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 الستثمار )مبــرد(الشـركـة السعـوديـة للـنقـل وا الـسـادة الكــرام / مسـاهمي

 عليكم ورحمة هللا وبركاته السالم

مجلس ادارة شركة مبرد أن يطلع مساهمي الشركة األعزاء على تفاصيل التقرير السنوي ملجلس االدارة الخامس والعشرون  نحن  يسعدنا 

التشغيلي  عاما على تأسيس الشركة ويشمل استعراضا ألداء الشركة 31م، والذي يتزامن مع مرور 2015مشفوعا بالقوائم املالية للعام 

 ،وقطاعات الشركة التابعة امنكو م، والذي يسلط الضوء على إنجازاتنا خالل العام املالي في قطاع النقل والعقار 2015واملالي للعام 

م ملواصلة خطط التطوير 2016نستقبل عامنا الجديد  وكذلك قوائم الدخل والتدفق النقدي والتغيرات في حقوق املساهمين، ونحن 

توسع في قطاع النقل واالستثمار والتنويع في مصادر الدخل للشركة وفقا لتطلعات السادة املساهمين، وتحقيق أهدافنا والنمو وال

اهمين وتفاعل املس وشركتنا التابعة )امنكو( الطموحة إلحداث قفزات كبرى في اداء الشركة، مثمنين جهود جميع العاملين في )مبرد(

 وجل أن يكلل جھودنا بالتوفيق والنجاح.وثقة عمالئنا سائلين املولى عز 

                                                           

 مجلس اإلدارة
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 النشاط الرئيس ي للشركة وإسهامه في النتائج 

-نقل املبرد املحدودةم باسم الشركة السعودية لل1984هـ املوافق 1404تأسست الشركة السعودية للنقل واالستثمار )مبرد( في عام 

( بتاريخ 867ثمانون مليون ريال وبموجب قرار وزير التجارة رقم ) 80،000،000مبرد )شركة ذات مسئولية محدودة( براس مال 

م تمت املوافقة على تحول الشركة السعودية للنقل املبرد)مبرد( من شركة ذات مسئولية محدودة 5/5/1991هـ املوافق 21/10/1411

ة من مسمى الشرك البري ومدرجة في سوق األسهم السعودي. وبعد ذلك تغيير تسمى الشركة السعودية للنقل  عامه ساهمةالى شركة م

م بعد موافقة جمعية املساهمين الغير 2008مبرد وذلك عام  -الشركة السعودية للنقل البري الى الشركة السعودية للنقل واالستثمار 

ثمانية  18،000،000مائه وثمانون مليون ريال موزعه على  180،000،000لك و براس مال وقدرة  عادية وإقرار وزارة التجارة على ذ

 .82/1394وقد تم تسجيل العالمة التجارية لدى وزارة التجارة برقم  عشر مليون سهم

ملكة برقم والشركة تملك ترخيص من وزارة النقل للممارسة نشاط نقل البضائع واملهمات بأجر على الطرق البرية بامل

010111007500  

 املنصوص عليها في النظام االساس ي للشركة مبرد كالتالي: وتتمثل األنشطة الرئيسية

نقل وترحيل ومناولة البضائع واملواد املختلفة بما في ذلك املواد املبردة والسائلة والصلبة والغازية داخل وخارج اململكة العربية 

يها البرية والبحرية والجوية وذلك عن طريق البر والبحر والجو ولها حق شراء وتأجير واستئجار السعودية ومناطقها املختلفة وموان

الطائرات والسفن والسيارات واملقطورات واآلالت واملعدات، نقل وتخزين البترول واملواد البترولية والبتروكيماوية، نقل البيانات 

يتعلق بهما، نقل املجوهرات واملعادن واألموال، شراء وبيع األراض ي وإقامة مباني واملعلومات والتخزين اإللكتروني واألرشفة وكل ما 

عليها، واستثمار هذه املباني بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة، صيانة وتطوير العقار ،شراء وتخطيط األراض ي وبيعها ملصلحة الشركة، 

نشاء وادارة وتأجير مخازن التبريد، اقامة وادارة وتشغيل املشاريع بناء املستودعات وتشغيلها وانشاء املخزونات االستراتيجية، ا

التجارية والصناعية، اقامة وادارة وتشغيل الفنادق والشقق املفروشة واملستشفيات، القيام بأعمال الوكاالت التجارية املتعلقة 

املواد ذات الصلة بالنقل البري، اجراء البحوث بأغراض الشركة وأنشطتها وكذلك توزيع وتصنيع وصيانة املعدات واآلالت واالجهزة و 

 والدارسات والتطوير الفني واالداري فيما يخدم الشركة.

ونشاط العقار باإلضافة ناتج عن نشاط النقل البري للبضائع واملهمات  م2015العاممع مالحظه أن الدخل من األعمال الرئيسية لهذا 

 نتهاء من عملية االستحواذ.الي دخل الشركة التابعة، وذلك بداية من اال 

تتضمن القوائم املالية املوحدة حسابات الشركة والشركة التابعة والتى تعمل بموجب سجل تجاري منفصل تحت مسمى )الشركة 

من رأسمالها ويتمثل نشاط الشركة  %94.88أمنكو( صادر من الرياض وتمتلك الشركة ما نسبته  –العربية لخدمات األمن والسالمة 

في تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة املراقبة واألمن والسالمة واألجهزة االلكترونية وصيانتها وتشغيلها وصيانة ونظافة املباني عة التاب

هـ وتأمين وتقديم خدمة الحراسة األمنية املدنية الخاصة في جميع مناطق 1417-05-09( وتاريخ 20بموجب ترخيص االمن العام رقم )

األولى وتتركز أعمال الشركة الحالية في تقديم الحراسات األمنية للمواقع واملنشات ونقل األموال من وإلى البنوك  اململكة من الفئة

 وملكائن الصرف األلي )الصرافات(
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 : الخطط والقرارات والتوقعات املستقبلية ألعمال الشركة واملخاطر التي تواجهها- 

 الخطط والتوقعات املستقبلية

ور والنمو في شركة مبرد لن تتوقف وستستمر وفق رؤية وخطة استراتيجية متكاملة تضع شركتنا على خارطة كبريات إن مسيرة التط

 الشركات العاملية التي تعمل في نفس املجال، 

ل وادارته التنفيذية عاقدون العزم الستخدام نهضة ونقلة نوعية شاملة في الشركة من خال إن مجلس االدارة الحالي بكل لجانه 

استخدام كافة الوسائل والسبل التي تجعل )مبرد( في املقدمة وفق استراتيجية تقوم على أحدث الوسائل العلمية تسهم في تنويع مصادر 

دخل الشركة وتحقق املزيد من النجاحات من خالل عقد الصفقات والحصول على االستحواذات وتنفيذ املشاريع الجديدة التي تنعكس 

 وأدائها وقدراتها في اململكة.  ايجابا على الشركة

ات في السابق، نأمل في االعوام املقبلة تحقيق املزيد من النمو وفق يترجم ما وضعناه بين ايديكم من خطط واستراتيج 2015إن عام 

 رؤيتنا التي تسعى لتنويع االستثمارات لتعدد مداخيل الشركة من خالل عدة وسائل ومصادر تكون ايجابية على الشركة.

إننا اليوم نؤكد على اننا نسير على خطى ثابته ستقودنا إن شاء هللا نحو تحقيق نقلة نوعية في مبرد تجعل منها واحدة من أهم الشركات 

 .على مستوى املنطقة ينعكس ادائها على مستثمريها ومساهميها وعمالئها، وستكون دائما مبرد أوال

 واملهام نقل وترحيل ومناولة البضائع واملوادفي  واملتمثلة الشركةالرئيسية في  ةطنشالومن هذا املنطلق ومن خالل االستخدام األمثل ل

املختلفة داخل وخارج اململكة العربية السعودية ومناطقها املختلفة وموانيها البرية والبحرية والجوية، وذلك عن طريق البر والجو 

، وشراء وبيع األراض ي وإقامة  ات واملقطورات واآلالت واملعداتوالسيار والبحر. ولها حق شراء وتأجير واستئجار الطائرات والسفن 

وصيانة وتطوير العقار، وإقامة وإدارة وتشغيل املشاريع التجارية  مباني عليها واستثمار هذه املباني بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة،

ستشفيات، وشراء  وتخطيط األراض ي وبيعها ملصلحة والصناعية، وكذلك إقامة وإدارة وتشغيل الفنادق والشقق املفروشة وامل

 الشركة.

نية الحراسة األمنية املد تقديم خدماتفي:  ةكذلك أنشطة الشركة التابعة الشركة العربية لخدمات االمن والسالمة امنكو واملتمثل

ينة واملجوهرات واملستندات ذات القيمة تقديم خدمات نقل األموال واملعادن الثم، تقديم خدمات املراقبة واألمن للمنشآت ، الخاصة

 ةاستيراد وتجارة الجملة والتجزئة بأجهزة املراقبة واألمن والسالمة والسيارات الخاصة واألجهز ، ميع مناطق اململكة للفئة األولى في ج

الوكاالت  القيام بأعمال، ، ريقأجهزة ومعدات اإلنذار من الح صيانة ونظافة املباني وتركيب وصيانة، اإللكترونية وصيانتها وتشغيلها

التجارية املتعلقة بأغراض الشركة وأنشطتها وكذلك توزيع وتصنيع وصيانة املعدات واآلالت واألجهزة واملواد ذات الصلة بالنقل 

وإقامة شراء وبيع األراض ي ، اإلداري فيما يخدم أغراض الشركة إجراء البحوث والدراسات والتطوير الفني و ، سات الخاصة اوالحر 

ها ملصلحة ط األراض ي وبيعمباني عليها، واستثمار هذه املباني بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة،وصيانة وتطوير العقار، شراء وتخطي

نقل البيانات واملعلومات والتخزين اإللكتروني واألرشفة وكل ما يتعلق ،  إقامة وإدارة وتشغيل املشاريع التجارية والصناعية، الشركة 

العقارات والسيارات والشاحنات واملقطورات واآلالت  تملك،  بناء املستودعات وتشغيلها وإنشاء املخزونات االستراتيجية،  ابهم

إنشاء وتشييد املكاتب والجراجات ،  محطات الوقود وورش الصيانةإقامة وتملك وإدارة وتشغيل وصيانة ونظافة ،  واملعدات

 واملستودعات واملخازن.
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وحتى  2012من العام  صافي الربح في  نمو بتنويع مصادر الدخل بتحقيق  2012خطة الشركة والتي بداتها الشركة في عام  ساهمتلقد ف

 -في :حيث ارتفعت مبيعات الشركة واملتمثلة  م2015

ة الكبيرة واملعوقات التي بالرغم من املنافس 2014مليون ريال في عام  57.2مليون ريال مقارنة بـ  63.4لتبلغ  % 11قطاع النقل بنسبة  -

 واجهها القطاع.

 مليون ريال .  28.3م مبلغ 2015قطاع العقار بلغت إجمالي اإليرادات لعام  -

 مليون ريال 110.2قطاع الحراسات األمنية )بالشركة التابعة( بلغت إجمالي االيرادات  -

 مليون ريال 105.4قطاع تغذية الصرافات )بالشركة التابعة( بلغت إجمالي االيرادات  -

 مليون ريال 57.2قطاع نقل األموال )بالشركة التابعة( بلغت إجمالي االيرادات 

 مليون ريال 9.5قطاع املراسالت وعد وفرز النقود )بالشركة التابعة( بلغت إجمالي االيرادات 

مليون  3.6بقيمة محققة الى تحقيق أرباح  باإلضافةريال، ألف  613 متاحة للبيع وسجلت الشركة أرباح من استثمارات في اوراق مالية

مليون ريال وأرباح  3.7ريال من استثمارات في أوراق ماليـة لإلتجار وأرباح غير محققة من استثمارات في أوراق مالية لالتجار بقيمة 

 .مليون ريال 2.8محققة من استثمارات في صناديق استثمارية بقيمة 

 مليون ريال. 51.3بلغت  2015لى تحقيق الشركة صافي ارباح خالل عام افي مصادر الدخل تسبب  ذلك التنويع 
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 : خطة تطبيق املعايير الدوليـة

م املبني على كتب سعادة االمين العام للهيئة 25/03/2014( وتاريخ 4/2978في ضوء ما تم تعميمه من قبل هيئة السوق املالية رقم )

م املتضمن أن مجلس ادارة الهيئة السعودية للمحاسبين 11/02/2014( وتاريخ 2014/4579)السعودية للمحاسبين القانونيين رقم 

القانونيين أقر تطبيق معايير املحاسبة الدولية دفعة واحدة بعد استكمال اعتمادها من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على 

لجنة املراجعة  به أوصت اعتمد مجلس اإلدارة وبناء على ما م أو بعده، فقد01/01/2017القوائم املالية املعدة عن فترات مالية تبدأ في 

 باعتماد خطة لتطبيق املعاييراملحاسبية الدولية حسب التالي:بالشركة 

 للمعايير الدوليـة 
ً
 املرحلة األولي : تحديد املعايير الدولية التى تتوافق مع طبيعة النشاط وفقا

 دراسة مستفيضة لنشاط الشركة. -1

 اسة السياسات املالية واإلجراءات املحاسبية للشركة وتحديد الفقرات التي تحتاج الي تعديل.در  -2

 تحديد االختالفات بين املعايير السعودية واملعايير الدولية ذات العالقـة -3

 تحديد االختالفات في القياس والعرض واالفصاح. -4

ارة املالية بشركة مبرد والشركة التابعة، وذلك باالستعانة بأحد عمل ورش عمل تدريبية للتعريف باملعايير الدولية لفريق اإلد -5

 مكاتب االستشارات املهنية املتخصصة.

 املرحلة الثانية : التطوير بما يتناسب مع متطلبات املعايير الدوليـة 

 .تطبيق معايير املحاسبة الدوليةل ومدى مالئمتها تكنولوجيا املعلومات انظمةدراسة 

  التحويل املبدئي للمعايير الدوليةاملرحلة الثالثة : 

 تنفيذ تطبيق املعايير الدولية من خالل املعلومات املتوفرة وعمل التسويات الالزمـة. -1

 للمعايير الدولية -2
ً
 إعادة الهيكل العام للقوائم املالية وفقا

 زمة لألرباح وحقوق امللكيةإعداد التسويات الال  -3

 املعايير ذات العالقة اخذت في االعتبارمراجعة القوائم املالية للتأكد ان كافة  -4

 املرحلة الرابعة : التطبيق 

 للمعايير الدولية. -1
ً
 التأكد من أن االنظمة والعمليات والسياسات املالية تعمل طبقا

2- .
ً
 تطوير خطة العمل لتطبيق املعايير الدولية التي تؤدي الي تغيير لغة التقارير املالية شكال ومضمونا

 ولية علي التقارير املالية واألنظمة والعمليات.تطبيق املعايير الد -3

 للمعايير الدولية. -4
ً
 تحديث السياسات واالجراءات املالية طبقا
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  املخاطر التي تواجه الشركة 

 مخاطر النشاط :

ملخاطر م. وكذلك ا2011تخضع الشركة ملخاطر نشاط النقل الذي يتأثر باألحداث التي تمر بها املنطقة العربية منذ مطلع عام  

الجنوب( لنقل البضائع ، وال تواجه الشركة في الوقت الحالي أي مخاطر حيث  -املستقبلية املترتبة على مشروع سكة حديد )الشمال 

ت في ، وذلك باستثناء ما طرأ من تغيراأنها تعتمد في عملياتها على عقود مع عدد من كبار العمالء الذين لهم ثقل في االقتصاد السعودي

وقد قامت االدارة بالتوصل مع عمالئها بقطاع النقل للتفاهم حول هذا املوضوع ومن ثم  2015لطاقة والوقود بنهاية العام اسعار ا

 إعادة النظر بالتعاقدات.

إال أنه من املمكن أن تكون هناك مخاطر غير معلومة للشركة)حوادث الطرق واملنافسة الشديدة في النشاط( في الوقت الحاضر قد 

ليها في املستقبل، ولذلك وضعت الشركة سياسة ملوجه املخاطر املحتملة بالتأمين الشامل على أسطول وممتلكات الشركة تؤثر ع

 والتنوع في أنشطتها.

 مخاطر االئتمان:

فظ تتمثل مخاطر االئتمان عدم قدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته، مما قد يؤدي إلى تكبد الطرف األخر خسارة مالية ولذلك تح 

الشركة بأرصدة النقد لدى مؤسسات مالية وطنية ذات تصنيف ائتماني جيد. كذلك فأن أرصدة الذمم املدينة لدى جهات وأشخاص 

 ذو ثقة عالية.

 مخاطر سعر الفائدة: 

الية، ليس لدى امل تمثل املخاطر الناجمة عند تذبذب قيمة األدوات املالية نتيجة التقلبات في أسعار الفائدة في السوق بتاريخ القوائم

 الشركة أوراق مالية تخضع ملخاطر سعر الفائدة.

 مخاطر السيولة:

نية دتمثل املخاطر التي تواجه الشركة في توفير األموال للوفاء بالتزاماتها املتعلقة باألدوات املالية، إن مخاطر السيولة تعتبر مخاطر مت 

 الكافية للوفاء بأية التزامات بتواريخ استحقاقها.حيث تتم مراجعتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة 

 مخاطر تقلبات أسعار العمالت األجنبية: 

  
ً
تمثل املخاطر الناجمة عند تذبذب قيمة األدوات املالية نتيجة التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تتعامل الشركة حاليا

 تقلبات أسعار العمالت األجنبية.بالريال السعودي فقط، لذا ال تواجه أي مخاطر تتعلق ب
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 أصول الشركة وخصومها ونتائج اعمالها في السنوات الخمس االخيرة 

 -( :أ/ األصول والخصوم )بالريال

 م2011 م2012 م2013 م2014 م2015 البيان م

 30,270,485 26,366,997 166.846.846 157,316,061 194,856,893 املوجودات املتداولة 1

 51,610,463 60.541.051 25.916.777 14,036,302 154,876,120 ل األخرى طويلة األجلاألصو  2

 94,613,643 99,991,944 100.436.378 127,542,181 199,029,755 األصول الثابتة 3

 176,494,591 186,899,992 293.200.001 298,894,544 548,762,768 (3+2+1إجمالي املوجودات  ) 4

 27,894,574 27.000.233 49.545.226 47,494,495 145,923,524 ملتداولةاملطلوبات ا 5

 3,729,727 3,832,371 5.425.392 4,745,936 110,914,108 املطلوبات األخرى  6

 31,624,301 30,832,604 54.970.618 52,240,431 256,837,632 (6+5إجمالي املطلوبات ) 7

 180,000,000 180,000,000 180.000.000 180,000,000 180,000,000 رأس املال 8

 27,776,111 27,776,111 30.652.095 35,053,199 40,184,574 احتياطي نظامي  9

 (61,108,733) (58,842,233) 6.283.858 21,068,448 71,599,484 املدورة األرباح )الخسائر(  10

  غير محققة من أوراق مالية خسائر /مكاسب 11

 متاحة للبيع

(12,319,894) (67,534) 1.693.430 7,133,500 (1,797,088) 

 - - 19.600.000 10,600,000 - ات مقترحةئتوزيعات أرباح ومكاف 12

 144,870,290 156,067,388 238.229.383 246,654,113 279,464,164 (12+11+10+9+8حقوق املساهمين ) 13

 - - - - 12,460,972 حقوق امللكية الغير مسيطرة 14

 176,494,591 186,899,992 293.200.001 298,894,544 548,762,768 (14+13+7) امللكيـةإجمالي املطلوبات وحقوق  15
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 -ب:  النتائج املالية )بالريال( :

 م2011 م2012 م2013 م2014 م2015 البيان م

 42,236,595 44,818,983 46.098.107 111,064,220 374,117,693 إيرادات النشاط 1

 (40,006,710) (39,069,981) (42.581.671) (64,166,051) (287,145,309) تكاليف النشاط 2

 2,229,885 5,749,002 3.516.436 46,898,169 86,972,384 مجمل ربح النشاط 3

 (6,677,451) (5,017,604) (11.021.127) (11,421,978) (21,633,628) مصاريف عمومية وإدارية 4

 (4,447,566) 731,398 (7.504.691) 35,476,191 65,338,756 الربح من األعمال الرئيسية )الخسارة( 5

 (574,051) 0 - (299,456) (4,799,595) استنفاد نفقات إيراديه مؤجلة 6

 (113,576,011) 2,611,345 99.025.012 12,404,161 (1,720,118) اإليرادات )الخسائر( األخرى )بالصافي( 7

 (1.086,517) (1,076,233) (3.918.256) (3,569,856) (4,773,964) الشرعيةالزكاة  8

 (119,684,145) 2,266,510 87.602.065 44,011,040 54,045,079 قبل حصة حقوق االقليةصافي  الربح )الخسارة(  9

 - - - - (2,731,325) حصة حقوق امللكية الغير مسيطرة 10

 87,602,065 44,011,040 51,313,754 صافي الربح )الخسارة( 11

, 

2,266,510 (119,684,145) 

 

  ايرادات الشركة إلجماليتحليل جغرافي 

 -تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة )بالريال( :جدول يوضح 

 2014 2015 املنطقة    النشاط الشركة

 مبرد
 قطاع النقــــــــــــــــــــل

 29,627,797 30,174,121 الوسطي

شرقيةال  18,865,991 17,807,476 

 9,801,897 14,386,995 الغربية

 53,827,050 28,278,800 - قطاع العقارات

 الشركة التابعة

 

 - 134,496,840 الوسطي 

 - 56,325,392 الشرقية 

 - 91,589,555 الغربية 

 111,064,220 374,117,694 اإلجمالي 
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 اعلنتها الشركة التي توقعاتالعن نتائج السنة السابقة او  م2015لعام  جوهرية في النتائج التشغيليةالفروقات ال 

 م عن نتائج السنة السابقة 2015الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية لعام 

 2014 2015 البيــان

 111,064,220 374,117,693 ايرادات النشاط

(45,309287,1) تكلفة النشاط  (64,166,051)  

 46,898,169 86,972,384 مجمل ربح النشاط

(21,633,628) مصاريف ادارية وعمومية  (11,421,978)  

 35,476,191 65,238,756 الربح من األعمال الرئيسية

 212,055 613,399 ايرادات استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع وشركات

في أوراق مالية أرباح محققة من بيع استثمارات  - 12,544,431 

 3,243,392 3,565,878 أرباح محققة من أوراق مالية لالتجار

(4,023,702) 3,725,596 أرباح )خسائر( غير كحققة من أوراق مالية لالتجار  

 - 2,778,322 أرباح صناديق استثمارية

(4,799,595) إطفاء أعبار تمويلية  (299,456)  

موسةإطفاء االصول الغير مل  (2,375,499)  - 

 - 1,051,285 أرباح بيع ممتلكات ومعدات

(16,026,213) مصاريف االستحواذ علي شركات  - 

استرداد بالصافي –ديون معدومة   279,509 (306,539)  

 734,524 4,667,605 ايرادات اخرى ، بالصافي

األقليةصافي ربح السنه قبل الزكاة الشرعية وحقوق   58,819,043 0,89647,58  

(4,773,964) الزكاة الشرعية  (3.569.856)  

 44,011,040 54,045,079 صافي ربح السنة قبل حقوق امللكية الغير مسيطرة 

(2,731,325) حصة حقوق امللكية الغير مسيطرة  - 

 44,011,040 51,313,754 صافي ربح السنة

 2.45 2.85 نصيب السهم الواحد من صافي الربح
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 -لتحليل املالي يتضح لنا األتي :ومن خالل ا

 إلى: العام السابقمقارنة مع  5201يعود سبب االرتفاع في صافي الربح خالل العام  -

يعود السبب الرئيس ي ألرتفاع صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة املماثلة من العام السابق  الي الزيادة في النتائج 

 التشغيلية كالتالي 

 مليون ريال 263.1االيرادات التشغيلية بقيمة  الزيادة في -

 مليون ريال 40.1الزيادة في مجمل الربح التشغيلي بقيمة  -

 مليون ريال 29.9الزيادة في الربح التشغيلي بقيمة  -

الل خ ويرجع سبب تلك الزيادات الي  تجميع النتائج املالية مع الشركة التابعة )أمنكو( بداية من اكتمال عملية االستحواذ

 م2015الربع الثاني من العام 

 بأن ناتج صافي ربح الشركة للفترة الحالية مقارنة بالفترة املماثلة من العام السابق قد حقق زيادة بقيمة 
ً
مليون ريال  7.3علما

 وذلك بعد تغطية كافة املصاريف الغير تشغيلية والناتجة عن عملية االستحواذ.

 عن العام السابق بشكل رئيس ي الى التالي: 5201بح العام في اجمالي ر  رتفاعويعود سبب اال  -

 -والناتجة من: %236.8مليون ريال بنسبـة  263.1الزيادة في االيرادات التشغيلية بقيمة 

  % 11مليون ريال بنسبة  6.2الزيادة في ايرادات قطاع النقل البري بقيمة  

م والتى حققت ايرادات 2015من اكتمال عملية االستحواذ بشهر مايو  تجميع القوائم املالية مع الشركة التابعة امنكو بداية

 مليون ريال 282.4تشغيلية لهذه الفترة بقيمة 

 في صافي الربح التشغيلي بالربع الحالي عن الربع املماثل من العام السابق بشكل رئيس ي الى التالي: االرتفاعيعود سبب  -

ية ربع الحالي مقارنة بالربع املماثل من العام السابق  الي الزيادة في النتائج التشغيليعود السبب الرئيس ي ألرتفاع صافي الربح لل

 -كالتالي :

 مليون ريال 104.5الزيادة في االيرادات التشغيلية بقيمة  

 مليون ريال 20.9الزيادة في مجمل الربح التشغيلي بقيمة 

 مليون ريال 18.1الزيادة في الربح التشغيلي بقيمة 

شهر ببداية من اكتمال عملية االستحواذ ( لشركة التابعة )أمنكومع اتجميع النتائج املالية  سبب تلك الزيادات الي ويرجع 

 م.2015 مايو 
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  السعودية للمحاسبين القانونيين الهيئةاختالف عن معايير املحاسبة الصادر من  أليايضاح: 

الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأعدت القوائم املالية للشركة ال يوجد أي اختالف عن معايير املحاسبة            

ا للمعايير 
ً
 عن الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين واملالئمة لظروف الشركة، املحاسبية الصادرةوفق

 حل الرئيس لعملياتها والدولة م اسم كل شركة تابعة وراس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس والدولة املحل

 :تأسيسها

ريال ونسبة  4,500,000الشركة العربية لخدمات االمن والسالمة )امنكو( ورأس مال الشركة التابعة  -الشركة التابعة :

  %94.88ملكية الشركة في الشركة التابعة 

 -نشاط الشركة  التابعة :

جزئة في أجهزة املراقبة واألمن والسالمة واألجهزة االلكترونية وصيانتها يتمثل نشاط الشركة التابعة في تجارة الجملة والت

هـ وتأمين وتقديم خدمة 1417-05-09( وتاريخ 20وتشغيلها وصيانة ونظافة املباني بموجب ترخيص االمن العام رقم )

ات شركة الحالية في تقديم الحراسالحراسة األمنية املدنية الخاصة في جميع مناطق اململكة من الفئة األولى وتتركز أعمال ال

 ت ونقل األموال من وإلى البنوك وملكائن الصرف األلي )الصرافات( وعد وفرز النقود واملراسالت.للمواقع واملنشأاألمنية 

تأسست الشركة العربية لخدمات األمن والسالمة )امنكو( )شركة ذات مسئولية محدودة( ومسجلة في مدينة الرياض 

باململكة العربية هـ وتمارس نشاطها بشكل رئيس ي 1406ربيع األول  3بتاريخ  10010061647لتجاري رقم بموجب السجل ا

 سيسها.السعودية محل تأ

 

 تفاصيل االسهم واداوت الدين الصادرة لكل شركة تابعة 

 ال يوجد اسهم او ادوات دين صادرة للشركة التابعة
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  األرباح:سياسة الشركة في توزيع 

( من النظام األساس ي للشركة توزع األرباح الصافية السنوية بعد خصم جميع املصروفات العمومية والتكاليف 40املادة )حسب 

 -األخرى على الوجه اآلتي: 

( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي %10يجنب ) (أ

 نصف رأس املال. كما يجوز للجمعية العامة تجنيب احتياطيات أخرى.  املذكور 

 ( من رأس املال املدفوع.%5يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ) (ب

( مائة ألف 200,000( من الباقي ملكافأة أعضاء مجلس اإلدارة على أال يزيد ما يحصل عليه العضو عن )%5يخصص بعد ما تقدم ) (ج

 سنة ويوزع الباقي بعد ذلك على املساهمين كحصة إضافية.  ريال كل

 بأنه لم يوص ي مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح للمساهمين 
ً
 م2015و أعضاء مجلس اإلدارة عن العام املالي أعلما

 

  عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار  ألشخاصمصلحة في فئة االسهم ذات االحقية في التصويت تعود  أليوصف(

( من هذه القواعد واي تغيير في تلك الحقوق خالل 45( ابلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب املادة )وأقرباءهمفيذيين التن

 األخيرة:السنة املالية 

مجلس االدارة او كبار التنفيذيين  ألعضاءخاصة بالتصويت او أي ادوات دين تعود  بأولويةتتمتع  أسهمممتازة او  أسهمأي  ال توجد

نظام االسهم املمتازة وليس لها أدوات دين قابلة  ال تطبقاشخاص من الغير حيث ان الشركة حاليا  أليوالدهم القصر او  وازواجهم

 .أسهمللتحول الى 

  في  موأقربائهمجلس ادارة الشركة وكبار التنفيذيين  ألعضاءمصلحة واوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود  أليوصف

 او ادوات دين الشركة او شركاتها التابعة: أسهمة وكبار التنفيذيين في وادوات دين الشرك أسهم

 ازواجهم واوالدهم القصر فيما توضحمجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين و  ألعضاءحقوق خيار او حقوق اكتتاب تعود  ال توجد

 .هال بعةتاال الشركة فيدين للشركة وال  وادوات أسهمالجداول ادناه مصلحة اعضاء مجلس ادارة الشركة وكبار التنفيذيين في 
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  او ادوات دين الشركة او شركاتها التابعة أسهممجلس االدارة وازواجهم واوالدهم القصر في  ألعضاءمصلحة تعود  أليوصف: 

 وادوات دين الشركة أسهمجدول يوضح مصلحة اعضاء مجلس االدارة في 

 (1):م10/5/5201انتهت عضويته من مجلس االدارة بتاريخ 

 (2 ):م12/7/5201انتهت عضويته من مجلس االدارة بتاريخ:و  م10/5/5201انضم الى مجلس االدارة بتاريخ 

 (3 ) :م12/7/5201انضم الى مجلس االدارة بتاريخ 

 (4 )م20/5/5201تاريخ:انتهت عضويته من مجلس االدارة ب 

 (5 ):م20/5/5201انتهت عضويته من مجلس االدارة بتاريخ 

 (6 ):م20/5/5201انضم الى مجلس االدارة بتاريخ 

 (7 ):20/5/2011انضم الى مجلس االدارة بتاريخ 

 

 

 االسم

 

 املنصب

 زوجة واألوالد القصر أسهم أعضاء مجلس اإلدارة أسهم

 م5201نهاية عام  م2015بداية عام  م5201عام نهاية  م2015بداية عام 

  العدد  العدد  العدد  العدد

صاحب السمو امللكي األمير: عبد 

العزيز بن سعود بن نايف آل 

 (1)سعود

انتهت عضويته من   25000 رئيس مجلس اإلدارة

 مجلس االدارة

عضويته من انتهت   103919

 اإلدارةمجلس 

م الى مجلس لم ينض رئيس مجلس اإلدارة (2أ.بدر بن فهد العذل)

 االدارة

انتهت عضويته من 

 مجلس االدارة

م الى لم ينض

 مجلس االدارة

انتهت عضويته من 

 اإلدارةمجلس 

م الى مجلس لم ينض رئيس مجلس اإلدارة (3أ.عبدالعزيز بن إبراهيم العيس ى)

 اإلدارة

م الى م ينضل  1000

 مجلس اإلدارة

----------------------- 

الرئيس التنفيذي العضو  أ. نادر بن راشد الناصر

 املنتدب

5410  8103  ------------------ ----------------------- 

 ----------------------- ------------------  1000  1000 عضو مجلس اإلدارة د. فواز بن عبد الستار العلمي

انتهت عضويته من   5000 عضو مجلس اإلدارة (4)أ. ناصر بن سعيد الهاجري 

 مجلس االدارة

انتهت عضويته من  ------------------

 اإلدارةمجلس 

 ----------------------- ------------------  1111  1111 عضو مجلس االدارة أ. بدر بن خالد الشهيلي

انتهت عضويته من   1000 جلس االدارةعضو م (5)سطام بن محمد الطيار

 مجلس االدارة

انتهت عضويته من  ------------------

 اإلدارةمجلس 

 ----------------------- ------------------  2000  30000 عضو مجلس االدارة أ. فهد بن حمد املقبل

 ----------------------- ------------------  29400  29400 عضو مجلس االدارة زياد بن حمد الرقيبأ.

م الى مجلس ضلم ين اإلدارةعضو مجلس  (6أ.محمد بن غانم الساير العنزي)

 اإلدارة

م الى ضلم ين  3000

 مجلس اإلدارة

----------------------- 

م الى مجلس ضلم ين عضو مجلس االدارة (7أ.ياسر بن فيصل الشريف)

 اإلدارة

م الى ضلم ين  2500

 رةمجلس اإلدا

----------------------- 
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  تهااو ادوات دين الشركة او أي من شركا أسهموصف آلي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وازواجهم واوالدهم القصر في 

 التابعة:

 -:اداوت دين الشركة و  أسهم في وأزواجهم وأوالدهم القصر  جدول يوضح مصلحة كبار التنفيذيين

 

 سواء اكانت واجبة السداد عند الطلب ام غير ذلك( وكشف باملديونية االجمالية )الشركة باي قرض على  املعلومات املتعلقة

للشركة والشركات التابعة لها واي مبالغ دفعتها الشركة سدادا لقروض خالل السنة وفي حال عدم وجود قرض على الشركة 

 :عليها تقديم اقرار بذلك

ريال بضمان األسهم  145,000,000مانية بمبلغ تي التجاري للحصول على تسهيالت ائهلأبرمت الشركة إتفاقية مع البنك األ 

( 310118035642( أرض طريق الخرج والصك رقم )311501002008الخاصة بالشركة لدى البنك ورهن الصك العقاري رقم )

 م9/12/2018م وحتى 2/3/2015أرض الشركة بحي امللز تبدأ هذه االتفاقية من 

 ريال  145,000,000رض املستلم قيمة الق 

  ريال 63,000,000م 2015املسدد خالل العام 

  ريال 5,546,151قيمة الفوائد املتبقيـة املقدرة حتى نهاية مدة القرض 

  ريال 30,499,262م 2016األقساط املستحقة السداد خالل العام 

  يالر  57,046,889م مبلغ 2018و 2017األقساط املستحقة السداد خالل العام 

  يوجد رصيد مدين علي الشركة السعودية للنقل واالستثمار مبرد لصالح الشركة التابعة )الشركة العربية لخدمات االمن

ريال ناتج عن تحويالت بين الحسابات البنكية ومصروفات مشتركة وال يوجد شروط  55,722,871امنكو( بقيمة  –والسالمة 

 محدد للسداد

 

 االسم

 

 املنصب

 زوجة واألوالد القصر أسهم كبار التنفيذيين أسهم

 م2015نهاية عام  م5201بداية عام  م2015عامنهاية  م5201بداية عام 

  العدد  العدد  العدد  العدد

  --------  --------  8103  5410 الرئيس التنفيذيالعضو املنتدب  أ. نادر بن راشد الناصر

 لموارد البشريةل الرئيس التنفيذي أ. محمد بن صالح املزيد

س جلوالسكرتير الخاص مل األمين العام

 اإلدارة

--------  --------  --------  --------  

أ. مجدي محمد 

 رضوان عبدالحميد

  --------  --------  --------  -------- هماليلل لرئيس التنفيذيا

فواز بن احمد العراك 

 الشمري 

  --------  --------  --------  -------- النقل البري  عاممدير 

  --------  -------- - --------  -------- مدير تقنية املعلومات ا عصمت رزومي
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 حق اكتتاب او حقوق مشابهة اصدرها  مذكرةدين قابلة للتحويل واي اوراق مالية تعاقدية او  وصف لفئات واعداد أي ادوات

 :او منحها املصدر خالل السنة املالية مع ايضاح أي عوض حصل عليه املصدر مقابل ذلك

كة أو منحتها الشر  ة أصدرتهامشابهأدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم وال أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق  توجد أيال 

 . م2015خالل عام 

  حقوق تحويل او اكتتاب بموجب ادوات دين قابلة للتحويل او اوراق مالية تعاقدية او مذكرات حق اكتتاب او  أليوصف

 :حقوق مشابهه اصدرتها او منحتها الشركة

الية تعاقدية او مذكرات حق اكتتاب او حقوق مشابهه حقوق تحويل او اكتتاب بموجب ادوات دين قابلة للتحويل او اوراق م دال يوج

 .اصدرتها او منحتها الشركة خالل السنة املالية

  استرداد او شراء او الغاء من جانب الشركة الي ادوات دين قابلة لالسترداد وقيمة االوراق املالية املتبقية مع التميز  أليوصف

 :ركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعةبين االوراق املالية املدرجة التي اشترتها الش

  لشركة التابعة لهاللالسترداد، وال  ال توجد أي أدوات استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م2015التقرير السنوي اخلامس والعشرون  (مربد)الشركة السعودية للنقل واالستثمار 
20 

  عدد اجتماعات مجلس االدارة التي عقدت خالل السنة املالية االخيرة وسجل حضور كل اجتماع موضحا فيه اسماء

 :ينالحاضر 

 التالي: ر الحضو م وذلك حسب 5201( اجتماع خالل العام املالي 4عقد مجلس ادارة الشركة )

 م5201املجلس خالل العام  تالجتماعاسجل حضور صاحب السمو امللكي رئيس املجلس والسادة أعضاء مجلس اإلدارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1 ):م10/5/5201انتهت عضويته من مجلس االدارة بتاريخ 

 (2 ):م12/7/5201رة بتاريخ:انتهت عضويته من مجلس االداو  م10/5/5201انضم الى مجلس االدارة بتاريخ 

 (3  ):م12/7/5201انضم الى مجلس االدارة بتاريخ 

 (4 ):م20/5/5201انتهت عضويته من مجلس االدارة بتاريخ 

 (5 ):م20/5/5201انتهت عضويته من مجلس االدارة بتاريخ 

 (6 ):م20/5/5201انضم الى مجلس االدارة بتاريخ 

 (7 ):م20/5/5201انضم الى مجلس االدارة بتاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول  االسم       الجلسة

 

 الثاني

 

 الثالث

 

 الرابع

 

عدد 

حضور 

 الجلسات

ب السمو امللكي األمير: عبد العزيز بن سعود بن نايف آل صاح

 (1)سعود

  1 انتهت عضويته من مجلس االدارة 

 0 انتهت عضويته من مجلس االدارة م الى مجلس االدارةضنلم ي (2أ.بدر بن فهد العذل)

   م الى مجلس االدارةضنلم ي (3)عبدالعزيز بن إبراهيم العيس ىأ.
  2 

   صرأ. نادر بن راشد النا
      4 

   د. فواز بن عبد الستار العلمي
      4 

 1 انتهت عضويته من مجلس االدارة   x (4)أ.ناصر بن سعيد الهاجري 

   أ. بدر بن خالد الشهيلي
      4 

   (5)سطام بن محمد الطيار
  2 انتهت عضويته من مجلس االدارة 

 X   x x 1 أ. فهد بن حمد املقبل

   زياد بن حمد الرقيبأ.
      4 

   م الى مجلس االدارةضنلم ي (6أ.محمد بن غانم الساير العنزي)
  2 

   م الى مجلس االدارةضنلم ي (7أ.ياسر بن فيصل الشريف)
  2 
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  قةصفقة بين الشركة وطرف ذي عال أليوصف 

 1436ذو القعدة  28في يوم السبت بتاريخ  ودية للنقل واالستثمار )مبرد( الشركة السع الجدير بالذكر انه تم  اإلعالن عن قيام

القادر بكري البكري يوم( اعتبارا من تاريخ توقيع املذكرة مع شركة عبد 90م تم توقيع مذكرة تفاهم ملدة )2015سبتمبر  12املوافق 

في  %40حتى  %10وابناءه القابضة وذلك لغرض شراء جزء من حصص شركة البكري القابضة بما ال يتجاوز األغلبية ومابين 

شركة البحار العاملية شركة تابعة لشركة عبد القادر بكري البكري وابناءه القابضة،في حين ستقوم شركة مبرد باإلفصاح عن أي 

 .ي هذا الخصوص في حينهتطورات جوهرية ف

 .علما بان الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي عضو مجلس ادارة شركة مبرد يشغل كذلك عضوية مجلس ادارة شركة البكري 

والجدير بالذكر بان شركة البحار العاملية شركة مساهمة مقفلة سعودية واحدى الشركات التابعة لشركة عبدالقادر بكري 

 .بضة ومن الشركات الرائدة في مجال نقل النفط ومشتقاته على مستوى املنطقةالبكري وابناءه القا

 وكذلك تم اإلعالن أيضا:

م تم 2015سبتمبر  12املوافق  1436ذو القعدة  28الشركة السعودية للنقل واالستثمار )مبرد(  في يوم السبت بتاريخ  عن قيام 

توقيع االتفاقية مع شركة عبدالقادر بكري البكري وابناءه القابضة وذلك  يوم( اعتبارا من تاريخ 90توقيع مذكرة تفاهم ملدة )

في الشركة العربية لخدمات األمن والسالمة )امنكو(  %40حتى  %10لغرض بيع جزء من حصصها بما ال يتجاوز األغلبية ومابين 

 بكري وابناءه القابضة،في حين ستقومشركة تابعة للشركة السعودية للنقل واالستثمار مبرد على شركة عبد القادر بكري ال

 .الشركة باإلفصاح عن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص في حينه

 .علما بان الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي عضو مجلس ادارة شركة مبرد يشغل كذلك عضوية مجلس ادارة شركة البكري 

م وفي حال إتمام الصفقة سيتم اتباع 12/02/2016حتى تاريخ  ت التفاهم ملدة ثالثون يومااوكذلك تم اإلعالن عن تمديد مذكر 

 .ملساهمي الشركة ية العامة اإلجراءات النظامية وذلك بعرضه على الجمع

  معلومات تتعلق باي اعمال او عقود تكون الشركة طرفا فيها وفيها او كانت فيها مصلحة الحد اعضاء مجلس ادارة الشركة او

 :و املدير املالي او أي شخص ذي عالقة باي منهمالرئيس التنفيذي ا

قامت الشركة السعودية للنقل واالستثمار )مبرد( بقبول عرض تأمين الشاحنات و املقدم من الشركة السعودية الهندية للتأمين 

رات للشركة هـ لتقديم خدمات تأمين السيا22/01/1437م املوافق 04/11/2015)وفا( طرف ذو عالقة وذلك بتاريخ األربعاء 

 تبدأ من تاريخ  12ريال ملدة  714200السعودية للنقل واالستثمار )مبرد( بمبلغ وقدره 
ً
م، و لعضو مجلس اإلدارة 04/11/2015شهرا

 في مجلس إدارة الشركة السعودية الهندية 
ً
سعادة االستاذ / ياسر فيصل الشريف، مصلحة مباشرة بالوثيقة باعتباره عضوا

تؤكد الشركة السعودية للنقل واالستثمار )مبرد( بأن الشركة مقدمة العرض لم تمنح أي مزايا تفضيلية ،  للتأمين )وفا(، كما

 وسوف يتم عرض هذا العقد في أول اجتماع للجمعية العامة للشركة إلقراره، 
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  تب او تعويضاعضاء مجلس االدارة او كبار التنفيذيين عن أي را أحدترتيبات او اتفاق تنازل بموجبة  أليبيان: 

 .التنفيذيين عن أي راتب او تعويض اعضاء مجلس االدارة او كبار  أحدبموجبه  تنازل يتملم تتم اي ترتيبات او اتفاق 

  األرباح:مساهمي الشركة عن أي حقوق في  أحدترتيبات او اتفاق تنازل بموجبة  أليبيان 

 األرباح.مي الشركة عن أي حقوق في ساهم أحداو اتفاقات تنازل يتم بموجبها  أي ترتيباتلم يتم عمل 

 

  بيان بقيمة املدفوعات النظامية املستحقة لسداد أي زكاة او ضرائب او رسوم او مستحقات أخرى مع وصف موجز لها وبيان

 اسبابها:

 -/ الزكاة: أ

ا ألساس تخضع الشركة ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل في اململكة العربية السعودية حيث يتم تسجيل مبلغ الز 
ً
 ستحقاق،اال كاة وفق

 عن تلك السنة.  نهائية  م، من واقع اإلقرار الزكوي املقدم من قبل الشركة وحصلت الشركة على شهادة2014وقد تم سداد زكاة عام 

تم م و 2012وحتي  2008كما انه تم موافاة مصلحـة الزكاة  باملستندات والشهادات الخاصة بمتطلبات الربط الزكوي لألعوام من 

ريال وتم تقديم اعتراض علي مبلغ الفروقات الزكوية  5,225,346ارسال من قبل املصلحة فروقات زكوية عن تلك األعوام بمبلغ إجمالي 

ريال بعد قبول بعض بنود االعتراض وتم سداد  756,329خالل املدة املحددة لتقديم االعتراضات وتم موافاتنا بالربط الزكوي بقيمة 

 م .2012الي  2008لزكوي لألعوام من فروقات الربط ا

 -االجتماعية:  / التأميناتب

ا ألساس 
ً
يتم  حيث االستحقاق،تخضع الشركة لنظام التأمينات االجتماعية ويتم تسجيل اشتراكات التأمينات االجتماعية وفق

 .سدادها شهرًيا على أساس املستحق من الشهر السابق

 -م : 2014مقارنة بعام  م2015النظامية املسددة واملستحقة لعام والجدول التالي يبين مبالغ املدفوعات 

 2014 2015 البيان الشركة

 مبرد
  3,676,078.30 4,533,123 الزكاة املسددة

  1,021,888 1,209,900 التأمينات االجتماعية 

 الشركة التابعة
 1,589,543 2,858,414 الزكاة املسددة

 15,861,447 16,141,943 التأمينات االجتماعية 
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 التأمينات االجتماعية والزكاة املسددة )شركة مبرد(

 

 التأمينات االجتماعية والزكاة املسددة )الشركة التابعة(

 

 

 بيان بقيمة أي استثمارات او احتياطيات انشئت ملصلحة موظفي الشركة: 

 .أي استثمارات او احتياطيات تم انشاؤها ملصلحة موظفي الشركة دال يوج
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  االقرارات:- 

وفقا ملا ورد باملادة الثالثة واالربعون باللوائح التنفيذية )قواعد التسجيل واالدراج( فإن مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل 

 :باآلتيواالستثمار يقر 

عدت .1
ُ
 بالشكل الصحيح. أن سجالت الحسابات أ

2.  
 
ذعلى أسس سليمة و  عد  أن نظام الرقابة الداخلية أ

 
ف
ُ
 لية. بفعا ن

 .على مواصلة نشاطه املصدر قدرة  فيأي شك يذكر  دال يوجأنه  .3

 

 املعلومات الواجب اإلفصاح عنها بموجب الئحة حوكمة الشركات: 

ه 07/06/1435العادية السابعة والعشرون في تاريخ:اقرارها من جمعية املساهمين  وتمأعدت الشركة الئحة حوكمة خاصة بها 

الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة من  االلزامية ترشاديةسالشركة بتطبيق جميع االحكام اال  وتلتزم م07/04/2014املوافق:

م ماعدا فقرات من املواد 2006\11\12هـ املوافق:1427\10\21وتاريخ: 2006-22-1السوق املالية بموجب القرار رقم  هيئةمجلس 

 التالية:

 -:املواد التي لم تطبق من الئحة الحوكمة

 أسباب عدم التطبيق املادة  رقم

( فقرة )ب( التصويت التراكمي من نظام حوكمة الشركات 6) 

 السوق املالية. هيئةاإلسترشادية الصادرة عن مجلس 

النظام االساس ي للشركة طريقة التصويت التراكمي  نال يتضم

( وتاريخ 6ونتائج التصويت في الجمعية العامة غير العادية رقم )

م، أظهرت عدم املوافقة 04/04/2012املوافق  هـ 12/05/1433

( في نظام الشركة األساس ي املتعلق 32على تعديل نص املادة )

بإضافة أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس اإلدارة 

 في الجمعية العامة للمساهمين.     
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 ادارة الشركة عضوا في مجلس ادارتها أسماء الشركات املساهمة التي يكون عضو مجلس االدارة عضو في مجلس: 

 -:م2015\12\31مجلس االدارة في  ألعضاءجدول يوضح العضوية في الشركات املساهمة االخرى 

 االسم م

 

الشركات املساهمة التي  املنصب

 في مجلس 
ً
يشغل عضوا

 إدارتها

 دال يوج جلس اإلدارةرئيس م (1)صاحب السمو امللكي األمير: عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود 1

 اليوجد رئيس مجلس اإلدارة (2أ.بدر بن فهد العذل) 2

 اليوجد رئيس مجلس اإلدارة (3)عبدالعزيز بن إبراهيم العيس ىأ. 3

 العضو املنتدب أ. نادر بن راشد الناصر 4

 الرئيس التنفيذي

 دال يوج

 يوجد ال عضو مجلس اإلدارة د. فواز بن عبد الستار العلمي 5

 اليوجد عضو مجلس االدارة (4).ناصر بن سعيد الهاجري أ 6

شركة الصناعات الزجاجية  عضو مجلس اإلدارة أ. بدر بن خالد الشهيلي 7

 )زجاج(الوطنية

 يوجد ال عضو مجلس االدارة (5)سطام بن محمد الطيار 8

 يوجد ال عضو مجلس االدارة أ. فهد بن حمد املقبل 9

 يوجد ال و مجلس االدارةعض زياد بن حمد الرقيبأ. 10

 اليوجد عضو مجلس اإلدارة (6أ.محمد بن غانم الساير العنزي) 11

الشركة السعودية الهندية  عضو مجلس اإلدارة (7أ.ياسر بن فيصل الشريف) 12

 للتامين التعاوني)وفا للتامين(

 (1 ):م10/5/5201انتهت عضويته من مجلس االدارة بتاريخ 

 (2 ) م12/7/5201انتهت عضويته من مجلس االدارة بتاريخ: م10/5/5201دارة بتاريخ:انضم الى مجلس اال 

 (3  ):م12/7/5201انضم الى مجلس االدارة بتاريخ 

 (4 ):م20/5/5201انتهت عضويته من مجلس االدارة بتاريخ 

 (5 ):م20/5/5201انتهت عضويته من مجلس االدارة بتاريخ 

 (6 ):م20/5/5201انضم الى مجلس االدارة بتاريخ 

 (7 ):م20/5/5201انضم الى مجلس االدارة بتاريخ 
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  عضو مجلس ادارة غير تنفيذي او  تكوين مجلس االدارة وتصنيف اعضائه على النحو االتي: عضو مجلس ادارة تنفيذي او

 :عضو مجلس ادارة مستقل

ن أعضاء مجلس االدارة ملدة ثالث سنوات يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من ثمانية اعضاء تختارهم جمعية املساهمين ويعي

 .فة العضوية ألعضاء مجلس اإلدارةويجوز إعادة تعيينهم ملدة او ملدد اخرى والجدول التالي يوضح ص

 -:م5201\12\31جدول يوضح صفة العضوية ألعضاء مجلس االدارة في 

 االسم م

 

 صفة العضوية املنصب

 ن سعود بن نايفصاحب السمو امللكي األمير: عبد العزيز ب 1

 (1)آل سعود

 مستقل رئيس مجلس اإلدارة

 مستقل رئيس مجلس اإلدارة (2أ.بدر بن فهد العذل) 2

 مستقل رئيس مجلس اإلدارة (3)عبدالعزيز بن إبراهيم العيس ىأ. 3

 العضو املنتدب أ. نادر بن راشد الناصر 4

 الرئيس التنفيذي

 تنفيذي

 مستقل و مجلس اإلدارةعض د. فواز بن عبد الستار العلمي 5

 مستقل عضو مجلس االدارة (4)أ.ناصر بن سعيد الهاجري  6

 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة أ. بدر بن خالد الشهيلي 7

 مستقل عضو مجلس االدارة (5)سطام بن محمد الطيار 8

 مستقل عضو مجلس االدارة أ. فهد بن حمد املقبل 9

 مستقل االدارة عضو مجلس زياد بن حمد الرقيبأ. 10

 مستقل عضو مجلس اإلدارة (6أ.محمد بن غانم الساير العنزي) 11

 مستقل عضو مجلس اإلدارة (7أ.ياسر بن فيصل الشريف) 12

 

 (1 ):م10/5/5201انتهت عضويته من مجلس االدارة بتاريخ 

 (2 ):م12/7/5201يخ:انتهت عضويته من مجلس االدارة بتار  م10/5/5201انضم الى مجلس االدارة بتاريخ 

 (3  ):م12/7/5201انضم الى مجلس االدارة بتاريخ 

 (4 ):م20/5/5201انتهت عضويته من مجلس االدارة بتاريخ 

 (5 ):م20/5/5201انتهت عضويته من مجلس االدارة بتاريخ 

 (6 ):م20/5/5201انضم الى مجلس االدارة بتاريخ 

 (7 ):م20/5/5201انضم الى مجلس االدارة بتاريخ 
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 واملكافئاتختصر الختصاصات لجان مجلس االدارة الرئيسية ومهماتها مثل لجنة املراجعة ولجنة الترشيحات وصف م 

 :اجتماعاتهاواعضائها وعدد  ورؤسائهامع ذكر اسماء هذه اللجان  واللجنة التنفيذية

وذلك  وظروفهامع حاجة الشركة من اعضاء مجلس االدارة ملتابعة عمل الشركة بما يتماش ى  ثالث لجانشكل مجلس ادرة الشركة 

 وفق إجراءات عامة وضعها مجلس االدارة تتضمن تحديد مهمة كل لجنة وهي كما يلي:

 لجنة املراجعة -1

 االتي:ومسئولياتها على  وتشمل مهامهاتتكون لجنة املراجعة من ثالثة أعضاء 

 واجبات ومسؤوليات لجنة املراجعة

تقارير املالية وذلك للتأكد من صحة وشفافية وكمال املعلومات املالية تقديم املساعدة خالل إعداد الحسابات وال -

 التي تقوم الشركة باإلفصاح عنها.

 التأكد من أن التقارير املالية يتم إعدادها وفق السياسات املحاسبية التي تتبعها الشركة. -

ة وفهم مدى تأثيرها على صحة تلك تحديد ومراجعة املشاكل املحاسبية التي تؤثر على عملية إعداد التقارير املالي -

 التقارير.

 دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها. -

إعداد توصيات ملجلس اإلدارة بما يتعلق بمدى مالئمة السياسات املحاسبية املطبقة لطبيعة الشركة، وتقييمها  -

 التي تصدرها الشركة ولطبيعة عملية املراجعة لها.للتقارير املالية 

إعداد توصيات ملجلس اإلدارة فيما يتعلق بالتقرير السنوي للشركة وذلك قبل اعتماده من قبل املجلس في حالة طلب  -

 املجلس ذلك.

ة ومراجعة يالكشف عن املخاطر األساسية التي تواجهها الشركة والتي تتضمن املخاطر املالية والتشغيلية والقانون -

 السياسات التي تطبقها اإلدارة املتعلقة بعمليات تحديد وتقييم ومعالجة تلك املخاطر ودراستها ومراقبتها.

 إجراءاتها. واعتمادإعداد توصيات متعلقة بإنشاء وتحسين ونشر بيئة الرقابة داخل الشركة،  -

تحـتوي على تقييمها املوازنات املخصصة لهما  إعداد تقييم لكال من نظـم الرقابة وإدارة املخاطر الداخلية، بحيث -

 ولألفراد القائمين عليهما، وأيضا لدرجة استجابة اإلدارة للمالحظات التي يبديها املراجعين الداخليين والخارجيين.

 إبداء التوصيات ملجلس اإلدارة املتعلقة باختيار املحاسب القانوني، والتي تتضمن مراجعة اللجنة لكفاءته املهنية -

 والستقالليته واملخاطر املتوقعة من وجود تعارض في املصالح، وأيضا األتعاب التي سوف يحصل عليها.

إجراء مراجعة سنوية ألداء املحاسب القانوني، ووضع توصيات متعلقة بتعيينه، وإعادة تعيينه أو إنهاء عقد الشركة  -

 معه.



 م2015التقرير السنوي اخلامس والعشرون  (مربد)الشركة السعودية للنقل واالستثمار 
28 

وإجراءات املراجعة للسنة الحالية، مع األخذ في االعتبار  العمل مع املحاسب القانوني من أجل التنسيق في إعداد خطة -

 ظروف الشركة الحالية وأي تغيرات حدثت في الشـروط التي تطلبها الجهات اإلشرافية القانونية.

العمل على حـل املشاكل التي قد يواجها املحاسب القانوني أثناء تأديته لعملية املراجعة والتي تتضمن أي صعوبات  -

 فيما يتعلـق بأهداف عملية املراجعة أو صعوبـة وصوله إلى املعلومات. يواجهاقد 

مناقشة النتائج الهامة والتوصيات التي توصل إليها املحاسب القانوني ودرجة استجابة اإلدارة لها، واإلجراءات  -

 التصحيحية التي قامت بها بناء على تلك التوصيات.

شة املواضيع الهامة التي قد تثيرها اللجنة أو املحاسب القانوني بعيد إعداد اجتماعات مع املحاسب القانوني ملناق -

 عن إدارة الشركة، والتأكـد من أن املحاسب القانوني لديه إمكانية االتصال برئيس لجنة املراجعة في أي وقت.

ي خدمات تمثلة فإعـداد توصيات خاصة بسياسة الشركة فيما يتعـلق بالخدمات التي يقوم بها املحاسب القانوني وامل -

املراجعة العادية وغيرها من الخدمات والتي تشتمل على االستشارات والبرامج التدريبية وما شـابه ذلك والتي قد تؤثـر 

 على استقالليته في أداء خدمات املراجعة العادية.

نتهاء شركة بعد اإعداد التوصيات الخاصة بتعيين أشخاص تابعين ملكتب املحاسب القانوني في مواقع قيادية بال -

 املحاسب القانوني من مراجعة حسابات الشركة للتأكد من استقالليتهم.

 إعداد التوصيات الخاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق بتحديد الفترة الالزمة لتغيير املحاسب القانوني. -

 واختيار مدير االداره، ودرجة إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة املراجعة الداخلية بالشركة واملوازنة الخاصة بها، -

 استقاللية املراجعين الداخليين. 

إعداد تقييم ألداء إدارة املراجعة الداخلية واملراجعين بها، بحيث يتضمن التقييم األهداف من صالحيات القسم  -

ة ل السنوالتقارير التي يقوم بإعدادها وخطة املراجعة الخاصة به للسنة القادمة، والنتائج التي توصل لها خال

 الحالية، وإعداد التوصيات الالزمة لتحسين فعاليته.

مناقشة األخطاء التي تتضمنها التقارير الدورية التي يعدها قسم املراجعة الداخلية والتأكد من قيام اإلدارة من اتخاذ  -

 اإلجراءات التصحيحية املناسبة. 

بإجراءات الرقابة الداخلية وإعداد التقارير املالية  وضع اإلجراءات والسياسات الخاصة بمراجعة الشكاوي واملتعلقة -

 الخاصة باملراجعة الخارجية.

إعداد اإلجراءات التي تمكن املوظفين من تقديم الشكاوي بحيث تضمن السرية التامـة، ومراجعة عملية اإلفصاح  -

 في حالة طلب املجلس ذلك. عن أي مخالفات تتعلق باإلدارة أو بأحد املوظفين بالشركة
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 :وتتكون لجنة املراجعة من االتية اسماءهم 

 االسم م

 

 صفة العضوية

 رئيس اللجنة فواز بن عبد الستار العلمي الدكتور: 1

 عضو اللجنة بدر بن خالد الشهيلي األستاذ: 2

 عضو اللجنة (1)نـاصـر بن سعـيد الهـاجـري  األستاذ: 3

 أمين سر اللجنة األستاذ: محمد بن صالح املزيد 4

 

  (1 ):م20/5/5201انتهت عضويته من مجلس االدارة بتاريخ 

 

 م2015( اجتماعات خالل عام 5ولقد عقدت لجنة املراجعة عدد)

 

  (1 ):م20/5/5201انتهت عضويته من مجلس االدارة بتاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول  االسم       

 

 الثاني

 

 الثالث

 

 الرابع

 

عدد  الخامس

حضور 

 الجلسات

           5 د. فواز بن عبد الستار العلمي

 1 من مجلس االدارة انتهت عضويته   x (1أ.ناصر بن سعيد الهاجري)

           5 أ. بدر بن خالد الشهيلي

           5 أ.محمد بن صالح املزيد
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 :لجنة الترشيحات واملكافآت -2

 : االتيوتشتمل مهامها ومسئولياتها على  ثالث اعضاءمن  واملكافآتتتكون لجنة الترشيحات 

 ت ومسئوليات لجنة الترشيحات واملكافآتواجبا

املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات  -

 واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال املجلس.

 دارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجرائها.مراجعة هيكل مجلس اإل  -

 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. -

وضع معايير لتحديد استقاللية عضو مجلس اإلدارة، وآلية مناسبة إلعالم املساهمين عن أي متغيرات قد تؤدي إلى  -

تقالليته، والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة فقد العضو الس

 شركة أخرى.

إعداد توجيهات وبرامج تعريفية ألعضاء مجلس اإلدارة املستقلين والغير تنفيذيين الجدد عن طبيعة أعمال الشركة  -

 ووصف تفصيلي عن مسؤولياتهم وواجباتهم كأعضاء في مجلس اإلدارة.

عداد توصيات ملجلس اإلدارة واملتعلقة بتحديد معايير معينة الختيار األشخاص لشغل وظيفة العضو املنتدب إ -

 والرئيس املالي التنفيذي بالشركة.

 إعداد تقييم مبدئي لألشخاص املرشحين لوظيفة العضو املنتدب والرئيس املالي التنفيذي بالشركة.  -

 من وظيفة العضو املنتدب والرئيس املالي التنفيذي بالشركة.  إعداد وصف للوظائف وشروط التعاقد لكال  -

 وضع معايير وإجراءات مناسبة لتقييم أداء العضو املنتدب والرئيس املالي التنفيذي بالشركة.  -

 إجراء تقييم دوري ألنشطة العضو املنتدب والرئيس املالي التنفيذي بالشركة.  -

يس املالي التنفيذي متعلقة بحوكمة الشركة والسلوك املنهي عند ممارسة تنظيم برامج تدريبية للعضو املنتدب والرئ -

 أعمالها. 

 وضع سياسات متعلقة بالتحسين املستمر في أداء املوظفين في املستويات اإلدارية العليا.  -

ظيم نوضع سياسة للمكافآت والحوافز ألعضاء مجلس اإلدارة والعضو املنتدب والرئيس املالي التنفيذي بالشركة وت -

يم لجنة للشركة، وتقي ةاالستراتيجيجهود كل عضو في مجلس اإلدارة والرئيس املالي التنفيذي في تطبيق األهداف 

 الترشيحات واملكافآت لألداء الشخص ي لهم في مقابل األهداف التي وضعها مجلس اإلدارة وذلك من خالل:
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 ة من الحصول على أداء متميز دون أن يؤثر وضع معايير ملكافآت األعضاء ورئيس مجلس اإلدارة تمكن الشرك

 على استقاللية األعضاء. 

 التنفيذي والوحدات بالشركة، تقوم اللجنة بمراجعتها بشكل  سوضع معايير ملكافآت العضو املنتدب والرئي

ي لألداء، لدوري، تتعلق باملرتبات الثابتة السنوية والعالوات املتغيرة القائمة على نظام التقييم املالي والغير ما

 هذا باإلضافة إلى وضع معايير بالحوافز طويل األجل لربط مصالح املديرين بمصالح مساهمي الشركة.

  املراجعة املستمرة ملدى مالئمة معايير املكافآت بالشركة مقابل أداء الشركة واملركز املالي لها واالتجاهات

 األساسية في سوق العمل. 

 خذها الجمعية العامة للمساهمين واملتعلقة بمواضيع تخص مكافآت أعضاء متابعة تنفيذ القرارات التي تت

مجلس اإلدارة والرئيس املالي التنفيذي بالشركة وبالكيفية التي يتم بها اإلفصاح عن تلك املكافآت بالتقرير 

 السنوي للشركة. 

  أسمائهم:من االتية  تواملكافئاوتتكون لجنة الترشيحات 

 االسم م

 

 صفة العضوية

 رئيس اللجنة الدكتور : فواز بن عبد الستار العلمي 1

 عضو اللجنة األستاذ : بدر بن خالد الشهيلي 2

 عضو اللجنة (1)األستاذ : نـاصـر بن سعـيد الهـاجـري  3

 عضو اللجنة (2)األستاذ ياسر الشريف 4

 أمين سر اللجنة األستاذ: محمد بن صالح املزيد 5

  (1 )م20/5/5201س االدارة بتاريخ:انتهت عضويته من مجل 

 (2 ):م20/5/5201انضم الى مجلس االدارة بتاريخ 
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 م2015( اجتماعات خالل عام 2عدد) تواملكافئالجنة الترشيحات لقد عقدت و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (1 ):م20/5/5201انتهت عضويته من مجلس االدارة بتاريخ 

 (2 ):م20/5/5201انضم الى مجلس االدارة بتاريخ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول  االسم

 

عدد  الثاني

حضور 

 الجلسات

   د. فواز بن عبد الستار العلمي
  2 

عضويته باملجلس انتهت x (1أ.ناصر بن سعيد الهاجري)  0 

   أ. بدر بن خالد الشهيلي
  2 

م الى املجلسضينلم  (2)أ.ياسر بن فيصل الشريف    1 

     2 أ.محمد بن صالح املزيد
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 :نفيذيةاللجنة الت -3

تتكون اللجنة التنفيذية من ثالثة أعضاء على األقل برئاسة رئيس املجلس أو العضو املنتدب ويتم اختيارهم عن طريق غالبية أصوات 

 للجنة. 
ً
 أعضاء مجلس اإلدارة ويحدد املجلس أحدهما رئيسا

 اللجنة التنفيذية ومدة العضوية وأسلوب عملهم.تصدر الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة قواعد اختيار أعضاء 

 وتكون مدة عضوية أعضاء اللجنة مع مدة عضويتهم في مجلس اإلدارة.

أعضاء املجلس لعضوية اللجنة، بحيث يكون أعضاء اللجنة ممن لهم الخبرة واملعرفة واملهارة الالزمة لذلك  باختيار يقوم مجلس اإلدارة 

في أي وقت وألي سبب إنهاء خدمة أي عضو من أعضاء اللجنة واختيار عضو أخر دون إخالل بحقوقه املنصب، ويجوز ملجلس اإلدارة 

 ومستحقاته. 

 صالحيات اللجنة التنفيذية

 طلب املستندات والتقارير والتوضيحات واملعلومات األخرى املناسبة من املسئولين والتنفيذيين واملوظفين بالشركة.  -

 . لالجتماعواملوظفين بالشركة  دعوة املسئولين والتنفيذيين -

 االستعانة بخدمات الخبراء واملستشارين من خارج الشركة.  -

 أداء الخدمات األخرى التي يطلبها مجلس اإلدارة والتي تقع داخل صالحيات اللجنة التنفيذية. -

 ت بها. ة بشأن إجراء التعديال مراجعة وتقييم سنوي لالئحتها بهدف التأكد من قيامها بواجباتها ورفع التوصيات ملجلس اإلدار  -

 واجبات ومسئوليات اللجنة التنفيذية

 القيام بواجبها تجاه اجتماعات مجلس اإلدارة، والتي تشمل: -

  .الدراية الكاملة بجميع املستجدات بأعمال الشركة 

 .تقديم تقرير دوري عن أعمالها ملجلس اإلدارة 

 لهم في اللجنة معلومات سرية. اعتبار جميع املعلومات التي اطلعوا عليها بسبب عم 

  دراسة األداء املالي للشركة واملصادقة على امليزانيات والبيانات املالية التقديرية وما يتبعها من مصاريف رأس مالية

 وخطة العمل السنوية والربع سنوية باإلضافة إلى تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة. واستثمارية

  السنوية لضمان توافقها مع امليزانية التقديرية املعتمدة، باإلضافة إلى املوافقة على اإلشراف على امليزانيات ربع

 التعديالت التي أدخلت على امليزانيات الناتجة من مراجعة الحسابات الربع سنوية. 

 اضمان إدارة الشركة بفعالية بما في ذلك كل ما هو متعلق بالتخطيط واملوازنة وتنفيذ برامج الشركة وتقييمه. 
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 .القيام بأي أعمال بناء على تفويض من مجلس إدارة الشركة وتقديم املساعدة لرئيس املجلس والعضو املنتدب 

  دراسة املشاريع املتعلقة باملشاركة في الشركات األخرى وإنشاء شركات ومشاريع جديدة واإلستحواذ على شركات أخرى

 وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة.

 رة في حالة وجود تغيرات في وضعهم كأعضاء مجلس إدارة مستقلين أو أي تعارض مصالح قد ينشأ إعالم مجلس اإلدا

 نتيجة قرارات تقوم اللجنة التنفيذية باتخاذها. 

 .إعداد مراجعة وتقييم سنوي ألنشطة اللجنة التنفيذية وألعضائها 

 اج إلى اتخاذ قرار عاجل. القيام بمناقشة واتخاذ القرارات املتعلقة باملواضيع الطارئة التي تحت -

 اتخاذ القرارات املتعلقة باألعمال اليومية للشركة املعتمدة في خطة العمل واملوازنة السنوية للشركة.  -

 القيام باألعمال الواردة أدناه واملتعلقة باستراتيجية الشركة:  -

  دب. للشركة بالتعاون مع العضو املنت االستراتيجيمراجعة إجراءات وعمليات التخطيط 

  التي تحقق أهداف الشركة.  االستراتيجيةالتأكد من وضع وإعداد الخطط 

  مراجعة توصيات العضو املنتدب فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط

 للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة األجل.  االستراتيجية

  واألهداف التشغيلية للشركة وشركاتها التابعة للتأكد من توافقها مع أهداف  االستراتيجيةاملراجعة الدورية للخطط

 الشركة. 

  .إعداد التوصيات ملجلس اإلدارة فيما يتعلق بأولويات الشركة التشغيلية واالستراتيجيات املتبعة لذلك 

 الالزمة ملجلس اإلدارة. إعداد ومراجعة األهداف واالستراتيجيات املالية السنوية وطويلة األجل وتقديم التوصيات  

  .مراجعة األمور املالية للشركة والشركات التابعة لها، وذلك بالتعاون مع إدارة الشركة التنفيذية ولجنة املراجعة 

  .إعداد ومراجعة سياسات توزيع األرباح وكيفية تنفيذها وتقديم التوصيات الالزمة املقدمة ملجلس اإلدارة 

  الرأسمالية الفعلية ملطابقتها مع امليزانيات املعتمدة. املراجعة الدورية للنفقات 

  مراجعة وإعداد التوصيات الالزمة ملجلس اإلدارة فيما يتعلق بأعمال الشركة ومدى تأثيرها على مستقبل الشركة

 لتحقيق األهداف املرجوة لتحسين جودة الخدمات. 
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  أسمائهم:من االتية اللجنة التنفيذية وتتكون 

 االسم م

 

 فة العضويةص

 رئيس اللجنة األستاذ: نادر بن راشد الناصر 1

 عضو اللجنة فواز بن عبد الستار العلمي الدكتور: 2

 عضو اللجنة (1)نـاصـر بن سعـيد الهـاجـري  األستاذ: 3

 امين سر اللجنة األستاذ: محمد بن صالح املزيد             4

  (1 )م20/5/5201:انتهت عضويته من مجلس االدارة بتاريخ 

                        

 م5201( اجتماعات خالل عام 3عدد)اللجنة التنفيذية ولقد عقدت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (1 ):م20/5/5201انتهت عضويته من مجلس االدارة بتاريخ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول  االسم

 

عدد  الثالث الثاني

حضور 

 الجلسات

       3 أ.نادر بن راشد الناصر

       3 د. فواز بن عبد الستار العلمي

 3 انتهت عضويته باملجلس x (1أ.ناصر بن سعيد الهاجري)

       3 أ.محمد بن صالح املزيد
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 تفاصيل عن املكافات والتعويضات املدفوعة لكل من االتي كل على حدة: 

  اإلدارة.اعضاء مجلس 

  الي ان الرئيس التنفيذي واملدير امل إليهماملكافات والتعويضات من الشركة يضاف  أعلى خمسة من كبار التنفيذيين مما تلقو

 .لم يكونا من ضمنهم

 مكافأة مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة منه كاآلتي : من النظام األساس ي للشركة والذي حدد( 20) بناء على املادة

 س اإلدارة.( ثالثة آالف ريال سعودي مقابل حضور العضو من كل جلسة يحضرها من جلسات مجل3.000أ ( مبلغ وقدرة)

( من صافي األرباح السنوية بعد خصم املصروفات واالستهالكات واالحتياطات النظامية وبعد توزيع ما يعادل ٪١٠ب( مبلغ وقدرة )

  .( مائتان ألف ريال كل سنة200.000( من رأس املال كحد أدنا من األرباح للمساهمين على أن ال يزيد ما يحصل علية العضو عن )٪٥)

 -:م2015اإلدارة خالل العام مجلس  ألعضاءالتي تم صرفها  تواملكافئاالرواتب والبدالت يوضح تالي الجدول ال

 أعضاء مجلس اإلدارة البيـــان

 - الرواتب وتعويضات

 ريال147.000 البدالت

 - املكافآت الدورية السنوية

 - سنوي  أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو

 

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقو أعلى املكافات لالرواتب والبدالت واملكافات التي تم صرفها يوضح التالي الجدول  

 ي:املالم بما فيهم الرئيس التنفيذي واملدير 5201والتعويضات خالل عام 

خمسة من كبار التنفيذيين ومن ضمنهم  البيـــان
 الرئيس التنفيذي والمدير المالي

 ريال4215000 يضاتالرواتب وتعو 

 ريال1474800 البدالت

 2189350 املكافآت الدورية السنوية

 ريال800000 سنوي  أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو
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  أخرى او قضائية  تنظميهاو  إشرافيهاو من أي جهة  الهيئةأي عقوبة او جزاء او قيد احتياطي مفروض على الشركة من: 

 لسعودي على النحو التالي:اهيئة سوق املال  م لغرامتين من قبل5201ة خالل العام املاليركتعرضت الش

 م05/01/2015بتاريخ:أوال 

 "فرض غرامة مالية على الشركة السعودية للنقل واالستثمار "مبرداملوضوع: 

( أربعون ألف ريال، على 40,000تعلن هيئة السوق املالية صدور قرار مجلس الهيئة القاض ي بفرض غرامة مالية مقدارها )

الشركة السعودية للنقل واالستثمار "مبرد"، ملخالفتها الفقرة )ب( من املادة األربعين من قواعد التسجيل واإلدراج، والفقرة 

( من التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات التغيرات اإلدارية، لتأخر 2الفرعية الخامسة من الفقرة )ب( من البند رقم )

ركة في اإلفصاح للجمهور عن استقالة ثالثة من أعضاء مجلس إدارتها، وعن إعفاء العضو املنتدب وتعيين عضو منتدب الش

جديد للشركة، وتعيين ثالثة أعضاء جدد في مجلس اإلدارة في الوقت النظامي املحدد، وعدم ذكر نبذة مختصرة عن السير 

 .الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة

 م17/06/2015بتاريخ: ثانيا

 "املوضوع: فرض غرامة مالية على الشركة السعودية للنقل واالستثمار "مبرد

( أربعون ألف ريال، على 40,000تعلن هيئة السوق املالية صدور قرار مجلس الهيئة القاض ي بفرض غرامة مالية مقدارها ) 

دة األربعين من قواعد التسجيل واإلدراج والفقرة الشركة السعودية للنقل واالستثمار "مبرد"، ملخالفتها الفقرة )ب( من املا

)ب( من التعليمات العامة التي يجب على الشركات مراعاتها عند نشر إعالناتها، لتأخر الشركة في اإلفصاح للجمهور في الوقت 

ثل في تأجيل م املتم04/08/2012النظامي املحدد عن التطور الذي طرأ على تطور جوهري سبق للشركة اإلفصاح عنه بتاريخ 

البت في الدراسة املتعلقة باألرض اململوكة للشركة الواقعة بحي القادسية شرق مدينة الرياض، إذ لم تعلن عن ذلك إال قبل 

 .م29/01/2014أقل من ساعتين من بداية فترة تداول يوم 
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 :نتائج املراجعة السنوية لفعالية اجراءات الرقابة الداخلية بالشركة 

اعد املراجعة الداخلية في تحقيق أهدافها االستراتيجية بتوفير أساس منتظم لتقويم وتحسين فاعلية وكفاية نظام الرقابة تس

الداخلية والعمليات التي ينطوي عليها األداء الرقابي للشركة، حيث قامت لجنة املراجعة بالعديد من عمليات املراجعة الدورية 

دقة وفعالية األداء وعمليات إدارة املخاطر والرقابة النظامية كما تقوم بمراجعة القوائم املالية  والتي كان من شأنها التأكد من

األولية والنهائية، والرفع ملجلس اإلدارة  تقارير عن نتائج املراجعة الداخلية، ولم يتضح وجود مالحظات أو أي قصور جوهرية في 

الحسابات الخارجي بعملية تقويم لهذا النظام ضمن مهمة مراجعته للبيانات  نظام الضبط الداخلي لدى الشركة كما يقوم مراجع

 .املالية الختامية للشركة وتمكينه من االطالع على كافة محاضر لجنة املراجعة للفترة املالية محل الفحص

 لك مجلس االدارة ت كان تقرير املحاسب القانوني يتضمن تحفظات على القوائم املالية السنوية وجب ان يوضح تقرير  إذا

 :التحفظات واسبابها واي معلومات متعلقة بها

 .لم يتضمن تقرير املحاسب القانوني اي تحفظات على القوائم املالية السنوية 

  في حال توصية مجلس االدارة باستبدال املحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة املعين من اجلها يجب ان يحتوي التقرير على

 :سباب التوصية باالستبدالذلك مع بيان ا

 .لم يوص مجلس االدارة باستبدال املحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة املعين من اجلها

 وهللا املوفق،

 مجلس اإلدارة

 

 

 

 

 

 


