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م             سم هللا الرحمن الرح

   

 التقریر السنوي لمجلس إدارة الشركة المتحدة      
  م5201(بدجت السعودیة)عن عام  للمواصالت ةالدولی

    
  تمھــــید:

یسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت (بدجت السعودیة) أن یضع تقریره السنوي 
 تمھیداً م وذلك 31/12/2015عام المالي المنتھي في للللسادة المساھمین عن نتائج أعمال الشركة 

ً لل لنظام الشركات ولوائح ھیئة السوق المالیة. ویحتوي  موافقة علیھ من قبل الجمعیة العامة طبقا
التقریر على كلمة رئیس مجلس إدارة الشركة والرئیس التنفیذي باإلضافة إلى ملخص عن أداء 

م وشركاتھا التابعة سواء داخل أو خارج المملكة كما 2015الشركة ونتائجھا المالیة خالل عام 
تمت مع األطراف ذوي العالقة ومعاییر ومستویات تطبیق  یتطرق التقریر إلى كافة المعامالت التي

الحوكمة وملخص لمھام مجلس اإلدارة ولجانھ المنبثقة منھ وكافة المدفوعات التي حصل علیھا 
أعضاء المجلس وكبار التنفیذیین خالل ھذا العام وإقرارات األعضاء وكبار التنفیذیین طبقا لالئحة 

  م.2015ه من أعمال خالل عام الحوكمة وملخص ألھم ما تم إنجاز
قبل مكتب المراجع الخارجي للشركة المعتمدة والمدققة من  بھذا التقریر رفاق القوائم المالیةإكما تم 

  أرنیست ویونج والمكلف بإعداد ھذه القوائم .
 وقد تم إعداد ھذا التقریر طبقا للمتطلبات النظامیة وفقاً لنظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة

والصناعة ولوائح ھیئة السوق المالیة وبخاصة قواعد التسجیل واإلدراج والئحة حوكمة الشركات 
  ونظام الحوكمة الخاص بالشركة.

ن ھذا التقریر یحتوي على ملخص واف ألعمال الشركة وتطوراتھا ونتائجھا إالسادة المساھمین 
ً ووافیا لكافة استفسار2015خالل عام  اتكم وأسئلتكم وأن مجلس إدارة م ونأمل أن یكون مفصحا

  الشركة على استعداد تام للرد على أیة استفسارات حول المعلومات التي تضمنھا ھذا التقریر أو أیة 
القادم بإذن هللا والذي سوف یتم االعالن امة استفسارات أخرى وذلك من خالل اجتماع الجمعیة الع

 عن تاریخھ الحقاً. 
 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت (بدجت السعودیة)
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  كلمة رئیس مجلس اإلدارة:
بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم 

 أجمعین
مینا الكرام مساھمي الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت (بدجت السعودیة) مساھ

أن  باألصالة عن نفسي وبالنیابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة یسعدني
 أطلعكم على التقریرالسنوي لمجلس إدارة الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت (بدجت السعودیة)

م. وأن استعرض النتائج المتمیزة التي حققتھا الشركة 31/12/2015عن العام المالي المنتھي في 
متمیزة  م معدالت نمو2015حققت الشركة خالل عام  عز وجلبفضل من هللا فإنھ وخالل ھذا العام 

ملیون لایر  171م مقارنة بـ  2015لایر لعام ملیون  189 قدره مبلغ و رباحاألصافي  بلغت. فقد 
% كما زادت إیرادات الشركة من أنشطتھا الرئیسة في 10.5 م بنسبة زیادة قدرھا2014لعام 

إجمالي اإلیرادات   فبلغت  التأجیر بنوعیھ القصیر والطویل األجل ومبیعات السیارات المستعملة
م بنسبة زیادة قدرھا  2014ملیون لایر لعام   893ملیون لایر مقارنة بـ 1,019م 2015خالل عام 

14.%  
 نسبة التغیر م2014 م2015 

إجمالي اإلیرادات وأرباح 
 بیع السیارات المستعملة

 % 14 ملیون لایر 893 ملیون لایر 1019

 %10.5 ملیون لایر 171 ملیون لایر 189 صافي األرباح
 %10 سیارة 27,265 سیارة 29,985 أسطول الشركة

  
م 2014ام لعلایر   3.36لایر مقارنة بـ   3.71 م2015خالل عام كما بلغت ربحیة السھم الواحد 

ھذه النتائج على الرغم من حققنا بفضل من هللا  وعن العام الماضي  %10.5بزیادة قدرھا 
الذي شھد العدید والعدید من المتغیرات والصعوبات والتحدیات التي واجھت الشركة خالل ھذا العام 

وسط على وجھ التي أثرت سلباً على االقتصادیات العالمیة بشكل عام واقتصادیات منطقة الشرق األ
تحقیق النتائج  وھذه التحدیات  لتعامل معالخصوص إال أننا وكما عھدتمونا دائماً على قدر المسؤلیة ل

  التي نتطلع إلیھا ومن ثم یتطلع إلیھا مساھمینا.
وهلل الحمد نتائج متمیزة  - الجذور الراسخة للنقلیات المحدودة (رحال) –كا حققت الشركة التابعة 

النقل  شاحناتاستكماال لمسیرة نمو ھذه الشركة الولیدة التي تعمل بمجال تأجیر  خالل ھذا العام
 11.2ملیون لایر مقارنة بـ   20.1 العام صافي أرباح یقدر بـ فقد حققت الشركة خالل ھذاالثقیل. 

 117 وكما حققت الشركة إیرادات  تقدر بـ  %79 بنسبة زیادة تقدر بـ  م2014ملیون لایر لعام 
  م بنسبة زیادة تقدر بـ 2014ملیون لایر لعام  62م مقارنة بـ 2015لایر خالل عام  ملیون

ق نشاط الشركة نشاط فریق المبیعات في تسوی التخطیط المتمیز لإلدارة مع %. وھذا نتیجة89
استطاعت حیث  لفترات طویلة والسیارات التجاریة النقل الثقیل شاحنات الرئیسي وھو تأجیر

د لنفسھا المكانة المتمیزة في مجال النقل وتفرض نفسھا على السوق السعودي كأحد أن توجالشركة 
عالوة على النمو الشركات المتمیزة التي تقدم حلوال متنوعة في مجال المواصالت والنقل الثقیل.

  المتزاید في ھذا النشاط داخل المملكة وتوسع الشركة فیھ لمواكبة النمو المتسارع في تأجیر 
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ات التجاریة داخل المملكة وتلبیة رغبة العمالء بكفاءة عالیة مما كان لھ أكبر األثر في زیادة السیار
  الطلب على تأجیر سیارات النقل لثقة العمالء في خدمات الشركة. 

م بخصوص مشروع الشراكة 2014وأود أن أنوه ھنا عما تم اإلشارة إلیھ في تقریرنا للعام السابق 
منھ تأسیس  غرضحال وشركة بارلوورلد لوجیستكس العالمیة والذي كان البین الشركة التابعة ر

شركة داخل المملكة العربیة السعودیة تنشط بمجال الخدمات اللوجیستیة وكان الھدف من ھذه 
َ بمجال نقل  الشراكة ھو تنمیة أعمال الشركة التابعة بإضافة ھذا النشاط والذي یرتبط ارتباطاَ وثیقا

ھ وكما سبق أن أعلنا بموقع النقل الثقیل.إال أنشاحنات رق البریة ونشاط تأجیر البضائع على الط
رلد لوجیستكس وم تم إنھاء مذكرة التفاھم الموقعة مع شركة بارلو2015-11-3 بتاریختداول 

العالمیة والموقعھ سابقا بخصوص ھذه الشراكة وذلك بناًء على خطاب النوایا المرسل من شركة 
أكدت فیھ الشركة رغبتھا في التعاون مع شركة رحال ولكن عن طریق التمثیل  بارلوورلد والذي

التجاري والذي من خاللھ ستقوم شركة الجذور الراسخة للنقلیات المحدودة (رحال) بتمثیل شركة 
ماتھا داخل المملكة العربیة السعودیة بصفتھا وكیالً عنھا وممثالً دبارلوورلد لوجیستكس وتقدیم خ

  . ا داخل المملكة العربیة السعودیةتجاریاً لھ
وبناًء علیھ تم الغاء فكرة تأسیس الشركة وبدأنا في الدراسات الخاصة بالفكرة البدیلة (التمثیل 
التجاري لشركة بارلورولد لوجیستكس داخل المملكة العربیة السعودیة من خالل الشركة التابعة 

والعقود الخاصة بھذا المشروع بإذن هللا تعالى رحال) وسیتم االنتھاء من إعداد الصیغ القانونیة 
  خالل ستة أشھر من تاریخ اإلعالن بموقع تداول.

وحرصاً من الشركة على تطویر أدائھا واتباع أفضل األسالیب لضمان تحقیق النتائج المرجوة قامت 
جال تقنیة الشركة ببیع نسبة من حصتھا بالشركة التابعة إنفو تك الھندیة المحدودة والتي تعمل بم

المعلومات وذلك لشركة جیمناي الھندیة المحدودة وھي إحدى الشركات التابعة لشركات مجموعة 
یوسف بن أحمد كانو وھي شركة متخصصة بمجال تقینة المعلومات وذلك من أجل رفع كفاءة 

رئیسي وتطویر أعمال ھذه الشركة التابعة والتي تعتبر من قبیل األعمال المساندة لنشاط الشركة ال
والتي تساھم في رفع وكفاءة االنتاجیة لشركة بدجت السعودیة وقد تم اإلعالن عن ھذه الصفقة 

ً بأن نسبة المساھمة بالشركة التابعة إنفو تك أصبحت 2015- 11- 4بموقع تداول بتاریخ  م علما
 بعد خصم الضرائب والتكالیف تقدر بـ رأسمالیة حققت الشركة أرباحوقد % 65% بدالُ من 49

   بھذه الشركة التابعة. % من حصتھا16ألف لایر سعودي مقابل بیع  910
فقط من أجل تحدیث  -إنفوتك الھندیة المحدودة–والجدیر بالذكر أنھ قد تم تأسیس ھذه الشركة التابعة 

  وتطویر برامج الشركة بتقنیة المعلومات والتي تساھم بشكل كبیر في تسییر أداء الشركة وتطویره .
مد فھذه النتائج الملموسة ما ھي إال انعكاس لخطط مجلس اإلدارة االستراتیجیة وجھد اإلدارة وهلل الح

ً كفریق عمل بدجت السعودیة نواجھ التحدیات ونعمل  التنفیذیة خالل السنوات الماضیة. فنحن دائما
  على تجاوز الصعاب بقدرة وكفاءة. 

والنمو في الشركة وشركاتھا التابعة  وحتى یستطیع مساھم الشركة أن یلمس حجم ھذه التطورات
ً كل الحرص على االلتزام بسیاسة توزیع األرباح التي نتبعھا منذ تأسیس الشركة  فنحرص دائما
ومنذ قیدنا بقائمة ھیئة السوق المالیة. فنحن وهلل الحمد قمنا بتوزیع األرباح السنویة على مساھمینا 

علیھ أقدم لكم بالنیابة عن زمالئي .وبناًء م 2014م وحتى عام 2007الكرام خالل الفترة من عام 
لایر  1.5 بمقدارم 2015ة مجلس اإلدارة للجمعیة العمومیة بالموافقة على توزیع أرباح لعام یتوص

  وزیادة رأس المال عن طریق منح أسھم مجانیھ لكل خمسة أسھم سھم منحة. عن السھم الواحد.
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مالئي األعزاء أعضاء مجلس اإلدارة والذي شرفت بالعمل صالة عن نفسي وبالنیابة عن زباألا وھذ

معھم طوال دورتین لمجلس اإلدارة اسمحوا لي أن أتقدم لكم بخالص الشكر واالمتنان على ثقتكم 
- 6- 21الغالیة التي اولیتمونا إیاھا بإختیاركم ألعضاء مجلس اإلدارة للدورة الثالثة والتي بدأت في 

وات قادمة بإذن هللا تعالى وإعادة انتخابكم للمجلس بنفس تشكیلھ م وستستمر لمدة ثالث سن2015
للدورتین السابقتین لیس إال دلیالً على ثقتكم الغالیة وھو تكلیف منكم لنا جمیعا نسأل هللا عز وجل أن 

   الثقة. یمنحنا القدره على أن نكون عند حسن الظن وأن نكون أھالً لھذه
لكافة أعضاء المجلس على مجھوداتھم معنا ووضع كافة  واسمحوا لي أن أتقدم بجزیل الشكر
  .الشركة خبراتھم العملیة من أجل تطویر وتنمیة

كما أود أن أتوجھ بالشكر لفریق اإلدارة التنفیذیة بالشركة بقیادة الرئیس التنفیذي أ/ فواز عبد هللا 
  نتائج المرجوه والعمل لتطویر الشركة وحرصھم الشدید على تحقیق ال الممیزةدانش على مجھوداتھم 

دائماً على تنفیذ أفكار وسیاسات المجلس وكذلك تقدیم األفكار والمقترحات لمجلس اإلدارة والتي من 
  تطور ونمو الشركة. زیادةشأنھا 

ً أن أھنئ اإلدارة التنفیذیة للشركة بحصول رئیسھا التنفیذي على جائزة أحد أفضل  ویسرني أیضا
 م2015ركات المساھمة في الشرق األوسط لعام الرؤساء التنفیذیین في الش

وأخیراً اكرر شكري لكم على ثقتكم الغالیة بدعمكم المتواصل لنا وأعدكم بإذن هللا تعالى بأننا لن 
  ندخر جھداً في سبیل استمرار تحقیق النجاح والتطور للشركة.

  
  وهللا ولي التوفیق

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لھ عبد هللا زاھدعبد اإل

  رئیس مجلس اإلدارة.
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  الرئیس التنفیذي:لمة ك

بسم هللا الرحمن الرحیم والصالة والسالم على أشرف الخلق والمرسلین سیدنا محمد 
  وعلى آلھ وصحبھ وسلم أجمعین

نحقق نتائج متمیزة ونستمر في تحقیق معدالت نمو وعدناكم بأن مساھمینا الكرام: 
باختیار  مع تمیزناونلتزم بتطبیق كافة السیاسات التي ینتھجھا مجلس اإلدارة  متوازنة

  لنصل إلى أھدافنا المرجوة.  إلدارة الشركةفریق عمل متخصص ومحترف 
م تطبیق سیاستھا وتوجھھا االستراتیجي الذي یھدف إلى تحقیق 2015فالشركة تواصل خالل عام 

وتنمیة تطویر وكذلكعن الفرص االستثماریة المالئمة  ئمالداالمزید من التوسعات عن طریق البحث 
نعمل جاھدین كإدارة تنفیذیة على تطبیق حیث الشركة التابعة الجذور الراسخة للنقلیات المحدودة 

من وازنة حتى في أصعب وأحلك الظروف معدالت نمو متتوجھات وسیاسات محددة تمنح الشركة 
 برامجوضع و. القرارات لمواكبة المتغیرات المحیطة بناالمرونة في التغییر وسرعة إتخاذ خالل 

تساھم في تحسین وتعزیز األداء التشغیلي للشركة خالل األعوام القادمة بإذن هللا تعالى. وهلل الحمد 
االقتصادیات العالمیة بما تحلیل ودراسة كافة الصعوبات والتحدیات من خالل  تعامل معفنحن ن

لى اقتصادیات المنطقة أو من خالل تحدیات السوق داخل المملكة ع ممكنتحملھ من تأثیر سلبي 
لتلبیة احتیاجات السوق المتجددة والعمل على  مع المتغیرات وسرعة التفاعلالعربیة السعودیة 

القدرة التنافسیة العالیة للشركة  مع محافظتنا علىوتنویعھا بما یمیزنا عن منافسینا, تطویر منتجاتنا 
كأكبر شركة تأجیر لحمد تتبوأ مكانتھا الرائدة داخل المملكة العربیة السعودیة مما جعلھا وهلل ا

  سیارات وشاحنات.
م . 2015كز مالي قوي تعكسھ القوائم المالیة المرفقة بھذا التقریر لعام روهلل الحمد تتمتع شركتنا بم

ً لھذا العام بمقدار  ملیون  171بـ  ارنةلایر  مقملیون  189فقد استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا
وھذا النمو في معدالت األرباح یعود إلى قدرة إدارة % 10.5م بنسبة زیادة قدرھا 2014لعام لایر 

بما یتالئم  الشركة على تطویر النشاط الرئیسي لھا بمجال التأجیر بنوعیھ القصیر والطویل األجل
الطموحة  خططوة على الویتوافق مع متطلبات العمالء سواء من األفراد أو من الشركات عال

) والتي تتلخص في العمل "رحال"والموضوعة للشركة التابعة (الجذور الراسخة للنقلیات المحدودة 
على دعم ومساندة ھذه الشركة لتنمیتھا والعمل على تطویر أنشطتھا والتي تساھم في ارتفاع 

  معدالت األرباح لشركة بدجت السعودیة.
ً أیضا من حرص الشركة عن طریق  قمنا بدورنا والتزامھا بالمساھمة في خدمة المجتمع وانطالقا

وھذا أحد أنواع أنشطة .  تنفیذ بعض البرامج التي تدعم الجمعیات الخیریة والغیر ھادفة للربح
دعم جمعیات ذوي  بدأناھا منذ أكثر من ثمان سنوات وتمثلت فيالمسؤلیة االجتماعیة للشركة والتي 

  .ة األیتامورعای االحیتاجات الخاصة
ً فإن الشركة تعمل دائموعلى صعید الموارد البشریة ومن زاویة أخرى   وتطویر على استقطاب ا

   وتحقق نسب ومعدالت متزایدة في توطین الوظائف.وهلل الحمد  الكوادر السعودیة
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  یخ/ واسمحوا لي أن أتقدم بجزیل الشكر لكافة أعضاء مجلس اإلدارة بقیادة رئیس المجلس سعادة الش

تنمیتھا التي تساھم في الشركة  رؤیة تطویر والمتمیزة فيعبد اإللھ عبد هللا زاھد لجھودھم الدؤوبھ 
العملیة لتحقیق ھذه اإلنجازات والتي نلمسھا  العلمیة و أشكرھم على مساھمتھم الفعالة بخبراتھمكما 

ى المساھمین والمحافظة عل جزء منھا على أرض الواقع من خالل االلتزام بتحقیق األرباح وتوزیع
  وخططھا الطموحة.لیتناسب مع تطورھا على معدالت نمو ثابتة وزیادة رأسمال الشركة 

زمالئي فریق وعلى ثقتھم الغالیة والتي نعتز بھا أنا بجزیل الشكر وأخیراً أتقدم لكافة مساھمینا 
نا جمیعا خالل السنوات جھودنا لتحقیق طموحات ىنعاھدكم أننا سوف نبذل قصارواإلدارة التنفیذیة 

  القادمة بإذن هللا تعالى.
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  فواز عبد هللا دانش

  الرئیس التنفیذي                                                                                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  



 

                                                                                                                                                                

 

 

 

9

  
   لشركة:النشاط الرئیسي لوصف  - 1

م ومنذ نشأتھا تزاول الشركة نشاط 17/12/1978ھـ الموافق 16/1/1399تأسست الشركة في 
تأجیر السیارات بموجب عقد امتیاز من شركة بدجت العالمیة لتأجیر السیارات.وتعتبر الشركة 

  .المتحدة الدولیة للمواصالت (بدجت السعودیة) صاحبة أكبر امتیاز لبدجت العالمیة
خدمات مختلف  إلى نشاط تأجیر السیارات على أساس قصیر األجل تقدم الشركةوباإلضافة 

المواصالت األخرى وھي تأجیر سیارات الركاب والمركبات التجاریة على أساس طویل األجل 
وكذلك بیع السیارات المستعملة وھي أنشطة تساھم بصورة كبیرة في نمو حجم أعمال الشركة 

  وإیراداتھا.
جودة أسطولھا والمحافظة على مستواه عن طریق سیاسة تشغیل سیارات  الشركة منوتعزز 

إدارة ھا بیع السیارة عادة من خالل دشھراً یتم بع 24_12التأجیر قصیر األجل لمدة تتراوح ما بین 
 أو من خالل معارض الشركة للكمیات ا بالمزایدة العلنیةإم مبیعات السیارات المستعملة في الشركة

د الشركة باستمرار إلى شراء كمیات من السیارات الجدیدة من مختلف األنواع وتعم .لألفراد
وبیع السیارات المستعملة بھدف الحفاظ على متوسط عمر األسطول أو خفضھ كلما أمكن  واألحجام

ً یمنح الشركة میزة تعتقد إدارة الشركة و أن االحتفاظ بأسطول حدیث بمتوسط عمر قصیر نسبیا
  تنافسیة ھامة.

من خالل إلضافة إلى األنشطة أعاله بدأت الشركة في تنفیذ سیاستھا التوسعیة على أرض الواقع وبا
االستثمار بالشراكة مع شركات أخرى أو تأسیس شركات جدیدة تعمل بمختلف أنشطة النقل فخالل 

في تأسیس شركة الجذور الراسخة للنقلیات المحدودة  %97.9بنسبة  م تم المساھمة2012عام 
نقل البضائع  لىبیع وشراء وتأجیر الحافالت والمقطورات عالوة عوالتي تعمل بمجال ) (رحال

   والمھمات بأجر على الطرق البریة داخل المملكة.
ً خالل عام  % من شركة ترانزلیس 32.75نسبة ب بالمشاركةم 2012كما قامت الشركة أیضا

بمجال التأجیر طویل األجل بالھند وھي شركة رائدة (كشركة زمیلة)  الھندیة القابضة المحدودة 
  وتمت ھذه المشاركة كبدایة أو خطوة لالستثمار خارج المملكة العربیة السعودیة.

  كة من خالل نشاطھا الرئیسي:روفیما یلي بیان بالخدمات التي تقدمھا الشأ - 1
  تأجیر السیارات على أساس یومي أو أسبوعي أو شھري.: التأجیر قصیر األجل

  ) شھر.48, 36, 24, 12: تأجیر السیارات لفترة ( ل األجلالتأجیر طوی
  بیع سیارات التأجیر المستعملة.   مبیعات السیارات:

  : تأجیر سیارة مع سائق.سیارة مع سائق
برنامج خاص للعمالء من الشركات یتضمن أسعاراً أفضل وتسھیالت : سعار خاصة للشركاتأ

  ة.ائتمانی
عروض متمیزة للتأجیر طویل األجل لسیارات الركاب : عروض خاصة للتأجیر طویل األجل

  والحافالت والمركبات التجاریة والشاحنات والمعدات الثقیلة مع تأمین شامل وصیانة دوریة.
: برنامج انتماء لألعضاء یوفر لھم تسھیل إنھاء إجراءاتھم بسرعة طاقة بدجت السعودیةب

  والحصول على أسعار تفضیلیة وأولویة الحجز .
خدمة تأجیر السیارات بدون سائق أو نقل نزالء الفندق  رتوفی ة المواصالت والنقل في الفنادق:إدار

  .السائقین النقل مع وتوفیر احتیاجاتھم من
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  سیارات فاخرة مع السائق. ر: خدمة خاصة تشمل توفیاللیموزین الخاص
وشاحنات الصیانة  : خدمة الصیانة في ورش الصیانة الشاملة التابعة للشركةصیانة السیارات

  في عموم المملكة. عمالءالجوالة التي تغطي احتیاجات ال
الخلیج  في دولالمملكة  خارجل: تنسیق خدمة تأجیر السیارات خارج المملكة التأجیر خدمات

  .لعربيا
عرض السیارات المستعملة والتي تم االنتھاء من فترة استخدامھا سواء بیع السیارات المستعملة: 

من خالل معارض الشركة المخصصة لھذا الغرض   للبیعالقصیر األجل أو الطویل األجل بالتأجیر 
(معرض بجدة, معرضان معارض منتشرة بالمدن الرئیسیة بالمملكة  خمسةوالتي یبلغ عددھا 

  بالدمام). انبالریاض, معرض
 عودیة)المتحدة الدولیة للمواصالت (بدجت الس لغ حجم أسطول الشركةم ب2015دیسمبر 31وفي 

اإلیرادات بالتأجیر قصیر  في تساھمسیارة ) 12,179( منھاسیارة ) 29,985( من السیارات
جر الشركة السیارات .وتؤبالتأجیر طویل األجل في اإلیرادات تساھمسیارة ) 17,806( و األجل

راكز منتشر في كافة أنحاء المملكة وتغطي المواقع الرئیسیة للشركة المموقع ) 100(عبر لعمالئھا 
) معارض لبیع السیارات 5باإلضافة إلى عدد ( والمطارات الدولیة والداخلیة السكانیة الكبرى

(وسوف نتحدث تفصیالً عن . الدمام) - الریاض -المستعملة منتشرة بالمدن الرئیسیة بالمملكة (جدة
جمالي إلفي ناطق اإلقلیمیة للشركة على اإلیرادات العامة عند تناولنا التحلیل الجغرامتأثیر ال

   إیرادات الشركة). 
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2011 2012 2013 2014 2015

80 82
94 97 100

معدالت النمو بمراكز تأجیر السیارات خالل خمس سنوات 
م 2015-م2011

  
  
  
  
   الخدمات التي تقدمھا الشركة من خالل شركتھا التابعةب - ا

  
  شركة الجذور الراسخة للنقلیات المحدودة:

افانات والمقطورات تأجیر وبیع الشاحنات والحافالت والسیارات المجھزة والمقطورات والكر - 1
 المجھزة.

 نقل البضائع والمھمات بأجر على الطرق البریة. - 2
  لبضائع وإدارة وتشغیل المستودعات.خدمات شحن ا - 3

  
 شركة یوني ترانس إنفوتك

تنفیذ مشروع تحدیث أحد الشركات التابعة تعمل بمجال تقنیة المعلومات بالھند وأنشئت بغرض 
  تساعدھا في اتمام أعمالھا.برامج الشركة التقنیة والتي وتطویر
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وفیما یلي بیان بالشركات التابعة والزمیلة للشركة داخل المملكة وخارجھا وأنشطتھا الرئیسة  - 2

  وبلد التأسیس:
محلدولة ال  اسم الشركة  م

  التأسیس
المحلالدولة   نوع النشاط الرئیسي

  الرئیس لعملیاتھا
نسبة 

  الملكیة
رأسمال 
  الشركة

  مالحظات

الجذور الراسخة - 1
  للنقلیات المحدودة

تأجیر الشاحنات  السعودیة
والحافالت ونقل
البضائع والمھمات
بأجر على الطرق

وإدارة وتشغیل البریة
  المستودعات

ملیون 100  %98.75  السعودیة
  لایر سعودي

25تم تأسیس الشركة برأسمال 
ملیون لایر ثم تم زیادتھ بحصة
عینیة عبارة عن ورشة الصیانة
الرئیسیة المملوكة لشركة بدجت

ملیون لایر 35والبالغ قیمتھا 
لیصبح رأسمال الشركة بعد الزیادة

م2104وخالل عام ملیون لایر. 60
100تم زیادة رأسمال الشركة إلى 

ملیون لایر سعودي بدخول الشركة
المتحدة الدولیة للمواصالت بحصة

ملیون لایر لتصبح 40نقدیة تبلغ 
  %.98.75 ةحصتھا بالشرك

ترانزلیس القابضة - 2
  الھندیة المحدودة

طویل األجل تأجیر  الھند
  للسیارات

ملیون 254   %32.96  الھند
  روبیھ ھندي

شركة زمیلة تعمل بمجال النقل
  بالھند

یوني ترانس - 3
  إنفوتك المحدودة

ملیون 1  %49  الھند  تقنیة المعلومات  الھند
  روبیھ ھندي 

بغرض مشروع تحدیث أسست
وبتاریخ برنامج الشركة.

م تم بیع جزء من4/11/2015
حصة الشركة إلى شركة جیمناي

%) لتتغیر حصة16المحدودة (
% إلى65الملكیة بالشركة من 

ً بأن شركة جیمناي49% . علما
قامت بشراء حصة الشریك اآلخر

%35بالكامل والتي كانت تمثل 
لتصبح إجمالي حصة شركة جیمناي

  صفقة.% بعد إتمام ال51

  
ً في ھذا التقریر عند تحلیل النتائج المالیة  ملحوظة : سیتم التطرق للنتائج المالیة لكل شركة الحقا

  والتحلیل الجغرافي للنتائج المالیة. م2015لعام 
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  أ تفاصیل األسھم والحصص الصادرة للشركات التابعة والزمیلة- 2
  
  

تابعة/   اسم الشركة م
  زمیلة

رأسمال 
  كةالشر

نسبة 
الملكة فیھا

  نوع الحصص/ االسھم
  

قیمة المشاركة أو المساھمة باللایر 
  السعودي

  نقدیة  عینیة

الجذور  1
الراسخة 
للنقلیات 
  المحدودة

ملیون 100  تابعة
  لایر سعودي

  حصة 98.75%560,000
سیارة 286عبارة عن عدد 

حصة و 210,000تمثل 
ورشة الصیانة الرئیسیة

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

427,500  
  حصة  تم تمویلھا ذاتیاً.

  لایر). 100(قیمة الحصة 

  لایر سعودي 98,750,000

یوني ترانس 2
إنفو تك

  المحدودة

ملیون 1  تابعة
  روبیھ ھندي

نقدیة تم تمویلھا ذاتیاً تعادل  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  49%
   لایر 40,230

النقدیة وقت التأسیس قیمة الحصة
لایر سعودي وقت 53,366
ً لنسبة المساھمة في التأسیس. وطبقا

%. وأصبحت حالیا65ًذلك الحین 
لایر سعودي بعد بیع نسبة 40,230

% وتغیر نسبة المساھمة بھذه16
  .% 49الشركة لتصبح 

ترانزلیس  3
القابضة 
الھندیة 

  المحدودة

ملیون 254  زمیلة
  روبیھ ھندي

  سھم  8,372,417  ـــــــــــــــــــــــــــــــ32.96%
 ً  حصة نقدیة تم تمویلھا ذاتیا

  .لایر سعودي 27,494,745

  
  
  
  : األداء المالي:- 3

  م مقارنة بالعام الماضي5120أوالً: النتائج المالیة المحققة لعام 
ة أرباحاً صافیة لشركم حیث حققت ا2015حققت الشركة بحمد هللا وتوفیقھ نتائج مالیة إیجابیة لعام 

ملیون لایر للعام الماضي ) 171( مقارنة بأرباح قدرھاملیون لایر ) 189( لھذا العام بلغت
زیادة إیرادات الشركة من التأجیر إلى وتعزي ھذه الزیادة  %)10.5( زیادة قدرھاب م2014

شركات التابعة عالوة على نمو إیرادات الوزیادة األرباح من بیع السیارات المستعملة بنوعیھ 
لھذا العام مقارنة بالعام الماضي مما كان لھ أثر في صافي أرباح الشركة لھذا العام. وقد (رحال) 

استطاعت إدارة الشركة تحقیق أعظم استفادة من أسطول السیارات بتنشیط مبیعاتھا من التأجیر 
  وبخاصة طویل األجل .
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  الماضي (بآالف الریاالت)بالعام م 5201مقارنة النتائج المالیة لعام 

  

  نسبة التغیر %  )-التغیرات +أو(  م2014  م2015  البــــــــند

  %16  118,468  757,102 875,570  مجمل اإلیرادات 

  %15  96,948  )638,119(  )735,067(  تكلفة اإلیرادات

  %18  21,520  118,983  140,503  إجمالي الربح

  %26  8,327  )32,065(  )40,392(  مصروفات عمومیة وإداریة

  %3  1,157  )34,242(  )35,399(  مصروفات بیع وتسویق

  %23  12,036  52,676  64,712  الدخل من العملیات

  %5  7,205  135,967  143,172  أرباح بیع السیارات المستعملة

  %10  19241  188,643  207,884  رئیسیةالدخل من العملیات ال

  %16  1,802  )11,164(  )12,966(  / مصروفات أخرىإیرادات 

  %12-  )801(  )6,572(  )5,771(  زكاة شرعیة

  %163-  )235(  144  )379(  نصیب حقوق الملكیة غیر المسیطرة

  %10  17,717  171,051  188,768  صافي الدخل

 ناسب مع عرض الفترة.لتتإختالف أرقام المقارنة بسبب إعادة تبویب بعض البنود 
 

  م5120تحلیل إیرادات الشركة من خالل أنشطتھا لعام 
  

التأجیر قصیر األجل التأجیر طویل األجل مبیعات السیارات إیرادات أخرى

Series1 380728476 494841491 143172291 7455313

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

تحلیل إلیرادات الشركة الموحدة من خالل أنشطتھا لعام 
م2015
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ة ة نسب مساهمة أنشطة الشر س عة في اإلیرادات الرئ تها التا   وٕایرادات شر

التأجیر قصیر األجل
36%

التأجیر طویل األجل
36%

مبیعات السیارات
13%

إیرادات أخرى
1%

شركة الجذور 
الراسخة

11%

شركة ترانزلیس
2% شركة یوني ترانس 

إنفوتك
1%
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ًا: االت)م5201إلى  م1201سنوات من مقارنة قائمة الدخل لفترة خمس  ثان آالف الر )   
  
ا   م2011  م2012  م2013  م2014  م2015  نالب

اآلف)   رال سعود  رال سعود  رال سعود  رال سعود  رال سعود  قائمة الدخل (
ارات ع الس   583,071  694,643  780,438  893,069 1,018,742  إجمالي اإلیرادات +أراح ب

  )419,559(  )488,205(  )553,673(  638,119  735,067  مصروفات التشغیل

  163,512  206,438  226,765  254,950  283,675  الدخل مجمل

ة وٕادارة   )45,243(  )40,893(  )32,329(  )32,065(  )40,392(  مصروفات عموم

ع وتسو   )6,903(  )28,727(  )30,956(  )34,242(  )35,399(  مصروفات ب

ة س ات الرئ   111,366  136,818  163,480  188,643  207,884  الدخل من العمل

  )7,671(  )6,372(  )7,816(  )11,164(  )12,966(  / مصروفات أخر إیرادات

اة   103,695  130,446  155,664  177,479  194,918  صافي الدخل قبل الز

اة    )2,964(  )4,657(  )4,875(  )6,572(  )5,771(  ز
ة   100,731  125,789  150,789  170,907  189,147  صافي دخل السنة قبل حصة االقل

ة   )4(  )13(  )582(  144  )379(  حصة األقل

  100,727  125,776  150,207  171,051  188,768  صافي دخل السنة

  
  تناسب مع عرض الفترة.تختالف أرقام المقارنة بسبب إعادة تبویب بعض البنود لا
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معالت النمو في صافي أرباح بدجت لخمس أعوام 
م2015-م2011

  
  

  بآالف الریاالت م)5120إلى  1201من (قارنة قائمة المركز المالي لبدجت لفترة خمس سنوات م ثالثاً:

  م2011  م2012  م2013  م2014  م2015  البیان

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

  145,992  115,413  160,883  171,991  177,923  موجودات متداولة

  849,854 1,030,300 1,181,310 1,390,991 1,524,871  موجودات ثابتة

  995,846 1,145,713 1,342,193 1,562,982 1,702,794  إجمالي الموجودات

  369,420  357,050  423,501  472,895  516,377  مطلوبات متداولة

  89,167  171,884  200,795  271,457  249,259  مطلوبات للبنوك

  19,999  23,234  29,187  31,751  35,655  خرىمطلوبات ا

  478,586  552,168  653,483  776,103  801,291  إجمالي المطلوبات

  183,000  244,000  305,000  406,667  508,333  رأس المال

  334,156  349,450  383,150  379,780  393,170 االحتیاطات واألرباح المبقاة

  517,156  593,450  688,150  786,447  901,503  إجمالي حقوق المساھمین 

  104  95  560  432  0  حقوق األقلیة

إجمالي المطلوبات وحقوق
  الشركاء

1,702,7941,562,9821,342,193 1,145,713 995,846  
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  میلةالشركات التابعة والز- 4

    شركة الجذور الراسخة للنقلیات المحدودة (شركة تابعة)           - أ
بالدخول م 2014خالل عام %  (بعد زیادة حصة شركة بدجت 98.75تساھم الشركة فیھا بنسبة و

من بند النقد المتوفر من األنشطة التشغیلیة كما بقائمة ملیون لایر تم تمویلھا  40بحصة نقدیة بمبلغ 
ملیون لایر  100لیصبح رأسمال الشركة  م2013دیة لشركة بدجت السعودیة لعام التدفقات النق

ملیون لایر سعودي وھي شركة سعودیة وتمارس أنشطتھا بالمملكة العربیة  60سعودي بدالً من 
م 2015 قد حققت ھذه الشركة خالل عام تعد شركة تابعة وو السعودیة ومقرھا الرئیسي بجدة)

بنسبة زیادة تقدر  م2014ملیون لایر لعام  11.2ملیون لایر مقارنة بـ   20.1 أرباحاً صافیة بلغت
ملیون  19.8 م مبلغ وقدره2015أرباح عام وكانت حصة شركة بدجت السعودیة من  %79بـ  

التخطیط المتمیز  نتیجةم. ھذه الزیادة 2014لایر خالل عام  ملیون 11 مبلغ وقدره لایر مقابل
 النقل الثقیل شاحنات مبیعات في تسویق نشاط الشركة الرئیسي وھو تأجیرنشاط فریق ال لإلدارة مع

أن توجد لنفسھا المكانة المتمیزة في الشركة استطاعت حیث  لفترات طویلة والسیارات التجاریة
مجال النقل وتفرض نفسھا على السوق السعودي كأحد الشركات المتمیزة التي تقدم حلوال متنوعة 

عالوة على النمو المتزاید في ھذا النشاط داخل المملكة وتوسع والنقل الثقیل.في مجال المواصالت 
الشركة فیھ لمواكبة النمو المتسارع في تأجیر السیارات التجاریة داخل المملكة وتلبیة رغبة العمالء 

في  بكفاءة عالیة مما كان لھ أكبر األثر في زیادة الطلب على تأجیر سیارات النقل لثقة العمالء
  دمات الشركة.خ

% من شركة 49تساھم الشركة بنسبة  :(شركة تابعة) المحدودة بالھند كنفوتإشركة یوني ترانس   - ب
وھي شركة تعمل بمجال تقنیة المعلومات ومقرھا الرئیسي بالھند  المحدودة یوني ترانس إنفوتك

) لایر 82.101(ملیون روبیھ ھندي) بما یعادل (ویبلغ رأسمال الشركة وتمارس نشاطھا بالھند 
  2,764,156مقابل لایر سعودي  4,855,481 م2015بلغت إیراداتھا خالل عام  قدو سعودي
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بلغ نصیب شركة  لایر سعودي 264,746م 2015لعام  أرباحھاوبلغت م 2014لایر سعودي لعام 
 خسائر حققتم  فقد 2014مقارنة بعام   لایر سعودي 129,726رباح من ھذه األالسعودیة بدجت 

  لایر سعودي. 267,903 لغ نصیب الشركة منھاب  سعودي لایر 412,158 غ وقدرهمبلب
إلى  م2015خالل عام  والجدیر بالذكر أنھ قد تم بیع جزء من حصة الشركة بھذه الشركة التابعة

شركة جیمناي المحدودة وھي شركة ھندیة متخصصة في مجال تقینة المعلومات والغرض من ھذه 
وتطویر الشركة التابعة لما للشركة الھندیة من خبرة كبیره في ھذا المجال. الصفقة ھو رفع كفاءة 

وبلغ % 65% بعد أن كانت 49وأصبحت حصة شركة بدجت السعودیة في الشركة التابعة إنفو تك 
فة مكتب معرألف لایر سعودي بعد أن تم تقییمھا ب 910صافي األرباح الرأسمالیة من ھذه الصفقة 

 ة في ھذا المجال.وھو أحد المكاتب الھندیة المتخصصروي فارجیز وشركاه 
 : (شركة زمیلة) شركة ترانزلیس القابضة الھندیة المحدودة       -ج 

ومقرھا بالھند وتعمل بنشاط تأجیر السیارات  % وتعد شركة زمیلة32.96تساھم الشركة بنسبة  
 ملیون روبیھ ھندي) 254(ویبلغ رأسمال الشركة  طویل األجل وتمارس نشاطھا الرئیسي بالھند

 25,043,876مقابل  لایر سعودي 24,626,498م 2015وبلغت إیرادات الشركة خالل عام 
لایر بلغ نصیب الشركة من ھذه  12,463,577خالل ھذا العام  خسائرھاوبلغت  لایر سعودي

تقدر بـ  رخسائم 2014 لشركة خالل عامقد حققت او لایر سعودي 4,107,995 الخسائر
لایر  393,392ره مبلغ وقد خسائركان نصیب الشركة من ھذه ال سعودي لایر 1,201,198

  سعودي.
بیان بإیرادات الشركات التابعة والزمیلة وحصة الشركة من صافي ربح كل منھا خالل عام 

  م 4201مقارنة بعام  م5201
نسبة   اسم الشركة

  المساھمة
إجمالي اإلیرادات بآالف 

  الریاالت
 ارة/ الخسصافي الربح

  بآالف الریاالت
حصة الشركة في 

بآالف  / الخسارةاألرباح
  الریاالت

  م2014  م2015  م2014  م2015  م2014  م2015
  11,079   19,866  11,219  20,117  62,224  116,986  %98.75  الجذور الراسخة

  393-  4,108-  1201- 12464-  25,044  24,626  %32.96  ترانزلیس
یوني ترانس 

  إنفوتك
49%  4,855  2,764  265  -412  130  -268  
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ترانزلیس
17%

الجذور الراسخة 
80%

إنفوتك
3%

م2015إیرادات الشركات التابعة والزمیلة خالل عام 

  
  
  
  
  
  ات/ مبیعات الشركة داخل المملكةتحلیل جغرافي إلجمالي إیراد - 5
منتشر في كافة أنحاء المملكة وتغطي  موقعمئة ) 100عبر(تؤجر الشركة السیارات لعمالئھا  

) 5بخالف عدد ( الكبرى والمطارات الدولیة والداخلیة.المواقع الرئیسیة للشركة المراكز السكانیة 
  بالدمام, معرض بجدة). انبالریاض,معرض انخمس معارض لبیع السیارات المستعملة. (معرض

ولكي تضمن الشركة جودة الخدمات المقدمة إلى عمالئھا في كافة أرجاء المملكة فقد عمدت إلى 
یمیة كبرى داخل المملكة وھي المنطقة الغربیة والمنطقة تقسیم أنشطتھا جغرافیاً إلى ثالثة مناطق إقل

  الوسطى والمنطقة الشرقیة.
ویتولى كل منطقة إدارة تنفیذیة مستقلة تقوم بمباشرة أعمالھا وتقدیم تقاریرھا الدوریة عن نتائج 

ً لھا أعمالھا إلى اإلدارة الرئیسیة للشركة والتي تتخذ من مدینة جدة بالمنطقة الغربیة مقراً رئیسی ا
  .تتولى من خاللھ إدارة الشركة ككل
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  والجدول التالي یوضح تقسیم مواقع تأجیر الشركة بالمناطق الثالث:أ - 5

  عدد المواقع  المدینة  المنطقة
  
  
  

  المنـطقـة الـغربیـة

  24  جدة
  7  مكة المكرمة

  8  المدینة المنورة
  4  الطائف

  5  ینبع
  3  أبھا
  1  رابغ
  2  تبوك

  1  جازان
  1  بیش

  2  نجران
  1  الباحھ
  1  عسیر
  1  قنفده
  1  بیشھ

  موقع بالمنطقة الغربیة 62  اإلجمـــــــــــــــالــــي
  17  الریاض  المنطقة الوسطى

  3  بریده
  1  الخرج

  1  حائل  
  موقع بالمنطقة الوسطى 22  اإلجمــــــــــــــــــــالـــي

  7  امالدم  المنطقة الشرقیة
  5  الخبر

  1  االحساء
  3  الجبیل

  موقع بالمنطقة الشرقیة 16  اإلجمــــــــــــــــــــالـــي
  موقع 100  إجمالي مواقع تأجیر السیارات بالمملكة
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  تحلیل إلیرادات المناطق داخل المملكة ب- 5
  

   غربیةإجمالي إیرادات ومبیعات المنطقة ال

  م2014  م2015  

  207,286,000  226,950,814  جیر قصیر األجلالتأ

  154,102,372  187,639,237  التأجیر طویل األجل

  53,893,242  64,593,158  مبیـعات السیـارات

  1,432,829  3,392,167  إیــرادات أخـرى

  416,714,443  482,575,376  اإلجــمـالـــي

  

  إجمالي إیرادات ومبیعات المنطقة الوسطى

  م2014  م2015  

  79,328,358  91,776,533  التأجیر قصیر األجل

  118,400,065  150,315,169  التأجیر طویل األجل

  33,745,009  35,800,280  مبیـعات السیـارات

  516,277  1,105,623  إیــرادات أخـرى

  231,989,709  278,997,605  اإلجــمـالـــي

  

  إجمالي إیرادات ومبیعات المنطقة الشرقیة

  م2014  م2015  

  57,534,423  62,001,129  التأجیر قصیر األجل

  140,450,817  156,887,085  التأجیر طویل األجل

  48,328,863  42,778,852  مبیـعات السیـارات

  1,398,802  2,957,523  إیــرادات أخـرى

  247,712,905  264,624,589  اإلجــمـالـــي
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  ي داخل المملكةم طبقاً للتحلیل الجغراف5201إیرادات الشركة لعام 
  

المنطقة الغربیة
47%

المنطقة الوسطى
27%

المنطقة الشرقیة
26%

إیرادات الشركة طبقاً للتحلیل الجغرافي داخل 
م2015المملكة خالل عام 

  
  

  آالف الریاالتب ج التحلیل الجغرافي إلیرادات الشركة التابعة داخل المملكة (الجذور الراسخة)- 5
  اإلجمـــــالي  المنطقة الشرقیة  المنطقة الوسطى  المنطقة الغربیة

  م2014  م2015  م2014  م2015  م2014  م2015  م2014  م2015
56,485 32,904 33,950 16,139 26,551 13,181 116,986  62,224  

  

المنطقة الشرقیة
23%

المنطقة الوسطى
29%

المنطقة الغربیة
48%

تحلیل جغرافي إلیرادات الشركة التابعة 
م2015داخل المملكة خالل عام ) الجذور الراسخة(
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  تحلیل جغرافي إلجمالي إیرادات الشركة خارج المملكة- 6

لمملكة باحتساب حصة الشركة والجدول التالي یوضح التحلیل الجغرافي إلیرادات الشركة خارج ا
  أو التابعة خارج المملكةالمحققة بالشركات الزمیلة  یراداتفي اإل

  
نسبة   النشاط  اسم الشركة/ الدولة محل النشاط  م

  المشاركة
اإلیرادات خالل 

 م2015عام 
  باللایر السعودي

حصة الشركة من 
 م2015اإلیرادات 

  باللایر السعودي
  2,379,186  4,855,481  %49  تقنیة المعلومات  یوني ترانس إنفوتك/ الھند  1
  8,116,894  24,626,498  %32.96  التأجیر طویل األجل  حدودة/ الھندترانزلیس الھندیة الم  2

  

  
  م 2015وصف لخطط وقرارات الشركة خالل عام   - 7
  م5201ما تم اتخاذه من قرارات وما تم انجازه من أعمال خالل عام  أھم 1- 7
  
  ازهما تم من انج  التاریخ  / اإلعالن عن حدث جوھريالقرار  م

الموافقة على النتائج السنویة وعرضھا مع التقریر السنويم19/1/2015  م 2014اعتماد النتائج المالبة لعام   - 1
  للمناقشة وتم الموافقة علیھا. العامة على الجمعیة

توصیة مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح عن العام  - 2
  لایر  للسھم 1.7م بواقع 2014المالي 

ق على التوصیة بموجب قرار الجمعیة العامةتم التصدیم19/1/2015
م وتم توزیع األرباح على المساھمین23/4/2015بتاریخ 
  م18/5/2015بتاریخ 

توصیة مجلس اإلدارة للجمعیة العامة غیر  - 3
406العادیة بزیادة راسمال الشركة من 

ملیون لایر عن طریق 508ملیون لایر إلى 
  منح أسھم مجانیة

تصدیق على التوصیة بموجب قرار الجمعیة العامةتم الم19/1/2015
بتاریخم وتم توزیع أسھم المنحة 23/4/2015بتاریخ 

م وتوزیع المبالغ الناتجة عن بیع كسور26/4/2015
  م.18/5/2015األسھم بتاریخ 
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  ما تم من انجازه  التاریخ  / اإلعالن عن حدث جوھريالقرار  م

ة مجلساإلعالن عن فتح باب الترشیح لعضوی  - 4
  اإلدارة للدورة الثالثة من المجلس

تم أنھاء اإلجراءات الخاصة بالمترشحین وتم اختیار أعضاءم12/2/2015
م21/6/2015المجلس للدورة الثالثة والتي بدأت في 

  م.20/6/2018وسوف تنتھي في 

الدعوة الجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة  - 5
  لزیادة رأسمال الشركة 

م نظرا16/4/2015ًاالجتماع األول المحدد لھ تاریخ  لم یتم  م2/3/2015
لعدم اكتمال النصاب وتم االعالن لالجتماع الثاني بتاریخ

م وتمت23/4/2015م والذي انعقد بتاریخ 19/4/2015
لایر 1.7م بواقع 2014الموافقھ على توزیع أرباح عن 

لایر 508للسھم والموافقة على زیادة رأسمال الشركة إلى 
عن طریق منح أسھم مجانیھ سھم منحة لكل 406بدالً من 

أربعة أسھم واختیار أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الثالثة
  م21/6/2015والتي بدأت في 

اجتماع مجلس اإلدارة بدورتھ الجدیدة  - 6
  النتخاب الرئیس وتشكیل اللجان

واختیار تم عقد االجتماع بعد االنتھاء من الجمعیة العمومیةم23/4/2015
األعضاء وتم اختیار األستاذ/ عبد اإللھ زاھد كرئیس لمجلس
اإلدارة بالدورة الثالثة كما تم تشكیل لجنتي المراجعة
والترشیحات وتعیین ممثلي الشركة لدى ھیئة السوق المالیة

  بنفس االجتماع.

الموافقة على عرض شركة جیمناي الھندیة  7
% من حصة16المحدودة لشراء نسبة 

الشركة بالشركة التابعة إنفو تك الھندیة
  العاملة بمجال تقنیة المعلومات.

بناًء على خطاب النوایا الوارد من شركة جیمناي الھندیةم17/9/2015
المحدودة إحدى شركات مجموعة یوسف بن أحمد
كانو(لیست طرف ذو عالقة) یفید رغبتھا في شراء نسبة

تابعة والتي تمتلك% من شركة یوني ترانس إنفو تك ال51
% وأفصحت شركة جیمناي65بھا بدجت السعودیة نسبة 

بھذا الخطاب عن رغبتھا في شراء حصة الشریك اآلخر
% من شركة بدجت16كاملة عالوة على شراء نسبة 

  السعودیة.

تلقي خطاب من شركة بارلوورلد لوجیستكس  8
العالمیة بخصوص رغبتھا في إنھاء مذكرة

كة التابعة رحال لتأسیسالتفاھم مع الشر
شركة خدمات لوجیستیة ورغبتھا في قیام
شركة رحال بتمثیلھا تجاریا داخل المملكة

  العربیة السعودیة لتقدیم ھذه الخدمات

تم إنھاء مذكرة التفاھم السابق توقیعھا مع شركة بارلوورلدم2/11/2015
لوجیستكس العالمیة والتي من المفترض أن تنتھي في

م بخصوص تأسیس شركة خدمات لوجیستیة4/11/2015
ویتم حالیاً دراسة مشروع التمثیل التجاري لشركة بارلوورلد
من قبل شركة رحال التابعة واإلعداد للصیغ والعقود
القانونیة من قبل شركة بارلوورلد لوجیستكس  والتي من

أشھر من تاریخ الخطاب 6المنتظر أن تنتھي منھا خالل 
لتجاري بدیالً عن تأسیس الشركة . معلمشروع التمثیل ا

العلم أن شركة بارلوورلد لوجیستكس لیست طرف ذو عالقة.

إنفو تك الشركة التابعةبیع جزء من حصة   9
  لشركة جیمناي الھندیة المحدودة

%51قامت شركة جیمناي الھندیة المحدودة بشراء نسبة م4/11/2015
- الشركات التابعةإحدى  - من شركة إنفوتك الھندیة المحدودة

% من حصة بدجت السعودیة باإلضافة إلى حصة16بواقع 
ملیون 2.94% بقیمة 35الشریك اآلخر بالكامل والبالغة 

لایر وبلغ صافي األرباح الرأسمالیة المحققة لشركة بدجت
ألف لایر وذلك بعد خصم 910السعودیة من ھذه الصفقة 

سعودیة بشركةالضرائب والتكالیف. وأصبحت نسبة بدجت ال
% وكان الھدف65% بدالً من 49إنفوتك بعد ھذه الصفقة 

من ھذه الصفقة ھو رفع كفاءة وقدرة الشركة التابعة بما لھ
من األثر اإلیجابي على تطویر أعمال شركة بدجت السعودیة.
حیث أن نشاط الشركة التابعة في تقنیة الملعومات مما یدعم

دمات المساندة لھا فيشركة بدجت السعودیة بتقدیم الخ
  مزاولة نشاطھا الرئیسي.
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  م2015تواریخ ألحداث ھامة خالل عام  2- 7
  
  مالحظات  التاریخ  الحدث  م

إعالن النتائج المالیة كاملة للعام المالي متضمنة نتائج  م19/1/2015  م2014إعالن النتائج المالیة لعام   1
  ل الربع الرابع دون إعالن نتائج الربع على استقال

موافقة ھیئة السوق المالیة على طلب زیادة  2
  ملیون لایر 508إلى  406رأسمال الشركة من 

تداول على موقع موافقة ال قامت الھیئة بإعالن   م16/2/2015
  م 2015- 2- 16بتاریخ 

م2015إعالن النتائج المالیة للربع األول من عام   3
  م31/3/2015المنتھي في 

عن النتائج بموقع تداول بھذا التاریختم اإلفصاح   م16/4/2015
عقب التصدیق علیھا من مجلس اإلدارة بتاریخ

  م.16/4/2015

إعالن عدم انعقاد االجتماع األول للجمعیة العامة  4
  غیر العادیة

القانوني المطلوب لصحة نظراً لعدم اكتمال النصاب  م16/4/2015
م.23/4/2015االجتماع وتم عقد االجتماع الثاني في 

بناًء على إعالن تداول الجھة المنوط بھا توزیع أسھم  م26/4/2015  إضافة أسھم المنحة المجانیة بمحافظ المساھمین.  5
  المنحة

لایر للسھم 1.7تم اإلعالن بموقع تداول عن توزیع   م30/4/2015  اإلعالن عن كیفیة توزیع األرباح وتاریخ التوزیع  6
أن التوزیع سیتماھمین المستحقین وتم اإلعالن مسلل

  م عن طریق بنك الریاض.18/5/2015بتاریخ 

إیداع عائد بیع كسور األسھم الناتجة عن زیادة  7
  رأس المال

تم اإلعالن بموقع تداول عن تفاصیل عملیة بیع كسور  م4/5/2015
األسھم وأنھ سیتم إیداع المبالغ الناتجة عن بیع

اھمین المستحقین بتاریخلمسالكسور ل
  م.18/5/2015

م2015إعالن النتائج المالیة للربع الثاني من عام   8
  م30/6/2015المنتھي في 

النتائج بموقع تداول بھذا التاریخاإلفصاح عن تم   م15/7/2015
عقب التصدیق علیھا من مجلس اإلدارة بتاریخ

  م.15/7/2015

م2015إعالن النتائج المالیة للربع الثالث من عام   9
  م30/9/2015المنتھي في 

تم اإلفصاح عن النتائج بموقع تداول بھذا التاریخم19/10/2015
عقب التصدیق علیھا من مجلس اإلدارة بتاریخ

  م.19/10/2015

  
  
  القائمة بنھایة السنة المالیة وموقف سدادھا: عقود المرابحة - 8

 ً خاصة فیما یتعلق  التمویل اإلسالميأحكام  متوافقة معتتم المعامالت المالیة لشركة بدجت دائما
وعقود  اإلسالمیةبسیاسة القروض التي یحرص مجلس اإلدارة دائما أن تكون عن طریق المرابحة 

  .شھر 36إلى  18والتي یتراوح آجالھا من  التورق
ً بأن الشركة التابعة  والتالي بیان بعقود المرابحة والتورق للشركة والشركة التابعة رحال علما

  م.2015أیة عقود قروض خالل عام األخرى إنفوتك لم تبرم 
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  باللایر م5201دیسمبر  31كما في والتورق   اإلسالمیةعقود المرابحة أ - 8

  

قیمة القرض بنھایة  اسم البنك
  م2014عام 

قیمة القرض خالل
  م2015عام 

ما تم سداده خالل
  م 2015عام 

اإلجمالي حتى
  م31/12/2015

  78,611,111  144,444,444  90,000,000  133,055,555  البنك السعودي الفرنسي

  109,790,243  73,236,393  45,000,000  138,026,636  بنك الریاض

بنك الریاض (الشركة
التابعة الجذور الراسخة

  رحال)

20,000,000  20,000,002  11,340,248  28,659,754  

  0  6,944,444  0  6,944,444  البنك السعودي الھولندي

  72,272,614  81,068,062  9,999,344  143,341,332  بنك الراجحي

  83,388,888  51,305,555  75,000,000  59,694,443  بنك الخلیج الدولي

بنك الخلیج الدولي
(الشركة التابعة الجذور

  الراسخة رحال)

0  10,000,000  555,556  9,444,444  

  15,600,590  16,688,735  0  32,289,325  البنك األھلي التجاري

  53,611,111  21,388,889  70,000,000  5,000,000  بنك ساب

  146,472,223  60,944,444  125,000,000  82,416,667  بنك سامبا

بنك ساب  (الشركة التابعة
  الجذور الراسخة رحال)

0  10,000,000  555,556  9,444,444  

  42,638,889  17,916,667  25,000,000  35,555,556  البنك السعودي لالستثمار

  649,934,311 486,388,993  479,999,346  656,323,958  اإلجمالي

  
  المدة الزمنیة لعقود المرابحة والتورق ب - 8

مبلغ القرض باللایر  البنك
  السعودي 

المبلغ المقترض
م2015خالل عام 

  باللایر السعودي

  مدة التعاقد  نھایة التعاقد  تاریخ العقد

  شھر 36  م5/3/2018  م5/3/2015  10,000,000  10,000,000  بنك الراجحي

            

  شھر 36  م2018- 3- 4  م2015- 3- 5  10,000,000  75,000,000  بنك الخلیج الدولي

  شھر 36  م2018- 5-11  م2015- 11-5  50,000,000

  شھر 36  م2018- 7-26  م2015- 27-7  15,000,000
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مبلغ القرض باللایر  البنك

  السعودي 
المبلغ المقترض

م2015خالل عام 
  باللایر السعودي

  مدة التعاقد  نھایة التعاقد  تاریخ العقد

شھر 36  م2018- 6-21  م2015- 6-21  20,000,000  45,000,000  بنك الریاض  

شھر 36  م2018- 7-26  م2015- 26-7  15,000,000  

شھر 36  م2018-10-15 م15-10-2015  10,000,000  

            

  رشھ 18  م2016-11-12  م2015- 5-12  25,000,000  70,000,000  بنك ساب

  شھر 18  م2016-12-22  م2015- 22-6  10,000,000

  شھر 18  م2017- 2-28  م2015- 30-8  15,000,000

  شھر 18  م2017- 6-24 م24-12-2015  20,000,000

            

شھر 36 م2018- 1-18  م2015- 1-19  50,000,000  125,000,000  بنك سامبا  

شھر 36  م2018- 5-12  م2015- 12-5  40,000,000  

شھر 36  م2018- 6- 7  م2015- 6- 7  10,000,000  

شھر 36  م2018- 8-30  م2015- 31-8  15,000,000  

شھر 36  م2018-10-19 م19-10-2015  10,000,000  

           

البنك السعودي
  الفرنسي

شھر 18  م2016- 28-9  2015- 28-3  20,000,000  90,000,000  

شھر 18  م2016- 11- 3  م2015- 5- 3  25,000,000  

شھر 18  م2017- 1-19  م2015- 19-7  15,000,000  

شھر 18  م2017- 6- 7  م2015- 12- 7  30,000,000  

           

البنك السعودي
  لالستثمار

شھر 36  م2018- 3- 4  م2015- 3- 4  10,000,000  25,000,000  

شھر 36  م2018- 7-26  م2015- 27-7  15,000,000  

  
  ور الراسخة للنقلیات (رحال)ج المدة الزمنیة لعقود المرابحة والتورق للشركة التابعة الجذ- 8

مبلغ القرض  البنك
  باللایر السعودي 

المبلغ المقترض خالل عام
  م باللایر السعودي2015

  مدة التعاقد  نھایة التعاقد  تاریخ العقد

  شھر 36  م2018- 3- 4  م2015- 3- 4  20,000,000  20,000,000  بنك الریاض

  شھر 36 م2018-10-28 م2015-10-28  10,000,000  10,000,000  بنك الخلیج الدولي

  شھر 36 م2018-10-15 م2015-10-15  10,000,000  10,000,000  البنك السعودي لالستثمار
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  المدفوعات النظامیة المستحقة: 9

بیة الجدول أدناه یوضح قیمة المدفوعات النظامیة المستحقة للجھات المختلفة بالدولة سواء كانت رقا
  م.2014م مقارنة بعام 2015خالل عام  أو تنظیمیة (بآالف الریاالت)

  م2014  م2015  البیان

  5,183  5,655  الزكاة والضریبة

  2,874  3,242المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة

  2,986  2,711  تكالیف تأشیرات وتجدید تراخیص

  11,043  11,608  اإلجـمالي

  
  سیاسة توزیع األرباح - 10

للشركة بعد تحولھا إلى شركة  تاسعم ھو العام ال2015دیسمبر  31یعتبر العام المالي المنتھي في 
على  توزیع األرباحب تمد مجلس إدارة الشركة في سیاستھھیئة السوق المالیة وقد اعبمساھمة وقیدھا 

ً للنظام األساسي للشركة المعتمد من قبل  ما ورد في ذلك الشأن بالنظام األساسي للشركات وطبقا
  عة ونشرة اإلصدار.وزارة التجارة والصنا

  سیاسة المجلس في توزیع األرباح تعتمد على اآلتي:وعلى ذلك فإن 
  % من صافي األرباح  تجنب كاحتیاطي نظامي.10      1- 10
 .نظاميال% من رأس المال المدفوع یوزع كدفعة أولى على المساھمین بعد تجنیب االحتیاطي 5      2- 10

%) من الباقي كمكافأة لمجلس اإلدارة بحیث ال تتعدى الحدود 5( قصىبحد أ یخصص بعد ما تقدم      10-3 
القصوى المسموح بھا وفقاً للتعلیمات الصادرة من الجھات الرسمیة.( سنذكر بالتفصیل تباعاً إجمالي 

 م).2015دیسمبر  31ما یستحقھ أعضاء المجلس من مكافآت خالل العام المالي المنتھي في 
بعد ذلك على المساھمین كحصة إضافیة في األرباح كل بنسبة أسھمھ التي یمتلكھا في یوزع الباقي       4- 10

 الشركة.
صرف األرباح بھذه الكیفیة بعد عرضھا على الجمعیة العمومیة في اجتماع الجمعیة اعتماد وسیتم 
  م وعرض تقریر مجلس اإلدارة.2015القادم لمناقشة المیزانیة الختامیة للشركة عن عام العامة 

 نقدیة سنویة على المساھمین بواقع توزیع أرباح  یقترح مجلس اإلدارة مع ما سبق توضیحھ ماشیاوت
  .% من صافي األرباح40ملیون لایر وبنسبة  76بإجمالي مبلغ  لایر للسھم الواحد 1.5

المستحقة  رباحاألتم توزیع  رابعةالعامة غیر العادیة الم وبناًء على قرار الجمعیة 2015وخالل عام      10-5  
ملیون لایر  69 لایر سعودي للسھم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره  )1.7( بواقع م2014عن عام 
  م وذلك بعد أن حققت 2013تم توزیعھا كأرباح عن عام  ملیون لایر سعودي 68.6 مقارنة بـ

لایر  3.69م مقارنة بـ 2014خالل عام  لایر سعودي للسھم الواحد 4.21وقدرھا الشركة أرباحاً 
في % تقریبا من صافي األرباح المحققة 40أي تم توزیع  م2013سعودي للسھم الواحد عن عام 

على الموزعة  رباح . وقد تم احتساب نسبة األ% من القیمة األسمیة للسھم17تمثل و  م2014 عام
  ملیون لایر). 406( رأس المال قبل الزیادة
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- م2010( لمساھمین خالل الخمس سنوات الماضیةوفیما یلي بیان باألرباح الموزعة على ا 6- 10
 :م)2014

 
األرباح   األرباح الموزعة  المحقق صافي الربح  السنة المالیة  م

الموزعة على 
  السھم

نسبة األرباح الموزعة 
 على صافي الربح

  المحقق
  %40  لایر 1.7  ملیون لایر 69  ملیون لایر 171  م2014  1
  %46  لایر 2.25  ملیون لایر 68.6  ملیون لایر 150  م2013  2
  %41  لایر 2.1  ملیون لایر 51.2  ملیون لایر 125  م2012  3
  %46  لایر 2.5  ملیون لایر 45.7  ملیون لایر 100  م2011  4
  %43  لایر 2.25  ملیون لایر 41  ملیون لایر 95  م2010  5

  %43  لایر 10.8  ملیون لایر 275.5  ملیون لایر 641  ــــــــــاليـــــــاإلجمـ
  

وزیعات أرباح بدجت السعودیة لمساھمیھا خالل خمس سنوات الماضیة بمالیین الریاالت نمو ت
  م).4201-م1020(
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نمو توزیعات األرباح خالل خمس سنوات بمالیین 
م2010-م2014الریاالت  

 
   

  رأسمال الشركة - 11
سھم وھي أسھم عادیة متساویة القیمة تبلغ القیمة  50,833,334یتكون رأسمال الشركة من 

بموجب قرار الجمعیة العامة غیر العادیة  م23/4/2015یخ ریاالت  وبتار 10األسمیة لكل منھا 
بناًء على توصیة مجلس ملیون لایر  508ملیون لایر إلى  406تم زیادة رأس المال من  رابعةال

  م. 16/2/2015م  وطبقا لموافقة ھیئة السوق المالیة بتاریخ 19/1/2015اإلدارة بتاریخ 
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سھم أي بزیادة تبلغ أ أربعةھ بواقع سھم منحة لكل طریق منح أسھم مجانیعن تمت الزیادة  وقد

وتم توزیعھا على المساھمین المسجلین بنھایة یوم تداول تاریخ انعقاد الجمعیة سھم ملیون  10.2
. وتم تمویل ھذه الزیادة من بند م23/4/2015رابعة والتي انعقدت بتاریخ ال العامة غیر العادیة

توزیع المبالغ الناتجة  وقد تم م.2014المالي للشركة للعام المالي  األرباح المبقاه كما بقائمة المركز
كسور األسھم على المساھمین المستحقین لھا بعد تجمیعھا بمحفظة واحدة وبیعھا بسعر  عن بیع

وتمت عمیلة البیع بمعرفة تداول وتم تحویل المبالغ الناتجة عن البیع  م29/4/2015السوق بتاریخ 
ً لسجالت  م18/5/2015بتاریخ  معرفة بنك الریاضب بحساباتھموإیداعھا  لمستحقیھا طبقا

  الرابعة.ة العامة غیر العادیة عیمالمساھمین بتاریخ نھایة تداول انعقاد الج
  

  أسھم 4ع سھم لكل قبیان بیع كسور األسھم الناتجة عن توزیع أسھم المنحة بوا1- 11
  

عدد األسھم
الناتجة تجمیع
كسور أسھم

  المنحة

إجمالي المبلغ  البیعتاریخ 
  البیع

متوسط 
  سعر البیع

المسؤل عن  تاریخ التوزیع
تجمیع كسور
األسھم بمحفظة

  وبیعھا بالسوق

البنك المسؤل عن
 توزیع ناتج البیع

476,776.25  م29/4/2015  سھم 8,185
  لایر

58.25 
  لایر

  بنك الریاض  تداول م18/5/2015

  
  م5201م إلى 2011بیان النمو في رأسمال الشركة من 2- 11
  
السنة  م

  المالیة
  مالحظات  رأس المال

   ملیون لایر 183  م2011 1
من بند   عن طریق الرسملة ملیون لایر 244إلى  183من  تمت الزیادة ملیون لایر 244  م2012 2

  اسھم سھم  3بمنح أسھم مجانیة لكل األرباح المبقاة 
من بند عن طریق الرسملة ملیون لایر  305إلى  244من  تمت الزیادة  ملیون لایر 305  م2013 3

  اسھم سھم  4 بمنح أسھم مجانیة لكلاألرباح المبقاة 
من بند  عن طریق الرسملةملیون لایر  406إلى  305من زیادة ال تتم ملیون لایر 406  م2014 4

  اسھم سھم 3بمنح أسھم مجانیة لكل األرباح المبقاة 
من بند عن طریق الرسملة ملیون لایر  508إلى  406ن متمت الزیادة  ملیون لایر 508  م2015 5

  اسھم سھم  4بمنح أسھم مجانیة لكل األرباح المبقاة 
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النمو في راسمال الشركة خالل خمس سنوات بمالیین  
م2015-م2011الریاالت 

  
  

  م2015قائمة كبار المساھمین بالشركة خالل عام  – 3- 11
% من اسھم 5ثر من م والذي یمتلكون أك2015والتالي قائمة بكبار المساھمین بالشركة خالل عام 

  م.2015الشركة وحركة التغیر في أسھمھم خالل عام 
عدد األسھم   الجنسیة  اسم المستثمر  م

في بدایة عام 
  م2015

نسبة الملكیة 
في بدایة عام 

  م2015

عدد األسھم 
في نھایة عام 

  م2015

نسبة الملیكة 
في نھایة 

 م2015عام 

  مالحظات

1
-  

مجموعة 
 الزاھد القابضة

شركة 
  سعودیة

13,142,104
  

32.3%  13,471,808 
  

بعد زیادة رأس المال بمنح   26.5%
أسھم مجانیھ بواقع سھم 

  لكل أربعة أسھم
محمد عبد هللا   

  محمود زاھد
 3,052,088  سعودي

  
7.5%  3,815,110 

 
بعد زیادة رأس المال بمنح   7.5%

أسھم مجانیھ بواقع سھم 
  لكل أربعة أسھم

  
م تود 2015ة بملكیة حصص كبیرة من األسھم وتغیرھا خالل عام فیما یتعلق باإلشعارات المتعلق

م واعتمدت 2015الشركة أن تقر بأنھا لم تتلق أي إخطار من نوعھ من كبار المساھمین خالل عام 
  الشركة في ھذا البیان الخاص بكبار المساھمین بناًء على معلومات السوق المالیة السعودیة (تداول).

  ذات عالقة:معامالت مع أطراف  - 12
تقوم الشركة من خالل أعمالھا وأنشطتھا الرئیسیة بالتعامل مع أطراف ذات عالقة وتتبع الشركة في 

  ھذه المعامالت نفس الشروط واألسس المتبعة مع الغیر.
أو أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفیذیین المساھمین  كبار وتشمل األطراف ذات العالقة بالشركة

إلدارة وكبار التنفیذیین بالشركات التابعة أو أعضاء مجلس اإلدارة وكبار أو أعضاء مجلس ا
التنفیذیین لدى المساھمین الكبار في الشركة أو أي اقرباء لھم أو المستشار المالي أو القانوني 

  للشركة أو أي شركة یسیطر علیھا أي من ھؤالء.
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  :وبیانھا كالتاليوقد أبرمت الشركة بعض العقود مع األطراف ذات العالقة 
  

 طبیعة العملیة الطرف ذو العالقة

) عبارة عن AMCمركز صیانة السیارات (
وحدة تجاریة لصیانة وتجارة السیارات مملوكة 

 لألستاذ/ عبد اإللھ زاھد رئیس مجلس اإلدارة 

  وترتبط الشركة مع ھذه المؤسسة باألعمال التالیة:
 884,731لمؤسسة بتكلفة إجمالیة تبلغ تم صیانة بعض من سیارات الشركة بھذه ا -1

م مدتھ عام ویجدد 1/1/2015 مجدد فيم بموجب عقد اتفاق 2015لایر خالل عام  لایر
  سنویا طبقاً للتصریح الصادر باستمراره من الجمعیة العمومیة.

) بشراء عدد AMCت المستعملة بالمزایدة العلنیة وقد قامت مؤسسة (ابیع السیار -2
  . لایر 38,590,333  بقیمة  م2015مستعملة بھذه الطریقة خالل عام من السیارات ال

 39,475,064 م بلغت2015) خالل عام AMCإجمالي حجم التعامالت مع مؤسسة (
  لایر.

شركة الزاھد للتراكتورات والمعدات الثقیلة 
المحدودة إحدى شركات مجموعة الزاھد القابضة

وأحد كبار المساھمین أحد مؤسسي الشركة 
 % من أسھم الشركة.5یمتلك أكثر من 

  باألعمال التالیة: ھاوترتبط الشركة مع
ترتبط الشركة معھا بعقد إیجار موقع لتأجیر السیارات بالمركز العربي لألعمال بقیمة -1

م ومدتھ سنتان  ویجدد لمدد 1/12/1994مؤرخ في  ) لایر.85.000إیجاریة سنویة تبلغ (
  صریح الصادر باستمراره من الجمعیة العمومیة.مماثلة ویجدد سنویا طبقاً للت

)  396,088( قامت الشركة المذكورة بتأجیر سیارات من بدجت بقیمة إجمالیة تبلغ-2
م بموجب عقود إیجار سیارات متعدده تتراوح مدتھا من شھر إلى 2015لایر خالل عام 

  عام.
  م.2015الل عام ) لایر خ885,000شراء معدات وشاحنات من ھذه الشركة  بقیمة (-3

 ) لایر.1,366,088(م 2015اجمالي حجم التعامالت لعام 

أ/ فھد یوسف محمود زاھد أحد أعضاء مجلس 
 إدارة الشركة.

ویؤجر للشركة أحد المواقع المملوكة لھ بموجب عقد إیجار بقیمة إیجاریة سنویة تقدر 
المنتزه بشارع  ) لایر وتستخدمھ الشركة كموقع لتأجیر السیارات بمركز63.193بـ (

م ومدتھ سنتان ویجدد لمدد مماثلة ویجدد سنویا طبقاً 1/6/2002بتاریخ   التحلیة
  للتصریح الصادر باستمراره من الجمعیة العمومیة.

 

  
  

 
 5201یاً من شركاتھا التابعة أو الزمیلة خالل عام أیوجد أیة عقود تم إبرامھا بین الشركة و ال. 
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  شركةداري للالجھاز اإل - 31

  مجلس اإلدارة: 1-أ- 13
) أعضاء 7( سبعةمن  )السعودیة (بدجت یتكون مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت

 ً تم تعدیل عدد أعضاء المجلس  م18/4/2012بتاریخ  األولىالعادیة  قرار الجمعیة العامة غیرل طبقا
 . باستحداث عضویة جدیدةاعضاء إلى سبعة  تةمن س
عن الترشیح للعضویة الشاغرة بالمجلس لمن م بموقع تداول 3/2/2013بتاریخ  تم االعالن وقد 

وتم اختیار العضو بموجب قرار الجمعیة العامة غیر العادیة  في الترشح یرغب من المساھمین
ً للعدد المحدد بالنظام 17/4/2013الثانیة بتاریخ  م وبالتالي اكتمل عدد األعضاء بالمجلس طبقا

  م. 20/6/2015في  انتھتلیكتمل عدد أعضاء المجلس بدورتھ الثانیة والتي سي.األسا
عن  م14/2/2015م على موقع تداول وبجریدة البالد بتاریخ 12/2/2015بتاریخ اإلعالن  قد تمو

لضوابط ترشیح أعضاء مجلس إدارات اإلدارة وذلك طبقا  فتح باب الترشیح لعضویة مجلس
وتاریخ  222/9362/3245بتعمیم وزارة التجارة والصناعة رقم الشركات المساھمة الواردة 

وتاریخ  222/205/3800ھـ وكذلك تعمیم وزارة التجارة والصناعة رقم 18/6/1412
ھـ والئحة التسجیل واإلدراج الصادرة عن ھیئة السوق المالیة والئحة حوكمة 26/12/1420

الشركة ومعاییر الترشیح لعضویة مجلس  الشركات الصادرة عن ھیئة السوق المالیة والئحة حوكمة
والمعتمدة بقرار الجمعیة العامة غیر  اإلدارة والمعدة من قبل لجنة الترشیحات والمكافأت بالشركة

  .م17/4/2013العادیة الثانیة بتاریخ 
  وكانت ضوابط الترشیح كما یلي:

 أوالً: إخطار الترشیح
  أن یتضمن إخطار الترشیح ما یلي: یجب

 مرشح وسیرتھ الذاتیة ومؤھالتھ وخبراتھ في مجال أعمال الشركة.تعریف بال -1

 بیان بعدد وتاریخ مجالس إدارات الشركات المساھمة التي سبق لھ تولي عضویتھا. -2

 بیان بعدد الشركات المساھمة التي الزال یتولى عضویتھا. -3

شبیھھ بأعمال  بیان بالشركات أو المؤسسات التي یشترك في إدارتھا أو ملكیتھا وتمارس أعمال -4
 الشركة.

إذا كان المرشح قد سبق لھ شغل عضویة مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت (بدجت  -5
ً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فیھا  السعودیة) فیجب علیھ أن یرفق بإخطار الترشیح بیانا

 عضویة المجلس متضمناً المعلومات التالیة:

دارة التي تمت خالل كل سنة من سنوات الدورة وعدد االجتماعات التي عدد اجتماعات مجلس اإل  - أ
 حضرھا العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع االجتماعات.

  أسماء اللجان الدائمة التي شارك فیھا العضو وعدد االجتماعات التي عقدتھا كل لجنة من تلك اللجان   - ب
رھا ونسبة حضوره إلى مجموع خالل كل سنة من سنوات الدورة وعدد االجتماعات التي حض

  االجتماعات.
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  ملخص النتائج المالیة التي حققتھا الشركة خالل كل سنة من سنوات الدورة.     -ج
) والذي یمكن الحصول علیھ من موقع ھیئة السوق المالیة 3تعبئة نموذج ھیئة السوق المالیة رقم (     - د

  ).www.cma.org.saااللكتروني: (

 یجب أال یشغل المرشح عضویة مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساھمة في وقت واحد. -6

یجب أن ال یكون للمرشح أي مصلحة أو أن یشترك في أي عمل من شأنھ منافسة الشركة في  -7
شركة  ) من نظام الشركات وأن ال یقوم بأي عمل تنفیذي في70نشاطھا الرئیسي حسب نص المادة (

 منافسة لنشاط الشركة.

یرفق مع طلب الترشیح صورة واضحة من بطاقة األحوال لألفراد والسجل التجاري للشركات  -8
  والمؤسسات وأرقام االتصال الخاصة بالمرشح.

سیاسات الترشیح لعضویة مجلس إدارة الشركة والمعدة من قبل لجنة الترشیحات  ثانیاً:
  م17/4/2013غیر العادیة الثانیة بتاریخ یة العامة والمكافآت والمعتمدة بقرار الجمع

  أوالً اإلجراءات الخاصة بإعالن فتح باب الترشیح بالمجلس:
  خمسة وأربعین یوماً.أن یتم اإلعالن عن فتح باب الترشیح قبل موعد الجمعیة بمدة ال تقل عن 
 د الجرائد الواسعة االنتشار یجب أن یتم اإلعالن عن فتح باب الترشیح بموقع تداول أوالً ثم نشره بأح

 بالمركز الرئیسي للشركة.
  یوم عمل من تاریخ اإلعالن ولن تقبل األوراق المقدمة بعد  15أن تكون فترة تلقى أوراق المرشحین

 ذلك التاریخ.
  على لجنة الترشیحات دراسة األوراق المقدمة من المرشحین خالل مدة سبعة أیام عمل على األكثر

ن المقبولین والغیر مقبولین حیھا أوراق المرشحین وإعداد تقریر شامل عن المرشمن تاریخ استالم
 واسباب الرفض.

   على أن تكون یوم على االقل للوزارة  15تسلم الشركة مستندات الترشیح قبل انعقاد الجمعیة بـ
  . یوم على األقل 15قبل الجمعیة بـ  نسخة متاحة للمساھمین بالشركةھناك 

ً ثا  سات الخاصة بمعاییر الترشیح والعضویة بمجلس اإلدارة: السیالثا
  یجب أن یعین بالمجلس عدد كاف من األعضاء ذوي الخبرة بمجال النشاط الرئیسي للشركة عالوة

 على خبرتھم العامة السابقة من واقع سیرتھم الذاتیة.

 .أن یكون المرشح لعضویة المجلس حسن السیر والسمعة 
 المستقلین عن عضوین أو ثلث أعضاء المجلس أیھما أكثر. أال یقل عدد أعضاء المجلس 
 .غالبیة األعضاء یجب أن یكونوا غیر تنفیذیین 

  أن یكون من مساھمي الشركة ویمتلك على األقل لعدد األسھم المطلوبة كأسھم تأھیل لعضویة
 سھم). 1000المجلس طبقا للقواعد النظامیة (

 شركات.5اھمة سعودیة اخرى عن (أال تزید عضویتھ بمجالس إدارات شركات مس ( 
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 .أال یكون عضواً بمجلس إدارة شركة مساھمة منافسة أو تعمل بنفس مجال الشركة الرئیسي  
  أال یكون المرشح قد سبق أن صدر ضده  أحكام قضائیة في إحدى الجرائم المخلة بالشرف  أو

 األمانة.

 .أال یكون المرشح قد سبق الحكم علیھ باالفالس 
 عضواً بمجلس إدارة شركة مساھمة تم وضعھا تحت الحراسة القضائیة أو تمت تصفیتھا  أال یكون

 القسریة أثناء فترة عضویتھ بھا أو شركة تضامن أثناء فترة شراكتھ فیھا.

  أال یكون قد سبق صدور حكم قضائي ضده أو ضد اي شركة شغل فیھا منصب عضو مجلس اإلدارة
 ل أو الغش أو مخالفة أنظمة الشركات أو غسل األموال.وقت ارتكاب المخالفة بسبب االحتیا

  اال یكون قد سبق صدور حكم قضائي ضده بالمسؤلیة المدنیة بشأن تأسیس أو إدارة أي شركة أو
 منشأة غیر مسجلة بسبب غش أو فعل مسئ أو إساءة سلوك تجاه الشركة أو تجاه اي من أعضائھا.

  لشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة أو التصرف أال یكون قد سبق الحكم ضده بعدم أھلیتھ
 إلدارة أو تسییر إدارة أي شركة.

  أال یكون قد سبق رفض قبول أو تجدید عضویتھ في أي ھیئة مھنیة أو مؤسسة أو جمعیة أو سوق  
مالیة في أي مكان أو أال یكون قد سبق فرض علیھ قیود وإجراءات تأدیبیة أو سحب عضویتھ من 

 ھا أو من سوق مالیة.أي ھیئة ینتمي إلی

  إذا كان لھ مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في أیة عقود مع الشركة أو إحدى شركاتھا التابعة علیھ
ً بالحصول على ترخیص باستمرار  تقدیم إقرار بھذه العقود لعرضھا على الجمعیة وااللتزام سنویا

  إذا كان ھو صاحب أفضل العروض ھذه العقود باستثناء االعمال التي تتم عن طریق المنافسة العامة
  
  

) ثمانیة مرشحین برغباتھم في الترشح لعضویة المجلس لدورتھ الثالثة والتي 8وقد تقدم عدد (
تقدم منھم كافة أعضاء مجلس اإلدارة بتشكیلھ بدورتھ السابقة  حیث م21/6/2015بدأت في 
  ) سبعة أعضاء باإلضافة إلى مرشح آخر.7وعددھم (
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  لمن تقدموا بأوراق ترشیحھم لمجلس اإلدارةوالتالي بیان مختصر 

  
 مالحظات اسم المرشح م
 رئیس مجلس اإلدارة بالدورة الثانیة عبد اإللھ عبد هللا محمود زاھد-1
 عضو مستقل بالمجلس بالدورة الثانیة عبد الرحمن خالد عبد هللا الدبل-2
بالمجلس بالدورة الثانیة عضو غیر تنفیذي فھد یوسف محمود زاھد-3  
 عضو مستقل بالمجلس بالدورة الثانیة أسامھ سعد محمد الحداد-4
 عضو غیر تنفیذي بالمجلس بالدورة الثانیة باسم عبد هللا عبد الرحمن عالم-5
 عضو غیر تنفیذي بالمجلس بالدورة الثانیة وفاء ھاشم یوسف زواوي-6
ستقل بالدورة الثانیةعضو م خالد عبد هللا خالد الدبل-7  
ممثل عن المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة -مرشح جدید سلطان بن محمد بن أحمد السلیمان-8  
  
  

  وفیما یلي بیان تفصیلي عن مؤھالت كل مرشح:
  

 عبد اإللھ عبد هللا محمود زاھداألســـــــــــــــــــم:
 سعودي الجــــــــنـسیــــــة:
 رجل أعمال المـــــھــــنــــــــة:
م.1976عام  –أمریكا  كلیفورنیا جامعةبكالریوس وماجیستیر تخطیط المدن  المؤھالت العلمیة:  
مؤسس و رئیس مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت (بدجت السعودیة) ـــ   الخـبرات العمـلیة:

ً رئیس لجنة تأجیر السیارات بالغرفة التجاریة بجدة ساب عضو لجنة التخطیط األمریكیة  - قا
 عام تأسیسھا منذ المحدودة للنقلیات الراسخة الجذور لشركة المدیرین مجلس رئیسسابقاً. 
 على البضائع نقل ومركبات والفانات الشاحنات تأجیر بمجال تعمل شركة وھي م2012
شركة تابعة.علماً بأنھا .والمستودعات المخازن وتشغیل إدارة على عالوة البریة الطرق  

 مؤسس و رئیس مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت (بدجت السعودیة) -1 الخبرة في مجال أعمال الشركة:

 رئیس لجنة تأجیر السیارات بالغرفة التجاریة بجدة سابقاً.-2

رئیس مجلس المدیرین لشركة الجذور الراسخة للنقلیات المحدودة (شركة تابعة) تعمل -3
  شاحنات النقل الثقیل والخفیف.تأجیر ل بمجا

عضویة الشركات المساھمة 
 األخرى:

 ال یوجد

الشركات التي اشترك في 
عضویتھا وتمارس أعمال 

منافسة:

ال یوجد
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 عبد الرحمن خالد عبد هللا الدبل األســـــــــــــــــــم:
 سعودي الجــــــــنـسیــــــة:
 رجل أعمال المـــــھــــنــــــــة:
الوالیات المتحدة  -م جامعة والیة فیریس میتشجان1979بكالریوس إدارة االقتصاد عام  المؤھالت العلمیة:

األمریكیة.
م جامعة الملك فھد للبترول والمعادن 1981إقتصادیات التمویل عام  - ماجیستیر إدارة األعمال

 بالمملكة العربیة السعودیة.
 مع وشراكة السقاالت نشاط المقاوالت قطاع – الدبل بي جي إس شركة إدارة مجلس رئیس 

 ).بریطانیا( المتحدة المملكة الدولیة بي جي إس
 والصناعات والغاز النفط قطاع – المحدودة للخدمات العربیة جاز شركة إدارة مجلس رئیس

 .القطاع مشاریع وتنفیذ تجاري خدمي نشاط البتروكیماویة
 والصناعات والغاز النفط قطاع -  السعودیة العربیة مسونجسا شركة إدارة مجلس رئیس

 .القطاع مشاریع وتنفیذ ھندسي خدمي نشاط البتروكیماویة
 وتقدیم وتورید تصنیع – السعودیة العربیة بورجمان إیجل شركة إدارة مجلس رئیس

 . المیكانیكیة الخدمات
 مابعد خدمات  – محدودةال للخدمات السعودیة العربیة یوكوجاوا شركة إدارة مجلس عضو
 .العالمیة یوكوجاوا من التحكم وأنظمة لمنتجات والتدریب البیع

 البیع مابعد خدمات -  المحدودة السعودیة العربیة فیكتور جاز شركة إدارة مجلس رئیس
 .العالمیة تك إنفو فیكتور من التحكم وأنظمة لمنتجات والتدریب

 وكذلك  التحكم أجھزة وتجمیع تصنیع - سعودیةال العربیة برودنت شركة إدارة مجلس رئیس
 .والتدریب البیع مابعد خدمات
 وخدمات والمعامل المختبرات – السعودیة العربیة آر سي تي شركة إدارة مجلس رئیس

 .الجودة بمعاییر واإللتزام المواصفات مطابقة من والتحقق الفحص
 صیانة خدمات – سعودیةال العربیة للخدمات إلیوت إس إف شركة إدارة مجلس رئیس

 .الھوائیة المضخات
 . الھوائیة المضخات تصنیع – السعودیة العربیة إلیوت إس إف شركة إدارة مجلس رئیس
 مابعد خدمات – السعودیة العربیة للخدمات إنسترومیت إلیستر شركة إدارة مجلس رئیس
 . القیاس ألجھزة البیع

  التدفق ألجھزة البیع مابعد خدمات – یةالدول كومبوننت فلوید شركة إدارة مجلس رئیس
 التطویر العقاري. –رئیس مجلس إدارة شركة أساس األجیال العقاریة 

 مطاعم وتوریدات غذائیة. –عضو مجلس اإلدارة التنفیذي سلسلة مجموعة مطاعم كبانا 
 قطاع النقل. –عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت (بدجت) 

 قطاع الصحة. –ارة شركة مجمع الفارابي الطبي رئیس مجلس إد
 قطاع التأمین . –رئیس مجلس إدارة الشركة األولى للتأمین وإعادة التأمین 

 توریدات غذائیة. –الشریك التنفیذي لشركة الحلویات السویسریة 
 النقل البحري وخدماتھ . –الشریك التنفیذي لشركة  السفن والخدمات البحریة 

 قطاع المقاوالت والتطویر العقاري . –رة شركة معمار الشرقیة رئیس مجلس إدا
 عضو مجلس إدارة الشركة الخلیجیة لخدمات الطائرات العمودیة.

 
  

  عاماً. 20شریك بالشركة المتحدة الدولیة للمواصالت (بدجت السعودیة)  منذ أكثر من  الخبرة في مجال أعمال الشركة:
عضویة الشركات المساھمة 

 األخرى:
 ال یوجد

الشركات التي اشترك في عضویتھا 
 وتمارس أعمال منافسة:

 ال یوجد
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  فھد یوسف محمود زاھد  األســـــــــــــــــــم:
  سعودي  الجــــــــنـسیــــــة:
  رجل أعمال  المـــــھــــنــــــــة:
الوالیات المتحدة  -رنیابكالریوس علوم تخصص إدارة أعمال جامعة ویتیر كالیفو  المؤھالت العلمیة:

  م).1972األمریكیة (
  رئیس مجلس المدیرین والرئیس التنفیذي لشركات:  الخـبرات العمـلیة:

 الزاھد الصناعیة المحدودة. -1
 الحلول البدیلة للطاقة المحدودة. -2
 الزاھد للتجارة والتنمیة العقاریة المحدودة. -3
 ألبرت كورت المحدودة. -4

  ب الرئیس التنفیذي لشركات:نائب رئیس مجلس المدیرین ونائ
 .الزاھد للتراكتورات والمعدات الثقیلة المحدودة 
 .مجموعة الزاھد القابضة  

  م وحتى تاریخھ.2007عضو مجلس إدارة بالشركة خالل الفترة من   الخبرة في مجال أعمال الشركة:
  ال یوجد  عضویة الشركات المساھمة األخرى:

الشركات التي اشترك في عضویتھا 
  ارس أعمال منافسة:وتم

  ال یوجد

  
  
  

 أسامھ سعد محمد الحداد األســـــــــــــــــــم:
 سعودي الجــــــــنـسیــــــة:
 رجل أعمال المـــــھــــنــــــــة:
بكالریوس محاسبة وإدارة أعمال جامعة القاھرة بجمھوریة مصر العربیة عام  المؤھالت العلمیة:

م2001مال جامعة لندن إلدارة األعمال عام ماجیستیر إدارة أع -م1983  
حتى تاریخھ عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت. 1/2007 الخـبرات العمـلیة:

حتى تاریخھ المدیر العام لشركة ھادیة عبد اللطیف جمیل المحدودة. 1/1/2001 
تثمارات الدولیة م نائب الرئیس التنفیذي لشؤون العقار واالس12/2001 – 9/1992

بمجموعة عبد اللطیف جمیل.
رئیس مجلس اإلدارة , نائب الرئیس ومحلل عقاري بشركة  8/1992 - 9/1986

جیمونت العقاریة في نیویورك الوالیات المتحدة األمریكیة.
متدرب إداري شركة جمیل المحدودة في لندن المملكة المتحدة. 9/1986 – 1/1986
م مبیعات التجزئة بالشركة المتحدة لمنتجات مدیر قس 12/1985 - 5/1985

 التكنولوجیا.
م وحتى تاریخھ2007عضو مجلس إدارة بالشركة خالل الفترة من  الخبرة في مجال أعمال الشركة:  

 ال یوجد عضویة الشركات المساھمة األخرى:
الشركات التي اشترك في عضویتھا 

 وتمارس أعمال منافسة:
 ال یوجد
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  باسم عبد هللا عبد الرحمن عالم  ـــــــــــــــــم:األســ
  سعودي  الجــــــــنـسیــــــة:
  محامي ومستشار قانوني  المـــــھــــنــــــــة:
  م1988واشنطن  - الجامعة األمریكیة -بكالریوس علوم سیاسیة  المؤھالت العلمیة:

  م1992لقانونكلیة واشنطن ل - الجامعة األمریكیة- دكتوراه في فقھ القانون
  .1992امتحان قواعد مزاولة المھنة ومیثاق شرفھا في مارس 

  م1994 - الماجیستیر في القانون كلیة ھارفارد للقانون
زمیل باحث مركز الدراسات اإلسالمیة جامعة اوكسفورد بین عامي 

  م1994/1995
ترخیص مزاولة مھنة االستشارات القانونیة والمحاماة من وزارة العدل عام 

ترخیص مزاولة مھنة الترجمة القانونیة من الغرفة التجاریة و م2002
  م2002الصناعیة بجدة عام 

  م2004عضو قائمة المحكمین المعتمدین من وزارة العدل السعودیة عام 
) أضخم BIM Birlesik Magazalar Anonimعضومجلس إدارة شركة (

  م.2006-م204شركة للمستھلكات الغذائیة بتركیا من 
الشریك التنفیذي في مكتب د. باسم عبد هللا عالم ومشاركوه لالستشارات   ات العمـلیة:الخـبر

  م وحتى تاریخھ.1995القانونیة والمحاماه منذ عام 
مدیر رابطة مكتب العالم االسالمي للمملكة المتحدة وجمھوریة إیرلندا 

  م.94/1995
  /.91/1994نائب رئیس مؤسسة طیبة الخیریة العالمیة 

العمل و م1994- محامي دولي في برنامج المحامیین الدولیین أمریكاالعمل ك
نائب مدیر مكتب رابطة العالم و م.1991/1992 –بمكتب محاماه بأمریكا 

  م.90/1992اإلسالمي لمكتب األمم المتحدة والوالیات المتحدة األمریكیة 
  م وحتى تاریخھ.2007من عضو مجلس إدارة بالشركة خالل الفترة   الخبرة في مجال أعمال الشركة:

  ال یوجد  عضویة الشركات المساھمة األخرى:
الشركات التي اشترك في عضویتھا وتمارس 

  أعمال منافسة:
  ال یوجد

 

  وفاء ھاشم یوسف زواوي  األســـــــــــــــــــم:
  سعودي  الجــــــــنـسیــــــة:
  موظف أھلي  المـــــھــــنــــــــة:
بكالریوس علوم تخصص ھندسة كھربائیة الكترونیة جامعة والیة كالیفورنیا   المؤھالت العلمیة:

  م).1980الوالیات المتحدة األمریكیة ( - (شیكو)
 م.2013مدیر عام مجموعة شركات الزاھد اعتباراً من   الخـبرات العمـلیة:

 م.2001مدیر عام اإلدارة في مجموعة شركات الزاھد منذ عام 
م 2000م إلى 1989ت والسیارات في مجموعة الزاھد من مدیر عام قطاع الشاحنا

وكانت الشركة تمثل خاللھا وكاالت حصریة لكل من شاحانات فولفو وسیارات 
 وباصات دایو وشاحنات وباصات دایو وغیرھا.

  :لشركات المدیرین مجلس رئیس
 شركة بین مختلطة شركة وھي ، المحدودة والشاحنات السیارات لصناعة العربیة

 الشاحنات بتجمیع تقوم للتراكتورات الزاھد وشركة السویدیة للشاحنات وفولف
 واألصول الممتلكات إدارةو .السعودیة العربیة بالمملكة فولفو نوع من التجاریة
  .متكاملة مساندة خدمات لعمالئھا تقدم صیانة شركة وھي ، المحدودة

  م وحتى تاریخھ.2007الل الفترة من عضو مجلس إدارة بالشركة خ  الخبرة في مجال أعمال الشركة:
  ال یوجد  عضویة الشركات المساھمة األخرى:

الشركات التي اشترك في عضویتھا 
  وتمارس أعمال منافسة:

  ال یوجد
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  خالد عبد هللا خالد الدبل  األســـــــــــــــــــم:
  سعودي  الجــــــــنـسیــــــة:
  موظف أھلي  المـــــھــــنــــــــة:

 األمریكیة المتحدة الوالیات –  كالیفورنیا جامعة) مالیة إدارة(  أعمال إدارة ماجستیر  مؤھالت العلمیة:ال
                                             م 2005 –

 المتحدة الوالیات –  كالیفورنیا جامعة الھندسة كلیة- كیمیائیة  ھندسة بكالوریوس
  م 2003 – األمریكیة

  شریك بشركة الدبل المحدودة وتعمل بمجال العقارات والتجارة والمقاوالت.  لعمـلیة:الخـبرات ا
  مدیر مصنع الدبل للسقاالت المعدنیة

شریك/ مدیر التطویر اإلقلیمي بشركة إس جي بي الدبل المحدودة وتعمل بمجال 
  تصنیع وتجارة السقاالت المعدنیة.

مجال الخدمات الھندسیة وتجھیزات شریك والمدیر العام بشركة ھرم الطاقة وتعمل ب
  لمشاریع النفط والغاز والبتروكیماویات والتحلیة.

رئیس مجلس إدارة شركة أكد القابضة وتعمل بمجال تجارة العقارات واألراضي 
  وتأجیر واستثمار في السندات واألوراق المالیة.

  م حتى تاریخھ.2012عضو مجلس إدارة بالشركة منذ عام   الخبرة في مجال أعمال الشركة:
  یوجد ال  عضویة الشركات المساھمة األخرى:

الشركات التي اشترك في عضویتھا 
  وتمارس أعمال منافسة:

  یوجد ال

  

  سلطان بن محمد أحمد السلیمان  األســـــــــــــــــــم:
  سعودي  الجــــــــنـسیــــــة:
  موظف حكومي  المـــــھــــنــــــــة:
  بكالریوس في الھندسة المیكانیكیة كلیة الھندسة جامعة الملك سعود الریاض. 1996  :المؤھالت العلمیة

ماجیستیر في الھندسة المیكانیكیة كلیة الھندسة جامعة أولد دیمنیون والیة  2002
  الوالیات المتحدة األمریكیة. -فیرجینیا
ند إدارة مالیة كلیة التجارة جامعة كوینزال –م ماجیستیر إدارة أعمال 2009

  استرالیا –للتكنولوجیا برزبن 
م دكتوراه في إدارة المشاریع كلیة الھندسة جامعة كوینزالند للتكنولوجیا برزبن 2014

  استرالیا
  م دورة تدریبیة في مصانع مضخات غرانفوس في كال من فنلندا الدنمارك دبي.2004
الھندسیة الغرفة  م: دورة تدریبیة في انتقال الحرارة وأثره على المباني اللجنة1997

  التجاریة الریاض.
  حتى اآلن: عضو في لجنة المھندسیین السعودیین 1991

اإلدارة العامة للمتلكات  - م وحتى تاریخھ: المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة1996  الخـبرات العمـلیة:
  العقاریة إدارة المشاریع العقاریة مھندس مشروع.

شركة الجبیل المتحدة للبتروكیماویات  م عضو مجلس إدارة في2007- 2004
  (المتحدة) إحدى شركات سابك 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الخبرة في مجال أعمال الشركة:
  ال یوجد  عضویة الشركات المساھمة األخرى:

الشركات التي اشترك في عضویتھا 
  وتمارس أعمال منافسة:

  یوجد ال
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  :بیان بعدد األصوات التي حصل علیھا كل مرشح

  لالجتماع الثاني %47 بنسبة حضور تبلغ  صوت 19,144,764تماع بلغ عدد األصوات الممثلة في االج 
  وقد تم التصویت بطریقة التصویت التراكمي

  

النسبة إلجمالي  عدد االصوات  اسم المرشح  م
  رأس المال 

النسبة إلجمالي
  الحضور أصوات

  %15  %7.09  2,886,474  عبد اإللھ عبد هللا محمود زاھد -1

  %12.6  %5.93  2,413,019  عبد الرحمن خالد عبد هللا الدبل -2

  %12.7  %5.99  2,438,798  فــھـــد یـــوســـف محمود زاھد -3

  %11.6  %5.43  2,211,731  أســامــھ سـعــد مـحـمـد الـحـداد -4

  %12.5  %5.87  2,388,798  د الرحمن عالمباسم عبد هللا عب -5

  %12.7  %5.99  2,438,798  وفــاء ھــاشـم یـوسـف زواوي -6

  %12  %5.61  2,282,799  خــالــد عـبد هللا خـالـد الـدبـل -7

  %10.9  % 5.12  2,084,347 سلطان بن محمد بن أحمد السلیمان -8

  
ع على عاتقھ رسم استراتیجیات وخطط الشركة وطبقاً للنظام األساسي للشركة فإن مجلس اإلدارة یق

وتقییم أداء الشركة  األعمالالمستقبلیة والسیاسات العامة واألھداف المالیة واعتمادھا ومراقبة إدارة 
بجانب التأكد من التزام الشركة بالقوانین واللوائح  واإلدارة العلیا وحمایة ورعایة مصالح المساھمین

  غیر والجھات الحكومیة والھیئات المختلفة.وتمثیلھا في عالقتھا مع ال
 م2015-6- 20بتاریخ  انتھتوالتي  بتشكیل أعضاء مجلس اإلدارة بدورتھ الثانیةوفیما یلي بیان      2- أ- 13

ً بأنھ لم یتغیر  م وتصنیف أعضائھ2015-6-21وبدایة الدورة الثالثة والتي بدأت بتاریخ  علما
  :ج التصویت بالجمعیة العمومیةتشكیل المجلس بالدورتین طبقاً لنتائ

  تعریف موجز بالمؤھالت  تصنیف العضویة  اسم العضو  م
رئیس مجلس إلدارة   عبد اإللھ عبد هللا زاھد  1

  (تنفیذي)
جامعة  بكالریوس وماجیستیر تخطیط المدن

عام  – األمریكیة الوالیات المتحدة -كالیفورنیا
م.رئیس لجنة تأجیر السیارات بالغرفة 1976
ً التجار عضو لجنة التخطیط  -یة بجدة سابقا

  األمریكیة سابقاً.
م جامعة 1979بكالریوس إدارة االقتصاد عام   مستقل عبد الرحمن خالد عبد هللا الدبل  2

الوالیات المتحدة  -والیة فیریس میتشجان
إقتصادیات  -ماجیستیر إدارة األعمال األمریكیة.

م جامعة الملك فھد للبترول 1981التمویل عام 
والمعادن بالمملكة العربیة السعودیة.یشغل منصب 

رئیس مجلس إدارة شركة إس جي بي الدبل 
  المحدودة.
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  تعریف موجز بالمؤھالت  تصنیف العضویة  اسم العضو  م
بكالریوس علوم تخصص إدارة أعمال جامعة   غیر تنفیذي  فھد یوسف محمود زاھد  3

 الوالیات المتحدة األمریكیة -ویتیر كالیفورنیا
م).یشغل منصب نائب الرئیس التنفیذي 1972(

  لمجموعة الزاھد القابضة
بكالریوس محاسبة وإدارة أعمال جامعة القاھرة   مستقل  أسامھ سعد محمد الحداد  4

ماجیستیر  -م1983بجمھوریة مصر العربیة عام 
إدارة أعمال جامعة لندن إلدارة األعمال عام 

یا عبد م المدیر العام بمجموعة شركات ھاد2001
  اللطیف جمیل

 -الجامعة األمریكیة - بكالریوس علوم سیاسیة  غیر تنفیذي باسم عبد هللا عبد الرحمن عالم  5
الجامعة -م دكتوراه في فقھ القانون1988واشنطن 
م 1992كلیة واشنطن للقانون  -األمریكیة

 - ماجیستیر في القانون كلیة ھارفارد للقانون
د. باسم عبد  م الشریك التنفیذي في مكتب1994

هللا عالم ومشاركوه لالستشارات القانونیة 
  .والمحاماه

بكالریوس علوم تخصص ھندسة كھربائیة   غیر تنفیذي  وفاء ھاشم یوسف زواوي  6
 -الكترونیة جامعة والیة كالیفورنیا (شیكو)

م). مدیر عام 1980الوالیات المتحدة األمریكیة (
  اإلدارة في مجموعة شركات الزاھد.

لد عبد هللا خالد الدبلخا  7 ماجیستیر  -م)2003بكالریوس ھندسة كیمائیة ( مستقل 
  م)2005إدارة أعمال (

  .) اجتماعات5عدد ( م2015مجلس اإلدارة خالل العام المالي  وقد عقد
    م2015سجل الحضور ألعضاء مجلس اإلدارة لعام وفیما یلي  3-أ- 13

   م2015ل عام تاریخ اجتماعات مجلس اإلدارة خال  اسم العضو  م
  ) اجتماعات5(

عدد مرات 
  الحضور

19/1/
  م2015

16/4/
  م2015

    م19/10/2015  م15/7/2015  م23/4/2015

عبد اإللھ عبد هللا  1
  زاھد

√  √  √  √  √  5  

فھد یوسف محمود   2
  زاھد

  ــــــــ  ×  ×  ×  ×  ×

عبد الرحمن خالد   3
  الدبل

×  ×  ×  √  √  2  

  3  √  ×  √  ×  √  أسامھ سعد الحداد  4

  5  √  √  √  √  √  وفاء ھاشم زواوي  5

  5  √  √  √  √  √  باسم عبد هللا عالم  6

  3  ×  × √  √  √  خالد عبد هللا الدبل  7
وال یشغل أي من أعضاء مجلس اإلدارة بشركة بدجت السعودیة عضویة مجلس إدارة شركة 

  مساھمة أخرى.
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  ب_ لجان مجلس اإلدارة:- 13

  والمكافآت. اتجعة ولجنة الترشیحالمراھما لجنة  فرعیتینلمجلس اإلدارة لجنتین 
  أوال: لجنة المراجعة:

ومن  من غیر اعضاء مجلس اإلدارة التنفیذیین) أعضاء جمیعھم 4تتكون لجنة المراجعة من عدد(
) اجتماعات 4م عدد (2015مختص بالشؤن المالیة والمحاسبیة. وقد عقدت اللجنة خالل عام  بینھم

في الرقابة الداخلیة واالشراف على عملیات المراجعة الداخلیة  وكفاءة أنظمة وذلك للتأكد من فاعلیة
  الشركة والتحقق من تنفیذ المھام واألعمال التي حددھا مجلس اإلدارة.

 وقامت اللجنة بالمھام التالیة: 
  بشأن توصیات مجلس اإلدارة لتقاریر عنھ  رفعالتأكد من نظام الرقابة الداخلیة بعد دراستھ وتم و

 أنھ.اللجنة في ش
  تم دراسة تقاریر المراجعة الداخلیة ومتابعة تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة عن أیة مالحظات وردت

 فیھا.
  لمراجعة حسابات الشركة الربع كمراجع خارجي للشركة  أرنیست أند یونجالتوصیة بتعیین مكتب

للمساھمین والتي وافق علیھا مجلس اإلدارة والجمعیة العامة  م2015لعام  سنویة والختامیة
وتم التأكید من قبل اللجنة على استقاللیة المكتب المذكور وال یوجد ما ینافي استقاللیتھ باجتماعھا 

ً  396بمبلغ  وتمت الموافقة علیھا أتعاب المكتببعن الشركة وتمت التوصیة   .ألف لایر سنویا
 الختامیة باالشتراك معھالقوائم المالیة الربع السنویة و متابعة أعمال المراجع الخارجي ومراجعة. 
 م واعتمادھا 2016لعام آرنیست أند یونج  تم دراسة خطة المراجعة مع مكتب المراجع الخارجي

 .من قبل اللجنة
  دراسة القوائم المالیة األولیة والسنویة ومالحظات المحاسب القانوني علیھا إن وجدت.تم 
 .تم دراسة واعتماد السیاسات المحاسبیة المتبعة 
  خطة المراجعة واعتمادھا بالتنسیق مع إدارة المراجعة الداخلیة وتقریر بالمخاطر المتوقعة دراسة

 وعمل حصر بھا.
  لمجلس اإلدارة فضلھا وأكثرھا خبرة بالسوقأعمل حصر بمكاتب المراجعة الخارجیة وترشیح 

(مكتب  وذلك لیتم تعیین أحد ھذه المكاتب من قبل الجمعیة العامة حیث أن مكتب كي بي إم جي
ً لتعمیم 14/4/2015كمل عامھ الخامس مع الشركة في قد أ المراجعة السابق) م وبالتالي وطبقا

ھـ والقرار الوزاري 15/10/1429وتاریخ  222/400/9/5805وزارة التجارة والصناعة رقم 
ھـ القاضي بـضرورة أال تزید مدة المراجعة للشركات المساھمة 8/8/1429/ق وتاریخ 266رقم 
. وحیث أنھ قد تم تعیین مكتب كي بي إم یقوم بھا مكتب المراجعة عن خمس سنوات متصلةالتي 

الجمعیة العامة العادیة الثالثة بتاریخ كمراجع خارجي للشركة بموجب قرار جي الفوازن والسدحان
ً م 14/4/2010 قد م ف14/4/2015 يكمل عامھ الخامس فقد أوحیث أنھ بذلك  وتم التجدید لھ سنویا
الجمعة  بناًء على قرار مراجعة خارجي جدید للشركة  آرنیست أند یونج كمتب عیین مكتبت تم 

م وطبقاً لتوصیة لجنة المراجعة والمعتمدة من قبل مجلس 23/4/2015التي اجتمعت بتاریخ العامة 
م وحتى تاریخ انعقاد الجمعیة 1/4/2015لمراجعة حسابات الشركة خالل الفترة من اإلدارة وذلك 

 م بإذن هللا تعالى.2016مة التالیة والتي ستنعقد في عام العا
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  دراسة خطط التحول من معاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة والمطبقة
وذلك طبقاً لتعمیم ھیئة السوق  بیة الدولیة)سمعاییر المحاال(حالیاً إلى معاییر التقاریر المالیة الدولیة 

م بناًء على كتاب األمین العام للھیئة العامة السعودیة 25/3/2014) وتاریخ 4/2978(المالیة رقم 
والمتضمن أن مجلس  م11/2/2014) وتاریخ 2014/4579رقم (صادر/ للمحاسبین القانونیین

باجتماعھ السابع للدورة السابعة بتاریخ  إدارة الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین أقر
ق المعاییر المحاسبیة الدولیة دفعة واحدة بعد استكمال اعتمادھا من الھیئة بتطبی م18/7/2013

م. 1/1/2017السعودیة للمحاسبین القانونیین على القوائم المالیة المعدة عن فترات مالیة تبدأ في 
ً لمعاییر المحاسبیة 2017مما یعني أن القوائم المالیة للربع األول من عام  م سیتم إعدادھا وفقا

 لیة المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. الدو
) الفوزان والسدحان لوضع خطة لضمان KPMGوبناًء علیھ قامت الشركة بالتعاقد مع مكتب (

م وإعداد القوائم المالیة المقارنة 2017نجاح مشروع التحول إلى التقاریر المالیة الدولیة بدایة من 
ُ لھذه المعا2016لعام  ییر. وقد قامت لجنة المراجعة بالشركة بالمتابعة والمستمرة لھذا م وفقا

المشروع وتلقي التقاریر الدوریة عن سیر التنفیذ ووضع التصور العام لخطة التحول مع مكتب 
)KPMG م.21/9/2015الخطة لمعالي رئیس ھیئة السوق المالیة بتاریخ ) وتم إرسال  
  

االجتماعات خالل عام  أسماء أعضائھا ورئیسھا وعددووفیما یلي بیان بتشكیل لجنة المراجعة 
مع مالحظة استمرار اللجنة بنفس تكشیلھا السابق بدورة المجلس  م وملخص ألبرز المھام2015

م وذلك بناًء على قرار مجلس اإلدارة باجتماعھ في 21/6/2015الجدیدة والتي بدأت في 
  م.20/6/2018لیة للمجلس في وتنتھي مدتھا بتاریخ نھایة الدورة الحا م23/4/2015

  
  

/عدد مرات الحضور  المنصب  اسم العضو  م
االجتماعات خالل عام 

   )4م (2015

  لمھام اللجنة ألھم ملخص

  أ/ عبد الرحمن خالد الدبل  1
  (عضو مجلس إدارة مستقل)

اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلیة في الشركة من أجل التحقق من   4/4 رئیس اللجنة
تھا في تنفیذ األعمال والمھمات التي حددھا لھا مجلس مدى فاعلی

 اإلدارة.
دراسة نظام الرقابة الداخلیة ووضع تقریر مكتوب عن رأیھا وتوصیاتھا 

 في شأنھ.
دراسة تقاریر المراجعة الداخلیة ومتابعة تنفیذ االجراءات التصحیحیة 

 للملحوظات الواردة فیھا.
بین القانونیین وفصلھم وتحدید التوصیة لمجلس اإلدارة بتعیین المحاس

 أتعابھم ویراعى عند التوصیة بالتعیین التأكد من استقاللیتھم.
متابعة أعمال المحاسبین القانونیین واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال 

 المراجعة التي یكلفون بھا أثناء قیامھم بأعمال المراجعة.
 حوظاتھا علیھا.دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء مل

دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالیة ومتابعة ما تم 
 في شأنھا.

دراسة القوائم المالیة األولیة والسنویة قبل عرضھا على مجلس اإلدارة 
 وإبداء الرأي والتوصیة في شأنھا.

دراسة السیاسات المحاسبیة المتبعة وإبداء الرأي والتوصیة لمجلس 
  في شأنھا اإلدارة

  باسم عبد هللا عالم د/  2
  )غیر تنفیذي(عضو مجلس إدارة 

  4/4  عضواً

  أ/ مفضل عباس علي  3
  (لیس عضواً بمجلس اإلدارة)

  4/4  عضواً

  محمد إلیاس مؤمنأ/   4
  (لیس عضواً بمجلس اإلدارة)

  4/4  عضواً
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  عات.) اجتما4م عدد (2015سجل حضور أعضاء لجنة المراجعة الجتماعات عام 

عدد مرات   م2014خالل عام  لجنة المراجعةتاریخ اجتماعات   اسم العضو  م
  رالحضو
  

 م19/10/2015 م15/7/2015  م16/4/2014 م19/1/2015

عبد الرحمن خالد  1
  الدبل

√  √  √  √  4  

  4  √  √  √  √  باسم عبد هللا عالم  2
  4  √  √  √  √  مفضل عباس علي  3
  4  √  √  √  √  محمد إلیاس مؤمن  4

  
  لفاعلیة إجراءات الرقابة الداخلیة للشركة نتائج المراجعة السنویةا یلي أھم وفیم

العمالء الراغبین في والمستندات المطلوب تقدیمھا من  البیاناتبالحصول على ضرورة التزام موظفي المواقع  -1
ً استئجار السیارات لمدة قصیرة األجل نظراً لعدم التزام  السیارة أو  إعادةي العقد كالتأخیر فشروط منھم ب بعضا

 أو سرقتھا في بعض الحاالت.بعض محتویاتھا  إتالف
مستحقة للشركة عن المتابعة من قسم التحصیل بالشركة على العمالء المتأخرین في سداد المتأخرات ال استمرار -2

 .تأجیر السیارات
 .الصیانة  مراكزبلسیارات الناتجة عن الصیانة الدوریة لعملیة بیع قطع الغیار المستعملة  ضرورة ضبط وإحكام -3
 زیادة تكلفة صیانة السیارات نتیجة الزیادة في أسعار قطع الغیار الجدیدة. -4
ضرورة التأكید على موظفي المواقع من حفظ عقود العمالء بأماكن آمنھ ومخصصة لذلك لما لھذا اإلجراء من أھمیة  -5

 كبیرة في حفظ حقوق الشركة لدى الغیر.
صرف قطع الغیار من مستودعات الشركة وذلك لتالفي نسب العجز التي قد تزید عن  ضرورة ضبط وإدارة عملیات -6

 النسب المسوح بھا والمتعارف علیھا.

خل ورش الشركة لتالفي نسب العجز والتي عملیات صرف الزیوت من الخزانات المعدة لھا دا ضرورة التدقیق في - 7

 .قد تزید عن النسب المسموح بھا
  والترشیحات: لجنة المكافآت  ثانیاً:

عقدت لجنة الترشیحات والمكافآت خالل ھذا العام ثالثة اجتماعات بتشكیلین مختلفین وذلك نظراً 
م وانتھت معھ أعمال اللجنھ بتشكیلھا 20/6/2015النتھاء دورة مجلس اإلدارة الثانیة بتاریخ 

 للدورة مكافآتتعیین أعضاء لجنة الترشیحات والالسابق وبعد أن تم تشكیل مجلس اإلدارة تم 
م وتستمر في أعمالھا طوال فترة ھذه الدورة للمجلس والتي 21/6/2015الجدیدة والتي بدأت في 

  م20/6/2018ستنتھي في 
  وعلیھ فإن اللجنة بتشكیلھا السابق وقبل بدایة دورة المجلس الثالثة كانت مكونة من:

  عضواً أسامھ سعد الحــداد            رئیساً      األستاذ/       باسم عبد هللا عالم   / دكتورال

  عضواً اذ/ فواز عبد هللا دانش          األست
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وبعد أن تم إعادة تشكیلھا بموجب قرار مجلس اإلدارة بعد انتخاب أعضاءه للدورة الجدیدة أصبحت 
  تتكون من السادة:

  عبد الرحمن خالد الدبل    عضواً  الدكتور/ باسم عبد هللا عالم      رئیساً                      األستاذ/
       األستاذ/ فواز عبد هللا دانش      عضواً 

  اآلتي: م2015خالل عام   وقد كانت من أھم أعمال اللجنة
م والتأكد من استقاللیة األعضاء 2015ألعضاء مجلس اإلدارة خالل عام  صفة العضویة مراجعة - 1

 اء المجلس المستقلین.وااللتزام بالحد األدنى المطلوب ألعضالمستقلین 
 م.21/6/2015مراجعة إجراءات الترشح لعضویة مجلس اإلدارة بدورتھ الجدیدة والتي بدأت في  - 2
مراجعة السیرة الذاتیة لمن تقدموا بالترشیح للمجلس والمستندات المقدمة منھم والتأكد من مطابقتھا  - 3

 لسیاسات الترشح لعضویة المجلس المعدة سابقاً بمعرفة اللجنة.
راجعة المكافآت والتعویضات التي صرفت ألعضاء مجلس اإلدارة وبعض من كبار التنفیذیین م - 4

 وتقییمھا طبقاً لمعدالت األداء.
التوصیة للمجلس بدورتھ الجدیدة بالمكافآت والبدالت المستحقة لألعضاء طوال ھذه الدورة والتي  - 5

 السابقة.قرر المجلس وبناًء على توصیة اللجنة أن تظل كما ھي بالدورة 
  التأكد من صفة العضویة لكل عضو وبخاصة األعضاء المستقلین. - 6

  م2015عام بیان بتشكیل اللجنة ورئیسھا وعدد اجتماعتھا خالل والتالي 
  م20/6/2015أوالً: االجتماعات قبل نھایة دورة المجلس الثانیة في 

  
/ مرات الحضور  المنصب  اسم العضو  م

عدد االجتماعات 
)2(   

  مھام اللجنةملخص ألھم ل

 باسم عبد هللا عالم  1
(عضو مجلس إدارة 

  غیر تنفیذي)

رئیس 
  اللجنة

التوصیة لمجلس اإلدارة بالترشیح لعضویة المجلس وفقاً  -1  2/2
 لسیاسات ومعاییر تحددھا اللجنة.

المراجعة السنویة الحتیاجات المجلس من المھارات المناسبة  -2
 ویة.للعضویة وإعداد وصف للمؤھالت المطلوبة للعض

مراجعة ھیكل مجلس اإلدارة ورفع التوصیات في شأن  -3
 التغییرات التي یمكن إجراؤھا.

تحدید جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح معالجتھا  -4
 بما یتفق ومصلحة الشركة.

التأكد بشكل سنوي من استقاللیة األعضاء المستقلین وعدم  -5
 وجود تعارض مصالح.

افأت أعضاء مجلس وضع سیاسات واضحة لتعویضات ومك -6
  اإلدارة وكبار التنفیذیین.

 أسامھ سعد الحداد  2
(عضو مجلس إدارة 

  مستقل)

عضو 
  اللجنة

2/2  

 فواز عبد هللا دانش  3
(لیس عضواً بمجلس 

  اإلدارة)

عضو 
  اللجنة

2/2  
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  م21/6/2015لالجتماعات قبل لجنة الترشیحات سجل حضور أعضاء 
 لجنة الترشیحاتت تاریخ اجتماعا  اسم العضو  م

  م2015خالل عام 
  عدد مرات الحضور

           م14/5/2015  م9/3/2015
  2  √  √  باسم عبد هللا عالم 1
  2  √  √  أسامھ سعد الحداد  2
  2  √  √ فواز عبد هللا دانش  3
  
 

  م21/6/2015ثانیاً: االجتماعات خالل الدورة الثالثة للمجلس والتي بدأت في 
/ رات الحضورم  المنصب  اسم العضو  م

عدد االجتماعات 
)1(   

  ملخص ألھم لمھام اللجنة

باسم عبد هللا عالم   1
(عضو مجلس إدارة 

  غیر تنفیذي)

رئیس 
  اللجنة

التوصیة لمجلس اإلدارة بالترشیح لعضویة المجلس وفقاً  -1  1/1
 لسیاسات ومعاییر تحددھا اللجنة.

ة المراجعة السنویة الحتیاجات المجلس من المھارات المناسب -2
 للعضویة وإعداد وصف للمؤھالت المطلوبة للعضویة.

مراجعة ھیكل مجلس اإلدارة ورفع التوصیات في شأن  -3
 التغییرات التي یمكن إجراؤھا.

تحدید جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح معالجتھا  -4
 بما یتفق ومصلحة الشركة.

التأكد بشكل سنوي من استقاللیة األعضاء المستقلین وعدم  -5
 تعارض مصالح. وجود

وضع سیاسات واضحة لتعویضات ومكافأت أعضاء مجلس  -6
وضع سیاسات واضحة لتعویضات اإلدارة وكبار التنفیذیین

  ومكافأت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین.

عبد الرحمن خالد عبد   2
هللا الدبل (عضو 

  مجلس إدارة مستقل)

عضو 
  اللجنة

1/1  

فواز عبد هللا دانش   3
واً بمجلس (لیس عض

  اإلدارة)

عضو 
  اللجنة

1/1  

        

  
  م21/6/2015سجل حضور أعضاء لجنة الترشیحات لالجتماعات بعد 

لجنة تاریخ اجتماعات   اسم العضو  م
  م2015خالل عام  الترشیحات

  عدد مرات الحضور

           م18/10/2015
  1  √  باسم عبد هللا عالم 1
  1  √  عبد الرحمن خالد الدبل  2
  1  √  ز عبد هللا دانشفوا  3
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  اإلدارة التنفیذیة للشركة: -ج

اإلدارة التنفیذیة للشركة دون حصر التأكد من التقید بسیاسات مجلس اإلدارة  مسؤولیاتوتتمثل 
وضع وتقدیم المقترحات الھادفة إلى رفع مستوى نمو الشركة وربحیتھا ووتطبیقھا على أكمل وجھ 

  تحدید الموظفین المؤھلین واالحتفاظ بھم.وانیات التقدیریة وتطبیق الخطط التشغیلیة والمیز
شركة وتتكون باقي دانش الرئیس التنفیذي لل عبد هللا ویرأس اإلدارة التنفیذیة للشركة أ/ فواز

المالي للمجموعة والمستشار القانوني ومدیر إدارات مبیعات ومشتریات  أعضائھا من الرئیس
قلیمي ومدیرالعملیات اإلقلیمي ومدیر مخاطر وأعمال التدقیق والتسویق اإل اإلقلیمي السیارات

  الداخلي ومدیري المناطق اإلقلیمیة للشركة (الغربیة الوسطى والشرقیة).
ً على مراقبة األداء والتأكد من االلتزام بتطبیق سیاساتھا ومعاییر الجودة  وحرصاً من الشركة دائما

  نوعة زمنیاً ومكانیاً لإلدارة التنفیذیة.تعتمد الشركة على خطة اجتماعات مختلفة ومت
  نوعیاتھا:لونوضح في التالي خطة ھذه االجتماعات طبقاً 

مدیري مدراء المناطق ووبعضویة في المركز الرئیسي للشركة : وھي تتم أسبوعیةاجتماعات - 1
توصیاتھ داخل كل اإلدارات المختلفة لمتابعة األداء أوالً بأول ویتم ھذا االجتماع أسبوعیاً ویتم تنفیذ 

إقلیم طبقاً لتوجھات وسیاسات الشركة مع رفع تقاریر شھریة من مدیري المناطق إلى اإلدارة العلیا 
  عن نتائج أعمالھم.

: وھذه االجتماعات تتم برئاسة رئیس مجلس اإلدارة لمتابعة أداء كافة ربع سنویة اجتماعات- 2
المركز ة للربع التالي وتتم بالتناوب في المناطق المختلفة بشكل عام وخطط الشركة لكل منطق

 الدمام). _الریاض_لكل منطقة (جدة  أو اإلقلیمي الرئیسي
: ویتم ھذا االجتماع مرة واحدة بنھایة السنة المالیة لمراجعة النتائج السنویة سنویة اجتماعات_ 3

  خطط الشركة للعام المقبل. واعتمادللعام المنقضي 
  اإلدارة وكبار التنفیذیین: المدفوعات ألعضاء مجلس - 41

ً للنظام األساسي  ً مع أنظمةلشركة لطبقا وزارة التجارة والصناعة في ھذا الخصوص فقد  وتماشیا
ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في  مكافآتبلغ إجمالي ما تم رصده من 

ویة لكل عضو من غیر سن آةألف لایر كمكاف 100بواقع لایر ) 600,000( مبلغم 31/12/2015
عالوة على بدل حضور عن الجلسة الواحدة لكل عضو بمبلغ  ) أعضاء6( رئیس مجلس اإلدارة

لایر طبقاً لسجل  57,500بإجمالي مبلغ  ) أعضاء7لكل األعضاء بما فیھم الرئیس ( لایر 2500
  .م2015حضور كل عضو الجتماعات المجلس خالل عام 

عضاء المجلس أو بدالت الحضور للدورة الثالثة والتي بدأت في حیث أنھ لم یتم تعدیل مكافآت أ
ألف لایر لكل عضو لیس من بینھم رئیس المجلس وبدل  100م فالمكافآة السنویة 21/6/2015

  لایر عن الجلسة الواحدة لكافة األعضاء كما كانت بالدورة لسابقة. 2500الحضور 
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  أوالً: مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة:
  

أعضاء المجلس غیر   أعضاء المجلس التنفیذیین  یانالب
  التنفیذیین/المستقلین

  االجمالي

بدالت 
  الحضور

  لایر 57,500  لایر 45,000  لایر12,500

المكافأت 
  السنویة

  لایر 600,000  لایر 600,000  ـــــــــــــــــــــــ

  لایر 657,500  لایر 645,000  لایر 12,500  اإلجمالي
  لایر. 42,500 أعالة مكافأة أمین سر المجلس والتي تبلغ  غبالیضاف إلى الم

  عضاء مجلس اإلدارة (ماعدا رئیس المجلس) أي نوع من التعویضات األخرى أال یتقاضى أیاً من
  مثل الحوافز أو المزایا العینیة.

والجدیر بالذكر أن رئیس مجلس اإلدارة ال یتقاضى أیة مخصصات أو مكافآت عن عضویتھ 
والمشار إلیھ بالجدول أعاله  حداعن االجتماع الو لایر 2500سوى بدل الحضور بواقع بالمجلس 

م. وحیث أن رئیس 2015لعام  اجتماعات )5لایر عن حضوره لعدد ( 12,500بإجمالي مبلغ 
ً إلدارة الشركة ویتقاضى مكافأة شھریة وحوافز سنویة عن إدارتھ للشركة  مجلس اإلدارة متفرغا

ال یشغل أي منصب تنفیذي بالشركة إال أنھ اكتسب صفة العضو التنفیذي  على الرغم من أنھ
   .بالمجلس طبقاً لالئحة حوكمة الشركات

والجدول التالي یوضح المكافآت والحوافز الخاصة برئیس المجلس لیس عن أعمالھ بالمجلس وإنما 
  م2015عن أدائة بالشركة طوال عام 

  
  يعضو تنفیذ–رئیس مجلس اإلدارة   البیان

  لایر 1,800,000  م2015إجمالي المكافآت خالل عام 
  لایر 1,949,183  حوافز

  لایر 3,749,183  اإلجــــمالــــي
  

م بتدعیم صندوق 2015والجدیر بالذكر أن رئیس مجلس اإلدارة قد قام خالل عام : ملحوظة
من مكافأتھ  الایر قام بالتبرع بھ 120,000 التكافل االجتماعي الخاص بموظفي الشركة بمبلغ

من مكافآتھ الشھریة  م2015ما تقاضاه رئیس المجلس فعلیا خالل عام  لیصبح إجمالي شھریةال
بدالت حضور جلسات  12,500باإلضافة إلى مبلغ  لایر. 3,629,183 مبلغ وقدرهوالحوافز 

  مجلس اإلدارة.
ھم رئیس ت بما فیم من مكافآ2015عضاء مجلس اإلدارة خالل عام أل تم صرفھ لیكون إجمالي ما 

  إجتماعات مجلس اإلدارة.لایر شاملة بدالت حضور  4,406,683مجلس اإلدارة مبلغ وقدره 
  

  م 5201كبار التنفیذیین بالشركة لعام ) من 5(ثانیاً: مكافآت ومخصصات 
لشركة من ضمنھم الرئیس التنفیذي كبار التنفیذیین با لخمسة من بلغت إجمالي المكافآت المخصصة

  لایر بیانھا كاآلتي:) 4,625,296(م مبلغ وقدره 2015خالل عام المالي  والرئیس
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تفاصیل كبار التنفیذیین بالشركة وعددھم خمسة بما فیھم   البیان
  الرئیس التنفیذي والرئیس المالي

  لایر  2,504,000   الرواتب
  لایر  656,292  البدالت

  لایر  1,070,000  المكافأت الدوریة والسنویة
  لایر  395,004  طط التحفیزیةالخ

  تأمین سیارة للنقل   أي تعویضات أو مزایا عینیة أخرى

 .ال یتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفیذیین بالشركة أیة تعویضات عن عضویتھم باللجان 
  
ا خالل ھوتغیرأو التي لھم مصلحة فیھا  اإلدارة بیان بعدد األسھم المملوكة ألعضاء مجلس أ- 51
  م5201ام ع
  

عدد األسھم   اسم العضو
المملوكة في 
بدایة عام 

  م 2015

عدد األسھم 
المملوكة في 
نھایة عام 

  م 2015

صافي ونسبة 
التغیر في 
عدد األسھم 

المملوكة 
 خالل العام
من إجمالي 
  أسھم الشركة

عدد األسھم 
التي لھ 

مصلحة فیھا 
عام بدایة 

  م2015

عدد األسھم التي لھ 
 مصلحة فیھا بنھایة

  م2015عام 

صافي 
ونسبة تغیر 
األسھم التي 
لھ مصلحة 
خالل عام 

  م2015

إجمالي ما 
یمكلھ وما لھ 
  مصلحھ فیھ
بنھایة عام 

  م2015

  مالحظات

عبد اإللھ عبد هللا 
  محمود زاھد

1,341,762 23,736   -
1,318,026  

  
-2.5%  

سھم باسم  42
  الزوجة.

  

سھم باسم  52
الزوجة بعد إضافة 

  اسھم المنحة

10  23788  
 0.05 %  

تم إحتساب األسھم المملوكة 
لھ والتي لھ مصلحھا فیھا 
بعد إضافة أسھم المنحة 

م بواقع 2015خالل عام 
  اسھم. أربعةسھم لكل 

عبد الرحمن خالد 
  عبد هللا الدبل

163,532  1250  -162,282  
-0.31%  

  سھم 47,776
  باسم الزوجھ

0  
م 2015بنھایة عام 

لم یعد ھناك أسھم 
  باسم الزوجة

-47,776  
0.09%  

1250  
0.002%  

تم إحتساب األسھم المملوكة 
لھ والتي لھ مصلحھا فیھا 
بعد إضافة أسھم المنحة 

م بواقع 2015خالل عام 
  سھم لكل أربعة اسھم.

فھد یوسف 
  محمود زاھد

2221  2776  555  
0.001%  

0  0  0  2776  
0.005%  

تم إضافة اسھم المنحة بعد 
زیادة رأس المال بواقع 

بواقع سھم لكل  ) سھم555(
أربعة اسھم .خالل عام 

2015.  
أسامھ سعد محمد 

  الحداد
2221  2776  555  

0.001%  
256,929 

سھم باسم 
  زوجتھ

سھم  321,161 
  باسم زوجتھ

64,232  
0.12%  

323,937   
0.63%  

تم إضافة اسھم المنحة بعد 
زیادة رأس المال بواقع  

من األسھم  ) سھم555(
من  64,232المملوكة لھ  و 

 سھم التي لھ مصلحة فیھااأل
  م.2015خالل عام 

باسم عبد هللا عبد 
  الرحمن عالم

2221  2776  555  
0.001%  

0  0  0  2776  
0.005%  

تم إضافة اسھم المنحة بعد 
زیادة رأس المال بواقع 

بواقع سھم لكل  ) سھم555(
أربعة اسھم .خالل عام 

  م.2015
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عدد األسھم   اسم العضو
المملوكة في 
 بدایة عام

  م 2015

عدد األسھم 
المملوكة في 
نھایة عام 

  م 2015

صافي ونسبة 
التغیر في 
عدد األسھم 

المملوكة 
 خالل العام
من إجمالي 
  أسھم الشركة

عدد األسھم 
التي لھ 
مصلحة فیھا 

عام بدایة 
  م2015

عدد األسھم التي لھ 
مصلحة فیھا بنھایة 

  م2015عام 

صافي 
ونسبة تغیر 
األسھم التي 
لھ مصلحة 

عام  خالل
  م2015

إجمالي ما 
یمكلھ وما لھ 

  مصلحھ فیھ
بنھایة عام 

  م2015

  مالحظات

وفاء ھاشم یوسف 
  زواوي

2221  2776  555  
0.001%  

0  0  0  2776  
0.005%  

تم إضافة اسھم المنحة بعد 
زیادة رأس المال بواقع 

بواقع سھم لكل  ) سھم555(
أربعة اسھم .خالل عام 

  م.2015
خالد عبد هللا خالد 

  الدبل
2,755  27,813   25,058  

0.05%  
سھم  3700

باسم ابنائھ 
  القصر. 
سھم  10305

باسم شركة أكد 
القابضة التي 
یشغل رئیس 
مجلس إدارتھا 
أحدى مساھمي 

  شركة بدجت
  

باسم ابنائھ  5074
  القصر.
سھم باسم  5193

شركة أكد القابضة 
التي یشغل رئیس 

  مجلس إدارتھا.

-3738  
0.007 %  

38,080  
0.074 %  

افة اسھم المنحة بعد تم إض
زیادة رأس المال بواقع 

بواقع سھم لكل  ) سھم555(
أربعة اسھم .خالل عام 

  م.2015

  
ً لنسب ملكیتھم بتاریخ إقرار توزیع - 15 بیان باألرباح الموزعة على أعضاء مجلس اإلدارة طبقا

ریخ على السھم طبقا لقرار الجمعیة غیر العادیة بتا 1.7م بواقع  2014األرباح لعام 
  م.23/4/2015

عدد األسھم المملوكة   اسم عضو مجلس اإلدارة  م
بتاریخ إقرار توزیع 

  األرباح

إجمالي مبلغ األرباح 
م 2104الموزعة عن عام 

  لایر عن السھم) 1.7(
  لایر. 851,700 501,000  عبد اإللھ عبد هللا زاھد 1
  لایر 1700  1000  عبد الرحمن خالد الدبل 2
  لایر 3775.7  2221  فھد یوسف زاھد 3
  لایر 3775.7  2221  أسامھ سعد الحداد 4
  لایر 3775.7  2221  باسم عبد هللا عالم 5
  لایر 3775.7  2221  وفاء ھاشم زواوي 6
  لایر 4683.5 2755  خالد عبد هللا الدبل 7

  
  بیان بعدد باألسھم أو الحصص المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بالشركات التابعة ج- 51

 مجلس اإلدارة د/ باسم عبد هللا عالم حصة نقدیة بشركة الجذور الراسخة للنقلیاتیمتلك عضو 
) حصة قیمة الحصة 12,500وعدد الحصص التي یمتلكھا (المحدودة إحدى الشركات التابعة .

  %) من رأسمال الشركة.1.25) لایر تمثل نسبة (1,250,000) لایر بقیمة (100الواحدة (
  لایر. 251,466م مبلغ وقدره 2015ام ح لعوكانت حصتھ من األربا

بالشركات التابعة مملوكة ألي عضو من أعضاء مجلس  أخرى وال توجد أي أسھم أو حصص
  .اإلدارة
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  األسھم أو الحصص الخاصة بكبار التنفیذیین د- 51

أسھم بالشركة أو بأي شركة تابعة  أيكبار التنفیذیین بالشركة وزوجاتھم وأوالدھم القصر ال یمتلك 
  .لیس لھم أي مصلحة أو حقوق خیار واكتتاب تعود لھمو

سھم مملوكة ألشخاص (عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین) أبلغوا الشركة بھا أ ال یوجد
  م2015أو أي تغییر فیھا خالل عام  ) من قواعد التسجیل واإلدراج45بموجب المادة (

 
  :حوكمة الشركة – 61

ة الشركات الصادرة من ھیئة السوق المالیة للشركات المدرجة التزمت الشركة بالئحة حوكم
ً من الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت (بدجت السعودیة) ألھمیة الئحة حوكمة الشركات  وإدراكا

وبناًء على التعمیم الصادر من ھیئة السوق المالیة رقم في تعزیز عملیة اإلفصاح والشفافیة 
إلزامیة الفقرة (ج) من المادة العاشرة من الئحة حوكمة م ب31/12/2012وتاریخ  4/6802

الشركات فقد تم إعداد الئحة حوكمة خاصة بالشركة وتم التصدیق علیھا من  قبل مجلس اإلدارة 
قامت الشركة باستیفاء متطلبات الھیئة م. و26/6/2013وتم إرسالھا لھیئة السوق المالیة بتاریخ 

  زز ذلكووزارة التجارة والصناعة التي تع
  ومن ھذه المتطلبات المستوفاة ما یلي:  

م خالل المواعید النظامیة وذلك بموقع 2015االلتزام بنشر النتائج المالیة الربع السنویة من عام  - 1
  تداول.

إعداد تقریر مجلس اإلدارة وفقاً لقواعد التسجیل واإلدراج الصادرة من ھیئة السوق المالیة والئحة  - 2
 الخصوص. حوكمة الشركات في ھذا

االلتزام بصیغة اإلعالنات التي حددتھا ھیئة السوق المالیة ومواعید نشر المعلومات الجوھریة طبقاً  - 3
 لتعلیمات الھیئة الخاصة بإعالنات الشركات.

قام أعضاء مجلس اإلدارة بتعبئة وتوقیع التعھدات واإلقرارات ونماذج اإلفصاح المطلوبة من قبل  - 4
 ھیئة السوق المالیة.

م تنفیذ أي عقوبة أو جزاء أو قید احتیاطي على الشركة من الھیئة أو من أي جھة إشرافیة أو لم یت - 5
 نظامیة أو قضائیة.

 االلتزام بتطبیق كافة التعدیالت التي تقرھا ھیئة السوق المالیة على الئحة حوكمة الشركات. - 6
 االجتماع فور انتھائھ.تائج نإرسال محضر اجتماع الجمعیة العامة للھیئة وإعالم السوق مباشرة ب - 7
لمجلس بعد اعتماد ھذه الطریقة تصویت التراكمي في اختیار المرشحین لعضویة ااستخدام طریقة ال - 8

 بالجمعیة غیر العادیة األولى الختیار أعضاء مجلس اإلدارة.
إعداد نظام حوكمة خاص بالشركة بما یتفق وقواعد الئحة حوكمة الشركات والنظم واللوائح  - 9

 .ادرة عن الھیئةاألخرى الص
عضویة مجلس اإلدارة والتي سبق وأن تم اعتمادھا وتم ب الخاصةكما تم تعدیل السیاسات والمعاییر  - 10

ً لتعمیم الھیئة رقم االتصدیق على ھذه التعدیالت بالجمعیة العمومیة غیر الع دیة الثانیة وذلك تطبیقا
العاشرة من الئحة حوكمة م بإلزامیة الفقرة (د) من المادة 31/12/2013وتاریخ  4/6802

 الشركات.
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اعتماد خطة التحول من معاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة والمطبقة  - 11

بیة الدولیة) وذلك طبقاً لتعمیم ھیئة السوق سمعاییر المحاالحالیاً إلى معاییر التقاریر المالیة الدولیة (
م بناًء على كتاب األمین العام للھیئة العامة السعودیة 25/3/2014) وتاریخ 4/2978المالیة رقم (

والذي أقر باجتماعھ  م11/2/2014) وتاریخ 2014/4579رقم (صادر/للمحاسبین القانونیین 
م بتطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة دفعة واحدة بعد 18/7/2013السابع للدورة السابعة بتاریخ 
سعودیة للمحاسبین القانونیین على القوائم المالیة المعدة عن فترات استكمال اعتمادھا من الھیئة ال

م سیتم إعدادھا 2017. مما یعني أن القوائم المالیة للربع األول من عام م1/1/2017مالیة تبدأ في 
وفقاً لمعاییر المحاسبیة الدولیة المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. وقد تم إرسال ھذه 

 م 21/9/2015خطة لمعالي رئیس ھیئة السوق المالیة بتاریخ ال
والبنود  وما لم یتم تطبیقھ الئحة حوكمة الشركات) عما تم تطبیقھ من أحكام 8تم االفصاح بنموذج ( - 12

 . التي ال تنطبق
  

كما والتي ال تنطبق التي لم تطبقھا الشركة  أحكام الئحة حوكمة الشركاتوالجدیر بالذكر أن 
  ) ھي:8ذج (وردت بنمو

المادة الخامسة فقرة (أ): ال تنطبق حیث تؤكد الشركة أنھا لم تتسلم طلب من المحاسب القانوني أو  - 1
  م2015% على األقل بانعقاد الجمعیة العمومیة في 5من مساھمین یمثلون 

%) أو أكثر إضافة 5حیث لم یطلب مساھمون یملكون ( ال تنطبق المادة الخامسة فقرة (و): - 2
 .الرابعةالعامة غیر العادیة جدول أعمال الجمعیة  موضوع إلى

المادة السادسة فقرة (د): والمتعلقة بالمستثمرین ذوي الصفة االعتباریة الذین یتصرفون بالنیابة عن  - 3
فیما یتعلق بسیاستھم في التصویت أو اإلفصاح عن كیفیة  غیرھم وبخاصة الصنادیق االستثماریة
صالح قد یؤثر على ممارسة الحقوق األساسیة الخاصة التعامل مع أي تضارب جوھري للم

ً خالل الجمعیة العامة غیر العادیة التي انعقدت خالل عام  باستثماراتھم. طبقت ھذه المادة جزئیا
م حیث تم التأكد من عدم وجود أي تضارب جوھري مع المفوض الحاضر عن أحد الجھات 2015

ة بالشركة إال أنھ تعذر التعرف على سیاستھم في الممثلة ألحد الصنادیق االستثماریة المساھم
التصویت قبل االجتماع وتم إحالة األمر برمتھ إلى ممثل وزارة التجارة الذي أفاد باحقیتھ في 

 التصویت.
المادة الحادیة عشر فقرة (و) ال تنطبق ولم تطبق حیث أن مجلس اإلدارة قد أعید انتخاب أعضائھ  - 4

وضع إجراءات لتعریف اعضاء مجلس لوبالتالي لم تكن ھناك حاجھ بنفس تشكلیھ للدورة السابقة 
اإلدارة بعمل الشركة ألنھ لم یتم تعیین أعضاء جدد وحیث أن ھذه اإلجراءات موضوعھ منذ بدایة 

 أول دورة لمجلس اإلدارة.
ً حیث الالمادة الثانیة عشر فقرة (د):  - 5 یشغل رئیس مجلس اإلدارة اي منصب تنفیذي  مطبقة جزئیا

طبقا لتعریف الئحة حوكمة الشركات النھ  بالمجلس الشركة ولكنھ یصنف على أنھ عضو تنفیذيب
 عن أدائھ بالشركة.شھریھ متفرغ إلدارة الشركة ویتقاضى مكافأة 

حیث أنھ ال یوجد نص بنظام الشركة یعطي األحقیة ألي  لم تطبقالمادة الثانیة عشرة فقرة (ط):  - 6
 باالمتناع عن التصویت تعیین ممثلین في مجلس اإلدارةھا یحق لصفة اعتباریة  ذاتشخصیة 

 وبالتالي تم التصویت من المساھمین أصحاب الشخصیة االعتباریة الحاضرین باجتماع الجمعیة 
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 العمومیة على اختیار كافة أعضاء مجلس اإلدارة.
ب كتابي لرئیس المادة السادسة عشر فقرة (ب): ال تنطبق حیث لم یتقدم أي من اعضاء المجلس بطل - 7

م وكانت كل االجتماعات عادیة بدعوة من رئیس 2015المجلس بعقد اجتماع طارئ طوال عام 
 المجلس.

المادة الثامنة عشر فقرة (ب) ال تنطبق النھ ال یوجد عضو مجلس إدارة یشترك في أعمال منافسة  - 8
 للشركة أو یتاجر في أحد فروع نشاط الشركة.

عضاء مجلس أاي قرض ألي من  الشركة ال تنطبق حیث لم تقدم المادة الثامنة عشر فقرة (ج) - 9
 اإلدارة ولم تضمن أي قرض یعقده أي منھم مع الغیر.

  : وقواعد التسجیل واإلدراج إقرار مجلس اإلدارة حسب متطلبات نظام الحوكمة- 71
الیة أصدرتھما ھیئة السوق الم لتانحیث أن قواعد التسجیل واإلدراج والئحة حوكمة الشركات ال

یؤكدان على ضرورة اإلفصاح في التقریر السنوي لمجلس اإلدارة عن جمیع البنود المطلوبة وفقاً 
تتم اإلشارة إلى لنموذج التقریر السنوي المعد من قبل الھیئة. وفي حال عدم انطباق أي من فقراتھ 

  ذلك. أسباب) 8صاح (فمع التوضیح في نموذج اإل ذلك في ھذا التقریر
) یقر بأن المواضیع التالیة ال السعودیة إن مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت (بدجتبناء علیھ ف

  ما قامت الشركة بتطبیقھا. ىعنھا مت باإلفصاحتنطبق على الشركة ویلتزم المجلس 
قة أو أي توقعات معلنة یلیة عن نتائج السنة السابشغلیست ھناك أیة فروقات جوھریة في النتائج الت - 1

  وقد تم االفصاح بھذا التقریر عن النتائج المالیھ وأسباب الزیادة في اإلیرادات واألرباح. من الشركة
ال یوجد أي اختالف عن معاییر المحاسبة الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین بشأن  - 2

 یم القوائم المالیة للشركة.یمراجعة وتق
كبار التنفیذیین وأزواجھم وأوالدھم القصر لاكتتاب تعود  ال توجد أي مصلحة وحقوق خیار وحقوق - 3

وقد تم توضیح حركة األسھم المملوكة ألعضاء أو أي شركة تابعة  في أسھم أو أدوات دین الشركة
واألسھم التي لھم مصلحة فیھا كذلك ما یملكھ عضو مجلس م 2015مجلس اإلدارة خالل عام 

 . عةاإلدارة من نسبة في إحدى الشركات التاب
ال یوجد أي مصلحة في فئة األسھم ذات األحقیة في التصویت تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس  - 4

) من قواعد 45اإلدارة وكبار التنفیذیین واقربائھم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (
 م.2015إلدراج وأي تغییر في تلك الحقوق خالل عام االتسجیل و

مال بین الشركة أو إحدى شركاتھا التابعة أو الزمیلة وبین الرئیس التنفیذي لم یتم إبرام عقود أو اع - 5
 .أو المدیر المالي للشركة أو ألي شخص ذي عالقة بأي منھم

 فیھا وكبار المساھمینأوكبار التنفیذیین أعضاء مجلس اإلدارة أوألم یتم إبرام ایة عقود بین الشركة  - 6
 . ي شخص ذي عالقة بھمأو أل وبین شركاتھا التابعة أو الزمیلة

أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق وأي أوراق مالیة تعاقدیة  لیست ھناك أدوات دین قابلة للتحویل - 7
 م.2015مشابھھ أصدرتھا أو منحتھا الشركة خالل عام 

 أو أوراق مالیة تعاقدیة أوة للتحویل لیست ھناك أي حقوق تحویل أو اكتتاب بموجب أدوات دین قابل - 8
 م.2015كتتاب أو حقوق مشابھھ أصدرتھا الشركة أو منحتھا خالل عام مذكرات حق ا

دین قابلة  ي أدواتشركاتھا التابعة ألمن جانب الشركة أو أي من  لم یتم استرداد اوشراء أو الغاء - 9
 .لالسترداد ولم یتم شراء أیة أوراق مالیة مدرجة

 م.2015ق في األرباح لعام ال یوجد أي اتفاق تنازل بموجبھ أحد مساھمي الشركة عن أي حقو -10
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لم یتم عقد أي اتفاق تنازل بموجبھ أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفیذیین عن أي  -11

  باستثناء رئیس مجلس اإلدارة الذي قام بالتنازل عن  في أي من شركاتھا التابعةأو  راتب أو عوض
ق التكافل االجتماعي المخصص دعم صندو لصالح لایر )120,000(بمبلغ  جزء من مكافأتھ
 .موظفي الشركةل للحاالت اإلنسانیة

ً من  -12 لم تقدم الشركة اي قرض ألي من أعضاء مجلس اإلدارة ولم تضمن أي قرض یبرمھ أیا
 .األعضاء مع الغیر

 أعضاء مجلس اإلدارة لیست لھم عضویة بمجالس إدارة شركات مساھمة أخرى. -13
 تحفظات على القوائم المالیة. لم یتضمن تقریر المحاسب القانوني أي -14
توصیة من قبل مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني للشركة قبل نھایة الفترة  لم یكن ھناك أي -15

حیث أن مكتب كي بي إم جي (مكتب المراجعة السابق) قد أكمل عامھ الخامس  .االمعین من أجلھ
ً لتعمیم وزارة14/4/2015مع الشركة في  التجارة والصناعة رقم  م وبالتالي وطبقا

/ق وتاریخ 266ھـ والقرار الوزاري رقم 15/10/1429وتاریخ  222/400/9/5805
ھـ القاضي بـضرورة أال تزید مدة المراجعة للشركات المساھمة التي یقوم بھا مكتب 8/8/1429

ن المراجعة عن خمس سنوات متصلة. وحیث أنھ قد تم تعیین مكتب كي بي إم جي الفوازن والسدحا
وتم  م14/4/2010كمراجع خارجي للشركة بموجب قرارالجمعیة العامة العادیة الثالثة بتاریخ 

 ً م فقد تم  تعیین مكتب 14/4/2015وحیث أنھ بذلك قد أكمل عامھ الخامس في  التجدید لھ سنویا
آرنیست أند یونج كمتب مراجعة خارجي جدید للشركة بناًء على قرار  الجمعة العامة بتاریخ 

 م.23/4/2015
  وطبقاً لقواعد التسجیل واإلدراج یقر المجلس بما یلي: -16
 .أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحیح - 1
  ونفذ بفاعلیة.أن نظام الرقابة الداخلیة قد أعد على أسس سلیمة  - 2
 أنھ ال یوجد أي شك یذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطھا.  - 3

 
  :موظفیھاالبرامج التي أنشأتھا الشركة لصالح   - 18

م قامت الشركة وبناًء على اقتراح رئیس مجلس اإلدارة حینھا بإنشاء صندوق 2007في نھایة عام 
التكافل االجتماعي لمساعدة الحاالت اإلنسانیة للموظفین وقد قام رئیس مجلس اإلدارة بدعم ھذا 

ریة من نفس لایر تم استقطاعھا من مكافآتھ الشھ)  120,000( م بمبلغ2015وق طوال عام ندالص
م من 2015العام وبالفعل تم مساندة العدید من الحاالت الخاصة من موظفي الشركة خالل عام 

  المبالغ المودعة بصندوق التكافل االجتماعي. 
  

وتوصیات  6120خطط  الموازنة التقدیریة وخطة العام المالي الجدید أھم قرارات المجلس و - 91
  مجلس اإلدارة للجمعیة العمومیة

ى مجلس اإلدارة للجمعیة العامة غیر العادیة في اجتماعھا القادم باستخدام بند األرباح المبقاة أوص - 1
عن ملیون لایر  610إلي  ملیون لایر 508 م في زیادة رأس المال من2015بمیزانیة الشركة لعام 

 .أسھم 5 بواقع سھم منحة مجاني لكلمجانیة طریق منح أسھم 
 . لایر للسھم الواحد 1.5 م بواقع2015المالي  العامرباح عن أكما أوصى بتوزیع   - 2

 



 

                                                                                                                                                                

 

 

 

59

 
إنھاء مذكرة التفاھم السابق توقیعھا مع شركة بارلوورلد لوجیستكس العالمیة والتي من المفترض   - 3

ودراسة مشروع التمثیل  م بخصوص تأسیس شركة خدمات لوجیستیة4/11/2015أن تنتھي في 
لتابعة رحال داخل المملكة العربیة السعودیة في تقدیم التجاري لشركة بارلوورلد من خالل الشركة ا

ً اإلعداد للصیغ والعقود القانونیة من قبل شركة بارلوورلد  الخدمات اللوجیستیة. ویتم حالیا
من تاریخ خطاب النوایا المرسل منھا أشھر 6لوجیستكس  والتي من المنتظر أن تنتھي منھا خالل 

 م.2/11/2015في ھذا الخصوص والمؤرخ في 
الموافقة على بیع جزء من حصة الشركة بالشركة التابعة إنفوتك الھندیة والتي تعمل بمجال تقنیة  - 4

% من شركة 51المعلومات لشركة جیمناي الھندیة المحدودة والتي أبدت رغبتھا في شراء نسبة 
عودیة من ملیون لایر وبلغ صافي األرباح الرأسمالیة المحققة لشركة بدجت الس 2.94إنفوتك بقیمة 
ألف لایر وذلك بعد خصم الضرائب والتكالیف. وأصبحت نسبة بدجت السعودیة  910ھذه الصفقة 

% وكان الھدف من ھذه الصفقة ھو رفع كفاءة 65% بدالً من 49بشركة إنفوتك بعد ھذه الصفقة 
اط وقدرة الشركة التابعة بما لھ من األثر اإلیجابي على تطویر أعمال شركة بدجت. حیث أن نش

الشركة التابعة في تقنیة الملعومات مما یدعم شركة بدجت السعودیة بتقدیم الخدمات المساندة لھا في 
 مزاولة نشاطھا الرئیسي.

خطط التحول من معاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة  الموافقة على - 5
ة الدولیة) وذلك طبقاً لتعمیم ھیئة سب(معاییر المحا والمطبقة حالیاً إلى معاییر التقاریر المالیة الدولیة

م بناًء على كتاب األمین العام للھیئة العامة 25/3/2014) وتاریخ 4/2978السوق المالیة رقم (
والذي أقر  م11/2/2014) وتاریخ 2014/4579رقم (صادر/القانونیین السعودیة للمحاسبین 

م بتطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة دفعة 18/7/2013باجتماعھ السابع للدورة السابعة بتاریخ 
واحدة بعد استكمال اعتمادھا من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین على القوائم المالیة المعدة عن 

م سیتم 2017م. مما یعني أن القوائم المالیة للربع األول من عام 1/1/2017فترات مالیة تبدأ في 
ً لمعاییر  وتم المحاسبیة الدولیة المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. إعدادھا وفقا

) الفوزان والسدحان لوضع خطة لضمان نجاح مشروع KPMGمع مكتب ( الموافقة على التعاقد
 .وأقر المجلس موافقتھ النھائیة على تنفیذ ھذه الخطط التحول إلى التقاریر المالیة الدولیة. 

باستغالل بند األرباح المبقاة م 2016موازنة التقدیریة للعام المالي الجدید وضع خطة التم وقد  - 6
عن طریق الرسملة بمقدار سھم  لزیادة رأسمال الشركة م 2015مركز المالي للشركة لعام بقائمة ال

واالستمرار في البحث عن الفرص االستثماریة سواء داخل أو خارج  ) خمسة أسھم5منحة لكل (
ب نتائج االستثمارات الحالیة ومدى جدواھا وفعالیتھا على إیرادات الشركة واتخاذ المملكة مع ترق

 .أخرى إن توفرت المزید من الخطوات التوسعیة التي تتیح للشركة استیعاب فرص استثماریة 
مو في معدالت ن ستحققللتقدیرات والدراسات المالیة أن الشركة ویعتقد مجلس اإلدارة أنھ طبقا 

 .من الشركة التابعة رحال العوائد المتوقعة زیادة معم 2016ل عام األرباح خال
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  المخاطر- 20

  وقد تم تحدید المخاطر التي من الممكن أن تواجھ الشركة خالل العام القادم في العناصر التالیة:
ل تأثر االقتصادیات العالمیة بانخفاض اسعار النفط مما قد یؤثر بشكل غیر مباشر على قطاع النق - 1

 بشكل عام داخل المملكة العربیة السعودیة وقد یؤدي إلى انخفاض في معدالت التشغیل.
ونمو  تأثر المنطقة باألحداث السیاسیة المحیطة مما قد یؤثر مستقبالً على فرص الجذب االستثماري - 2

  المشاریع.
لشركة بنسبة خاصة بالدول التي تعتمد ا رتفاع سعر بعض العمالت األجنبیة أمام اللایر السعوديا - 3

یؤدي إلى قد مما  كبیرة على أسطولھا من السیارات المصنعة فیھا (كالسیارات الیابانیة الصنع)
 .زیادة في التكلفة 

ارتفاع أسعار قطع غیار السیارات وزیادة تكلفة أعمال الصیانة قد یؤدیا إلى زیادة المصاریف  - 4
 التشغیلیة.

 أنقد یخفض من إیرادات الشركة حیث مما المستعملة بیع السیارات  أسعارانخفاض مراقبة امكانیة  - 5
 الشركة تعتمد على ھذا البند بجانب التأجیر قصیر وطویل األجل في إیراداتھا.

عدم التزام بعض من مستأجري السیارات بسداد القیم اإلیجاریة مما قد یؤدي إلى انخفاض عائد  - 6
وقد  من مستحقات الشركة لدى الغیرویزید  وكذلك الطویل األجلإیرادات التأجیر قصیر األجل 

 یكون لعدم تمكن الشركة من تحصیل مبالغ كبیرة من الذمم المدینة أثر سلبي على نتائج عملیاتھا.
العقارات بالمملكة قد یؤدي إلى زیادة في تكلفة اإلیرادات نتیجة ارتفاع القیمة إیجار  ارتفاع أسعار - 7

 اإلیجاریة لمواقع تأجیر السیارات.
عبر افتتاح فروع ومواقع  أنشطتھا الرئیسةمو الشركة بقدرتھا على زیادة إیرادتھا من ارتباط ن - 8

تقوم الشركة بالعدید من األنشطة مثل التخطیط وانتقاء المواقع جدیده لتأجیر السیارات ولتحقیق ذلك 
تى یتم والمفاضلة بین اسعار تأجیر المواقع وتجھیز المواقع الجدیدة وربطھا بنظام الشركة اآللي ح

ربط نتائج الموقع بالمقر الرئیسي الذي یتبع لھ وبالتالي فإن النجاح في تحقیق معدالت النمو 
 المستھدفة ترتبط بشكل كبیر على القدرة على القیام بكل ھذه األنشطة.

نشاط الشركة یعتمد ویرتبط بكفاءة وقدرة العنصر البشري واألیدي العاملة بھا خاصة في مجال  - 9
ات والتي تعكس مدى جودة الخدمة التي تقدمھا الشركة لعمالئھا ومن خاللھ تكتسب صیانة السیار

ثقة العمیل وبالتالي تستطیع تحقیق أھدافھا وعلیھ فإن عدم استقطاب الكفاءات اإلداریة والمھارات 
 قد یؤثر حتما على أھداف الشركة ومعدالت نموھا. العالیة الفنیة

اجھھ بعض المخاطر من أوضاع وظروف البالد التي یتم توالخارجیة قد  استثمارات الشركة - 10
 أوحتى تقلبات سعر عملة للبلد محل االستثمارات االستثمار فیھا مثل الحالة االقتصادیة أو السیاسیة

 .السعودي ھذا البلد مقارنة باللایر
وقات من لي قد تتعرض اإلیرادات للتذبذب في بعض األاتأثر إیرادات الشركة بتوقیت المواسم وبالت - 11

 فترة ألخرى خالل السنة الواحدة.
تھا ولكن تدار امخاطر السیولة وھي عدم قدرة الشركة على توفیر األموال الالزمة للوفاء بالتزام - 12

واالحتفاظ بمجموعة عالقات جیدة مع البنوك  ھامخاطر السیولة بمراقبتھا بانتظام للتأكد من توافر
 بقوائم التدفقات النقدیة بالشركة. والعمل دائماً على ضمان توافر بند النقد
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 إرتفاع تكلفة التأمین على السیارات یؤدي إلى الزیادة المباشرة في تكالیف اإلیرادات. - 13
  م.2016ارتفاع تكلفة القروض خالل عام  - 14

 
  توصیات مجلس اإلدارة:قرارات و  - 21

  لي:ما ی لقادمفي اجتماعھا ا ارة أن یوصي للجمعیة العمومیة ویسر مجلس اإلد
  م.31/12/2015الموافقة على تقریر مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في  )1
 م وقائمة الدخل عن نفس الفترة.31/12/2015الموافقة على المیزانیة العمومیة للشركة كما في  )2
للسھم لایر  1.5 واقعم ب2015بتوزیع أرباح عن العام المالي المصادقة على اقتراح مجلس اإلدارة  )3

 من صافي األرباح.% 40 ویمثلللسھم  االسمیةمن القیمة  %15 احد وھو ما یمثل نسبةالو
الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من مسئولیة إدارة الشركة عن السنة المالیة المنتھیة  )4

 م.31/12/2015في 
لمراجعة  ةقبل لجنة المراجعاختیار مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بین المرشحین من  )5

 م.2016حسابات الشركة الربع سنویة والختامیة للعام المالي 
 طراف ذوي العالقة والتصریح باستمرارھا.عرض العقود المبرمة مع األ )6
سھم  ملیون 10.2عدد ملیون لایر بمنح  508 ملیون لایر بدال من 610 زیادة رأسمال الشركة إلى )7

  من رأس المال الحالي للشركة %)20ة (مثل نسبأسھم مصدرة بما ی خمسة بواقع سھم لكل مجاني
على أن یتم تمویل ھذه الزیادة من بند األرباح المبقاة بقوائم الشركة المالیة للفترة المنتھیة في 

 م.31/12/2015
 

  المسؤلیة االجتماعیة  - 22
ة أن خدمة المجتمع السعودي من خالل برامجھا في مجال المسؤلیة دیتؤمن شركة بدجت السعو

  ماعیة ھو أحد الثوابت التي قامت علیھا منذ التأسیس.االجت
والحمالت لمساعدة الفئات التي تحتاج إلى الدعم  راتقد أطلقت بدجت السعودیة العدید من المبادو

والمساعدة بالمجتمع السعودي ومن أھم ھذه الحمالت مبادرة (ساعدوا االیتام وذوي االحتیاجات 
  .ا)الخاصة واعطوھم سبب لیبتسمو

  
  : خطة التحول إلى المعاییر المحاسبیة الدولیة والتوافق معھا    - 23
  

) والتي یتوقع أن IFRSفي إطار سعیھا وجھودھا للتوافق المبكر مع المعاییر المحاسبیة الدولیة (
ً لتعمیم ھیئة السوق المالیة رقم (م 2017یبدأ العمل بھا اعتباراً من  ) وتاریخ 4/2978وذلك طبقا

قامت الشركة بالتعاقد مع مكتب كي بي إم جي لوضع خطة وبرنامج متكامل م 25/3/2014
للتوافق مع ھذه المعاییر مبكراً وإصدار قوائم مالیة متوافقة مع المعاییر المحاسبیة الدولیة وبرنامج 

یق لتدریب الكوادر البشریة في اإلدارات المالیة واإلدارات ذات العالقة بھذه المعاییر وذلك بالتنس
  بمتابعة مستمرة لھذا المشروع .مع لجنة المراجعة 
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وتم إرسالھا لمعالي رئیس ھیئة السوق واصدر اعتماده للتنفیذ على خطة التحول  واطلع المجلس
م ستقوم 2017المالیة. وفي سبیل سعیھا المبكر لتطبیق ھذه المعاییر قبل بدایة الربع األول من عام 

م وشركاتھا التابعة طبقاً للمعاییر المحاسبیة 2016لیة للربع األول من عام الشركة بإعداد القوائم الما
) الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین الحالیة (المطبقة حالیاً بالمملكة العربیة السعودیة

ئم نفس عالوة على إعداد نسخة أخرى من ھذه القوائم مطابقة للمعاییر المحاسبیة الدولیة مقارنة بقوا
م كخطوة أولى للشركة لبیان مدى استعدادھا لھذا التحول حتى یتم التطبیق الفعلي 2015الفترة لعام 

  م.2017للمعاییر الدولیة بدایة من عام 
  وفیما یلي تفاصیل الخطة المشار إلیھا ومراحل تطبیقھا المختلفة:

 .والزمیلة ھا التابعةالعمل على إعادة قراءة ومراجعة البیانات المالیة للشركة وشركات - 1
تحدید أوجھ االختالفات أو بمعني أدق الفجوة عند تطبیق أسس المعاییر المحاسبیة الدولیة على  - 2

معاییر المحاسبة الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القوائم المالیة الحالیة المعدة طبقا لل
 كة.وذلك من خالل المناقشة مع اإلدارة المالیة بالشر القانونیین

 مناقشة اإلعفاءات االلزامیة واالختیاریة المتاحة بموجب المعاییر المحاسبیة الدولیة. - 3
 تحدید متطلبات اإلفصاح بموجب المعاییر المحاسبیة الدولیة - 4
 مراجعة البرامج التقنیة لبیان مدى مالئمتھا لتطبیق ھذه المعاییر. - 5
م طبقاً 2015م مقارنة بنفس الفترة لعام 2016البدء في إعداد القوائم المالیة للربع األول من عام  - 6

للمعاییر الدولیة إلى جانب القوائم اإللزامیة التي سیتم إعدادھا طبقا للمعاییر المطبقة حالیاً والصادرة 
 الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین).(عن 

   القة بھذه المعاییر.إعداد البرامج لتدریب الكوادر البشریة في اإلدارات المالیة واإلدارات ذات الع - 7
وقد تم تنفیذ بعض من مراحل ھذه الخطة والشركة على استعداد للبدء في تطبیق المعاییر المحاسبیة 

ً للمعاییر 2016الدولیة وذلك من خالل إعداد نسخة من القوائم المالیة للربع األول من عام  م طبقا
القوائم المالیة وتالفي أیة ثغرات أو  المحاسبیة الدولیة لبیان مدى تأثیر ھذا التحول على قراءة

فوارق تبدو في ھذه القوائم عن القوائم المعدة طبقا للمعاییر الصادرة من الھیئة السعودیة لمحاسبین 
  م.2017القانونیین وذلك قبل التطبیق اإللزامي للتحول للمعاییر الدولیة بدایة من الربع األول لعام 

  
ة الخامسة فقرة (ج) من الئحة الحوكمة بخصوص اإلعالن بالنسبة لتطبیق الماد *ملحوظة: 

للجمعیة العمومیة قبل موعدھا بعشرین یوماً فتم تطبیقھا  فقد تم اإلعالن الجتماع الجمیعة بتداول 
ً (تمت االعالنات في  م واالجتماع 5,4,2/3/2015والصحف قبل موعد الجمعیة بعشرین یوما

النصاب لھذا االجتماع وتم تحدید موعد االجتماع  م) ولم یكتمل16/4/2015محدد لھ تاریخ 
م وتم اإلعالن عنھ بتداول وجریدة أم القرى وجریدة البالد بتواریخ 23/4/2015الثاني بتاریخ 

م) على الترتیب وذلك بعد موافقة وزارة التجارة على ھذا الموعد والتصدیق 21,19/4/2015(
  ه التواریخ.على إجراءات النشر لالجتماع الثاني طبقا لھذ

  
  وهللا الموفق

  
  الشركة المتحدة الدولیة للمواصالتمجلس إدارة   

  بـــــــدجت الســـعودیـــــــة                                                


