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كلمة سعادة رئيس مجلس اإلدارة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمدهلل حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

حضرات السادة  مساهمي  الشركة السعودية للنقل الجماعي -سابتكو                               المحترمين
السالم عليكم  ورحمة اهلل وبركاته،،،

يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة أن أقدم لكم التقرير السنوي لمجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والذي يلقى الضوء على نشاطات الشركة وأهم إنجازاتها ونتائجها المالية 

الموحدة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي 2016م.

إتضح من أداء الشركة خالل العام المالي 2016م استمرارها في تحقيق نمو في اإليرادات التشغيلية للعام 2016 بمعدل 
النقل  سوق  في  والتنافسية  والتنظيمية  االقتصادية  والمتغيرات  التحديات  رغم  السابق،  بالعام  مقارنة   )%3.3( قدره 
الشركة ورفع مستوى  بأداء  االرتقاء  أجل  2017 من  المالي  العام  الجهود خالل  بمواصلة  اهلل  بإذن  بالمملكة، وسنقوم 
الكفاءة التشغيلية لتحسين وتعزيز جودة  الخدمات المقدمة للعمالء وتحقيق العائدات المتوائمة مع طموحات الشركة 

ومساهميها. وقد حققت الشركة خالل العام المالي 2016م عددا من اإلنجازات يأتي من أهمها:
• رفع جودة الخدمات المقدمة للعمالء من خالل تحديث وتعزيز األسطول بشراء )524( مركبة األمر الذي هيأ للشركة فرصة

دعم أنشطتها المتنوعة والتوسع في أعمالها واثراء تجربة عمالئها.
• التعاقد مع جامعة طيبة بالمدينة المنورة لمدة )5( سنوات بقيمة سنوية قدرها )7.4( مليون ريال لتقديم خدمات  نقل الطالبات

بالمدينة المنورة والمحافظات التابعة لها.
• تشغيل مشروع النقل الترددي بالمدينة المنورة.

• تعزيز الكفاءة التشغيلية من خالل تفعيل النظام اللوجيستي الموحد وهو نظام لمتابعة تشغيل خدمات العقود والتأجير 
والشحن والليموزين بجانب جدولة وتخطيط الرحالت وتنفيذ عمليات الصيانة وربطها بالمركبات.

• حصول الشركة على شهادة اإليزو ISO20000 في مجال التقنية والخدمات اإللكترونية وجائزة التميز الرقمي من 
هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لجهودها المتميزة في هذا المجال.

وقد انعكست تلك الجهود في النتائج واألداء اإلجمالي المتميز الذي تحقق حيث بلغت اإليرادات التشغيلية خالل عام 
2016م )1.138( مليون ريال مقارنة بمبلغ )1.102( مليون ريال في العام السابق بمعدل نمو قدره )3.3%(، كما بلغت األرباح 
الصافية لعام 2016م مبلغ )127.58( مليون ريال بمعدل زيادة قدرها حوالي 40% عن العام السابق 2015م وذلك بعد استبعاد 
األرباح الرأسمالية  البالغة )118.8( مليون  ريال الناتجة عن نزع ملكية أرض الشركة بالمدينة المنورة لصالح مشروع 
توسعة المسجد النبوي الشريف من األرباح الصافية لعام 2015م )210.86( مليون ريال. وهو مؤشر جيد وهلل الحمد لقوة 
ومتانة المركز المالي للشركة وتأكيد لحرص الشركة على مواصلة النمو وتعزيز موقعها الريادي في سوق النقل.

كما أود التأكيد على اهتمام مجلس اإلدارة بمتابعة المستجدات والمتغيرات االقتصادية والتطورات التي يشهدها سوق 
النقل وانعكاساتها على مجمل أوضاع الشركة التشغيلية والمالية وسعيه الدائم لوضع الخطط والبرامج التي من شأنها 
تجاوز أي تحديات قد تظهر واالستمرار في تحقيق اإلنجازات والنجاحات بإذن اهلل حيث يجري في هذا الخصوص إعداد 
المقبلة والحفاظ على  التحديات  المتغيرات ومواجهة  الخطة اإلستراتيجية للشركة حتى عام 2020م الستيعاب تلك 

مركز الشركة المالي والتنافسي.

وختامًا يسرني أن أنتهز هذه الفرصة لرفع أسمى آيات الشكر والعرفان باسمكم جميعًا ونيابة عن اإلخوة أعضاء مجلس 
اإلدارة وإدارة الشركة ومنسوبيها لمقام خــادم الحرمين الشريفين ولسمو ولّي عهده األمين ولسمو ولّي ولّي العهد  
»حفظهم اهلل« وإلى الحكومة الرشيدة على ما لقيته الشركة وتلقاه من دعم مستمر منذ إنشائها وما تقوم به األجهزة 
أداء مهمتها وتحقيق خططها    النقل من دعم ومساندة للشركة وتمكينها من  المعنية وفي مقدمتها وزارة  الحكومية 
الشركة  لعمالء  الجزيل  بالشكر  وأتقدم  بالشركة  ثقتهم  على  الشركة  لمساهمي  بالتقدير  أتوجه  وبرامجها، كما 
الكرام على والئهم واخالصهم لسابتكو األمر الذي يدفعنا إلى المزيد من البذل والعطاء لتحقيق طموحاتهم وتطلعات 

الشركة، كما ال يفوتني أن أشكر زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة وجميع منسوبي الشركة على جهودهم وعطائهم.

واهلل أسأل التوفيق والسداد،
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

                                                                                                             رئيس مجلس اإلدارة
                                                                                                                        م. هذلول بن حسين الهذلول



تقرير مجلس اإلدارة للسادة مساهمي الشركة السعودية للنقل الجماعي 
عن السنة المنتهية في 2016/12/31م
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أواًل: وصف ألنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة، وفي حالة وصف نوعين 
أو أكثر من النشاط يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة 

التجارية وإسهامه في النتائج
تأسست الشركة السعودية للنقل الجماعي بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/11 بتاريخ 1399/3/7هـ  
وذلك لغرض نقل الركاب بالحافالت على شبكة الطرق العامة بالمملكة داخل المدن وفيما بينها وخارج 
المملكة ونقل الطرود وترحيل البضائع والمهمات والنقل المدرسي ونقل المعلمات وتأجير السيارات. وقد 
اتبع ذلك بمرسوم ملكي كريم آخر برقم )م/48( وتاريخ 1399/12/23هـ، مانحًا الشركة السعودية للنقل 
بالحافالت لمدة خمس عشرة سنة هجرية وفقًا  الركاب  التزام نقل  الجماعي )شركة مساهمة سعودية( 
لعقد االلتزام المبرم بين الشركة ووزارة النقل. وتم تمديده عدة مرات كان آخرها بتاريخ 1436/12/29هـ 

الموافق 2015/10/12م وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 1437/07/01هـ .

إلى  زيادته  تم  سعودي  ريال  مليون  ألف   )1.000.000.000( بمبلغ  رأسمالها  للشركة  األساسي  النظام  حدد 
أسطول  مركبات  عدد  بلغ  2007م.  عام  سعودي خالل  ريال  مليون  وخمسون  ومائتين  ألف   )1.250.000.000(

الشركة )4.580( مركبة في 31 ديسمبر 2016م.

تتحقق إيرادات الشركة من األنشطة الرئيسية التالية:
)1( قطاع نقل الركاب: ويشمل خدمات النقل المجدولة والمتمثلة في خدمات نقل الركاب بين المدن وداخل

المدن والنقل الدولي ويساهم هذا النشاط بمعدل 61.13% في إيرادات الشركة. 

)2( قطاع العقود والتأجير:  ويشمل خدمات النقل بموجب عقود التأجير التي تبرمها الشركة مع الغير سواء حكومية 
أو غير حكومية وذلك داخل المملكة أو خارجها ويساهم هذا النشاط بمعدل 24.98% في  إيرادات الشركة.

)3( اإلدارة العامة: وتشمل الوحدات المساندة والمشاريع اإلستراتيجية والمتمثلة في خدمات الشحن لنقل البضائع
وخدمات الليموزين الفاخر بجانب مشروع النقل العام وتساهم بمعدل 13.89% في إيرادات الشركة.

ثانيًا : وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة )بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو 
توسعة أعمالها ، أو وقف عملياتها( والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة وأي مخاطر تواجهها

تهدف إستراتيجية وخطط الشركة لتقوية مركزها المالي وزيادة حصتها السوقية في قطاع النقل وتلبية 
والتطوير  التحسين  خالل  من  لمساهميها  مناسبة  عوائد  وتحقيق  شرائحهم  بمختلف  عمالئها  متطلبات 
المستمر لخدماتها والتوسع في أعمالها وزيادة أسطولها بشراء أصول تشغيلية جديدة وتحسين القديم منها  

والتنوع في أنشطتها، حيث تم خالل العام 2016م شراء عدد )524( مركبة.

 
ثالثًا: المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة )سواء كانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر 

تمويلية ، أم مخاطر السوق( وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها
إدارة المخاطر:

1. المخاطر التشغيلية والسوقية:
• تخضع الشركة لمخاطر نشاط النقل والمتمثلة في حالة عدم االستقرار واالضطرابات وانتشار األمراض 

واألوبئة ودخول منافسين جدد في سوق النقل. 
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• المخاطر المترتبة على تشغيل قطار الحرمين ) مكة - جدة - المدينة المنورة ( وتشغيل قطار الشمال خالل
الربع األول من عام 2017م والذي يربط بين وسط المملكة وشمالها في مرحلته األولى.

• صدور موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1436/12/29هـ الموافق 2015/10/12م على تمديد عقد االلتزام المبرم 
بين الحكومة و الشركة )لنقل الركاب بالحافالت على شبكة الطرق العامة بالمملكة داخل المدن وفيما 
بينها( الصادر في شانه المرسوم الملكي رقم )م/48 وتاريخ 1399/12/23هـ( وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا 
من 1437/07/01هـ ، المتضمنة عدم إعطاء الشركة ميزه تنافسيه عند اكتمال الدراسات الالزمة لتقديم 

خدمة النقل العام بالحافالت بين مدن المملكة.

2. المخاطر المالية:
ائتمانية قوية وتتمتع بموقف مالي       النقد لدى بنوك محلية ذات تصنيفات  باستثمار  الشركة ملتزمة  أن 
للتقلبات في أسعار  الشركة ال تتعرض بصورة جوهرية  تتمتع بمركز مالي قوي وأن  قوي. والشركة 
صرف العمالت األجنبية في إطار أعمالها العادية حيث أن معظم المعامالت تتم بالريال السعودي والدوالر 

الثابت سعر صرفه مقابل الريال السعودي.

3. مخاطر االئتمان: 
تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خسارة      
حدود  بوضع  وذلك  بالوكالء  والمتعلقة  بها  الخاصة  االئتمان  مخاطر  من  بالحد  الشركة  تقوم  مالية. 

لالئتمان لكل وكيل، ومراقبة الذمم المدينة القائمة.

4. مخاطر السيولة: 
الكافية  السيولة  توفر  من  للتأكد  بانتظام  بمراقبتها  وذلك  السيولة  مخاطر  من  بالحد  الشركة  تقوم 

والالزمة للوفاء بأية إلتزامات مستقبلية.

رابعًا: خالصة على شكل جدول أو رسم بياني ألصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها 
في السنوات المالية الخمس األخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر

الجداول الموضحة أدناه تستعرض ملخص قائمتي المركز المالي والدخل للخمس سنوات األخيرة 
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بيان مقارن )ملخص( لقائمة المركز المالي للخمس سنوات األخيرة
) المبالغ بآالف الرياالت السعودية (

٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤٢٠١3٢٠١٢الـبـيـان
١,٠٤٥,٤٤١١,٠٦٠,98٤٥٥١,٦٥97٢7,٦7٢٦7٠,89٠ الموجودات المتداولة

١,7٢٠,٠3٢١,٥٦٠,٠٦3١,٥37,٥38١,٤١3,9٠8١,٤38,87٢ الموجودات غير المتداولة
٢,7٦٥,٤73٢,٦٢١,٠٤7٢,٠89,١97٢,١٤١,٥8٠٢,١٠9,7٦٢إجمالي األصول

٤٤٦,٥١7٤٦٥,١١3٤١9,٥١8٤٦٤,٦٦٢٤3٠,9٥٤ المطلوبات المتداولة
١38,٢٠٠٥٠,١٦١٦3,٤99١٠7,٦83١٢٢,3٥٤قروض مرابحة طويلة األجل

---٤٤9,٤٢١٤٥٤,79٦دفعة مقدمة من عميل – الجزء غير المتداول
١37,٥١7١٢7,7٦7١١٢,٠9398,٠799٦,٢7٤مخصص ترك الخدمة

٢,8٠٢97١7٢8١,٠٤83,٢38إيرادات مؤجلة
7٢7,9٤٠٦33,٦9٥١7٦,3٢٠٢٠٦,8١٠٢٢١,8٦٦إجمالي المطلوبات غير المتداولة

١,١7٤,٤٥7١,٠98,8٠8٥9٥,838٦7١,٤7٢٦٥٢,8٢٠إجمالي المطلوبات
١,٢٥٠,٠٠٠١,٢٥٠,٠٠٠١,٢٥٠,٠٠٠١,٢٥٠,٠٠٠١,٢٥٠,٠٠٠رأس المال

١7٠,٠٠٦١٥7,٢٤8١3٦,١٦٢١٢٥,9٥7١١8,١99احتياطي نظامي
٤٢,73٠3٦,3٥١33,3٠8٢8,٢٠٥٢٥,87٢احتياطي اتفاقي
١٦١,٢٢٢١١7,٠7٥88,39٢٦٥,9٤٦٦٢,7٥٥األرباح المبقاة

١١٦-)١٤,٥٠3()38,3٥٤()3٠,١٥9(أرباح )خسائر( استثمارات غير محققة
---)8١()٢,783(حقوق األقلية

١,٥9١,٠١٦١,٥٢٢,٢39١,٤93,3٥9١,٤7٠,١٠8١,٤٥٦,9٤٢إجمالي حقوق الملكية
٢,7٦٥,٤73٢,٦٢١,٠٤7٢,٠89,١97٢,١٤١,٥8٠٢,١٠9,7٦٢إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

مالحظة: بيانات العام المالي 2015م وبيانات العام المالي 2016م متضمنة نتائج الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها )شركة المواصالت العامة(

بيان مقارن )ملخص( لقائمة الدخل للخمس سنوات األخيرة
)المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤٢٠١3٢٠١٢الـبـيـان
١,١38,3٥9١,١٠٢,3٠9١,٠١9,٢٠39٦7,8٥39١٤,93١إيرادات األعمال الرئيسية

)8٦9,٢١٠()9١٦,٠٠3()9٥١,٠٥١()١,٠١٠,٢٤9()١,٠٥3,٠٥٠(إجمالي التكاليف
٥٢,١٤739,٢3337,٦٦٦٢9,٦٥33١,٠٠٤إيرادات أخرى

خسارة انخفاض في قيمة استثمار 
---)7,٤٥9(-في الشركة الزميلة

---١١8,8٠7-أرباح نزع ملكية أرض
حصة حقوق األقلية في صافي 

---٢,7٠٢٢,٠8١خسارة شركة تابعة

)٢,897()3,9٢١()3,7٦٤()33,8٦٠()١٢,٥7٤(الزكاة الشرعية
١٢7,٥8٤٢١٠,8٦٢١٠٢,٠٥٤77,٥8٢73,8٢8صافي ربح العام

مالحظة: بيانات العام المالي 2015م وبيانات العام المالي 2016م متضمنة نتائج الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها )شركة المواصالت العامة(
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خامسًا: تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة ولشركاتها التابعة
جدول يوضح التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة )بآالف الرياالت( في 2016/12/31م

إجمالي إيرادات الـبـيـان
المنطقة الوسطى

إجمالي إيرادات 
المنطقة الشرقية

إجمالي إيرادات 
المنطقة الغربية

إجمالي إيرادات 
المنطقة الجنوبية

إجمالي إيرادات 
الشركة

38٢,٢٦3١٤9,٤3٤٥٥٥,٢٢٢١٠3,٥87١,١9٠,٥٠٦إجمالي اإليرادات

سادسًا: إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي 
توقعات أعلنتها الشركة

التشغيلية  اإليرادات  زادت  فقد  السابق  العام  مع  2016م  المالي  للعام  التشغيلية  النتائج  مقارنة  بخصوص 
إلى  أدى  مما  وبمعدل)%3.3(  ريال  مليون   )36.05( بمبلغ  السابق  بالعام  مقارنة  2016م  عام  خالل  للشركة 
زيادة مجمل الربح من التشغيل خالل عام 2016م مقارنة بالعام السابق بمقدار )5.6( مليون ريال أي بمعدل           
)2.43%( ، كما أن مصروفات التشغيل ارتفعت في عام 2016م بمبلغ )30.44( مليون ريال مقارنة مع العام السابق 
أي بنسبة )3.49%(  متأثرة بزيادة أسعار الطاقة ابتداء من أول يناير 2016م. فيما بلغت األرباح الصافية التي 
السابق  المالي  للعام  )210.86( مليون ريال  )127.58( مليون ريال، مقابل  2016م  الشركة خالل عام  حققتها 
السابق الذي تضمن أرباح رأسمالية  العام  بانخفاض قدره )83.28( مليون ريال وبنسبة )39.49%( عن أرباح 

نتيجة نزع أرض الشركة بالمدينة المنورة بمبلغ )118.8( مليون ريال.

جدول يوضح النتائج التشغيلية لعام 2016م مقارنة مع العام السابق 2015م
)المبالغ بآالف الرياالت(

نسبة التغير %التغيرات + أو )-(عام ٢٠١٥معام ٢٠١٦مالـبـيـان

3,٢7%١,١38,3٥9١,١٠٢,3٠93٦,٠٥٠اإليرادات التشغيلية
3,٤9%9٠١,٦٥987١,٢٢٢3٠,٤37المصروفات التشغيلية

٢,٤3%٢3٦,7٠٠٢3١,٠87٥,٦١3إجمالي الربح من التشغيل
8,٤٢%١٤3,3٢٤١3٢,١9١١١,١33مصروفات األعمال الرئيسية

-٥,٥8%)٥,٥٢٠(93,37٦98,89٦الربح )الخسارة( من العمليات الرئيسية
-٦7,9٢%)99,٠٤٤(٤٦,78٢١٤٥,8٢٦اإليرادات/المصروفات األخرى
-٦٢,8٦%)٢١,٢8٦(١٢,٥7٤33,8٦٠يخصم : الزكاة أو الضريبة

-39,٤9%)83,٢78(١٢7,٥8٤٢١٠,8٦٢صافي الربح )الخسارة(

سابعًا: إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
ال يوجد أي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن مراجعة 

وتقييم القوائم المالية للشركة.
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ثامنًا: اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية المصدر فيها ونشاطها الرئيس، 
والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها 

السعودية  النقل  )شركة  زميلة  وشركة  المحدودة(  العامة  المواصالت  )شركة  تابعة  شركة  توجد 
البحرينية المحدودة( ومشروع مشترك )الشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل المحدودة - سيتكو( 

وبياناتهم كما يلي:

شركة  النقل السعودية اسم الشركة
البحرينية المحدودة

الشركة السعودية اإلماراتية للنقل 
المتكامل المحدودة – سيتكو

شركة المواصالت العامة 
المحدودة

)١٠,٠٠٠,٠٠٠( ريال سعودي)١٠٠,٠٠٠( ريال سعودي)١٠,٠٠٠,٠٠٠( ريال سعوديرأسمالها
نسبة ملكية 
8٠% من رأس المال٥٠% من رأس المال٤٠% من رأس المالالمصدر فيها

نشاطها الرئيس

نقل الركاب بالحافالت بين 
المملكة العربية السعودية 

ومملكة البحرين عبر جسر 
الملك فهد )السعودية-البحرين( 
ونقل األمتعة والطرود وممارسة 

جميع األنشطة ذات الصلة 
بالنقل العام. )تحت التصفية(

تمارس الشركة السعودية 
اإلماراتية للنقل المتكامل 

المحدودة نشاط تقديم خدمات 
النقل المدرسي وتملك 

المركبات من حافالت وإدارة 
أساطيل الشركات وتقديم 

خدمات النقل بالسيارات.

توريد وتشغيل وصيانة 
الحافالت في مدينة الرياض 

بموجب ترخيص الهيئة العامة 
لالستثمار رقم ١٠٦٠83٥١١٤73٤7 

وتاريخ ١٤3٦/١١/8هـ

الدولة المحل 
المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعوديةمملكة البحرينالرئيس لعملياتها

الدولة محل 
تأسيسها

المملكة العربية السعودية  
)تحت السجل التجاري رقم 

٢٠٥٠٠١٦٥٤٦( ومملكة البحرين 
تحت السجل التجاري )١7777(

اململكة العربية السعودية  )حتت 
السجل التجاري رقم 1010403688(

اململكة العربية السعودية  )حتت 
السجل التجاري رقم 1010429250(

تاسعًا: تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة
1- الشركة السعودية البحرينية:

يتكون رأسمال شركة النقل السعودية البحرينية من عشرة آالف حصة نقدية قيمة الحصة الواحدة ألف 
ريال سعودي وتمتلك الشركة السعودية للنقل الجماعي )4.000( حصة بقيمة )4( مليون ريال سعودي أي 
)40%( من رأسمال شركة النقل السعودية البحرينية الذي يبلغ )10.000.000( ريال سعودي )عشر ماليين ريال 

سعودي( وال توجد أدوات دين صادرة للشركة السعودية البحرينية.

اجتماعها  في  المحدودة  البحرينية  السعودية  النقل  شركة  لشركاء  العادية  غير  العامة  الجمعية  اتفقت 
المنعقد بتاريخ 2015/12/31م على حل وتصفية الشركة وتعيين مصفي لتصفيتها . وال تتوقع الشركة أن 

يكون للتصفية أثر جوهري على القوائم المالية . 

2- الشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل المحدودة:
يتكون رأسمال الشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل المحدودة من مائة حصة نقدية قيمة الحصة 
بقيمة  نقدية  حصة  خمسين  الجماعي  للنقل  السعودية  الشركة  وتمتلك  سعودي  ريال   )1.000( الواحدة 
)50.000( ريال سعودي أي )50%( من رأس مال الشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل المحدودة. وال 

توجد أدوات دين صادرة للشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل.
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3- شركة المواصالت العامة المحدودة:
يتكون رأس مال شركة المواصالت العامة المحدودة من )1.000.000( حصة نقدية قيمة كل حصة نقدية 
عشرة رياالت سعودية، وتمتلك الشركة السعودية للنقل الجماعي )800.000( حصة نقدية بقيمة )8.000.000( 
دين صادرة  أدوات  توجد  وال  المحدودة.  العامة  المواصالت  مال شركة  رأس  من   )%80( أي  سعودي  ريال 

لشركة المواصالت العامة المحدودة.

عاشرًا: وصف لسياسة الشركة في توزيع األرباح
توزع أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى بما في 

ذلك احتياطي االستهالك على الوجه التالي:
1- تجنب الزكاة المقررة. 

2- يجنب 10% من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ
االحتياطي المذكور نصف رأس المال. 

3- يجنب 5% من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لألغراض التي يحددها مجلس اإلدارة ويوقف
هذا التجنيب إذا بلغ االحتياطي المذكور 25% من رأس المال.

4- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع.
5- في حالة حصول توزيع أرباح سنوية صافية عن غير طريق اإلعانة الحكومية، يجنب بعدما تقدم نسبة ال تزيد

عن 10% توزع كمكافأة على أعضاء مجلس اإلدارة.
6- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية.

7- أوصى مجلس إدارة الشركة للجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 2017/01/23م بتوزيع أرباح على المساهمين 
عن العام المالي 2016م بواقع نصف ريال للسهم الواحد وسيتم الصرف بعد موافقة الجمعية العامة.

أحد عشر: وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص 
)عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم( أبلغوا الشركة بتلك 
الحقوق بموجب المادة )٤٥( من هذه القواعد، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة 

المالية األخيرة 
ال توجد أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت أو أي أدوات دين تعود ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين 

وأقرباءهم أو ألي أشخاص من الغير حيث أن الشركة حاليًا ليس لديها أدوات دين قابلة للتحول إلى أسهم.

ثاني عشر: وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء 
مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو 
أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة 

المالية األخيرة
ال توجد مصلحة أو أي أسهم أو أدوات دين تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم فيما توضح 
الجداول أدناه مصلحة أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين في أسهم أو أدوات دين للشركة أو شركتها التابعة.
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)1( وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو شركاتها 
التابعة:

جدول يوضح مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم وأدوات دين الشركة

سل
سل

ت

صافي نهاية العامبداية العامإسم من تعود له المصلحة
التغير

نسبة 
التغير أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

٠ %-----م/ هذلول بن حسين الهذلول١
٠ %-----أ/ سليمان بن عبداهلل التويجري ٢

٠ %-----أ/ عبداهلل بن علي العقيل3

٠ %-----اللواء/عبداهلل بن حسن الزهراني ٤

٠ %-١,٠٠٠-١,٠٠٠أ/ عبدالعزيز بن سعد الغامدي٥

٠ %-١,٠٠٠-١,٠٠٠د/ عبدالوهاب بن سعيد القحطاني٦

٠ %-١,٠٠٠-١,٠٠٠أ/ محمد بن سليمان العنقري7

٠ %-١,٠٠٠-١,٠٠٠أ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل8

٠ %-١,٠٠٠-١,٠٠٠م/ خالد بن عبداهلل الحقيل9

)2( وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها 
التابعة:

جدول يوضح مصلحة كبار التنفيذيين في أسهم وأدوات دين الشركة

سل
سل

ت

صافي نهاية العامبداية العامإسم من تعود له المصلحة
التغير

نسبة 
التغير أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

٠ %-----أ/ أحمد بن عايد الجهني١
٠ %-----م/ فيصل بن عبداهلل الفهيد *٢

٠ %-----أ/فراس بن عبد العزيز أبا الخيل **3

٠ %-----أ/ عبداهلل بن علي القحطاني٤

٠ %-----أ/ يوسف بن مسند المطيري٥

** تقلد منصب نائب الرئيس للتسويق بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢3م.* تقلد منصب نائب الرئيس للمساندة بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٠٦م.
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ثالث عشر: المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة )سواء كانت واجبة السداد عند 
الطلب أم غير ذلك( وكشف بالمديونية اإلجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي 
مبالغ دفعتها الشركة سدادًا لقروض خالل السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة له 
ومدته والمبلغ المتبقي. وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك

تمثل عقود مرابحة إسالمية من بعض البنوك المحلية وذلك لشراء مركبات للشركة تسدد على أقساط 
شهرية لمدة ثالث سنوات، وضمانات سداد القرض تتمثل في توقيع الشركة لسندات ألمر سلمت للبنك. 
فقد أبرمت الشركة اتفاقية تمويل بالمرابحة اإلسالمية مع مجموعة سامبا المالية لشراء شاحنات ومصرف 
النحو  )ساب( لشراء حافالت صغيرة،  وذلك على  البريطاني  السعودي  والبنك  الراجحي لشراء حافالت 

التالي:
1- تم توقيع اتفاقية مرابحة إسالمية مع مجموعة سامبا المالية بتاريخ 2013/08/29م لشراء )150( شاحنة 
مان موديل 2013م، تم استالمها خالل العام 2013م أصل مبلغ القرض )48( مليون ريال وسدد القرض على 
مدى ثالث سنوات من تاريخ استالم الشاحنات حيث تم سداد أول قسط بتاريخ 2013/10/03م وسدد آخر قسط 

بتاريخ 2016/08/31م. 

2- تم توقيع اتفاقية مرابحة إسالمية مع البنك السعودي البريطاني )ساب( بتاريخ 2014/8/20م لشراء )350(
حافلة ميتسوبيشي روزا ، أصل مبلغ القرض )64.2( مليون ريال، ويسدد القرض على مدى ثالث سنوات من 

تاريخ استالم الحافالت حيث تم سداد أول قسط بتاريخ 2014/9/28م وسيسدد آخر قسط بتاريخ 2017/9/30م.

)150( حافلة  لشراء عدد  2015/08/20م  بتاريخ  الراجحي  إسالمية مع مصرف  اتفاقية مرابحة  توقيع  تم   -3
)61.8( مليون ريال  القرض  المالي 2015م وأصل مبلغ  العام  استالمها خالل  تم  كينج لونج موديل 2016م، 
ويسدد القرض على مدى ثالث سنوات من تاريخ استالم الحافالت حيث تم سداد أول قسط للدفعة األولى 

المستلمة بتاريخ 2015/09/24م وسيسدد آخر قسط بتاريخ 2018/09/09م. 

4- تم توقيع اتفاقية مرابحة إسالمية مع مصرف الراجحي بتاريخ 2016/05/03م لشراء عدد)300( حافلة كينج 
لونج موديل 2016م ، تم استالمها خالل العام 2016م  أصل مبلغ القرض )108( مليون ريال ويسدد القرض 
على مدى ثالث سنوات من تاريخ استالم الحافالت حيث تم سداد أول قسط بتاريخ 2016/06/05م وسيسدد آخر 

قسط بتاريخ 2019/05/05م. 

)100( حافلة  لشراء عدد  2016/09/01م  بتاريخ  الراجحي  إسالمية مع مصرف  اتفاقية مرابحة  توقيع  تم   -5
مرسيدس ترافيجو موديل 2017م ، تم استالمها خالل العام المالي 2016م وأصل مبلغ القرض )117.5( مليون 
بتاريخ  الحافالت حيث تم سداد أول قسط  تاريخ استالم  القرض على مدى ثالث سنوات من  ريال ويسدد 

2016/10/02م وسيسدد آخر قسط بتاريخ 2019/09/01م. 

جدول يوضح موقف )القروض( القائمة في 2016/12/31م
)بآالف الرياالت(

ما تم سداده خالل القيمة في ٢٠١٥م إسم البنك
عام ٢٠١٦م

قرض جديد مضاف 
خالل عام ٢٠١٦م

المتبقي حتى        
٢٠١٦/١٢/3١م

--١١,8١٥١١,8١٥مجموعة سامبا المالية

١٥,٠3٠-3٦,١٥٢٢١,١٢٢البنك السعودي البريطاني )ساب(

7١,٦٠9٦٤,9٠٦٢٢٥,٥٠٠٢3٢,٢٠3مصرف الراجحي )ثالثة عقود مرابحة(

١١9,٥7٦97,8٤3٢٢٥,٥٠٠٢٤7,٢33إجمالي القروض

ملحوظة: هذا العرض ال يتضمن تكلفة التمويل الخاصة بالقرض.
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رابع عشر: وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية  أو 
مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية 

مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك
أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق  ال توجد أي 

مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل السنة المالية.

خامس عشر: وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق
مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

ال توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أي حقوق خيار أو 
مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل السنة المالية.

سادس عشر: وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة  
لالسترداد، وقيمة األوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي 

اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة 
أو  للشركة  لالسترداد  قابلة  دين  أدوات  ألي  الشركة  جانب  من  إلغاء  أو  شراء  أو  استرداد  أي  يوجد  ال 

شركتها التابعة.

سابع عشر:  عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي ُعقدت خالل السنة المالية األخيرة، وسجل 
حضور كل اجتماع موضحًا فيه أسماء الحاضرين

عقد مجلس إدارة الشركة )6( اجتماعات خالل العام المالي 2016م، وذلك حسب  الحضور التالي:
سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2016م

اسم العضوم
االجتماع
األول
رقم 3٢٠
٢٠١٦/١/٤م

االجتماع
الثاني
رقم 3٢١

٢٠١٦/٢/٢٢م

االجتماع
الثالث
رقم 3٢٢
٢٠١٦/٤/٤م

االجتماع
الرابع
رقم 3٢3

٢٠١٦/٦/٢٠م

االجتماع
الخامس
رقم 3٢٤

٢٠١٦/١٠/١3م

االجتماع
السادس
رقم 3٢٥

٢٠١٦/١٢/٦م

اإلجمالي

٦حضرحضرحضرحضرحضرحضرم/ هذلول بن حسين الهذلول١

٦حضرحضرحضرحضرحضرحضرأ/سليمان بن عبداهلل التويجري٢

٦حضرحضرحضرحضرحضرحضرأ/عبداهلل بن علي العقيل3

٤حضرلم يحضرحضرلم يحضرحضرحضراللواء/عبداهلل بن حسن الزهراني  ٤

٦حضرحضرحضرحضرحضرحضرأ/عبدالعزيز بن سعد الغامدي٥

٤حضرلم يحضرحضرلم يحضرحضرحضرد/عبدالوهاب بن سعيد القحطاني  ٦

٦حضرحضرحضرحضرحضرحضرأ/ محمد بن سليمان العنقري7

٥حضرحضرحضرحضرلم يحضرحضرأ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل8

٦حضرحضرحضرحضرحضرحضرم/ خالد بن عبداهلل الحقيل9
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 ثامن عشر: وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة
يشمل الطرف ذي عالقة بالشركة كل من )عضو مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو مساهم أو فرد( 
السعودية  النقل  )شركة  الزميلة  والشركة  العامة(  المواصالت  )شركة  التابعة  الشركة  إلى  باإلضافة 
البحرينية المحدودة( والمشروع المشترك )الشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل المحدودة - سيتكو(. 
المتكامل  للنقل  اإلماراتية  السعودية  للشركة  التشغيلية  العمليات  بتمويل   2014 الشركة خالل عام  قامت 
المحدودة )سيتكو( بمبلغ 30 مليون ريال سعودي. إن هذا المبلغ غير خاضع ألي فوائد وسيتم استرداد المبلغ 
خالل 4 سنوات ابتداء من شهر يوليو 2015، إال أنه قد تم االتفاق بين الشركاء على إعادة جدولة السداد لتبدأ 

اعتبارًا من شهر يناير 2017.
ريال  مليون   20 بمبلغ  إضافي  تمويل  بتقديم  2016م  العام  من  الثاني  الربع  الشركة خالل  قامت  كذلك 
سعودي وذلك لتمويل عمليات التشغيل لتنفيذ عقود النقل للمدارس الحكومية مع شركة تطوير خدمات 
النقل التعليمي )تطوير( إن هذا المبلغ غير خاضع ألية فوائد وسيتم استرداد المبلغ فور استالم مستحقات 

الشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل المحدودة من شركة تطوير.
ريال  مليون   20 بمبلغ  إضافي  تمويل  بتقديم  2016م  العام  من  الثالث  الربع  الشركة خالل  قامت  كذلك 
سعودي للشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل. إن هذا المبلغ غير خاضع ألية فوائد وسيتم استرداد 

المبلغ فور استالم مستحقات الشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل المحدودة من شركة تطوير.

تاسع عشر: معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفًا فيها، وفيها أو كانت 
فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو 
ألي شخص ذي عالقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين باألعمال أو العقود، وطبيعة 
هذه األعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا 

القبيل فعلى المصدر تقديم إقرار بذلك
ال يوجد معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفًا فيها ويقر مجلس اإلدارة بعدم وجود 
عقد تكون الشركة طرفًا فيه أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس 

التنفيذي أو المدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.

عشرون: بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة  أو 
أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض

لم تتم أي ترتيبات  أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن 
أي راتب أو تعويض.

واحد وعشرون: بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي 
حقوق في األرباح

لم يتم عمل أي ترتيبات أو اتفاقات تنازل يتم بموجبها تنازل أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.
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اثنان وعشرون: بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو 
رسوم أو أي مستحقات أخرى، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:

جدول يوضح المدفوعات النظامية المستحقة للجهات المختلفة بالدولة كما في 2016/12/31م
)بآالف الرياالت السعودي(

٢٠١٥م٢٠١٦مالبيان
١7,٢9٥37,99٠الزكاة والضريبة

٢,٠3٢٢,٠3١التأمينات االجتماعية

١9,3٢7٤٠,٠٢١اإلجمالي

نهاية  حتى  تسدد  لم  والتي  الشركة  على  المستحقة  االجتماعية  والتأمينات  الزكاة  المبالغ  هذه  وتمثل 
العام المالي 2016م، علمًا بأن الشركة حصلت على شهادة الزكاة النهائية وانتهى بموجبها وضعها الزكوي 
حتى نهاية عام 2012م وذلك بعد أن استلمت الشركة الربط الزكوي النهائي من مصلحة الزكاة والدخل 
لألعوام من 2005م وحتى 2012م، كما تم تقديم اإلقرارات الزكوية عن األعوام من 2013م حتى 2015م وتم 
سداد المستحق بموجبها. بينما تمثل التأمينات االجتماعية مبلغ التأمينات المستحقة على الشركة عن شهر 

ديسمبر 2016م وتم دفعه خالل النصف األول من شهر يناير 2017م.

ثالثة وعشرون: بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة
ال يوجد أي استثمارات أو احتياطيات تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

أربعة وعشرون: إقرارات بما يلي
إدارة  مجلس  فإن  واإلدراج(  التسجيل  )قواعد  التنفيذية  باللوائح  واألربعون  الثالثة  بالمادة  ورد  لما  وفقًا 

الشركة السعودية للنقل الجماعي يقر باآلتي :
1- أن سجالت الحسابات أُُعّدت بالشكل الصحيح.

2- أن نظام الرقابة الداخلية أُُعّد على أسس سليمة وُنّفذ بفاعلية.
3- أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

خمسة وعشرون: المعلومات الواجب اإلفصاح عنها بموجب الئحة حوكمة الشركات 
)أ( ما تم تطبيقه من أحكام هذه الالئحة واألحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك:

الثانية  للمساهمين  العادية  العامة  الجمعية  من  إقرارها  تم  بها  خاصة  حوكمة  الئحة  الشركة  أعدت 
جميع  بتطبيق  الشركة  وتلتزم  2011/04/03م.  الموافق  1432/04/29هـ  بتاريخ  المنعقدة  )الثانية(  والثالثون 
األحكام االسترشادية الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب 

القرار رقم 1-212-2006 وتاريخ 1427/10/21هـ الموافق 2006/11/12م ما عدا  الفقرة التالية:
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المادة التي لم تطبق من الئحة الحوكمة

المبررنص الفقرةرقم المادة

المادة الثانية عشر
- الفقرة )ط(

ال يجوز للشخص ذي الشخصية االعتبارية 
الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين 
ممثلين له في مجلس اإلدارة التصويت على 
اختيار األعضاء اآلخرين في مجلس اإلدارة.

ال يتضمن النظام األساسي للشركة
هذا البند.

)ب( أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس إدارتها:
مجلس اإلدارة بما فيهم الرئيس ليس لديهم عضوية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى والجدول 

التالي يوضح ذلك.

جدول يوضح العضوية في الشركات المساهمة األخرى ألعضاء مجلس اإلدارة في 2016/12/31م

العضوية في الشركات إسم العضوم
المساهمة األخرى

المهندس/ هذلول بن حسين الهذلول١
ال يوجدوكيل وزارة النقل للتخطيط االستراتيجي - رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ/ سليمان بن عبداهلل التويجري٢
ال يوجدمساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية

األستاذ/ عبداهلل بن علي العقيل3
ال يوجدالمستشار والمشرف العام لمكتب وزير التجارة واالستثمار  

اللواء/عبداهلل بن حسن الزهراني٤
ال يوجدمدير اإلدارة العامة للمرور

ال يوجداألستاذ/ عبدالعزيز بن سعد الغامدي٥

ال يوجدالدكتور/ عبدالوهاب بن سعيد القحطاني ٦

ال يوجداألستاذ / محمد بن سليمان العنقري7

ال يوجداألستاذ/صالح بن عبدالرحمن الفضل8

ال يوجداملهندس/ خالد بن عبداهلل احلقيل 9

)ج( تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي، أو عضو مجلس 
إدارة غير تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة مستقل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء أربعة منهم يمثلون الحكومة من بينهم الرئيس 
يتم تعيينهم بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناًء على اقتراح وزير النقل، وخمسة أعضاء يمثلون القطاع 
الخاص تختارهم الجمعية العامة للمساهمين، ويعين أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات، ويجوز إعادة 

تعيينهم لمدة أو لمدد أخرى، والجدول التالي يوضح صفة العضوية ألعضاء مجلس اإلدارة.
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جدول يوضح صفة العضوية ألعضاء مجلس اإلدارة في 2016/12/31م

صفة العضويةإسم العضوم

المهندس/ هذلول بن حسين الهذلول١
غير تنفيذيوكيل وزارة النقل للتخطيط االستراتيجي - رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ/ سليمان بن عبداهلل التويجري٢
غير تنفيذيمساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية

األستاذ/ عبداهلل بن علي العقيل3
غير تنفيذيالمستشار والمشرف العام لمكتب وزير التجارة واالستثمار  

اللواء/عبداهلل بن حسن الزهراني٤
غير تنفيذيمدير اإلدارة العامة للمرور

مستقلاألستاذ/ عبدالعزيز بن سعد الغامدي٥
مستقلالدكتور/ عبدالوهاب بن سعيد القحطاني ٦
مستقلاألستاذ / محمد بن سليمان العنقري7
مستقلاألستاذ/صالح بن عبدالرحمن الفضل8
تنفيذياملهندس/ خالد بن عبداهلل احلقيل 9

)د( وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلدارة الرئيسة ومهماتها مثل لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات 
والمكافآت، مع ذكر أسماء هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها:

يتماشى مع حاجة  الشركة وبما  لمتابعة عمل  اإلدارة  أعضاء مجلس  لجان من  الشركة ثالث  إدارة  شكل مجلس 
الشركة وظروفها وذلك وفق إجراءات عامة وضعها مجلس اإلدارة تتضمن تحديد مهمة كل لجنة، وهي كما يلي:  

1- لجنة الترشيحات والمكافآت  
أصدرت الجمعية العامة العادية الثالثون )الثانية( المنعقدة بتاريخ 1430/04/09هـ الموافق 2009/04/05م 
بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وأسلوب عمل اللجنة 

وتتلخص أهم مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت في اآلتي:
• التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة 

عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.
• المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة،  بما في ذلك تحديد

الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة. 
• مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

• تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
• التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو 

يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
• وضع سياسات لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين.

وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من اآلتية أسماءهم:

رئيسًاالمهندس/ هذلول بن حسين الهذلول١
عضوًااألستاذ/ سليمان بن عبداهلل التويجري ٢
عضوًاالدكتور/ عبدالوهاب بن سعيد القحطاني3
عضوًاالمهندس/ خالد بن عبداهلل الحقيل٤

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد )3( اجتماعات خالل عام ٢٠١٦م.
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2-  لجنة المراجعة 
أصدرت الجمعية العامة العادية الخامسة عشر لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ 1414/11/24هـ الموافق 
1994/05/05م بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة وأسلوب عمل اللجنة 

وتتلخص أهم مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة في اآلتي:
• اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال 

والمهمات التي حددها مجلس اإلدارة.
• دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.

• دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
• التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم بعد التأكد من  استقالليتهم.
• متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء

قيامهم بأعمال المراجعة.
• دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتهم عليها.

• دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
• دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها. 

وتتكون لجنة المراجعة من اآلتية أسماءهم:

رئيسًا األستاذ/ عبدالعزيز بن سعد الغامدي ١
عضوًااألستاذ/ عبداهلل بن علي العقيل ٢
عضوًااألستاذ/ سليمان بن عبداهلل التويجري 3
عضوًا األستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل٤
عضوًااألستاذ/ مازن بن عبداهلل الفريح٥

وقد عقدت لجنة المراجعة عدد )٦( اجتماعات خالل عام ٢٠١٦م.

3- لجنة االستثمار
تتلخص أهم مهام ومسؤوليات لجنة االستثمار في اآلتي:

• مراجعة موقف السيولة النقدية واستثمار السيولة النقدية الفائضة.
• متابعة المحافظ االستثمارية للشركة.

• البحث عن الفرص االستثمارية المتاحة في السوق المحلي الستثمار أصول الشركة النقدية وذلك 
وفقًا للضوابط التالية:

)1( أن تكون متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
)2( أن تكون قابلة للتسييل السريع عند الحاجة.

)3( أن تكون مقبولة المخاطر.
)4( أن يكون االستثمار في السوق المحلي وبالريال السعودي.

)5( أن يدار االستثمار بواسطة إحدى المؤسسات المالية المرخص لها بمزاولة المهنة.
)6( أن يكون االستثمار جزءًا من السيولة المتوفرة.

تتكون لجنة االستثمار من اآلتية أسماءهم:

رئيسًااألستاذ/ عبداهلل بن علي العقيل١
عضوًااللواء/ عبداهلل بن حسن الزهراني٢
عضوًااألستاذ/ محمد بن سليمان العنقري3
عضواالمهندس/ خالد بن عبداهلل الحقيل٤

وقد عقدت لجنة االستثمار عدد )٤( اجتماعات خالل عام ٢٠١٦م.
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)هـ( تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من اآلتي كل على حده: 
1( أعضاء مجلس اإلدارة

2( خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة، يضاف إليهم الرئيس
    التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم.

وألغراض هذه الفقرة يقصد بمصطلح »المكافآت والتعويضات« الرواتب واألجور والبدالت واألرباح وما 
في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة باألداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة األجل، 

وأي مزايا أخرى:

يوضح الجدول التالي الرواتب والبدالت والمكافآت التي تم صرفها ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار 
التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات خالل عام 2016م بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:

 )بالريال السعودي(

أعضاء المجلس البـيـان
التنفيذيين

أعضاء المجلس غير 
التنفيذيين/المستقلين

خمسة من كبار 
اإلجماليالتنفيذيين

3,8٢١,33٤3,8٢١,33٤الرواتب والتعويضات
٤٥,٠٠٠٢88,٠٠٠١,7٦٠,٢7١٢,٠93,٢7١البدالت

١٠٠,٠٠٠٦٠٠,٠٠٠٥,379,9٠٠٦,٠79,9٠٠المكافآت الدورية والسنوية
الخطط التحفيزية

١٥٠,٠٠٠3٥٢,٤٦٠١,٦٤٤,٤99٢,١٤٦,9٥9تدفع بشكل شهري أو سنوي* أي تعويضات أو مزايا أخرى 

*تتضمن التعويضات والمزايا األخرى )االنتدابات والتذاكر والتأمين الطبي(.

)و( أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية 
أو قضائية أخرى  

ال توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو 
تنظيمية أو قضائية أخرى خالل العام المالي 2016م.

)ز( نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة: 
قطاع  وينفذ  سليمة.  أسس  على  إعداده  تم  الداخلية  الرقابة  نظام  أن  من  بالتأكد  المراجعة  لجنة  قامت 
المراقبة الداخلية بالشركة عمليات مراجعة مستمرة للتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية في حماية 
أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاية األداء، ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها 
أي ضعفًا جوهريًا في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة، كما يقوم مراجع الحسابات الخارجي بعملية 
تقويم لهذا النظام ضمن مهمة مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة وتمكينه من االطالع على كافة 

محاضر لجنة المراجعة وتقارير قطاع المراقبة الداخلية للفترة المالية محل الفحص.

ستة وعشرون: إذا كان تقرير المحاسب القانوني يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، 
وجب أن يوضح تقرير مجلس اإلدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها  

لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.
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سبعة وعشرون: في حال توصية مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة
المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية باالستبدال 

لم يوص مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل إنتهاء ثالث سنوات مالية متتالية.

ثمانية وعشرون : خطة  تطبيق معايير المحاسبة الدولية:
)أ( خطة التحول لمعايير المحاسبة الدولية:

تنفيذًا لتعليمات هيئة السوق المالية المتضمنة إقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 
تطبيق معايير المحاسبة الدولية دفعة واحدة اعتبارًا من 2017/01/01م فقد تعاقدت الشركة مع أحد المكاتب 
االستشارية المرخصة من وزارة التجارة والصناعة حيث تم وضع خطة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية 

وفيما يلي ملخص لمحتويات الخطة ومراحل تطبيقها:
1. تقييم المعايير المحاسبية السعودية ومعايير المحاسبة الدولية.

2. تحديد مجاالت التغير الناتجة من التحول لمعايير المحاسبة الدولية.
3. تقييم األنظمة اإللكترونية المطبقة في الشركة وتحديد مجاالت التعديالت المطلوب إجراءها لتتوافق 

مع المعايير الدولية. 
4. تحديد الفروقات وفقًا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وإعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية كما في

1 يناير 2016م.
5. إعداد القوائم المالية األولية الربع سنوية في 31 مارس، 30 يونيو، 30 سبتمبر، 31 ديسمبر 2016م.

6. تدريب الكوادر البشرية في الشركة المعنية بإعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية، وتعريف الفريق
باألسلوب األمثل في تنفيذ التحول للمعايير الدولية.

7. المساعدة في إعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م .
8. المساعدة في إعداد القوائم المالية األولية للربع المنتهي في 31 مارس 2017م .  

9. إعداد السياسات ودليل الحسابات المتوافق مع معايير المحاسبة الدولية .
10. تدريب فريق إعداد القوائم المالية على أهم موضوعات المعايير الدولية المرتبطة بالشركة ونشاط النقل

بشكل عام.

)ب( مراحل التحول لمعايير المحاسبة الدولية:
1- تم تحليل ألهم الفروقات بين معايير المحاسبة السعودية ومعايير المحاسبة الدولية.

2- تم تحليل ألهم الفروقات في النظم المالية اإللكترونية ومعايير المحاسبة الدولية.
3- تم تدريب الموظفين على تطبيق معايير المحاسبية الدولية وفقًا للسياسات المحاسبية التي تم تطويرها 

 وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية .
4- تم اعتماد السياسات المحاسبية للشركة المتوافقة مع معايير المحاسبة الدولية من قبل مجلس إدارة

    الشركة بتاريخ 2016/12/06م.
5- تم إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية الموحدة )اإلدارية( المتوافقة مع معايير المحاسبة الدولية.

6- تم إعداد القوائم المالية )اإلدارية( للربع األول والثاني لعام 2016م المتوافقة مع معايير المحاسبة الدولية. 
7- ال توجد أي معوقات تؤثر على مقدرة الشركة في إعداد قوائمها المالية وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية 

 اعتبارًا من الربع األول 2017م.

وبهذا يؤكد مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو استعداد الشركة لتطبيق معايير 
المحاسبة الدولية، حيث تم تكليف المراجع الخارجي المعين من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين 
المنعقدة بتاريخ 1436/07/01هـ الموافق 2015/04/20م  بتعديل نطاق عمله وأتعابه  لمراجعة القوائم المالية 

واألرباع السنوية لعام 2016م وفقًا للمعايير الدولية.
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بيان مقارن بقائمة المركز المالي كما في 3١ ديسمبر للخمس سنوات األخيرة )بآالف الرياالت السعودية(
٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤٢٠١3٢٠١٢البيان

الموجودات المتداولة
٦٦7,٢87833,٤8٥379,379٤٦8,٦93٢3٤,398نقدية وشبه نقدية

١٠٠,7٠٥٢7٠,73٥--١٠١,٤9٢استثمارات في عقود مرابحة
٢٢٦,777١73,988١١٦,٠٥998,٥٥99٤,٥٥٤مدينون ومبالغ مدفوعة مقدمًا

٤9,88٥٥3,٥١١٥٦,٢٢١٥9,7١٥7١,٢٠3مخزون قطع الغيار
١,٠٤٥,٤٤١١,٠٦٠,98٤٥٥١,٦٥97٢7,٦7٢٦7٠,89٠إجمالي الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة

١٤8,١٤3١٢٤,١١9١٠٢,٠١٠7,3١٠88,١١٠إستثمارات
--٢٢,٥٠٠3٠,٠٠٠3٠,١٥3مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة - الجزء غير المتداول

١,٥٢٥,7٢3١,388,٢88١,٤٠٥,37٥١,٤٠٦,٥98١,3٥٠,7٦٢ممتلكات وآالت ومعدات
---٢3,٦٦٦١7,٦٥٦مصاريف مؤجلة

١,7٢٠,٠3٢١,٥٦٠,٠٦3١,٥37,٥38١,٤١3,9٠8١,٤38,87٢إجمالي الموجودات غير المتداولة
٢,7٦٥,٤73٢,٦٢١,٠٤7٢,٠89,١97٢,١٤١,٥8٠٢,١٠9,7٦٢إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات المتداولة

٢٢١,8١7٢٥٥,8٤7٢٢9,٥٦7٢3٦,٢99٢٤8,7١9دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
١٠9,٠33٦9,٤١٥١٠١,833١٤٢,٦7999,3٥3قرض مرابحة - الجزء المتداول

---١٠,٠8٥١٦,٥٤٤دفعة مقدمة من عميل - الجزء المتداول
88,٢878٥,3١78٠,٢٤١78,٢١٤7٥,87٤توزيعات أرباح مستحقة

١7,٢9٥37,99٠7,8777,٤7٠7,٠٠8مخصص زكاة
٤٤٦,٥١7٤٦٥,١١3٤١9,٥١8٤٦٤,٦٦٢٤3٠,9٥٤إجمالي المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة

١38,٢٠٠٥٠,١٦١٦3,٤99١٠7,٦83١٢٢,3٥٤قرض مرابحة ألجل
١37,٥١7١٢7,7٦7١١٢,٠9398,٠799٦,٢7٤مخصص نهاية الخدمة

٢,8٠٢97١7٢8١,٠٤83,٢38إيرادات مؤجلة
---٤٤9,٤٢١٤٥٤,79٦دفعة مقدمة من عميل - الجزء غير المتداول

7٢7,9٤٠٦33,٦9٥١7٦,3٢٠٢٠٦,8١٠٢٢١,8٦٦إجمالي المطلوبات غير المتداولة
١,١7٤,٤٥7١,٠98,8٠8٥9٥,838٦7١,٤7٢٦٥٢,8٢٠إجمالي المطلوبات
حقوق المساهمين

١,٢٥٠,٠٠٠١,٢٥٠,٠٠٠١,٢٥٠,٠٠٠١,٢٥٠,٠٠٠١,٢٥٠,٠٠٠رأس المال
١7٠,٠٠٦١٥7,٢٤8١3٦,١٦٢١٢٥,9٥7١١8,١99احتياطي نظامي
٤٢,73٠3٦,3٥١33,3٠8٢8,٢٠٥٢٥,87٢احتياطي اتفاقي
١٦١,٢٢٢١١7,٠7٥88,39٢٦٥,9٤٦٦٢,7٥٥األرباح المبقاة

٠١١٦)١٤,٥٠3()38,3٥٤()3٠,١٥9(أرباح )خسائر( استثمارات غير محققة
١,٥93,799١,٥٢٢,3٢٠١,٤93,3٥9١,٤7٠,١٠8١,٤٥٦,9٤٢إجمالي حقوق المساهمين

)8١()٢,783(حقوق األقلية
٢,7٦٥,٤73٢,٦٢١,٠٤7٢,٠89,١97٢,١٤١,٥8٠٢,١٠9,7٦٢إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

مالحظة: بيانات العام المالي 2015م وبيانات العام المالي 2016م متضمنة نتائج الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها )شركة المواصالت العامة(
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بيان مقارن بإجماليات قائمة المركز المالي
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عناصر المطلوبات المتداولة
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دائنون ومبالغ مستحقة الدفعقرض مرابحة - الجزء المتداولتوزيعات أرباح مستحقةمخصص زكاةإجمالي المطلوبات المتداولة دفعة مقدمة من عميل - الجزء المتداول
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بيان مقارن بقائمة الدخل كما في 3١ ديسمبر للخمس سنوات األخيرة
)بآالف الرياالت السعودية(

٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤٢٠١3٢٠١٢البيان
١,١38,3٥9١,١٠٢,3٠9١,٠١9,٢٠39٦7,8٥39١٤,93١اإليرادات

9٠١,٦٥987١,٢٢٢83١,٦١٢793,٥٠77٥٤,3٤٦التكاليف المباشرة
٢3٦,7٠٠٢3١,٠87١87,٥9١١7٤,3٤٦١٦٠,٥8٥مجمل ربح النشاط

يخصم مصاريف األعمال الرئيسية:

99,78387,١٤٦8٠,8878٢,8٢٤73,99٥مصاريف عمومية وإدارية
٤3,٥٤١٤٥,٠٤٥33,١3٢3٤,9٤٠3٦,78٥مصاريف تسويقية

١٤3,3٢٤١3٢,١9١١١٤,٠١9١١7,7٦٤١١٠,78٠إجمالي مصاريف األعمال الرئيسية
93,37٦98,89٦73,٥7٢٥٦,٥8٢٤9,8٠٥صافي ربح النشاط الرئيسي

8,٠٦7٦,83٦٥,٤٢٠٤,٤٤8٤,٠8٥أعباء مالية
-)٢8٤(١٤8--حصة الشركة في أرباح الشركة الزميلة
--١٥,8٢9١١,٤١9١,٠٠٤حصة الشركة في أرباح مشروع مشترك

3٦,3١8٢7,8١٤3٦,٥١٤٢9,٦٥33١,٠٠٥إيرادات أخرى
---١١8,8٠7-أرباح نزع ملكية أرض

خسارة انخفاض في قيمة استثمار
---)7,٤٥9(-في الشركة الزميلة

حصة حقوق األقلية في صافي خسارة
---٢,7٠٢٢,٠8١شركة تابعة

١٤٠,١٥8٢٤٤,7٢٢١٠٥,8١88١,٥٠37٦,7٢٥صافي الربح قبل الزكاة
١٢,٥7٤33,8٦٠3,7٦٤3,9٢١٢,897الزكاة الشرعية
١٢7,٥8٤٢١٠,8٦٢١٠٢,٠٥٤77,٥8٢73,8٢8صافي ربح العام

ملحوظة: بيانات العام المالي 2015م وبيانات العام المالي 2016م تشمل بيانات الشركة السعودية للنقل الجماعي متضمنة بيانات شركتها التابعة 
)شركة المواصالت العامة(.          
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