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باسم عبدهللا عالمعبــــــــدهللا عالــــم

رئيس مجلس اإلدارة

1011

أصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة يســعدني أن أقــدم لحضراتكــم التقريــر 
الســنوي للعام 2021م، والذي يســتعرض فيه نتائج أعمال المجموعة، وأهدافها واســتراتيجيتها 

وتطلعاتهــا المســتقبلية لتعزيــز دورهــا الطمــوح فــي تحقيــق رؤيــة مملكتنــا الغالية.
فــي ظــل تأثــر العالــم بالتداعيــات الصحية واالقتصادية المســتمرة لجائحــة كورونا، كان للمملكة 
العربيــة الســعودية دور رائــد فــي دعــم الجهــود العالميــة للتصــدي لهــذه التداعيــات والتغلــب 
واالحترازيــة  الوقائيــة  اإلجــراءات  مــن  المســتحدثة  المعاييــر  أعلــى  وتطبيــق  التحديــات،  علــى 

الشــاملة للمحافظــة علــى الصحــة العامــة ومتانــة االقتصــاد.
وحرصــًا منــا فــي الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت فــي جميــع اإلدارات علــى االمتثــال 
ــر اســتراتيجيات  الصــارم بتلــك اإلجــراءات، وبتوفيــق مــن هللا تمكــن مجلــس اإلدارة مــن تطوي
فعالــة تهــدف الــى تحويــل التحديــات غيــر المســبوقة إلــى فــرص مــن خــالل االســتفادة مــن 
المركــز المالــي القــوي للشــركة والمهــارات والخبــرات المتراكمــة لــإدارة التنفيذيــة بالشــركة 

وتمكينهــا بالمحافظــة علــى مكانتهــا الرائــدة فــي مجالهــا.
وبفضــل هللا وتوفيقــه نجحــت الشــركة المتحدة الدوليــة للمواصالت رغم التحديات االقتصادية 
ــا فــي نمــو وتطويــر خططهــا واســتراتيجياتها محققــة  واالجتماعيــة المســتمرة لجائحــة كورون

بذلــك عوائــد جيــدة لمســتثمريها وخدمــة مميــزة ترضــي طمــوح عمالئهــا.

تلتزم الشركة المتحدة الدولية للمواصالت بتعزيز قيم المجموعة ومبادئها 
وترسيخها من خالل حرصها الدائم على الوفاء بامتثالها بالقوانين واألنظمة 
وحفــظ حقــوق مســاهميها وموظفيهــا وعمالئهــا وجميــع أصحــاب المصالــح

اتســمت الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت بحرصهــا علــى المحافظــة علــى التزاماتهــا 
اتجــاه المجتمــع، ويتضــح ذلــك جليــًا فــي مســاهماتها المتنوعــة فــي دعــم المبــادرات الصحيــة 

والرياضيــة والمؤسســية والتعليميــة والبيئيــة والتوعويــة.
وفــي ظــل ســعي الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت الدائــم فــي تطويــر إجراءاتهــا وتطبيــق 
وإدارة  الحوكمــة  لجنــة  بتشــكيل  اإلدارة  مجلــس  قــام  بهــا  المعمــول  الممارســات  أفضــل 
المخاطــر لتعزيــز ممارســات الشــركة فــي مجــال الحوكمــة والحفــاظ علــى مكانتهــا الرائــدة فــي 

هــذا المجــال.
وبالرغــم مــن التحديــات االقتصاديــة المســتمرة تمكنــت المجموعــة وللــه الحمــد فــي تحقيــق 
عوائــد اســتثمارية جيــدة وذلــك بفضــل هللا ثــم بفضــل الخطــط واالســتراتيجيات الســليمة 

واالســتجابة المرنــة والتوجيهــات الحكيمــة مــن اإلدارة التنفيذيــة.
وفــي الختــام، نيابــة عــن إخوتــي وزمالئــي بمجلــس اإلدارة، يســرني أن أعــرب عن شــكري لموظفينا 
وفريــق اإلدارة التنفيذيــة بالشــركة علــى تفانيهــم وأدائهــم المميــز وجهودهــم المثمــرة، ودورهــم 
الفعــال فــي تحقيــق أهدافنــا االســتراتيجية رغــم التحديــات االســتثنائية التــي تواجــه الشــركة فــي 

ظــل اآلثــار المســتمرة لجائحــة كورونــا.
 ونتطلــع بتفــاؤل إلــى عــام 2022م ومــا بعــده كمــا اننــا نؤكــد بمواصلــة الســعي لتحقيــق قيمــة أكبــر 
لمســاهمينا وعمالئنــا وأصحــاب المصلحــة، ونتعهــد لكــم ببــذل قصــارى الجهــد فــي تحقيــق 

النجــاح الــذي نطمــح لــه جميعــًا لســنوات عديــدة قادمــة بعــون هللا ومشــيئته.



األستــــاذ/ فــــــــواز
عبــــــــدهللا دانــــــش
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الفرصــة لتقديــم الشــكر لزمالئــي الموظفيــن األعــزاء ولرئيــس وأعضــاء كلمة الرئيس التنفيذي للمجموعة انتهــز هــذه  أود أن 
مجلــس اإلدارة علــى دعمهــم المســتمر الســتراتيجيات الشــركة، ولكــم أعزائــي المســاهمين 

خالــص شــكري وتقديــري لثقتكــم ودعمكــم المســتمر.
المتســارعة  التغيــرات  لمواجهــة  ســويًا  يتظافــر  العالــم  زال  مــا  التقريــر،  هــذا  كتابــة  وحتــى 
والتحديــات الصحيــة التــي أثــرت علــى األعمــال واالقتصــاد بشــكل لــم يســبق لــه مثيــل حيــث 
تتضــح مالمــح هــذا التغييــر فــي حياتنــا اليوميــة والمهنيــة لنتأقلــم ونتبنــى طــرق جديــدة لرعايــة 

موظفينــا وخدمــة عمالئنــا ولتحقيــق رضــا المســاهمين.
ســاهمت االســتراتيجيات التــي طبقناهــا فــي الســنوات األخيــرة فــي تقديــم قيمــة مســتدامة 
لعمالئنــا وموظفينــا ومســاهمينا وستســتمر فــي تعزيــز القيمــة ألعمالنــا فــي المســتقبل حيــث 
قمنــا بتصميــم خططنــا لتضمــن اســتدامة األعمــال للشــركة مــن خالل تقديم خدمات مســتمرة 
لعمالئنــا فــي جميــع مناطقنــا الجغرافيــة بأعلــى مســتويات الجــودة باإلضافــة لمراقبــة وإدارة 

المخاطــر بفاعليــة والحفــاظ علــى االمتثــال ألفضــل الممارســات والمتطلبــات التنظيميــة،

كمــا حرصنــا فــي الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت على االمتثــال الصارم 
باإلجــراءات الوقائيــة ألن أولويتنــا األولــى لطالمــا كانــت وال تــزال هــي حمايــة 

صحــة وســالمة موظفينــا وعمالئنــا

لقــد قمنــا باالســتثمار فــي تطويــر البنيــة التحتيــة والتقنيــة للشــركة وقمنــا باختبــارات إلجراءاتنــا 
الداخليــة وقدراتنــا وامكانياتنــا لضمــان صحــة ســير األعمــال لتحقيــق طموحاتنــا المســتقبلية.

التزامنــا باالســتثمار فــي موظفينــا وتعزيــز ثقافــة الشــركة عــزز مرونتنــا التشــغيلية وانعكــس 
علــى أداء الشــركة بــأن أصبحــت أكثــر قــوة وصالبــة، وتمثلــت قيمنــا بشــكل مذهــل خــالل هــذه 
الفتــرة حيــث بــذل فريــق العمــل جهــود مســتمرة ملحوظــة انعكســت بشــكل إيجابــي فــي كل 

خدماتنــا وفــي نتائــج الشــركة.

يعكس أداؤنا المالي للعام المالي 2021م االستقرار والمتانة اللتان حققناهما 
بفضــل هللا فــي جميــع أعمالنــا وخدماتنــا إذ تعــد نتائجنــا دليــاًل علــى جهودنــا 
فــي تحســين النفقــات واالســتثمار األفضــل لــرأس المــال العامــل لزيــادة 
صافــي الربــح مــع التركيــز علــى األعمــال واألنشــطة األكثــر تأثيــرًا علــى الربــح

وال يســعني فــي نهايــة هــذه الكلمــة إال أن أؤكــد وأكــرر خالــص شــكري وامتنانــي لــكل فــرد فــي 
عائلــة الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت علــى كل الدعــم والثقــة التي منحتمونا إياها، ســائاًل 
المولــى عــز وجــل التوفيــق واســتمرار النجــاح لمســتقبل أفضــل وتحقيــق مــا يفــوق الطموحــات.

فواز عبدهللا دانش
الرئيس التنفيذي للمجموعة
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نبذة عن الشركة

تأسســت الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت فــي 16 / 1/ 1399 هـــ الموافــق 17 / 12 / 1978م ومنــذ نشــأتها تــزاول 
الشــركة نشــاط تأجيــر الســيارات بموجــب عقــد امتيــاز مــن شــركة بدجــت العالميــة لتأجيــر الســيارات. وتعتبــر الشــركة 
المتحــدة الدوليــة للمواصــالت )بدجــت الســعودية( صاحبــة أكبــر امتيــاز لبدجــت العالميــة. وباإلضافــة إلــى نشــاط 
تأجيــر الســيارات علــى أســاس قصيــر األجــل تقــدم الشــركة مختلــف خدمــات المواصــالت مثــل تأجيــر ســيارات الــركاب 
والمركبــات التجاريــة علــى أســاس طويــل األجــل وكذلــك بيــع الســيارات المســتعملة وهــي أنشــطة تســاهم بصــورة 

كبيــرة فــي نمــو حجــم أعمــال الشــركة وإيراداتهــا.

وتعــزز الشــركة مــن جــودة أســطولها والمحافظــة علــى مســتواه عــن طريــق سياســة تشــغيل ســيارات التأجيــر 
قصيــر األجــل لمــدة تتــراوح مــا بيــن 18 _ 24 شــهرًا يتــم بعدهــا بيــع الســيارة عــادة مــن خــالل إدارة مبيعــات الســيارات 
المســتعملة فــي الشــركة إمــا بالمزايــدة العلنيــة للكميــات أو مــن خــالل معــارض الشــركة لألفــراد. وتعتمــد الشــركة 
ــواع واألحجــام وبيــع الســيارات المســتعملة  ــدة مــن مختلــف األن باســتمرار إلــى شــراء كميــات مــن الســيارات الجدي
بهــدف الحفــاظ علــى متوســط عمــر األســطول أو خفضــه كلمــا أمكــن وتعتقــد إدارة الشــركة أن االحتفــاظ بأســطول 

حديــث بمتوســط عمــر قصيــر نســبيًا يمنــح الشــركة ميــزة تنافســية مهمــة.

وباإلضافــة إلــى األنشــطة أعــاله بــدأت الشــركة فــي تنفيذ سياســتها التوســعية علــى أرض الواقع من خالل االســتثمار 
بالشــراكة مــع شــركات أخــرى أو تأســيس شــركات جديــدة تعمــل بمختلــف أنشــطة النقــل فخــالل عــام 2012م تــم 
المســاهمة بنســبة 97.9% والتــي أصبحــت اآلن 100% فــي تأســيس شــركة الجــذور الراســخة للنقليــات المحــدودة )رحــال( 
والتــي تعمــل بمجــال بيــع وشــراء وتأجيــر الحافــالت والمقطــورات عــالوة علــى نقــل البضائــع والمهمــات بأجــر علــى 

الطــرق البريــة داخــل المملكــة.
يضــاف إلــى مــا ذكــر أعــاله حصــول الشــركة علــى حــق امتيــاز حصــري لعالمــة )PAYLESS( خــالل عــام 2016 م وذلــك بتوقيــع 
عقــد وكالــة امتيــاز بتاريــخ 06/ 05/ 2016م مــع مجموعــة )ABG( العالميــة المالكــة لهــذه العالمــة والتــي مــن خاللهــا يتــم 
تأجيــر الســيارات منخفضــة التكلفــة )ســواء ســيارات مســتعملة أو ســيارات صغيــرة( وذلــك داخــل المملكــة العربيــة 

الســعودية بنظــام التأجيــر قصيــر األجــل.

تخدم الشركة المتحدة الدولية للمواصالت عمالئها في منافذ التأجير عبــــر )87( موقــــع منتشــــر فــــي مستوى أنحــــاء 
المملكــــة، حيــث تتضمــن عــدد )8( مواقــع فــي انحــاء مطــارات المملكــة وبخــالف ذلــك تخــدم الشــركة عمالئهــا ب عـــدد 
)5( معـــارض لبيـــع الســـيارات المســـتعملة في كل من المدن التالية: )الريـــاض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، أبها(.

األنشطة الرئيسية للشركة

في 31 ديسمبر 2021م بلغ حجم أسطول الشركة المتحدة الدولية للمواصالت )بدجت 
السعودية( من السيارات:

تأجيــــر الســــيارات علــــى أســاس 
أو شـــهري  أســـبوعي  أو  يومــي 
امتيــــاز  حقــــوق  خــــالل  مــــن 

وبايلــس بدجــت  عالمتــي 

 12( لفتــــرة  الســــيارات  تأجيــــر 
لســــيارات  شــــهر   )48  ,36  ,  24,
امتيـــاز  خــالل  مـــن  الــــركاب 
خــالل  مـــن  أو  بدجـــت  عالمــة 
الشـــركة التابعـــة )رحال( بتأجيــــر 
الحافــالت والمركبــــات التجاريــــة 
التأجيــر  بنظــــام  والشــــاحنات 

االجــل طويــل 

عــرض الســيارات المســتعملة 
ــرة  ــن فتــ ــم االنتهــاء مــ ــي تــ والتــ
بالتأجيـــر  ســـواء  اســـتخدامها 
الطويـــل  أو  األجـــل  القصيــر 
خــالل  مـــن  للبيـــع  األجـــل 
معــــارض الشــــركة المخصصــة 
يبلـــغ  والتـــي  الغـــرض  لهـــذا 
عددهـــا )5( معــــارض منتشــــرة 
بالمملكــة الرئيســية  بالمــــدن 

7,34826,02918,681

المساهمة في
التاجير طويلة

األجل

النسبة من إجمالي اإليرادات إيرادات النشاط خالل عام 2021م البيان 

%19 190,317 التأجير قصير األجل

%46 455,960 التأجير طويل األجل

%35 341,852 أرباح بيع السيارات المستعملة

%100 988,129 اإلجمالي 

التأجير قصير األجل
التأجير طويل األجل

بيع السيارات 
المستعملة

عدد
اآلسطول

المساهمة في 
التاجير  قصيرة 

األجل

تأثير األعمال الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج
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التغير في أسطول الشركة من السيارات خالل خمس سنوات
)2017م – 2021م(

مواقع تأجير السيارات خالل خمس سنوات )2017م – 2021م(

الشركات التابعة والزميلة للشركة 

رأس مالها نسبة ملكية 
الشركة فيها

الدولة المحل 
الرئيس 

لعملياتها
نوع النشاط الرئيسي الدولة محل 

التأسيس اسم الشركة التابعة

100 مليون ريال 
سعودي %100 السعودية

تأجير الشاحنات والحافالت 
ونقل البضائع والمهمات بأجر 

على الطرق البرية
السعودية الجذور الراسخة للنقليات 

المحدودة

1 مليون روبية
هندي %100 الهند تقنية المعلومات الهند يوني ترانس إنفوتيك 

المحدودة

100,000 ريال 
سعودي %5,23 السعودية بيع وشراء السيارات – صيانة 

السيارات – نقل السيارات السعودية شركة سيارة المحدودة

تفاصيل األسهم والحصص الصادرة للشركات التابعة والزميلة

األنشطة الرئيسية لشركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة )رحال( )شركة تابعة(

تأثير األنشطة الرئيسة للشركة التابعة شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة 

)رحال( في حجم أعمال الشركة واسهامه في النتائج على النحو التالي )بماليين الرياالت(

قيمة المشاركة 
أو المساهمة 

بالريال السعودي

نوع الحصص/ األسهم نسبة ملكية 
الشركة 

فيها

رأسمال 
الشركة

تابعة / 
زميلة

اسم الشركة 
نقديةالتابعة عينية

100 مليون ريال 
سعودي

440،000 حصة تم 
تمويلها ذاتيًا )قيمة 

الحصة 100 ريال(

560،00 حصة عبارة عن عدد 
286 سيارة تمثل 210،00 حصة 
و ورشة الصيانة الرئيسية 

بجدة تمثل 350،000 حصة 
)قيمة الحصة 100 ريال(

%100
100 مليون 

ريال 
سعودي

تابعة

الجذور 
الراسخة 
للنقليات 
المحدودة

تعادل 82،101 
ريال سعودي

تم تمويلها ذاتيا 
)قيمة الحصة تعادل 
82،101 ريال سعودي(

 - %100
1 مليون 
روبية 
هندي

تابعة
يوني ترانس 

إنفوتيك 
المحدودة

تعادل مبلغ 
15,000,000 ريال 

سعودي

من خالل شراء عدد 
)7515 سهما( بقيمة 
3,999,984 دوالر امريكي

- %5,23 100,000 ريال 
سعودي زميلة شركة سيارة 

المحدودة

للشـــــاحنـــــــات والحــافـــــــالت 
والســيـــــــــارات المـجـهـــــــــــزة 
والمقطــورات والكرافانــات 
والمـــــقطـــــورات المجــهـــــزة

والحافــــــــالت والسيــــــارات 
المجهــــــــزة والمقطـــــورات 
والكرافانات والمقطورات 

المجهزة

النسبة من إجمالي اإليرادات إيرادات النشاط خالل عام 2021م البيان 

%74 263,827 التأجير طويل األجل

%26 93,420 أرباح بيع السيارات المستعملة

%100 357,247 اإلجمالي 

التأجير طويل األجل

بيع الشاحنات 

105

88 84 88 87

2017 2018 2019 2020 2021

29430

29459

29133

26322

26029

2017 2018 2019 2020 2021



النتائج المالية
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تحليل إيرادات الشركة من خالل أنشطتها لعام 2021م )بآالف الرياالت(

مصروفات بيع و تسويقمصروفات عمومية و إدارية

الربح من العمليات ) الربح التشغيلي(

20202020

2020

20212021

2021

%28,22%20,48

%8,88

تأجير قصير اآلجل

مبيعات السيارات

تأجير طويل اآلجل 

2020م 
)بآالف الرياالت(

 2021م 
)بآالف الرياالت( البند

208،732 228،232 صافي الربح قبل خصم الزكاة و الضريبة

202،445 219،912 صافي الربح بعد خصم الزكاة والضريبة

964،856 988،129 إيرادات الشركة 

يعــود ســبب الزيــادة فــي صافــي الربــح خــالل هــذا العــام مقارنــة بالعــام الســابق بشــكل رئيســي إلــى زيــادة إيــرادات اإليجــار 
القصيــر األجــل نتيجــة زيــادة الكفــاءة التشــغيلية وزيــادة عــدد المركبــات المباعــة فــي عــام 2021م مقارنــة بعــام 2020م.

ربحية السهم في عام 2021م )3.09( مقابل )2.84( ريال سعودي للسهم في عام 2020م.

النتائج المالية المحققة لعام 2021م مقارنة بالعام الماضي

النتائج التشغيلية لعام 2021م مقارنة بالعام الماضي )بآالف الرياالت(

إيرادات

إجمالي الربح

تكلفة اإليرادات

إيرادات تشغيلية - اخرى

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021

%2,41

%10,96

%)1,46(

%38,21

964,856)664,290(

300,56614,599

988,129)654,612(

333,51720,177

)46,230(

211,381

)43,377( )59,277(

230,161

)52,260(

455,960 190,317

341,852
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مقارنة نتائج األعمال لخمس سنوات

2017م 2018م 2019م 2020م 2021م البيان
)بآالف الرياالت(

1,173,158 1,040,970 1,043,494 964,856 988,129 اإليرادات

)910,556(  )765,888( )746,134( )664,290( )654,612( تكاليف اإليرادات

262,602 275,082 297,360 300,566 333,517 إجمالي الربح

149,511 169,986 178,619 202,445 219,912 صافي الربح

التغير في اإليرادات التشغيلية للشركة المتحدة الدولية للمواصالت لمدة خمس 
سنوات )2017م – 2021م( بماليين الرياالت

التغير في صافي ارباح الشركة المتحدة الدولية للمواصالت لمدة خمس سنوات 
)2017م – 2021م( بماليين الرياالت 

150
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مقارنة قائمة المركز المالي للشركة المتحدة الدولية للمواصالت لفترة خمس 
سنوات من )2017م – 2021م(

مقارنة األصول والخصوم للشركة بماليين الرياالت للفترة من )2017م - 2021م(

التغير في حقوق المساهمين لخمس سنوات من )2017م – 2021م( بماليين الرياالت

التغير في الموجودات لخمس سنوات بماليين الرياالت )2017م – 2021م(

2017م 2018م 2019 م 2020 م 2021م البيان
)قائمة المركز المالي(

210.147 226.461 214.310 372.552 305.687 موجودات متداولة

1.290.772 1.209.923 1.480.363 1.376.759 1.578.576 موجودات غير المتداولة

1.500.919 1.436.384 1.694.673 1.749.311 1.884.263 إجمالي الموجودات

334.308 250.641 231.342 162.705 206.644 مطلوبات متداولة

96.264 59.388 77.789 71.685 79.170 مطلوبات غير متداولة

430.572 310.029 309.131 234.390 285.814 إجمالي المطلوبات

711.667 711.667 711.667 711.667 711.667 رأس المال

358.680 414.688 673.875 803.254 886.782 االحتياطات واألرباح 
المبقاة

1.070.347 1.126.355 1.385.542 1.514.821 1.598.449 إجمالي حقوق 
المساهمين

0 0 0 0 0 حقوق األقلية

1.500.919 1.436.384 1.694.673 1.749.311 1.884.263 إجمالي المطلوبات 
وحقوق الشركاء

1,501 1,436

1,695 1,749
1,884

2017 2018 2019 2020 2021

1,501 1,436 1,453 

1,749 

1,884 

431 
310 293 

234 
286 

2017 2018 2019 2020 2021

 موصخلا لوصألا

1,070 
1,126 1,160 

1,515 
1,598 

2017 2018 2019 2020 2021
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مصروفات بيع وتسويق

الدخل من العمليات المستمرة مصروفات عمومية وإدارية

2020

2020 2020

2021

2021 2021

النتائج المالية للشركات التابعة والزميلة

شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة )شركة تابعة( 	 
تســـاهم الشـــركة المتحـــدة الدوليـــة للمواصـــالت )بدجـــت الســـعودية( في شـــركة الجذور الراســـخة بنســـبة 100% وتعـــد 
شـــركة تابعـــة. حققـــت هـــذه الشـــركة خــالل عـــام 2021م أرباحـــا صافيـــة بلغـــت 101 مليــون ريــال مقارنــة بـــ 68 مليــون ريــال 

ســعودي لعــام 2020م. 

مقارنة النتائج المالية لعام 2021 م بالعام الماضي للشركة التابعة )شركة الجذور 
الراسخة للنقليات المحدودة( )بآالف الرياالت(

مجمل اإليرادات

مجمل الربح

تكلفة اإليرادات

2020

2020

2020 2021

2021

2021

تكاليف تمويل

صافي الدخل

إيرادات أخرى

الزكاة و الضريبة

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021

)107( )3(

67,853

8,060 )133(

)1,973(

)230,804(

)5,274(

96,528

)197,324(

)1,252(

69,962

357,247

126,443

)24,641(

282,380

85,056

)13,842(

%49

%78

%27

%38

%17

%321%6160%3,467

%40 )2,764(%50 101,717
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شركة يوني ترانس إنفوتك المحدودة بالهند )شركة تابعة(	 
تقنيــة  بمجــال  تعمــل  وهــي شــركة  المحــدودة  إنفوتــك  ترانــس  يونــي  مــن شــركة   %100 بنســبة  الشــركة  تســاهم 
المعلومــات ومقرهــا الرئيســي بالهنــد وتمــارس نشــاطها بالهنــد ويبلــغ رأســمال الشــركة )1 مليــون روبيــة هنــدي( 

بمــا يعــادل )82.101 ريــال ســعودي( ولــم تحقــق أي إيــرادات خــالل العــام 2021 م.

شركة سيارة المحدودة )شركة زميلة(	 
خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021م، اســتثمرت المجموعــة 15 مليــون ريــال ســعودي فــي شــركة ســيارة 

.)%5،23( بنســبة  المحــدودة 

بيان بإيرادات الشركات التابعة والزميلة وحصة الشركة من صافي ربح كل منها 
خالل عام 2021م 

حصة الشركة في 
األرباح / الخسارة 

)بآالف الرياالت(

صافي الربح / 
الخسارة  

)بآالف الرياالت(

إجمالي اإليرادات
)بآالف الرياالت( نسبة المساهمة اسم الشركة 

101,717 101,717 357,247 % 100 الجذور الراسخة للنقليات 
المحدودة

)214( )214( - % 100 يوني ترانس إنفوتيك 
المحدودة

ال يوجد ال يوجد ال يوجد % 5,23 شركة سيارة المحدودة

إجمالي اإليرادات خارج المملكة المنطقة الشرقية
)داخل المملكة(

المنطقة الوسطى
)داخل المملكة(

المنطقة الغربية
)داخل المملكة(

988،129 - 280،700 293،810 413،619

لم تحقق الشركة أي إيرادات خارج المملكة خالل العام 2021م

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة خالل عام 2021م )بآالف الرياالت(

أعــادت المجموعــة النظــر فــي المعالجــات المحاســبية للســنوات الســابقة. نتيجــة لذلــك، قامــت المجموعــة بتصحيــح 
القيــم الدفتريــة للممتلــكات والمعــدات )المركبــات(، والمخــزون المحتفــظ بــه للبيــع )المركبــات(، ومصاريــف اإلهــالك 
ــان كل عنصــر مــن  الناتجــة عــن الممتلــكات والمعــدات )المركبــات( وتكلفــة مبيعــات الســيارات مــن خــالل إعــادة بي
العناصــر المتأثــرة فــي بنــود البيانــات الماليــة للفتــرات الســابقة. نشــأت إعــادة البيــان ألن التقديرات المتعلقــة باألعمار 
االقتصاديــة اإلنتاجيــة والقيــم المتبقيــة للمركبــات لــم يتــم إعــادة تقييمهــا بدقــة ولــم يتــم احتســاب تكلفــة االســتهالك 

للســنوات الســابقة وفًقــا لمتطلبــات إطــار التقريــر المالــي المطبــق.

وفيما يلي ملخص التأثيرات على البيانات المالية الموحدة للمجموعة لعامي 2019م و2020م:

ارتفعــت قيمــة الممتلــكات والمعــدات بـــمقدار 217.74 مليــون ريــال ســعودي لتصــل إلــى 1.444.75 مليــون ريــال 	 
ســعودي كمــا فــي 1 ينايــر 2020م، وبالتالــي نتــج عــن ذلــك زيــادة فــي األصــول غيــر المتداولــة بنفــس القيمــة.

ارتفعــت قيمــة المخــزون بـــ 8 مليــون ريــال ســعودي حيــث أصبحــت 23.6 مليــون ريــال ســعودي اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 	 
2020م وبالتالــي نتــج عــن ذلــك زيــادة فــي األصــول بنفــس المقــدار.

ارتفعــت األربــاح المبقــاة بـــ 225.74 مليــون ريــال ســعودي حيــث اصبحــت 491.68 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 1 ينايــر 	 
2020م، وبالتالــي نتــج عــن ذلــك زيــادة فــي إجمالــي حقــوق المســاهمين بنفــس القيمــة.

ــال ســعودي لتصبــح 1.694.67 	  ــات بمقــدار 225.74 مليــون ري نتيجــة لذلــك ارتفــع اجمالــي حقــوق الملكيــة والمطلوب
مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م، وبتأثيــر إضافــي قــدره 14.6 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م.

نتــج عــن التعديــالت المذكــورة أعــاله زيــادة فــي صافــي الربــح وربــح الســهم للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م 	 
بمبلــغ 14.6 مليــون ريــال ســعودي و0.2 ريــال ســعودي علــى التوالــي.

التغيير أعاله في الربح )من خالل االستهالك وتكلفة المبيعات( مجرد تأثير غير نقدي.

* لم تصدر القوائم المالية المعتمدة لشركة سيارة المحدودة للعام 2021م حتى تاريخ نشر هذا التقرير.
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تخدم الشركة المتحدة الدولية للمواصالت عمالئها في منافذ التأجير عبــــر )87( موقــــع منتشــــر فــــي مستوى أنحــــاء 
المملكــــة، حيــث تتضمــن عــدد )8( مواقــع فــي انحــاء مطــارات المملكــة وبخــالف ذلــك تخــدم الشــركة عمالئهــا ب عـــدد 
)5( معـــارض لبيـــع الســـيارات المســـتعملة في كل من المدن التالية: )الريـــاض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، أبها(، 

كمــا يوجــد عــدد )13( مركــز صيانــة لتحســين مســتوى جــودة المركبــة وفحصهــا علــى مســتوى انحــاء المملكــة.
ولكــي تضمــن الشــركة جــودة الخدمــات المقدمــة إلــى عمالئهــا فــي كافــة أرجــاء المملكــة فقــد عمــدنا إلــى تقســيم 
ــا إلــــى ثالثــة مناطــــق إقليميــــة كبــــرى وهــــي المنطقــة الغربيــة والمنطقــة الوســطى والمنطقــة  أنشــــطتها جغرافيــ
الشرقية، ويتولـــى كل منطقـــة إدارة مســـتقلة تقـــوم بمباشـــرة أعمالهـــا وتقديـــم تقاريرهـــا الدوريـــة عـــن نتائـج أعمالهـا 

إلـــى اإلدارة العليــا بجــدة.

تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة داخل المملكة

مواقع تأجير السيارات إقليميًا

عدد 
المواقع

المنطقة 
الغربية

14 جدة
4 مكة المكرمة
6 المدينة المنورة
1 الطائف
3 ينبع
5 أبها
1 رابغ
3 تبوك
2 جازان
1 بيش
1 الباحة
1 محايل عسير
1 القنفذة
1 بيشة
1 الوجه

45
إجمالي المواقع 

بالمنطقة 
الغربية

عدد 
المواقع

المنطقة 
الشرقية

10 الدمام
1 األحساء
3 الجبيل
4 الخبر

18
إجمالي المواقع 

بالمنطقة 
الشرقية

عدد 
المواقع

المنطقة 
الوسطى

19 الرياض
2 بريدة
1 الخرج
2 حائل

24
إجمالي المواقع 

بالمنطقة 
الوسطى

الخبرالخبر

الوجهالوجه
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 ةيقرشلا ةقطنملا
28% 

 ىطسولا ةقطنملا
30% 

 ةيبرغلا ةقطنملا
42% 

التأجير قصير األجل

التأجير طويل اآلجل

مبيـعات السيـارات

االجمالي لكل منطقة

المنطقة 
الشرقية

المنطقة 
الشرقية

المنطقة 
الشرقية

المنطقة 
الشرقية

تحليل إليرادات المناطق داخل المملكة للشركة المتحدة الدولية للمواصالت خالل 
عام 2021م

نسبة اإليرادات طبقًا للتحليل الجغرافي للمناطق داخل المملكة للشركة المتحدة 
الدولية للمواصالت خالل عام 2021م

المنطقة
الغربية

المنطقة 
الوسطى 

المنطقة
الغربية

المنطقة 
الوسطى 

المنطقة
الغربية

المنطقة 
الوسطى 

المنطقة
الغربية

المنطقة 
الوسطى 

100,398

158,133

53,045

97,886

36,874

85,833

155,088

94,175

43,761

137,936

93,256

25,086

118,342

76,396

24,573

100,969

413,619

142,879

293,810

157,993

280,700

التأجير طويل األجل

ارباح بيع السيارات المستعملة

اإلجمالي لكل منطقة

المنطقة 
الشرقية

المنطقة 
الشرقية

المنطقة 
الشرقية

تحليل إليرادات المناطق داخل المملكة للشركة التابعة )شركة الجذور الراسخة 
للنقليات المحدودة( خالل عام 2021 م 

نسبة اإليرادات طبقًا للتحليل الجغرافي للمناطق داخل المملكة للشركة التابعة 
)شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة( خالل عام 2021 م  

المنطقة
الغربية

المنطقة 
الوسطى 

المنطقة
الغربية

المنطقة 
الوسطى 

المنطقة
الغربية

المنطقة 
الوسطى 

 ةيقرشلا ةقطنملا
28% 

 ىطسولا ةقطنملا
33% 

 ةيبرغلا ةقطنملا
39% 
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عقــود المرابحــة القائمــة بنهايــة الســنة الماليــة وموقــف ســدادها )االعتمــادات 
المصرفيــة ومديونياتهــا(

تتـم المعامـالت الماليـة للشـركة بتوافق مـع أحـكام التمويـل اإلسالمي خاصـة فيمـا يتعلـق بسياسـة القـروض التـي 
يحـــرص مجلـــس اإلدارة دائمـــا أن تكـــون عـــن طريـــق المرابحـــة اإلســالمية وعقــود التــورق والتــي ال تتجــاوز أجالهــا 36 

شــهر.
والتالــي بيــان بعقــود المرابحــة والتــورق للشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت والشــركات التابعــة حتــى 2021/12/31م 

بالريــاالت

تقـر الشـركة بـأن الشركة والشركة التابعة الجـذور الراسـخة للنقليـات المحـدودة )رحال( لـم تبـرما أيـة عقـود قـروض 
جديـدة خـالل عـام 2021 م.

المديونية 
اإلجمالية للشركة 
وشركاتها التابعة

المبلغ المتبقي من 
القرض

المبالغ المدفوعة 
سدادا للقرض 

خالل السنة
مدة القرض مبلغ أصل القرض اسم الجهة 

المانحة للقرض

- - 3,333،333 ر.س 36 شهر 30,000,000 ر.س البنك السعودي 
الفرنسي

- - 3,333،333 ر.س 36 شهر 30,000,000 ر.س اإلجمالي

المدفوعات النظامية المستحقة

بيان األسباب وصف
 موجز لها

2021م
البيان )المبالغ 

بالرياالت(
المستحق حتى نهاية 

الفترة المالية السنوية 
ولم يسدد

المسدد

حسب األنظمة تتضمن زكاة الشركة عن العام 
المالي 2021م - 8,554,000 ر.س الزكاة

حسب األنظمة تتضمن  الضريبة المضافة عن 
العام المالي 2021م - 29,214,896 ر.س الضريبة

حسب األنظمة
مدفوعات المؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية عن العام 
المالي 2021م

- 6,855,080 ر.س
المؤسسة 

العامة للتأمينات 
االجتماعية

حسب األنظمة حسب األنظمة - 738,088 ر.س تكاليف تأشيرات 
وجوازات 

حسب األنظمة حسب األنظمة - 6,136,313 ر.س رسوم مكتب 
العمل

رأسمال الشركة

يتكــون رأس مال الشــركة مــن 71.166.668 ســهم وهــي أســهم عاديــة متســاوية القيمــة تبلــغ القيمــة األســمية لــكل 
منهــا 10 ريــاالت وكانــت اخــر زيــادة لرأس المال بتاريخ 2017/04/19م بموجــب قـرار الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة السـابعة 
تـــم زيـــادة رأس المـــال مـــن 610 مليـــون ريـــال إلـــى 711 مليــــون ريــــال بنــاًء علــى توصيــــة مجلــــس اإلدارة بتاريــــخ2017/01/19م 

وطبقــــا لموافقــــة هيئــــة السوق المالية بتاريخ 2017/02/01م.

بيان النمو في رأسمال الشركة من 2017م إلى 2021م

الزيادة في رأس المال بماليين الرياالت السعودي للفترة من 2017م – 2021م 

711 711 711 711 711

 م2021 م2020 م2019 م2018 م2017

مالحظات رأس المال السنة 
المالية

ال يوجد اي توصية من مجلس اإلدارة للزيادة في رأسمال الشركة عن 711 مليون ر.س 711 مليون ر.س 2021م

ال يوجد اي توصية من مجلس اإلدارة للزيادة في رأسمال الشركة عن 711 مليون ر.س 711 مليون ر.س 2020م

ال يوجد اي توصية من مجلس اإلدارة للزيادة في رأسمال الشركة عن 711 مليون ر.س 711 مليون ر.س 2019م

ال يوجد اي توصية من مجلس اإلدارة للزيادة في رأسمال الشركة عن 711 مليون ر.س 711 مليون ر.س 2018م

تمت الزيادة من 610 إلى 711 مليون ر.س عن طريق الرسملة من بند األرباح المبقاة 
بمنح أسهم مجانية لكل 6 أسهم 711 مليون ر.س 2017م



حوكمة الشركة
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حوكمة الشركة

تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة 
السوق المالية باستثناء األحكام الواردة أدناه

 وبناء عليه فقد التزمت الشركة بالمتطلبات النظامية ومنها:

االلتزام بنشر النتائج المالية الربع السنوية من عام 2021م خالل المواعيد النظامية وذلك بموقع تداول.. 1
إعـــداد تقريـــر مجلـــس اإلدارة وفقـــا لقواعـــد الطـــرح وااللتزامات المســـتمرة الصـــادرة عـــن هيئـــة الســـوق الماليـــة . 2

والئحـة حوكمـة الشـركات ونظـام الشـركات وتعديالتـه والضوابـط واإلجـراءات التنظيميـة الصـادرة تنفيـذا لنظام 
الشــركات الخاصــة بالشــركات المســاهمة المدرجــة والصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة.

ــا . 3 ــة طبقـ ــات الجوهريـ ــر المعلومـ ــد نشـ ــة ومواعيـ ــة الســـوق الماليـ ــا هيئـ ــات التـــي حددتهـ ــة اإلعالنـ االلتــزام بصيغـ
الشــركات. بإعالنــات  الخاصــة  الهيئــة  لتعليمــات 

قــــام أعضــــاء مجلــــس اإلدارة بتعبئــــة وتوقيــــع التعهــــدات واإلقــــرارات ونمــــاذج اإلفصــــاح المطلوبــــة مــــن قبــــل . 4
هيئــة الســوق الماليــة.

االلتزام بتطبيق التعديالت التي تقرها هيئة السوق المالية على الئحة حوكمة الشركات.. 5
إرسال محضر اجتماع الجمعية العامة للهيئة وإعالم السوق مباشرة بنتائج االجتماع فور انتهائه.. 6
ــا يتفـــق وقواعـــد الئحـــة حوكمـــة الشـــركات والنظـــم واللوائـــح األخـــرى . 7 إعـــداد نظـــام حوكمـــة خـــاص بالشـــركة بمـ

الصــادرة عــن الهيئــة.

أسباب عدم التطبيق نص المادة/الفقرة
رقم 

المادة/ 
الفقرة

مادة استرشادية  التدريب  39

مادة استرشادية  التقييم 41

مادة استرشادية 
تحفيز العاملين من خالل تشكيل لجان لالستماع 

آلرائهم أو برامج منح العاملين أسهم أو إنشاء 
مؤسسات اجتماعية
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مادة استرشادية، وللشركة مبادرات اجتماعية من 
خالل آليات أخرى مختلفة.

المسؤولية االجتماعية/ تضع الجمعية العامة بناء على 
اقتراح مجلس اإلدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين 

أهدافها واألهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها 
بغرض تطوير األوضاع االقتصادية واالجتماعية 

للمجتمع.
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إقرار مجلس اإلدارة حسب متطلبات نظام الحوكمة:
حيــث إن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة تؤكــد علــى ضــرورة اإلفصــاح فــي التقرير الســنوي 
لمجلــس اإلدارة عــن جميــع البنــود المطلوبــة وفقــًا لنمــوذج التقريــر الســنوي المعــد مــن قبــل الهيئــة. وفــي حــال عــدم 

انطبــاق أي مــن فقراتــه تتــم اإلشــارة إلــى ذلــك فــي هــذا التقريــر وأســباب ذلــك.

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

لــــم يعتمــــد مجلــــس اإلدارة علــــى أيــــة وســــائل مــــن جهــــة خارجيــــة لتقييــــم أدائــــه وأداء لجانــــه وأعضائــــه وإنما تتم . 1
عمليــة التقييــم مــن قبــل لجنــة المكافــآت و الترشــيحات.

ال يوجــــد اي تعــــارض بيــــن توصيــــات لجنــــة المراجعــــة وبيــــن قــــرارات مجلــــس اإلدارة بشــــأن تعييــــن مراجــــع . 2
الحســــابات.

ال يوجـــد أي اختـــالف عـــن معاييـــر المحاســـبة الصـــادرة عـــن الهيئـــة الســـعودية للمحاســـبين و المراجعيــن بشــأن . 3
ــم الماليــة للشــركة خــالل عــام 2021م مراجعــة وتقييــم القوائ

ليسـت هنـاك أيـة فروقـات جوهريـة فـي النتائـج التشـغيلية عـن نتائـج السـنة السـابقة أو أي توقعات معلنــة مــن . 4
الشــركة وقــد تــم اإلفصــاح بهــذا التقريــر عــن النتائــج الماليــة وأســباب التغيــر فــي صافــي األرباح.

ال يوجــــد أي مصلحــــة فــــي فئــــة األســــهم ذات األحقيــــة فــــي التصويــــت تعــــود ألشــــخاص )عــــدا أعضــــاء مجلــــس . 5
اإلدارة وكبــــار التنفيذييــــن واقربائهــــم( أبلغــــوا الشــــركة بتلــــك الحقــــوق وأي تغييــــر فــــي تلــــك الحقــوق خــالل عــام 

2021م.
ليســت هنــاك أدوات ديــن قابلــة للتحويــل وأي أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقوق مشابهه . 6

أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة خــالل عــام 2021م.
ليســــت هنــــاك أي حقــــوق تحويــــل أو اكتتــــاب بموجــــب أدوات ديــــن قابلــــة للتحويــــل، أو أوراق ماليــــة تعاقديــة، أو . 7

ــاب، أو حقــوق مشــابهه أصدرتهــا الشــركة أو منحتهــا خــالل عــام 2021م. مذكــرات حــق اكتت
لــــم يتــــم اســــترداد أو شــــراء أو إلغــــاء مــــن جانــــب الشــــركة أو أي مــــن شــــركاتها التابعــــة ألي أدوات ديــــن قابلــة . 8

لالســترداد ولــم يتــم شــراء أيــة أوراق ماليــة مدرجــة ســواء مــن الشــركة أو مــن شــركتها التابعــة.
لـــم يتـــم عقـــد أي اتفـــاق تنـــازل بموجبـــه أحـــد أعضـــاء مجلـــس إدارة الشـــركة أو أحـــد كبـار التنفيذييـــن عن أي راتب أو . 9

عــوض أو فــي أي مــن شــركاتها التابعــة خــالل عــام 2021م. 
ال يوجد أي اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح لعام 2021م. 10
لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية.. 11
لــم يكــن هنــاك أي توصيــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة باســتبدال المحاســب القانونــي للشــركة قبــل نهايــة الفتــرة . 12

المعيــــن مــــن أجلهــــا. حيــــث أنــــه تــــم تعييــن مكتــب المراجــع الخارجــي كــي بــي إم جــي بعــد نهايــة فترة تعيين مكتــــب 
المراجــــع الخارجــــي أرنســــت ويونــــج بموجب قرار الجمعية العامة لمراجعة حســابات الشــركة وشــركتها التابعة.

لــــم يتــــم إبــــرام عقــــود أو اعمــــال بيــــن الشــــركة أو إحــــدى شــــركاتها التابعــــة أو الزميلــــة وبيــن الرئيــــس التنفيذي أو . 13
المديــر المالــي للشــركة أو ألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم.

لـــم يتـــم إبـــرام ايـــة عقـــود بيـــن الشـــركة، أو أعضـــاء مجلـــس اإلدارة، أو كبـــار التنفيذييـــن، أو كبـــار المســـاهمين فيها . 14
وبيــن شــركاتها التابعــة أو الزميلــة أو ألي شــخص ذي عالقــة بهــم.

لــــم تقــــدم الشــــركة اي قــــرض ألي مــــن أعضــــاء مجلــــس اإلدارة ولــــم تضمــــن أي قــــرض يبرمــــه أيــــا مــــن األعضاء . 15
مــع الغيــر.

تـم توضيـح تفاصيـل المعلومـات الخاصـة بالقـروض واإلقـرار بـأن الشركة والشـركة التابعـة )رحال( لـم تبـرما ايـة . 16
عقــود للحصــول علــى قــروض خالل عــام 2021م.

ال يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.. 17
ال يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة خالل عام 2021م.. 18
ال يوجد أية عقوبات وقعت على الشركة خالل عام 2021م. 19
لــم تتلــق الشــركة أي إخطــار مــن أي مــن مســاهميها برغبتهــم بــإدراج موضوعــات معينــة بجــدول أعمــال الجمعيــة . 20

كمــا لــم تتلــق أي إخطــار مــن مســاهمين يملكــون علــى األقــل 5 % مــن أســهم الشــركة.

إقرارات اخرى: 
يقر مجلس اإلدارة أن سجالت الحسابات ُأعدت بالشكل الصحيح.. 1
يقر مجلس اإلدارة أن نظام الرقابة الداخلية ُأعد على أسس سليمة وُنّفد بفاعلية. . 2
يقر مجلس اإلدارة أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.. 3
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حاصــل علــى درجــة بكالوريــوس علــوم سياســية، ودرجــة الماجســتير فــي القانــون 
فــي فقــه  الدكتــوراة  االمريكيــة، ودرجــة  المتحــدة  بالواليــات  كليــة هارفــارد  مــن 

القانــون مــن الجامعــة االمريكيــة بالواليــات المتحــدة االمريكيــة
الوظائف الحالية:

رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصالت	 
المؤســس والشــريك التنفيــذي بمكتــب د. باســم عبــدهللا عالــم ومشــاركيه 	 

لالستشــارات القانونيــة والمحامــاة
الوظائف السابقة:

خبيــر فــي مجــال المحامــاة والتحكيــم والشــريك التنفيــذي فــي مكتــب د.باســم 	 
عالــم وشــركاه لالستشــارات القانونيــة والمحامــاة

رئيــس لجنــة المراجعــة ولجنــة المكافــآت والترشــيحات بالشــركة المتحــدة 	 
للمواصــالت الدوليــة 

رئيــس لجنــة الصلــح الــودي الواقــي مــن اإلفــالس، الغرفــة التجاريــة الصناعيــة ، 	 
محافظــة جــدة - المملكــة العربيــة الســعودية

مدير مكتب رابطة العالم اإلسالمي بالمملكة المتحدة وجمهورية ايرلندا	 
نائب رئيس مؤسسة طيبة الخيرية العالمية	 
محامي دولي في برنامج المحامين الدوليين بالواليات المتحدة االمريكية	 
نائــب مديــر مكتــب رابطــة العالــم اإلســالمي بمكتــب األمــم المتحــدة والواليــات 	 

المتحــدة االمريكيــة 

كاليفورنيــا،  جامعــة  كيميائيــة،  هندســة  فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى  حاصــل 
الواليات المتحدة األمريكية ، وعلــى درجــة الماجســتير إدارة أعمــال، إدارة مالية، 

األمريكية. المتحدة  الواليات  بيتش،  لونج  كاليفورنيا  والية  جامعة 
الوظائف الحالية:

شريك، مركز الفارابي للخدمات الطبية ومستوصف الفارابي.	 
شريك، الشركة األولى لوساطة التأمين وإعادة التأمين.	 
شريك، شركة الدبل.	 
رئيس مجلس اإلدارة، شركة أكد القابضة.	 
شريك، مدير تطوير األعمال اإلقليمي، شركة إس جي بي الدبل المحدودة.	 
مدير مصنع الدبل للسقاالت المعدنية.	 
رئيس مجلس اإلدارة، نادي االتفاق الرياضي.	 

الوظائف السابقة:
شــركة 	  اإلدارة  مجلــس  عضــو  القابضــة/  أكــد  شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس 

إس جــي بــي الدبــل المحــدودة. ونائــب رئيــس مجلــس إدارة الشــركة المتحــدة 
للمواصــالت.  الدوليــة 

نائــب رئيــس مجلــس إدارة الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت - بدجــت 	 
الســعودية.

عضــو مجلــس إدارة مســتقل، الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت - بدجــت 	 
الســعودية(

رئيــس لجنــة المكافــآت والترشــيحات، الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت 	 
- بدجــت الســعودية(

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي هندســة النظــم، ودرجــة الماجســتير فــي إدارة 
االعمــال للتنفيذييــن مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن

الوظائف الحالية:
رئيــس مجلــس االدارة ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة، وعضــو لجنــة الترشــيحات 	 

والمكافــآت ولجنــة الحوكمــة ورئيــس لجنــة االســتثمار فــي شــركة تصنيــع مــواد 
التعبئــة والتغليــف، فيبكــو  

عضو مجلس المديرين بشركة فبك للصناعة	 
عضو مجلس اإلدارة شركة المشروعات السياحية )شمس(	 
الرئيس التنفيذي لشركة بناء لالستثمارات الصناعية القابضة	 

الوظائف السابقة:
مــواد 	  تصنيــع  شــركة  فــي  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  ونائــب  المنتــدب  العضــو 

فيبكــو والتغليــف،  التعبئــة 
 مدير العمليات في شركة بناء للخرسانة الجاهزة	 
رئيس مجلس إدارة شركة آيس كريم دانة	 

 

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم اإلداريــة - قانــون مــن جامعــة الملــك 
ســعود، وعلــى درجــة ماجســتير األعمــال – تســويق مــن جامعــة نيوكاســل.

الوظائف الحالية:
مدير عام المستفيدين، المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.	 

الوظائف السابقة:
للتأمينــات 	  العامــة  المؤسســة  فــي  والفــروع  العمــالء  خدمــات  عــام  مديــر 

االجتماعيــة
مدير عام مكتب التأمينات االجتماعية  بمنطقة الرياض 	 
مســاعد مديــر عــام مكتــب منطقــة الريــاض فــي المؤسســة العامــة للتأمينــات 	 

االجتماعية
للتأمينــات 	  العامــة  المؤسســة  فــي  العمــل  أصحــاب  شــؤون  إدارة  مديــر 

عيــة  االجتما
مدقق بإدارة التفتيش في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية	 

باسم عبد هللا عالم
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

خالد عبد هللا الدبل
عضو مجلس إدارة مستقل

أحمد عبد اللطيف البراك
عضو مجلس إدارة مستقل

عبد هللا جار هللا السعوي
عضو مجلس إدارة مستقل

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه

أعضاء المجلس للدورة التي بدأت في 2021/6/21م

األمريكيــة  الجامعــة  مــن  األعمــال  إدارة  فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى  حاصــل 
بالشــارقة، كمــا حصــل علــى شــهادة دورة برنامــج االئتمــان مــن جامعــة كوينــز فــي 

كنــدا
الوظائف الحالية:

مدير اداره الدخل الثابت و اسواق النقد بشركة حصانة االستثمارية 	 
الوظائف السابقة:

بشــركة 	  الثابــت  والدخــل  المحليــة  األســهم  قســم  فــي  محفظــة  مديــر 
الرائــدة االســتثمارات 

الســعودي 	  بالبنــك  االســتثمارات  قســم  الخزينــة  إدارة  فــي  أول  متــداول 
نســي لفر ا

محلل مراجعة قروض أول في قسم االئتمان بصندوق التنمية الصناعي 	 
متداول في قسم األسهم الدولية بالفرنسي كابيتال	 

حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة، جامعة الملك سعود.
الوظائف الحالية:

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع االستثمار في بنك التنمية االجتماعية	 
عضــو مجلــس إدارة ورئيــس لجنــة المكافــآت والترشــيحات فــي شــركة الجــوف 	 

الزراعية
الصغيــرة 	  للشــركات  الســعودي  الصنــدوق  فــي  االســتثمار  لجنــة  عضــو 

ســطة لمتو ا و
الوظائف السابقة:

رئيس الحسابات في شركة الشرق األوسط لمحركات الطائرات	 
العديد من الخبرات بنكية	 
عضو مجلس االدارة في صندوق الرياض تقنية	 
عضــو مجلــس االدارة وعضــو لجنــة المخاطــر ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت 	 

بشــركة الصناعــات الزجاجيــة الوطنيــة

ــوم سياســية جامعــة الملــك ســعود، ودرجــة  ــى درجــة بكالوريــوس عل حاصــل عل
الماجســتير إدارة تنميــة مــن جامعــة غــرب متشــقن بالواليــات المتحــدة االمريكيــة

الوظائف الحالية:
اللجنــة 	  ورئيــس  الزراعيــة  للتنميــة  تبــوك  إدارة شــركة  رئيــس مجلــس  نائــب 

التنفيذيــة
رئيس مجلس إدارة شركة المطار للسفر والسياحة	 
رئيس مجلس إدارة شركة كول لالستثمار	 
رئيس مجلس إدارة شركة ريادة السعودية للفنادق	 
عضو مجلس ادارة شركة الراجحي للتعليم	 
عضو مجلس إدارة شركة ريادة للفنادق	 
عضــو مجلــس إدارة ورئيــس لجنــة المراجعــة بشــركة كيميائيــات الميثانــول، 	 

كيمانــول
عضو لجنة مراجعة في شركة الراجحي للصناعة والتجارة	 

الوظائف السابقة:
المدير العام بشركة عبدهللا عبدالعزيز الراجحي وأوالده الصناعية القابضة	 
المدير العام بشركة عبد هللا الراجحي للصناعة والتجارة	 
مدير المشاريع المالية ومدير فرع بشركة الراجحي للصرافة واالستثمار	 

حاصــل علــى درجــة بكالوريــوس محاســبة مــن جامعــة الملــك ســعود، وعلــى درجــة 
الماجســتير فــي المحاســبة مــن جامعــة فلينــدرز بأســتراليا

كمــا حصــل علــى عــدة شــهادات مهنيــة منهــا: الشــهادة المهنيــة فــي معاييــر 
المحاســبة  لمعاييــر  المهنيــة  والشــهادة  العــام،  للقطــاع  الدوليــة  المحاســبة 
فــي  لإفصــاح  المهنيــة  والشــهادة  االئتمانــي،  المستشــار  وشــهادة  الدوليــة، 
الســوق الماليــة، والشــهادة المهنيــة فــي أساســيات االلتــزام، وشــهادة محقــق 
احتيــال معتمــد، وشــهادة مهنيــة فــي تحليــل البيانــات باإلضافــة الــى الحصــول 

علــى برنامــج فــي القيــادة الماليــة مــن جامعــة هارفــرد
الوظائف الحالية:

مدير إدارة النقد في المؤسسة العامة للتقاعد	 
الوظائف السابقة:

مديــر 	  مســاعد  للتقاعــد:  العامــة  المؤسســة  فــي  إدارات  عــدة  فــي  عمــل 
عــام الخزينــة، والمشــرف العــام علــى حســابات الدائنــون، والمســؤول علــى 

البنكيــة. والحســابات  المصروفــات 

عبد الرحمن حسن بخيت
عضو مجلس إدارة مستقل

مقعد عبد هللا الخميس 
عضو مجلس إدارة مستقل

يوسف عبد هللا الراجحي
عضو مجلس إدارة مستقل

محمد عبد العزيز الغنام
عضو مجلس إدارة مستقل
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اجتماعات مجلس اإلدارة

عقــد مجلــس اإلدارة خــالل عــام 2021م عــدد )5( اجتماعــات، ويوضــح البيــان التالــي اجتماعــات الــدورة الحاليــة للمجلــس 
ويوضح البيان التالي اجتماعات الدورة السابقة للمجلس وسجل الحضور لكل اجتماع:وســجل الحضــور لــكل اجتمــاع:

عدد اجتماعات الدورة الحالية )3( اجتماعات خالل عام 2021م

االجمالي الثالث
2021/11/04م 

الثاني
2021/08/19م 

األول
2021/06/24م اسم العضو

3 باسم عبد هللا عالم

3 خالد عبد هللا الدبل

3 عبدهللا جار هللا 
السعوي

3 محمد عبدالعزيز 
الغنام

3 عبدالرحمن حسن 
بخيت

3 مقعد عبدهللا 
الخميس

3 يوسف عبد هللا 
الراجحي

3 أحمد عبداللطيف 
البراك

عدد اجتماعات الدورة السابقة )2( اجتماعات خالل عام 2021م

االجمالي الثاني
2021/04/28م 

األول
2021/02/04م اسم العضو

2 باسم عبد هللا عالم

2 خالد عبد هللا الدبل

1 وفاء هاشم زواوي

2 عالء الدين رياض سامي

1 خلود عبد الرحمن الدبل

2 خالد محمد زاهد

2 عبد العزيز عبد الرحمن العوهلي )رحمه 
هللا(

1 يوسف عبد هللا الراجحي
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الخبرات السابقة الوظائف الحالية المؤهالت اآلسم

سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس اإلدارة
باسم عبد هللا 

عالم

سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس اإلدارة
خالد عبد هللا 

الدبل

مدير عام مجموعة الزاهد القابضة	 
مدير عام الشاحنات والسيارات 	 

بمجموعة الزاهد 

مستشار مجلس المديرين 	 
بمجموعة الزاهد القابضة

مستشار مجلس المديرين 	 
بمجموعة الزاهد 

مدير عام مجموعة الزاهد 	 
مدير عام اإلدارة بمجموعة 	 

الزاهد 

حاصل على درجة  بكالوريوس علوم – 
هندسة كهربائية إلكترونية – جامعة 

والية كاليفورنيا )شيكو( – الواليات 
المتحدة األمريكية 

وفاء هاشم 
زواوي

نائب رئيس مجموعة الزاهد القابضة	 

العضو المنتدب التنفيذي 	 
لشركة مجموعة الزاهد 

القابضة المحدودة
نائب رئيس مجموعة الزاهد 	 

القابضة.
مدير إدارة المالية والمحاسبة 	 

شركة الزاهد للتراكتورات 
والمعدات الثقيلة المحدودة.

مدير فرع البنك السعودي 	 
الهولندي

ماجيستير التمويل الدولي -الجامعة 
األمريكية بالقاهرة , بكالوريوس 

اقتصاد جامعة القاهرة

عال الدين رياض 
سامي

الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة 	 
المتحدة الدولية للمواصالت

مدير عام شؤون الشركة.	 
مدير عام التحصيل- الشركة 	 

المتحدة الدولية للمواصالت.
مدير حسابات كبار العمالء 	 

– الشركة المتحدة الدولية 
للمواصالت

بكالوريوس العلوم جامعة شايمان-
كاليفورنيا )2002( ماجيستير إدارة 

أعمال-جامعة كاليفورنيا )2004(.

خالد محمد 
زاهد

وكيل وزارة النقل- رئيس هيئة النقل	 
وكيل وزارة النقل ثم رئيس هيئة النقل.	 
مدير عام الشركة السعودية للنقل 	 

الجماعي.
عضو هيئة تدريس كلية العمارة.	 

عضو مجلس إدارة بالشركة 	 
المتحدة الدولية للمواصالت.

حاصل على درجة البكالوريوس 
في هندسة مدنية جامعة الملك 

سعود الرياض 1978..، وعلى درجة 
الماجستير في هندسة مدنية جامعة 

وين ستيت ديترويت -أمريكا- 1982م.

عبد العزيز 
عبد الرحمن 

العوهلي

سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس اإلدارة
يوسف عبد هللا 

الراجحي

محلل تطوير أعمال أرامكو السعودية	 
مستشار عقود- أرامكو السعودية	 

مدير عام االستثمار- شركة جاز 	 
العربية للخدمات.

حاصلة على درجة  بكالوريوس تغذيه 
طبيه -جامعة سايمونز-بوسطن 

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

أمريكا 2019م

خلود 
عبدالرحمن

الدبل

أعضاء المجلس للدورة السابقة المنتهية في 2021/6/20م
أعضاء لجنة المراجعة

الخبرات السابقة الوظائف الحالية المؤهالت اآلسم

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق 	 
وعضو لجنة المكافآت والتعويضات في 

شركة مساهمة محلية مغلقة.
عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق 	 

في شركة عامة في األردن.
عضو مجلس إدارة شركتين في إيطاليا.	 
عضو مجلس إدارة على مستوى 	 

المجموعة والعديد من الشركات 
التابعة.

نائب أول للرئيس للشئون المالية 	 
واالستثمارات والمشتريات، مجموعة 

متعددة الجنسيات
المدير المالي للمجشموعة، قيادة 	 

مجموعة سعودية محلية في صناعات 
متنوعة

قائد الخدمات االستشارية، إرنست 	 
ويونغ، مكتب جدة 

نائب أول للرئيس لشؤون 	 
األعمال واالستثمارات 

لمجموعة إقليمية.
رئيس مكتب العائلة في 	 

مجموعة إقليمية.
عضو مجلس إدارة لشركة 	 

تعمل في مجال الطاقة في 
جمهورية مصر العربية.

عضو مجلس إدارة لشركة 	 
تعمل في مجال الفنادق 

والسياحة في جمهورية مصر 
العربية.

عضو لجنة المراجعة بالشركة 	 
المتحدة الدولية للمواصالت.

أكثر من 30 عاما من الخبرة في 
العمليات واإلدارة؛ خبرة في قيادة 

المراجعة الخارجية ألقسام المالية 
واالستثمارات الكبيرة، باإلضافة 

الى التدقيق الداخلي، إدارة المخاطر 
وحوكمة الشركات. 

حاصل على درجة بكالوريوس 
تجارة من جامعة عين شمس 
بجمهورية مصر العربية، كما 
حصل على اعتماد من برنامج 

محاسبون قانونيون معتمدون 
من كولورادو بالواليات المتحدة 

األمريكية، وعضو المعهد األمريكي 
للمحاسبين القانونيين المعتمدين.

خالد احمد رفعت

سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس اإلدارة
خالد عبد هللا 

الدبل

سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس اإلدارة
محمد عبدالعزيز 

الغنام

مدير مشروع برنامج تحول الحوكمة 	 
ورئيس المراجعة الداخلية بشركة 

التصنيع الوطنية
كبير المراجعين الداخليين بشركة سابك	 
عمل في إدارة المراجعة وادارة المخاطر 	 

وااللتزام بشركة أرامكو السعودية

مدير المراجعة الداخلية 	 
المكلف بالصندوق الخيري 

االجتماعي
مدير عام المراجعة الداخلية 	 

في بنك التنمية االجتماعية
عضو لجنة المراجعة بالشركة 	 

السعودية لالستثمار الجريء
عضو لجنة المراجعة بهيئة 	 

الهالل األحمر السعودي

بكالوريوس هندسة ميكانيكية 
وماجستير إدارة أعمال من جامعة 

الملك فهد للبترول والمعادن، كما 
حصل على زمالة معهد المراجعين 

الداخليين األمريكي وزمالة معهد 
مفتشي االحتيال األمريكي.

محمد قعدان 
العتيبي

مستشار اإلفصاح المستمر في هيئة 	 
السوق المالية

اخصائي رئيسي اإلفصاح المستمر في 	 
هيئة السوق المالية

وكيل كلية المجتمع بشقراء	 
محلل مالي في برنامج الصادرات 	 

السعودية بالصندوق السعودي للتنمية
محلل حسابات بإدارة رأس المال 	 

بالصندوق السعودي للتنمية
باحث بإدارة رأس المال في الصندوق 	 

السعودي للتنمية

مدير عام في مكتب أبانمي 	 
محاسبون ومراجعون 

قانونيون.
عضو لجنة المراجعة وعضو 	 

مجلس إدارة في العديد 
من الشركات والصناديق 

الحكومية.

حاصل على ماجستير في المحاسبة 
المهنية من جامعة ميامي.

وبكالوريوس محاسبة من جامعة 
الملك سعود كما حصل على 

العديد من الشهادات المهنية.

أديب محمد 
أبانمي

أعضاء لجنة المراجعة للدورة الحالية التي بدأت في 2021/6/21م
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أعضاء لجنة المراجعة للدورة السابقة المنتهية في 2021/06/20م

الخبرات السابقة الوظائف الحالية المؤهالت اآلسم

الرئيس التنفيذي بشركة عراب 	 
االستثمارية

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 	 
بشركة التالي العربية

المدير اإلقليمي ببنك يونيكورن 	 
االستثماري

رئيس مجلس إدارة شركة تالي 	 
المحدودة.

مدير إقليمي بنك يونيكورن االستثماري.	 

نائب الرئيس التنفيذي بشركة 	 
ناشيونال ستاندرد المالية

نائب رئيس شركة ستاندرد 	 
المالية.

حاصل على درجة البكالوريوس 
في - الهندسة الميكانيكية من 

جامعة البترول والمعادن بالظهران 
المملكة العربية السعودية 1977 

دراسات عليا في الهندسة من 
معهد ماساشوستس للتكنولوجيا 

بالواليات المتحدة األمريكية 1979
ماجيستر في الهندسة الميكانيكية 

جامعة Purdue الواليات المتحدة 
األمريكية 1981

دكتوراه في إدارة نظم المعلومات 
جامعة جورج واشنطن الواليات 

المتحدة األمريكية 1986

محمد خليل 
الدهلوي 

سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس اإلدارة
خالد عبد هللا 

الدبل

مدير قطاع المصرفية كريديت سويس	 
مدير قطاع المصرفية كريديت سويس.	 
مدير االستشارات التمويلية البنك 	 

األهلي.
مدير وحدة التمويل المركب سامبا	 

شريك مؤسس بشركة كروم 	 
المشورة 

 حاصلة على درجة البكالوريوس في 
إدارة أعمال -قسم محاسبة- جامعة 
الملك سعود 1997. -ماجيستير إدارة 

أعمال- تمويل واقتصاد- جامعة 
كولومبيا نيويورك- أمريكا 2004

لؤلؤه محمد بكر

مدير التدقيق والمراجعة بمكتب السيد 	 
العيوطي وشركاه للمراجعة.

ومدير إدارة االلتزام بشركة سدكو	 
عضو بالهيئة السعودية للمحاسبين 	 

القانونيين  
مدير المراجعة والتدقيق سابقًا بالعديد 	 

من الشركات مثل سدكو والبنك األهلي

 	PWC شريك بمكتب بكالوريوس بكالوريوس المحاسبة 
من جامعة الملك فهد 1995

مفضل عباس 
علي 

الخبرات السابقة الوظائف الحالية المؤهالت اآلسم

سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس اإلدارة خالد عبد هللا 
الدبل

كاوست، جامعة الملك عبدهللا للعلوم 	 
والتقنية، إدارة الموارد البشرية، رئيس قسم 

الموارد البشرية المؤقت، مدير خدمات االفراد، 
مدير خدمات النقل والدعم، مدير المشروع .

كاوست، جامعة الملك عبدهللا للعلوم 	 
والتقنية، صندوق االبتكار، مدير االستثمار، 

االبتكار والتنمية االقتصادية
الكمست لتجارة الطاقة، االمارات العربية 	 

المتحدة، أعمال البترول والكيماويات، مدير 
تطوير االعمال

شركة كارجيل، االمارات العربية المتحدة، 	 
وقود النقل واالعمال الكيميائية، مدير تطوير 

األعمال والتاجر
شركة أرامكو السعودية الصينية، هونغ كونغ، 	 

إدارة محفظة المشاريع المشتركة، مدير 
المشروع المشترك

ارامكو السعودية، الخزانة المالية، محلل مالي 	 

كاوست، جامعة الملك 	 
عبدهللا للعلوم والتقنية، 

إدارة الموارد البشرية، كبير 
مسؤولي الموارد البشرية

حاصل على درجة البكالوريوس في 
الهندسة الميكانيكية – جامعة 

كنساس األمريكية  ,,ماجستير ادارة 
عامة -جامعة كولمبيا- نيويورك

سامر سعود 
سمان

سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس اإلدارة مقعد عبدهللا 
الخميس 

سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس اإلدارة عبدهللا جار هللا 
السعوي 

سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس اإلدارة أحمد عبداللطيف 
البراك 

الخبرات السابقة الوظائف الحالية المؤهالت اآلسم

سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس اإلدارة خالد عبد هللا 
الدبل

سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء لجنة المكافآت و الترشيحات للدورة الحالية سامر بن سعود 
سمان

الرئيس التنفيذي، الشركة الدولية األولى 	 
للعقار واالستثمار

مساعد الرئيس التنفيذي، شركة العوهلي 	 
القابضة

محلل إدارة الهيكلة المالية، شركة أعيان 	 
كابيتال، الكويت

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة أيان 	 
لالستثمار

عضو لجنة المكافآت والترشيحات، الشركة 	 
المتحدة الدولية للمواصالت، بدجت 

السعودية
نائب رئيس مجلس شباب االعمال في 	 

المنطقة الشرقية، غرفة الشرقية
عضو مجلس شباب االعمال في المنطقة 	 

الشرقية، غرفة الشرقية

الرئيس التنفيذي في 	 
شركة رسال القابضة 

الرئيس التنفيذي لنادي 	 
االتفاق السعودي 

عضو مجلس إدارة 	 
ورئيس لجنة المراجعة 
بشركة أيان لالستثمار 

مؤسس وعضو مجلس 	 
إدارة في شركة تمرية 

حاصل على درجة بكالوريوس 
اإلدارة المالية والمصرفية بجامعة 

العلوم التطبيقية كما حصل 
على جائزة مجلة فوربس الشرق 

األوسط لرواد األعمال األكثر تأثيرًا 
في المملكة. 

معاذ ماجد 
العوهلي

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

أعضاء لجنة المكافآت و الترشيحات للدورة الحالية التي بدأت في 2021/06/21م

أعضاء لجنة المكافآت و الترشيحات للدورة السابقة المنتهية في 2021/06/20م
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الخبرات السابقة الوظائف الحالية المؤهالت اآلسم

سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس اإلدارة يوسف عبدهللا 
عبدالعزيز الراجحي

سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس اإلدارة أحمد عبداللطيف 
البراك 

سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس اإلدارة مقعد عبدهللا 
الخميس 

سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس اإلدارة عبدالرحمن حسن 
بخيت 

سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء لجنة المكافآت و الترشيحات للدورة السابقة معاذ ماجد 
العوهلي 

الخبرات السابقة الوظائف الحالية المؤهالت اآلسم

سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس اإلدارة باسم عبد هللا 
عالم

سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس اإلدارة للدورة السابقة خلود عبد الرحمن 
الدبل 

سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء لجنة المكافآت و الترشيحات للدورة الحالية سامر سعود 
سمان

بدأ عمله بشركة صافوال وشغل 	 
عدة مناصب بالغرفة التجارية 

بجدة وكذلك بالمجموعة 
المتحدة العربية للتأمين 

التعاوني عضو اللجنة الوطنية 
للشركات المساهمة.

رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي 	 
بالشركة المتحدة الدولية للمواصالت

رئيس مجلس ادارة شركة مطوفي 	 
حجاج دول جنوب آسيا

عضو مجلس ادارة شركة جاز العربية 	 
للخدمات

عضو مجلس المديرين بشركة 	 
ترانزليس الهندية القابضة المحدودة 
شركة زميلة للشركة المتحدة الدولية 

للمواصالت
عضو مجلس المديرين بشركة يوني 	 

ترانس إنفوتيك الهندية المحدودة 
شركة زميلة

حاصل على درجة البكالوريوس 
قانون من جامعة الملك عبد العزيز 

بجدة المملكة العربية السعودية

فواز عبد هللا 
دانش 

عمل بالعديد من المناصب 	 
بمكتب المراجعة أرنست ويونغ  

وذلك بمكتب مومباي وجدة

المدير  المالي للمجموعة بالشركة 	 
المتحدة الدولية للمواصالت

حاصل على درجة البكالوريوس في 
اإلحصاء من جامعة بومباي بالهند 
,,  وحاصل على درجة الدكتوراه في 
المحاسبة من جامعة اس ام سي 

سويسرا

رافيش محمد 
تاتلي

أعضاء لجنة االستثمار

أعضاء لجنة ااالستثمار للدورة الحالية التي بدأت في 2021/06/21م

أعضاء لجنة ااالستثمار للدورة السابقة المنتهية في 2021/06/20م

الخبرات السابقة الوظائف الحالية المؤهالت اآلسم

سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس اإلدارة أحمد عبداللطيف 
البراك

سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس اإلدارة عبدهللا جار هللا 
السعوي 

سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس اإلدارة محمد عبد العزيز 
الغنام

سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس اإلدارة عبدالرحمن حسن 
بخيت 

مدير االستثمار، شركة فايا 	 
لالستثمار.

كاتب صحفي متعاون في 	 
المجال االقتصادي في 

صحيفة الشرق االوسط 
وصحيفة شمس.

عضو مجلس إدارة شركة تصنيع مواد 	 
التعبئة والتغليف )فيبكو(

رئيس لجنة الحوكمة في شركة تصنيع مواد 	 
التعبئة والتغليف )فيبكو(

عضو مجلس إدارة الشركة العربية لألنابيب	 
رئيس لجنة الحوكمة وعضو لجنة المراجعة 	 

في الشركة العربية لألنابيب
مدير إدارة المخاطر، شركة تصنيع مواد 	 

التعبئة والتغليف )فيبكو(

حاصل على درجة البكالوريوس في 
بكالوريوس تسويق، جامعة الملك 
عبد العزيز,, وعلى درجة الماجستير 

إدارة أعمال، جامعة دار العلوم.

عبد هللا محمد 
الحربي

أعضاء لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر

أعضاء لجنة االحوكمة و إدارة المخاطر للدورة الحالية التي بدأت في 2021/06/21م

أعضاء اإلدارة التنفيذية

الخبرات السابقة الوظائف الحالية المؤهالت اآلسم

بدأ عمله بشركة صافوال وشغل 	 
عدة مناصب بالغرفة التجارية 

بجدة وكذلك بالمجموعة 
المتحدة العربية للتأمين 

التعاوني عضو اللجنة الوطنية 
للشركات المساهمة.

رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي 	 
بالشركة المتحدة الدولية للمواصالت

رئيس مجلس ادارة شركة مطوفي 	 
حجاج دول جنوب آسيا

عضو مجلس ادارة شركة جاز العربية 	 
للخدمات

عضو مجلس المديرين بشركة 	 
ترانزليس الهندية القابضة المحدودة 
شركة زميلة للشركة المتحدة الدولية 

للمواصالت
عضو مجلس المديرين بشركة يوني 	 

ترانس إنفوتيك الهندية المحدودة 
شركة زميلة

حاصل على درجة البكالوريوس 
قانون من جامعة الملك عبد العزيز 

بجدة المملكة العربية السعودية

فواز عبد هللا 
دانش 

عمل بالعديد من المناصب 	 
بمكتب المراجعة أرنست ويونغ  

وذلك بمكتب مومباي وجدة

المدير  المالي للمجموعة بالشركة 	 
المتحدة الدولية للمواصالت

حاصل على درجة البكالوريوس في 
اإلحصاء من جامعة بومباي بالهند 
,,  وحاصل على درجة الدكتوراه في 
المحاسبة من جامعة اس ام سي 

سويسرا

رافيش محمد 
تاتلي
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الجمعيات العامة للمساهمين

عقدت الشركة اجتماعين للجمعية العامة للمساهمين خالل العام 2021م وقد حضر أعضاء 
مجلس اإلدارة في دورته الحالية الجمعية العامة على النحو التالي: 

وحضر أعضاء مجلس اإلدارة في دورته السابقة الجمعية العامة على النحو التالي:

اجتماع الجمعية العامة العادية
2021/08/05م المنصب االسم

رئيس مجلس اإلدارة باسم عبد هللا عالم

نائب رئيس مجلس اإلدارة
رئيس لجنة المكافآت و الترشيحات خالد عبد هللا الدبل

عضو مجلس اإلدارة عبدهللا جار هللا السعوي

عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة المراجعة محمد عبدالعزيز الغنام

عضو مجلس اإلدارة عبدالرحمن حسن بخيت

عضو مجلس اإلدارة مقعد عبدهللا الخميس

عضو مجلس اإلدارة يوسف عبد هللا الراجحي

عضو مجلس اإلدارة أحمد عبداللطيف البراك

اجتماع الجمعية العامة العادية
2021/04/29م المنصب االسم

رئيس مجلس اإلدارة باسم عبد هللا عالم

نائب رئيس مجلس اإلدارة
رئيس لجنة المكافآت و الترشيحات خالد عبد هللا الدبل

عضو مجلس اإلدارة وفاء هاشم زواوي

عضو مجلس اإلدارة عالء الدين رياض سامي

عضو مجلس اإلدارة خلود عبد الرحمن الدبل

عضو مجلس اإلدارة خالد محمد زاهد

عضو مجلس اإلدارة عبد العزيز عبد الرحمن العوهلي )رحمه 
هللا(

عضو مجلس اإلدارة يوسف عبد هللا الراجحي

قائمة كبار المساهمين بالشركة خالل عام 2021م

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها لعام 
2021م: 

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

أسبــــاب الطلـــــب تاريخ الطلب عدد طلبات الشركة

إجراءات الشركة 2021/01/21م ) 1 (

إجراءات الشركة 2021/03/15م ) 2 (

إجراءات الشركة 2021/03/17م ) 3 (

إجراءات الشركة 2021/04/07م ) 4 (

إجراءات الشركة 2021/04/22م ) 5 (

إلجراءات الجمعية العامة 2021/04/29م ) 6 (

إلجراءات توزيع األرباح 2021/09/05م ) 7 (

قائمـــة بكبـــار المســـاهمين بالشـــركة خـــالل عـــام 2021م والـــذين يمتلكـون أكثـر مـــن 5% مـن اسـهم الشركة وحركة التغير 
)التغييــرات التــي طــرأت علــى ملكيــة( أســهمهم خــالل عــام 2021م.

فيمــــا يتعلــــق باإلشــــعارات المتعلقــــة بملكيــــة حصــــص كبيــــرة مــــن األســــهم وتغيرهــــا خالل عــــام 2021م تــود الشركة 
أن تقــر بأنهــا لــم تتلــق أي إخطــار مــن نوعــه مــن كبــار المســاهمين خــالل عــام 2021م واعتمــدت الشــركة فــي هــذا البيــان 

الخــاص بكبــار المســاهمين بنــاء علــى معلومــات شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة )"مركــز اإليــداع"(.

مالحظات
نسبة الملكية 
في نهاية عام 

2021م

عدد األسهم في 
نهاية عام 2021م

نسبة الملكية 
في بداية عام 

2021م

عدد األسهم 
في بداية عام 

2021م
الجنسية اسم المستثمر

وفقًا لسجالت 
المساهمين   -  - % 7,93 5,641,511 سهم شركة 

سعودية
مجموعة الزاهد 

القابضة

وفقًا لسجالت 
المساهمين %  5,04 3,585,813 سهم   -  - شركة 

سعودية

المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية
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إعــالن الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت )بدجــت الســعودية( عــن النتائــج الماليــة الســنوية 
الموحــدة المدققــة للســنة المنتهيــة فــي 2020/12/31

إعــالن الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت عــن توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة 
علــى المســاهمين عــن النصــف الثانــي مــن عــام 2020

بــاب الترشــح  إعــالن الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت )بدجــت الســعودية( عــن فتــح 
القادمــة للــدورة  الشــركة  إدارة  لعضويــة مجلــس 

مســاهميها  دعــوة  عــن  الســعودية(  )بدجــت  للمواصــالت  الدوليــة  المتحــدة  الشــركة  إعــالن 
لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة )االجتمــاع األول( عــن طريــق وســائل التقنيــة الحديثــة

إعــالن الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت )بدجــت الســعودية( عــن تاريــخ بــدء التصويــت 
اإللكترونــي علــى بنــود اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة )االجتمــاع األول( عــن طريــق وســائل 

التقنيــة الحديثــة

إعــالن الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت )بدجــت الســعودية( عــن النتائــج الماليــة األوليــة 
ــة أشــهر( ــرة المنتهيــة فــي 2021/03/31م )ثالث للفت

إعــالن الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت )بدجــت الســعودية( عــن نتائــج الجمعيــة العامــة 
العاديــة التاســعة )االجتمــاع األول(

إعــالن الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت )بدجــت الســعودية( عــن تاريــخ وطريقــة توزيــع 
ــي 2020م ــي للعــام المال ــاح عــن النصــف الثان األرب

02/07

02/07

02/15

04/08

04/25

04/29

05/02

05/04

وصف لخطط وقرارات الشركة 2021

إعــالن الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت )بدجــت الســعودية( عــن اســتقالة عضــو لجنــة 
المراجعــة وتعييــن عضــوًا آخــر 06/24

إعــالن الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت )بدجــت الســعودية( عــن تعييــن رئيــس مجلــس 
ــن للشــركة وتعييــن أميــن ســر  ــه وتشــكيل لجــان المجلــس والممثليــن المعتمدي اإلدارة ونائب

المجلــس لدورتــه الجديــدة

مســاهميها  دعــوة  عــن  الســعودية(  )بدجــت  للمواصــالت  الدوليــة  المتحــدة  الشــركة  إعــالن 
لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة )االجتمــاع األول( عــن طريــق وســائل التقنيــة الحديثــة

إعــالن الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت )بدجــت الســعودية( عــن تاريــخ بــدء التصويــت 
اإللكترونــي علــى بنــود اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة )االجتمــاع األول( عــن طريــق وســائل 

التقنيــة الحديثــة

إعــالن الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت )بدجــت الســعودية( عــن نتائــج الجمعيــة العامــة 
العاديــة العاشــرة )االجتمــاع األول(

إعــالن الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت )بدجــت الســعودية( عــن النتائــج الماليــة األوليــة 
للفتــرة المنتهيــة فــي 2021/6/30م )ســتة أشــهر(

إعــالن الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت عــن توزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين عــن 
النصــف األول للعــام 2021م

إعــالن الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت عــن تاريــخ وطريقــة صــرف أربــاح عــن النصــف األول 
مــن العــام المالــي 2021م

إعــالن الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت )بدجــت الســعودية( عــن النتائــج الماليــة األوليــة 
ــرة المنتهيــة فــي 2021/9/30م )تســعة أشــهر( للفت

06/24

07/15

08/01

08/08

08/22

08/22

09/01

11/07
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معامالت مع أطراف ذات عالقة

تقـــوم الشـــركة مـــن خالل أعمالهـــا وأنشـــطتها الرئيســـية بالتعامـــل مـــع أطـــراف ذات عالقـــة وتتبـــع الشـــركة في هذه 
المعامــالت نفــس الشــروط واألســس المتبعــة مــع الغيــر وتشــمل األطــراف ذوو العالقــة طبقــا للتعريــف الــوارد 

بالئحــة حوكمــة الشــركات:

شــــركات المســــاهمة التــــي يملــــك فيهــــا أي مــــن أعضــاء مجلــس 
اإلدارة أو كبــــار التنفيذييــــن أو أقاربهــــم مــا نســبته )5%( أو أكثــر

كبار المساهمين في الشركة

الشـــركات التـــي يكـــون اي مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة أو كبــــار 
التنفيذييــــن أو أقاربهــــم تأثيــــر فــــي قراراتهــــا ولــــو بإســداء النصــح 
أو التوجيــــه ويســــتثنى مــــن ذلــــك النصائـح والتوجيهـات التـي تقـدم 

بشـــكل مهنـــي مـــن شــخص مرخــص لــه فــي ذلــك

أعضــــاء مجلــــس إدارة الشــــركة أو أي مــن شــركاتها 
التابعــة وأقاربهــم

-
كبــــار التنفيذييــــن فــــي الشــــركة أو أي مــــن شــــركاتها 

التابعــة وأقاربهــم

قــــرارات  فــــي  تأثيــــر  وتوجيهاتــــه  لنصائحــــه  يكــــون  شــــخص  أي 
الشــــركة وأعضــــاء مجلــــس إدارتهــــا وكبــــار تنفيذييهــــا ويســــتثنى 
مــــن ذلــــك النصائــــح والتوجيهــــات التــــي تقــــدم بشــــكل مهنــي مــن 

ــه فــي ذلــك شــــخص مرخــــص لــ

أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن لــدى كبــار 
المســاهمين في الشــركة

المنشــــآت -مــــن غيــــر الشــــركات- المملوكــــة لعضــــو 
ــار التنفيذييــن أو أقاربهــم مجلــس اإلدارة أو أحــد كب

أعضــــاء مجلــــس  مــــن  أي  يكــــون  التــــي  الشــــركات 
اإلدارة  أو كبــار التنفيذييــن أو أقاربهــم شــريكا فيهــا

الشركات القابضة أو التابعة للشركة
أعضــــاء مجلــــس  مــــن  أي  يكــــون  التــــي  الشــــركات 
اإلدارة أو كبــــار التنفيذييــــن أو أقاربهــــم عضــــوا فــــي 

مجلــــس إدارتهــا أو مــن كبــار التنفيذييــن فيهــا

وبناء على هذا التعريف فإن الصفقات التي تمت بين الشركة وبين األطراف ذوي 
العالقة خالل عام 2021م كما يلي:

قيمتها  مدتها نوع الصفقة نوع عالقته 
بالشركة الطرف ذو العالقة

1,200,000 ريال 
سعودي

ثالث سنوات وانتهى 
العقد بتاريخ

31 ديسمبر 2021م

عقد لتقديم خدمات 
قانونية إستشارية 

للشركة المتحدة الدولية 
للمواصالت

رئيس مجلس 
اإلدارة

مكتب الدكتور باسم بن 
عبدهللا عالم ومشاركيه 

لالستشارات

اسم العضو/ كبار التنفيذيين
 او أي شخص ذي عالقة بأي 

منهم

شروط العمل او 
العقد

مدة العمل او 
العقد

مبلغ العمل 
او العقد  طبيعة العمل او العقد

د. باسم عبد هللا عالم رئيس 
مجلس اإلدارة ومالك مكتب 
الدكتور / باسم عبدهللا عالم 

ومشاركيه لالستشارات

عقد لتقديم خدمات 
قانونية استشارية 
للشركة المتحدة 

الدولية للمواصالت 
وال يوجد أية شروط 

تفضيلية بالعقد

ثالث سنوات 
وانتهى العقد 

بتاريخ
31 ديسمبر 2021م

1,200,000 ريال 
سعودي

عقد تقديم خدمات 
استشارية قانونية خالل 

عام 2021م

ال يوجــد أي عقــود تــم إبرامهــا بيــن الشــركة وأي مــن شــركاتها التابعــة أو الزميلــة خــالل عــام 2021م كمــا أنــه لــم يتــم 	 
إبــرام أي صفقــة أو عقــد بيــن الشــركة وأي مــن كبــار التنفيذييــن فيهــا خــالل عــام 2021م واقتصــرت المعامــالت مــن 

األطــراف ذوي العالقــة علــى مــا ورد بالجــدول أعــاله.

معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفًا فيها وفيها مصلحة ألحد 
أعضاء مجلس اإلدارة

ال يوجـــد أيـــة عقـــود أو صفقـــات تمـــت خـــالل عـــام 2021م وكانـــت الشـركة طرفـا فيهـــا وكانـت هنـاك مصلحـة إلى مـن 	 
كبـــار التنفيذييـــن فيهــا وألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم. 

ال يوجــد أي أعمــال منافســة تمــت خــالل عــام 2021م وكان أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن طرفــًا 	 
فيهــا وال ألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم.
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طبيعة العضوية صفة العضوية االسم

أعضاء لجنة المراجعة للدورة التي بدأت في 2021/06/21م

رئيس اللجنة عضو مجلس ادارة مستقل محمد عبدالعزيز  الغنام )1(

عضو اللجنة عضو مجلس ادارة مستقل خالد عبدهللا الدبل

عضو اللجنة عضو من خارج المجلس خالد أحمد رفعت

عضو اللجنة عضو من خارج المجلس سامر سعود سمان)1(

عضو اللجنة عضو من خارج المجلس أديب محمد أبانمي)2(

عضو اللجنة عضو من خارج المجلس محمد قعدان العتيبي )2(

أعضاء لجنة المراجعة للدورة المنتهية في 2021/06/20م

رئيس اللجنة عضو من خارج المجلس محمد خليل دهلوي

عضو اللجنة عضو مجلس ادارة مستقل خالد عبد هللا الدبل

عضو اللجنة عضو من خارج المجلس لؤلؤه محمد بكر

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

لجنة المراجعة

تمــارس لجــان مجلــس اإلدارة مهامهــا ومســئولياتها بنــاء علــى وثائــق ولوائــح وسياســات الحوكمــة ذات الصلــة 
المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة -أو الجمعيــة العامــة - والتــي تحــدد صالحياتهــا وإجــراءات عملهــا ويقــوم مجلــس 
اإلدارة بمتابعــة أعمــال اللجــان بشــكل دوري، كمــا تقــوم اللجــان بإبــالغ مجلــس اإلدارة دوريــا وبشــفافية بمــا تقــوم بــه 

أو تتوصــل إليــه مــن نتائــج أو تتخــذه مــن قــرارات.
لجنة المراجعة.                                                •    لجنة المكافآت والترشيحات.	 
لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر.                        •    لجنة االستثمار.	 

تتألــف لجنــة المراجعــة مــن )5( أعضــاء، عضوييــن اثنيــن مســتقلين وثالثــة أعضــاء مــن خــارج المجلــس. تــم تعييــن 
رئيــس وأعضــاء اللجنــة بقــرار مــن الجمعيــة العامــة للشــركة لمــدة ثــالث ســنوات، وتــم تحديــد مهــام اللجنــة وضوابــط 
ــة العامــة للشــركة وذلــك وفقــا للمتطلبــات النظاميــة ذات العالقــة،  عملهــا ومكافــآت أعضائهــا مــن قبــل الجمعي

وعقــدت اللجنــة )7( اجتماعــات خــالل العــام المالــي 2021م.
إن لــدى لجنــة المراجعــة ميثــاق يتوافــق مــع قانــون الشــركات ونظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة الســوق 

الماليــة والــذي تمــت الموافقــة عليــه مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة.

أعضاء اللجنة	 

)1(صــدرت موافقــة مجلــس اإلدارة بتاريــخ 2021/06/24م بتعييــن األســتاذ/ محمــد عبــد العزيــز الغنــام )عضــو مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي( عضــوًا بلجنــة المراجعــة 
بــداًل عــن العضــو المســتقيل االســتاذ/ ســامر ســعود ســمان وذلــك حتــى نهايــة الــدورة الحاليــة 2024/06/20م وتــم اقــرار التعييــن مــن قبــل الجمعيــة العامــة 

بتاريــخ 2021/08/05م
)2(صــدرت موافقــة الجمعيــة العامــة بتاريــخ 2021/08/05م بزيــادة مقاعــد أعضــاء لجنــة المراجعــة مــن )3( إلــى )5( وذلــك بتعييــن األســتاذ/ محمــد قعــدان 
العتيبــي )عضــو مــن خــارج المجلــس( واألســتاذ/ أديــب محمــد أبانمــي )عضــو مــن خــارج المجلــس( أعضــاء بلجنــة المراجعــة وذلــك حتــى نهايــة الــدورة الحاليــة 

2024/06/20م 

موجز بمسؤوليات اللجنة	 
تتولى اللجنة المسؤوليات التالية: 

التأكد من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية.. 1
اإلشراف على اعمال المراجعة الداخلية وتقييم فعالية انظمة الرقابة الداخلية للمجموعة. 2
اإلشراف على اعمال مراجع الحسابات.. 3
التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات ذات العالقة.. 4

تقوم اللجنة بمهامها من خالل األنشطة الرئيسية التالية	 
تتولى اللجنة المسؤوليات التالية: 

مراجعــة فعاليــة التقاريــر الماليــة للمجموعــة وسياســات الرقابــة الداخليــة وإجــراءات تحديــد وتقييــم المخاطــر . 1
ــر عنهــا. والتقري

مراقبة سالمة ونزاهة القوائم المالية المرحلية والسنوية للمجموعة.. 2
تحليل أي قضايا مهمة أو غير مألوفة ضمن التقارير المالية.. 3
مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة.. 4
التحقق من التقديرات المحاسبية في النواحي الجوهرية الواردة في التقارير المالية.. 5
مراقبة دور وفعالية المراجع الداخلي.. 6
مراجعة واعتماد الخطة السنوية الخاصة بأعمال المراجعة الداخلية.. 7
تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن ترشيح مراجع الحسابات.. 8
االتفاق على نطاق عمل المراجع وخطة المراجعة السنوية واستعراض نتائجها.. 9
إبقاء العالقة مع المراجع قيد المراقبة.. 10
تقييم فعالية عملية المراجعة.. 11
التــي مــن خاللهــا يتمكــن العامليــن فــي الشــركة مــن تقديــم . 12 التأكــد مــن وجــود السياســة واألليــة المناســبة 

مالحظاتهــم بشــأن تجــاوز األنظمــة الداخليــة للشــركة بمــا فــي ذلــك األنظمــة ذات العالقــة بإعــداد القوائــم الماليــة 
للشــركة وســرية التبليــغ والحمايــة.

التأكد من قيام المجموعة بمتابـــعة مـــا يصـــدر من أنظمة وتحديثات عـــن آثـــار انتشـــار فيـــروس كورونـا )كوفيد-19( . 13
على إعداد القوائـــم المالية، والتنويه على بــــذل العنايــــة المهنيــــة الالزمة بشــــأن التعامــــل مــــع حالــــة عــــدم التأكــــد 

التــي تثيرهـا ظـروف فيـروس )كوفيـد-19(، وتقديـم اإلفصاحـات الالزمة.
مراقبة مدى التزام المجموعة بالقوانين واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.. 14

التواصل مع مجلس اإلدارة 	 

األنشطة الرئيسية خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م 	 
قامت اللجنة بواجباتها ومسؤولياتها خالل السنة المالية وفقا لميثاقها كما يلي

التقارير المالية

قامت اللجنة بالتحقق من عدالة ونزاهة وشفافية القوائم المالية وذلك من خالل التالي:- 
دراســة القوائــم الماليــة االوليــة والســنوية للمجموعــة وجميــع اإلعالنــات المتعلقــة بــاألداء المالــي للمجموعة - 

قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة مــع ابــداء الــرأي والتوصيــات.
التحقق من التقديرات المحاسبية فيما يتعلق بالمسائل الجوهرية الواردة في القوائم المالية.- 
دراسة السياسات المحاسبية المتبعة بالشركة. - 

يقــوم رئيــس اللجنــة برفــع تقاريــر عــن المســتجدات وأهــم المواضيــع التــي نوقشــت فــي اللجنــة إلــى مجلــس 	 
اإلدارة.  

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

مــن منطلــق أهميــة تقييــم فعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة والتحقــق مــن ســالمة التقاريــر والقوائــم الماليــة 
للشــركة، إضافــة الــى أهميــة االشــراف علــى المراجعيــن الداخلييــن ومراجــع الحســابات والتحقــق مــن التــزام 
الشــركة بالقوانيــن واالنظمــة والسياســات ذات العالقــة، قامــت الجمعيــة العموميــة بتعييــن لجنــة المراجعــة 
والموافقــة علــى ميثاقهــا بمــا يتوافــق مــع قانــون الشــركات ونظــام حوكمــة الشــركات الصــادر مــن هيئــة ســوق 

المــال.
ــة مــن خــالل برنامــج المراجعــة  ــة الداخلي ــة نظــام الرقاب ــم فعالي ــة دورًا هامــًا فــي تقيي تمــارس المراجعــة الداخلي
اللجنــة علــى عمــل فريــق المراجعــة  بالتقييــم المســتمر للمخاطــر فــي الشــركة. وقــد أشــرفت  والــذي يقــوم 
الداخليــة علــى مــدار العــام وتأكــدت مــن اســتمرار اســتقاللية المراجعيــن الداخلييــن. وبنــاء علــى تقاريــر وتوصيــات 
إدارة المراجعــة الداخليــة أوصــت اللجنــة اإلدارة باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتحســين أنظمــة الرقابــة الداخليــة وفقــا 
الحتياجــات العمــل وأفضــل الممارســات، وهــذا يوفــر قناعــة مقبولــة للجنــة المراجعــة عــن مــدى فاعليــة تصميــم 
وتطبيــق نظــام الرقابــة الداخليــة، علمــا بــأن أي نظــام رقابــة داخليــة بغــض النظــر عــن مــدى ســالمة تصميمــه 

وفاعليــة تطبيقــه ال يمكــن أن يوفــر تأكيــدا مطلقــا.

مراجع الحسابات الخارجي

قامــت لجنــة المراجعــة فــي كل ربــع بمراجعــة تقاريــر مراجــع الحســابات الخارجــي ومســودة القوائــم الماليــة . 1

والتــي تصــدر مــن مراقــب الحســابات وتناقــش اإلدارة ورئيــس فريــق المراجــع الخارجــي المكلــف فــي البنــود 

التــي تحتــاج إلــى توضيــح وتطلــع علــى المالحظــات بحيــث تعالــج ومــن ثــم توصــي باعتمادهــا بعــد مراجعتهــا.

قامت اللجنة بتقييم االستقاللية لمراجع الحسابات ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.. 2

التحقــق مــن اســتقاللية مراجــع الحســابات وموضوعيتــه وعدالتــه وفعاليــة أعمــال المراجعــة مــع مراعــاة . 3

القواعــد والمعاييــر ذات الصلــة.

مراجعة أنشطة وخطة عمل مراجع الحسابات للمجموعة.. 4

االلتزام

الرقابيــة والتنظيميــة، والقوانيــن واللوائــح والسياســات . 1 الجهــات  بأنظمــة  الشــركة  التــزام  متابعــة مــدى 

والتعليمــات ذات العالقــة. ومــا طــرأ عليهــا مــن تحديثــات.

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتنظيمية والتحقق من اتخاذ باإلجراءات الالزمة بشأنها.  . 2

مراجعة العقود والتعامالت المقترح ان تجريها الشركة مع االطراف ذوي العالقة.. 3

حضور االجتماعات 	 
ــة المراجعــة )4(  ــاًء علــى دعــوة مــن رئيســها، وتجتمــع لجن ــة اجتماعاتهــا بن فــي ضــوء الئحــة عملهــا تعقــد اللجن

مــرات علــى األقــل فــي الســنة وقــد تزيــد متــى مــا دعــت الحاجــة ذلــك، وتعقــد اجتماعــات اللجنــة عنــد اكتمــال 

النصــاب القانونــي بحضــور أغلبيــة أعضائهــا أصالــة أو وكالــة عــن غيرهــم مــن األعضــاء، وقــد عقــدت اللجنــة )7( 

اجتماعــات خــالل العــام 2021م.

القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م 	 

قامــت اللجنــة بدراســة القوائــم الماليــة للشــركة خــالل العــام المالــي 2021م وابــداء توصيــات بشــأنها الــى مجلــس 
اإلدارة والتأكــد مــن التــزام الشــركة باألنظمــة والقوانيــن والسياســات ذات الصلــة، كمــا قامــت بمتابعــة خطــة واعمــال 

المحاســب القانونــي والتحقــق مــن اســتقالليته وتقديــم توصيــات بترشــيحه.
وبعــد مراجعــة اللجنــة للقوائــم الماليــة الســنوية تــرى اللجنــة بــأن القوائــم الماليــة للعــام المالــي المنتهــي فــي 31 
ديســمبر 2021م، تمتثــل لجميــع االنظمــة ذات الصلــة مــن كافــة النواحــي الجوهريــة وعليــه أوصــت اللجنــة لمجلــس 

اإلدارة باعتمــاد القوائــم الماليــة الســنوية للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021م

اجتماعات اللجنة	 

عدد االجتماعات )7( اجتماعات خالل عام 2021م

عدد 
مرات 

الحضور

اجتماعات اللجنة في الدورة الحالية التي بدأت في 
2021/06/21م

اجتماعات اللجنة في دورة المجلس 
المنتهية بتاريخ 2021/06/20م

اسم العضو

2021/11/02م 2021/09/07م 2021/08/16م 2021/07/28م 2021/04/27م 2021/03/11م 2021/01/03م

أعضاء اللجنة في دورة مجلس اإلدارة الحالية التي بدأت في 2021/06/21م

4 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق محمد عبد العزيز 
الغنام

6 خالد عبد هللا الدبل

4 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق خالد أحمد رفعت

3 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق أديب محمد أبانمي

3 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق محمد قعدان العتيبي

أعضاء اللجنة في دورة مجلس اإلدارة المنتهية في 2021/06/20م

3 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق محمد خليل دهلوي

3 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق لؤلؤه محمد بكر
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أهم نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة 	 

تقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة للشــركة بتنفيــذ خطــة المراجعــة الســنوية والمعتمــدة مــن قبــل لجنــة المراجعــة 
ــات عشــوائية لألنشــطة المخطــط مراجعتهــا بهــدف  ــة المطبقــة وذلــك مــن خــالل أخــذ عين ــة الداخلي ــم الرقاب لتقيي

فحصهــا والحصــول علــى تأكيــدات معقولــة عــن فاعليــة وكفــاءة إجــراءات الرقابــة الداخليــة خــالل العــام.
يقــوم  مراجــع الحســابات بتخطيــط وتنفيــذ أعمــال المراجعــة للحصــول علــى درجــة معقولــة مــن القناعــة بــأن القوائــم 
الماليــة خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة وفقــا لمعاييــر المحاســبة المعتمــدة فــي المملكــة والتــي نتــج عنهــا تقديــم رأي 
غيــر متحفــظ علــى البيانــات الماليــة خــالل عــام 2021م، و تؤكــد اللجنــة علــى اطالعهــا علــى مــا عــرض مــن قبــل مراجــع 
الحســابات و إدارة المراجعــة الداخليــة مــن مالحظــات تتعلــق بتعزيــز نظــم الرقابــة الداخليــة و انهــا قامــت بمناقشــتها 
مــع اإلدارة التنفيذيــة و التــي تقــوم و بشــكل مســتمر باتخــاذ التدابيــر الالزمــة لتنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة المطلوبــة 

لتصحيــح و تطويــر السياســات و اإلجــراءات و أنظمــة الحاســب االلــي . 

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر 	 
في الشركة 

بنــاء علــى الفحــص الســنوي إلجــراءات الرقابــة الداخليــة خــالل عــام 2021م، ومــا قدمتــه إدارة الشــركة، وإدارة المراجعــة 
الداخليــة، ومراجــع الحســابات الخارجــي فإنــه لــم يتضــح للجنــة وجــود ضعــف جوهــري فــي أنظمــة الرقابــة الداخليــة أو 
الماليــة أو إدارة المخاطــر فــي الشــركة، حيــث ان نتائــج هــذا الفحــص وفــرت ضمانــات مقبولــة بشــأن فاعليــة وكفايــة 
نظــام الرقابــة الداخليــة المطبــق بالشــركة وصحــة العمليــات واإلعــداد والعــرض العــادل للتقاريــر الماليــة وكذلــك 

االمتثــال للقوانيــن واللوائــح.

أوصــت لجنــة المراجعــة لــإدارة التنفيذيــة باالســتمرار فــي اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتحســين أنظمــة الرقابــة الداخليــة 
ــة بغــض النظــر عــن مــدى ســالمة  ــة داخلي ــأن أي نظــام رقاب وفقــا الحتياجــات العمــل وأفضــل الممارســات، علمــًا ب

تصميمــه وفاعليــة تطبيقــه ال يمكــن أن يوفــر تأكيــدًا مطلقــًا. 
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دور اللجنة	 
وضــع سياســات المكافــآت والعضويــة بمجلــس اإلدارة ولجانــه واإلدارة التنفيذيــة بالشــركة واإلشــراف والتأكــد . 1

مــن تطبيــق هــذه السياســات.
القيــام بالمراجعــة واإلشــراف علــى تنفيــذ خطــط للتعاقــب علــى المناصــب والتطويــر المســتمر وتدريــب أعضــاء . 2

مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي وكبــار المســؤولين التنفيذييــن.
اإلشــراف علــى تصميــم نظــام برنامــج إدارة األداء واألجــور وكيفيــة تنفيــذه والتأكــد بــأن األجــور تتماشــى مــع . 3

سياســات الشــركة وبرامجهــا واســتراتيجياتها بعيــدة المــدى فــي مجــال أعمالهــا ومتابعــة األداء ومراقبــة حزمــة 
المكافــآت المطبقــة ومقارنتهــا بالمكافــآت المنافســة فــي الســوق وخطــط الحفــاظ علــى الموظفيــن الموهوبيــن.

تولــى مســؤولية التقييــم باإلضافــة إلــى مراقبــة األداء ســواء بالنســبة ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة . 4
واإلشــراف علــى سياســات المــوارد البشــرية.

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

مهام اللجنة	 
تختــص لجنــة المكافــآت والترشــيحات بمســؤوليات مراجعــة وتقييــم المكافــآت وكذلــك تحديــد ضوابــط الترشــيح 
لمجلــس اإلدارة ولجانــه واإلدارة التنفيذيــة وتقديــم تقاريــر للمجلــس عــن اعمالهــا بصفــة دوريــة. وفيمــا يلــي موجــز عــن 

أهــم اختصاصــات اللجنــة:

المهام والمسؤوليات فيما يتعلق بالمكافآت: -
التنفيذيــة  واإلدارة  المجلــس  عــن  المنبثقــة  واللجــان  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  لمكافــآت  واضحــة  سياســة  إعــداد 

لجنة المكافآت والترشيحات

طبيعة العضوية صفة العضوية االسم

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات للدورة التي بدأت في 2021/06/21م

رئيس اللجنة عضو مجلس ادارة مستقل خالد عبد هللا الدبل

عضو اللجنة عضو من خارج المجلس سامر سعود سمان

عضو اللجنة عضو مجلس ادارة مستقل عبدهللا جار هللا السعوي 

عضو اللجنة عضو مجلس ادارة مستقل مقعد عبدهللا الخميس 

عضو اللجنة عضو مجلس ادارة مستقل أحمد عبد اللطيف البراك 

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات للدورة المنتهية في 2021/06/20م

رئيس اللجنة عضو مجلس ادارة مستقل خالد عبد هللا الدبل

عضو اللجنة عضو من خارج المجلس سامر سعود سمان

عضو اللجنة عضو من خارج المجلس معاذ ماجد العوهلي 

أعضاء اللجنة	 

اجتماعات اللجنة	 

عدد االجتماعات )3( اجتماعات خالل عام 2021م

عدد مرات الحضور

اجتماعات اللجنة في 
الدورة الحالية التي 
بدأت في 2021/06/21م

اجتماعات اللجنة في دورة المجلس 
المنتهية بتاريخ 2021/06/20م

الثالثاسم العضو
2021/07/08م الثاني

2021/03/22م 
األول

2021/02/07م

أعضاء اللجنة في دورة مجلس اإلدارة للدورة الحالية التي بدأت في 2021/06/21م

3 خالد عبدهللا الدبل)1(

3 سامر سعود سمان)1(

1 الينطبق الينطبق عبدهللا جار هللا 
السعوي

1 الينطبق الينطبق مقعد عبدهللا الخميس

1 الينطبق الينطبق احمد عبداللطيف 
البراك

أعضاء اللجنة في دورة مجلس اإلدارة المنتهية في 2021/06/20م

2 الينطبق معاذ ماجد العوهلي

)1( المهنــدس/ خالــد الدبــل والمهنــدس/ ســامر ســمان عضــوا لجنــة المكافــآت والترشــيحات فــي الــدورة الســابقة المنتهيــة بتاريــخ 2021/06/21م وتــم إعــادة 
تعيينهمــا فــي اللجنــة فــي الــدورة الحاليــة بقــرار مجلــس اإلدارة بتاريــخ 2021/06/24م.

وتوضيــح العالقــة بيــن المكافــآت الممنوحــة وسياســة المكافــآت المعمــول بهــا، وبيــان أي انحــراف جوهــري عــن هــذه 
ــم مــدى فعاليتهــا فــي تحقيــق أهدافهــا. ــة لسياســة المكافــآت، وتقيي ــى المراجعــة الدوري السياســة. باإلضافــة إل

المهام والمسؤوليات فيما يتعلق بالترشيحات: -
اقتــراح سياســات ومعاييــر واضحــة للعضويــة فــي مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، والمراجعة الســنوية للمتطلبات 
الالزمــة مــن المهــارات أو الخبــرات لعضويــة مجلــس اإلدارة ووظائــف اإلدارة التنفيذيــة، باإلضافــة إلــى مراجعــة هيــكل 
مجلــس اإلدارة واللجــان واإلدارة التنفيذيــة وتقديــم التوصيــات فــي شــأن التغييــرات التــي يمكــن إجراؤهــا، وتحديــد 
جوانــب الضعــف والقــوة فــي مجلــس اإلدارة، واقتــراح الحلــول لمعالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة الشــركة كمــا تقــوم 
بالتحقــق بشــكل ســنوي مــن اســتقاللية األعضــاء المســتقلين، والتحقــق مــن عــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان 

العضــو يشــغل عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى.



دور اللجنة	 
تتكــون لجنــة االســتثمار مــن خمســة أعضــاء وقــد عقــدت اللجنة اجتماعيــن خالل العام 2021م وذلــك لدعم دور المجلس 

في وضع ومتابعة الخطط االســتراتيجية فيما يتعلق بالفرص االســتثمارية للشــركة.
تم إعادة تشكيل اللجنة خالل العام 2021م بعد انتخاب مجلس اإلدارة للدورة الجديدة التي بدأت بتاريخ 2021/06/21م.

ملخص الدور والمهام والمسؤوليات الرئيسية للجنة:	 
العمــل مــع اإلدارة التنفيذيــة لوضــع االســتراتيجية وسياســة لالســتثمار فــي الشــركة بمــا يتناســب مــع طبيعــة 
أعمالهــا واألنشــطة التــي تزاولهــا والمخاطــر التــي تتعــرض لهــا والتوصيــة بشــأنها لمجلــس اإلدارة، واإلشــراف علــى 
األنشــطة االســتثمارية للشــركة ووضــع إجــراءات مالئمــة لقيــاس األداء االســتثماري وتقييمــه ودراســة وتقييــم 
الفــرص االســتثمارية المقترحــة مــن قبــل إدارة الشــركة فيمــا يتعلــق باالندمــاج واالســتحواذ والتملــك والدخــول فــي 

شــراكات والتوصيــة إلــى مجلــس اإلدارة حيالهــا.

لجنة االستثمار

أعضاء اللجنة	 

عضوية اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها خالل عام 2021م:	 

عدد االجتماعات )2( اجتماعات خالل عام 2021م

عدد مرات الحضور

اجتماعات اللجنة في دورة المجلس الحالية 
بتاريخ 2021/06/21م

اسم العضو
الثاني

2021/11/18م 
األول

2021/07/13م

أعضاء اللجنة في دورة مجلس اإلدارة الحالية التي بدأت في 2021/06/21م

2 يوسف عبدهللا الراجحي

2 احمد عبداللطيف البراك

2 عبدالرحمن حسن بخيت

2 مقعد عبدهللا الخميس

2 معاذ ماجد العوهلي

أعضاء اللجنة في دورة مجلس اإلدارة المنتهية في 2021/06/20م

0 ال ينطبق باسم عبد هللا عالم

0 ال ينطبق خلود عبدالرحمن الدبل

0 ال ينطبق سامر سعود سمان

0 ال ينطبق فواز عبد هللا دانش

0 ال ينطبق محمد رافيش تاتلي 

* لم تجتمع اللجنة في الدورة السابقة للمجلس أي اجتماع خالل العام 2021م.
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طبيعة العضوية صفة العضوية االسم

أعضاء لجنة االستثمار للدورة التي بدأت في 2021/06/21م

رئيس اللجنة عضو مجلس ادارة مستقل يوسف عبد هللا الراجحي

عضو اللجنة عضو مجلس ادارة مستقل أحمد عبد اللطيف البراك 

عضو اللجنة عضو مجلس ادارة مستقل عبدالرحمن حسن بخيت 

عضو اللجنة عضو مجلس ادارة مستقل مقعد عبدهللا الخميس 

عضو اللجنة عضو من خارج المجلس معاذ ماجد العوهلي 

أعضاء لجنة االستثمار للدورة المنتهية في 2021/06/20م

رئيس اللجنة عضو مجلس ادارة غير تنفيذي باسم عبد هللا عالم

عضو اللجنة عضو مجلس ادارة مستقل خلود عبد الرحمن الدبل 

عضو اللجنة عضو من خارج المجلس سامر سعود سمان

عضو اللجنة عضو من اإلدارة التنفيذية فواز عبد هللا دانش 

عضو اللجنة عضو من اإلدارة التنفيذية رافيش محمد تاتلي



عضوية اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها خالل عام 2021م:	 

اجتماع واحد خالل عام 2021م

عدد مرات الحضور األول
2021/12/09م اسم العضو

1 احمد عبداللطيف البراك

1 عبدالرحمن حسن بخيت

1 عبدهللا جار هللا السعوي

1 محمد عبدالعزيز الغنام

1 عبدهللا محمد الحربي

دور اللجنة	 
تتكــون لجنــة الحوكمــة وإدارة المخاطــر مــن خمســة أعضــاء وقــد عقــدت اللجنــة اجتمــاع واحــد خــالل العــام 2021م 
وذلــك لتعزيــز دور المجلــس فــي التحقــق مــن التــزام الشــركة باألنظمــة واللوائــح ذات العالقــة ومراجعــة السياســات 
والقواعــد وتحديثهــا وفقــًا للمتطلبــات النظاميــة وأفضــل الممارســات ومراجعــة ســجل المخاطــر واســتراتيجية 

التعامــل مــع المخاطــر والسياســات ذات العالقــة.

ملخص الدور والمهام والمسؤوليات الرئيسية للجنة	 
التحقــق مــن التــزام الشــركة بقواعــد حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن هيئة الســوق المالية ودليل وسياســات الحوكمة 
الخاصــة بالشــركة، ومراجعــة دليــل وقواعــد الحوكمــة وتحديثهــا وفقــا للمتطلبــات النظاميــة وأفضــل الممارســات، 
السياســات  مــن  وغيرهــا  الشــركة،  قيــم  تمثــل  التــي  المهنــي  الســلوك  قواعــد  وتطويــر  مراجعــة  إلــى  باإلضافــة 
واإلجــراءات الداخليــة بمــا يلبــي حاجــات الشــركة ويتفــق مــع أفضــل الممارســات، وإطــالع أعضــاء مجلــس اإلدارة دومــا 

علــى التطــورات فــي مجــال حوكمــة الشــركات وأفضــل الممارســات.

لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر

أعضاء اللجنة	 

* صدر قرار مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر بتاريخ 2021/11/04م 
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طبيعة العضوية صفة العضوية االسم

أعضاء لجنة الحوكمة و إدارة المخاطر للدورة التي بدأت في 2021/06/21م

رئيس اللجنة عضو مجلس ادارة مستقل احمد عبداللطيف البراك

عضو اللجنة عضو مجلس ادارة مستقل عبدالرحمن حسن بخيت 

عضو اللجنة عضو مجلس ادارة مستقل عبدهللا جار هللا السعوي 

عضو اللجنة عضو مجلس ادارة مستقل محمد عبد العزيز الغنام

عضو اللجنة عضو من خارج المجلس عبد هللا محمد الحربي

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

علــى أداء الشــركة وذلــك طبقــا لآلتــي:

ــادل اآلراء والمناقشــة المفتوحــة بيــن كل األعضــاء -  ــر األجــواء المناســبة لتب تنظيــم عمــل مجلــس اإلدارة وتوفي
تــدرج فــي جــدول األعمــال. والتحقــق مــن قيــام مجلــس اإلدارة بمناقشــة جميــع المســائل  التــي  للمواضيــع 

األساســية بشــكل فعــال فــي الوقــت المناســب.

تزويــد المجلــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة بالمعلومــات الالزمــة فــي الوقــت المناســب وتكــون معلومــات كاملــة - 
وواضحــة وصحيحــة وغيــر مضللــة لتمكنهــم مــن اتخــاذ القــرار وأداء مهامهــم.

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

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

ــة وبيــن األعضــاء -  ــة بيــن كل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ــاءة والمشــاركة الفعال تشــجيع العالقــات البن
التنفيذييــن وغيــر التنفيذييــن والمســتقلين وإيجــاد ثقافــة تشــجع علــى النقــد البنــاء.

الترتيــب لمواعيــد انعقــاد اجتماعــات المجلــس والدعــوة النعقادهــا وإعــداد جــدول األعمــال ورئاســة االجتماعــات - 
وتنظيــم عمليــة التصويــت علــى القــرارات.

عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين.- 

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

باجتماعــات الجمعيــة العامــة الــرد علــى استفســارات المســاهمين ويتــم إثباتهــا بمحضــر الجمعيــة.

اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه )وبخاصة غير التنفيذيين(
علما بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأداءها
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الكيان 
القانوني

داخل/
خارج 

المملكة

أسماء الشركات 
السابقة

الكيان 
القانوني

داخل/
خارج 

المملكة

أسماء الشركات 
الحالية االسم

مساهمة عامة خارج 
المملكة

 BIM Birlesik Magazalar 
Anonim company

ذات مسؤولية 
محدودة

داخل 
المملكة

شركة الجذور الراسخة 
للنقليات المحدودة باسم عبد هللا عالم

مؤسسة 
أهلية

داخل 
المملكة

مؤسسة مطوفي حجاج 
تركيا ومسلمي أوروبا 

وأمريكا وأستراليا

ذات مسؤولية 
محدودة

داخل 
المملكة شركة الدبل ذات مسؤولية 

محدودة
داخل 

المملكة

شركة أكد القابضة

مؤسسة مطوفي حجاج خالد عبد هللا الدبل
تركيا ومسلمي أوروبا 

وأمريكا وأستراليا

ذات مسؤولية 
محدودة

داخل 
المملكة شركة آيس كريم دانة

شركة 
مساهمة 

عامة
داخل 

المملكة

شركة تصنيع مواد 
التعبئة والتغليف، فيبكو  

أحمد عبداللطيف 
البراك

ذات مسؤولية 
محدودة شركة فبك للصناعة

شركة 
مساهمة 

عامة

شركة المشروعات 
السياحية )شمس(

مساهمة خارج 
المملكة شركة شروق باك

شركة 
مساهمة

داخل 
المملكة

شركة تبوك للتنمية 
الزراعية

يوسف عبد هللا 
الراجحي

شركة كيمائيات الميثانول

ذات مسؤولية 
محدودة

شركة الراجحي للصناعة
شركة الراجحي للتعليم

شركة رياده للفنادق
شركة آفاق الغذاء

شركة تقنية الخليج
شركة تبوك للتسويق

شركة المطار
شركة كول لالستثمار

خارج 
المملكة بنك بنجالديش اإلسالمي

مساهمة عامة
داخل 

المملكة

شركة الصناعات 
الزجاجية الوطنية

مساهمة 
عامة

داخل 
المملكة شركة الجوف الزراعية مقعد عبد هللا 

صندوق الخميس
استثماري 

مغلق
صندوق الرياض تقنية

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس إدارتها 
الحالية والسابقة أو من مديريها

الكيان 
القانوني

داخل/
خارج 

المملكة

أسماء الشركات 
السابقة

الكيان 
القانوني

داخل/
خارج 

المملكة

أسماء الشركات 
الحالية االسم

- - - - - - عبد الرحمن حسن 
بخيت

- - - - - - عبدهللا جارهللا 
السعوي

- - - - - - محمد عبدالعزيز 
الغنام

ذات مسؤولية 
محدودة

داخل 
المملكة أو سي إس العربية ذات مسؤولية 

محدودة
داخل 

المملكة
الشركة العربية لصناعة 

السيارات والشاحنات
وفاء هاشم زواوي

مؤسسة 
منطقة حره

خارج 
المملكة

العربية لصناعة 
السيارات والشاحنات

شركة منطقة 
حره

خارج 
المملكة

الزاهد للتركتورات 
والمعدات الثقيلة مينا

- - -

ذات مسؤولية 
محدودة

داخل 
المملكة

شركة توتال السعودية 
للمنتجات البترولية

عالء الدين رياض 
سامي

شركة 
مساهمة

خارج 
المملكة شركة توتال المغرب

ذات مسؤولية 
محدودة داخل 

المملكة

شركة وارد القابضة
شركة الزاهد للسياحة

شركة مشاريع الضيافة
ذات مسؤولية 

محدودة
خارج 

المملكة

زينيا انت فينشرز

شركة 
مساهمة البنك األهلي األردني

ذات مسؤولية 
محدودة

شركة الجونا للتنمية 
السياحية

ذات مسؤولية 
محدودة

خارج 
المملكة

شركة النقل السعودية 
البحرينية

- - -
عبدالعزيز عبد 

الرحمن العوهلي
)رحمه هللا(

شركة المالحة العربية 
المتحدة

داخل 
المملكة

شركة تطوير النقل 
التعليمي

شركة السعودية 
للخطوط الحديدية

- - - - - - خالد محمد زاهد

- - - - - - خلود عبد الرحمن 
الدبل



توزيع األرباح
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سياسة توزيع األرباح

تـــم إعـــداد سياســـة توزيـــع األربـــاح للشـــركة المتحـــدة الدولية للمواصالت )بدجت الســـعودية( وفقـا لمتطلبات الئحـة 
حوكمـــة الشـــركات الصـــادرة عـــن هيئـــة الســـوق الماليـــة ووفقـــا لنظـام الشـــركات والنظـام األساســـي للشـركة بحيـث 
ــا وتحديــد وقــت ســدادها. وتســعى الشــركة  تنظـــم العمليـــات واإلجـــراءات المتعلقـــة بتوزيـــع األربـــاح واإلعــالن عنهـ
إلــى تحقيــق سياســة لتوزيــع األربــاح ثابتــة بشــكل عــام وتتعهــد الشــــركة باإلفصــاح عــــن أي تغييــــر يطــــرأ علــــى هــــذه 
السياســة. وبشــكل عــام تســعى الشــركة دائمــا إلــى االلتزام بتوزيـع أربـاح نقديـة علـى مسـاهميها متـى مـا تـم إقـرار 
ذلـــك مـــن الجمعيـــة العامـــة للمســـاهمين مــــع األخــــذ فــــي االعتبار المتغيــــرات التــــي قــــد تطــــرأ علــــى المبلــــغ النقــــدي 
المــــوزع كأربــــاح كل عــــام طبقــــا لخطـــط الشـــركة اإلســـتراتيجية وأهدافهـــا المســـتقبلية مـــن استغالل االحتياطيات 
التـي لديهـا فـي الدخـول بمشـاريع أو اسـتثمارات تخـدم وتحقـق أهـداف الشـركة والمسـاهمين كمـا قـد تختلـف هـذه 

األربــاح ســـنويا بهــدف زيــادة رأســمال الشــركة عــن طريــق رســملة جــزء مــن األربــاح المحققــة.

توّزع أرباح الشركة الصافية السنوية على النحو التالي

تجنـــب )10%( مـــن األربـــاح الصافيـــة لتكويـــن االحتياطي النظامـــي للشــركة ويجوز ان تقـــر الجمعيـــة العامة العادية . 1
وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور )30%( مــن رأس المــال المدفــوع. 

للجمعية العامـــة العاديـــة، بنـــاء علـــى اقتـــراح مجلـــس اإلدارة، أن تجنـــب )20%( مـن صافـي األربـاح لتكويـن احتياطي . 2
اتفاقــي وتخصيصــه لغــرض أو أغــراض معينــة.

للجمعيـــة العامـــة العاديـــة أن تقـــرر تكويـــن احتياطـــات أخـرى وذلـك بالقـدر الـــذي يحقـق مصلحـة الشـركة أو يكفـل . 3
توزيـــع أربـــاح ثابتـــة قـــدر اإلمكان علـــى المســـاهمين وللجمعيـــة المذكـــورة كذلـــك أن تقتطـــع مـــن صافـــي األربـــاح 

مبالـــغ إلنشـــاء مؤسســـات اجتماعيـــة لعاملـــي الشـــركة أو لمعاونـــة مـــا يكـــون قائمـــا مـــن هـــذه المؤسسات.

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

ــادة السادســة . 5 ــي والمـ ــام األساسـ ــن النظـ ــة والعشــرون( مـ ــادة )الحادي ــي المـ ــررة فـ ــكام المقـ ــاة األحـ ــع مراعـ مـ
والسبعين مـــن نظـــام الشـــركات يخصـــص بعـــد ما تقدم نســـبة )10%( مـــن الباقـــي مكافـــأة لمجلـــس اإلدارة بحـــد 
أقصـــى )500.000( خمســـمائة ألـــف ريـــال سعودي لـــكل عضـــو. علـــى أن يكـون اسـتحقاق هـــذه المكافأة متناسـبا مـع 

عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو.

نسبة األرباح التي تم توزيعها خالل السنة:

إجمالي األرباح التي تم 
صرفها

أرباح تم توزيعها عن النصف 
األول من عام 2021م في تاريخ 

2021/09/20م

أرباح تم توزيعها عن النصف 
الثاني من عام 2020م في تاريخ 

2021/05/10م

% 18.5 % 6 % 12.5 النسبة

131.658.335 ر.س 42.700.000,8 ر.س 88.958.335 ر.س إجمالي 
األرباح

نمو توزيعات أرباح الشركة المتحدة الدولية للمواصالت لمساهميها خالل الخمس 
سنوات الماضية بماليين الريال السعودي من )2017م – 2021م(:

106.75 106.75

142.33

71.166

131.658
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المكافآت و اإلفصاحات 
ذات العالقة
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سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية

سياســة مكافــآت مجلــس اإلدارة ولجانــه واإلدارة التنفيذيــة والمعتمــدة بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة لمســاهمي 
الشــركة والتــي انعقــدت بتاريــخ 23 / 3/ 1439 هـــ الموافــق 11 / 12 / 2017 م

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

)2017/16/08( وتاريــخ 1438/05/16 هـــ الموافق 2017/02/13م.

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

الشــركة وتحقيــق مصالــح المســاهمين.

المعايير العامة للمكافآت
المكافــآت  لجنــة  تختــص  التنفيذيــة  ولوائحهمــا  الماليــة  الســوق  ونظــام  الشــركات  نظــام  بأحــكام  اإلخــالل  دون 
والترشــيحات بالتوصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء المجلــس وأعضــاء اللجــان وكبــار التنفيذييــن بالشــركة 

وفقــًا للمعاييــر التاليــة:
أن تتناسب المكافآت مع نشاط الشركة وتنسجم مع استراتيجية الشركة وأهدافها.. 1

أن يكــون الغــرض مــن المكافــآت تحفيــزي بغــرض حــث أعضــاء المجلــس ولجانــه وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة علــى . 2
إنجــاح الشــركة وتنميتهــا علــى المــدى الطويــل ومــن ذلــك مثــاًل ربــط الجــزء المتغيــر مــن المكافــآت بــاألداء علــى 

المــدى الطويــل.

تحــدد المكافــآت بنــاًء علــى مســتوى الوظيفــة والمهــام والمســؤوليات المنوطــة بشــاغلها والمؤهــالت العلميــة . 3
والخبــرات العمليــة والمهــارات ومســتوى األداء.

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

عنــد وضــع المكافــآت يجــب األخــذ فــي االعتبــار ممارســات الشــركات األخــرى فــي تحديــد المكافــآت مــع تفــادي مــا . 5
قــد ينشــأ عــن ذلــك مــن ارتفــاع غيــر مبــرر للمكافــآت والتعويضــات.

أن تكــون المكافــآت كافيــة بشــكل مناســب الســتقطاب الكفــاءات المهنيــة والمحافظــة عليهــا وتحفيزهــا مــع . 6
عــدم المبالغــة فيهــا.

يتــم إعــداد المكافــآت للتعيينــات الجديــدة وخاصــة مــن كبــار التنفيذييــن بالشــركة بالتنســيق مــع لجنــة المكافــآت . 7
والترشــيحات.

يجــوز أن تتفــاوت مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن حيــث المقــدار وذلــك طبقــًا لمعاييــر الخبــرة واالختصــاص . 8
والمهــام المنــوط بهــا العضــو وعــدد الجلســات التــي يحضرهــا واســتقاللية العضــو وغيرهــا من االعتبــارات األخرى 
التــي تضعهــا لجنــة المكافــآت والترشــيحات كالمراجعــة الســنوية ألداء أعضــاء المجلــس واإلدارة التنفيذيــة 

وأعضــاء اللجــان كأحــد المعاييــر الهامــة لتحديــد المكافــآت الخاصــة بــكل منهــم.

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

للحصــول علــى مكافــآت غيــر مســتحقة.

فــي حــال إقــرارا منــح أســهم فــي الشــركة ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة أو موظفــي الشــركة ســواء . 10
كانــت إصــدارًا جديــدًا أو أســهم اشــترتها الشــركة يتــم ذلــك طبقــًا إلجــراءات محــددة وتحــت توصيــة وإشــراف لجنــة 
المكافــآت والترشــيحات وبمــا يتوافــق مــع النظــام األساســي للشــركة ونظــام الشــركات ولوائــح هيئــة الســوق 

الماليــة.

مكافآت مجلس اإلدارة
. مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت مبلــغ معيــن أو بــدل حضــور عــن . 1

الجلســات، أو بــدل مصروفــات، أو مزايــا عينيــة، أو نســبة مــن األربــاح ويجــوز الجمــع بيــن اثنتيــن أو أكثــر مــن هــذه 
ــه نظــام الشــركات ولوائحــه وفقــًا للجــدول المضمــن بهــذه السياســة وأي  ــا وبمــا ال يتجــاوز مــا نــص علي المزاي

تعديــالت تطــرأ علــى هــذا الجــدول الحقــًا ويتــم اعتمادهــا وفقــًا لألنظمــة.

تتكــون مكافــأة مجلــس اإلدارة مــن مكافــأة ســنوية إضافــة إلــى بــدل حضــور عــن جلســات المجلــس ومــن نســبة . 2
ال تزيــد عــن )10 %( مــن صافــي األربــاح المتبقيــة بعــد توزيــع النســب الــواردة بالمــادة 45 مــن النظــام األساســي 
للشــركة وبحــد أقصــى )500.000( خمســمائة ألــف ريــال لــكل عضــو. علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســبًا 

مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو.

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

عضــو مــن تاريــخ آخــر اجتمــاع للجمعيــة العامــة.

يجــب أن تكــون مكافــأة عضــو مجلــس اإلدارة عادلــة ومتناســبة مــع اختصاصاتــه واألعمــال والمســؤوليات التــي . 4
يقــوم بهــا ويتحملهــا كعضــو مجلــس إدارة باإلضافــة إلــى األهــداف المحــددة مــن قبــل المجلس والمــراد تحقيقها 

خــالل الســنة الماليــة.

يجب أن تكون المكافأة مبنية على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.. 5

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

أن تكــون المكافــأة كافيــة بشــكل معقــول الســتقطاب أعضــاء مجلــس ذوي كفــاءة وخبــرة مناســبة وتحفيزهــم . 7
واإلبقــاء عليهــم.

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

يجــب أال تكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين نســبة مــن األربــاح التــي تحققهــا الشــركة أو أن تكــون . 9
مبنيــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى ربحيــة الشــركة.

ــة مــن تغيــب مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بســبب عــدم حضــوره ثــالث . 10 ــة العامــة إنهــاء عضوي إذا قــررت الجمعي
اجتماعــات متتاليــة للمجلــس دون عــذر مشــروع فــال يســتحق هــذا العضــو أي مكافــآت عــن الفتــرة التــي تلــي آخــر 

اجتمــاع حضــره ويجــب عليــه إعــادة جميــع المكافــآت التــي صرفــت لــه عــن تلــك الفتــرة

يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة الحصــول علــى مكافــأة مقابــل عضويتــه فــي لجنــة المراجعــة المشــكلة مــن قبــل . 11
الجمعيــة العامــة، أو مقابــل اي أعمــال أو مناصــب تنفيذيــة أو فنيــة أو إداريــة أو استشــارية إضافيــة يكلــف بهــا 
فــي الشــركة وذلــك باإلضافــة إلــى المكافــأة التــي يمكــن أن يحصــل عليهــا بصفتــه عضــوًا فــي مجلــس اإلدارة وفــي 
اللجــان المشــكلة مــن قبــل مجلــس اإلدارة وفقــًا لنظــام الشــركات والنظــام األساســي للشــركة ونظــم هيئــة 

الســوق الماليــة.

مكافآت أعضاء اللجان
يحــدد ويعتمــد مجلــس اإلدارة مكافــآت أعضــاء اللجــان المنبثقــة منــه وبــدالت الحضــور وغيرهــا من االســتحقاقات . 1

األخــرى بنــاًء علــى توصيــة لجنــة المكافآت والترشــيحات.

تكــون مكافــآت أعضــاء اللجــان المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة مــن مكافــأة ســنوية عبــارة عــن مبلــغ مقطــوع . 2
باإلضافــة إلــى بــدالت حضــور االجتماعــات وغيرهــا مــن االســتحقاقات األخــرى طبقــًا لمــا هــو موضــح بالجــدول 

المرفــق بهــذه السياســة.

مكافــآت أعضــاء لجنــة المراجعــة يتــم اعتمادهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة للمســاهمين بنــاًء علــى توصيــة . 3
والمكافــآت. الترشــيحات  ولجنــة  اإلدارة  مجلــس 
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مكافآت اإلدارة التنفيذية
تقــوم لجنــة المكافــآت والترشــيحات بمراجعــة الرواتــب لجميــع الموظفيــن وكبــار التنفيذييــن وخطــط وبرنامــج الحوافز 

بشــكل مســتمر واعتمادهــا وذلــك بنــاًء عــل توصيــة اإلدارة التنفيذيــة وتشــمل مكافــآت اإلدارة التنفيذيــة اآلتــي:

راتب أساسي )يتم سداده بشكل شهري ودفعه بنهاية كل شهر ميالدي(.. 1

بدالت وتشمل على سبيل المثال ال الحصر بدل السكن، بدل المواصالت، بدل الهاتف،...........إلخ.. 2

 مزايا تأمين طبي للموظف ولعائلته.. 3

مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات األداء وفقًا للتقييم السنوي بهذا الخصوص.. 4

الخطــط التحفيزيــة قصيــرة األجــل المرتبطــة بــاألداء االســتثنائي والخطــط التحفيزيــة طويلــة األجــل مثــل برامــج . 5

األســهم )إن وجــدت (.

مكافآت سنوية ثابتة لطبيعة عمل بعض التخصصات بالشركة.. 6

الحوافز المرتبطة بالمبيعات.. 7

مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال ال الحصر تذاكر سفر سنوية، إجازة سنوية.. 8

معايير مكافأة اإلدارة التنفيذية
يتم تحديد مكافآت موظفي الشركة وكبار التنفيذيين بها طبقًا للمعايير التالية:

يراعــي فــي تحديــد وتعديــل الراتــب األساســي لموظــف الشــركة هــو قدراتــه وكفاءتــه المهنيــة وتاريخــه المهنــي . 1
بالشــركة طــوال خدمــة عملــه.

بالنســبة لموظفــي الشــركة الجــدد أو المعينيــن حديثــًا يتــم تحديــد رواتبهــم بقــرار مــن الرئيــس التنفيــذي للشــركة . 2
وفقــًا لسياســة الشــركة المتبعــة فــي التوظيــف.

بالنســبة للمكافــآت الثابتــة ســواء كانــت مبلــغ مقطــوع أو نســبة معينــة مــن المبيعــات فيتــم تحديدهــا واعتمادهــا . 3
والتصديــق عليهــا مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي وفقــًا للوائــح الحوافــز الداخليــة.

للرئيــس . 4 ورفــع توصياتهــا  الشــركة  لرواتــب موظفــي  بمراجعــة ســنوية  والترشــيحات  المكافــآت  لجنــة  تقــوم 
للشــركة. التنفيــذي 

5- يتــم تحديــد المكافــآت الســنوية المرتبطــة بــاألداء مــن قبــل لجنــة المكافآت والترشــيحات وذلك طبقــًا لتوصيات . 5
وتقاريــر رئيــس المجموعــة والرئيس التنفيــذي ومدراء عموم اإلدارات.

ــل . 6 ــك تعدي ــة المحــددة لهــم وكذل ــم اعتمــاد الخطــط والبرامــج التحفيزي ــن فيجــب أن يت ــار التنفيذيي  بالنســبة لكب
ــة المكافــآت والترشــيحات. ــل لجن ــا األخــرى مــن قب ــب والمزاي الروات

 يتــم تحديــد بعــض البــدالت نســبة مــن الراتــب األساســي كبــدل الســكن بنســبة 25% مــن الراتــب االساســي وبــدل . 7
المواصــالت بنســبة %10.

يتــرك لــإدارة التنفيذيــة اتخــاذ القــرار فــي طريقــة صــرف البــدالت المقــررة للموظفيــن وذلــك بعــد اعتمــاد الرئيــس . 8
التنفيــذي.

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

الحــد.

أحكام عامة
ال يجــوز ألعضــاء مجلــس اإلدارة التصويــت علــى بنــد مكافــأة أعضــاء المجلــس فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة . 1

للمســاهمين.

تقــوم الشــركة باإلفصــاح عــن مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان وكبــار التنفيذيين بالتقرير الســنوي . 2
لمجلــس اإلدارة وفقــًا للضوابــط والتوجيهــات الصــادرة بموجــب نظــام الشــركات وأنظمــة هيئة الســوق المالية.

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

يتــم إعــداد إجــراءات صــرف المكافــآت الخاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان مــن قبــل أميــن ســر المجلــس . 4
علــى أن يتــم اعتمــاد أمــر صرفهــا مــن قبــل رئيــس مجلــس اإلدارة.

المكافآت المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان
يجــوز مراجعــة المكافــآت الســنوية والبــدالت المقــررة ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو أعضــاء اللجــان بنــاء علــى توصيــة 
لجنــة المكافــآت والترشــيحات فــي ضــوء المتغيــرات المتعلقــة بــاألداء ومــن ثــم أخــذ موافقــة الجمعيــة العامــة 

للمســاهمين علــى ذلــك.

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

تتحمــل الشــركة كافــة تكاليــف إقامــة وتنقــل أعضــاء المجلــس واللجــان واإلدارة التنفيذيــة فــي حالــة عقــد االجتمــاع 
خــارج مدينــة جــدة.

أحكام ختامية )النشر والنفاذ والتعديل(:
يعمــل بمــا جــاء فــي هــذه السياســة ويتــم االلتــزام بهــا مــن قبــل الشــركة بــدًء مــن تاريــخ اعتمادهــا مــن قبــل الجمعيــة 
العامــة للمســاهمين ويتــم نشــرها علــى موقــع الشــركة اإللكترونــي لتمكيــن الجمهــور والمســاهمين وأصحــاب 
المصالــح مــن االطــالع عليهــا. وتعــدل حســب الحاجــة أو بصفــة دوريــة مــن قبــل لجنــة المكافــآت والترشــيحات 
وتعــرض هــذه التعديــالت مــن قبــل اللجنــة علــى مجلــس اإلدارة الــذي يقــوم بدراســة هــذه التعديــالت ويوصــي بهــا 

للجمعيــة العامــة للمســاهمين التخــاذ القــرار حيالهــا.
تاريخ االعتماد: 2017/12/11م بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية الثامنة.

ــر ســيارة وذلــك طبقــًا . 9 ــا عينيــة مثــل توفي ــاًء علــى طبيعــة عملهــم علــى مزاي يحصــل بعــض موظفــي الشــركة بن
للشــروط والمعاييــر الموضوعــة مــن قبــل إدارة الشــركة بهــذا الخصــوص ويتــم التصديــق علــى توفيــر ســيارة 
لموظفــي الشــركة مــن قبــل رئيــس المجموعــة والرئيــس التنفيــذي، وفــي حالــة حصــول اي مــن موظفــي اإلدارة 

التنفيذيــة بالشــركة علــى ســيارة ال يســتحق بــدل المواصــالت.

بعــض مــن البــدالت األخــرى كبــدل المحروقــات وبــدل الهاتــف يتــرك لرئيــس المجموعــة والرئيــس التنفيــذي . 10
تقديرهــا والغائهــا أو إعــادة اعتمادهــا وفقــًا لسياســة داخليــة واضحــة بــإدارة المــوارد البشــرية.

بالنســبة لكبــار التنفيذييــن بالشــركة فيتــم عــرض البــدالت المســتحقة لهــم واعتمادهــا مــن قبــل لجنــة المكافــآت . 11
والترشــيحات.

بالنســبة لتذاكــر الطيــران فتصــرف لموظفــي الشــركة غيــر الســعوديين وعائلتهــم بحــد أقصــى زوجــة وطفليــن مــرة . 12
واحــدة فــي الســنة علــى الدرجــة االقتصاديــة وذلــك للموظفيــن المتعاقديــن مــع الشــركة بامتيــازات عائليــة. أمــا 

بالنســبة للموظــف المتعاقــد دون امتيــازات عائليــة فيســتحق تذكــرة واحــده لــه هــو فقــط.

يقــوم رئيــس المجموعــة والرئيــس التنفيــذي بتنفيــذ سياســة المكافــآت للموظفيــن وكبــار التنفيذييــن فــي ضــوء . 13
الخطــط والبرامــج التــي توصــي بهــا لجنــة المكافــآت والترشــيحات.
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المجموع

مكافأة رئيس 
المجلس أو

العضو المنتدب أو 
أمين

السر إن كان من 
األعضاء

المكافآت الثابتة

مكافأة األعمال االسم
الفنية

واإلدارية 
واالستشارية

مزايا 
عينية

مجموع بدل 
حضور

جلسات اللجان

بدل حضور 
جلسات

المجلس
مبلغ معين

أعضاء المجلس للدورة الحالية التي بدأت في 2021/06/21م

مكافآت األعضاء المستقلين

379,000 ر.س - - - 15,000 ر.س 14,000 ر.س 350,000 ر.س خالد عبد هللا 
الدبل)1(

204,027 ر.س - - - 9,000 ر.س 9,000 ر.س 186,027 ر.س مقعد عبد هللا 
الخميس

323,151 ر.س - - - 6,000 ر.س 14,000 ر.س 303,151 ر.س يوسف عبد 
هللا الراجحي)2(

207,027 ر.س  - - - 12,000 ر.س 9,000 ر.س 186,027 ر.س أحمد عبد 
اللطيف البراك

- 201,027 ر.س - - 6,000 ر.س 9,000 ر.س 186,027 ر.س عبد هللا جار 
هللا السعوي

- 210,027 ر.س - - 15,000 ر.س 9,000 ر.س 186,027 ر.س محمد عبد 
العزيز الغنام

204,027 ر.س - - - 9,000 ر.س 9,000 ر.س 186,027 ر.س عبد الرحمن 
حسن بخيت

1,728,288 ر.س - - - 72,000 ر.س 73,000 ر.س 1,583,288 ر.س المجموع

مكافآت األعضاء غير التنفيذيين

509,000 ر.س - - - 9,000 ر.س  -  500,000 ر.س باسم عبد هللا 
عالم)3(

509,000 ر.س - - - 9,000 ر.س  -  500,000 ر.س المجموع

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

بدل 
المصروفات المجموع الكلي

مكافأة 
نهاية 
الخدمة

المكافآت المتغيرة

االسم
المجموع األسهم 

الممنوحة

خطط 
تحفيزية 
طويلة 
األجل

خطط 
تحفيزية 
قصيرة 

األجل

مكافآت 
دورية

نسبة 
من 

األرباح

أعضاء المجلس للدورة الحالية التي بدأت في 2021/06/21م

مكافآت األعضاء المستقلين

- 379,000 ر.س - - - - - - - خالد عبد هللا 
الدبل)1(

- 204,027 ر.س - - - - - - - مقعد عبد هللا 
الخميس

- 323,151 ر.س - - - - - - - يوسف عبد هللا 
الراجحي)2(

- 207,027 ر.س - - - - - - - أحمد عبد اللطيف 
البراك

- 201,027 ر.س - - - - - - - عبد هللا جار هللا 
السعوي

- 210,027 ر.س - - - - - - - محمد عبد العزيز 
الغنام

- 204,027 ر.س - - - - - - - عبد الرحمن حسن 
بخيت

- 1,728,288 ر.س - - - - - - - المجموع

مكافآت األعضاء غير التنفيذيين

- 509,000 ر.س - - - - - - - باسم عبد هللا 
عالم)3(

- 509,000 ر.س - - - - - - - المجموع
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المجموع

مكافأة رئيس 
المجلس أو

العضو المنتدب أو 
أمين

السر إن كان من 
األعضاء

المكافآت الثابتة

مكافأة األعمال 
الفنية

واإلدارية 
واالستشارية

مزايا 
عينية

مجموع بدل 
حضور

جلسات 
اللجان

بدل حضور 
جلسات

المجلس
مبلغ معين

أعضاء المجلس للدورة السابقة المنتهية في 2021/06/20م

مكافآت األعضاء المستقلين

122,123 ر.س - - - - 5,000 ر.س 117,123 ر.س خلود عبد الرحمن 
الدبل

122,123 ر.س - - - - 5,000 ر.س 117,123 ر.س
عبدالعزيز 

عبدالرحمن العوهلي 
)رحمه هللا(

244,247 ر.س - - - - 10,000 ر.س 234,247 ر.س المجموع

مكافآت األعضاء غير التنفيذيين

122,123 ر.س - - - - 117,123 ر.س 5,000 ر.س وفاء هاشم زواوي

88,562 ر.س - - - - 5,000 ر.س 83,562 ر.س عالء الدين رياض 
سامي)4(

122,123 ر.س - - - - 5,000 ر.س 117,123 ر.س خالد محمد زاهد

- 332,808 ر.س - - - 15,000 ر.س 317,808 ر.س المجموع

بدل 
المصروفات المجموع الكلي

مكافأة 
نهاية 
الخدمة

المكافآت المتغيرة

المجموع األسهم 
الممنوحة

خطط 
تحفيزية 
طويلة 
األجل

خطط 
تحفيزية 
قصيرة 

األجل

مكافآت 
دورية

نسبة 
من 

األرباح

أعضاء المجلس للدورة السابقة المنتهية في 2021/06/20م

مكافآت األعضاء المستقلين

- 122,123 ر.س - - - - - - - خلود عبد الرحمن 
الدبل

- 122,123 ر.س - - - - - - -
عبد العزيز 

عبدالرحمن العوهلي 
)رحمه هللا(

244,247 ر.س - - - - - - - المجموع

مكافآت األعضاء غير التنفيذيين

- 122,123 ر.س - - - - - - - وفاء هاشم زواوي

- 88,562 ر.س - - - - - - - عالء الدين رياض 
سامي)4(

- 122,123 ر.س - - - - - - - خالد محمد زاهد

- - 332,808 ر.س - - - - - - المجموع

)1( تم إعادة انتخاب عضو مجلس اإلدارة المهندس/ خالد عبدهللا الدبل لعضوية مجلس اإلدارة للدورة الخامسة
)2( تم إعادة انتخاب عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ يوسف عبدهللا الراجحي لعضوية مجلس اإلدارة للدورة الخامسة.

)3( تــم إعــادة انتخــاب رئيــس مجلــس اإلدارة الدكتــور/ باســم عبــدهللا عالــم لعضويــة مجلــس اإلدارة للــدورة الخامســة، وســيتم 
صــرف مكافآتــه بمــا ال يتجــاوز الحــد النظامــي المســموح بــه.

)4(استقال عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عالء الدين رياض سامي من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/05/02م

تــم إدراج المبالــغ التــي يتقاضاهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة بصفتهــم أعضــاء فــي لجنــة المراجعة في جــدول مكافآت 	 
لجنــة المراجعة.

تــم إدراج المبالــغ التــي يتقاضاهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة بصفتهــم أعضــاء فــي لجنــة المكافــآت والترشــيحات 	 
ولجنــة االســتثمار ولجنــة الحوكمــة وإدارة المخاطــر فــي جــداول مكافــآت اللجــان وســيتم صرفهــا بمــا ال يتجــاوز 

الحــد النظامــي المســموح بــه.
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المكافآت الثابتة

المجموع مزايا عينية بدالت رواتب

5,475,499 ر.س - 1,451,966 ر.س 4,023,533 ر.س خمسة من كبار التنفيذيين

مكافآت ومخصصات )5( من كبار التنفيذيين بالشركة

المجموع 
الكلي

مجموع 
مكافأة 

التنفيذيين 
عن 

المجلس 
إن وجدت

مكافأة 
نهاية 
الخدمة

المكافآت المتغيرة

المجموع األسهم 
الممنوحة

خطط 
تحفيزية 
طويلة 
األجل

خطط 
تحفيزية 
قصيرة 

األجل

أرباح مكافآت 
دورية

 10,413,627
ر.س - -  4,938,128

ر.س - -  158,128
ر.س -  4,780,000

ر.س خمسة من كبار التنفيذيين

فيمــا يلــي اســتحقاقات ومكافــآت خمســة مــن كبــار التنفيذييــن فــي الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت بمــا فيهــم 
الرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي للمجموعــة ممــن تلقــوا أعلــى المكافــآت عــن العــام 2021 م

مكافآت أعضاء اللجان

تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة المراجعة

تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

المجموع )ريال( بدل حضور الجلسات المكافآت الثابتة )ريال( صفة العضوية االسم

أعضاء اللجنة في دورة مجلس اإلدارة الحالية التي بدأت في 2021/06/21م

116,658 ر.س 12,000 ر.س عضو مجلس  104,658 ر.س
إدارة مستقل محمد عبد العزيز الغنام

176,055 ر.س 12,000 ر.س عضو مجلس  164,055 ر.س
إدارة مستقل

خالد عبد هللا الدبل)1(

107,671 ر.س 12,000 ر.س عضو اللجنة من  95,671 ر.س
خارج المجلس خالد أحمد رفعت

82,479 ر.س 9,000 ر.س عضو اللجنة من  73,479 ر.س
خارج المجلس أديب محمد أبانمي

82,479 ر.س 9,000 ر.س 73,479 ر.س عضو اللجنة من 
خارج المجلس محمد قعدان العتيبي

أعضاء اللجنة في دورة مجلس اإلدارة المنتهية في 2021/06/20م

93,699 ر.س - 93,699 ر.س عضو اللجنة من 
خارج المجلس محمد خليل دهلوي

84,329 ر.س - 84,329 ر.س عضو اللجنة من 
خارج المجلس لؤلؤه محمد بكر

المجموع )ريال( بدل حضور الجلسات المكافآت الثابتة )ريال( صفة العضوية االسم

أعضاء اللجنة في دورة مجلس اإلدارة الحالية التي بدأت في 2021/06/21م

140,055 ر.س 3,000 ر.س عضو مجلس  137,055 ر.س
إدارة مستقل

خالد عبدهللا الدبل )1(

68,411 ر.س 3,000 ر.س عضو مجلس  65,411 ر.س
إدارة مستقل عبدهللا جار هللا السعوي

68,411 ر.س 3,000 ر.س عضو مجلس  65,411 ر.س
إدارة مستقل مقعد عبدهللا الخميس

68,411 ر.س 3,000 ر.س عضو مجلس  65,411 ر.س
إدارة مستقل احمد عبداللطيف البراك

140,055 ر.س 3,000 ر.س 137,055 ر.س عضو اللجنة من 
خارج المجلس

سامر سعود سمان )2(

أعضاء اللجنة في دورة مجلس اإلدارة المنتهية في 2021/06/20م

58,562 ر.س - 58,562 ر.س عضو اللجنة من 
خارج المجلس معاذ ماجد العوهلي

)1( تم إعادة تعيين المهندس/ خالد عبدهللا الدبل لعضوية لجنة المراجعة بدورة مجلس اإلدارة الخامسة.

)1( تم إعادة تعيين المهندس/ خالد عبدهللا الدبل لعضوية لجنة المكافآت والترشيحات بدورة مجلس اإلدارة الخامسة.

)2( تم إعادة تعيين األستاذ/ سامر سعود سمان لعضوية لجنة المكافآت والترشيحات بدورة مجلس اإلدارة الخامسة.



* لم تجتمع اللجنة في الدورة السابقة للمجلس أي اجتماع خالل العام 2021م.
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تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة اإلستثمار

تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة الحوكمة و إدارة المخاطر

المجموع )ريال( بدل حضور الجلسات المكافآت الثابتة )ريال( صفة العضوية االسم

أعضاء اللجنة في دورة مجلس اإلدارة الحالية التي بدأت في 2021/06/21م

84,493 ر.س 6,000 ر.س 78,493 ر.س عضو مجلس 
إدارة مستقل يوسف عبدهللا الراجحي

71,411 ر.س 6,000 ر.س 65,411 ر.س عضو مجلس 
إدارة مستقل عبدالرحمن حسن بخيت

71,411 ر.س 6,000 ر.س 65,411 ر.س عضو مجلس 
إدارة مستقل مقعد عبدهللا الخميس

71,411 ر.س 6,000 ر.س 65,411 ر.س عضو مجلس 
إدارة مستقل احمد عبداللطيف البراك

84,493 ر.س 6,000 ر.س 78,493 ر.س عضو اللجنة من 
خارج المجلس معاذ ماجد العوهلي

المجموع )ريال( بدل حضور الجلسات المكافآت الثابتة )ريال( صفة العضوية االسم

26,836 ر.س 3,000 ر.س 23,836 ر.س عضو مجلس 
إدارة مستقل احمد عبداللطيف البراك

22,863 ر.س 3,000 ر.س 19,863 ر.س عضو مجلس 
إدارة مستقل عبدهللا جار هللا السعوي

22,863 ر.س 3,000 ر.س 19,863 ر.س عضو مجلس 
إدارة مستقل عبدالرحمن حسن بخيت

22,863 ر.س 3,000 ر.س 19,863 ر.س عضو مجلس 
إدارة مستقل محمد عبدالعزيز الغنام

26,836 ر.س 3,000 ر.س 23,836 ر.س عضو اللجنة من 
خارج المجلس عبدهللا محمد الحربي

وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة 
وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

أواًل: ملكيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة الحالييــن للــدورة التــي بــدأت فــي 2021/06/21م وأقرباؤهــم فــي 
أســهم او أدوات ديــن الشــركة:

ثانيًا: ملكية أعضاء مجلس اإلدارة للدورة التي انتهت في 2021/06/20م وأقرباؤهم في أسهم او 
أدوات دين الشركة: 

نسبة 
التغيير

صافي 
التغيير

نهاية العام بداية العام
االسم

أدوات الدين عدد 
األسهم أدوات الدين عدد األسهم

- 0 اليوجد 3,886 اليوجد 3,886 باسم عبد هللا عالم

-%100 )43,871( اليوجد - اليوجد 43,871 خالد عبد هللا الدبل

- 0 اليوجد - اليوجد 0 عبدهللا جار هللا السعوي

- 0 اليوجد 0 اليوجد 0 محمد عبدالعزيز الغنام

- 0 اليوجد - اليوجد 0 عبدالرحمن حسن بخيت

- 0 اليوجد 0 اليوجد 0 مقعد عبدهللا الخميس

-%28 )20,000( اليوجد 52,169 اليوجد 72,169 يوسف عبد هللا الراجحي

- 0 اليوجد 0 اليوجد 0 أحمد عبداللطيف البراك

نسبة 
التغيير

صافي 
التغيير

نهاية العام بداية العام
االسم

أدوات الدين عدد 
األسهم أدوات الدين عدد األسهم

- 0 اليوجد 3,886 اليوجد 3,886 باسم عبد هللا عالم

-%100 )43,871( اليوجد - اليوجد 43,871 خالد عبد هللا الدبل

-%100 )3,886( اليوجد - اليوجد 3,886 وفاء هاشم زواوي

- 0 اليوجد 0 اليوجد 0 عالء الدين سامي

- 0 اليوجد 1,000 اليوجد 1,000 خالد محمد  زاهد

- 0 اليوجد 0 اليوجد 0 عبد العزيز  عبد الرحمن العوهلي )رحمه 
هللا(

-%28 )20,000( اليوجد 52,169 اليوجد 72,169 يوسف عبد هللا الراجحي

- 0 اليوجد 0 اليوجد 0 خلود عبد الرحمن الدبل
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بيان بعدد األسهم أو الحصص المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بالشركات التابعة
ال يوجد أي أسهم أو حصص يمتلكها أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين بالشركة التابعة.

وصــف ألي مصلحــة وأوراق تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود لكبــار التنفيذيين وأقربائهم في أســهم 
أو أدوات دين الشــركة

ال يوجــد أســهم مملوكــة ألشــخاص )عــدا أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن( أبلغــوا الشــركة بهــا أو أي تغييــر 
فيهــا خــالل عــام 2021م

ــع  ــخ إقــرار توزي ــى أعضــاء مجلــس اإلدارة طبقــا لنســب ملكيتهــم بتاري ــاح الموزعــة عل ــان باألرب بي
األربــاح عــن النصــف الثانــي لعــام 2020م بواقــع 1,25 علــى الســهم طبقــا لقــرار الجمعيــة العامــة 

العاديــة بتاريــخ 29 / 04/ 2021م

ــاح  ــار التنفيذييــن طبقــا لنســب ملكيتهــم بتاريــخ إقــرار توزيــع األرب ــاح الموزعــة علــى كب بيــان باألرب
عــن النصــف الثانــي لعــام 2020م بواقــع 1,25 ريــال علــى الســهم طبقــا لقــرار الجمعيــة العامــة العاديــة 

بتاريــخ 29 / 04/ 2021م

إجمالي مبلغ األرباح الموزعة عن النصف الثاني 
من عام 2020م ) 1,25 ريال سعودي عن السهم (

عدد األسهم المملوكة بتاريخ إقرار 
توزيع األرباح أعضاء مجلس اإلدارة

4,857,5 ر.س 3,886 سهم باسم عبد هللا عالم

54,838,75 ر.س 43,871 سهم خالد عبد هللا الدبل

4,857,5 ر.س 3,886 سهم وفاء هاشم زواوي

1,250 ر.س 1,000 سهم خالد محمد زاهد

90,211,25 ر.س 72,169 سهم يوسف عبد هللا الراجحي

156,015 ر.س اإلجمـــــــــالي

إجمالي مبلغ األرباح الموزعة عن النصف الثاني 
من عام 2020م ) 1,25 ريال عن السهم (

عدد األسهم المملوكة بتاريخ إقرار 
توزيع األرباح كبار التنفيذيين

اليوجد اليوجد اليوجد

- اإلجمـــــــــالي

ــع  ــخ إقــرار توزي ــى أعضــاء مجلــس اإلدارة طبقــا لنســب ملكيتهــم بتاري ــاح الموزعــة عل ــان باألرب بي
األربــاح عــن النصــف األول لعــام 2021م بواقــع 0,6 ريــال علــى الســهم طبقــا لقــرار مجلــس اإلدارة 
بتاريــخ 19 / 08/ 2021م وفقــًا للتفويــض الممنــوح مــن الجمعيــة العامــة العاديــة بتاريــخ 29 / 04/ 2021 م 

لمجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح مرحليــة بشــكل نصــف أو ربــع ســنوي عــن العــام المالــي 2021م

إجمالي مبلغ األرباح الموزعة عن النصف األول 
من عام 2021م  ) 0,6 ريال عن السهم (

عدد األسهم المملوكة بتاريخ إقرار 
توزيع األرباح أعضاء مجلس اإلدارة

2,331,6 ر.س 3,886 سهم باسم عبد هللا عالم

27,144 ر.س 45,240 سهم خالد عبد هللا الدبل

2,331,6 ر.س 3,886 سهم وفاء هاشم زواوي

600 ر.س 1,000 سهم خالد محمد زاهد

43,301,4 ر.س 72,169 سهم يوسف عبد هللا الراجحي

75,708,6 ر.س اإلجمـــــــــالي

ــاح  ــار التنفيذييــن طبقــا لنســب ملكيتهــم بتاريــخ إقــرار توزيــع األرب ــاح الموزعــة علــى كب بيــان باألرب
عــن النصــف االول لعــام 2021م بواقــع  0,6 ريــال علــى الســهم طبقــا لقــرار  مجلــس اإلدارة بتاريــخ 
2021/08/19م وفقــًا للتفويــض الممنــوح مــن الجمعيــة العامــة العاديــة بتاريــخ 29 / 04/ 2021 م لمجلــس 

اإلدارة بتوزيــع أربــاح مرحليــة بشــكل نصــف أو ربــع ســنوي عــن العــام المالــي 2021م

إجمالي مبلغ األرباح الموزعة عن النصف االول 
من عام 2021م ) 0.6 ريال عن السهم (

عدد األسهم المملوكة بتاريخ إقرار 
توزيع األرباح كبار التنفيذيين

اليوجد اليوجد اليوجد

- اإلجمـــــــــالي



المخاطر
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المخاطر

مبادئ سياسة إدارة المخاطر

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

المخاطــر وتعمــل دائمــًا علــى تطويــر نظــام فعــال إلدارة المخاطــر بالشــركة.
وحيــث أن الشــركة اعتمــدت لمواجهــة المخاطــر المحتملــة التــي قــد تواجــه نشــاطها وتعيــق عملياتهــا التشــغيلية 
المخاطــر تعتمــد علــى نظــم وقواعــد وإجــراءات منظمــة  المتوقعــة سياســة إلدارة  النمــو  وتؤثــر علــى معــدالت 
لمواجهــة المخاطــر المختلفــة المصاحبــة لنشــاط الشــركة كمــا أن الهــدف مــن هــذه السياســة هــو ضمــان تفهم كافة 
األطــراف ذات الصلــة لتعريــف إدارة المخاطــر وقواعــد تنظيمهــا وأن تكــون هــذه األطــراف علــى وعــي بمســؤولياتها 
فيمــا يتعلــق بــإدارة المخاطــر المصاحبــة لنشــاط الشــركة وذلــك فــي إطــار العمــل علــى تقويــم وتحســين فاعليــة 
الرقابــة والتحكــم الداخلــي واتبــاع ضوابــط حوكمــة الشــركة وأعلــى معاييــر الشــفافية بمــا يســمح بتحقيــق معــدالت 

نمــو مرتفعــة والتركيــز األساســي إلدارة المخاطــر الجديــدة هــو التعــرف عليهــا ومعالجتهــا.

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

الوقــت المالئــم. 
الموضوعيــة: تقــوم أســس تقييــم وإدارة المخاطــر علــى الموضوعيــة مــن خــالل وحــدة المعالجــة والمنهــج للعمل . 2

علــى دعــم األهــداف والهيــكل التنظيمــي للشــركة مــع العمــل علــى أن تكــون اإلدارات واألفــراد المتعامليــن مــع 
المخاطــر هــم المفوضــون بــإدارة تلــك المخاطــر فــي إطــار حــدود داخليــة مرســومة مــن خــالل كــوادر متخصصــة 

تعمــل بخبراتهــا فــي مراجعــة المخاطــر دوريــًا باســتخدام األســاليب المهنيــة الســليمة.
االســتقاللية: تعمــل سياســة إدارة المخاطــر علــى ضمــان اســتقاللية اإلدارة المتخصصــة لتحديــد وتقييــم وإدارة . 3

المخاطــر باســتخدام أســاليب مهنيــة ســليمة بمــا يضمــن عــدم تدخــل أي أطــراف داخليــة أو خارجيــة عنــد تحديــد 
وتقييــم المخاطــر.

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

المصالــح بيــن األطــراف ذات الصلــة.
الفاعليــة: تقــوم سياســة إدارة المخاطــر بالشــركة علــى اســتخدام األســاليب الفعالــة إلدارة المخاطــر بغــرض . 5

تحديــد وتقييــم وإدارة ومراجعــة المخاطــر بمــا يســمح ببنــاء أفضــل الممارســات لحمايــة مصالــح جميــع األطــراف 
مــن خــالل إتبــاع تلــك اإلجــراءات بمــا يعكــس المصداقيــة فــي بيانــات وإجــراءات إدارة المخاطــر.

ــان حــدود المســؤولية عــن األعمــال واألنشــطة المختلفــة . 6 ــى بي المســؤولية: تعمــل سياســة إدارة المخاطــر عل
للشــركة وتوزيعهــا علــى األطــراف ذات الصلــة كل فيمــا يخصــه بمــا يعمــل علــى تحديــد ســلطات كل فــرد وبيــان 

مهامــه.
الرقابــة النوعيــة الذاتيــة: تقــوم سياســة إدارة المخاطــر علــى االتجــاه نحــو الرقابــة النوعيــة الذاتيــة علــى نظــم . 7

وقواعــد وإجــراءات عمليــات إدارة المخاطــر مــن خــالل وضــع قواعــد للجــودة الكليــة لعمليــات إدارة المخاطــر مــن 
تحديــد وتقييــم وإدارة المخاطــر ومراجعــة تلــك المخاطــر دوريــًا ووضــع برنامــج لذلــك ضمــن دليــل إجــراءات إدارة 

المخاطــر بمــا يســتهدف ضمــان مصالــح األطــراف ذات الصلــة.

إدارة المخاطر

الخطوات الرئيسية لتطبيق سياسة المخاطر:

وتتم هذه الخطوات طبقًا لإلجراءات التالية: 

تحديد المخاطر. 1
تقييم المخاطر. 2

فحص الخطر . 1
تحليل الخطر. 2
تعريف الخطر. 3
وصف الخطر. 4

إدارة المخاطر. 3
مراجعة المخاطر. 4

تقدير الخطر. 5
إعداد تقارير الخطر – التهديدات والفرص. 6
القرار. 7
مواجهة الخطر. 8
المتابعة. 9

المخاطر   التي يمكن أن تواجه الشركة:
المخاطــر المرتبطــة باألوبئــة: مــع اســتمرارية تفشــي الجائحــة واإلصابــات البشــرية بســبب كوفيــد19 واحتماليــة . 1

ارتفاعهــا، قــد تبــادر الحكومــة بفــرض حظــر جزئــي أو كلــي كإجــراءات احترازيــة مشــابهة لإجــراءات االحترازيــة التــي 
تــم اتخاذهــا فــي عــام 2020م لمحاربــة الفايــروس، ممــا يتســبب بانخفــاض مداخيــل الشــركة بشــكل مباشــر.

المخاطــر المتعلقــة بالتغيــرات النظاميــة فــي قطــاع النقــل، حيــث مــن الممكــن ان تقــوم الجهات الرســمية بفرض . 2
رســوم إضافيــة او شــروط نظاميــة جديــدة علــى قطــاع النقــل ممــا قــد يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى نشــاط الشــركة.

المخاطــر المتعلقــة بالخدمــات اللوجســتية وسلســلة اإلمــدادات: حيــث مــن الممكــن أن تشــكل أزمــة نقــص . 3
أشــباه الموصــالت، ونقــص اإلمــدادات فــي ارتفــاع معــدل التضخــم وبالتالــي ارتفــاع فــي تكلفــة أســعار شــراء 

الســيارات وقطــع الغيــار وبالتالــي زيــادة فــي المصاريــف التشــغيلية.
المخاطــر المتعلقــة باألحــداث السياســية والجيولوجيــة، حيــث تتأثــر المنطقــة باألحــداث السياســية المحيطــة . 4

ــر مســتقباًل علــى فــرص الجــذب االســتثماري ونمــو المشــاريع. ممــا قــد يؤث
المخاطــر المتعلقــة بالعمــالت األجنبيــة: احتماليــة ارتفــاع ســعر بعــض العمــالت األجنبيــة أمــام الريــال الســعودي . 5

خاصــة بالــدول التــي تعتمــد الشــركة بنســبة كبيــرة علــى أســطولها مــن الســيارات المصنعــة فيهــا )كالســيارات 
اليابانيــة والكوريــة الصنــع( قــد يــؤدي إلــى زيــادة فــي التكلفــة.

المخاطــر المتعلقــة ببيــع المركبــات عنــد انتهــاء العمــر التشــغيلي: احتماليــة انخفــاض أســعار بيــع المركبــات . 6
المســتعملة ممــا قــد يخفــض مــن إيــرادات الشــركة حيــث إن الشــركة تعتمــد علــى هــذا النشــاط بجانــب التأجيــر 

قصيــر وطويــل األجــل فــي إيراداتهــا.
مخاطــر االئتمــان: احتماليــة عــدم تحصيــل الديــون المســتحقة مــن عمــالء الشــركة، حيــث أن عــدم التــزام بعــض . 7

ــر األجــل  ــر قصي ــرادات التأجي ــد إي ــى انخفــاض عائ ــؤدي إل ــة قــد ي ــم اإليجاري مــن مســتأجري الســيارات بســداد القي
وكذلــك الطويــل األجــل ويزيــد مــن مســتحقات الشــركة لــدى الغيــر وقــد يكــون لعــدم تمكــن الشــركة مــن تحصيــل 

مبالــغ كبيــرة مــن الذمــم المدينــة أثــر ســلبي علــى نتائــج عملياتهــا. 
مخاطــر ارتفــاع تكلفــة اإليجــارات: ارتفــاع أســعار إيجــار العقــارات وخاصــة إيجــار المواقــع بالمطــارات بالمملكــة . 8

ــادة فــي التكاليــف نتيجــة ارتفــاع القيمــة اإليجاريــة لمواقــع تأجيــر الســيارات. وخاصــة بالمطــارات. قــد يــؤدي إلــى زي
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المخاطــر المرتبطــة باالعتمــاد علــى العنصــر البشــري واأليــدي العاملــة، حيــث ان نشــاط الشــركة يعتمــد ويرتبــط . 9
بكفــاءة وقــدرة العنصــر البشــري واأليــدي العاملــة بهــا خاصــة فــي مجــال صيانــة الســيارات والتــي تعكــس مــدى 
جــودة الخدمــة التــي تقدمهــا الشــركة لعمالئهــا ومــن خاللــه تكتســب ثقــة العميــل وبالتالــي تســتطيع تحقيــق 
أهدافهــا وعليــه فــإن عــدم القــدرة علــى اســتقطاب الكفــاءات اإلداريــة والمهــارات الفنيــة العاليــة قــد يؤثــر حتمــا 

علــى أهــداف الشــركة ومعــدالت نموهــا.
المخاطــر المرتبطــة باســتثمارات الشــركة الخارجيــة والتــي قــد تواجهــه بعــض المخاطــر مــن أوضــاع وظــروف البلــد . 10

التــي يتــم االســتثمار فيهــا مثــل الحالــة االقتصاديــة أو السياســية للبلــد محــل االســتثمارات أو حتــى تقلبــات ســعر 
عملــة هــذا البلــد مقارنــة بالريــال الســعودي. 

مخاطــر الســيولة، وهــي احتماليــة عــدم قــدرة الشــركة علــى توفيــر الســيولة النقديــة الالزمــة للوفــاء بالتزاماتهــا، . 11
علمــا بــأن إدارة الشــركة تديــر وتراقــب مخاطــر الســيولة بانتظــام للتأكــد مــن توافرها واالحتفــاظ بمجموعة عالقات 

جيــدة مــع البنــوك والعمــل دائمــًا علــى ضمــان توافــر بنــد النقــد بقوائــم التدفقــات النقديــة بالشــركة.
مخاطــر المنافســة: حيــث إن القطاعــات التــي تعمــل فيهــا الشــركة تتســم بالتنافســية الشــديدة، ممــا قــد يعيــق . 12

الشــركة مــن المحافظــة علــى العمــالء أو جــذب عمــالء جــدد. 
المخاطــر المرتبطــة باســتخدام تراخيــص العالمــة التجاريــة: احتماليــة عــدم إمكانيــة الشــركة علــى توســع نشــاطها . 13

خــارج المنطقــة الجغرافيــة المحــددة مــن مانــح االمتيــاز التجــاري.
المخاطــر التأمينيــة: وتشــمل احتماليــة ارتفــاع تكلفــة التأميــن علــى الســيارات، ممــا قــد يــؤدي إلــى الزيادة المباشــرة . 14

فــي تكاليــف اإليرادات،
المخاطــر المرتبطــة بالتمويــل، تعتمــد الشــركة فــي توســع أعمالهــا علــى عــدة عوامــل مــن أهمهــا قدرتهــا علــى . 15

تأميــن مصــادر تمويــل مــن خــالل مــوارد نقديــة داخليــة و خارجيــة، و فــي حــال عــدم توفــر أو ارتفــاع تكلفــة التمويــل 
الخارجيــة، فيمكــن ان تواجــه الشــركة صعوبــات فــي التوســع و تحقيــق أهــداف الشــركة ومعــدالت نموهــا. 

والضريبــة . 16 الــزكاة  هيئــة  مطالبــة  احتماليــة  المحتملــة:  والضرائــب  الــزكاة  باســتحقاقات  المرتبطــة  المخاطــر 
والجمــارك بفروقــات زكويــة إضافيــة و / أو  فــرض ضرائــب جديــدة قــد تؤثــر علــى القــوة الشــرائية للعمــالء ممــا 

يــؤدي بشــكل غيــر مباشــر الــى انخفــاض إيــرادات ومداخيــل الشــركة.
المخاطــر المرتبطــة بالرســوم الحكوميــة والمقابــل المالــي فــي رخــص العمــل: احتماليــة ارتفــاع المصروفــات . 17

نتيجــة القــرارات الخاصــة بزيــادة الرســوم فــي قيمــة رخصــة العمــل والمقابــل المالــي والرســوم الالزمــة إلصــدار 
االقامــات المرتبطــة برخــص العمــل وتجديدهــا. 



اإلنجازات و الجوائز



شهادة مــواءمــة

نحــن فــي الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت نهتــم 
بتوظيــف االشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ودائمــا حريصيــن 
تذلــل  بيئــة عمــل مالئمــة  لتوفيــر  علــى دعمهــم وذلــك 
التحديــات التــي تواجههــم ونحرص ايضا على المســاهمة 
فــي خلــق فــرص عمــل الئقــة وحقيقيــة ومنافســة بحيــث 
نضمــن بــان تكــون بيئــة العمــل جيــده ومتســاوية وعادلــة 
العمــل  وزارة  إســتراتيجيات  لنواكــب  الفئــات،  لــكل 
ذوي  األشــخاص  رعايــة  وهيئــة  االجتماعيــة  والتنميــة 
اإلعاقــة فــي خلــق بيئــة عمــل جاذبــه لهــم مــن خــالل تعزيــز 

ــى عمــل. ــدأ حقوقهــم فــي الحصــول عل مب
ومــن هــذا المنطلــق قمنــا وللــه الحمــد بتوظيــف عــدد 10 
موظفيــن مــن ذوي اإلعاقــة فــي مختلف مناطق المملكة 
ــي الشــركة بالمرافــق المخصصــة لهــم  ــز مبان وتــم تجهي
والمســتدامة  المناســبة  العمــل  فــرص  لتوفيــر  وذلــك 

لدينــا.
الدوليــة  المتحــدة  الشــركة  حصلــت  لذلــك  ونتيجــة 
للمواصــالت علــى شــهادة مواءمــة لترخيــص المنشــآت 
االعاقــة  ذوي  لألشــخاص  مســانده  عمــل  كبيئــة 
والممنوحــة مــن قبــل وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة 

االجتماعيــة.

جائزه أفضل رئيس تنفيذي 

حيــث ان نجــاح قائــد الشــركة يعبــر عــن نجاحهــا، حصــل 
عبــدهللا  فــواز  االســتاذ  للمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس 
2021م  لعــام  تنفيــذي  رئيــس  دانــش علــى جائــزة افضــل 
ــر الســيارات واالعمــال اللوجســتية فــي  فــي صناعــة تأجي
  The Global Economicsمــن والمقدمــة  الســعودية 

العالميــة.

موسوعة جينيس لألرقام القياسية

ISO شهادة الـ

حقــق التعــاون المشــترك بيــن الشــركة المتحــدة الدوليــة 
للمواصالت وشــركة إرادة رقمًا قياســيًا تم تســجيله من 
قبــل موســوعة جينيــس لألرقــام القياســية عــن ارســال 

أعلــى عــدد مــن الرســائل النصيــة خــالل ســاعة واحــدة.

الشــركة  نحــن  وألهتمامنــا  خدماتنــا  كفــاءة  علــى  بنــاًء 
المتحــدة الدوليــة للمواصالت بتطبيق اعلى المســتويات 
مــن الخدمــات المقدمــة لدينــا حصلنــا علــى شــهادات ال 

ISO التاليــة:
شهادة ISO في اداره الصحه والسالمه المهنية 45001

شهادة ISO في نظام االداره البيئية 14001
شهادة ISO في نظام ادارة الجودة 9001

حيث مازالت رحلتنا مستمرة لتقديم االفضل دائمًا
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لمحة من تقرير  االستدامة 2021م

المقدمة

قطاع االستدامة االقتصادية 

عملية تنظيف موفرة للمياه 

حقائق

االســتدامة حاضــرة وأساســية فــي جميــع مــا نقــوم بــه، فنحــن فــي الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت ملتزمــون 
بتوفيــر أســطول المركبــات األكثــر ذكاًء وأماًنــا، ونتعهــد بالوفــاء بهــذا الوعــد بتطبيــق التقنيات واالســتراتيجيات الالزمة 
للوصــول لهــذا الهــدف. وســنواصل دائًمــا البحــث عــن فــرص شــراكة مســتدامة وتطويــر أعمالنــا وتلبيــة متطلبــات 

مســتقبل النقــل بالكامــل.

اعتمــدت الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت لفتــرة طويلــة علــى العقــود طويلــة األجــل والتــي تشــكل 70% مــن 
ــة األجــل  ــر عقــود الشــركة طويل ــم تتأث ــا حيــث ل ــر خــالل جائحــة كورون نشــاط الشــركة، وهــذا مــا ســاعدها بشــكل كبي

بتداعيــات الوبــاء. 

مــن االنجــازات الالفتــة للشــركة هــو اســتحداث نظــام تنظيــف للســيارات موفــر للميــاه، والــذي يعمــل مــن خــالل تثبيــت 
أنظمــة غســيل للســيارات تقــوم بإعــادة تدويــر واســتخدام مــا يصــل إلــى 80% مــن الميــاه المســتعملة بدًلا مــن إهدارها. 

أحــد االنجــازات الكبيــرة التــي تفخــر بهــا الشــركة هــو اســتخدامها لزيــوت تشــحيم خاليــة مــن الكربــون لســياراتها 	 
ممــا نتــج عنــه تخفيــض اســتهالك زيــوت المحــركات إلــى 258 ألــف لتــر فــي عــام 2017، وهــو انخفــاض بنســبة %56. 
ــر بالذكــر أيًضــا أن 32.98% مــن متوســط اســتهالك أســطول الشــركة مــن الوقــود يتــراوح بيــن 18 و 20 كــم  والجدي

للتــر. 

إلــى جانــب ذلــك فقــد بــدأت الشــركة بتشــغيل المركبــات الهجينــة وتخطــط أن تبلــغ نســبتها 30% مــن أســطول 	 
ســياراتها بحلــول عــام 2025. والجديــر بالذكــر أن جميــع الرافعــات الشــوكية للشــركة هــي كهربائيــة. 

التطور في نسبة السعودة

نسب السعودة للعام 2019– 2020 - 2021 

التزمــت الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت بتطبيــق آخــر تحديثــات سياســة »الســعودة« التــي ُطبقــت في عــام 2016، 
والتــي أصدرتهــا وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة وفــق رؤيــة المملكــة 2030 ، والتــي تشــمل أهدافهــا تقليــل 
نســبة الســعوديين العاطليــن عــن العمــل. ووصلــت نســبة التوطيــن فــي الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت إلــى 
مــا يقــارب 40% فــي عــام 2022 لتحقــق بذلــك النطــاق )األخضــر المرتفــع(، وتهــدف الشــركة إلــى الوصــول إلــى نســبة %50 
بحلــول عــام 2024. إضافــة إلــى اهتمــام الشــركة الكبيــر بالتوطيــن وتحقيــق رؤيــة المملكــة فهــي تســعى جاهــده لتوظيــف 

المميزيــن مــن ذوي المواهــب وذوي الهمــم وضمهــم إلــى فريقهــا. 
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دعم الجمعيات الخيرية 	 
تفتخــر الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت بشــراكتها مــع جمعيــة اإلرادة وإتاحــة الفرصــة لعمــالء بدجــت بالتبــرع 
للجمعيــة خــالل عمليــة الســداد فــي جميــع معارضنــا، كمــا تفخــر الشــركة برعايــة الموهوبيــن مــن ذوي اإلعاقة لتســاهم 

بذلــك فــي مســؤوليتها المجتمعيــة لتمكيــن هــذه الفئــة الغاليــة مــن المجتمــع .

المسؤولية الرياضية  	 
رعاية الشركة المتحدة الدولية للمواصالت لجائزة اكثر العب شعبية بكأس خادم الحرمين الشريفين

المسؤولية البيئية 	 
ــة البيئــة وتســعى ألن تكــون جــزء مــن مبــادرات  تقــدر الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت الجهــود الدوليــة لحماي

المملكــة لحمايــة البيئــة فــي يــوم األرض

دعم المرأة 	 
اقامة دورات تثقيفية وتوعية لسرطان الثدي بالتعاون مع مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة 2021 
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المسؤولية التوعوية  	 
 تهتــم الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت بشــكل خــاص بنشــر الوعــي المجتمعــي بشــكل مســتمر مــن خــالل 

قنواتهــا العديــدة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي
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UNITRANS
للمـواصـالت الـدولـيــة  المتحـدة  الشــركـة 
UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION COMPANY
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