 متخصص يقوم بأعمال المراجعة الداخلية.

 ال يوجد اي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس اإلدارة بشأن تعيين مراجع -3
لجنة ومجلس اإلدارة بشأن استمرار تعيين المراجع الحسابات بل أن هناك اتفاق بين توصيات ال

 الخارجي للشركة.
ال يوجد أي اختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن  -4

  م2017خالل عام  مراجعة وتقييم القوائم المالية للشركة
قة أو أي توقعات معلنة نتائج السنة السابيلية عن شغليست هناك أية فروقات جوهرية في النتائج الت -5

 صافي األرباح.التغير في وقد تم االفصاح بهذا التقرير عن النتائج الماليه وأسباب  من الشركة
ال يوجد أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس  -6

) من قواعد 45كة بتلك الحقوق بموجب المادة (اإلدارة وكبار التنفيذيين واقربائهم) أبلغوا الشر
 م.2017التسجيل واإلدراج وأي تغيير في تلك الحقوق خالل عام 

في أسهم أو  وأقربائهمكبار التنفيذيين لوحقوق اكتتاب تعود  وأوراق تعاقدية ال توجد أي مصلحة -7
عضاء مجلس وقد تم توضيح حركة األسهم المملوكة ألأو أي شركة تابعة  أدوات دين الشركة
واألسهم التي لهم مصلحة فيها كذلك ما يملكه عضو مجلس اإلدارة من م 2017اإلدارة خالل عام 

 . نسبة في إحدى الشركات التابعة
أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق وأي أوراق مالية تعاقدية  ليست هناك أدوات دين قابلة للتحويل -8

 م.2017مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة خالل عام 
 أو أوراق مالية تعاقدية أوليست هناك أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل  -9

 م.2017مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها الشركة أو منحتها خالل عام 
بلة ي أدوات دين قامن جانب الشركة أو أي من شركاتها التابعة أل لغاءإشراء أو  وألم يتم استرداد  -10

 سواء من الشركة أو من شركتها التابعة. لالسترداد ولم يتم شراء أية أوراق مالية مدرجة
لم يتم عقد أي اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي  -11

 ةمجلس اإلداررئيس باستثناء  م2017أو في أي من شركاتها التابعة خالل عام  راتب أو عوض
لایر سعودي. ومع ذلك  1،604،612٪ من األرباح قبل الزكاة بمبلغ 1الحصول على  الذي يحق له

، أي ما يعادل ن مكافآته٪ فقط م75فقد وافق رئيس مجلس اإلدارة على الحصول على 
فقد تنازل عن  لایر سعودي عن المستحق له 401,153لایر سعودي، أي أقل بمقدار  1،203،459

 .المقررة له من األرباح لصالح الشركة جزء من مكافآته
 م.2017ال يوجد أي اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح لعام  -12
 لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية. -13
قبل نهاية الفترة لم يكن هناك أي توصية من قبل مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني للشركة  -14

المعين من أجلها. حيث أنه تم التجديد لمكتب المراجع الخارجي أرنيست ويونج بموجب قرار 
ألف لایر  611م مقابل 2017خالل عام  وشركتها التابعة الجمعية العامة لمراجعة حسابات الشركة

 لمكتب إرنيست ويونج كمراجع خارجي للشركة. لثويعتبر هذا هو العام الثا
يتم إبرام عقود أو اعمال بين الشركة أو إحدى شركاتها التابعة أو الزميلة وبين الرئيس التنفيذي لم  -15
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 .أو المدير المالي للشركة أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم
 فيها وكبار المساهمينأوكبار التنفيذيين أعضاء مجلس اإلدارة أوألم يتم إبرام اية عقود بين الشركة  -16

 . أو ألي شخص ذي عالقة بهم بعة أو الزميلةوبين شركاتها التا
ً من  -17 لم تقدم الشركة اي قرض ألي من أعضاء مجلس اإلدارة ولم تضمن أي قرض يبرمه أيا

 .األعضاء مع الغير
 أعضاء مجلس اإلدارة ليست لهم عضوية بمجالس إدارة شركات مساهمة أخرى. -18
لم تبرم اية (رحال) الشركة التابعة  تم توضيح تفاصيل المعلومات الخاصة بالقروض واالقرار بأن -19

م بل قامت بسداد دفعات القروض المستحقة خالل 2017خالل عام عقود للحصول على قروض 
 م.2015م عن العقود السابق التوقيع عليها خالل عام 2017عام 

 ال يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة. -20
 م.2017حة موظفي الشركة خالل عام ال يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصل -21
  وطبقاً لقواعد التسجيل واإلدراج يقر المجلس بما يلي: -22
 .أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح -1
  ونفذ بفاعلية.أن نظام الرقابة الداخلية قد أعد على أسس سليمة  -2
 أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.  -3

 
  لموقعة على الشركة:العقوبات ا   -81

م أعلنت هيئة السوق المالية على موقع تداول فرض غرامة مالية على الشركة 23/2/2016بتاريخ 
ألف لایر وذلك لمخالفة الفقرة (ج) من المادة الخامسة واألربعين من نظام السوق  100مقدارها 

مي الشركة عن العام م وخبر توزيع أرباح على مساه2014المالية لتسرب خبر صافي الربح لعام 
م وخبر زيادة راس مال الشركة عن طريق منح أسهم في موقع التواصل االجتماعي تويتر 2014
  م قبل تزويد الهيئة بهذه المعلومات والبيانات وإعالنها.19/1/2015بتاريخ 
ة عشرين من نظام السوق المالية فقد قدمت الشركاللنص الفقرة (هـ) من المادة الخامسة و وطبقاً 

م وأوضحت الشركة 28/2/2016تظلمها لمعالي رئيس هيئة السوق المالية من هذا القرار بتاريخ 
في تظلمها أنه لم يثبت تسريب الشركة أو من يمثلها من أعضاء مجلس اإلدارة أو من كبار 

خبار التنفيذيين ألية أخبار لدى أي جهة قبل إعالنها بموقع الهيئة كما لم يثبت تسريب الشركة ألية أ
ي أعلى مواقع التواصل االجتماعي ألي معلومة قبل اإلعالن عنها بموقع الهيئة بتداول كما لم يثبت 

صلة ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين او األشخاص المطلعين بالشركة بأي موقع ثبت 
  م.2104تسريبه ألي خبر خاص بنتائج عام 

يفيد رفض التظلم المقدم من  1/7/3127/16م ص/م وردنا خطاب الهيئة رق23/3/2016وبتاريخ 
  لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية. مالشركة وبالتالي يمكن للشركة التظلم من هذا القرار أما
األوراق المالية وتم قيد الئحة الدعوى ضد  وبالفعل تم إيداع التظلم أمام لجنة الفصل في منازعات

م وتحدد لنظرها أول جلسة بتاريخ 26/5/2016بتاريخ  137/37هيئة السوق المالية برقم 
م وطلبت الهيئة مهلة شهر للرد على الئحة دعوانا وبالفعل تقدمت الهيئة بمذكرة 10/8/2016

  ./25/8/2016م وقد قمنا بالرد على هذه المذكرة بتاريخ 17/8/2016جوابية بتاريخ 
ان الفصل في منازعات األوراق المالية م ورد تبليغ من االمانة العامة للج12/2/2017وبتاريخ 

  بقرار اللجنة برفض التظلم المقدم من الشركة عن قرار هيئة السوق المالية.
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الشركة بمذكرة استئناف أمام لجنة االستئناف في منازعات األوراق  تم تقدم20/3/2017وبتاريخ 
  المالية ضد قرار لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية. 

م تسلمت الشركة قرار لجنة االستئناف النهائي برفض تظلم الشركة وتأييد 10/7/2017 وبتاريخ
صبح قرار فرض الغرامة على الشركة أقرار لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية وعليه 

  نهائي.
سبل عالجها وتفادي وقوعها   الجهة الموقعة للمخالفة  أسباب المخالفة  العقوبة

  مستقبالً 
لتسرب خبر صافي الربح   الف لایر 100ية غرامة مال

م وخبر توزيع 2014لعام 
أرباح على مساهمي الشركة 

م وخبر 2014عن العام 
زيادة راس مال الشركة عن 
طريق منح أسهم في موقع 
التواصل االجتماعي تويتر 

م قبل 19/1/2015بتاريخ 
تزويد الهيئة بهذه المعلومات 

بالمخالفة  والبيانات وإعالنها
رة (ج) من المادة للفق

الخامسة واألربعين من نظام 
  السوق المالية

تم استنفاذ كافة طرق التظلم   هيئة السوق المالية
ً للنظم  من قرار الهيئة طبقا
واللوائح . ولدى الشركة 
سياسات داخلية خاصة 

وسائل  تحددباالفصاح 
وطرق اإلفصاح وكذلك 
سياسات تنظم االلتزام 

م تام باللوائح والنظم مع التزا
أعضاء مجلس اإلدارة  من

وكبار التنفيذيين وكافة 
المطلعين على القرارات 
  االستراتيجية بهذه السياسات.

  
وتوصيات  8120خطط  الموازنة التقديرية وخطة العام المالي الجديد أهم قرارات المجلس و -19

 .مجلس اإلدارة للجمعية العمومية
 . لایر للسهم الواحد 1.5 م بواقع2017المالي  امرباح عن العأبتوزيع  مجلس اإلدارة أوصى

الجيوسياسية بالمنطقة والتي قد وكما يعتقد مجلس اإلدارة أنه نظراً للظروف والمتغيرات االقتصادية 
م باالستثمارات التي 2017تؤثر على معدالت النمو المتوقعة للشركة فقد يكتفي المجلس خالل عام 

جياً أو داخلياً وأنه يكتفي باألنشطة التشغيلية الحالية للشركة مع تمت بالسنوات السابقة سواء خار
وضع كل الدعم للشركة التابعة الجذور الراسخة رحال والتي تحقق معدالت نمو وأن البحث عن 
الفرص االستثمارية سيكون بشكل أقل خالل الفترة القادمة نظراً للظروف واألوضاع الحالية وإعادة 

ت الخارجية للشركة ودراسة مدى جدواها وتأثيرها على نتائج الشركة واتخاذ النظر في االستثمارا
ً على مركز الشركة  إجراءات فورية في حالة عدم تحقق نتائج إيجابية من هذه االستثمارات حفاظا

  المالي. 
كما أن المجلس وضع خطة كاملة لبحث كيفية تسليم أعضاء المجلس بالدورة القادمة كافة متطلبات 

لياتهم بالشركة لضمان التعاقب اإلداري السلس بالشركة دون اية معوقات عالوة على اعتماد مسؤو
  آليات لتحديد مسوؤلياتهم وواجباتهم خاصة لألعضاء الجدد.

م كما أعد خطة 2018كما اعتمد مجلس اإلدارة خطة كاملة لمواجهة المخاطر المحتملة خالل عام 
ل ضريبة القيمة المضافة وكيفية التعامل معها مع العمل على لمواكبة القرارات الجديدة بالسوق مث

 م.2018تحقيق أرباح خالل عام 
ً أستحقق ويعتقد مجلس اإلدارة أنه طبقا للتقديرات والدراسات المالية أن الشركة  بإذن هللا  جيدة رباحا

  .م 2018تعالى خالل عام 
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  المخاطر-20
السعودية) ككيان اقتصادي تتعرض لبعض المخاطر  إن الشركة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت

من خالل طبيعة نشاطها التجاري كشركة تعمل بمجال النقل والذي قد يواجه العديد من المخاطر 
المتنوعة. إال أن الشركة تقوم بإدارة هذه المخاطر ومراقبتها عبر مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة 

يق العمل بالشركة والشركة التابعة حيث أن الشركة لها وإدارة المخاطر واإلدارة التنفيذية وفر
سياسات وخطط لتواجه بها هذه المخاطر وتعمل دائماً على تطوير نظام فعال إلدارة المخاطر 

  بالشركة.
مدت لمواجهة المخاطر المحتملة التي قد تواجه نشاطها وتعيق عملياتها تعاوحيث أن الشركة 

مو المتوقعة سياسة إلدارة المخاطر تعتمد على نظم وقواعد التشغيلية وتؤثر على معدالت الن
وإجراءات منظمة لمواجهة المخاطر المختلفة المصاحبة لنشاط الشركة كما أن الهدف من هذه 

صلة لتعريف إدارة المخاطر وقواعد تنظيمها وأن السياسة هو ضمان تفهم كافة األطراف ذات ال
فيما يتعلق بإدارة المخاطر المصاحبة لنشاط الشركة تكون هذه األطراف على وعي بمسؤلياتها 

وذلك في إطار العمل على تقويم وتحسين فاعلية الرقابة والتحكم الداخلي واتباع ضوابط حوكمة 
الشركة وأعلى معايير الشفافية بما يسمح بتحقيق معدالت نمو مرتفعة والتركيز األساسي إلدارة 

  الجتها.يدة هو التعرف عليها ومعدالمخاطر الج
  مبادئ سياسة إدارة المخاطر

  دارة المخاطر بالشركة على المبادئ التالية:إترتكن سياسة 
دارة المخاطر بالشركة على الشفافية أمام جميع األطراف ذات الصلة وفقاً إالشفافية: تعتمد سياسة  -1

اطر للقواعد المنظمة وضوابط الحوكمة بحيث يجب العمل على توفير المعلومات بخصوص المخ
الحالية والمستقبلية وتيسير الوصول إليها بحيث تساعد تلك المعلومات األفراد على اتخاذ القرارات 

 المالئمة في الوقت المالئم.
الموضوعية: تقوم أسس تقييم وإدارة المخاطر على الموضوعية من خالل وحدة المعالجة والمنهج  -2

العمل على أن تكون اإلدارات واألفراد  هداف والهيكل التنظيمي للشركة معاألللعمل على دعم 
ية مرسومة من لالمتعاملين مع المخاطر هم المفوضون بإدارة تلك المخاطر في إطار حدود داخ

دورياً باستخدام األساليب المهنية خالل إدارة متخصصة تعمل بخبراتها في مراجعة المخاطر 
 السليمة.

ان استقاللية اإلدارة المتخصصة لتحديد وتقييم االستقاللية: تعمل سياسة إدارة المخاطر على ضم -3
وإدارة المخاطر باستخدام أساليب مهنية سليمة بما يضمن عدم تدخل أية أطراف داخلية أو خارجية 

 عند تحديد وتقييم المخاطر.
طراف ذات الصلة من خالل الثقة: تعمل سياسة إدارة المخاطر بالشركة على كسب ثقة جميع األ -4

طراف ذات الصلة بأية تغيرات في أنواع المخاطر بما فيها ابعة واتصال باألبناء إجراءات مت
 مخاطر تعارض المصالح بين األطراف ذات الصلة .

الفاعلية: تقوم سياسة إدارة المخاطر بالشركة على استخدام األساليب الفعالة إلدارة المخاطر بغرض  -5
أفضل الممارسات لحماية مصالح جميع تحديد وتقييم وإدارة ومراجعة المخاطر بما يسمح ببناء 

باع تلك اإلجراءات بما يعكس المصداقية في بيانات وإجراءات إدارة تاألطراف من خالل إ
 المخاطر.
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المسؤلية: تعمل سياسة إدارة المخاطر على بيان حدود المسؤلية عن األعمال واألنشطة المختلفة  -6
يخصه بما يعمل على تحديد سلطات كل فرد  للشركة وتوزيعها على األطراف ذات الصلة كل فيما

 وبيان مهامه.
الرقابة النوعية الذاتية على نظم  والرقابة النوعية الذاتية: تقوم سياسة إدارة المخاطر على االتجاه نح -7

وقواعد وإجراءات عمليات إدارة المخاطر من خالل وضع قواعد للجودة الكلية لعمليات إدارة 
وإدارة المخاطر ومراجعة تلك المخاطر دورياً ووضع برنامج لذلك المخاطر من تحديد وتقييم 

 ضمن دليل إجراءات إدارة المخاطر بما يستهدف ضمان مصالح األطراف ذات الصلة.
 

  الخطوات الرئيسية لتطبيق سياسة المخاطر:
  تقييم المخاطر -2  تحديد المخاطر -1
  مراجعة المخاطر -4  إدارة المخاطر -3

  
  :جراءات التاليةوتتم هذه الخطوات طبقاً لإل

  تحليل الخطر -2  فحص الخطر -1
  وصف الخطر -4  تعريف الخطر -3
  والفرصالتهديدات  -إعداد تقارير الخطر -6  تقدير الخطر -5
  مواجهة الخطر -8  القرار.  -7
    المتابعة. -9

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

العالمية بانخفاض اسعار النفط مما قد يؤثر بشكل غير مباشر على قطاع النقل تأثر االقتصاديات  -1
 بشكل عام داخل المملكة العربية السعودية وقد يؤدي إلى انخفاض في معدالت التشغيل.

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

خاصة بالدول التي تعتمد الشركة بنسبة  سعر بعض العمالت األجنبية أمام اللایر السعوديرتفاع ا -3
قد مما  الصنع) والكورية كبيرة على أسطولها من السيارات المصنعة فيها (كالسيارات اليابانية

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

 التشغيلية.
 أنقد يخفض من إيرادات الشركة حيث مما بيع السيارات المستعملة  أسعارانخفاض مراقبة امكانية  -5

 الشركة تعتمد على هذا البند بجانب التأجير قصير وطويل األجل في إيراداتها.
ا قد يؤدي إلى انخفاض عائد عدم التزام بعض من مستأجري السيارات بسداد القيم اإليجارية مم -6

وقد  ويزيد من مستحقات الشركة لدى الغير وكذلك الطويل األجلإيرادات التأجير قصير األجل 
 يكون لعدم تمكن الشركة من تحصيل مبالغ كبيرة من الذمم المدينة أثر سلبي على نتائج عملياتها.

بالمملكة قد يؤدي إلى زيادة في  وخاصة إيجار المواقع بالمطارات العقاراتإيجار  ارتفاع أسعار -7
 .وخاصة بالمطارات تكلفة اإليرادات نتيجة ارتفاع القيمة اإليجارية لمواقع تأجير السيارات
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عبر افتتاح فروع ومواقع  أنشطتها الرئيسةارتباط نمو الشركة بقدرتها على زيادة إيرادتها من  -8
د من األنشطة مثل التخطيط وانتقاء المواقع تقوم الشركة بالعديجديده لتأجير السيارات ولتحقيق ذلك 

والمفاضلة بين اسعار تأجير المواقع وتجهيز المواقع الجديدة وربطها بنظام الشركة اآللي حتى يتم 
ربط نتائج الموقع بالمقر الرئيسي الذي يتبع له وبالتالي فإن النجاح في تحقيق معدالت النمو 

 على القيام بكل هذه األنشطة.المستهدفة ترتبط بشكل كبير على القدرة 
نشاط الشركة يعتمد ويرتبط بكفاءة وقدرة العنصر البشري واأليدي العاملة بها خاصة في مجال  -9

صيانة السيارات والتي تعكس مدى جودة الخدمة التي تقدمها الشركة لعمالئها ومن خالله تكتسب 
تقطاب الكفاءات اإلدارية والمهارات ثقة العميل وبالتالي تستطيع تحقيق أهدافها وعليه فإن عدم اس

 قد يؤثر حتما على أهداف الشركة ومعدالت نموها. العالية الفنية
اجهه بعض المخاطر من أوضاع وظروف البالد التي يتم توالخارجية قد  استثمارات الشركة -10

 سعر عملة أوحتى تقلبات للبلد محل االستثمارات االستثمار فيها مثل الحالة االقتصادية أو السياسية
 .السعودي هذا البلد مقارنة باللایر

لي قد تتعرض اإليرادات للتذبذب في بعض األوقات من اتأثر إيرادات الشركة بتوقيت المواسم وبالت -11
 فترة ألخرى خالل السنة الواحدة.

تها ولكن تدار امخاطر السيولة وهي عدم قدرة الشركة على توفير األموال الالزمة للوفاء بالتزام -12
واالحتفاظ بمجموعة عالقات جيدة مع البنوك  هاطر السيولة بمراقبتها بانتظام للتأكد من توافرمخا

 والعمل دائماً على ضمان توافر بند النقد بقوائم التدفقات النقدية بالشركة.
 إرتفاع تكلفة التأمين على السيارات يؤدي إلى الزيادة المباشرة في تكاليف اإليرادات. -13
 م.2018روض خالل عام ارتفاع تكلفة الق -14
دة الرسوم على العمالة الوافدة مع الزيادة في ارتفاع المصروفات نتيجة القرارات الخاصة بزيا -15

 أسعار الطاقة ومنتجاتها.
  ويمكن تحديد المخاطر الرئيسية بشكل موجز وعام كما يلي:

تتضمن أنشطة المجموعة معرضة الى مجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق (
مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر أسعار العملة) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج 
إدارة المخاطر الكلية للمجموعة على إدارة السيولة القوية إضافة الى مراقبة مختلف متغيرات 

المالي السوق ذات الصلة وبالتالي السعي الى تقليل التأثيرات العكسية المحتملة على األداء 
  للمجموعة.

  مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة الناشئة عن التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات 
المالية والتي سوف تتذبذب نتيجة للتغيرات في سعر السوق. وتتضمن أسعار السوق ثالث فئات من 

اطر أسعار السوق األخرى مثل اسعار المخاطر وهي: مخاطر سعر الفائدة، ومخاطر العملة ومخ
  األسهم ومخاطر السلع. األدوات المالية تتأثر بمخاطر السوق بما فيه ذلك القروض. 

  مخاطر أسعار الفائدة 
تتمثل مخاطر أسعار الفائدة بالتعرض الى مخاطر متعددة من المخاطر المرتبطة بتأثير التقلبات  

لمالي للمجموعة والتدفقات النقدية. المجموعة تقوم بإدارة في اسعار الفائدة السائدة على المركز ا
مخاطر أسعار الفائدة عن طريق المراقبة المنتظمة لمستويات أسعار الفائدة ألدواتها المالية التي 

  تدفع عليها فائدة. 
  في تاريخ التقرير المالي جميع القروض هي بسعر ثابت وال يوجد حساسية معدل الربح للسنة.
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  لعملة األجنبيةمخاطر ا
مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية بسبب تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية.  
معامالت المجموعة الرئيسية هي بشكل رئيسي باللایر السعودي ولدى المجموعة استثمار في 

هذه  شركات زميلة اجنبية فيها صافي الموجودات معرض الى مخاطر ترجمة العمالت حالياً،
التعرضات تتعلق بشكل رئيسي بحركة معدل الصرف بين العمالت المحلية مقابل الروبية الهندية.  

  إدارة المجموعة تراقب هذه التقلبات وبالتالي تدير تأثيرها على القوائم المالية الموحدة.
  مخاطر أسعار أخرى

  في األسهم او السلع. المجموعة ال تتأثر بمخاطر األسعار ألنه ال يوجد للمجموعة استثمار
  مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم وفاء طرف بالتزام ما والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة 
مالية. ليس لدى المجموعة تركيز هام على مخاطر االئتمان. تنشأ مخاطر التركيز عندما تزاول عدد 

ي نفس المنطقة الجغرافية او لها ميزات من الجهات المقابلة أنشطة تجارية مماثلة او أنشطة ف
اقتصادية التي من شأنها ان تتسبب في فشل التزاماتها التعاقدية. ولتقليل التعرض لمخاطر االئتمان 
فقد قامت المجموعة بتطوير عملية موافقة رسمية من خاللها يتم تطبيق حدود ائتمانية على عمالئها. 

ً وبشكل مس تمر التعرض االئتماني تجاه العمالء وتكوين مخصص وتراقب إدارة المجموعة ايضا
مقابل تلك األرصدة المعتبرة بانه مشكوك في استردادها. ولتقليل المخاطر فإن لدى المجموعة نظام 
تعيين حدود االئتمان لعمالئها استناداً الى التقييم المكثف بناًء على ملف العميل وتاريخ الدفع. يتم 

ائمة للعميل بصورة منتظمة. بعض العمالء مضمونين حيث كان ذلك ممكناً مراقبة الذمم المدينة الق
  .عن طريق إيداع ضمان نقدي او دفعة مقدمة

  مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة المنشأة صعوبة في الحصول على االموال لمقابلة التزاماتها 

دم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة المرتبطة باألدوات المالية. مخاطر السيولة قد تنتج عن ع
قريب من قيمه العادلة. تتم مراقبة احتياجات السيولة على أساس منتظم وتعمل اإلدارة على التأكد 

  من توفر أموال كافية من خالل التسهيالت االئتمانية لمقابلة اية التزامات مستقبلية. 
  

علماً  - وبخاصة غير التنفيذين –ه االجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائ - 21
  بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

أقر مجلس اإلدارة الئحة عمل المجلس كأحد لوائح وسياسات نظام الحوكمة بالشركة . وتحتوي هذه 
الالئحة على اختصاصات رئيس مجلس اإلدارة دور ومسؤليات رئيس مجلس اإلدارة والتي يضمن 

لها إيجاد آليات إلطالع أعضاء المجلس وبخاصة غير التنفيذيين على مالحظات المساهمين من خال
  على أداء الشركة وذلك من طبقا لآلتي: -إن وجدت–

تنظيم عمل مجلس اإلدارة وتوفير األجواء المناسبة لتبادل األراء والمناقشة المفتوحة بين كل 
والتحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع  األعضاء للمواضيع التي تدرج في جدول األعمال.

 المسائل األساسية بشكل فعال في الوقت المناسب.
تزويد المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة بالمعلومات الالزمة في الوقت المناسب وتكون معلومات 

 كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة لتمكنهم من اتخاذ القرار وأداء مهامهم.
 اإلدارة على ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصلحة الشركة. تشجيع أعضاء مجلس
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 ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة.
تشجيع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبين 

 ن والمستقلين وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيي
الترتيب لمواعيد انعقاد اجتماعات المجلس والدعوة النعقادها وإعداد جدول األعمال ورئاسة 

 االجتماعات وتنظيم عملية التصويت على القرارات.
 عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين.

  ات مجلس اإلدارة:توصيقرارات و  -22
  ما يلي: لقادمفي اجتماعها ا ارة أن يوصي للجمعية العمومية ويسر مجلس اإلد

  م.31/12/2017الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  )1
 م وقائمة الدخل عن نفس الفترة.31/12/2017الموافقة على الميزانية العمومية للشركة كما في  )2
للسهم لایر 1.5 واقعم ب2017على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح عن العام المالي  المصادقة )3

 من صافي األرباح.% 71.4 ويمثلللسهم  االسميةمن القيمة  % 15 الواحد وهو ما يمثل نسبة
الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية  )4

 م.31/12/2017 في
حسابات الشركة الربع  بناء على توصية لجنة المراجعةاختيار مراجع الحسابات الخارجي للشركة  )5

 م.2018سنوية والختامية للعام المالي 
أو العقود المزمع توقعيها  طراف ذوي العالقة والتصريح باستمرارهاعرض العقود المبرمة مع األ )6

 .ةللحصول على موافقة مسبقة من الجمعي
  المسؤلية االجتماعية  -32

ة أن خدمة المجتمع السعودي من خالل برامجها في مجال المسؤلية ديتؤمن شركة بدجت السعو
  ماعية هو أحد الثوابت التي قامت عليها منذ التأسيس.االجت

والحمالت لمساعدة الفئات التي تحتاج إلى الدعم  راتقد أطلقت بدجت السعودية العديد من المبادو
مساعدة بالمجتمع السعودي ومن أهم هذه الحمالت مبادرة (ساعدوا االيتام وذوي االحتياجات وال

  .الخاصة واعطوهم سبب ليبتسموا)
 برنامج السعودة وتوطين الوظائف  -42

ُ لتتقييم  المنشأت بنظام نطاقات بالموقع الرسمي لوزارة العمل فإن الشركة تم تقسيمها طبقاً طبقا
قاً ألنشطتها المتنوعة إلى أربعة أنشطة (تجارة الجملة والتجزئة و ورش لنظام نطاقات و طب

ومحالت الصيانة و النقل البري للركاب داخل المدن و النقل البري للركاب خارج المدن ) وقد 
حققت الشركة نسب السعودة المطلوبة لكل نشاط بحيث أنها تقع بالنطاق األخضر لكل نشاط من هذه 

 شركة من خالل خطط لتوطين الوظائف وزيادة نسبة السعودة بشكل مستمراألنشطة. وتعمل ال
  . ولديها خطط طموحة مستقبالً لزيادة هذه النسب

  
  وهللا الموفق

  
  الشركة المتحدة الدولية للمواصالتمجلس إدارة   

  بـــــــدجت الســـعوديـــــــة                                                


