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التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركﺔ المتحدة
الدوليﺔ للمواﺻﻼت )بدجت السعوديﺔ(عن عام 2017م
تمهــــيد:
يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصﻼت )بدجت السعودية( أن يضع تقريره السنوي
للسادة المساهمين عن نتائج أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م وذلك تمهيدا ً
للموافقة عليه من قبل الجمعية العامة طبقا ً لنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية .ويحتوي
التقرير على كلمة رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي باﻹضافة إلى ملخص عن أداء
الشركة ونتائجها المالية خﻼل عام 2017م وشركاتها التابعة أو الزميلة سواء داخل أو خارج
المملكة كما يتطرق التقرير إلى كافة المعامﻼت التي تمت مع اﻷطراف ذوي العﻼقة ومعايير
ومستويات تطبيق الحوكمة وتشكيل مجلس اﻹدارة ولجانه المنبثقة منه وملخص لمهام المجلس
ولجانه وكافة المدفوعات التي حصل عليها أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين خﻼل هذا العام
وإقرارات اﻷعضاء وكبار التنفيذيين طبقا لﻼئحة الحوكمة وملخص ﻷهم ما تم إنجازه من أعمال
خﻼل عام 2017م.
كما تم إرفاق القوائم المالية بهذا التقرير المعتمدة والمدققة من قبل مكتب المراجع الخارجي للشركة
أرنيست ويونج والمكلف بإعداد هذه القوائم .
ً
وقد تم إعداد هذا التقرير طبقا للمتطلبات النظامية وفقا لنظام الشركات الجديد وﻻئحة حوكمة
الشركات والصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ) (8-16-2017وتاريخ
1438/5/16هـ الموافق 2017/2/13م بنا ًء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم
م 3/وتاريخ 1437/1/28هـ والضوابط واﻹجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات
الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة والدليل اﻻسترشادي للشركات المدرجة عند إعداد تقرير
مجلس اﻹدارة الصادرعن هيئة السوق المالية بموجب التعميم رقم صادر ص17/7078/5/7/
وتاريخ 1439/4/8هـ الموافق 2017/12/26م.
السادة المساهمين إن هذا التقرير يحتوي على ملخص واف ﻷعمال الشركة وتطوراتها ونتائجها
خﻼل عام 2017م ونأمل أن يكون مفصحا ً ووافيا ً لكافة استفساراتكم وأسئلتكم وأن مجلس إدارة
الشركة على استعداد تام للرد على أية استفسارات حول المعلومات التي تضمنها هذا التقرير أو أية
استفسارات أخرى وذلك من خﻼل اجتماع الجمعية العامة بإذن ﷲ والذي سوف يتم اﻻعﻼن عن
تاريخه ﻻحقاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس إدارة الشركﺔ المتحدة الدوليﺔ للمواﺻﻼت )بدجت السعوديﺔ(
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كلمة رئيس مجلس اﻹدارة:
بسم ﷲ والصﻼة والسﻼم على رسول ﷲ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
أجمعين
مساهمينا الكرام مساهمي الشركة المتحدة الدولية للمواصﻼت )بدجت السعودية(
باﻷصالة عن نفسي وبالنيابة عن زمﻼئي أعضاء مجلس اﻹدارة يسعدني أن
أطلعكم على التقريرالسنوي لمجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصﻼت
)بدجت السعودية( عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
ومن خﻼل هذا التقرير ستتاح الفرصة لكافة المساهمين من اﻹطﻼع على موجز لما تم إنجازه من
قبل الشركة ممثلة في مجلس إدارتها واللجان المنبثقة منه وإدراتها التنفيذية وفريق العمل وذلك
خﻼل عام 2017م والذي يحتوي على كافة متطلبات اﻹفصاح النظامية طبقا ً لنظام الشركات
والضوابط واﻹجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وقواعد التسجيل واﻹدارج وأخيرا ً
ﻻئحة حوكمة الشركات المحدثة.
حيث حرص مجلس إدارة الشركة خﻼل هذا العام على دراسة التعديﻼت الواردة بﻼئحة الحوكمة
واتباع كافة المعاييىر النظامية طبقا ً للوائح ذات الصلة في إعداد التقرير وذلك استكماﻻً لسياسة
الشركة والتي تنتهجها منذ عام 2007م  -وهو تاريخ القيد بهيئة السوق المالية السعودية عقب
التحول إلى شركة مساهمة -حيث اصرت الشركة على ضرورة اتباع أعلى معايير الشفافية
والحرص على اتباع أفضل ممارسات الحوكمة حتى يسهل على المساهمين والمستثمرين اتخاذ
قراراتهم بكل سهولة ويسر واستنادا ً إلى تقارير ونتائج صادرة عن الشركة طبقا ً ﻷعلى وأفضل
المعايير.
وبحمد ﷲ وتوفيقه فقد حققنا أرباحا ً صافية خﻼل عام 2017م تقدر بـ  149.5مليون ﷼ مقارنة
بـ  170مليون ﷼ لعام 2016م علما ً بأن أحد اﻷسباب الرئيسية التي أدت إلى انخفاض اﻷرباح
هو إدراج مبلغ  14.9مليون ﷼ تقريبا ً كخسائر نتيجة انخفاض قيمة اﻻستثمارات بالشركة الزميلة
ترانزليس الهندية القابضة المحدودة لعام 2017م وقد تم إدراج هذه الخسائر بقائمة الربح أو
الخسارة والدخل الشامل وذلك طبقا ً لقرار مجلس إدارة الشركة والذي حرص على أن يتبع سياسة
تحفظية فيما يخص هذا اﻷمر .ويتضح للسادة المساهمين إنه لوﻻ إردراج هذا البند بقائمة الربح
والخسارة لكانت صافي أرباح الشركة من أنشطتها مبلغ  164.4مما يدل على أنه و الحمد لم
تتأثر كثيرا ً نتائج الشركة الرئيسة بالمتغيرات خﻼل هذا العام.
والجدول التالي به ملخص للنتائج المالية لعام 2017م مقارنة بعام 2016م
اﻹيرادات
صافي اﻷرباح قبل خصم الزكاة
صافي اﻷرباح بعد الزكاة
ربحية السهم
أسطول الشركة والشركة التابعة

2017م
 1173مليون ﷼
 159مليون ﷼
149.5
2.1
 29,430سيارة
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2016م
 1183مليون ﷼
 178مليون ﷼
 170مليون ﷼
2.39
 30,543سيارة

نسبة التغير
%0.85%10.6%12% -3.6

كما حققت الشركة التابعة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة )رحال( النتائج التالية.
فقد حققت الشركة خﻼل هذا العام صافي أرباح يقدر بـ  33مليون ﷼ مقارنة بـ  27.3مليون ﷼
لعام 2016م بنسبة  %20.8وكما حققت الشركة إجمالي إيرادات تقدربـ  207مليون ﷼ خﻼل
عام 2017م مقارنة بـ  158مليون ﷼ لعام 2016م بنسبة .%31
وﻻ شك أن الظروف اﻻقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والمتغيرات اﻻقتصادية
بالمملكة العربية السعودية والمتمثلة في بداية تطبيق العديد من القرارات كان لهما التأثير اﻷكبر في
انخفاض معدﻻت صافي اﻷرباح وبالتالي انخفاض معدﻻت النمو .إﻻ أن هذه النتائج كانت متوقعة
حيث أن الدراسات أثبتت أنه سيكون هناك تباطؤ أو انخفاض في معدﻻت النمو خﻼل السنوات
القادمة لحين تستطيع الشركات توفيق أوضاعها اﻻقتصادية بما يتناسب مع التعديﻼت والقرارات
الجديدة الصادرة بالمملكة العربية السعودية ولحين أن يتم ذلك ستنخفض معدﻻت النمو حتى تتﻼئم
أوضاع الشركات وتتوافق مع هذه التعديﻼت ومن ثم تعود معدﻻت النمو مرة أخرى في اﻻرتفاع
لحين موائمة أوضاعها مع هذه القرارات والتي ستساهم في زيادة معدﻻت النمو بشكل متسارع
وأكبر من المعدﻻت العادية والتي لم تكن لتتحقق إﻻ بتطبيق هذه السياسات والقرارات ومن ثم
ستساهم الشركة ككيان له ثقل بالقطاع الخاص في تنفيذ وتحقيق استراتيجية المملكة برؤية .2030
وبفضل من ﷲ عز وجل استطاعت الشركة وبالرغم كل هذه التأثيرات أن تحقق صافي أرباح جيده
خﻼل عام 2017م والذي كان هدفا ً استراتيجيا ً لمجلس إدارة الشركة وهو تحقيق نتائج إيجابية على
الرغم من كافة المتغيرات التي يشهدها السوق وكذلك ضرورة التعامل مع هذه التحديات الجديدة
والعمل بخطط واستراتيجيات لتوفيق أوضاع الشركة مع المستجدات و بذل كل الجهد لتحقيق النتائج
المرجوه بنهاية العام وكما اعتاد دائما ً مساهمي الشركة الكرام.
كما أنه وخﻼل عام 2017م قمنا بتوزيع مبلغ  76.25مليون ﷼ كأرباح على المساهمين بواقع
 1.25﷼ للسهم الواحد عن عام 2016م كما تم توزيع أسهم منحة مجانية بواقع سهم لكل 6
أسهم .وذلك على الرغم من كافة التحديات التي واجهناها خﻼل عامي 2017 ,2016م إﻻ أننا
دائما ً مستمرون في تنفيذ التزاماتنا تجاه مساهمينا بتحقيق أفضل النتائج.
وتأكيدا ً على استمرارية توجهنا بمشاركة مساهمينا كل نجاحاتنا وطبقا ً لما حققناه من نتائج خﻼل عام
2017م فقد أوصى مجلس اﻹدارة للجمعية العمومية بتوزيع ارباح للمساهمين بواقع  1.5﷼ على
السهم الواحد وذلك عن عام 2017م إجمالي مبلغ  106.7مليون ﷼ وبنسة  %71.4من صافي
اﻷرباح المحققة ونسبة  %15من القيمة اﻷسمية للسهم..
واسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر واﻻمتنان لكافة أعضاء مجلس إدارة الشركة على مجهوداتهم
وإخﻼصهم في العمل دائما ً وبذل كل الجهد من أجل صالح الشركة ومساهميها حيث أنهم دائما ً خير
سند لنا ودائما ً يمدون يد العون والمساعدة و النصائح للشركة ووضعوا كافة خبراتهم العلمية
والعملية من أجل الصالح العام للشركة.
كما أود أن أنوه أن هذه الدورة للمجلس ستنتهي بإذن ﷲ في 2018/6/20م وبنا ًء عليه ستتخذ إدارة
الشركة ﻻحقا ً إجراءاتها المتبعة لفتح باب الترشيح لمن يرغب في التقدم لعضوية مجلس إدارة
الشركة لدورته الرابعة والتي ستبدأ في 208/6/21م ولمدة ثﻼث سنوات وسيتم تعيين أعضاء
المجلس بدورته الجديدة من خﻼل الجمعية العامة القادمة للشركة والتي سيتم اﻹعﻼن عن موعدها
ﻻحقا ً .
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فأكرر شكري مرة ثانية ﻷعضاء مجلس اﻹدارة الحاليين والذين استمروا في الشركة بكافة دورات
المجلس الثﻼث منذ بداية إعﻼن تحول الشركة إلى شركة مساهمة وقيدها بقائمة هيئة السوق المالية
السعودية إلى يومنا هذا وحتى نهاية هذه الدورة .فثقة أعضاء الجمعية العامة للشركة بأعضاء
مجلس اﻹدارة من خﻼل إعادة اختيارهم لثﻼث دورات لمجلس اﻹدارة كانت مسؤولية كبيرة على
أعضاء المجلس والذي كانوا أهﻼً لهذه الثقة وتحملوا هذه المسؤولية بكل شفافية وأمانة ووضعوا
نصب أعينهم صالح الشركة ومصلحتها قبل اي شئ وهو ما نحصد نتائجه من خﻼل تحقيق الشركة
لهذه المعدﻻت الرائعة من النمو طوال السنوات الماضية فترة عمل أعضاء المجلس الحالي وكذلك
استمرار الشركة في ريادتها بمجال النقل كواحدة من كبرى الشركات بهذا المجال بمنطقة الشرق
اﻷوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
كما أود أن أتوجه بالشكر لفريق اﻹدارة التنفيذية بالشركة على مجهوداتهم المميزة لتطوير الشركة
وحرصهم الشديد على تحقيق النتائج المرجوه والعمل دائما ً على تنفيذ سياسات المجلس وكذلك تقديم
اﻷفكار والمقترحات لمجلس اﻹدارة والتي من شأنها زيادة تطور ونمو الشركة.
وأخيرا ً اكرر شكري لكم على ثقتكم الغالية بدعمكم المتواصل لنا وأعدكم بإذن ﷲ تعالى بأننا لن
ندخر جهداً في سبيل استمرار تحقيق النجاح والتطور للشركة.
وﷲ ولي التوفيق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبد اﻹله عبد ﷲ زاهد
رئيس مجلس اﻹدارة.
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كلمة الرئيس التنفيذي:
بسم ﷲ الرحمن الرحيم والصﻼة والسﻼم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم أجمعين
السادة مساهمي الشركة المتحدة الدولية للمواصﻼت )بدجت السعودية( يسعدني أن التقي بكم من
خﻼل تقرير الشركة السنوي عن نتائجها وأعمالها خﻼل العام المالي 2017م.
فقد حققت الشركة خﻼل عام 2017م صافي أرباح تقدر بـ  149.5مليون ﷼ .فبفضل من ﷲ عز
وجل وتضافر جهود كافة العاملين بالشركة تحت قيادة مجلس اﻹدارة ورئيس المجلس استطعنا أن
نتعامل مع التحديات والصعوبات وأن نحقق النتائج التي يتطلع إليها دائما ً مساهمينا الكرام.
كما أننا نعمل على وضع الخطط واﻻستراتيجيات من خﻼل توجيهات مجلس اﻹدارة لتوفيق أوضاع
الشركة لتﻼئم كافة المتغيرات والقرارات الجديدة بحيث تستطيع الشركة خﻼل فترة وجيزة أن تعود
لمعدﻻتها السابقة في النمو بل نأمل من خﻼل تطبيق هذه الخطط أن تزداد معدﻻت تسارع النمو
بشكل أكبر وذلك بعد أن نعبر هذه المرحلة الخاصة بمواكبة التغيرات وتوفيق اوضاع الشركة طبقا ً
للقرارات والمستجدات العديدة وخاصة اﻻقتصادية منها.
وقد قامت إدارة الشركة خﻼل عام 2017م بمراجعة كافة النظم واللوائح المعدلة وبخاصة ﻻئحة
حوكمة الشركات المحدثة والصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم )-16-8
 (2017وتاريخ 1438/5/16هـ الموافق 2017/2/13م بنا ًء على نظام الشركات الصادرة
بالمرسوم الملكي رقم م 3/وتاريخ 1437/1/28هـ حيث تم تنفيذ الكثير من متطلبات نظام الحوكمة
الجديد فيما يخص لوائح لجان المراجعة والمكافآت والترشيحات وتم تنفيذ ثﻼثة اجتماعات للجمعية
العامة خﻼل هذا العام ليتم تنفيذ القواعد واﻻجراءات التي تتطلب الموافقة عليها من قبل الجمعية
العامة كما تم تنفيذ هذه التعديﻼت بالمواعيد النظامية المحددة والفترات المسموح بها طبقا ً لتعاميم
هيئة السوق المالية.
كما قامت الشركة بوضع الخطط الﻼزمة للتعامل مع المتغيرات اﻻقتصادية بالسوق السعودي ولعل
من أبرزها بداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة الرسوم على العمالة اﻷجنبية كذلك تم وضع
خطط طموحة للفترة المقبلة بشأن تدريب وتوظيف الشباب السعودي من خﻼل برامج عمل وتدريب
بإدارة الموارد البشرية والتي تهدف إلى استقطاب وتطوير الكوادر السعودية وتحقق نسب ومعدﻻت
متزايدة في توطين الوظائف.
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كما أن الشركة بحمد ﷲ قامت إجراءات العمل الخاصة بتغيير المعايير المحاسبية إلى المعايير
المحاسبية الدولية وذلك طبقا ً لقرارات وتعاميم هيئة السوق المالية وقد تم إصدار كافة القوائم المالية
لعام 2017م سواء الربعية أو السنوية طبقا ً للمعايير المحاسبية الدولية وذلك دون أدنى عقبات أو
صعوبات.
ً
وأخيرا ً فقد تم إعداد ﻻئحة الحوكمة الخاصة بالشركة وذلك طبقا لﻼئحة حوكمة الشركات المعدلة
الصادرة عن هيئة السوق المالية كما تضمنت هذه الﻼئحة العديد من السياسات التي تنظم عمل
الشركة وذلك ضمانا ً ﻷفضل الممارسات المطلوبة واستمرارا ً لتطبيق سياسات الشركة باتباع أعلى
معايير الشفافية.
واسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر لكافة أعضاء مجلس اﻹدارة بقيادة رئيس المجلس سعادة الشيخ/
عبد اﻹله عبد ﷲ زاهد لجهودهم الدؤوبه والمتميزة في تطوير رؤية الشركة التي تساهم في تنميتها
كما أشكرهم على مساهمتهم الفعالة بخبراتهم العلمية و العملية لتحقيق هذه اﻹنجازات والتي نلمسها
على أرض الواقع من خﻼل اﻻلتزام بتحقيق اﻷرباح والتوصية الدائمة بتوزيع أرباح مجزية
للمساهمين منذ اﻹدراج في تداول عام 2017م.
وأخيرا ً أتقدم لكافة مساهمينا بجزيل الشكرعلى ثقتهم الغالية والتي نعتز بها أنا وزمﻼئي فريق
اﻹدارة التنفيذية ونعاهدكم أننا سوف نبذل قصارى جهودنا لتحقيق طموحاتنا جميعا خﻼل السنوات
القادمة بإذن ﷲ تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
فواز عبد ﷲ دانش
الرئيس التنفيذي
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 -1وﺻف النشاط الرئيسي للشركﺔ:
تأسست الشركة في 1399/1/16هـ الموافق 1978/12/17م ومنذ نشأتها تزاول الشركة نشاط
تأجير السيارات بموجب عقد امتياز من شركة بدجت العالمية لتأجير السيارات.وتعتبر الشركة
المتحدة الدولية للمواصﻼت )بدجت السعودية( صاحبة أكبر امتياز لبدجت العالمية.
وباﻹضافة إلى نشاط تأجير السيارات على أساس قصير اﻷجل تقدم الشركة مختلف خدمات
المواصﻼت مثل تأجير سيارات الركاب والمركبات التجارية على أساس طويل اﻷجل وكذلك بيع
السيارات المستعملة وهي أنشطة تساهم بصورة كبيرة في نمو حجم أعمال الشركة وإيراداتها.
وتعزز الشركة من جودة أسطولها والمحافظة على مستواه عن طريق سياسة تشغيل سيارات
التأجير قصير اﻷجل لمدة تتراوح ما بين  24_18شهراً يتم بعدها بيع السيارة عادة من خﻼل إدارة
مبيعات السيارات المستعملة في الشركة إما بالمزايدة العلنية للكميات أو من خﻼل معارض الشركة
لﻸفراد .وتعمد الشركة باستمرار إلى شراء كميات من السيارات الجديدة من مختلف اﻷنواع
واﻷحجام وبيع السيارات المستعملة بهدف الحفاظ على متوسط عمر اﻷسطول أو خفضه كلما أمكن
وتعتقد إدارة الشركة أن اﻻحتفاظ بأسطول حديث بمتوسط عمر قصير نسبيا ً يمنح الشركة ميزة
تنافسية هامة.
وباﻹضافة إلى اﻷنشطة أعﻼه بدأت الشركة في تنفيذ سياستها التوسعية على أرض الواقع من خﻼل
اﻻستثمار بالشراكة مع شركات أخرى أو تأسيس شركات جديدة تعمل بمختلف أنشطة النقل فخﻼل
عام 2012م تم المساهمة بنسبة  %97.9والتي أصبحت اﻵن  %98.75في تأسيس شركة
الجذور الراسخة للنقليات المحدودة )رحال( والتي تعمل بمجال بيع وشراء وتأجير الحافﻼت
والمقطورات عﻼوة على نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية داخل المملكة.
كما قامت الشركة أيضا ً خﻼل عام 2012م بالمشاركة بنسبة  %32.75من شركة ترانزليس
الهندية القابضة المحدودة )كشركة زميلة( وهي شركة تعمل بمجال التأجير طويل اﻷجل بالهند
وتمت هذه المشاركة كبداية أو خطوة لﻼستثمار خارج المملكة العربية السعودية.
يضاف إلى ما ذكر أعﻼه حصول الشركة على حق امتياز حصري لعﻼمة ) (PAYLESSخﻼل
عام 2016م وذلك بتوقيع عقد وكالة امتياز بتاريخ 2016/5/6م مع مجموعة ) (ABGالعالمية
المالكة لهذه العﻼمة والتي من خﻼلها يتم تأجير السيارات منخفضة التكلفة )سواء سيارات مستعملة
أو سيارات صغيرة( وذلك داخل المملكة العربية السعودية بنظام التأجير قصير اﻷجل.
وفي  31ديسمبر2017م بلغ حجم أسطول الشركة المتحدة الدولية للمواصﻼت )بدجت السعودية(
من السيارات ) (29,430سيارة منها ) (9,013سيارة تساهم في اﻹيرادات بالتأجير قصير اﻷجل
و ) (20,417سيارة تساهم في اﻹيرادات بالتأجير طويل اﻷجل.وتؤجر الشركة السيارات لعمﻼئها
عبر ) (105موقع منتشر في كافة أنحاء المملكة وتغطي المواقع الرئيسية للشركة المراكز السكانية
الكبرى والمطارات الدولية والداخلية باﻹضافة إلى عدد ) (5معارض لبيع السيارات المستعملة
منتشرة بالمدن الرئيسية بالمملكة )جدة -أبها -الرياض -الدمام( ).وسوف نتحدث تفصيﻼً عن تأثير
المناطق اﻹقليمية للشركة على اﻹيرادات العامة عند تناولنا التحليل الجغرافي ﻹجمالي إيرادات
الشركة(.
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-1أ وفيما يلي وﺻف لﻸنشطﺔ الرئيسﺔ للشركﺔ:
التأجير قﺻير اﻷجل :تأجير السيارات على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري من خﻼل حقوق
امتياز عﻼمتي بدجت وباي لس.
التأجير طويل اﻷجل :تأجير السيارات لفترة )  (48 ,36 ,24 ,12شهر لسيارات الركاب أو من
خﻼل الشركة التابعة )رحال( بتأجيرالحافﻼت والمركبات التجارية والشاحنات بنظام التأجير طويل
اﻷجل.
بيع السيارات المستعملﺔ :عرض السيارات المستعملة والتي تم اﻻنتهاء من فترة استخدامها سواء
بالتأجير القصير اﻷجل أو الطويل اﻷجل للبيع من خﻼل معارض الشركة المخصصة لهذا الغرض
والتي يبلغ عددها خمسة معارض منتشرة بالمدن الرئيسية بالمملكة )معرض بجدة,معرض بأبها,
معرض بالرياض ,معرضان بالدمام(.
تأثير هذه اﻷنشطﺔ الرئيسﺔ في حجم أعمال الشركﺔ وأسهامه في النتائج على النحو التالي:
إيرادات النشاط خﻼل عام 2017م
التأجير قصير اﻷجل
التأجير طويل اﻷجل
أرباح بيع السيارات المستعملة
اﻹجــــــــــــــــــمالــــــــي

 248مليون ﷼
 557مليون ﷼
 368مليون ﷼
 1,173مليون ﷼
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النسبة من اجمالي
اﻹيرادات
%21
%47.5
%31.5
%100

التغير في أسطول الشركﺔ من السيارات خﻼل خمس سنوات
)2013م2017 -م(
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معدﻻت النمو بمراكز تأجير السيارات خﻼل خمس
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ا-ب وﺻف اﻷنشطﺔ الرئيسﺔ التي تقدمها الشركﺔ من خﻼل شركتها التابعﺔ شركﺔ الجذور
الراسخﺔ للنقليات المحدودة )رحال(:
التأجير طويل اﻷجل للشاحنات والحافﻼت والسيارات المجهزة والمقطورات والكرافانات
والمقطورات المجهزة.
وبيع الشاحنات والحافﻼت والسيارات المجهزة والمقطورات والكرافانات والمقطورات المجهزة.
تأثير اﻷنشطﺔ الرئيسﺔ للشركﺔ التابعﺔ في حجم أعمال الشركﺔ واسهامه في النتائج على النحو
التالي:
النسبة من اجمالي
إيرادات النشاط خﻼل عام 2017م
اﻹيرادات
%81
 166مليون ﷼
التأجيرطويل اﻷجل
%19
 38مليون ﷼
أرباح بيع السيارات المستعملة
%100
204
اﻹجــــــــــــــــــمالــــــــي
 -2أ وفيما يلي بيان بالشركات التابعﺔ والزميلﺔ للشركﺔ داخل المملكﺔ وخارجها وأنشطتها
الرئيسﺔ وبلد التأسيس:

م

اسم الشركﺔ

الدولﺔ
التأسيس

-1

الجذور الراسخﺔ
للنقليات المحدودة
)شركﺔ تابعﺔ(

السعوديﺔ

الشاحنات
تأجير
ونقل
والحافﻼت
والمهمات
البضائع
بأجر على الطرق
البريﺔ

-2

ترانزليس القابضﺔ
الهنديﺔ المحدودة.
)شركﺔ زميلﺔ(

الهند

تأجير طويل اﻷجل
للسيارات

محل

نوع النشاط الرئيسي

الدولﺔ
المحل
الرئيس لعملياتها

نسبﺔ
الملكيﺔ

رأسمال
الشركﺔ

مﻼحظات

السعوديﺔ

%98.75

100مليون
﷼ سعودي

تم تأسيس الشركﺔ برأسمال 25
مليون ﷼ ثم تم زيادته بحﺻﺔ
عينيﺔ عبارة عن ورشﺔ الﺻيانﺔ
الرئيسيﺔ المملوكﺔ للشركﺔ المتحدة
الدوليﺔ للمواﺻﻼت والبالغ قيمتها
 35مليون ﷼ ليﺻبح رأسمال
الشركﺔ بعد الزيادة  60مليون
﷼.وخﻼل عام 2104م تم زيادة
رأسمال الشركﺔ إلى  100مليون
﷼ سعودي بدخول الشركﺔ المتحدة
الدوليﺔ للمواﺻﻼت بحﺻﺔ نقديﺔ
تبلغ  40مليون ﷼ لتﺻبح حﺻتها
بالشركﺔ .%98.75

الهند

%32.96

 254مليون
روبيه هندي

شركﺔ زميلﺔ تعمل بمجال النقل
بالهند
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م

اسم الشركﺔ

الدولﺔ
التأسيس

-3

ترانس
يوني
إنﻔوتك المحدودة.
)شركﺔ زميلﺔ(.

الهند

محل

نوع النشاط الرئيسي

الدولﺔ
المحل
الرئيس لعملياتها

نسبﺔ
الملكيﺔ

رأسمال
الشركﺔ

مﻼحظات

تقنيﺔ المعلومات

الهند

%49

1
مليون
روبيه هندي

أسست بغرض مشروع تحديث
الشركﺔ.
برنامج
وبتاريخ
2015/11/4م تم بيع جزء من
حﺻﺔ الشركﺔ إلى شركﺔ جيمناي
المحدودة ) (16%لتتغير حﺻﺔ
الملكيﺔ بالشركﺔ من  %65إلى
 .%49علما ً بأن شركﺔ جيمناي
قامت بشراء حﺻﺔ الشريك اﻵخر
بالكامل والتي كانت تمثل %35
لتﺻبح إجمالي حﺻﺔ شركﺔ جيمناي
 %51بعد إتمام الﺻﻔقﺔ .وتحولت
هذه الشركﺔ من شركﺔ تابعﺔ إلى
شركﺔ زميلﺔ

ملحوظة  :سيتم التطرق للنتائج المالية لكل شركة ﻻحقا ً في هذا التقرير عند تحليل النتائج المالية
لعام 2017م والتحليل الجغرافي للنتائج المالية.
-2ب تﻔاﺻيل اﻷسهم والحﺻص الﺻادرة للشركات التابعﺔ والزميلﺔ
م

اسم الشركﺔ

تابعﺔ/
زميلﺔ

رأسمال
الشركﺔ

نسبﺔ
الملكﺔ فيها

نوع الحﺻص /اﻻسهم

قيمﺔ المشاركﺔ أو المساهمﺔ بال﷼
السعودي

عينيﺔ

نقديﺔ

1

الجذور
الراسخﺔ
للنقليات
المحدودة

تابعﺔ

 100مليون
﷼ سعودي

%98.75

 560,000حﺻﺔ
عبارة عن عدد  286سيارة
تمثل  210,000حﺻﺔ و
ورشﺔ الﺻيانﺔ الرئيسيﺔ
بجدة تمثل 350,000
حﺻﺔ )قيمﺔ الحﺻﺔ  100﷼(

427,500
حﺻﺔ تم تمويلها ذاتياً.
)قيمﺔ الحﺻﺔ  100﷼(.

 98,750,000﷼ سعودي

2

يوني ترانس
تك
إنﻔو
المحدودة

زميلﺔ

1
مليون
روبيه هندي

%49

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

نقديﺔ تم تمويلها ذاتيا ً تعادل
 40,230﷼

قيمﺔ الحﺻﺔ النقديﺔ وقت التأسيس
 53,366﷼ .وطبقا ً لنسبﺔ
المساهمﺔ في ذلك الحين .%65
وأﺻبحت حاليا ً  40,230﷼
سعودي بعد بيع نسبﺔ  %16وتغير
نسبﺔ المساهمﺔ بهذه الشركﺔ لتﺻبح
 . %49وتحولت من شركﺔ تابعﺔ إلى
شركﺔ زميلﺔ.

3

ترانزليس
القابضﺔ
الهنديﺔ
المحدودة

زميلﺔ

 254مليون
روبيه هندي

%32.96

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 8,372,417سهم
حﺻﺔ نقديﺔ تم تمويلها ذاتيا ً

 27,494,745﷼ سعودي .وقت
التأسيس
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 :-3اﻷداء المالي:
أوﻻً :النتائج الماليﺔ المحققﺔ لعام 2017م مقارنﺔ بالعام الماضي
حققت الشركة بحمد ﷲ خﻼل عام 2017م نتائج مالية جيدة .فقد حققت صافي أرباح قبل خصم
الزكاة  159مليون ﷼ مقارنة بـ  178مليون ﷼ خﻼل عام 2016م بانخفاض قدره %10.6
وصافي اﻷرباح بعد خصم الزكاة مبلغ و قدره  149.5مليون ﷼ لعام 2017م مقارنة بـ 170
مليون ﷼ لعام 2016م بنسبة انخفاض قدره  %12وكانت ربحية السهم في عام 2017م  2.1﷼
مقابل  2.39﷼ للسهم في 2016م )وذلك بعد قسمة صافي الدخل على  71مليون سهم متضمنة
أسهم المنحة( كما بلﻐت إيرادات الشركة من أنشطتها الرئيسة في التأجير بنوعيه القصير والطويل
اﻷجل ومبيعات السيارات المستعملة خﻼل عام 2017م مبلغ  1173مليون ﷼ مقارنة بـ 1183
مليون ﷼ لعام 2016م بنسبة انخفاض قدرها  .%0.85يعود السبب في انخفاض صافي الربح لعام
2017م مقارنة بعام 2016م إلى
-1انخفاض إيرادات التأجير القصير اﻷجل.
 -2اﻻنخفاض في أرباح بيع السيارات المستعملة وذلك نتيجة تنوع فئات السيارات المعروضة للبيع
من سيارات منخفضة القيمة ومتوسطة القيمة .
 -3باﻹضافة إلى أن اﻹدارة قد قررت تسجيل انخفاض قيمة بمبلغ  14.9مليون ﷼ سعودي عن
اﻻستثمار بإحدى الشركات الزميلة بالهند وتحميله على قائمة الدخل الموحدة وذلك بسبب الوضع
الراهن لهذه الشركة وعدم وجود مؤشرات لتحقيق تحسن في وضعها المستقبلي.
مقارنﺔ النتائج التشغيليﺔ لعام 2017م بالعام الماضي )بآﻻف الرياﻻت(
البــــــــند
إيرادات

2017م

2016م

التغيرات +أو)(-

نسبﺔ التغير %

1,173,158

1,182,512

9,345-

%0.8 -

تكلﻔﺔ اﻹيرادات

910,556

903,463

7,093

%0.8

إجمالي الربح

262,602

279,049

16,447-

%5.9 -

8,631

8,522

109

%1.3

مﺻروفات عموميﺔ وإداريﺔ

)(53,149

)(54,305

1,156-

%2-

مﺻروفات بيع وتسويق

)(31,451

)(31,473

22-

%0.07 -

الربح من العمليات )الربح التشغيلي(

186,633

201,793

15,160-

%7.5 -

إيرادات تشغيل أخرى

إختﻼف أرقام المقارنة بسبب إعادة تبويب بعض البنود لتتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية.
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تحليل إيرادات الشركﺔ من خﻼل أنشطتها لعام 2017م

تحليل ﻹيرادات الشركﺔ الموحدة من خﻼل أنشطتها لعام
2017م
600000000
500000000
400000000
300000000
200000000
100000000
إيرادات أخرى
8631316

مبيعات السيارات
368103388

التأجير طويل اﻷجل
557297993
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التأجير قصير اﻷجل
247756259

0
Series1

ن

م اه ة أن

ة ال

ة ال ئ

التأجير قﺻير اﻷجل
%21

ة ون ة إي ادات ش ها ال ا عة في اﻹي ادات
شركﺔ يوني
ترانس إنﻔوتك
%0

شركﺔ
ترانزليس
%1

شركﺔ الجذور
الراسخﺔ
%17
إيرادات أخرى
%1

التأجير طويل اﻷجل
%33
مبيعات السيارات
%27

ثان اً :مقارنة ن ائج اﻷع ال آﻻف ال اﻻت
ال ان

2017م

2016م

2015م

2014م

2013م

اﻹي ادات

1,173,158

1,182,512

1,018,742

893,069

780,438

ت لفة اﻹي ادات

910,556

903,463

)(735,067

)(638,119

)(553,673

إج الي ال ح

262,602

279,049

283,675

254,950

226,765

صافي ال ح

149,511

170,135

188,768

171,051

150,207

إختﻼف أرقام المقارنة بسبب إعادة تبويب بعض البنود لتتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية.
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معدﻻت تحقيق اﻷرباح لخمس سنوات بمﻼيين الرياﻻت
2013م2017-م
200

189

170

171
150

150

150
100
50
0

2017م

2016م

2015م

2014م

2013م

ثالثاً :مقارنﺔ قائمﺔ المركز المالي لبدجت لﻔترة خمس سنوات من ) 2013إلى 2017م( بآﻻف الرياﻻت

2017م

2016م

2015م

2014م

2013م

قائمة المركز المالي باﻵﻻف

﷼ سعودي

﷼ سعودي

﷼ سعودي

﷼ سعودي

﷼ سعودي

موجودات متداولة

210,147

224,420

177,923

171,991

160,883

موجودات غير المتداولة

1,290,772

1,415,377

1,524,871

1,390,991

1,181,310

إجمالي الموجودات

1,500,919

1,639,797

1,702,794

1,562,982

1,342,193

مطلوبات متداولة

334,308

513,653

516,376

472,895

423,501

مطلوبات غير متداولة

96,264

130,806

284,914

303,208

229,982

إجمالي المطلوبات

430,572

644,459

801,290

776,103

653,483

رأس المال

711,667

610,000

508,333

406,667

305,000

اﻻحتياطات واﻷرباح المبقاة

358,680

385,338

393,171

379,780

383,150

إجمالي حقوق المساهمين

1,070,347

995,338

901,504

786,447

688,150

0

0

0

432

560

1,500,919

1,639,797

1,702,794

1,562,982

1,342,193

البيان

حقوق اﻷقلية
إجمالي المطلوبات وحقوق
الشركاء
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رابعاً :إجمالي تكلﻔﺔ منتجات الطاقﺔ والكهرباء والمياه خﻼل عام 2017م مقارنﺔ بـ 2016م بال﷼
الكهرباء
الماء
منتجات الطاقة
اﻹجمالي
الكهرباء
الماء
منتجات الطااقة
اﻹجمالي
الزيادة /النقص
الكهرباء
الماء
منتجات الطاقة
اﻹجمالي

2017/3/31م
249,406
202,111
374,887
826,404
2016/3/31م
267,306
170,304
398,468
836,078
2017/3/31م
17,90031,807
23,5819,674-

2017/6/30م
311,241
192,577
382,530
886,348
2016/6/30م
354,790
187,218
391,068
933,076
2017/6/30م
43,5495359
853846,728-
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2017/9/30م
274,077
203,920
389,403
867,400
2016/9/30م
443,410
186,081
382,527
1,012,018
2017/9/30م
169,33317,839
6,876
144,618-

2017/12/31م
517,772
229,158
441,908
1,188,838
2016/12/31م
558,963
225,226
412,167
1,196,356
2017/12/31م
41,1913,932
29,741
7,518-

-4النتائج الماليﺔ للشركات التابعﺔ والزميلﺔ
شركﺔ الجذور الراسخﺔ للنقليات المحدودة )شركﺔ تابعﺔ(
وتساهم الشركة فيها بنسبة  %98.75وتعد شركة تابعة وقد حققت هذه الشركة خﻼل عام
2017م أرباحا ً صافية بلغت  33مليون ﷼ مقارنة بـ  27.3مليون ﷼ لعام 2016م بنسبة
زيادة تقدر بـ  %20.8وكانت حصة شركة بدجت السعودية من أرباح عام 2017م مبلغ وقدره
 32.5مليون ﷼ مقابل مبلغ وقدره  27مليون ﷼ خﻼل عام 2016م .هذه الزيادة نتيجة
التخطيط المتميز لﻺدارة مع نشاط فريق المبيعات في تسويق نشاط الشركة الرئيسي وهو تأجير
شاحنات النقل الثقيل والسيارات التجارية لفترات طويلة حيث استطاعت الشركة أن توجد لنفسها
المكانة المتميزة في مجال النقل وتفرض نفسها على السوق السعودي كأحد الشركات المتميزة التي
تقدم حلوﻻ متنوعة في مجال المواصﻼت والنقل الثقيل مما كان له أثر في زيادة حصتها السوقية
ونموها المتسارع.
مقارنﺔ النتائج الماليﺔ لعام 2017م بالعام الماضي للشركﺔ التابعﺔ رحال )بآﻻف الرياﻻت(

أ-

البــــــــند

2017م

2016م

التغيرات +أو)(-

نسبﺔ التغير %

مجمل اﻹيرادات

207,314

158,184

49,130

%31

تكلﻔﺔ اﻹيرادات

162,954

123,874

39,080

%31.5

إجمالي الربح

44,360

34,310

10,050

%29

)(337

0

337

%100

مﺻروفات عموميﺔ وإداريﺔ

)(9,349

)(5,458

3,891

%71

الدخل من العمليات المستمرة

34,674

28,852

5,822

%20

إيرادات  /مﺻروفات أخرى

)(662

)(1,074

412-

%38 -

زكاة شرعيﺔ

)(913

)(469

444

%95

ﺻافي الدخل

33,099

27,309

5,790

%21

مﺻروفات بيع وتسويق

ب-

شركﺔ يوني ترانس إنﻔوتك المحدودة بالهند )شركﺔ زميلﺔ(:
تساهم الشركة بنسبة  %49من شركة يوني ترانس إنفوتك المحدودة وهي شركة تعمل بمجال تقنية
المعلومات ومقرها الرئيسي بالهند وتمارس نشاطها بالهند ويبلغ رأسمال الشركة )مليون روبيه
هندي( بما يعادل ) (82,101﷼ سعودي وقد بلغت إيراداتها خﻼل عام 2017م  2.2مليون
﷼ سعودي مقابل  2مليون ﷼ سعودي لعام 2016م .وقد حققت خسائر لعام 2017م تقدر بـ
 98,514﷼ كان نصيب الشركة منها .48,272
والجدير بالذكر أنه قد تم بيع جزء من حصة الشركة بهذه الشركة خﻼل عام 2015م إلى شركة
جيمناي المحدودة وهي شركة هندية متخصصة في مجال تقينة المعلومات والغرض من هذه الصفقة
هو رفع كفاءة وتطوير أداء الشركة لما للشركة الهندية من خبرة كبيره في هذا المجال.
21

ج-

وأصبحت حصة شركة بدجت السعودية في شركة إنفو تك  %49بعد أن كانت  %65وبلغ صافي
اﻷرباح الرأسمالية من هذه الصفقة  910ألف ﷼ سعودي بعد أن تم تقييمها بمعرفة مكتب روي
فارجيز وشركاه و.وبموجب هذا اﻹجراء فقد تحولت هذه الشركة من شركة تابعة إلى شركة زميلة.
شركﺔ ترانزليس القابضﺔ الهنديﺔ المحدودة )شركﺔ زميلﺔ(:
تساهم الشركة بنسبة  %32.96وتعد شركة زميلة ومقرها بالهند وتعمل بنشاط تأجير السيارات
طويل اﻷجل وتمارس نشاطها الرئيسي بالهند ويبلغ رأسمال الشركة ) 254مليون روبيه هندي(
وبلغت إيرادات الشركة خﻼل عام 2017م  37مليون ﷼ سعودي مقابل  22مليون ﷼ سعودي
خﻼل عام 2016م وبلغت خسائرها خﻼل هذا العام  6.3مليون ﷼ بلغ نصيب الشركة من هذه
الخسائر  2مليون ﷼ سعودي وقد حققت الشركة خﻼل عام 2016م خسائر تقدر بـ  4مليون ﷼
سعودي كان نصيب الشركة من هذه الخسائر مبلغ وقدره  1.4مليون ﷼ سعودي.
وقد قررت الشركة تسجيل انخفاض قيمة بمبلغ  14.9مليون ﷼ سعودي عن اﻻستثمار بالشركة
الزميلة بالهند ترانزليس وتحميله على قائمة الدخل الموحدة وذلك بسبب الوضع الراهن لهذه الشركة
وعدم وجود مؤشرات لتحقيق تحسن في وضعها المستقبلي.
بيان بإيرادات الشركات التابعﺔ والزميلﺔ وحﺻﺔ الشركﺔ من ﺻافي ربح كل منها خﻼل عام
2017م
اسم الشركة

نسبة
المساهمة

%98.75
الجذور الراسخة
%32.96
* ترانزليس
ترانس %49
يوني
إنفوتك

في
الشركة
إجمالي اﻹيرادات بآﻻف صافي الربح /الخسارة حصة
اﻷرباح /الخسارة بآﻻف
بآﻻف الرياﻻت
الرياﻻت
الرياﻻت
2017م
2017م
2017م
32,685
33,099
207,314
2093635236,997
48992192

*تكبدت شركة ترانزليس القابضة الهندية المحدودة خسائر سابقة وقد خفضت اﻹدارة قيمة اﻻستثمار.

إيرادات الشركات التابعﺔ والزميلﺔ خﻼل عام 2017م
ترانزليس
%15

إنﻔوتك
%1

الجذور الراسخﺔ
%84
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 -5تحليل جغرافي ﻹجمالي إيرادات /مبيعات الشركﺔ داخل المملكﺔ
تؤجر الشركة السيارات لعمﻼئها عبر) (105موقع منتشر في كافة أنحاء المملكة وتغطي المواقع
الرئيسية للشركة المراكز السكانية الكبرى والمطارات الدولية والداخلية .بخﻼف عدد ) (5معارض
لبيع السيارات المستعملة) .معرض بالرياض ,معرضان بالدمام,معرض بجدة  ,معرض بأبها(.
ولكي تضمن الشركة جودة الخدمات المقدمة إلى عمﻼئها في كافة أرجاء المملكة فقد عمدت إلى
تقسيم أنشطتها جغرافيا ً إلى ثﻼثة 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
أعمالها إلى اﻹدارة الرئيسية للشركة والتي تتخذ من مدينة جدة بالمنطقة الغربية مقرا ً رئيسيا ً لها
تتولى من خﻼله إدارة الشركة ككل.
-5أ والجدول التالي يوضح تقسيم مواقع تأجير الشركﺔ بالمناطق الثﻼث:
عدد المواقع
المدينﺔ
المنطقﺔ

المنـطقـﺔ الـغربيـﺔ

27
5
7
2
3
6
1
1
2
1
1
1
1
1

جدة
مكﺔ المكرمﺔ
المدينﺔ المنورة
الطائف
ينبع
أبها
رابغ
تبوك
جازان
نجران
الباحه
عسير
قنﻔده
بيشه

 59موقع بالمنطقﺔ الغربيﺔ
24
3
1
1
 29موقع بالمنطقﺔ الوسطى
13
1
3

اﻹجمـــــــــــــــالــــي
المنطقﺔ الوسطى
الرياض
بريده
الخرج
حائل
اﻹجمــــــــــــــــــــالـــي
المنطقﺔ الشرقيﺔ
الدمام
اﻻحساء
الجبيل

 17موقع بالمنطقﺔ الشرقيﺔ
 105موقع

اﻹجمــــــــــــــــــــالـــي
إجمالي مواقع تأجير السيارات بالمملكﺔ
23

-5ب تحليل ﻹيرادات المناطق داخل المملكﺔ خﻼل عام 2017م
إجمالي إيرادات ومبيعات المنطقﺔ الغربيﺔ بمﻼيين الرياﻻت

2017م

نوع النشاط
التأجير قصير اﻷجل

134

التأجير طويل اﻷجل

223

مبيـعات السيـارات

186

إيــرادات أخـرى

4

547

اﻹجــمـالـــي

إجمالي إيرادات ومبيعات المنطقﺔ الوسطى بمﻼيين الرياﻻت

2017م

نوع النشاط
التأجير قصير اﻷجل

63

التأجير طويل اﻷجل

176

مبيـعات السيـارات

87

إيــرادات أخـرى

1

327

اﻹجــمـالـــي

إجمالي إيرادات ومبيعات المنطقﺔ الشرقيﺔ بمﻼيين الرياﻻت
2017م

نوع النشاط

التأجير قصير اﻷجل

51

التأجير طويل اﻷجل

158

مبيـعات السيـارات

94

إيــرادات أخـرى

4
307

اﻹجــمـالـــي

24

إيرادات الشركﺔ لعام 2017م طبقا ً للتحليل الجغرافي داخل المملكﺔ

إيرادات الشركﺔ طبقا ً للتحليل الجغرافي داخل المملكﺔ خﻼل
عام 2017م
المنطقﺔ الشرقيﺔ
%26

المنطقﺔ الغربيﺔ
%46

المنطقﺔ الوسطى
%28

-5ج التحليل الجغرافي ﻹيرادات الشركﺔ التابعﺔ داخل المملكﺔ )الجذور الراسخﺔ( بمﻼيين الرياﻻت
لعام 2017م )يقتﺻر نشاطها داخل المملكﺔ فقط وليست لها أيﺔ أنشطﺔ خارج المملكﺔ(
نوع النشاط

المنطقة الغربية

المنطقة الوسطى

المنطقة الشرقية

اﻹجمالي

التأجير طويل اﻷجل

73

59

34

166

أرباح بيع السيارات المستعملة

11

9

18

38

اﻹجمالي

84

68

52

204

تحليل جغرافي ﻹيرادات الشركﺔ التابعﺔ
)الجذور الراسخﺔ( داخل المملكﺔ خﻼل عام 2017م
المنطقﺔ الشرقيﺔ
%26
المنطقﺔ الوسطى
%33
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المنطقﺔ الغربيﺔ
%41

-6تحليل جغرافي ﻹجمالي إيرادات الشركﺔ خارج المملكﺔ
والجدول التالي يوضح التحليل الجغرافي ﻹيرادات الشركﺔ خارج المملكﺔ باحتساب حﺻﺔ الشركﺔ
في اﻹيرادات المحققﺔ بالشركات الزميلﺔ خارج المملكﺔ خﻼل عام 2017م بآﻻف الرياﻻت
السعوديﺔ
م

اسم الشركﺔ /الدولﺔ محل النشاط

1
2

النشاط

يوني ترانس إنﻔوتك /الهند
ترانزليس الهنديﺔ المحدودة /الهند

تقنيﺔ المعلومات
التأجير طويل اﻷجل

نسبﺔ
المشاركﺔ
%49
%32.96

خﻼل

اﻹيرادات
عام 2017م
2,192
36,997

حﺻﺔ الشركﺔ من
اﻹيرادات 2017م
1,074
12,194

إيرادات الشركﺔ طبقا ً للتحليل الجغرافي خارج المملكﺔ خﻼل عام
2017م
أنفوتك
8%

ترانزليس
92%

السنة

2017م

السنة

2017م

التحليل الجغرافي ﻹجمالي إيرادات الشركة بمﻼيين الرياﻻت
إجمالي
المنطقة الشرقية خارج
المنطقة
المنطقة
اﻹيرادات
داخل المملكة)(4
الغربية ) (1الوسطى )(3) (2
داخل المملكة المملكة
داخل
المملكة
1184
3
307
327
547
التحليل الجغرافي ﻹجمالي إيرادات الشركة التابعة )الجذور الراسخة -رحال(
المنطقة الغربية ) (1المنطقة الوسطى المنطقة الشرقية إجمالي اﻹيرادات
داخل
) (2داخل المملكة )(3
داخل المملكة
المملكة
84

67

53

204

يقتﺻر نشاط الشركﺔ التابعﺔ داخل المملكﺔ فقط وليست لها أيﺔ أنشطﺔ خارج المملكﺔ
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 -7وﺻف لخطط وقرارات الشركﺔ خﻼل عام 2017م
 1-7أهم ما تم اتخاذه من قرارات وما تم انجازه من أعمال خﻼل عام 2017م
م

القرار /اﻹعﻼن عن حدث جوهري

التاريخ

ما تم من انجازه

-1

اعتماد النتائج المالبﺔ لعام 2016م

2017/1/19م

الموافقﺔ على النتائج السنويﺔ وعرضها مع التقرير السنوي
على الجمعيﺔ العامﺔ للمناقشﺔ وتم الموافقﺔ عليها.

-2

توﺻيﺔ مجلس اﻹدارة بتوزيع أرباح عن العام
المالي 2016م بواقع  1.25﷼ للسهم

2017/1/19م

تم التﺻديق على التوﺻيﺔ بموجب قرار الجمعيﺔ العامﺔ
بتاريخ 2017/4/19م وتم توزيع اﻷرباح على المساهمين
بتاريخ 2017/5/2م.

-3

توﺻيﺔ مجلس اﻹدارة للجمعيﺔ العامﺔ غير
العاديﺔ بزيادة راسمال الشركﺔ من 610
مليون ﷼ إلى  711مليون ﷼ عن طريق
منح أسهم مجانيﺔ

2017/1/19م

تم التﺻديق على التوﺻيﺔ بموجب قرار الجمعيﺔ العامﺔ
بتاريخ 2017/4/19م وتم توزيع أسهم المنحﺔ بتاريخ
2017/4/20م وتوزيع المبالغ الناتجﺔ عن بيع كسور
اﻷسهم بتاريخ 2017/5/17م

-4

توﺻيﺔ المجلس باعتماد المعامﻼت التي تمت
مع اﻷطراف ذوي العﻼقﺔ بنا ًء على تبيلغ
رئيس المجلس عن المعامﻼت التي تمت خﻼل
عام 2016م

2017/1/19م

تم استعراض المعامﻼت والتوﺻيﺔ بعرضها على الجمعيﺔ
العامﺔ للموافقﺔ عليها والتﺻريح باستمرارها.

-5

الدعوة ﻻجتماع الجمعيﺔ العامﺔ غير العاديﺔ
السادسﺔ لتعديل النظام اﻷساسي بما يتﻔق مع
نظام الشركات والتﺻويت على تشكيل لجنﺔ
المراجعﺔ ومهامها وضوابط عملها.

2017/1/22م

تم عقد اﻻجتماع بتاريخ 2017/2/26م وتمت الموافقﺔ على
تعديﻼت النظام اﻷساسي ليتوافق مع نظام الشركات الجديد
وكذلك الموافقﺔ على تشكيل لجنﺔ المراجعﺔ ومهامها
وضوابط عملها.

-6

توﺻيﺔ المجلس للجمعيﺔ العامﺔ باعتماد ﻻئحﺔ
لجنﺔ المراجعﺔ

2017/3/27م

تم عرض الﻼئحﺔ الخاﺻﺔ بلجنﺔ المراجعﺔ على الجميعﺔ
العامﺔ بناء على توﺻيﺔ مجلس اﻹدارة والتي انعقدت بتاريخ
2017/4/19م وتمت الموافقﺔ عليها من قبل الجمعيﺔ

-7

الدعوة ﻻجتماع الجمعيﺔ العامﺔ غير العاديﺔ
السابعﺔ لزيادة رأسمال الشركﺔ والموافقﺔ
على النتائج الماليﺔ والتقرير السنوي لعام
2016م والموافقﺔ على ﻻئحﺔ عمل لجنﺔ
المراجعﺔ.

2017/3/30م

تم عقد اﻻجتماع بتاريخ 2017/4/19م وتمت الموافقﺔ على
زيادة رأسمال الشركﺔ عن طريق الرسملﺔ بمنح سهم مجاني
لكل ستﺔ اسهم وتمت الموافقﺔ على النتائج الماليﺔ والتقرير
السنوي لعام 2016م وكذلك الموافقﺔ على ﻻئحﺔ عمل لجنﺔ
المراجعﺔ.

-8

قرارمجلس اﻹدارة بتعديل تشكيل لجنﺔ
المكافآت والترشيحات وتعيين رئيس للجنﺔ
المراجعﺔ

2017/4/16م

تم تعديل تشكيل لجنﺔ المكافآت والترشيحات وذلك طبقا ً لنص
الﻔقرة )ب( من المادة  51من ﻻئحﺔ حوكمﺔ الشركات والتي
بدأ تطبيقها بد ًء من 2017/4/22م.حيث أن رئيس اللجنﺔ لم
يكن عضو مجلس إدارة مستقل وبالتالي اتخذ المجلس قراره
بتعيين أ /اسامه الحداد عضو المجلس المستقل كرئيس للجنﺔ
كما تم تعيين رئيس للجنﺔ المراجعﺔ بدﻻ ً من رئيسها السابق
المستقيل وهو عضو اللجنﺔ د /باسم عالم وهو عضو مجلس
إدارة غير تنﻔيذي.

-9

قرار المجلس بتعيين عضو بلجنﺔ المراجعﺔ

2017/4/24م

تم تعيين د /خليل الدهلوي عضو بلجنﺔ المراجعﺔ بدﻻ ً من
العضو المستقيل من اللجنﺔ محمد إلياس مؤمن وتم هذا
التعيين حتى ﻻ يقل عدد أعضاء اللجنﺔ عن الحد اﻷدنى وهو
ثﻼثﺔ أعضاء حيث أنه باستقالﺔ العضو محمد إلياس أﺻبح
عدد أعضاء اللجنﺔ أثنين وباالتالي تم تعيين د /خليل الدهلوي
بدﻻً منه وتم عرض هذا التعيين على الجميعﺔ العامﺔ التي
انعقدت بتاريخ 2017/12/11م وقد وفقت الجمعيﺔ على هذا
التعيين والتشكيل النهائي للجنﺔ المراجعﺔ والذي أﺻبح مكون
من ثﻼثﺔ اعضاء.

27

م

القرار /اﻹعﻼن عن حدث جوهري

التاريخ

ما تم من انجازه

-10

قرار المجلس بالموافقﺔ على توﺻيﺔ لجنﺔ
المكافآت بتعديل ﺻﻔﺔ العضويﺔ لرئيس
مجلس اﻹدارة

2017/11/2م

تمت الموافقﺔ على توﺻيﺔ لجنﺔ الترشيحات بتعديل ﺻﻔﺔ
رئيس مجلس اﻹدارة من عضو تنﻔيذي إلى عضو غير
تنﻔيذي وذلك بعد مراجعﺔ تعريف العضو غير التنﻔيذي
بﻼئحﺔ الحوكمﺔ وكذلك مراجعﺔ طريقﺔ مباشرة رئيس
المجلس ﻷعماله بالشركﺔ خﻼل عام 2017م.

-11

قرار المجلس بتعديل سياسﺔ المخاطر
والتوﺻيﺔ للجمعيﺔ العامﺔ بالموافقﺔ على
تحديثات سياسﺔ وﻻئحﺔ لجنﺔ المكافآت
والترشيحات وسياسات العضويﺔ وﻻئحﺔ
المكافآت.

2017/11/2م

تمت الموافقﺔ على تحديث وتعديل سياسات المخاطر وباقي
السياسات.

-12

الدعوة ﻻجتماع الجمعيﺔ العامﺔ غير العاديﺔ
الثامنﺔ للموافقﺔ على تحديث بعض لوائح
وسياسات اللجان طبقا ً لﻼئحﺔ حوكمﺔ
الشركات وتعديﻼت تشكيل لجنﺔ المراجعﺔ.

2017/11/27م

تم عقد اﻻجتماع بتاريخ 2017/12/11م وتمت الموافقﺔ
على تحديث لوائح لجنﺔ المكافآت والترشيحات وسياسﺔ
المكافآت وسياسات ومعايير إجراءات العضويﺔ بمجلس
اﻹدارة والموافقﺔ على انضمام عضو بلجنﺔ المراجعﺔ.

-13

الموافقﺔ على تحديثات نظام الحوكمﺔ بما
يتوافق مع نظام الحوكمﺔ الجديد الﺻادر عن
مجلس هيئﺔ السوق الماليﺔ بموجب القرار
رقم) (8-16-2017وتاريخ 1438/5/16هـ
الموافق 2017/2/13م بنا ًء على نظام
الشركات الﺻادر بالمرسوم الملكي رقم م3/
وتاريخ 1437/1/28هـ

2017/12/28م

تم اعتماد تعديﻼت نظام الحوكمﺔ الخاص بالشركﺔ ليتوافق
مع نظام الحوكمﺔ الجديد بما يتضمنه من سياسات ولوائح
طبقا ً لﻼئحﺔ حوكمﺔ الشركات الﺻادرة عن هيئﺔ السوق
الماليﺔ.

 2-7تواريخ ﻷحداث هامﺔ خﻼل عام 2017م
م

الحدث

التاريخ

مﻼحظات

-1

إعﻼن النتائج الماليﺔ لعام 2016م مع توﺻيﺔ
مجلس اﻹدارة بزيادة راس المال بمنح أسهم
مجانيﺔ وإعﻼن التوﺻيﺔ بتوزيع أرباح.

2017/1/19م

إعﻼن النتائج الماليﺔ كاملﺔ للعام المالي متضمنﺔ نتائج الربع
الرابع دون إعﻼن نتائج الربع على استقﻼل

-2

تعيين نائبا ً لرئس مجلس اﻹدارة

2017/1/19م

تم تعيين أ /عبد الرحمن خالد عبد ﷲ الدبل )عضو مجلس
اﻹدارة المستقل( كنائبا ً لرئيس مجلس اﻹدارة أثناء اجتماع
المجلس بتاريخ 2017/1/19م وذلك باﻻنتخاب من قبل
اﻷعضاء أثناء اﻻجتماع تطبيقا ً لنص الﻔقرة ) (1من المادة
 81من نظام الشركات الجديد.

-3

اﻹعﻼن عن مراحل مواكبﺔ الشركﺔ للتحول
للمعايير المحاسبيﺔ الدوليﺔ

2017/1/26م

تم اﻹعﻼن عن استعداد الشركﺔ التام ﻹعدا وإﺻدار القوائم
الماليﺔ للربع اﻷول من عام 2017م طبقا ً للمعايير المحاسبيﺔ
الدوليﺔ كما أكدت الشركﺔ أنه ﻻ يوجد أي آثار جوهريﺔ على
القوائم الماليﺔ إثر تطبيق هذه المعايير.

-4

موافقﺔ هيئﺔ السوق الماليﺔ على طلب زيادة
رأسمال الشركﺔ من  610مليون إلى 711
مليون ﷼.

2017/2/1م

قامت الهيئﺔ بإعﻼن الموافقﺔ على موقع تداول بتاريخ
2017/2/1م

28

م

الحدث

التاريخ

مﻼحظات

-5

إعﻼن نتائج الجمعيﺔ غير العاديﺔ السادسﺔ
والتي انعقدت بتاريخ 2017/2/26م
والخاﺻﺔ بتعديل النظام اﻷساسي بما يتﻔق
مع نظام الشركات الجديد ونموذج )(4
الﺻادر بالقرار الوزاري رقم )(18379
وتاريخ 1437/6/1هـ

2017/2/27م

تم اﻹعﻼن عن موافقﺔ الجمعيﺔ العامﺔ غير العاديﺔ على
تعديﻼت النظام اﻷساسي ليتوافق مع نظام الشركات الجديد
كذلك الموافقﺔ على تشكيل لجنﺔ المراجعﺔ وتحديث قواعد
مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحاليﺔ
والتي بدأت في 2015/6/21م وتنتهي في 2018/6/20م.

-6

استقالﺔ رئيس لجنﺔ المراجعﺔ

2017/4/2م

اﻹعﻼن عن استقالﺔ رئيس لجنﺔ المراجعﺔ أ /عبد الرحمن
الدبل بتاريخ 2017/4/2م .

-7

إعﻼن نتائج الجمعيﺔ غير العاديﺔ السابعﺔ
والتي انعقدت بتاريخ 2017/4/19م
والخاﺻﺔ بالموافقﺔ على النتائج الماليﺔ لعام
2016م وتوزيع اﻷرباح والموافقﺔ على
توﺻيﺔ مجلس اﻹدارة بزيادة راس المال عن
طريق الرسملﺔ

2017/4/20م

تم اﻹعﻼن عن موافقﺔ الجمعيﺔ العامﺔ غير العاديﺔ على
نتائج عام 2016م والموافقﺔ على توزيع أرباح على
المساهمين بواقع  1.25﷼ للسهم والموافقﺔ على زيادة
رأسمال الشركﺔ عن طريق الرسملﺔ بواقع سهم منحﺔ لكل
ستﺔ اسهم وأﺻبح راس المال بعد الموافقﺔ  711مليون
﷼ بدﻻً من  610مليون ﷼.

-8

اﻹعﻼن عن طريقﺔ وتاريخ توزيع اﻷرباح

2017/4/24م

تم اﻹعﻼن عن تاريخ توزيع اﻷرباح للسنﺔ الماليﺔ المنتهيﺔ
في 2016/12/31م للمساهمين المستحقين وأن بدء
التوزيع سيتم بتاريخ 2017/5/2م كما تم اﻹعﻼن عن أن
التوزيع سيتم من خﻼل تحويل اﻷرباح على حسابات
المساهمين من خﻼل بنك الرياض .وقد تم التوزيع بالتاريخ
المذكور طبقا ً للسجﻼت الواردة بهذا الخﺻوص من بنك
الرياض المسؤل عن التوزيع.

-9

اﻹعﻼن عن النتائج الماليﺔ اﻷوليﺔ للربع
اﻷول المنتهي في 2017/3/31م

2017/5/4م

تم اﻹعﻼن عن نتائج الربع اﻷول بموقع تداول.

-10

اﻹعﻼن عن إيداع عائد بيع مبالغ كسور
اﻷسهم الناتجﺔ عن زيادة رأس المال
للمساهمين المستحقين

2017/5/4م

تم اﻹعﻼن عن أنه سيتم إيداع المبالغ الناتجﺔ عن بيع
كسور اﻷسهم بتاريخ 2017/5/17م .وهو ما تم تنﻔيذه
طبقا ً للسجﻼت الواردة من بنك الرياض المسؤول عن
التوزيع.

-11

اﻹعﻼن عن النتائج الماليﺔ اﻷوليﺔ للربع
الثاني المنتهي في 2017/6/30م

2017/8/1م

تم اﻹعﻼن عن نتائج الربع الثاني بموقع تداول.

-12

اﻹعﻼن عن النتائج الماليﺔ اﻷوليﺔ للربع
الثالث المنتهي في 2017/9/30م

2017/11/2م

تم اﻹعﻼن عن نتائج الربع الثالث بموقع تداول.

-13

اﻹعﻼن عن بدايﺔ التﺻويت اﻹلكتروني على
بنود اجتماع الجمعيﺔ غير العاديﺔ الثامنﺔ
والخاﺻﺔ بتعديل بعض مواد النظام اﻷساسي
عﻼوة على تحديث لوائح وسياسات لجنﺔ
عمل المكافآت والترشيحات وسياسات
ومعايير وإجراءات العضويﺔ بمجلس اﻹدارة
وتحديث سياسﺔ مكافآت مجلس اﻹدارة
ولجانه واﻹدارة التنﻔيذيﺔ

2017/12/6م

تم اﻹعﻼن بموقع تداول وتم تمكين المساهمين من استخدام
خاﺻيﺔ التﺻويت اﻹلكتروني طبقا ً للسجﻼت الواردة من
تداول.

-14

إعﻼن نتائج اجتماع الجميعﺔ غير العاديﺔ
بتاريخ
انعقدت
والتي
الثامنﺔ
2017/12/11م

2017/12/12م

تم اﻹعﻼن على موافقﺔ الجمعيﺔ على تعديﻼت النظام
اﻷساسي وتعديﻼت وتحديث سياسات لجنﺔ المكافآت
والترشيحات وﻻئحﺔ مكافآت أعضاء المجلس ولجانه
واﻹدارة التنﻔيذيﺔ وسياسات ومعايير العضويﺔ بمجلس
اﻹدارة.
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 -8عقود المرابحﺔ القائمﺔ بنهايﺔ السنﺔ الماليﺔ وموقف سدادها:
تتم المعامﻼت المالية لشركة بدجت دائما ً متوافقة مع أحكام التمويل اﻹسﻼمي خاصة فيما يتعلق
بسياسة القروض التي يحرص مجلس اﻹدارة دائما أن تكون عن طريق المرابحة اﻹسﻼمية وعقود
التورق والتي ﻻ تتجاوز أجالها  36شهر.
والتالي بيان بعقود المرابحﺔ والتورق للشركﺔ والشركﺔ التابعﺔ رحال حتى 2017/12/31م
بالرياﻻت
اﻹجمالية
وشركتها

المدفوعة المبلغ المتبقي من المديونية
المبالغ
أصل مدة
مبلغ
م اسم الجهة المانحة
للشركة
القرض
سداد للقرض
القرض
القرض
التابعة
57,777,778 57,777,778
 18 146,388,889شهر 88,611,111
 1البنك السعودي الفرنسي
23,004,225 21,279,805
 -2بنك
 36 141,638,420شهر 120,358,615
شركة بدجت
1,724,420
الرياض الشركة التابعة  36 15,372,108شهر 13,647,688
رحال
83,048,320 83,048,320
 36 127,751,455شهر 44,703,135
 -3بنك الراجحي
12,083,333
9,305,555
 -4بنك الخليج شركة بدجت  36 35,694,444شهر 26,388,889
الدولي
2,777,778
 36شهر 3,333,3333
6,111,111
الشركة
التابعة رحال
51,388,889 51,388,889
 18 114,666,667شهر 63,277,778
 -5بنك ساب
14,722,222 14,722,223
 36 70,805,556شهر 56,083,333
 -6بنك سامبا
6,527,778
3,750,000
 36 20,972,222شهر 17,222,222
شركة بدجت
 -7البنك
2,777,778
 36شهر 3,333,333
السعودي الشركة التابعة 6,111,111
لﻼستثمار رحال
248,552,546 248,552,546
436,959,437
685,511,983
اﻹجمالي

تقر الشركﺔ بأن الشركﺔ التابعﺔ الجذور الراسخﺔ للنقليات المحدودة )رحال( لم تبرم أيﺔ عقود
قروض جديدة خﻼل عام 2017م بل أنها قامت فقط بسداد دفعات القروض المستحقﺔ طبقا ً لما هو
موضح بالجدول الموضح بعاليه.
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 9المدفوعات النظاميﺔ المستحقﺔ:
الجدول أدناه يوضح قيمة المدفوعات النظامية المستحقة للجهات المختلفة بالدولة سواء كانت رقابية
أو تنظيمية خﻼل عام 2017م.
البيان

وﺻف موجز لها

2017م

المسدد

المستحق حتى نهايﺔ
الﻔترة الماليﺔ ولم يسدد

بيان اﻷسباب

الزكاة

6,338,656

0

مدفوعات لمصلحة
الزكاة والدخل عن
عام 2017م

مستحقات الزكاة عن عام
2017م

المؤسسة العامة
للتأمينات
اﻻجتماعية

3,753,802

0

مستحقات المؤسسة
العامة للتأمينات
اﻻجتماعية عن عام
2017م

سداد اشتراكات التأمينات
اﻻجتماعية خﻼل عام
2017م عن موظفي
الشركة

تكاليف تأشيرات
وجوازات

1,594,464

0

تكاليف التأشيرات
ورسوم الجوازات
عن عام 2017م

التكاليف الخاصة بتجديد
اﻹقامات ورسوم
استخراج التأشيرات
لموظفي الشركة

رسوم مكتب
العمل

1,093,800

0

تكاليف مكتب العمل
خﻼل عام 2017م

رسوم إصدار رخصة
العمل لتجديد اقامات
الموظفين خﻼل عام
2017م

اﻹجـمالي

12,780,722

0

 -10سياسﺔ توزيع اﻷرباح
قام مجلس اﻹدارة باعتماد تعديﻼت سياسة توزيع اﻷرباح ضمن التحديثات التي تمت على نظام
حوكمة الشركة ليتوافق مع ﻻئحة الحوكمة الجديدة الصادرة عن هيئة السوق المالية .وقد تم اعتماد
نظام حوكمة الشركة الجديد بما يتضمنه من سياسات ولوائح من قبل مجلس اﻹدارة بتاريخ
2017/12/28م.
أوﻻً :مقدمﺔ عامﺔ
تم إعداد سياسة توزيع اﻷرباح للشركة المتحدة الدولية للمواصﻼت )بدجت السعودية( وفقا ً لمتطلبات
ﻻئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ووفقا ً لنظام الشركات والنظام اﻷساسي
للشركة بحيث تنظم هذه السياسة العمليات واﻹجراءات المتعلقة بتوزيع اﻷرباح واﻹعﻼن عنها
وتحديد وقت سدادها  .وتسعى الشركة إلى تحقيق سياسة لتوزيع اﻷرباح ثابتة بشكل عام وتتعهد
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الشركة باﻹفصاح عن أي تغيير يطرأ على هذه السياسة .وبشكل عام تسعى الشركة دائما ً إلى
اﻻلتزام بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها متى ما تم إقرار ذلك من الجمعية العامة للمساهمين مع
اﻷخذ في اﻻعتبار المتغيرات التي قد تطرأ على المبلغ النقدي الموزع كأرباح كل عام طبقا ً لخطط
الشركة اﻻستراتيجية وأهدافها المستقبلية من استغﻼل اﻻحتياطيات التي لديها في الدخول بمشاريع
أو استثمارات تخدم وتحقق أهداف الشركة والمساهمين كما قد تختلف هذه اﻷرباح سنويا ً بهدف
زيادة راسمال الشركة عن طريق رسملة جزء من اﻷرباح المحققة

.1

ثانياً :سياسﺔ الشركﺔ في توزيع اﻷرباح
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية ،على النحو التالي- :
يُجنب عشرة ) (10%من اﻷرباح الصافية لتكوين اﻻحتياطي النظامي للشركة.ويجوز ان تقر
الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ اﻹحتياطي المذكور ) (30%من رأس المال
المدفوع.

.2

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

.3

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو
يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اﻹمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي
اﻷرباح مبالغ ﻹنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما ً من هذه
المؤسسات.

.4

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

.5

مع مراعاة اﻷحكام المقررة في المادة )العشرون( من النظام اﻷساسي والمادة السادسة والسبعين
من نظام الشركات يخصص بعد ماتقدم نسبة ) (10%من الباقي مكافأة لمجلس اﻹدارة بحد أقصى
) (500,000خمسمائة ألف ﷼ لكل عضو .على أن يكون استحقاق هذه المكافآة متناسبا ً مع عدد
الجلسات التي يحضرها العضو.
ثالثاً :استحقاق اﻷرباح
يستحق المساهم حصته في اﻷرباح وفقا ً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار
تاريخ اﻻستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية اﻷرباح لمالكي اﻷسهم المسجلين في سجﻼت
المساهمين بنهاية اليوم المحدد لﻼستحقاق.وتحدد الجهة المختصة الحد اﻷقصى للمدة التي يجب على
مجلس اﻹدارة أن ينفذ أثناءها قرار الجمعية العامة بشأن توزيع اﻷرباح على المساهمين.
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رابعاً :قواعد عامﺔ في سياسﺔ توزيع اﻷرباح
تعتمد سياسة الشركة الحالية على توزيع أرباح سنوية على مساهميها وليست أرباح مرحلية وفي
حال أراد مجلس اﻹدارة تغيير هذه السياسة يجب اتباع ماورد في شأن ذلك بالضوابط واﻻجراءات
التنظيمية الصادرة تنفيذا ً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة كما ينبغي أن ينص
على ذلك النظام اﻷساسي للشركة.
على مجلس اﻹدارة أن يضمن تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة اﻷرباح التي تم توزيعها خﻼل
الخمس سنوات الماضية بحد أقصي متضمنة اﻷرباح المقترح توزيعها للعام الصادر عنه التقرير
ونسب اﻷرباح الموزعة على اﻷرباح المحققة وعلى رأس المال وإجمالي مبالغ اﻷرباح المقترح
توزيعها.
خامساً :اﻹعﻼن عن توزيع اﻷرباح
يوصي مجلس اﻹدارة للجمعية العامة بتوزيع أرباح عن العام المالي الذي اتخذ فيه قرارا ً باعتماد
نتائجه المالية.
متى أقر المجلس باﻷرباح وأوصى بها للجمعية العامة فعليه اﻹعﻼن فوراً بعد اجتماعه الذي تم فيه
إقرار اﻷرباح على موقع تداول تفاصيل اﻷرباح موضحا باﻻعﻼن مقدار التوزيع ونسبة اﻷرباح
المراد توزيعها إلى اﻷرباح المحققة ورأسمال الشركة وأجمالي مبالغ اﻷرباح وطريقة السداد
وتاريخ التوزيع _ إن توفر وقت اﻷعﻼن وإﻻ يتم اﻹشارة إلى أنه سيتم اﻹعﻼن عن تاريخ التوزيع
ﻻحقا ً -كما تتم اﻹشارة باﻹعﻼن عن المساهمين المستحقين وهم المسجلين بسجﻼت مركز إيداع
بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والتي سيناقش فيها بند توزيع اﻷرباح طبقا ً
لتوصيات مجلس اﻹدارة.
لن تقوم الشركة باﻹعﻼن عن توزيع اﻷرباح في حال ما إذا كانت الشركة متعثرة ماليا ً أو في حالة
إفﻼسها أو إذا كان ذلك سيؤدي إلى تعثر أو إفﻼس الشركة.
لن تقوم الشركة باﻹعﻼن عن توزيع اﻷرباح في حال ما إذا كان ذلك سيؤثر على مﻼءة رأسمال
الشركة ويعرضها للتساءل من قبل هيئة السوق المالية
سادساً :تاريخ توزيع اﻷرباح
تدفع اﻷرباح المقرر توزيعها على المساهمين المستحقين طبقا ً للمواعيد والطريقة التي تم اعتمادها
من قبل الجمعية العامة وبنا ًء على توصيات مجلس اﻹدارة في هذا الخصوص ووفقا ً لتعليمات
وزارة التجارة واﻻستثمار وهيئة السوق المالية.
في أي حال من اﻷحوال يجب على مجلس اﻹدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع اﻷرباح
علي المساهمين المستحقين خﻼل ) (15خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استحقاق اﻷرباح المحددة
بقرار الجمعية العامة.
تقوم الشركة بالتعاقد مع أحد البنوك المحلية لتتولى توزيع اﻷرباح السنوية وذلك طبقا ً لسجﻼت
المساهمين الواردة من مركز إيداع ويتم التوزيع عن طريق التحويل المباشر لحسابات المساهمين
المستحقين والمربوطة بمحافظهم اﻻستثمارية 33 .
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في حال تعذر تحويل اﻷرباح ﻷي من المساهمين بتاريخ التوزيع يمكن للمساهم في هذه الحالة
الرجوع للبنك المختص بالتوزيع أو باﻻتصال على اﻷرقام التي يتم تدوينها بإعﻼن التوزيع أو
الرجوع ﻹدارة عﻼقات المستثمرين بالشركة لتسوية المبالغ وإتمام التحويل.وفي كل اﻷحوال تستمر
الشركة في سداد التوزيعات من خﻼل البنك المختص للمساهمين الذين لم يتم تحويل المبالغ
بحساباتهم المدونة بالسجﻼت.
ﻻ يتم احتساب فوائد على التوزيعات غير المطالب بها أو التي ﻻ يتم استﻼمها من قبل المساهم
المعني ﻷي سبب من اﻷسباب.
إدارة عﻼقات المستثمرين وإدارة الحسابات بالشركة مسؤولة عن اﻹعداد والتنسيق الﻼزم ﻹنهاء
كافة إجراءات التوزيع مع البنك المختص.
سابعاً :رسملﺔ اﻷرباح:
يجوز للشركة أن تقوم بزيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم جديدة للمساهمين الحاليين فيها
مدفوعة بالكامل من احتياطياتها التي يشمل حساب اﻷرباح المبقاة واﻻحتياطي النظامي وذلك بعد
الحصول على موافقة الهيئة.
إذا وافقت هيئة السوق المالية على زيادة رأس المال عن طريق رسملة اﻻحتياطيات يجب الحصول
على موافقة الجميعة العامة غير العادية على هذا اﻹجراء خﻼل ) (6ستة اشهر من تاريخ موافقة
الهيئة وإذا لم يتم الحصول على موافقة الجمعية خﻼل تلك المدة تعد موافقة الهيئة ملغاة ويتعين على
الشركة إعادة تقديم الطلب مرة أخرى للهيئة.
ثامنا ً:وتماشيا ً مع سياسة توزيع اﻷرباح بعاليه فقد أوصى مجلس اﻹدارة للجمعية العامة توزيع
أرباح نقدية سنوية على المساهمين عن عام 2017م بواقع  1.5﷼ للسهم الواحد بإجمالي مبلغ
 106.75مليون ﷼ وبنسبة  %71.4من صافي اﻷرباح ونسبة  %15من القيمة اﻷسمية للسهم
وسيكون التوزيع على عدد اﻷسهم المستحقة لﻸرباح البالﻐة 71,166,668سهم.
وخﻼل عام 2017م وبنا ًء على قرار الجمعية العامة غير العادية السابعة تم توزيع اﻷرباح
المستحقة عن عام 2016م بواقع ) (1.25﷼ سعودي للسهم الواحد بنسبة  %12.5من رأس
المال بإجمالي مبلغ وقدره  76.25مليون ﷼ مقارنة بـ  76.25مليون ﷼ سعودي تم توزيعها
كأرباح عن عام 2015م وذلك بعد أن حققت الشركة أرباحا ً وقدرها  3.1﷼ سعودي للسهم
الواحد خﻼل عام 2016م مقارنة بـ  2.86﷼ سعودي للسهم الواحد عن عام 2015م أي تم
توزيع  %44تقريبا من صافي اﻷرباح المحققة في عام 2016م وتمثل  %12.5من القيمة
اﻷسمية للسهم .وقد تم احتساب نسبة اﻷرباح الموزعة عن عام 2016م على رأس المال قبل
الزيادة ) 610مليون ﷼(.
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وفيما يلي بيان باﻷرباح الموزعﺔ على المساهمين خﻼل خمس سنوات من )2012م2016-م(:
م

السنة المالية

صافي الربح المحقق

اﻷرباح الموزعة

 174مليون ﷼
 189مليون ﷼
 171مليون ﷼
 150مليون ﷼
 125مليون ﷼
 809مليون ﷼

 76.25مليون ﷼
 76.25مليون ﷼
 69مليون ﷼
 68.6مليون ﷼
 51.2مليون ﷼
 341.05مليون ﷼

2016م
1
2015م
2
2014م
3
2013م
4
2012م
5
اﻹجمــــــــــــــــــالي

اﻷرباح
الموزعة على
السهم
 1.25﷼
 1.5﷼
 1.7﷼
 2.25﷼
 2.1﷼
 8.8﷼

نسبة اﻷرباح الموزعة
على راس المال سنويا ً
%12.5
%15
%17
%22.5
%21
متوسط %17.6

نسبة اﻷرباح الموزعة
على صافي الربح
المحقق سنويا ً
%44
%40
%40
%46
%41
متوسط %42

نمو توزيعات أرباح بدجت السعوديﺔ لمساهميها خﻼل خمس سنوات الماضيﺔ بمﻼيين الرياﻻت
)2012م2016-م(.

نمو توزيعات اﻷرباح خﻼل خمس سنوات بمﻼيين الرياﻻت
2012م2016 -م
76.25

76.25

69

68.6
51.2

2016م

2015

2014م
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2013م

2012م
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 -11رأسمال الشركﺔ
يتكون رأسمال الشركة من  71,166,668سهم وهي أسهم عادية متساوية القيمة تبلغ القيمة اﻷسمية
لكل منها  10رياﻻت وبتاريخ 2017/4/19م بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية السابعة
تم زيادة رأس المال من  610مليون ﷼ إلى  711مليون ﷼ بنا ًء على توصية مجلس اﻹدارة
بتاريخ 2017/1/19م وطبقا لموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 2017/2/1م.
وقد تمت الزيادة عن طريق منح أسهم مجانيه بواقع سهم منحة لكل ستة أسهم أي بزيادة تبلغ
 10.16مليون سهم وتم توزيعها على المساهمين المسجلين بنهاية يوم تداول تاريخ انعقاد الجمعية
العامة غير العادية السابعة والتي انعقدت بتاريخ 2017/4/19م .وتم تمويل هذه الزيادة من بند
اﻷرباح المبقاه كما بقائمة المركز المالي للشركة للعام المالي 2016م .وقد تم توزيع المبالغ الناتجة
عن بيع كسور اﻷسهم على المساهمين المستحقين لها بعد تجميعها بمحفظة واحدة وبيعها بسعر
السوق بتاريخ 2017/4/30م وتمت عميلة البيع بمعرفة تداول وتم تحويل المبالغ الناتجة عن البيع
لمستحقيها وإيداعها بحساباتهم بمعرفة بنك الرياض بتاريخ 2017/5/17م طبقا ً لسجﻼت
المساهمين بتاريخ نهاية تداول انعقاد الجمعية العامة غير العادية السابعة.
1-11بيان بيع كسور اﻷسهم الناتجﺔ عن توزيع أسهم المنحﺔ بواقع سهم لكل  6أسهم
عدد اﻷسهم تاريخ البيع
الناتجﺔ تجميع
كسور أسهم
المنحﺔ
 5,870سهم

2017/4/30م

إجمالي
البيع

133,836
﷼

مبلغ متوسط
سعر البيع

عن البنك المسؤل عن
تاريخ توزيع المسؤل
كسور توزيع ناتج البيع
المبالغ الناتجﺔ تجميع
عن بيع الكسور اﻷسهم بمحﻔظﺔ
وبيعها بالسوق

 22.8﷼ 2017/5/17م
للسهم

تداول

بنك الرياض

2-11بيان النمو في رأسمال الشركﺔ من 2012م إلى 2017م
م

رأس المال

مﻼحظات

2

السنة
المالية
2012م

تمت الزيادة من  183إلى  244مليون ﷼ عن طريق الرسملﺔ من بند
اﻷرباح المبقاة بمنح أسهم مجانيﺔ لكل  3اسهم .
تمت الزيادة من  244إلى  305مليون ﷼ عن طريق الرسملﺔ من بند
اﻷرباح المبقاة بمنح أسهم مجانيﺔ لكل  4اسهم .
تمت الزيادة من  305إلى  406مليون ﷼ عن طريق الرسملﺔ من بند
اﻷرباح المبقاة بمنح أسهم مجانيﺔ لكل  3اسهم.
تمت الزيادة من  406إلى  508مليون ﷼ عن طريق الرسملﺔ من بند
اﻷرباح المبقاة بمنح أسهم مجانيﺔ لكل  4اسهم .
تمت الزيادة من  508إلى  610مليون ﷼ عن طريق الرسملﺔ من بند
اﻷرباح المبقاة بمنح أسهم مجانيﺔ لكل  5أسهم.
تمت الزيادة من  610إلى  711مليون ﷼ عن طريق الرسملﺔ من بند
اﻷرباح المبقاة بمنح أسهم مجانيﺔ لكل  6أسهم .
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 244مليون ﷼

3

2013م

 305مليون ﷼

4

2014م

 406مليون ﷼

5

2015م

 508مليون ﷼

6

2016م

 610مليون ﷼

7

2017م

 711مليون ﷼

الزيادة في رأس المال بمﻼيين الرياﻻت
الﻔترة من 2012م2017 -م
711
610

508
406
305

2017م

2016م

2015م

2014م

2013م

244
2012م

 – 3-11قائمﺔ كبار المساهمين بالشركﺔ خﻼل عام 2017م
والتالي قائمة بكبار المساهمين بالشركة خﻼل عام 2017م والذي يمتلكون أكثر من  %5من اسهم
الشركة وحركة التغير في أسهمهم خﻼل عام 2017م.
م

اسم المستثمر

الجنسية

عدد اﻷسهم
في بداية عام
2017م

-1

مجموعة
الزاهد
القابضة
محمد عبد ﷲ
محمود زاهد

شركة
سعودية

15,210,768

نسبة الملكية
في بداية عام
2017م
%24.9

سعودي

4,578,132

%7.5

-2

عدد اﻷسهم في نسبة المليكة
في نهاية
نهاية عام
عام 2017م
2017م
14,378,557
%20.2
0

0

مﻼحظات
بعد زيادة رأس المال بمنح
أسهم مجانيه بواقع سهم
لكل ستة أسهم
توفاه ﷲ وتم توزيع اﻷسهم
على ورثة المساهم وذلك
بعد استيفاء اﻹجراءات
المطلوبة.

فيما يتعلق باﻹشعارات المتعلقة بملكية حصص كبيرة من اﻷسهم وتغيرها خﻼل عام 2017م تود
الشركة أن تقر بأنها لم تتلق أي إخطار من نوعه من كبار المساهمين خﻼل عام 2017م واعتمدت
الشركة في هذا البيان الخاص بكبار المساهمين بنا ًء على معلومات السوق المالية السعودية )إيداع(.
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 -12أ معامﻼت مع أطراف ذات عﻼقﺔ:
تقوم الشركة من خﻼل أعمالها وأنشطتها الرئيسية بالتعامل مع أطراف ذات عﻼقة وتتبع الشركة في
هذه المعامﻼت نفس الشروط واﻷسس المتبعة مع الغير.
وتشمل اﻷطراف ذوو العﻼقة طبقا ً للتعريف الوارد بﻼئحة حوكمة الشركات :كبار المساهمين في
الشركة ,أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم ,كبار التنفيذيين في
الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم ,أعضاء مجلس اﻹدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار
المساهمين في الشركة ,المنشآت – من غير الشركات -المملوكة لعضو مجلس اﻹدارة أو أحد كبار
التنفيذيين أو اقاربهم ,الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اﻹدارة أو كبار التنفيذيين أو
أقاربهم شريكا ً فيها ,الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اﻹدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم
عضوا ً في مجلس إدارتها أو من كبار التنفيذيين فيها ,شركات المساهمة التي يملك فيها أي من
أعضاء مجلس اﻹدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم ما نسبته ) (5%أو أكثر ,الشركات التي يكون
ﻷي من أعضاء مجلس اﻹدارة 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
ذلك ,أي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير في قرارات الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار
تنفيذييها ويستثنى من ذلك النصائح والتوجيهات التي تقدم بشكل مهني من شخص مرخص له في
ذلك ,الشركات القابضة أو التابعة للشركة .
وبنا ًء على هذا التعريف فإن الصفقات التي تمت بين الشركة وبين اﻷطراف ذوي العﻼقة خﻼل عام
2017م كما يلي:
نوع
بالشركة

م

الطرف ذو العﻼقة

-1

مركز صيانة السيارات رئيس
) (AMCعبارة عن وحدة اﻹدارة
تجارية لصيانة وتجارة
السيارات مملوكة لﻸستاذ/
عبد اﻹله زاهد

عﻼقته نوع الصفقة

مدتها

قيمتها
الرياﻻت

مجلس -1عقد اتفاق لصيانة العقد مدته عام 831
بعض من سيارات ويجدد سنويا ً طبقا ً
الشركة بهذه المؤسسة للتصريح الصادر
الجمعية
مجدد في2017/1/1م .من
العامة.

 -2عقد اتفاق لبيع
السيارات المستعملة
العلنية
بالمزايدة
في
مجدد
وقد
2017/1/1م
مؤسسة
قامت
) (AMCبشراء عدد
من سيارات الشركة
بهذه
المستعملة
الطريقة خﻼل عام
2017م

العقد مدته عام 20,402
ويجدد سنويا ً طبقا ً
للتصريح الصادر
الجمعية
من
العامة.

إجمالي حجم التعامﻼت مع مؤسسة  AMCالمملوكة لرئيس مجلس اﻹدارة خﻼل عام 2017م
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21,233

بآﻻف

م

نوع عﻼقته بالشركة

نوع الصفقة

أحد كبار المساهمين يمتلك
أكثر من  %5من أسهم
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
والمعدات
للتراكتورات
الثقيلة وكذك م /وفاء هاشم
يوسف زواوي والذي يشﻐل
منصب مستشار مجلس
المديرين بمجموعة الزاهد
القابضة

 -1ترتبط الشركة
معها بعقد إيجار
لتأجير
موقع
السيارات بالمركز
لﻸعمال
العربي
في
مؤرخ
1994/12/1م

العقد مدته سنتان
ويجدد لمدد
مماثلة ويجدد
سنويا طبقا ً
للتصريح
الصادر
باستمراره من
الجمعية
العمومية.

 -2عقود تأجير
متعدده
سيارات
قامت من خﻼلها
الشركة المذكورة
بتأجير سيارات من
بدجت خﻼل عام
2017م

تتراوح مدتها
من شهر إلى
عام خﻼل عام
2017م

222

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

304

-2

الطرف ذو العﻼقة
الزاهد

شركة
للتراكتورات
الثقيلة
والمعدات
إحدى
المحدودة
مجموعة
شركات
الزاهد القابضة

مدتها

قيمتها
الرياﻻت
82

بآﻻف

ﻻ يوجد أيﺔ عقود تم إبرامها بين الشركﺔ وأيا ً من شركاتها التابعﺔ أو الزميلﺔ خﻼل عام  2017كما أنه لم يتم
إبرام أي ﺻﻔقﺔ أو عقد بين الشركﺔ وأي من كبار التنﻔيذيين فيها خﻼل عام 2017م واقتﺻرت المعامﻼت مع
اﻷطراف ذوي العﻼقﺔ على ما ورد بالجدول أعﻼه.
-12ب معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا ً فيها وفيها مصلحة ﻷحد أعضاء مجلس اﻹدارة
م

طبيعة العمل أو العقد

مبلغ العمل أو مدة العمل أو العقد
العقد باﻵﻻف

 -1عقد اتفاق لصيانة  831﷼.
بعض من سيارات
بمؤسسة
الشركة
مجدد
AMC
في2017/1/1م.

العقد مدته عام
ويجدد سنويا ً طبقا ً
للتصريح الصادر
من الجمعية العامة
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شروط العمل أو العقد

اسم العضو

عقد اتفاق بموجبه يتم عبد اﻹله عبد ﷲ
صيانة سيارات الشركة زاهد – رئيس
بمؤسسة  AMCويتم سداد مجلس اﻹارة
المستحقات خﻼل  90يوم
من تاريخ إصدار الفواتير
وﻻ يوجد أية شروط
تفضيلية بهذا العقد

م

طبيعة العمل أو العقد

 -2عقد اتفاق لبيع
السيارات المستعملة
العلنية
بالمزايدة
لمؤسسة  AMCمجدد
في2017/1/1م.

مبلغ العمل أو مدة العمل أو العقد
العقد باﻵﻻف
العقد مدته عام
20,402
ويجدد سنويا ً طبقا ً
للتصريح الصادر
من الجمعية العامة

موقع 82

 -3عقد إيجار
السيارات
لتأجير
العربي
بالمركز
لﻸعمال مؤرخ في
1994/12/1م

 -4عقود تأجير سيارات 222

متعدده خﻼل عام
2017م

العقد مدته سنتان
ويجدد لمدد مماثلة
ويجدد سنويا طبقا ً
للتصريح الصادر
من
باستمراره
الجمعية العمومية

متعددة المدة طبقا ً
لﻼتفاق.

شروط العمل أو العقد

اسم العضو

عقد اتفاق بموجبه يتم بيع عبد اﻹله عبد ﷲ
السيارات بمؤسسة  AMCزاهد – رئيس
ويتم سداد المستحقات خﻼل مجلس اﻹارة
 90يوم من تاريخ إصدار
الفواتير وﻻ يوجد أية
شروط تفضيلية بهذا العقد
يوسف
عقد تأجير حيث تستأجر فهد
الشركة الموقع كمركز زاهد /وفاء هاشم
لتأجير السيارات و يتم زواوي عضوي
سداد المستحقات للمالك مجلس اﻹدارة
بدفعات نصف سنوية مقدما ً وممثلي مجموعة
وﻻ يوجد أية شروط الزاهد بمجلس
اﻹدارة أحد كبار
تفضيلية بالعقد.
المساهمين
بالشركة والمالكة
للموقع.
يوسف
عقود تأجير سيارات فهد
متعدده قامت من خﻼلها زاهد /وفاء هاشم
شركة الزاهد للتراكتورات زواوي عضوي
إحدى شركات مجموعة مجلس اﻹدارة
الزاهد أحد كبار المساهمين وممثلي مجموعة
بتأجير سيارات من بدجت الزاهد بمجلس
خﻼل عام 2017م وﻻ اﻹدارة أحد كبار
يوجد أية شروط تفضيلية المساهمين
بالشركة..
بالعقد.

ﻻ يوجد أيﺔ عقود أو ﺻﻔقات تمت خﻼل عام 2017م وكانت الشركﺔ طرفا ً فيها وكانت هناك مﺻلحﺔ ﻷي من كبار
التنﻔيذيين فيها وﻷي شخص ذي عﻼقﺔ بأي منهم.

 -13الجهاز اﻹداري للشركﺔ
-13أ 1-مجلس اﻹدارة:
يتكون مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصﻼت )بدجت السعودية( من سبعة ) (7أعضاء.
وطبقا ً للنظام اﻷساسي للشركة فإن مجلس اﻹدارة يقع على عاتقه رسم استراتيجيات وخطط الشركة
المستقبلية والسياسات العامة واﻷهداف المالية واعتمادها ومراقبة إدارة اﻷعمال وتقييم أداء الشركة
واﻹدارة العليا وحماية ورعاية مصالح المساهمين بجانب التأكد من التزام الشركة بالقوانين واللوائح
وتمثيلها في عﻼقتها مع الغير والجهات الحكومية والهيئات المختلفة.
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-13أ2-

وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء مجلس اﻹدارة وأعضاء اللجان واﻹدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية
والسابقة ومؤهﻼتهم وخبراتهم.
أ -أعضاء مجلس اﻹدارة

م
-1

اﻷسم
عبد اﻹله عبد ﷲ
زاهد

الوظائف الحالية
رئيس مجلس إدارة شركة بدجت
السعودية ورئيس مجلس المديرين
بشركة الجذور الراسخة /رجل أعمال

الوظائف السابقة
رجل أعمال

المؤهﻼت
بكالريوس وماجيستير تخطيط
المدن جامعة كاليفورنيا-
الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية –
عام 1976م

-2

عبد
خالد
الدبل

الرحمن
عبد ﷲ

نائب رئيس مجلس إدارة شركة بدجت
السعودية

عضو مجلس إدارة

بكالريوس إدارة اﻻقتصاد عام
1979م جامعة وﻻية فيريس
ميتشجان -الوﻻيات المتحدة
اﻷمريكية .ماجيستير إدارة
اﻷعمال -إقتصاديات التمويل
عام 1981م جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن بالمملكة
العربية السعودية

الخبرات
رئيس لجنة تأجير السيارات بالغرفة
التجارية بجدة سابقا ً -عضو لجنة التخطيط
اﻷمريكية سابقاً .ومؤسس شركة بدجت
السعودية منذ عام 1978م  .خبرات ما
يقرب من اﻷربعين عاماً.
منذ  40عاما ً ويشغل العديد من المناصب
القيادية بالعديد من الشركات المتخصصة
في مجال البترول ومشتقاته مثل شركة إس
جي بي الدبل المحدودة وشركة جاز
العربية للخدمات المحدودة

-3

يوسف
فهد
محمود زاهد

-4

أسامه سعد محمد
الحداد

رئيس مجلس المديرين والرئيس
التنفيذي لشركات الزاهد الصناعية
المحدودة والحلول البديلة للطاقة
المحدودة والحلول البديلة للطاقة العالمية
والحلول البديلة للصيانة والتشغيل
المحدودة وبدائل اﻹيجار للمعدات
المحدودة والزاهد للتجارة والتنمية
العقارية المحدودة والبرت كورت
المحدودة ونائب رئيس مجلس المديرين
ونائب الرئيس التنفيذي لشركات الزاهد
للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة
ومجموعة الزاهد القابضة.
المدير العام بمجموعة شركات هاديا
عبد اللطيف جميل

رجل أعمال

بكالريوس علوم تخصص
إدارة أعمال جامعة ويتير
الوﻻيات
كاليفورنيا-
اﻷمريكية
المتحدة
)1972م(.

رئيس مجلس المديرين والرئيس التنفيذي
لشركات الزاهد الصناعية المحدودة
والحلول البديلة للطاقة المحدودة والحلول
البديلة للطاقة العالمية والحلول البديلة
للصيانة والتشغيل وبدائل اﻹيجار للمعدات
المحدودة والزاهد للتجارة والتنمية العقارية
المحدودة والبرت كورت المحدودة ونائب
رئيس مجلس المديرين ونائب الرئيس
التنفيذي لشركات الزاهد للتراكتورات
والمعدات الثقيلة المحدودة ومجموعة
الزاهد القابضة.

رجل أعمال

-5

باسم عبد ﷲ عبد
الرحمن عالم

محام ومستشار قانوني

ﻻ يوجد

-6

هاشم
وفاء
يوسف زواوي

مستشار مجلس المديرين بمجموعة
الزاهد القابضة

مدير عام مجموعة
الزاهد القابضة

بكالريوس جامعة القاهرة
تخصص محاسبة وإدارة أعمال
عام  1983ماجيستير إدارة
أعمال جامعة لندن ﻹدارة
اﻷعمال عام 2001م
بكالوريوس علوم سياسية
ماجستير قانون
دكتوراة فقه القانون
بكالريوس علوم – هندسة
كهربائية إلكترونية – جامعة
وﻻية كاليفورنيا )شيكو( –
الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية

-7

ﷲ

رئيس مجلس إدارة شركة أكد القابضة/
عضو مجلس اﻹدارة شركة إس جي بي
الدبل المحدودة

عضو مجلس إدارة
شركة الدبل

منذ عام  1992وحتى 2001م نائب
رئيس قطاع اﻻستثمار العقاري والعﻼقات
الدولية بمجموعة شركات عبد اللطيف
جميل – قبل ذلك شغل عدة مناصب إدارية
بشركة جايمونت للعقارات بأمريكا
 ٢٤سنة في مجال المحاماة والتحكيم
والشريك التنفيذي في مكتب د /باسم عالم
وشركاه لﻼستشارات القانونية والمحاماة.
مستشار مجلس المديرين بمجموعة الزاهد
من  1يونيو 2017م
مدير عام مجموعة الزاهد من 2013م
مدير عام اﻹدارة بمجموعة الزاهد من
2001م
مدير عام الشاحنات والسيارات بمجموعة
الزاهد من 1989م إلى 2000م
رئيس مجلس المديرين لشركة أكد القابضة
وخبرة لعشر سنوات في مجاﻻت العقار
والمقاوﻻت والتجارة الحرة.

خالد عبد
خالد الدبل
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بكالريوس هندسة كيمائية
)2003م( -ماجيستير إدارة
أعمال )2005م(

ب -أعضاء اللجان-1:لجنة المراجعة
الوظائف الحالية
محام ومستشار قانوني

الوظائف السابقة
ﻻ يوجد

المؤهﻼت
بكالوريوس علوم سياسية
ماجستير قانون
دكتوراة فقه القانون

الخبرات
 ٢٤سنة في مجال المحاماة والتحكيم
والشريك التنفيذي في مكتب د /باسم عالم
وشركاه لﻼستشارات القانونية والمحاماة.

م
-1

اﻷسم
باسم عبد ﷲ عبد
عالم
الرحمن
لجنة
)رئيس
المراجعة(
مفضل عباس
)عضو
علي
لجنة المراجعة(

شريك بمكتب PWC

التدقيق
مدير
والمراجعة بمكتب
العيوطي
السيد
وشركاه للمراجعة
إدارة
ومدير
بشركة
اﻹلتزام
سدكو
التنفيذي
الرئيس
عراب
بشركة
اﻻستثمارية رئيس
اﻹدارة
مجلس
والرئيس التنفيذي
التالي
بشركة
والمدير
العربية
ببنك
اﻹقليمي
يونيكورن
اﻻستثماري

بكالريوس المحاسبة من جامعة
الملك فهد 1995

عضو بالهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين ومدير المراجعة والتدقيق سابقا ً
بالعديد من الشركات مثل سدكو والبنك
اﻷهلي .

بكالريوس الهندسة الميكانيكية
من جامعة البترول والمعادن
بالظهران المملكة العربية
السعودية  1977دراسات عليا
في الهندسة من معهد
للتكتولوجيا
ماساشوسيتس
بالوﻻيات المتحدة اﻷمريكية
 1979ماجيستسر في الهندسة
الميكانيكية جامعة Purdue
الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية
 1981دكتوراه في إدارة نظم
المعلومات جامعة جورج
واشنطن الوﻻيات المتحدة
اﻷمريكية 1986

منذ عام  1977شغل العديد من المناصب
منها مستشار سفارة خادم الحرمين
الشريفين في الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية
لتأسيس اﻷكاديمية اﻹسﻼمية السعودية
) (1985-1981حضر العديد من الورش
والحلقات الدراسية عن اﻹدارة المالية العليا
بجامعة
الوقت
وتنظيم
والقيادة
هارفارد.وشغل العديد من المناصب
القيادية اﻷخرى ببعض الشركات نائب
رئيس شركة التكامل الدولية لﻼستثمارات
مستشار رئيس مجلس اﻹدارة بشركة دلة
البركة.

-3

عبد
خليل
الرزاق الدهلوي
لجنة
)عضو
المراجعة(

م
-1

اﻷسم
أسامه سعد الحداد
)رئيس لجنة المكافآت
والترشيحات(

الوظائف الحالية
المدير العام بمجموعة شركات
هاديا عبد اللطيف جميل

الوظائف السابقة
رجل أعمال

-2

باسم عبد ﷲ عبد
الرحمن عالم )عضو
المكافآت
لجنة
والترشيحات(
فواز عبد ﷲ أحمد
دانش )عضو لجنة
المكافآت والترشيحات(

محام ومستشار قانوني

ﻻ يوجد

المؤهﻼت
بكالريوس جامعة القاهرة
تخصص محاسبة وإدارة أعمال
عام  1983ماجيستير إدارة
أعمال جامعة لندن ﻹدارة
اﻷعمال عام 2001م
بكالوريوس علوم سياسية
ماجستير قانون
دكتوراة فقه القانون

الخبرات
منذ عام  1992وحتى 2001م نائب
رئيس قطاع اﻻستثمار العقاري والعﻼقات
الدولية بمجموعة شركات عبد اللطيف
جميل – قبل ذلك شغل عدة مناصب إدارية
بشركة جايمونت للعقارات بأمريكا.
 ٢٤سنة في مجال المحاماة والتحكيم
والشريك التنفيذي في مكتب د /باسم عالم
وشركاه لﻼستشارات القانونية والمحاماة.

الرئيس التنفيذي لشركة بدجت
مجلس
وعضو
السعودية
الجذور
بشركة
المديرين
الراسخة للنقليات المحدودة
عضو مجلس المديرين بشركة
ترانزليس الهندية القابضة
المحدودة .شركة زميلة لشركة
بدجت السعودية .عضو مجلس
المديرين بشركة يوني ترانس
إنفوتك الهندية المحدودة  .شركة
زميلة

بدأ عمله بشركة
صافوﻻ وشغل عدة
مناصب بالغرفة
التجارية بجدة
وكذلك بالمجموعة
المتحدة العربية
للتأمين التعاوني
عضو اللجنة
الوطنية للشركات
المساهمة

 1993بكالريوس القانون
جامعة الملك عبد العزيز بجدة
المملكة العربية السعودية

خبرات في مجل النقل بكافة أنشطته وشغل
عدة مناصب بالغرفة التجارية بجدة بخﻼف
أعماله بشركة صافوﻻ سابقا ً ثم عمل في
مجال التأمين ومنذ عام 2002م يعمل
بشركة بدجت السعودية.

-2

نائب الرئيس التنفيذي بشركة ناشيونال
ستاندرد المالية

-2لجنة المكافآت والترشيحات

-3
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ج -اﻹدارة التنفيذية
م
-1

اﻷسم
فواز عبد ﷲ أحمد
دانش )الرئيس التنفيذي(

-2

رافيش محمد حسين
تاتلي

الوظائف الحالية
الرئيس التنفيذي لشركة بدجت
مجلس
وعضو
السعودية
الجذور
بشركة
المديرين
الراسخة للنقليات المحدودة
عضو مجلس المديرين بشركة
ترانزليس الهندية القابضة
المحدودة .شركة زميلة لشركة
بدجت السعودية .عضو مجلس
المديرين بشركة يوني ترانس
إنفوتك الهندية المحدودة  .شركة
زميلة
المدير المالي للشركة
المتحدة الدولية
للمواصﻼت يوني ترانس
بدجت لتأجير السيارات
والفانات شركة مساهمة
مسجلة بالمملكة العربية
السعودية

الوظائف السابقة
بدأ عمله بشركة
صافوﻻ وشغل عدة
مناصب بالغرفة
التجارية بجدة
وكذلك بالمجموعة
المتحدة العربية
للتأمين التعاوني
عضو اللجنة
الوطنية للشركات
المساهمة

المؤهﻼت
 1993بكالريوس القانون
جامعة الملك عبد العزيز بجدة
المملكة العربية السعودية

الخبرات
خبرات في مجل النقل بكافة أنشطته وشغل
عدة مناصب بالغرفة التجارية بجدة بخﻼف
أعماله بشركة صافوﻻ سابقا ً ثم عمل في
مجال التأمين ومنذ عام 2002م يعمل
بشركة بدجت السعودية.

عمل بالعديد من
المناصب بمكتب
المراجعة إرنيست
ويونغ من عام
 1997حتى عام
2002م وذلك
بمكتب مومباي
وجدة.

درجة
على
حاصل
البكالوريوس في اﻻحصاء
بومباي
جامعة
مﻦ
بالهند حاصل على درجة
الدكتوراه في المحاسبة
مﻦ جامعة اس ام سي
سويسرا

عمل بالعديد من المناصب بمكتب
المراجعة إرنيست ويونغ من عام 1997
حتى عام 2002م وذلك بمكتب مومباي
وجدة.

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

-1عبد اﻹله عبد
ﷲ زاهد
-2باسم عبد ﷲ
الرحمن
عبد
عالم

أسماء الشركات
التي يكون عضو
مجلس اﻹدارة
عضوا ً
في
مجالس إدارتها
الحالية او من
مديريها
شركة الجذور
الراسخة للنقليات
المحدودة
شركة الجذور
الراسخة للنقليات
المحدودة

داخل/
المملكة

خارج

الكيان القانوني
)مساهمة/
غير
مدرجة/
ذات
مدرجة/
مسؤولية
محدودة(.....

داخل المملكة

ذات
محدودة

مسؤولية

داخل المملكة

ذات
محدودة

مسؤولية
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داخل/
المملكة

خارج

الكيان القانوني
)مساهمة/
غير
مدرجة/
ذات
مدرجة/
مسؤولية
محدودة(.....

أسماء الشركات
التي كان عضو
مجلس اﻹدارة
عضوا ً
في
مجالس إدراتها
السابقة أو من
مديريها
ﻻ يوجد

ﻻ يوجد

ـــــــــــــ

ﻻ يوجد

ﻻ يوجد

ــــــــــــ

أسم العضو

-3عبد الرحمن
خالد عبد ﷲ
الدبل الدبل

 -4أسامه سعد
محمد الحداد

أسماء الشركات
التي يكون عضو
مجلس اﻹدارة
عضوا ً
في
مجالس إدارتها
الحالية او من
مديريها
-1شركة جاز
العربية للخدمات
إس
-2شركة
جي بي الدبل
-3شركة إيجل
بورجمان
العربية السعودية
-4شركة
يوكوجاوا
العربية السعودية
للخدمات
-5شركة جاز
فيكتور العربية
السعودية
-6شركة
برودنت العربية
السعودية
-7شركة تي سي
العربية
أر
السعودية
-8شركة إليوت
العربية
جاز
السعودية
للخدمات
شركة هاديا عبد
اللطيف جميل

داخل/
المملكة

خارج

داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة

الكيان القانوني
)مساهمة/
غير
مدرجة/
ذات
مدرجة/
مسؤولية
محدودة(.....
مسؤولية

ذات
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة

داخل المملكة

ذات
محدودة

مسؤولية

داخل المملكة

ذات
محدودة

مسؤولية

داخل المملكة

ذات
محدودة

مسؤولية

داخل المملكة

ذات
محدودة

مسؤولية

داخل المملكة

ذات
محدودة

مسؤولية

داخل المملكة

ذات
محدودة

مسؤولية

44

أسماء الشركات
التي كان عضو
مجلس اﻹدارة
عضوا ً
في
مجالس إدراتها
السابقة أو من
مديريها
ﻻ يوجد

-1مجموعة
عبد
شركات
اللطيف جميل
-2شركة
جايمونت
للعقارات

داخل/
المملكة

خارج

ﻻ يوجد

الكيان القانوني
)مساهمة/
غير
مدرجة/
ذات
مدرجة/
مسؤولية
محدودة(.....
ـــــــــــــ

داخل المملكة

ذات
محدودة

خارج المملكة

محدودة

مسؤولية

أسم العضو

-5فهد يوسف
محمود زاهد

أسماء الشركات
التي يكون عضو
مجلس اﻹدارة
عضوا ً
في
مجالس إدارتها
الحالية او من
مديريها
-1الزاهد
للتراكتورات
والمعدات الثقيلة.
-2مجموعة
الزاهد القابضة
-3الحلول البديلة
للطاقة
-4الحلول البديلة
للصاينة
والتشغيل
-5بدائل اﻹيجار
للمعدات
-6الزاهد
للتجارة والتنمية
العقارية
-7البرت كورت

-6وفاء هاشم
يوسف زواوي

-7خالد عبد ﷲ
الدبل

-8الحلول البديلة
للطاقة العالمية
-1الشركة
العربية لصناعة
السيارات
والشاحنات
-2الزاهد
للتركتورات
والمعدات الثقيلة
مينا
أكد
-1شركة
القابضة
إس
-2شركة
جي بي الدبل

داخل/
المملكة

خارج

الكيان القانوني
)مساهمة/
غير
مدرجة/
ذات
مدرجة/
مسؤولية
محدودة(.....

داخل المملكة

ذات
محدودة

داخل المملكة

ذات
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة

داخل المملكة

مسؤولية

ذات
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة

خارج المملكة

مسؤولية

ذات
محدودة
منطقة
شركة
حره
ذات مسؤولية
محدودة

خارج المملكة

شركة
حره

منطقة

داخل المملكة

ذات
محدودة
ذات مسؤولية
محدودة

داخل المملكة
داخل المملكة

داخل المملكة

خارج المملكة
داخل المملكة

داخل

مسؤولية

أسماء الشركات
التي كان عضو
مجلس اﻹدارة
عضوا ً
في
مجالس إدراتها
السابقة أو من
مديريها
ﻻ يوجد

داخل/
المملكة

خارج

ﻻ يوجد

الكيان القانوني
)مساهمة/
غير
مدرجة/
ذات
مدرجة/
مسؤولية
محدودة(.....
ـــــــــــــ

مسؤولية

مسؤولية

إس

داخل المملكة

ذات
محدودة

مسؤولية

أو سي
العربية

العربية لصناعة
السيارات
والشاحنات

خارج المملكة

مؤسسة
حره

منطقة

شركة الدبل

داخل

ذات
محدودة

مسؤولية

وﻻ يشغل أي من أعضاء مجلس اﻹدارة بشركة بدجت السعودية عضوية مجلس إدارة شركة
مساهمة أخرى.
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-13أ 4-وفيما يلي بيان بتشكيل أعضاء مجلس اﻹدارة بدورته الثالثة والتي بدأت في
2015/6/21م وستنتهي في 2018/6/20م بإذن ﷲ تعالى وتصنيف أعضائه:
م

اسم العضو

1
2
3
4
5
6
7

عبد اﻹله عبد ﷲ زاهد
عبد الرحمن خالد عبد ﷲ الدبل
فهد يوسف محمود زاهد
أسامه سعد محمد الحداد
باسم عبد ﷲ عبد الرحمن عالم
وفاء هاشم يوسف زواوي
خالد عبد ﷲ خالد الدبل

تصنيف العضوية
)تنفيذي/غير تنفيذي /مستقل(
رئيس مجلس اﻹدارة )غير تنفيذي(
نائب رئيس مجلس اﻹدارة )مستقل(
غير تنفيذي
مستقل
غير تنفيذي
غير تنفيذي
مستقل

وقد عقد مجلس اﻹدارة خﻼل العام المالي 2017م عدد ) (4اجتماعات.
-13أ 5-وفيما يلي سجل الحضور ﻷعضاء مجلس اﻹدارة لعام 2017م
سجل حضور أعضاء مجلس اﻹدارة ﻻجتماعات عام 2017م
إجمالي عدد
أسم العضو
م
عدد اﻻجتماعات ) (4خﻼل العام  3 , 2017من تاريخ أخر اجتماع جمعية
اﻻجتماعات التي
اﻻجتماع الرابع
اﻻجتماع الثالث
اﻻجتماع الثاني
اﻻجتماع اﻷول
حضرها العضو
2017/11/2م
2017/8/1م
2017/5/3م
2017/1/19م
خﻼل عام
2017م
√
√
√
√
عبد اﻹله عبد ﷲ زاهد
)%100- (4
-1
√
×
√
×
 -2عبد الرحمن خالد الدبل
)%50 -(2
×
×
×
√
فهد يوسف زاهد
)%25 -(1
-3
ـــــــ
×
×
×
×
أسامه سعد الحداد
-4
√
√
√
√
باسم عبد عالم
)%100- (4
-5
√
√
√
√
وفاء هاشم زواوي
)%100-(4
-6
×
√
×
×
خالد عبد ﷲ الدبل
)%25-(1
7تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة الخاصة باعتماد النتائج المالية لعام 2016م كانت في 2017/4/19م .أي أنه تم عقد عدد ثﻼث اجتماعات بعد
تاريخ الجمعية طبقا ً للبيان الموضح بالجدول أعﻼه.

إجمالي عدد
اﻻجتماعات التي
حضرها العضو
بعد أخر جمعية
ﻻعتماد النتائج
)%100-(3
)%66.6(2
ـــــ
ـــــــــ
)%100-(3
)%100-(3
)%33.3-(1

-13أ 6-بيان بتواريخ الجمعيات العامﺔ للمساهمين المنعقدة خﻼل السنﺔ الماليﺔ 2017م وأسماء
أعضاء مجلس اﻹدارة الحاضرين لهذه الجمعيات
خﻼل عام 2017م عقدت الشركة عدد ثﻼث جمعيات عامة غير عادية وذلك ﻷسباب مختلفة منها
اعتماد تعديﻼت النظام اﻷساسي ليتوافق مع نظام الشركات واجتماع آخر للموافقة على النتائج
المالية لعام 2016م وزيادة رأس المال عن طريق الرسملة وآخر اجتماع تم لتعديل بعض البنود
بالنظام اﻷساسي عﻼوة على الموافقة على تحديثات وتعديﻼت بعض السياسات واللوائح التي يجب
التصديق عليها من الجمعية العامة طبقا ً لﻼئحة حوكمة الشركات الجديدة الصادرة عن هيئة السوق
المالية ومن هذه السياسات سياسات المكافآت وسياسات العضوية بالمجلس وﻻئحة عمل لجنة
المكافآت والترشيحات.
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اﻷسم
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

عبد اﻹله عبد ﷲ زاهد
عبد الرحمن خالد الدبل
فهد يوسف محمود زاهد
أسامه سعد الحداد
باسم عبد ﷲ عالم
وفاء هاشم يوسف زواوي
خالد عبد ﷲ خالد الدبل

سجل الحضور أعضاء مجلس اﻹدارة لعدد 3اجتماعات جمعية عامة 2017م
اجتماع الجمعية الثالث
اجتماع الجمعية الثاني
اجتماع الجمعية اﻷول
2017/12/11م
2017/4/19م
2017/2/26م
√
×
×
×
×
√
×

√
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
√
√
×

-13أ 7-عدد طلبات الشركﺔ لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها خﻼل عام 2017م
عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
)(1

تاريخ الطلب
2017/1/1م

)(2

2017/2/1م

)(3

2017/2/26م

)(4

2017/4/18م

)(5

2017/6/4م

)(6

2017/8/1م

)(7

2017/8/28م

)(8

2017/10/1م

)(9

2017/11/9م

)(10

2017/12/10م
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أسباب الطلب
بنا ًء على طلب اﻹدارة العليا بالشركة لمتابعة
ملكية اﻷسهم ﻷعضاء المجلس وكبار التنفيذيين
ببداية العام حتى يتم تدوينه بالتقرير السنوي لعام
2016م
كإجراء ﻹدارة عﻼقات المستثمرين وحفاظ
سجﻼت شهرية لمتابعة حركة اﻷسهم.
لتسجيل حضور المساهمين باجتماع الجمعية
العامة الذي انعقد بتاريخ 2017/2/26م
طلب سجل 2017/4/19م لتسجيل حضور
المساهمين باجتماع الجميعة العامة الذي انعقد
بتاريخ 2017/4/19م
كإجراء ﻹدارة عﻼقات المستثمرين وحفاظ
سجﻼت شهرية لمتابعة حركة اﻷسهم
كإجراء ﻹدارة عﻼقات المستثمرين وحفاظ
سجﻼت شهرية لمتابعة حركة اﻷسهم
كإجراء ﻹدارة عﻼقات المستثمرين وحفاظ
سجﻼت شهرية لمتابعة حركة اﻷسهم
كإجراء ﻹدارة عﻼقات المستثمرين وحفاظ
سجﻼت شهرية لمتابعة حركة اﻷسهم
كإجراء ﻹدارة عﻼقات المستثمرين وحفاظ
سجﻼت شهرية لمتابعة حركة اﻷسهم
طلب سجل 2017/12/11م لتسجيل حضور
المساهمين باجتماع الجمعية العامة الذي انعقد
بتاريخ 2017/12/11م

-13ب_ لجان مجلس اﻹدارة:
لمجلس اﻹدارة لجنتين فرعيتين هما لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات
أوﻻ :لجنﺔ المراجعﺔ:
إن لدى لجنة المراجعة ميثاق يتوافق مع قانون الشركات ونظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة
السوق المالية والذي تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العمومية العادية بتاريخ  19أبريل .2017
أعضاء اللجنة

تتألف اللجنة الحالية من اﻷعضاء الثﻼثة التالية أسماؤهم:
اسم العضو
الدكتور /باسم عالم
اﻷستاذ /مفضل عباس
علي
الدكتور /خليل دهلوي

المنﺻب
رئيس اللجنة
عضو اللجنة

ﺻﻔﺔ العضويﺔ
غير تنفيذي
مستقل

عضو اللجنة

مستقل

التغيرات التي طرأت على لجنة المراجعة خﻼل السنة:
1
2
3
4

استقال السيد عبد الرحمن خالد عبد ﷲ الدبل )رئيس اللجنة سابقا( والسيد إلياس مؤمن )سكرتير
اللجنة سابقا( من عضوية اللجنة خﻼل الربع اﻷول من عام .2017
تعيين الدكتور باسم عالم رئيسا للجنة في خﻼل العام.
تعين الدكتور خليل دهلوي عضو جديد في اللجنة.
تعين السيد حذيفة سالواﻻ سكرتيرا للجنة )أمين سر(.

موجز بمسؤوليات اللجنﺔ
تتولى اللجنة المسؤوليات التالية:
1
2
3
4

الرقابة على القوائم المالية المرحلية والسنوية.
اﻹشراف على المراجعين الداخليين ومراجع الحسابات.
تقييم فعالية انظمة الرقابة الداخلية للمجموعة.
اﻹشراف على اﻻلتزام بالقوانين والمعايير والسياسات ذات العﻼقة.

تقوم اللجنة بمهامها من خﻼل اﻷنشطة الرئيسية التالية:
 1مراجعة فعالية التقاريرالمالية للمجموعة وسياسات الرقابة الداخلية وإجراءات تحديد وتقييم
المخاطر والتقريرعنها.
 2مراقبة سﻼمة ونزاهة القوائم المالية المرحلية والسنوية للمجموعة.
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 3تحليل أي قضايا مهمة أو غير مألوفة ضمن التقارير المالية.
 4مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة.
 5التحقق من التقديرات المحاسبية في النواحي الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
 6مراقبة دور وفعالية المراجع الداخلي.
 7الموافقة على الخطة السنوية الخاصة بأعمال المراجعة الداخلية.
 8تقديم التوصيات إلى مجلس اﻹدارة بشأن ترشيح مراجع الحسابات.
 9اﻻتفاق على نطاق عمل المراجع وخطة المراجعة السنوية واستعراض نتائجها.
 10إبقاء العﻼقة مع المراجع قيد المراقبة.
 11تقييم فعالية عملية المراجعة.
 12مراقبة مدى التزام المجموعة بالقوانين واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العﻼقة.
التواﺻل مع مجلس اﻹدارة
يقوم رئيس اللجنة برفع تقاريرعن المستجدات وأهم المواضيع التي نوقشت في اللجنة إلى مجلس
اﻹدارة.
لم يتم اكتشاف أي تعارض بين اللجنة ومجلس اﻹدارة في خﻼل السنة.
اﻷنشطﺔ الرئيسيﺔ خﻼل السنﺔ المنتهيﺔ في ديسمبر 2017
قامت اللجنة بواجباتها ومسؤولياتها خﻼل السنة المالية وفقا لميثاقها كما يلي:
أ -التقارير الماليﺔ
يتمثل أحد المتطلبات الجوهرية للقوائم المالية للمجموعة بأن تكون التقارير والحسابات عادلة
ومتوازنة ومفهومة .قامت اللجنة ومن ثم مجلس اﻹدارة بالتحقق من عدالة ونزاهة وشفافية القوائم
المالية وذلك من خﻼل التالي:
 1مراجعة القوائم المالية الربعية والسنوية للمجموعة وعرضها على مجلس اﻹدارة مع ابداء الرأي
والتوصيات.
 2التحقق من السياسات والتقديرات المحاسبية فيما يتعلق بالمسائل الجوهرية الواردة في القوائم
المالية.
ب -المراجعﺔ الداخليﺔ
تلعب المراجعة الداخلية دورا هاما في تقييم فعالية نظم الرقابة الداخلية من خﻼل برنامج المراجعة
والذي يقوم بالتقييم المستمر للمخاطر في المجموعة .فيما يلي اﻷنشطة الرئيسية التي قامت بها
اللجنة خﻼل السنة:
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1
2
3
4

تعيين مراجعين داخليين.
مناقشة واعتماد خطة المراجعة الداخلية لعام . 2017
مراجعة اﻷعمال التي قام بها المراجعين الداخلين وفقا للخطة المعتمدة.
تقديم المشورة لﻺدارة بشأن اﻹجراءات التصحيحية الﻼزمة وإدارة المخاطر بناء على توصيات
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
إستقﻼلية المراجعين الداخليين.
وبناء على توصيات المراجعة الداخلية أوصت اللجنة اﻹدارة باتخاذ اﻹجراءات الﻼزمة لتحسين
انظمة الرقابة الداخلية وفقا ﻻحتياجات العمل وأفضل الممارسات .عﻼوة على ذلك ،وجهت اللجنة
اﻹدارة إلى وضع سياسة اﻹبﻼغ عن المخالفات والخط الساخن لتمكين أصحاب المصالح من
اﻹبﻼغ عن حاﻻت عدم اﻹمتثال واﻹنحراف عن الممارسات القائمة واﻹنتهاكات اﻷخﻼقية.
ت -المحاسب القانوني
بالرغم من اهمية استمرارية وثبات جودة المراجعة  ،اﻻ أن اللجنة تدرك النقاش الدائر حول حركة
سوق المراجعة وطول فترة عﻼقة المحاسب القانوني مع الشركات التي يقوم بالمراجعة فيها .ﻻ
توجد التزامات تعاقدية تقيد اختيار مراجع حسابات مختلف.
قامت اللجنة بتقييم اﻻستقﻼلية لمراجع الحسابات .حيث اقترحت اللجنة على مجلس اﻹدارة أن
يوصي المساهمين بدعم تعيين مكتب إرنست ويونغ في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.
وباﻹضافة إلى ذلك ،فإن اللجنة:
 1قامت بالتحقق من استقﻼلية المحاسب القانوني وموضوعيته ونزاهته وفعالية أعمال المراجعة
مع مراعاة القواعد والمعايير ذات الصلة.
 2قامت بمراجعة أنشطة وخطة عمل المحاسب القانوني للمجموعة.
 3قامت بمراجعة تقارير المحاسب القانوني والمﻼحظات على القوائم المالية.
ث -اﻻلتزام
 1تأكدت من التزام المجموعة بالقوانين واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة.
 2راجعت نتائج المراجعين الداخليين فيما يتعلق بحاﻻت عدم اﻻلتزام في العمليات التشغيلية
للمجموعة.
 3اطلعت على ممارسات الحوكمة للمجموعة مع مراعاة أنظمة حوكمة الشركات الخاصة بهيئة
السوق المالية وأفضل الممارسات.
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حضور اﻻجتماعات
يلتزم جميع أعضاء اللجنة باﻻجتماع أربع مرات على اﻷقل في السنة ابتداء من  2018وذلك وفقا
لميثاقها.
حيث عقد أعضاء اللجنة اجتماعين حضوريا ً خﻼل عام  .2017باﻹضافة إلى ذلك ،قامت اللجنة
بمراجعة القوائم المالية الربع السنوية وغيرها من اﻷمور اﻷخرى عن طريق التمرير .كما قامت
بالتفاعل المنتظم مع اﻹدارة والمراجعين الداخليين.
القوائم الماليﺔ السنويﺔ للسنﺔ المنتهيﺔ في  31ديسمبر 2017
بعد مراجعة اللجنة للقوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2017ترى اللجنة أن
القوائم المالية ،من كافة النواحي الجوهرية ،تمتثل لجميع اﻻنظمة ذات الصلة.
حيث أوصت اللجنة مجلس اﻹدارة باعتماد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر
.2017

-1
-2
-3
-4
-5

-1

-2
-3

اﻷسم

طبيعة العضوية

عبد الرحمن خالد
الدبل
باسم عبد ﷲ عبد
الرحمن عالم
مفضل عباس علي
محمد خليل عبد
الرزاق دهلوي
محمد إلياس مؤمن

عدد اﻻجتماعات خﻼل عام
2017م ) (2اجتماعين
اﻻجتماع اﻷول اﻻجتماع الثاني
2017/2/1م

2017/11/1م

الرئيس السابق – للجنة والمستقيل بتارخ
2017/4/2م
غير تنفيذي – رئيس اللجنة الحالي

√

×

√

√

مستقل -له من الخبرة المالية والمحاسبية
مستقل -عضو اللجنة منذ 2017/4/24م

√
×

√
√

تنفيذي من خارج المجلس -والمستقيل بتاريخ
2017/4/24م

√

×

ج  -وفيما يلي أهم نتائج المراجعﺔ السنويﺔ لﻔاعليﺔ إجراءات الرقابﺔ الداخليﺔ للشركﺔ
ضرورة التزام موظفي المواقع بالحصول على البيانات والمستندات المطلوب تقديمها من العمﻼء
الراغبين في استئجار السيارات لمدة قصيرة اﻷجل نظرا ً لعدم التزام بعضا ً منهم بشروط العقد
كالتأخير في إعادة السيارة أو إتﻼف بعض محتوياتها أو سرقتها في بعض الحاﻻت.
استمرار المتابعة من قسم التحصيل بالشركة على العمﻼء المتأخرين في سداد المتأخرات المستحقة
للشركة عن تأجير السيارات.
ضرورة ضبط وإحكام عملية بيع قطع الغيار المستعملة الناتجة عن الصيانة الدورية للسيارات
بمراكز الصيانة .
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-4
-5
-6
-7
-8

زيادة تكلفة صيانة السيارات نتيجة الزيادة في أسعار قطع الغيار الجديدة.
ضرورة التأكيد على موظفي المواقع من حفظ عقود العمﻼء بأماكن آمنه ومخصصة لذلك لما لهذا
اﻹجراء من أهمية كبيرة في حفظ حقوق الشركة لدى الغير.
ضرورة ضبط وإدارة عمليات صرف قطع الغيار من مستودعات الشركة وذلك لتﻼفي نسب العجز
التي قد تزيد عن النسب المسوح بها والمتعارف عليها.
ضرورة التدقيق في عمليات صرف الزيوت من الخزانات المعدة لها داخل ورش الشركة لتﻼفي
نسب العجز والتي قد تزيد عن النسب المسموح بها.
مراجعة المبالغ المستحقة والمتأخرة عن السداد من قبل بعض العمﻼء من الشركات والتي تزايدت
نسبتها خﻼل هذا العام
د -رأي لجنﺔ المراجعﺔ في مدى كﻔايﺔ نظام الرقابﺔ الداخليﺔ في الشركﺔ.
وبناء على توصيات المراجعة الداخلية أوصت اللجنة اﻹدارة باتخاذ اﻹجراءات الﻼزمة لتحسين
انظمة الرقابة الداخلية وفقا ﻻحتياجات العمل وأفضل الممارسات .عﻼوة على ذلك ،وجهت اللجنة
اﻹدارة إلى وضع سياسة اﻹبﻼغ عن المخالفات والخط الساخن لتمكين أصحاب المصالح من
اﻹبﻼغ عن حاﻻت عدم اﻹمتثال واﻹنحراف عن الممارسات القائمة واﻹنتهاكات اﻷخﻼقية.
ثانياً :لجنﺔ المكافآت والترشيحات:
أقر مجلس اﻹدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ 2017/11/2م استمرار دمج أعمال المكافآت
والترشيحات بلجنة واحدة دون الفصل بينهما وبالتالي استمرت لجنة المكافآت والترشيحات كماهي
دون الفصل في أعمالها إلى لجنتين وذلك طبقا ُ لنص المادة ) (50فقرة ) (7من ﻻئحة حوكمة
الشركات.
وقد تم التصديق على ﻻئحة علم اللجنة طبقا ً للتعديﻼت الواردة بﻼئحة حوكمة الشركات الجديدة
وذلك باجتماع الجمعية العامة المؤرخ في 2017/12/11م.

-1

أوﻻً:أهداف اللجنﺔ
وضع سياسات المكافآت والعضوية بمجلس اﻹدارة ولجانه واﻹدارة التنفيذية بالشركة واﻹشراف
والتأكد من تطبيق هذه السياسات.

-2

القيام بالمراجعة واﻹشراف على تنفيذ خطط للتعاقب على المناصب والتطوير المستمر وتدريب
أعضاء مجلس اﻹدارة والرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين التنفيذيين.

-3

اﻹشراف على تصميم نظام برنامج إدارة اﻷداء واﻷجور وكيفية تنفيذه والتأكد بأن اﻷجور تتماشى
مع سياسات الشركة وبرامجها واستراتيجياتها بعيدة المدى في مجال أعمالها ومتابعة اﻷداء ومراقبة
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حزمة المكافآت المطبقة ومقارنتها بالمكافآت المنافسة في السوق وخطط الحفاظ على الموظفين
الموهوبين .
-4

تولى مسؤلية التقييم باﻹضافة إلى مراقبة اﻷداء سواء بالنسبة ﻷعضاء مجلس اﻹدارة أو اﻹدارة
التنفيذية واﻹشراف على سياسات الموارد البشرية.

-5

اﻹشراف على عملية الترشيح لعضوية مجلس اﻹدارة ولجانه واﻹدارة التنفيذية .
ثانياً :ضوابط وإجراءات عمل اللجنﺔ

-1

تجتمع لجنة المكافآت والترشيحات بصفة دورية على أﻻ تقل اجتماعاتها عن اجتماعين خﻼل السنة
المالية للشركة بمعدل اجتماع واحد كل ستة أشهر.

-2

يجوزللجنة المكافآت والترشيحات أن تعقد اجتماعات استثنائية حسب ما تقتضيه الضرورة كما يحق
لرئيس اللجنة أو أغلبية اﻷعضاء الدعوة لعقد اجتماع استثنائي وفقا ً لما تقتضيه الحاجه .ويكتمل
النصاب القانوني ﻻجتماع اللجنة عند حضور أغلبية أعضائها.

-3

توجه الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة كتابة من قبل رئيس اللجنة أو من يفوضه من أعضاء اللجنة
أو أمين السر قبل مدة كافية من موعد اﻻجتماع .كما يتم تزويد أعضاء اللجنة بجدول أعمال
اﻻجتماع والوثائق الﻼزمة قبل فترة كافية من موعد اﻻجتماع.

-4

في حالة تعذر حضور رئيس اللجنة يجوز له تفويض أحد أعضائها لترأس اﻻجتماع.

-5

في حال تعذر حضور العضو لﻼجتماع أصالة يتم بذل الجهد الكافي لتمكين العضو من الحضور
من خﻼل اﻻستعانة بوسائل اﻻتصال الحديثة )  (Conference Callوفي هذه الحالة يكون
حضور العضو بمثابة الحاضر أصالة.

-6

اﻹنابة  :في حال تعذر حضور العضو أصالة يجوز للعضو إنابة عضوا ً أخر من أعضاء اللجنة
نيابة عنه وﻻ يجوز لعضو اللجنة )الحاضر أصالة( أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور
ذات اﻻجتماع.

-7

التصويت :يكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية اصوات
اﻷعضاء الحاضرين والممثلين في اﻻجتماع وعند تساوي اﻷصوات يرجح الرأي الذي فيه رئيس
اللجنه أو من يفوضه باﻻجتماع.

-8

يقوم أمين سر اللجنة بتوثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات
ومداوﻻت وتوثيق توصيات اللجنة ونتائج التصويت وحفظها في سجل خاص ومنظم وبيان أسماء
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اﻷعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها وتوقيع هذه المحاضر من جميع اﻷعضاء الحاضرين
وأمين السر وتحفظ تلك المحاضر ضمن وثائق الشركة.
-9

على أمين السر إرسال محاضر اﻻجتماعات لﻸعضاء لتوقيعها خﻼل ثﻼثة ايام عمل من تاريخ
اﻻجتماع ويلتزم اﻷعضاء بمراجعة المحضر والتوقيع عليه خﻼل سبعة ايام عمل من تاريخ
اﻻستﻼم وفي حالة وجود أي مﻼحظات من قبل أي من اﻷعضاء عليه تدوين مﻼحظته مع التوقيع
وعلى اللجنة مناقشة هذه المﻼحظة باجتماعها القادم.

 -10يتابع مجلس اﻹدارة أعمال واداء اللجنة من خﻼل التقارير الدورية التي ترفع إلى مجلس اﻹدارة.
 -11ﻻ يحق ﻷي عضو في مجلس اﻹدارة أو اﻹدارة التنفيذية عدا أمين سر اللجنة وأعضاء اللجنة
حضور اجتماعاتها إﻻ إذا طلبت اللجنة اﻻستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته أو بنا ًء على
دعوة مسبقة لحضور اﻻجتماع.
 -12ﻻ يجوز لعضو اللجنة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع
النشاط الذي تزاوله.
 -13يلتزم عضو اللجنة بما يلتزم به عضو مجلس اﻹدارة بالمحافظة على أسرار الشركة وﻻ يجوز
ﻷعضاء اللجنة أن يذيعوا إلى المساهمين أو إلى الغير ما أطلعوا عليه بسبب مباشرتهم لعملهم
باللجنة وإﻻ وجب عزلهم ومساءلتهم بالتعويض عن الضرر الذي قد يترتب على ذلك.
 -14أن يحافظ على الكفاءة الﻼزمة لمزاولة اﻷعمال المنوط به تنفيذها ومواكبة التطورات الحديثة ذات
العﻼقة بأعمال المنشأة.
 -15أن يفصح لمجلس اﻹدارة عن العمليات التي تمت بينه وبين الشركة وطبيعة العﻼقة وذلك وفق ما
يتطلبه معيار العمليات مع اﻷطراف ذوي العﻼقة وأن يفصح عن العﻼقة التي تربطه بمجلس اﻹدارة
والمدراء التنفيذيين بالشركة.
ثالثاً:مهام اللجنﺔ:
تختص لجنة المكافآت والترشيحات بمسؤوليات مراجعة وتقييم المكافآت وكذلك تحديد ضوابط
الترشيح لمجلس اﻹدارة ولجانه واﻹدارة التنفيذية وتقديم تقارير للمجلس عن اعمالها بصفة دورية.
وفيما يلي أهم اختصاصات اللجنة:
أ -المهام والمسؤوليات فيما يتعلق بالمكافآت:
 -1وضع سياسات واضحة للتعويضات والمكافآت ﻷعضاء مجلس اﻹدارة واللجان المنبثقة ع ن المجل س
واﻹدارة التنفيذي ة بالش ركة بم ا يتماش ى م ع مع ايير اﻷداء وبم ا يع زز تحفي ز الجه از اﻹداري
والمحافظ ة عل ى الك وادر المتمي زة .ويج ب التأك د أن تك ون ه ذه السياس ات متوافق ة م ع المتطلب ات
النظامي ة المنص وص عليه ا بنظ ام الش ركات ول وائح ونظ م هيئ ة الس وق المالي ة .وي تم ع رض
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هذه السياسات على مجلس اﻹدارة لمناقشتها تمهيدا ً لعرضها على الجمعية العامة ﻻعتمادها.
 -2اﻹش راف والمتابع ة عل ى تنفي ذ نظ ام المكاف آت والمراجع ة الدوري ة لسياس ات المكاف آت وتقي يم م دى
فعاليتها في تحقيق أهدافها.
 -3توضيح العﻼقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكاف آت المطبق ة طبق ا ً لق رار الجمعي ة العام ة وبي ان
أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
 -4التوصية لمجلس اﻹدارة بمكافآت أعضاء مجلس اﻹدارة )بم ا ف يهم رئ يس المجل س والعض و المنت دب
إن ت م تعيين ه وأم ين س ر المجلس(واللج ان المنبثق ة من ه وكب ار التنفي ذيين بالش ركة وفق ا ً لسياس ات
المكافآت المعتمدة.
 -5التوص ية والمراجع ة لمكاف آت ال رئيس التنفي ذي بم ا ف ي ذل ك الح وافز طويل ة وقص يرة اﻷج ل وتق ديم
توصياتها بشأن ذلك إلى مجلس اﻹدارة.
 -6مراجع ة توص يات ال رئيس التنفي ذي بخص وص المع ايير العام ة للمكاف آت المالي ة والمزاي ا اﻷخ رى
لكبار التنفيذيين وموظفي الشركة والتأكد من مطابقتها لسياسة المكافآت.
 -7التأك د م ن اﻹفص اح ع ن تفاص يل التعويض ات المالي ة الت ي ت دفعها الش ركة ﻷعض اء مجل س اﻹدارة
وخمسة من كبار التنفيذيين بالشركة الذين يحصلون على أعل ى التعويض ات عل ى أن يك ون م ن بي نهم
ال رئيس التنفي ذي وال رئيس الم الي للش ركة وذل ك بتقري ر مجل س اﻹدارة طبق ا ً لقواع د ﻻئح ة حوكم ة
الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بهذا الخصوص.
 -8النظ ر ف ي دف ع مكاف آت إض افية إل ى اي م ن أعض اء مجل س اﻹدارة مقاب ل مجه ودات إض افية أو
خ دمات استش ارية أو فني ة أخ رى يق وم به ا العض و وع رض توص ية اللجن ة به ذا الخص وص عل ى
المجلس ﻻعتمادها.
 -9التأك د م ن إج راء مراجع ة س نوية مس تقلة لنظ ام المكاف آت ورف ع تق ارير المراجع ة ه ذه إل ى مجل س
اﻹدارة.
-10القيام على أساس س نوي أو بن ا ًء عل ى طل ب م ن مجل س اﻹدارة بمراجع ة نظ ام المكاف آت ف ي الش ركة
والسياسات المرتبطة به والتأكد من توافق هذه السياسات عل ى الم دى القص ير والطوي ل مع سياس ات
المخاطر ورفع توصيات مناسبة إلى المجلس بشأن تعديل وتحديث هذه السياسات.
ب -المهام والمسؤوليات فيما يتعلق بالترشحات:
 -1اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اﻹدارة ولجانه المنبثقة واﻹدارة التنفيذية
وممثلي الشركة في الشركات التابعة.
 -2المراجعة الدورية بشكل سنوي لهيكل وتشكيل مجلس اﻹدارة والتوصية بإجراء تغييرات إن تتطلب
اﻷمر مع المراجعة السنوية للمتطلبات الﻼزمة للمهارات أو الخبرات لعضوية المجلس واﻹدارة
التنفيذية وإعداد وصف للقدرات والمؤهﻼت المطلوبة لعضوية المجلس وشغل وظائف اﻹدارة
التنفيذية بما في ذلك تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ﻷعمال المجلس.
 -3اﻻحتفاظ بسجل دائم يحتوي على معلومات حول مؤهﻼت ومهارات أعضاء مجلس اﻹدارة وذلك
لمتابعة المهارات اﻹضافية المطلوبة لتمكين المجلس من القيام بمهامه.
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 -4وضع وصف وظيفي لﻸعضاء التنفيذيين واﻷعضاء غير التنفيذيين واﻷعضاء المستقلين وكبار
التنفيذيين.
 -5وضع اﻹجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اﻹدارة أو كبار التنفيذيين.
 -6التأكد من تنفيذ برامج تدريبية لجميع اعضاء المجلس تتعلق باﻻحتياجات التطويرية التي يتم إقرارها
والتي تتماشى مع أنشطة العمل.
 -7التأكد عل اساس سنوي من استقﻼلية اعضاء المجلس ولجانه وفقا ً لقواعد هيئة السوق المالية بالنسبة
لﻸعضا المستقلين.
 -8التأكد على اساس سنوي من اتباع اﻹجراءات المفروضة في حالة وجود تعارض مصالح بالنسبة
ﻷعضاء مجلس إدارة الشركة وشركاتها التابعة.
 -9وضع اﻹجراءات الخاصة في حال وجود مركز شاغر ضمن عضوية مجلس اﻹدارة أو كبار
التنفيذيين.
 -10تحديد جوانب القوة والضعف في مجلس اﻹدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة
الشركة من خﻼل:
ً
أ -اقتراح آليات ﻻزمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه واﻹدارة التنفيذية سنويا من خﻼل مؤشرات
قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق اﻷهداف اﻻستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية
أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها .على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع
مصلحة الشركة.
ب -مساعدة المجلس في مسؤولياته في اتخاذ الترتيبات الﻼزمة للحصول على تقييم جهة خارجية
مختصة ﻷدائه كل ثﻼث سنوات واﻹشراف على عملية التقييم.
 -11تقديم توصيات للمجلس في حال شغور أحد مقاعد عضوية اي من لجان المجلس بتعيين أعضاء
جدد عند الحاجة.
 -12دراسة ومراجعة توصية الرئيس التنفيذي الخاصة بتعيين أو إنهاء خدمة كبار التنفيذيين.
-13دراسة ومراجعة خطط التعاقب اﻹداري أو اﻹحﻼل الوظيفي للشركة بصفة عامة وللمجلس
والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين بصفة خاصة.
-14توفير مستوى مناسب من التدريب والتعريف لﻸعضاء الجدد في المجلس واللجان عن مهام
الشركة ومنجزاتها بما يمكنهم من أداء أعمالهم بالكفاءة المطلوبة.
 -15التوصية إلى المجلس وتسمية المرشحين لمهام الرئيس التنفيذي والرئيس المالي ومدير عام
المراجعة الداخلية ومدير عام المخاطر.
 -16مساعدة مجلس اﻹدارة في وضع ومراجعة الهيكل التنظيمي للشركة والنموذج التشغيلي الذي
ينظم العﻼقة بين الشركة اﻷم وشركاتها التابعة.
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أعضاء اللجنﺔ
تتألف اللجنة الحالية من اﻷعضاء الثﻼثة التالية أسماؤهم:
اسم العضو
اﻷستاذ /أسامه سعد الحداد
الدكتور /باسم عبد ﷲ عالم
أ /فواز عبد ﷲ دانش

ﺻﻔﺔ العضويﺔ
مستقل
غير تنفيذي
الرئيس التنفيذي

المنﺻب
رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

التغيرات التي طرأت على لجنة المكافآت والترشيحات خﻼل السنة:
-1
-2
-3

تعيين أ /أسامه الحداد –عضو مجلس اﻹدارة المستقل -رئيسا ً للجنة بدﻻً من الدكتورباسم عالم
الرئيس السابق حيث أنه كان عضوا ً غير تنفيذي وذلك بنا ًء على قرار مجلس اﻹدارة بتاريخ
2017/4/16م طبقا ً لنص الفقرة )ب( من المادة  51من ﻻئحة حوكمة الشركات.
استمرار د /باسم عالم بعضوية اللجنة.
قرار المجلس بقبول استقالة عضو اللجنة أ/عبد الرحمن الدبل بتاريخ 2017/4/19م.
عقدت لجنة المكافآت والترشيحات خﻼل هذا العام ثﻼثة اجتماعات خﻼل عام 2017م
اﻷسم

طبيعة العضوية

-1

باسم عبد ﷲ عبد
الرحمن عالم
عبد الرحمن الدبل

-3

أسامه سعد الحداد

-4

فواز عبد ﷲ دانش

غير تنفيذي -الرئيس السابق
والعضو الحالي
مستقل -العضو المستقيل
بتاريخ 2017/4/19م
مستقل -رئيس اللجنة من
تاريخ 2017/4/16م
عضو اللجنة-ليس عضواً
بالمجلس

-2

عدد اﻻجتماعات خﻼل عام 2017م ) (3اجتماعات
اﻻجتماع اﻷول اﻻجتماع الثاني اﻻجتماع الثالث
2017/10/17م
2017/2/16م
2017/1/8م
√

√

√

√

√

×

×

×

√

√

√

√

-13ج -اﻹدارة التنفيذية للشركة:
وتتمثل مسؤوليات اﻹدارة التنفيذية للشركة دون حصر التأكد من التقيد بسياسات مجلس اﻹدارة
وتطبيقها على أكمل وجه وتقديم المقترحات الهادفة إلى رفع مستوى نمو الشركة وربحيتها ووضع
وتطبيق الخطط التشغيلية والميزانيات التقديرية وتحديد الموظفين المؤهلين واﻻحتفاظ بهم.
ويرأس اﻹدارة التنفيذية للشركة أ /فواز عبد ﷲ دانش الرئيس التنفيذي للشركة وتتكون باقي
أعضائها من الرئيس المالي للمجموعة والمستشار القانوني ومدير إدارات مبيعات ومشتريات
السيارات اﻹقليمي والتسويق اﻹقليمي ومديرالعمليات اﻹقليمي ومدير مخاطر وأعمال التدقيق
الداخلي ومديري المناطق اﻹقليمية للشركة )الغربية الوسطى والشرقية(.
57

وحرصا ً من الشركة دائما ً على مراقبة اﻷداء والتأكد من اﻻلتزام بتطبيق سياساتها ومعايير الجودة
تعتمد الشركة على خطة اجتماعات مختلفة ومتنوعة زمنيا ً ومكانيا ً لﻺدارة التنفيذية.
ونوضح في التالي خطة هذه اﻻجتماعات طبقا ً لنوعياتها:
-1اجتماعات أسبوعيﺔ :وهي تتم في المركز الرئيسي للشركة وبعضوية مدراء المناطق ومديري
اﻹدارات المختلفة لمتابعة اﻷداء أوﻻً بأول ويتم هذا اﻻجتماع أسبوعيا ً ويتم تنفيذ توصياته داخل كل
إقليم طبقا ً لتوجهات وسياسات الشركة مع رفع تقارير شهرية من مديري المناطق إلى اﻹدارة العليا
عن نتائج أعمالهم.
-2اجتماعات ربع سنويﺔ :وهذه اﻻجتماعات تتم برئاسة رئيس مجلس اﻹدارة لمتابعة أداء كافة
المناطق المختلفة بشكل عام وخطط الشركة لكل منطقة للربع التالي وتتم بالتناوب في المركز
الرئيسي أو اﻹقليمي لكل منطقة )جدة _الرياض_ الدمام(.
 _3اجتماعات سنويﺔ :ويتم هذا اﻻجتماع مرة واحدة بنهاية السنة المالية لمراجعة النتائج السنوية
للعام المنقضي واعتماد خطط الشركة للعام المقبل.
 -14المدفوعات ﻷعضاء مجلس اﻹدارة وكبار التنﻔيذيين:
طبقا ً لنص المادة  76من نظام الشركات الجديد لصادر بالمرسوم الملكي رقم م 3/وتاريخ
1437/1/28هـ وطبقا ً لما ورد بالباب الثاني من الضوابط واﻹجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا ً
لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية
بموجب القرار رقم ) (8-127-2016وتاريخ 1438/1/16هـ وطبقا ً لﻼئحة حوكمة الشركات
الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ) (8-16-2017وتاريخ
1438/5/16هـ الموافق 2017/2/13م فقد قامت لجنة المكافآت والترشيحات بتعديل السياسات
المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس اﻹدارة ولجانه واﻹدارة التنفيذية وتم التصديق عليها من قبل
الجمعية العامة للشركة والتي انعقد بتاريخ 2017/12/11م .
سياسﺔ مكافآت مجلس اﻹدارة ولجانه واﻹدارة التنﻔيذيﺔ والمعتمدة بموجب قرار الجمعيﺔ العامﺔ
لمساهمي الشركﺔ والتي انعقدت بتاريخ 1439/3/23هـ الموافق 2017/12/11م
أوﻻً :مقدمﺔ :تم إعداد سياسة مكافآت مجلس اﻹدارة ولجانه واﻹدارة التنفيذية بالشركة المتحدة
الدولية للمواصﻼت تطبيقا ً لنص الفقرة ) (1من المادة ) (61من ﻻئحة حوكمة الشركات الصادرة
عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ) (8-16-2017وتاريخ 1438/5/16هـ الموافق
2017/2/13م.
ثانياً :الغرض من السياسﺔ
تهدف هذه السياسة إلى اتباع معايير واضحة لتحديد مكافآت أعضاء مجلس اﻹدارة وأعضاء اللجان
وكبار التنفيذيين بالشركة في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية كما تهدف
هذه السياسة إلى استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها بما يرتبط باﻷداء مما يساهم
في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح المساهمين.
58

ثالثاً :المعايير العامﺔ للمكافآت
دون اﻹخﻼل بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية تختص لجنة
الترشيحات والمكافآت بالتوصية لمجلس اﻹدارة بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار
التنفيذيين بالشركة وفقا ً للمعايير التالية:
-1

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

-2

أن يكون الغرض من المكافآت تحفيزي بغرض حث أعضاء المجلس ولجانه وأعضاء اﻹدارة
التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل ومن ذلك مثﻼً ربط الجزء المتغير من
المكافآت باﻷداء على المدى الطويل.

-3

تحدد المكافآت بنا ًء على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها والمؤهﻼت العلمية
والخبرات العملية والمهارات ومستوى اﻷداء.

-4

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

-5

عند وضع المكافآت يجب اﻷخذ في اﻻعتبار ممارسات الشركات اﻷخرى في تحديد المكافآت مع
تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

 -6أن تكون المكافآت كافية بشكل مناسب ﻻستقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها مع
عدم المبالغة فيها.
 -7يتم إعداد المكافآت للتعيينات الجديدة وخاصة من كبار التنفيذيين بالشركة بالتنسيق مع لجنة
الترشيحات والمكافآت.
 -8يجوز أن تتفاوت مكافآة أعضاء مجلس اﻹدارة من حيث المقدار وذلك طبقا ً لمعايير الخبرة
واﻻختصاص والمهام المنوط بها العضو تنفيذها وعدد الجلسات التي يحضرها واستقﻼلية العضو
وغيرها من اﻻعتبارات اﻷخرى التي تضعها لجنة المكافآت والترشيحات كالمراجعة السنوية ﻷداء
أعضاء المجلس واﻹدارة التنفيذية وأعضاء اللجان كأحد المعايير الهامة لتحديد المكافآت الخاصة
بكل منهم.
 -9يتم إيقاف صرف المكافآة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت بنا ًء على معلومات غير دقيقة قدمها
عضو مجلس اﻹدارة أو اﻹدارة التنفيذية أو عضو أي من لجان المجلس وذلك لمنع استغﻼل الوضع
الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
 -10في حال إقرارا منح أسهم في الشركة ﻷعضاء مجلس اﻹدارة أو اﻹدارة التنفيذية أو موظفي
الشركة سواء كانت إصدارا ً جديدا ً أو أسهم اشترتها الشركة يتم ذلك طبقا ً ﻹجراءات محددة وتحت
توصية وإشراف لجنة الترشيحات والمكافآت وبما يتوافق مع النظام اﻷساسي للشركة ونظام
الشركات ولوائح هيئة السوق المالية.
59

رابعاً :مكافآت أعضاء مجلس اﻹدارة
 -1مكافآة أعضاء مجلس اﻹدارة في الشركة المتحدة الدولية للمواصﻼت مبلغ معين أو بدل حضور عن
الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية أو نسبة من اﻷرباح ويجوز الجمع بين أثنتين أو أكثر
من هذه المزايا وبما ﻻ يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وفقا ً للجدول المضمن بهذه
السياسة وأي تعديﻼت تطرأ على هذا الجدول ﻻحقا ً ويتم إعتمادها وفقا ً لﻸنظمة.
 -2تتكون مكافأة مجلس اﻹدارة من مكافأة سنوية إضافة إلى بدل حضور عن جلسات المجلس ومن
نسبة ﻻتزيد عن ) (10%من صافي اﻷرباح المتبقية بعد توزيع النسب الواردة بالمادة  45من
النظام اﻷساسي للشركة و بحد أقصى ) (500,000خمسمائة ألف ﷼ لكل عضو .على أن يكون
استحقاق هذه المكافآة متناسبا ً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
 -3يجب أن يشتمل تقرير مجلس اﻹدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه
أعضاء مجلس اﻹدارة خﻼل 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
أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضا ً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات
التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
 -4يجب أن تكون مكافآة عضو مجلس اﻹدارة عادلة ومتناسبة مع اختصاصاته واﻷعمال والمسؤوليات
التي يقوم بها ويتحملها كعضو مجلس إدارة باﻹضافة إلى اﻷهداف المحددة من قبل المجلس والمراد
تحقيقها خﻼل السنة المالية.
 -5يجب أن تكون المكافآة مبنية على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.
 -6تناسب المكافآة مع القطاع الذي تعمل به الشركة وحجمها وخبرة أعضاء المجلس.
 -7أن تكون المكافآة كافية بشكل معقول ﻻستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم
واﻹبقاء عليهم.
 -8يجوز أن تتفاوت مكافآة أعضاء مجلس اﻹدارة طبقا ً للمعايير الواردة بهذه السياسة.
 -9يجب أﻻ تكون مكافآة أعضاء مجلس اﻹدارة المستقلين نسبة من اﻷرباح التي تحققها الشركة أو أن
تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
 -10إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس اﻹدارة بسبب عدم حضوره
ثﻼثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع فﻼ يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة
التي تلي آخر اجتماع حضره ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك ﻻفترة.
 -11يجوز لعضو مجلس اﻹدارة الحصول على مكافآة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من
قبل الجمعية العامة أو مقابل اي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية إضافية
يكلف بها في الشركة وذلك باﻹضافة إلى المكافآة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضوا ً في
مجلس اﻹدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس اﻹدارة وفقا ً لنظام الشركات والنظام اﻷساسي
للشركة ونظم هيئة السوق المالية.
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خامساً :مكافآت أعضاء اللجان:
يحدد ويعتمد مجلس اﻹدارة مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة منه وبدﻻت الحضور وغيرها من
اﻻستحقاقات اﻷخرى بنا ًء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.
تكون مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس اﻹدارة من مكافآة سنوية عبارة عن مبلغ مقطوع
باﻹضافة إلى بدﻻت حضور اﻹجتماعات وغيرها من اﻻستحقاقات اﻷخرى طبقا ً لما هو موضح
بالجدول المرفق بهذه السياسة.
مكافآت أعضاء لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بنا ًء على توصية
مجلس اﻹدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت.
وفي كل اﻷحوال ﻻ يجوز أن تزيد مكافآت عضو -اللجنة  /اللجان -المنبثقة من مجلس اﻹدارة
باﻹضافة إلى مكافآته عن عضوية مجلس اﻹدارة-إذا كان عضو بالمجلس -عن الحد اﻷقصي
المسموح لمكافآت أعضاء المجلس طبقا ً لنظام الشركات وهو  500ألف ﷼ وذلك باستثناء عضو
لجنة المراجعة فيجوز أن تزيد إجمالي مبالغ المكافآت المخصصة له عن عضويته بلجنة المراجعة
وعضويته بمجلس اﻹدارة عن هذا الحد.
سادساً :مكافآة اﻹدارة التنﻔيذيﺔ:
تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة الرواتب لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وخطط
وبرنامج الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بنا ًء عل توصية اﻹدارة التنفيذية وتشمل مكافآت
اﻹدارة التنفيذية اﻵتي:
راتب أساسي )يتم سداده بشكل شهري ودفعه بنهاية كل شهر ميﻼدي(.
بدﻻت وتشمل على سبيل المثال ﻻ الحصر بدل السكن  ,بدل المواصﻼت  , ,بدل الهاتف  ,بدل
المحروقات.............,إلخ.
مزايا تأمين طبي للموظف ولعائلته.
مكافآة سنوية مرتبطة بمؤشرات اﻷداء وفقا ً للتقييم السنوي بهذا الخصوص.
الخطط التحفيزية قصيرة اﻷجل المرتبطة باﻷداء اﻻستثنائي والخطط التحفيزية طويلة اﻷجل مثل
برامج اﻷسهم )إن وجدت(.
مكافآت سنوية ثابتة لطبيعة عمل بعض التخصصات بالشركة.
الحوافز المرتبطة بالمبيعات.
مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال ﻻ الحصر تذاكر سفر سنوية ,أجازة سنوية.
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سابعأً :معايير مكافآة اﻹدارة التنﻔيذيﺔ
يتم تحديد مكافآت موظﻔي الشركﺔ وكبار التنﻔيذيين بها طبقا ً للمعايير التاليﺔ:
 -1يراعي في تحديد وتعديل الراتب اﻷساسي لموظف الشركة هو قدراته وكفاءته المهنية وتاريخه
المهني بالشركة طوال خدمة عمله.
 -2بالنسبة لموظفي الشركة الجدد أو المعينين حديثا ً يتم تحديد رواتبهم بقرار من الرئيس التنفيذي
للشركة وفقا ً لسياسة الشركة المتبعة في التوظيف.
 -3بالنسبة للمكافآت الثابتة سواء كانت مبلغ مقطوع أو نسبة معينة من المبيعات فيتم تحديدها واعتمادها
والتصديق عليها من قبل الرئيس التنفيذي وفقا ً للوائح الحوافز الداخلية.
 -4تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سنوية لرواتب موظفي الشركة ورفع توصياتها للرئيس
التنفيذي للشركة.
 -5يتم تحديد المكافآت السنوية المرتبطة باﻵداء من قبل لجنة المكافآت والترشيحات وذلك طبقا ً
لتوصيات وتقارير الرئيس التنفيذي ومديري اﻹدارات.
 -6بالنسبة لكبار التنفيذيين فيجب أن يتم اعتماد الخطط والبرامج التحفيزية المحددة لهم وكذلك تعديل
الرواتب والمزايا اﻵخرى من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.
 -7يتم تحديد بعض البدﻻت كنسبة من الراتب اﻷساسي كبدل السكن بنسبة  %25من الراتب اﻻساسي
وبدل المواصﻼت بنسبة .%10
 -8يترك لﻺدارة التنفيذية اتخاذ القرار في طريقة صرف البدﻻت المقررة للموظفين وذلك بعد اعتماد
الرئيس التنفيذي.
 -9يحصل بعض موظفي الشركة بنا ًء على طبيعة عملهم على مزايا عينية مثل توفير سيارة وذلك طبقا ً
للشروط والمعايير الموضوعة من قبل إدارة الشركة بهذا الخصوص ويتم التصديق على توفير
سيارة لموظفي الشركة من قبل الرئيس التنفيذي .وفي حالة حصول اي من موظفي اﻹدارة التنفيذية
بالشركة على سيارة ﻻ يستحق بدل المواصﻼت.
-10بعض من البدﻻت اﻷخرى كبدل المحروقات وبدل الهاتف يترك للرئيس التنفيذي تقديرها والغائها
أو إعادة اعتمادها وفقا ً لسياسة داخلية واضحة بإدارة الموارد البشرية.
-11بالنسبة لكبار التنفيذيين بالشركة فيتم عرض البدﻻت المستحقة لهم واعتمادها من قبل لجنة
الترشيحات والمكافآت.
-12بالنسبة لتذاكر الطيران فتصرف لموظفي الشركة غير السعوديين وعائلتهم بحد أقصى زوجة
وطفلين مرة واحدة في السنة على الدرجة اﻻقتصادية وذلك للموظفين المتعاقدين مع الشركة
بامتيازات عائلية .أما بالنسبة للموظف المتعاقد دون امتيازات عائلية فيستحق تذكرة واحده له هو
فقط.
-13يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج
التي توصي بها لجنة المكافآت والترشيحات.
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-1
-2

-3
-4

ثامناً :أحكام عامﺔ:
ﻻ يجوز ﻷعضاء مجلس اﻹدارة التصويت على بند مكافآة أعضاء المجلس في اجتماع الجمعية
العامة للمساهمين.
تقوم الشركة باﻹفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اﻹدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالتقرير
السنوي لمجلس اﻹدارة وفقا ً للضوابط والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة
السوق المالية.
يستحق عضو مجلس اﻹدارة المكافآة اعتبارا ً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة.
يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس اﻹدارة واللجان من قبل أمين سر
المجلس على أن يتم اعتماد أمر صرفها من قبل رئيس مجلس اﻹدراة.
تاسعاً :المكافآت المقررة ﻷعضاء المجلس واللجان
يجوز مراجعة المكافآت السنوية والبدﻻت المقررة ﻷعضاء مجلس اﻹدارة أو أعضاء اللجان بناء
على توصية لجنة المكافآت والترشيحات في ضوء المتغيرات المتعلقة باﻷداء ومن ثم أخذ موافقة
الجمعية العامة للمساهمين على ذلك.
عاشراً:مﺻروفات ومزايا أخرى
تتحمل الشركة تكاليف التنقل للسفر واﻹقامة بجدة ﻷعضاء المجلس وأعضاء اللجان المقيمين خارج
جدة.
تتحمل الشركة كافة تكاليف إقامة وتنقل أعضاء المجلس واللجان واﻹدارة التنفيذية في حالة عقد
اﻻجتماع خارج مدينة جدة.
حادي عشر :أحكام ختاميﺔ ) النشر والنﻔاذ والتعديل(
يعمل بما جاء في هذه السياسه ويتم اﻻلتزام بها من قبل الشركة بد ًء من تاريخ اعتمادها من قبل
الجمعية العامة للمساهمين ويتم نشرها على موقع الشركة اﻹلكتروني لتكمين الجمهور والمساهمين
وأصحاب المصالح من اﻹطﻼع عليها .وتعدل حسب الحاجة أو بصفة دورية من قبل لجنة المكافآت
والترشيحات وتعرض هذه التعديﻼت من قبل اللجنة على مجلس اﻹدارة الذي يقوم بدراسة هذه
التعديﻼت ويوصي بها للجمعية العامة للمساهمين ﻻتخاذ القرار حيالها..
تاريخ اﻻعتماد2017/12/11 :م بناء على قرار الجمعيﺔ غير العاديﺔ الثامنﺔ.
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مكافآت أعضاء مجلس اﻹدارة

المكافآت المتغيرة
المكافآت الثابتﺔ

مبلغ معين

بدل حضور جلسات المجلس

مجموع بدل حضور جلسات اللجان

مزايا عينية

بيان ماقبضه أعضاء المجلس بوصفهم
عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير
أعمال فنية أو إدارية أو استشارية

مكافآة رئيس المجلس أو العضو المنتدب
أو أمين السر إن كان من اﻷعضاء

المجموع

نسبة من اﻷرباح

مكافآت دورية

خطط تحفيزية قصيرة أﻷجل

خطط تحفيزية طويلة اﻷجل

قيمة اﻷسهم الممنوحة

المجموع

 100,000﷼

 2,500﷼

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

 300,000﷼

 7,500﷼

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

 -1عبد الرحمن خالد الدبل

 100,000﷼

 5000﷼

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

 -2أسامه سعد الحداد

ـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

 -3خالد عبد ﷲ الدبل

100,000﷼

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

 307,500﷼

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ

المجموع

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

 105,000﷼

100,000

 102,500﷼

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

 105,000﷼

100,000

 102,500﷼

 307,500﷼

ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ
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مكافآة
نهايﺔ
الخدمﺔ

المجموع
الكلي

بدل
المﺻروفات

أوﻻً :اﻷعضاء المستقلين

مكافآة
نهايﺔ
الخدمﺔ
المكافآت المتغيرة
المكافآت الثابتﺔ

مبلغ معين

بدل حضور جلسات المجلس

مجموع بدل حضور جلسات اللجان

مزايا عينية

بيان ماقبضه أعضاء المجلس بوصفهم
عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير
أعمال فنية أو إدارية أو استشارية

مكافآة رئيس المجلس أو العضو المنتدب
أو أمين السر إن كان من اﻷعضاء

المجموع

نسبة من اﻷرباح

مكافآت دورية

خطط تحفيزية قصيرة أﻷجل

خطط تحفيزية طويلة اﻷجل

قيمة اﻷسهم الممنوحة

المجموع

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

 -1عبد اﻹله عبد ﷲ زاهد

ـــــــــــــــــــــــ

توفير سيارة من سيارات الشركة

 1,300,000﷼

 500,000﷼

 1,800,000﷼

*)401,153-1,604,612 (1
)تنازل عنه(

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

 1,203,459﷼ *)(1

 -2باسم عبد ﷲ عبد الرجمن
عالم

 100,000﷼

 10,000﷼

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

 1300,000﷼

 500,000﷼

المجموع

 100,000﷼

 10,000﷼.

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

 110,000﷼.

 1,910,000﷼

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

 1,604,612﷼

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

 110,000﷼

 3,113,459﷼

 3,003,459﷼.

ــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

*)(1ويحق لرئيس مجلس اﻹدارة الحصول على  ٪1من اﻷرباح قبل الزكاة بمبلغ  1،604،612﷼ سعودي .ومع ذلك فقد وافق رئيس مجلس
اﻹدارة على الحصول على  ٪75فقط منها ،أي ما يعادل  1،203،459﷼ سعودي ،أي أقل بمقدار  401,153﷼ سعودي عن المستحق له.

ـــــــــــــــــــــــ
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المجموع
الكلي

بدل المﺻروفات

ثانياً :اﻷعضاء غير التنﻔيذيين

مكافآة
نهايﺔ
الخدمﺔ
المكافآت المتغيرة
المكافآت الثابتﺔ

مبلغ معين

بدل حضور جلسات المجلس

مجموع بدل حضور جلسات اللجان

مزايا عينية

بيان ماقبضه أعضاء المجلس بوصفهم
عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير
أعمال فنية أو إدارية أو استشارية

مكافآة رئيس المجلس أو العضو المنتدب
أو أمين السر إن كان من اﻷعضاء

المجموع

نسبة من اﻷرباح

مكافآت دورية

خطط تحفيزية قصيرة أﻷجل

خطط تحفيزية طويلة اﻷجل

قيمة اﻷسهم الممنوحة

المجموع

 -3فهد يوسف محمود زاهد

 200,000﷼

 12,500﷼

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

 -4وفاء هاشم يوسف زواوي

 100,000﷼

 10,000﷼

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

المجموع

 100,000﷼

 2,500﷼

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

 102,500﷼

 110,000﷼

 212,500﷼

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

 110,000﷼

 212,500﷼

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

 102,500﷼

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ
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المجموع
الكلي

بدل المﺻروفات

ثانياً :اﻷعضاء غير التنﻔيذيين







إجمالي المبالغ المستحقة لﻸعضاء المستقلين  307,500﷼ من مكافأت وبدﻻت وليست هناك أية مبالغ نظير
أعمال استشارية لﻸعضاء المستقلين.
إجمالي المبالغ المستحقة لﻸعضاء غير التنفيذيين  3,325,959﷼ وذلك بعد خصم المبالغ التي تنازل عنها الرئيس
وشاملة مبلغ  1,300,000﷼ نظير أعمال استشارية لرئيس المجلس.
إجمالي المبالغ المستحقة ﻷعضاء المجلس خﻼل عام 2017م  3,633,459﷼.
ﻻ يوجد بتشكيل المجلس الحالي أعضاء تنفيذيين.
يضاف إلى ما ذكر أعﻼه مبلغ  41,500﷼ مكافآة أمين سر مجلس اﻹدارة وهو من غير أعضاء مجلس اﻹدارة.
مكافآت كبار التنﻔيذيين

ثانياً :مكافآت ومخﺻﺻات ) (5من كبار التنﻔيذيين بالشركﺔ لعام 2017م




بلغت إجمالي المبالغ التي حصل عليها خمسة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي خﻼل
عام 2017م كأجور وبدﻻت ومكافآت مبلغ وقدره  5,304,331﷼.
بلغت مخصصات مكافآة نهاية الخدمة لخمسة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي حتى
2017/12/31م مبلغ وقدره  5,709,286﷼.
إجمالي مبالغ الرواتب والمكافآت والبدﻻت ومخصصات مكافآة نهاية الخدمة لخمسة من كبار التنفيذيين من ضمنهم
الرئيس التنفيذي والرئيس المالي خﻼل عام 2017م مبلغ  11,013,617﷼.



تفاصيل مكافآت كبار التنفيذيين بالشركة وعددهم خمسة
بما فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي
 4,237,331﷼
 1,067,000﷼
تأمين سيارة للنقل
 5,709,286﷼

البيان
الرواتب
البدﻻت
أي تعويضات أو مزايا عينيﺔ أخرى
مكافآت نهايﺔ الخدمﺔ
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مكافآت أعضاء اللجان
المكافآت الثابتة )عدا بدل
حضور الجلسات(
أعضاء لجنة المراجعة
-1باسم عبد ﷲ عالم
-2مفضل عباس علي
-3خليل عبد الرزاق الدهلوي
اﻹجمالي

 200,000﷼
 200,000﷼
 150,000﷼
 550,000﷼

بدل حضور الجلسات
 4000﷼
 4000﷼
 2000﷼
 10,000﷼

المجموع
 204,000﷼
 204,000﷼
 152,000﷼
 560,000﷼



يستحق عضو لجنة المراجعة مكافآة سنوية قدرها  200الف ﷼ باﻹضافة إلى  2000﷼ بدل حضور عن كل جلسة.



تم تحديد نسبة من مكافآة العضو خليل الدهلوي تقدر بـ  %75منها حيث أنه التحق باللجنة خﻼل شهر أبريل 2017م وبالتالي
لم تصرف له المكافآة كاملة عن عام 2017م.



لم يتقاض رئيس اللجنة السابق أ /عبد الرحمن خالد الدبل أو عضو اللجنة السابق  /محمد إلياس مؤمن أية مبالغ أو مكافآت عن
عضويتهما باللجنة حيث أنه وحتى تاريخ استقالتهما من عضوية اللجنة لم تكن هناك اية مكافآت مخصصة ﻷعضاء اللجنة
سوى للعضو مفضل عباس علي.




لم يتقرر اي مكافآت أو بدﻻت ﻷي عضو من أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات وعددهم ثﻼثة حتى 2017/12/31م.
وﻻ يوجد سوي لجنتي المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات بعد أن أقر المجلس باﻻستمرار في دمج أعمال المكافآت
والترشيحات في لجنة واحدة.
وبالتالي حتى 2017/12/31م المستحق ﻷعضاء اللجان بالشركة من مكافآت مبلغ  560,000﷼.
ومن الممكن مستقبﻼً أن يقر مجلس اﻹدارة مكافآت ﻷعضاء لجنة المكافآت والترشيحات.





ويرى مجلس اﻹدارة أن المبالغ الموضحة بعاليه كمكافآت ﻷعضاء مجلس اﻹدارة ولجانه وكبار التنفيذيين متطابقة
ومتوافقة مع سياسة المكافآت المعمول بها والتي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة وﻻ يوجد أي انحراف
جوهري في تقدير المكافآت عن هذه السياسة,وأن المكافآت متطابقة تماما ً لما ورد بها.
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-15أ وﺻف ﻷي مﺻلحﺔ وأوراق تعاقديﺔ وحقوق اكتتاب تعود ﻷعضاء مجلس اﻹدارة وأقربائهم
في أسهم أو أدوات دين الشركﺔ
تسلسل

-1

اسم من تعود له بداية العام
المصلحة أو اﻷوراق عدد
التعاقدية أو حقوق اﻷسهم
اﻻكتتاب
عبد اﻹله عبد ﷲ محمود 28545
زاهد

أدوات
الدين

نهاية العام
عدد اﻷسهم

أدوات
الدين

صافي
التغيير

نسبة التغيير

ﻻ يوجد

33,302

ﻻ يوجد

4757

%16.6
من أسهمه.

-2

عبد الرحمن خالد الدبل

1500

ﻻ يوجد

1750

ﻻ يوجد

250

%16.6
من أسهمه.

-3

فهد يوسف محمود زاهد

3331

ﻻ يوجد

3886

ﻻ يوجد

555

%16.6
من أسهمه

-4

أسامه سعد محمد الحداد

388,724

ﻻ يوجد

453,511

ﻻ يوجد

64,787

%16.6
من أسهمه

-5

عبد

3331

ﻻ يوجد

3886

ﻻ يوجد

555

%16.6
من أسهمه

يوسف

3331

ﻻ يوجد

3886

ﻻ يوجد

555

%16.6
من أسهمه

139869

ﻻ يوجد

67,388

ﻻ يوجد

72,481-

%51.8من أسهمه

باسم عبد
الرحمن عالم
هاشم

ﷲ

-6

وفاء
زواوي

-7

خالد عبد ﷲ خالد الدبل

مﻼحظات

تم إضافة اسهم المنحة بعد زيادة
رأس المال بواقع سهم لكل ستة
اسهم.
تم إضافة اسهم المنحة بعد زيادة
رأس المال بواقع سهم لكل ستة
اسهم.
تم إضافة اسهم المنحة بعد زيادة
رأس المال بواقع سهم لكل ستة
اسهم
تم إضافة اسهم المنحة بعد زيادة
رأس المال بواقع سهم لكل ستة
اسهم
تم إضافة اسهم المنحة بعد زيادة
رأس المال بواقع سهم لكل ستة
اسهم
تم إضافة اسهم المنحة بعد زيادة
رأس المال بواقع سهم لكل ستة
اسهم
تم إضافة اسهم المنحة بعد زيادة
رأس المال بواقع سهم لكل ستة
اسهم

-15ب بيان بعدد باﻷسهم أو الحﺻص المملوكﺔ ﻷعضاء مجلس اﻹدارة بالشركات التابعﺔ
يمتلك عضو مجلس اﻹدارة د /باسم عبد ﷲ عالم حصة نقدية بشركة الجذور الراسخة للنقليات
المحدودة إحدى الشركات التابعة .وعدد الحصص التي يمتلكها ) (12,500حصة قيمة الحصة
الواحدة ) (100﷼ بقيمة ) (1,250,000﷼ تمثل نسبة ) (1.25%من رأسمال الشركة.
وﻻ توجد أي أسهم أو حصص أخرى بالشركة التابعة مملوكة ﻷي عضو من أعضاء مجلس
اﻹدارة.
 -15ج اﻷسهم أو الحﺻص الخاﺻﺔ بكبار التنﻔيذيين
ﻻ يمتلك كبار التنفيذيين بالشركة وزوجاتهم وأوﻻدهم القصر أي أسهم بالشركة أو بأي شركة تابعة
وليس لهم أي مصلحة أو حقوق خيار واكتتاب تعود لهم.
ﻻ يوجد أسهم مملوكﺔ ﻷشخاص )عدا أعضاء مجلس اﻹدارة وكبار التنﻔيذيين( أبلغوا الشركﺔ بها
بموجب المادة ) (45من قواعد التسجيل واﻹدراج أو أي تغيير فيها خﻼل عام 2017م
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-15د بيان باﻷرباح الموزعة على أعضاء مجلس اﻹدارة طبقا ً لنسب ملكيتهم بتاريخ إقرار توزيع
اﻷرباح لعام  2016م بواقع  1.25على السهم طبقا لقرار الجمعية غير العادية بتاريخ
2017/4/19م
م
1
2
3
4
5
6
7

اسم عضو مجلس اﻹدارة عدد اﻷسهم المملوكة
بتاريخ إقرار توزيع
اﻷرباح
28,483
عبد اﻹله عبد ﷲ زاهد
1,500
عبد الرحمن خالد الدبل
3331
فهد يوسف زاهد
3331
أسامه سعد الحداد
3331
باسم عبد ﷲ عالم
3331
وفاء هاشم زواوي
39361
خالد عبد ﷲ الدبل
اﻹجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

إجمالي مبلغ اﻷرباح
الموزعة عن عام 2106م
) 1.25﷼ عن السهم(
 35603.75رال
 1875رال
 4163.75ر ال
 4163.75ر ال
 4163.75ر ال
 4163.75ر ال
 49201.25رال
 103,335﷼

 – 16حوكمﺔ الشركﺔ:
طبقا ً لﻼئحة حوكمة الشركات والصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم )-8
 (2017-16وتاريخ 1438/5/16هـ الموافق 2017/2/13م بنا ًء على نظام الشركات الصادرة
بالمرسوم الملكي رقم م 3/وتاريخ 1437/1/28هـ فقد أقر مجلس اﻹدارة بتاريخ 2017/12/28م
باعتماد تعديﻼت نظام الحوكمة الجديد للشركة بما يشملة ويتضمنه من سياسات ولوائح داخلية
بالشركة تم تعديلها طبقا ً لمستجدات ومتطلبات ﻻئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق
المالية .والجدير بالذكر أن الشركة وبنا ًء على التعميم الصادر من هيئة السوق المالية برقم صادر
ص 17/6904/5/7/وتاريخ 1439/4/1هـ الموافق 2017/12/19م قد قامت بملء النموذج
المرفق بالتعميم والذي يهدف إلى بيان مدى التزام الشركة بعدد من متطلبات الحوكمة .وقد تم إجابة
الهيئة بارسال هذا النموذج بتاريخ 2017/12/20م طبقا ً للوضع المطبق بالشركة بتاريخه حيث أنه
بذلك التاريخ لم يكن قد صدر بعد قرارمجلس اﻹدارة باعتماد نظام الحوكمة الجديد بالشركة والذي
يحتوي على العديد من السياسات واللوائح طبقا ً لمتطلبات ﻻئحة الحوكمة والتي لم يكن قد تم بعد
تعديلها أو تحديثها بتاريخ إرسال النموذج.
وحيث أن إدارة الشركة تعمل حاليا ً على دراسة بعض السياسات اﻷخرى والتي من متطلبات ﻻئحة
الحوكمة وتعكف على تحديث ما كان مطبق منها بالشركة أو استحداث لوائح وسياسات جديدة عن
المطبقة حاليا ً وذلك بما يتوافق مع أهداف الشركة باتباع أعلى معايير الشفافية والحرص على اتباع
أفضل الممارسات.
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ويحتوي نظام الحوكمﺔ المحدث بالشركﺔ على السياسات واللوائح التاليﺔ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ﻻئحة الجمع ة العامة للمساهم
ﻻئحة عمل مجلس اﻹدارة
س اسة م اف ت مجلس اﻹدارة ولجانه و اﻹدارة التنف ذ ة
ﻻئحة عمل لجنة المراجعة
ﻻئحة عمل لجنة الم اف ت و ال ش حات
س اسات ومعاي و إجراءات العض ة مجلس اﻹدارة
ﻻئحة اﻹفصاح والشفاف ة
ﻻئحة اﻻس ثمار
ﻻئحة توز ــع اﻷر اح
ﻻئحة الرقا ة الداخل ة واﻹل ام
س اسة إدارة المخاطر
س اسات و جراءات اﻹ ﻼغ
س اسات و جراءات م افحة اﻻحت ال
ﻻئحة مراجع الحسا ات
س اسة تنظ م العﻼقة مع اصحاب المصالح
س اسة تنظ م تعارض المصالح
س اسة اﻹل ام قواعد السوق تداول اﻷسهم
س اسة الصﻼح ات المفوضة إ اﻹدارة التنف ذ ة
ميثاق السلوك المه

-16أ وتطبق الشركﺔ جميع اﻷحكام الواردة في ﻻئحﺔ حوكمﺔ الشركات الﺻادرة عن هيئﺔ السوق
الماليﺔ باستثناء اﻷحكام الواردة أدناه
رقم المادة /الفقرة
 /13ج

نص المادة /الفقرة
جمعية المساهمين /تنعقد الجمعية العامة
بدعوة من مجلس اﻹدارة وعلى مجلس
اﻹدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية
إلى اﻻجتماع إذا طلب ذلك مراجع
الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من
المساهمين تمثل ملكيتهم  %5على
اﻷقل من رأس مال الشركة ويجوز
لمراجع الحسابات دعوة الجمعية إلى
اﻻنعقاد إذا لم يدعهما مجلس اﻹدارة
خﻼل ثﻼثين يوما ً من تاريخ طلب
مراجع الحسابات.
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أسباب عدم التطبيق
طبق جزئيا ً ما ورد بهذه الفقرة حيث أن
الجمعيات التي عقدت خﻼل عام 2017
وعددها ثﻼثة جمعيات تمت بدعوة مجلس
اﻹدارة وتؤكد الشركة أنها لم تتلق طلبا ً من لجنة
المراجعة أو مراجع الحسابات أو عدد من
المساهمين يمثلون  %5على اﻷقل من رأس
المال بعقد جمعية عامة.

رقم المادة /الفقرة
 /13د

نص المادة /الفقرة
جمعية المساهمين/يجب اﻹعﻼن عن
موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانه
وجدول أعمالها قبل الموعد بعشرة ايام
على اﻷقل وتنشر الدعوة في الموقع
اﻹلكتروني للسوق والموقع اﻹلكتروني
للشركة وصحيفة يومية توزع في
المنطقة التي يكون فيها مركز الشركة
الرئيس.

) /14أ(

جدول أعمال الجمعية العامة /على
مجلس اﻹدارة عند إعداد جدول أعمال
الجمعية أن يأخذ في اﻻعتبار
الموضوعات التي يرغب المساهمون
في إدراجها .ويجوز للمساهمين الذين
يملكون ) (5%على اﻷقل من أسهم
الشركة إضافة موضع أو أكثر إلى
جدول أعمال الجمعية العامة عند
إعداده.
عوارض اﻻستقﻼل /أن يتقاضى مبالغ
مالية من الشركة عﻼوة على مكافآة
عضوية مجلس اﻹدارة أو أي من لجانه
تزيد عن ) (200,000﷼ أو %50
من مكافآته في العام السابق التي
تحصل عليها مقابل عضوية مجلس
اﻹدارة أو اي من لجانه أيهما أقل.

/20ج8/

 / 20ج10-

أسباب عدم التطبيق
التزمت الشركة بما ورد بنص هذه المادة
بخصوص الدعوة ﻻجتماعات الجمعية العامة
خﻼل عام 2017م تم عقد عدد ثﻼث جمعيات
وعند اﻹعﻼن عن الجمعية اﻷولى والثانية
اكتفت الشركة باﻹعﻼن على موقع السوق
اﻻلكتروني وموقع الشركة اﻻكتروني دون
النشر بصحيفة يومية وذلك بنا ًء على موافقة
مسؤلي وحدة الحوكمة بالهيئة .بالنسبة لﻼجتماع
الثالث فقد تم نشر الدعوة طبقا ً لما ورد بهذه
المادة
تؤكد الشركة أنها لم تتلق أي إخطار من أي من
مساهميها برغبتهم في إدراج موضوعات معينة
بجدول أعمال الجمعية كما لم تتلق أي إخطار
من مساهمين يملكون على اﻷقل  %5من أسهم
الشركة إضافة موضوع أو أكثر.

ﻻ تنطبق حيث أن العضو المستقل بالمجلس
يحصل على مكافآة سنوية ثابتة قدرها
 100,000﷼ بخﻼف بدل الحضور عن
اجتماع مجلس اﻹدارة بواقع  2500﷼
للجلسة الواحدة وهذه المكافآت ثابتة طوال فترة
المجلس الحالية وبالتالي المبالغ المالية
المخصصة ﻷعضاء المجلس المستقلين ﻻ تنافي
أو تتعارض مع اﻻستقﻼلية طبقا لنص المادة
/20ج8/
عوارض اﻻستقﻼل /أن يكون قد لن تعمل الشركة بهذه الفقرة حيث أنها فقرة
أمضى ما يزيد على تسع سنوات استرشادية طبقا ً لﻼئحة الحوكمة خﻼل الدورة
متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس الحالية للمجلس بحيث أنه قد تم إعداد اللوائح
الداخلية للشركة الخاصة بمجلس اﻹدارة أو
إدارة الشركة.
سياسات العضوية بالمجلس دون التطرق إلى أن
العضوية بالمجلس لمدة تسع سنوات أو يزيد
تكون من عوارض اﻻستقﻼلية وعليه فإن مدة
العضوية بمجلس إدارة الشركة ﻷكثر من تسع
سنوات ﻻ تعتبر عارض من عوارض استقﻼلية
العضو خﻼل دورة المجلس الحالية.
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رقم المادة /الفقرة
/20د

) 1 /22أ(

1 /25
8/25
9-3/37

41

أسباب عدم التطبيق
نص المادة /الفقرة
ﻻ تعد من قبيل المصلحة النافية ﻻ تنطبق حيث أنه ﻻ يوجد أية عقود أو أعمال
ﻻستقﻼلية عضو مجلس اﻹدارة التي مع أي من أعضاء مجلس اﻹدارة لتلبية
يجب لها الحصول على ترخيص مسبق احتياجات شخصية.
من الجمعية العامة العادية يجدد كل
سنة اﻷعمال والعقود التي تتم مع عضو
مجلس اﻹدارة لتلبية احتياجاته
الشخصية إذا تمت هذه اﻷعمال والعقود
بنفس اﻷوضاع والشروط التي تتبعها
الشركة مع عموم المتعاقدين
والمتعاملين وكانت ضمن نشاط الشركة
المعتاد  ,ما لم تر لجنة الترشيحات
خﻼف ذلك.
لمجلس تطبق هذه الفقرة بشكل جزئي حيث أن المجلس
اﻷساسية
الوظائف
اﻹدارة/وضع اﻻستراتيجة الشاملة وضع سياسات المخاطر ويضع إجراءات لها
وكيفية مراجعتها وتوجيهها كما أن للمجلس
للشركة وخطط العمل الرئيسة
خطط عمل رئيسة وأهداف .و لكن تعكف
وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر
الشركة حاليا ً على تحديث سياسة تشمل خطط
ومراجعتها وتوجيهها
وسياسات واستراتيجيات وأهداف الشركة
الرئيسة حيث أن هذه النقاط من ضمن مهام
المجلس ولكن لم يتم دمجها بسياسة واحدة.
اﻹشراف على اﻹدارة التنفيذية /وضع
حيث أنه يتم حاليا ً تحديث السياسات المالية
واﻹدارية ودمجها بسياسة واحدة ولم يتم اﻻنتهاء
السياسات اﻹدارية والمالية الﻼزمة
من إعدادها بعد.
اﻹشراف على اﻹدارة التنفيذية /وضع يتم حاليا ً تحديث الخطط الخاصة بالتعاقب على
إدارة الشركة ولم يتم اﻻنتهاء منها بعد.
خطط التعاقب على إدارة الشركة
أمين سر مجلس اﻹدار/تنظيم سجل كافة إفصاحات أعضاء مجلس اﻹدارة واﻹدارة
التنفيذية يتم حفظها بأرشيف خاص بالشركة
إفصاحات أعضاء مجلس اﻹدارة
واﻹدارة التنفيذية وفقا ً لما نصت عليه وجاري تحديث سجل خاص بتجميع بيانات هذه
اﻻفصاحات وتدوين اية تعديﻼت عليه.
المادة  92من ﻻئحة الحوكمة.
حيث أن هذه المادة استرشادية لم يتم تطبيقها
التقييم
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
ﻷعضاء المجلس واﻹدارة التنفيذية.
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رقم المادة /الفقرة
3/46

نص المادة /الفقرة
قيام رئيس مجلس اﻹدارة بإبﻼغ
الجمعية العامة العادية عند انعقادها
باﻷعمال المنافسة التي يزاولها عضو
المجلس وذلك بعد تحقق مجلس اﻹدارة
من منافسة عضو المجلس ﻷعمال
الشركة أو منافستها في أحد فروع
النشاط الذي تزاوله وفقا ً للضوابط التي
يقرها على أن يتم التحقق من هذه
اﻷعمال بشكل سنوي.

/54ب

تكوين لجنة المراجعة /يجب أن يكون
رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقﻼً.

56

حدوث تعارض بين لجنة المراجعة
ومجلس اﻹدارة /بخصوص تعيين
المراجع الخارجي وعزله وتحديد أتعابه

/57أ

اجتماعات لجنة المراجعة /أﻻ تقل
اجتماعتها عن  4اجتماعات خﻼل
السنة المالية للشركة.

58

ترتيب تقديم الملحوظات /على لجنة
المراجعة وضع آلية تتيح للعاملين في
الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي
تجاوز في التقارير المالية أو غيرها
بسرية .وعلى اللجنة التحقق من تطبيق
هذه اﻵلية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب
مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني
إجراءات متابعة مناسبة
إجراءات الترشيح /يجب أن يفوق عدد
المرشحين لمجلس اﻹدارة الذين تطرح
أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد
المقاعد المتوفرة بحيث يكون لدى
الجمعية العامة فرصة اﻻختيار من بين
المرشحين

/66ب

74

أسباب عدم التطبيق
ﻻ تنطبق حيث أنه ﻻ يوجد أي من أعضاء
مجلس اﻹدارة يزاول أعمال منافسة للشركة
طوال دورة المجلس الحالية  .أما بالنسبة
للضوابط التي يقرها المجلس للتحقق من منافسة
عضو المجلس ﻷعمال الشركة فهناك ضوابط
موضوعة بنظام حوكمة الشركة وبسياسة
تعارض المصالح خاصة باﻹجراءات المتبعة
حال مزاولة عضو مجلس اﻹدارة ﻷعمال
منافسة وسيتم مستقبﻼً عمل هذه الضوابط بشكل
مستقل بقرار من مجلس اﻹدارة.
هذه الفقرة استرشادية وبالتالي غير مطبقة حاليا ً
حيث أن رئيس لجنة المراجعة عضو مجلس
إدارة غير تنفيذي.
ﻻ تنطبق حيث أنه ﻻ يوجد تعارض بين
توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس
اﻹدارة بخصوص استمرار تعيين مكتب
المراجع الخارجي وتحديد أتعابه.
تم عقد اجتماعين فقط للجنة خﻼل عام 2017م
وبالنسبة للفترات اﻵخرى مثل النتائج الربعية تم
عرض المستندات المطلوب اتخاذ توصيات فيها
من قبل اللجنة على اﻷعضاء منفردين وقامت
اللجنة باتخاذ قرارتها بالتمرير للفترات التي
تعذر فيها اجتماع أعضاؤها.
يتم إعداد اﻵليات الخاصة بشكاوي العاملين من
قبل اللجنة وذلك بمراجعة سياسات وإجراءات
واﻹبﻼغ المعتمدة من قبل مجلس اﻹدارة من
ضمن سياسات حوكمة الشركة علما ً بأن لجنة
المراجعة قد أوصت للمجلس بتقريرها النهائي
بوضع الخط الساخن لتمكين أصحاب المصالح
من اﻹبﻼغ عن حاﻻت عدم اﻹمتثال واﻹنحراف
عن الممارسات القائمة واﻹنتهاكات اﻷخﻼقية.
هذه الفقرة استرشادية ولن يتم تطبيقها في
الشركة حيث أن سياسات العضوية وإجراءات
الترشيح للمجلس لم تتطلب أن يكون عدد
المرشحين لمجلس اﻹدارة أكبر من المقاعد
المتوافرة.

رقم المادة /الفقرة
المواد 70,71,72

نص المادة /الفقرة
تشكيل واختصاصات واجتماعات لجنة
المخاطر
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تحفيز العاملين من خﻼل:تشكيل لجان
لﻼستماع ﻵرائهم أو برامج منح
العاملين اسهم أو إنشاء مؤسسات
اجتماعية
المسؤولية اﻻجتماعية /تضع الجمعية
العامة بناءعلى اقتراح مجلس اﻹدارة
سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها
واﻷهداف التي يصبو المجتمع إلى
تحقيقها بغرض تطوير اﻻوضاع
اﻻقتصادية واﻻجتماعية للمجتمع.
مبادرات العمل اﻻجتماعي

87

88
92

/93ب

95

أسباب عدم التطبيق
غير مطبقة حيث أن الشركة ليس لديها لجنة
مخاطر وإنما إدارة داخلية للمخاطر .وهذه المادة
استرشادية ومن الممكن مستقبﻼً أن يقوم
المجلس بتشكيل هذه اللجنة.
مادة استرشادية وما ورد بها غير مطبق
بالشركة وإنما تقوم الشركة ببرامج تحفيزية
أخرى للعاملين ومن خﻼل آليات مختلفة.
مادة استرشادية لم يتم تطبيقها .وإنما للشركة
مبادرات اجتماعية من خﻼل آليات أخرى
مختلفة.

مادة استرشادية .و للشركة مبادرات اجتماعية
من خﻼل آليات أخرى مختلفة.
إفصاح اعضاء مجلس اﻹدارة
مطبقة جزئيا ً حيث أن بالشركة أرشيف كامل
يحفظ كافة إفصاحات اعضاء المجلس واﻹدارة
التنفيذية وجاري تحديث السجل الخاص
باﻹفصاحات.
يكون اﻹفصاح الوارد في هذه المادة لم تطبق كليا ً حيث تم اﻹفصاح بتقرير مجلس
في تقرير مجلس اﻹدارة وفقا ً للجداول اﻹدارة تفصيليا ً عن مكافآت أعضاء مجلس
اﻹدارة وأعضاء اللجان طبقا ً للجداول المرفقة
المرفقة.
بﻼئحة الحوكمة أما بالنسبة لمكافآت خمسة من
كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من
ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي للشركة
فقد تم اﻹفصاح عنها بشكل إجمالي طبقا ً لقرار
مجلس هيئة السوق المالية رقم )-35 -1
 (2018وتاريخ 2018/3/26م.كما وأنه
الجدول الخاص باﻹفصاح عن مكافآت كبار
التنفيذيين المحدد في الملحق ) (1من ﻻئحة
الحوكمة أصبح استرشاديا ً بموجب التعميم
الصادر رقم ص 18/2396/5/7/وتاريخ
2018/3/29م
مادة استرشادية غير مطبقة حيث لم يقم المجلس
تشكيل لجنة حوكمة الشركات
بتشكيل لجنة حوكمة وإنما يتم متابعة تنفيذ نظام
الحوكمة من قبل اﻹدارة التنفيذية وبمراقبة
مجلس اﻹدارة ومن الممكن مستقبﻼً تشكيل هذه
اللجنة من قبل المجلس.
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وقد قامت الشركة بدراسة كافة النظم المعدلة الصادرة عن وزارة التجارة واﻻستثمار مثل نظام
الشركات وكذلك تعديﻼت اللوائح الصادرة عن هيئة سوق المالية خﻼل عام 2017م وعملت على
توفيق أوضاعها طبقا للتعديﻼت الواجبة النفاذ وقامت باتخاذ كافة اﻹجراءات المطلوبة طبقا ً
للمواعيد النظامية مثل تعديل النظام اﻷساسي ليتطابق مع نظام الشركات الجديد أو تعديل اللوائح
المطلوبة طبقا ً لﻼئحة حوكمة الشركات أو تشكيل اللجان.
وبنا ًء عليه فقد التزمت الشركة بالمتطلبات النظامية ومنها:
 -1اﻹلتزام بنشر النتائج المالية الربع السنوية من عام 2017م خﻼل المواعيد النظامية وذلك بموقع
تداول.
 -2إعداد تقرير مجلس اﻹدارة وفقا ً لقواعد التسجيل واﻹدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية وﻻئحة
حوكمة الشركات الجديدة وآخر التعديﻼت الواردة بنظام الشركات الجديد والضوابط واﻹجراءات
التنظيمية الصادرة تنفيذا ً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة والصادرة عن هيئة
السوق المالية.
 -3اﻹلتزام بصيغة اﻹعﻼنات التي حددتها هيئة السوق المالية ومواعيد نشر المعلومات الجوهرية طبقا ً
لتعليمات الهيئة الخاصة بإعﻼنات الشركات.
 -4قام أعضاء مجلس اﻹدارة بتعبئة وتوقيع التعهدات واﻹقرارات ونماذج اﻹفصاح المطلوبة من قبل
هيئة السوق المالية.
 -5اﻻلتزام بتطبيق التعديﻼت التي تقرها هيئة السوق المالية على ﻻئحة حوكمة الشركات .
 -6إرسال محضر اجتماع الجمعية العامة للهيئة وإعﻼم السوق مباشرة بنتائج اﻻجتماع فور انتهائه.
 -7استخدام طريقة التصويت التراكمي في اختيار المرشحين لعضوية المجلس بعد اعتماد هذه الطريقة
بالجمعية غير العادية اﻷولى ﻻختيار أعضاء مجلس اﻹدارة.
 -8إعداد نظام حوكمة خاص بالشركة بما يتفق وقواعد ﻻئحة حوكمة الشركات والنظم واللوائح
اﻷخرى الصادرة عن الهيئة.
 -9تعديل النظام اﻷساسي للشركة بما يتوافق مع تعديﻼت نظام الشركات الجديد .
 -10تعديل سياسات المكافآت والعضوية بمجلس اﻹدارة وﻻئحة عمل لجنتي المراجعة والمكافآت
والترشيحات واعتمادها من قبل الجمعية العامة وتعيين لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة.
 -11التصديق على تحديث العديد من السياسات واللوائح الداخلية طبقا ً لﻼئحة الحوكمة الجديدة والعمل
على استيفاء ما لم يتم اﻻنتهاء منها بعد.
-17إقرار مجلس اﻹدارة حسب متطلبات نظام الحوكمﺔ وقواعد التسجيل واﻹدراج :
حيث أن قواعد التسجيل واﻹدراج وﻻئحة حوكمة الشركات اللتان أصدرتهما هيئة السوق المالية
يؤكدان على ضرورة اﻹفصاح في التقرير السنوي لمجلس اﻹدارة عن جميع البنود المطلوبة وفقا ً
لنموذج التقرير السنوي المعد من قبل الهيئة .وفي حال عدم انطباق أي من فقراته تتم اﻹشارة إلى
ذلك في هذا التقرير وأسباب ذلك مع التوضيح في نموذج اﻹفصاح ) (8عن اﻹفصاحات التي تمت
بالتقرير أو التي لم تتم واسباب ذلك .
بناء عليه فإن مجلس إدارة الشركﺔ المتحدة الدوليﺔ للمواﺻﻼت )بدجت السعوديﺔ( يقر بأن
المواضيع التاليﺔ ﻻ تنطبق على الشركﺔ ويلتزم المجلس باﻹفﺻاح عنها متى ما قامت الشركﺔ
بتطبيقها.
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لم يعتمد مجلس اﻹدارة على أية وسائل من جهة خارجية لتقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه وإنما تتم
عملية التقييم من قبل لجنة المكافآت الترشيحات.
لم توص لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي بالشركة حيث أن الشركة قامت بتعيين مكتب
متخصص يقوم بأعمال المراجعة الداخلية.
ﻻ يوجد اي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس اﻹدارة بشأن تعيين مراجع
الحسابات بل أن هناك اتفاق بين توصيات اللجنة ومجلس اﻹدارة بشأن استمرار تعيين المراجع
الخارجي للشركة.
ﻻ يوجد أي اختﻼف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن
مراجعة وتقييم القوائم المالية للشركة خﻼل عام 2017م
ليست هناك أية فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات معلنة
من الشركة وقد تم اﻻفصاح بهذا التقرير عن النتائج الماليه وأسباب التغير في صافي اﻷرباح.
ﻻ يوجد أي مصلحة في فئة اﻷسهم ذات اﻷحقية في التصويت تعود ﻷشخاص )عدا أعضاء مجلس
اﻹدارة وكبار التنفيذيين واقربائهم( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة ) (45من قواعد
التسجيل واﻹدراج وأي تغيير في تلك الحقوق خﻼل عام 2017م.
ﻻ توجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو
أدوات دين الشركة أو أي شركة تابعة وقد تم توضيح حركة اﻷسهم المملوكة ﻷعضاء مجلس
اﻹدارة خﻼل عام 2017م واﻷسهم التي لهم مصلحة فيها كذلك ما يملكه عضو مجلس اﻹدارة من
نسبة في إحدى الشركات التابعة .
ليست هناك أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق
مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة خﻼل عام 2017م.
ليست هناك أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو
مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها الشركة أو منحتها خﻼل عام 2017م.
لم يتم استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو أي من شركاتها التابعة ﻷي أدوات دين قابلة
لﻼسترداد ولم يتم شراء أية أوراق مالية مدرجة سواء من الشركة أو من شركتها التابعة.
لم يتم عقد أي اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي
راتب أو عوض أو في أي من شركاتها التابعة خﻼل عام 2017م باستثناء رئيس مجلس اﻹدارة
الذي يحق له الحصول على  ٪1من اﻷرباح قبل الزكاة بمبلغ  1،604،612﷼ سعودي .ومع ذلك
فقد وافق رئيس مجلس اﻹدارة على الحصول على  ٪75فقط من مكافآته ،أي ما يعادل
 1،203،459﷼ سعودي ،أي أقل بمقدار  401,153﷼ سعودي عن المستحق له فقد تنازل عن
جزء من مكافآته المقررة له من اﻷرباح لصالح الشركة.
ﻻ يوجد أي اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في اﻷرباح لعام 2017م.
لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية.
لم يكن هناك أي توصية من قبل مجلس اﻹدارة باستبدال المحاسب القانوني للشركة قبل نهاية الفترة
المعين من أجلها .حيث أنه تم التجديد لمكتب المراجع الخارجي أرنيست ويونج بموجب قرار
الجمعية العامة لمراجعة حسابات الشركة وشركتها التابعة خﻼل عام 2017م مقابل  611ألف ﷼
ويعتبر هذا هو العام الثالث لمكتب إرنيست ويونج كمراجع خارجي للشركة.
لم يتم إبرام عقود أو اعمال بين الشركة أو إحدى شركاتها التابعة أو الزميلة وبين الرئيس التنفيذي
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أو المدير المالي للشركة أو ﻷي شخص ذي عﻼقة بأي منهم.
لم يتم إبرام اية عقود بين الشركة أوأعضاء مجلس اﻹدارة أوكبار التنفيذيين أوكبار المساهمين فيها
وبين شركاتها التابعة أو الزميلة أو ﻷي شخص ذي عﻼقة بهم.
ً
لم تقدم الشركة اي قرض ﻷي من أعضاء مجلس اﻹدارة ولم تضمن أي قرض يبرمه أيا من
اﻷعضاء مع الغير.
أعضاء مجلس اﻹدارة ليست لهم عضوية بمجالس إدارة شركات مساهمة أخرى.
تم توضيح تفاصيل المعلومات الخاصة بالقروض واﻻقرار بأن الشركة التابعة )رحال( لم تبرم اية
عقود للحصول على قروض خﻼل عام 2017م بل قامت بسداد دفعات القروض المستحقة خﻼل
عام 2017م عن العقود السابق التوقيع عليها خﻼل عام 2015م.
ﻻ يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.
ﻻ يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة خﻼل عام 2017م.
وطبقا ً لقواعد التسجيل واﻹدراج يقر المجلس بما يلي:
أن سجﻼت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
أن نظام الرقابة الداخلية قد أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
أنه ﻻ يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

 -18العقوبات الموقعﺔ على الشركﺔ:
بتاريخ 2016/2/23م أعلنت هيئة السوق المالية على موقع تداول فرض غرامة مالية على الشركة
مقدارها  100ألف ﷼ وذلك لمخالفة الفقرة )ج( من المادة الخامسة واﻷربعين من نظام السوق
المالية لتسرب خبر صافي الربح لعام 2014م وخبر توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن العام
2014م وخبر زيادة راس مال الشركة عن طريق منح أسهم في موقع التواصل اﻻجتماعي تويتر
بتاريخ 2015/1/19م قبل تزويد الهيئة بهذه المعلومات والبيانات وإعﻼنها.
وطبقا ً لنص الفقرة )هـ( من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية فقد قدمت الشركة
تظلمها لمعالي رئيس هيئة السوق المالية من هذا القرار بتاريخ 2016/2/28م وأوضحت الشركة
في تظلمها أنه لم يثبت تسريب الشركة أو من يمثلها من أعضاء مجلس اﻹدارة أو من كبار
التنفيذيين ﻷية أخبار لدى أي جهة قبل إعﻼنها بموقع الهيئة كما لم يثبت تسريب الشركة ﻷية أخبار
على مواقع التواصل اﻻجتماعي ﻷي معلومة قبل اﻹعﻼن عنها بموقع الهيئة بتداول كما لم يثبت أي
صلة ﻷعضاء مجلس اﻹدارة أو كبار التنفيذيين او اﻷشخاص المطلعين بالشركة بأي موقع ثبت
تسريبه ﻷي خبر خاص بنتائج عام 2104م.
وبتاريخ 2016/3/23م وردنا خطاب الهيئة رقم ص 16/3127/7/1/يفيد رفض التظلم المقدم من
الشركة وبالتالي يمكن للشركة التظلم من هذا القرار أمام لجنة الفصل في منازعات اﻷوراق المالية.
وبالفعل تم إيداع التظلم أمام لجنة الفصل في منازعات اﻷوراق المالية وتم قيد ﻻئحة الدعوى ضد
هيئة السوق المالية برقم  37/137بتاريخ 2016/5/26م وتحدد لنظرها أول جلسة بتاريخ
2016/8/10م وطلبت الهيئة مهلة شهر للرد على ﻻئحة دعوانا وبالفعل تقدمت الهيئة بمذكرة
جوابية بتاريخ 2016/8/17م وقد قمنا بالرد على هذه المذكرة بتاريخ ./2016/8/25
وبتاريخ 2017/2/12م ورد تبليغ من اﻻمانة العامة للجان الفصل في منازعات اﻷوراق المالية
بقرار اللجنة برفض التظلم المقدم من الشركة عن قرار هيئة السوق المالية.
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وبتاريخ 2017/3/20م تقدمت الشركة بمذكرة استئناف أمام لجنة اﻻستئناف في منازعات اﻷوراق
المالية ضد قرار لجنة الفصل في منازعات اﻷوراق المالية.
وبتاريخ 2017/7/10م تسلمت الشركة قرار لجنة اﻻستئناف النهائي برفض تظلم الشركة وتأييد
قرار لجنة الفصل في منازعات اﻷوراق المالية وعليه أصبح قرار فرض الغرامة على الشركة
نهائي.
الجهة الموقعة للمخالفة

العقوبة

أسباب المخالفة

غرامة مالية  100الف ﷼

لتسرب خبر صافي الربح هيئة السوق المالية
لعام 2014م وخبر توزيع
أرباح على مساهمي الشركة
عن العام 2014م وخبر
زيادة راس مال الشركة عن
طريق منح أسهم في موقع
التواصل اﻻجتماعي تويتر
بتاريخ 2015/1/19م قبل
تزويد الهيئة بهذه المعلومات
والبيانات وإعﻼنها بالمخالفة
للفقرة )ج( من المادة
الخامسة واﻷربعين من نظام
السوق المالية

سبل عﻼجها وتفادي وقوعها
مستقبﻼً
تم استنفاذ كافة طرق التظلم
من قرار الهيئة طبقا ً للنظم
واللوائح  .ولدى الشركة
سياسات داخلية خاصة
باﻻفصاح تحدد وسائل
وطرق اﻹفصاح وكذلك
سياسات تنظم اﻻلتزام
باللوائح والنظم مع التزام تام
من أعضاء مجلس اﻹدارة
وكبار التنفيذيين وكافة
المطلعين على القرارات
اﻻستراتيجية بهذه السياسات.

 -19أهم قرارات المجلس وخطط الموازنﺔ التقديريﺔ وخطﺔ العام المالي الجديد  2018وتوﺻيات
مجلس اﻹدارة للجمعيﺔ العموميﺔ.
أوصى مجلس اﻹدارة بتوزيع أرباح عن العام المالي 2017م بواقع  1.5﷼ للسهم الواحد .
كما يعتقد مجلس اﻹدارة أنه نظرا ً للظروف والمتﻐيرات اﻻقتصادية والجيوسياسية بالمنطقة والتي قد
تؤثر على معدﻻت النمو المتوقعة للشركة فقد يكتفي المجلس خﻼل عام 2017م باﻻستثمارات التي
تمت بالسنوات السابقة سواء خارجيا ً أو داخليا ً وأنه يكتفي باﻷنشطة التشﻐيلية الحالية للشركة مع
وضع كل الدعم للشركة التابعة الجذور الراسخة رحال والتي تحقق معدﻻت نمو وأن البحث عن
الفرص اﻻستثمارية سيكون بشكل أقل خﻼل الفترة القادمة نظرا ً للظروف واﻷوضاع الحالية وإعادة
النظر في اﻻستثمارات الخارجية للشركة ودراسة مدى جدواها وتأثيرها على نتائج الشركة واتخاذ
إجراءات فورية في حالة عدم تحقق نتائج إيجابية من هذه اﻻستثمارات حفاظا ً على مركز الشركة
المالي.
كما أن المجلس وضع خطة كاملة لبحث كيفية تسليم أعضاء المجلس بالدورة القادمة كافة متطلبات
مسؤولياتهم بالشركة لضمان التعاقب اﻹداري السلس بالشركة دون اية معوقات عﻼوة على اعتماد
آليات لتحديد مسوؤلياتهم وواجباتهم خاصة لﻸعضاء الجدد.
كما اعتمد مجلس اﻹدارة خطة كاملة لمواجهة المخاطر المحتملة خﻼل عام 2018م كما أعد خطة
لمواكبة القرارات الجديدة بالسوق مثل ضريبة القيمة المضافة وكيفية التعامل معها مع العمل على
تحقيق أرباح خﻼل عام 2018م.
ً
ويعتقد مجلس اﻹدارة أنه طبقا للتقديرات والدراسات المالية أن الشركة ستحقق أرباحا جيدة بإذن ﷲ
تعالى خﻼل عام 2018م .
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-20المخاطر
إن الشركة المتحدة الدولية للمواصﻼت )بدجت السعودية( ككيان اقتصادي تتعرض لبعض المخاطر
من خﻼل طبيعة نشاطها التجاري كشركة تعمل بمجال النقل والذي قد يواجه العديد من المخاطر
المتنوعة .إﻻ أن الشركة تقوم بإدارة هذه المخاطر ومراقبتها عبر مجلس اﻹدارة ولجنة المراجعة
وإدارة المخاطر واﻹدارة التنفيذية وفريق العمل بالشركة والشركة التابعة حيث أن الشركة لها
سياسات وخطط لتواجه بها هذه المخاطر وتعمل دائما ً على تطوير نظام فعال ﻹدارة المخاطر
بالشركة.
وحيث أن الشركة اعتمدت لمواجهة المخاطر المحتملة التي قد تواجه نشاطها وتعيق عملياتها
التشغيلية وتؤثر على معدﻻت النمو المتوقعة سياسة ﻹدارة المخاطر تعتمد على نظم وقواعد
وإجراءات منظمة لمواجهة المخاطر المختلفة المصاحبة لنشاط الشركة كما أن الهدف من هذه
السياسة هو ضمان تفهم كافة اﻷطراف ذات الصلة لتعريف إدارة المخاطر وقواعد تنظيمها وأن
تكون هذه اﻷطراف على وعي بمسؤلياتها فيما يتعلق بإدارة المخاطر المصاحبة لنشاط الشركة
وذلك في إطار العمل على تقويم وتحسين فاعلية الرقابة والتحكم الداخلي واتباع ضوابط حوكمة
الشركة وأعلى معايير الشفافية بما يسمح بتحقيق معدﻻت نمو مرتفعة والتركيز اﻷساسي ﻹدارة
المخاطر الجديدة هو التعرف عليها ومعالجتها.
مبادئ سياسﺔ إدارة المخاطر
ترتكن سياسﺔ إدارة المخاطر بالشركﺔ على المبادئ التاليﺔ:
الشفافية :تعتمد سياسة إدارة المخاطر بالشركة على الشفافية أمام جميع اﻷطراف ذات الصلة وفقا ً
للقواعد المنظمة وضوابط الحوكمة بحيث يجب العمل على توفير المعلومات بخصوص المخاطر
الحالية والمستقبلية وتيسير الوصول إليها بحيث تساعد تلك المعلومات اﻷفراد على اتخاذ القرارات
المﻼئمة في الوقت المﻼئم.
الموضوعية :تقوم أسس تقييم وإدارة المخاطر على الموضوعية من خﻼل وحدة المعالجة والمنهج
للعمل على دعم اﻷهداف والهيكل التنظيمي للشركة مع العمل على أن تكون اﻹدارات واﻷفراد
المتعاملين مع المخاطر هم المفوضون بإدارة تلك المخاطر في إطار حدود داخلية مرسومة من
خﻼل إدارة متخصصة تعمل بخبراتها في مراجعة المخاطر دوريا ً باستخدام اﻷساليب المهنية
السليمة.
اﻻستقﻼلية :تعمل سياسة إدارة المخاطر على ضمان استقﻼلية اﻹدارة المتخصصة لتحديد وتقييم
وإدارة المخاطر باستخدام أساليب مهنية سليمة بما يضمن عدم تدخل أية أطراف داخلية أو خارجية
عند تحديد وتقييم المخاطر.
الثقة :تعمل سياسة إدارة المخاطر بالشركة على كسب ثقة جميع اﻷطراف ذات الصلة من خﻼل
بناء إجراءات متابعة واتصال باﻷطراف ذات الصلة بأية تغيرات في أنواع المخاطر بما فيها
مخاطر تعارض المصالح بين اﻷطراف ذات الصلة .
الفاعلية :تقوم سياسة إدارة المخاطر بالشركة على استخدام اﻷساليب الفعالة ﻹدارة المخاطر بغرض
تحديد وتقييم وإدارة ومراجعة المخاطر بما يسمح ببناء أفضل الممارسات لحماية مصالح جميع
اﻷطراف من خﻼل إتباع تلك اﻹجراءات بما يعكس المصداقية في بيانات وإجراءات إدارة
المخاطر.
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المسؤلية :تعمل سياسة إدارة المخاطر على بيان حدود المسؤلية عن اﻷعمال واﻷنشطة المختلفة
للشركة وتوزيعها على اﻷطراف ذات الصلة كل فيما يخصه بما يعمل على تحديد سلطات كل فرد
وبيان مهامه.
الرقابة النوعية الذاتية :تقوم سياسة إدارة المخاطر على اﻻتجاه نحو الرقابة النوعية الذاتية على نظم
وقواعد وإجراءات عمليات إدارة المخاطر من خﻼل وضع قواعد للجودة الكلية لعمليات إدارة
المخاطر من تحديد وتقييم وإدارة المخاطر ومراجعة تلك المخاطر دوريا ً ووضع برنامج لذلك
ضمن دليل إجراءات إدارة المخاطر بما يستهدف ضمان مصالح اﻷطراف ذات الصلة.

-6
-7

الخطوات الرئيسية لتطبيق سياسة المخاطر:
 -1تحديد المخاطر
 -3إدارة المخاطر
وتتم هذه الخطوات طبقا ً لﻺجراءات التاليﺔ:
 -1فحص الخطر
 -3تعريف الخطر
 -5تقدير الخطر
 -7القرار.
 -9المتابعة.
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

 -2تقييم المخاطر
 -4مراجعة المخاطر
-2تحليل الخطر
-4وصف الخطر
-6إعداد تقارير الخطر -التهديدات والفرص
 -8مواجهة الخطر

وقد تم تحديد المخاطر التي من الممكن أن تواجه الشركﺔ خﻼل العام القادم في العناﺻر التاليﺔ:
تأثر اﻻقتصاديات العالمية بانخفاض اسعار النفط مما قد يؤثر بشكل غير مباشر على قطاع النقل
بشكل عام داخل المملكة العربية السعودية وقد يؤدي إلى انخفاض في معدﻻت التشغيل.
تأثر المنطقة باﻷحداث السياسية المحيطة مما قد يؤثر مستقبﻼً على فرص الجذب اﻻستثماري ونمو
المشاريع.
ارتفاع سعر بعض العمﻼت اﻷجنبية أمام ال﷼ السعودي خاصة بالدول التي تعتمد الشركة بنسبة
كبيرة على أسطولها من السيارات المصنعة فيها )كالسيارات اليابانية والكورية الصنع( مما قد
يؤدي إلى زيادة في التكلفة .
ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات وزيادة تكلفة أعمال الصيانة قد يؤديا إلى زيادة المصاريف
التشغيلية.
مراقبة امكانية انخفاض أسعار بيع السيارات المستعملة مما قد يخفض من إيرادات الشركة حيث أن
الشركة تعتمد على هذا البند بجانب التأجير قصير وطويل اﻷجل في إيراداتها.
عدم التزام بعض من مستأجري السيارات بسداد القيم اﻹيجارية مما قد يؤدي إلى انخفاض عائد
إيرادات التأجير قصير اﻷجل وكذلك الطويل اﻷجل ويزيد من مستحقات الشركة لدى الغير وقد
يكون لعدم تمكن الشركة من تحصيل مبالغ كبيرة من الذمم المدينة أثر سلبي على نتائج عملياتها.
ارتفاع أسعار إيجار العقارات وخاصة إيجار المواقع بالمطارات بالمملكة قد يؤدي إلى زيادة في
تكلفة اﻹيرادات نتيجة ارتفاع القيمة اﻹيجارية لمواقع تأجير السيارات وخاصة بالمطارات.
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 -8ارتباط نمو الشركة بقدرتها على زيادة إيرادتها من أنشطتها الرئيسة عبر افتتاح فروع ومواقع
جديده لتأجير السيارات ولتحقيق ذلك تقوم الشركة بالعديد من اﻷنشطة مثل التخطيط وانتقاء المواقع
والمفاضلة بين اسعار تأجير المواقع وتجهيز المواقع الجديدة وربطها بنظام الشركة اﻵلي حتى يتم
ربط نتائج الموقع بالمقر الرئيسي الذي يتبع له وبالتالي فإن النجاح في تحقيق معدﻻت النمو
المستهدفة ترتبط بشكل كبير على القدرة على القيام بكل هذه اﻷنشطة.
 -9نشاط الشركة يعتمد ويرتبط بكفاءة وقدرة العنصر البشري واﻷيدي العاملة بها خاصة في مجال
صيانة السيارات والتي تعكس مدى جودة الخدمة التي تقدمها الشركة لعمﻼئها ومن خﻼله تكتسب
ثقة العميل وبالتالي تستطيع تحقيق أهدافها وعليه فإن عدم استقطاب الكفاءات اﻹدارية والمهارات
الفنية العالية قد يؤثر حتما على أهداف الشركة ومعدﻻت نموها.
 -10استثمارات الشركة الخارجية قد تواجهه بعض المخاطر من أوضاع وظروف البﻼد التي يتم
اﻻستثمار فيها مثل الحالة اﻻقتصادية أو السياسية للبلد محل اﻻستثمارات أوحتى تقلبات سعر عملة
هذا البلد مقارنة بال﷼ السعودي.
 -11تأثر إيرادات الشركة بتوقيت المواسم وبالتالي قد تتعرض اﻹيرادات للتذبذب في بعض اﻷوقات من
فترة ﻷخرى خﻼل السنة الواحدة.
 -12مخاطر السيولة وهي عدم قدرة الشركة على توفير اﻷموال الﻼزمة للوفاء بالتزاماتها ولكن تدار
مخاطر السيولة بمراقبتها بانتظام للتأكد من توافرها واﻻحتفاظ بمجموعة عﻼقات جيدة مع البنوك
والعمل دائما ً على ضمان توافر بند النقد بقوائم التدفقات النقدية بالشركة.
 -13إرتفاع تكلفة التأمين على السيارات يؤدي إلى الزيادة المباشرة في تكاليف اﻹيرادات.
 -14ارتفاع تكلفة القروض خﻼل عام 2018م.
 -15ارتفاع المصروفات نتيجة القرارات الخاصة بزيادة الرسوم على العمالة الوافدة مع الزيادة في
أسعار الطاقة ومنتجاتها.
ويمكن تحديد المخاطر الرئيسية بشكل موجز وعام كما يلي:
أنشطة المجموعة معرضة الى مجموعة متنوعة من المخاطر المالية :مخاطر السوق )تتضمن
مخاطر أسعار الفائدة ،مخاطر أسعار العملة( ومخاطر اﻻئتمان ومخاطر السيولة .يركز برنامج
إدارة المخاطر الكلية للمجموعة على إدارة السيولة القوية إضافة الى مراقبة مختلف متغيرات
السوق ذات الصلة وبالتالي السعي الى تقليل التأثيرات العكسية المحتملة على اﻷداء المالي
للمجموعة.
مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة الناشئة عن التدفقات النقدية المستقبلية لﻸدوات
المالية والتي سوف تتذبذب نتيجة للتغيرات في سعر السوق .وتتضمن أسعار السوق ثﻼث فئات من
المخاطر وهي :مخاطر سعر الفائدة ،ومخاطر العملة ومخاطر أسعار السوق اﻷخرى مثل اسعار
اﻷسهم ومخاطر السلع .اﻷدوات المالية تتأثر بمخاطر السوق بما فيه ذلك القروض.
مخاطر أسعار الﻔائدة
تتمثل مخاطر أسعار الفائدة بالتعرض الى مخاطر متعددة من المخاطر المرتبطة بتأثير التقلبات
في اسعار الفائدة السائدة على المركز المالي للمجموعة والتدفقات النقدية .المجموعة تقوم بإدارة
مخاطر أسعار الفائدة عن طريق المراقبة المنتظمة لمستويات أسعار الفائدة ﻷدواتها المالية التي
تدفع عليها فائدة.
في تاريخ التقرير المالي جميع القروض هي بسعر ثابت وﻻ يوجد حساسية معدل الربح للسنة.
82

مخاطر العملﺔ اﻷجنبيﺔ
مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية بسبب تقلبات أسعار صرف العمﻼت اﻷجنبية.
معامﻼت المجموعة الرئيسية هي بشكل رئيسي بال﷼ السعودي ولدى المجموعة استثمار في
شركات زميلة اجنبية فيها صافي الموجودات معرض الى مخاطر ترجمة العمﻼت حالياً ،هذه
التعرضات تتعلق بشكل رئيسي بحركة معدل الصرف بين العمﻼت المحلية مقابل الروبية الهندية.
إدارة المجموعة تراقب هذه التقلبات وبالتالي تدير تأثيرها على القوائم المالية الموحدة.
مخاطر أسعار أخرى
المجموعة ﻻ تتأثر بمخاطر اﻷسعار ﻷنه ﻻ يوجد للمجموعة استثمار في اﻷسهم او السلع.
مخاطر اﻻئتمان
مخاطر اﻻئتمان هي مخاطر عدم وفاء طرف بالتزام ما والتسبب في تكبد الطرف اﻵخر خسارة
مالية .ليس لدى المجموعة تركيز هام على مخاطر اﻻئتمان .تنشأ مخاطر التركيز عندما تزاول عدد
من الجهات المقابلة أنشطة تجارية مماثلة او أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية او لها ميزات
اقتصادية التي من شأنها ان تتسبب في فشل التزاماتها التعاقدية .ولتقليل التعرض لمخاطر اﻻئتمان
فقد قامت المجموعة بتطوير عملية موافقة رسمية من خﻼلها يتم تطبيق حدود ائتمانية على عمﻼئها.
وتراقب إدارة المجموعة ايضا ً وبشكل مستمر التعرض اﻻئتماني تجاه العمﻼء وتكوين مخصص
مقابل تلك اﻷرصدة المعتبرة بانه مشكوك في استردادها .ولتقليل المخاطر فإن لدى المجموعة نظام
تعيين حدود اﻻئتمان لعمﻼئها استنادا ً الى التقييم المكثف بنا ًء على ملف العميل وتاريخ الدفع .يتم
مراقبة الذمم المدينة القائمة للعميل بصورة منتظمة .بعض العمﻼء مضمونين حيث كان ذلك ممكنا ً
عن طريق إيداع ضمان نقدي او دفعة مقدمة.
مخاطر السيولﺔ
تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة المنشأة صعوبة في الحصول على اﻻموال لمقابلة التزاماتها
المرتبطة باﻷدوات المالية .مخاطر السيولة قد تنتج عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة
قريب من قيمه العادلة .تتم مراقبة احتياجات السيولة على أساس منتظم وتعمل اﻹدارة على التأكد
من توفر أموال كافية من خﻼل التسهيﻼت اﻻئتمانية لمقابلة اية التزامات مستقبلية.
 -21اﻻجراءات التي اتخذها مجلس اﻹدارة ﻹحاطﺔ أعضائه – وبخاﺻﺔ غير التنﻔيذين -علما ً
بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركﺔ وأدائها
أقر مجلس اﻹدارة ﻻئحة عمل المجلس كأحد لوائح وسياسات نظام الحوكمة بالشركة  .وتحتوي هذه
الﻼئحة على اختصاصات رئيس مجلس اﻹدارة دور ومسؤليات رئيس مجلس اﻹدارة والتي يضمن
من خﻼلها إيجاد آليات ﻹطﻼع أعضاء المجلس وبخاصة غير التنفيذيين على مﻼحظات المساهمين
–إن وجدت -على أداء الشركة وذلك من طبقا لﻶتي:
تنظيم عمل مجلس اﻹدارة وتوفير اﻷجواء المناسبة لتبادل اﻷراء والمناقشة المفتوحة بين كل
اﻷعضاء للمواضيع التي تدرج في جدول اﻷعمال .والتحقق من قيام مجلس اﻹدارة بمناقشة جميع
المسائل اﻷساسية بشكل فعال في الوقت المناسب.
تزويد المجلس وأعضاء مجلس اﻹدارة بالمعلومات الﻼزمة في الوقت المناسب وتكون معلومات
كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة لتمكنهم من اتخاذ القرار وأداء مهامهم.
تشجيع أعضاء مجلس اﻹدارة على ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصلحة الشركة.
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ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس اﻹدارة.
تشجيع العﻼقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس اﻹدارة واﻹدارة التنفيذية وبين
اﻷعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.
الترتيب لمواعيد انعقاد اجتماعات المجلس والدعوة ﻻنعقادها وإعداد جدول اﻷعمال ورئاسة
اﻻجتماعات وتنظيم عملية التصويت على القرارات.
عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اﻹدارة غير التنفيذيين.
 -22قرارات وتوﺻيات مجلس اﻹدارة:
ويسر مجلس اﻹدارة أن يوصي للجمعية العمومية في اجتماعها القادم ما يلي:
 (1الموافقة على تقرير مجلس اﻹدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
 (2الموافقة على الميزانية العمومية للشركة كما في 2017/12/31م وقائمة الدخل عن نفس الفترة.
 (3المصادقة على اقتراح مجلس اﻹدارة بتوزيع أرباح عن العام المالي 2017م بواقع 1.5﷼ للسهم
الواحد وهو ما يمثل نسبة  % 15من القيمة اﻻسمية للسهم ويمثل  %71.4من صافي اﻷرباح.
 (4الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اﻹدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية
في 2017/12/31م.
 (5اختيار مراجع الحسابات الخارجي للشركة بناء على توصية لجنة المراجعة حسابات الشركة الربع
سنوية والختامية للعام المالي 2018م.
 (6عرض العقود المبرمة مع اﻷطراف ذوي العﻼقة والتصريح باستمرارها أو العقود المزمع توقعيها
للحصول على موافقة مسبقة من الجمعية.
 -23المسؤليﺔ اﻻجتماعيﺔ
تؤمن شركة بدجت السعودية أن خدمة المجتمع السعودي من خﻼل برامجها في مجال المسؤلية
اﻻجتماعية هو أحد الثوابت التي قامت عليها منذ التأسيس.
وقد أطلقت بدجت السعودية العديد من المبادرات والحمﻼت لمساعدة الفئات التي تحتاج إلى الدعم
والمساعدة بالمجتمع السعودي ومن أهم هذه الحمﻼت مبادرة )ساعدوا اﻻيتام وذوي اﻻحتياجات
الخاصة واعطوهم سبب ليبتسموا(.
 -24برنامج السعودة وتوطين الوظائف
طبقا ُ لتتقييم المنشأت بنظام نطاقات بالموقع الرسمي لوزارة العمل فإن الشركة تم تقسيمها طبقا ً
لنظام نطاقات و طبقا ً ﻷنشطتها المتنوعة إلى أربعة أنشطة )تجارة الجملة والتجزئة و ورش
ومحﻼت 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 اﻷخضر لكل نشاط من هذه
اﻷنشطة .وتعمل الشركة من خﻼل خطط لتوطين الوظائف وزيادة نسبة السعودة بشكل مستمر
ولديها خطط طموحة مستقبﻼً لزيادة هذه النسب .
وﷲ الموفق
مجلس إدارة الشركﺔ المتحدة الدوليﺔ للمواﺻﻼت

بـــــــدجت الســـعوديـــــــﺔ
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