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كلمة معالي رئيس مجلس اإلدارة

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

يسرني أن أرحب بكم أصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة وأن أقدم لكم تقرير مجلس اإلدارة لعام 
2013م والذي يلقي الضوء على نشاطات الشركة وأهم إنجازاتها والنتائج التي حققتها خالل العام المالي 2013م. 

بفضل اهلل تواصلت الجهود خالل العام المالي 2013م من أجل االرتقاء بأداء الشركة وتحقيق أهدافها حيث حفل عام 
2013م بالعديد من األعمال واإلنجازات لعل من أبرزها تمديد عقد االمتياز لمدة ثالث سنوات.  وتحقيق نقلة نوعية في 
مستوى الخدمات المقدمة للعمالء ورفع مستوى األداء التشغيلي وما واكبه من زيادة مضطردة في معدالت اإلركاب 
بالرغم من تأثير مشروع توسعة الحرم المكي الشريف على أعداد الحجاج والمعتمرين لموسم حج 1434هـ، والتوسع 
الخدمات  في  التوسع  إطار  في   الشركة  قامت  األسطول حيث  وتعزيز  تحديث  الشحن، فضاًل عن  الذي طال خدمات 
وتنويع األنشطة خالل العام المالي 2013م بشراء )260( حافلة وشراء )150( شاحنة و)150( مقطورة للتوسع في خدمات 

نقل البضائع كما قامت أيضًا بشراء )104( سيارة فاخرة لقطاع الليموزين.

التي  اإليرادات  إجمالي  وبلغ  تحقق،  الذي  المتميز  اإلجمالي  واألداء  المرضية  النتائج  في  الجهود  تلك  انعكست  وقد 
حققتها الشركة خالل عام 2013م )997.5( مليون ريال مقارنة بمبلغ )945.9( مليون ريال في العام السابق بمعدل نمو 
)5.45%(، فيما بلغت األرباح الصافية لعام 2013م مبلغ )77.58( مليون ريال مقارنة بمبلغ )73.83( مليون ريال أي بمعدل نمو 

قدره )5.08%( مقارنة ألرباح العام السابق 2012م.

وبمشيئة اهلل ستواصل الشركة جهودها خالل العام 2014م لدعم وتعزيز مكانتها التنافسية ودورها الريادي حيث تتركز 
خطط الشركة وأهدافها في المرحلة المقبلة على اإلستمرار في تطوير جوانب األداء وتحسين أساليب العمل لالرتقاء 
بمستوى أدائها ونوعية الخدمات التي تقدمها باالستفادة من خبرات وتجارب شراكاتها وتحالفاتها المحلية واإلقليمية 
والدولية، وإيجاد أسواق جديدة وقنوات متنوعة لنشاطاتها، بجانب إدخال المزيد من البرامج التطويرية التي تساهم في 
تحسين األداء وتحقيق العائدات التي تتوافق مع طموحات الشركة ومساهميها، فضاًل عن توفير البيئة والمناخ األفضل 
للعمل وتوسيع الشركة ونمو أعمالها وال سيما في مجال خدمات الشحن والليموزين والنقل التعليمي ومشاريع النقل 

العام داخل المدن.  

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 ولــي عهده األمين  "حفظهم اهلل" وإلى 
الحكومة الرشيدة على ما لقيته الشركة وتلقاه من دعم مستمر منذ إنشاءها وما تقوم به األجهزة الحكومية المعنية من 
جهد كبير لمعاونة الشركة وتمكينها من أداء مهمتها، كما أود أن أسجل شكري وامتناني العميق لمساهمي الشركة 
إلى  أتقدم بشكري وتقديري  والعطاء، كما  البذل  المزيد من  إلى  تدفعنا  التي  الغالية  وعمالئها على دعمهم وثقتهم 
منسوبي الشركة على ما بذلوه من جهد رائع وبناء لمواصلة مسيرة التطوير والبناء من أجل تحسين األداء وتحقيق 

أغراض الشركة وأهدافها.

واهلل أسأل التوفيق والسداد،
والسالم عليكم ورحمة اهلل  وبركاته.

                                                                                                             رئيس مجلس اإلدارة 
                          م . عبد اهلل بن عبد الرحمن المقبل
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التابعة، وفي حالة وصف  الرئيسة للشركة وشركاتها  األنشطة  أواًل: وصف ألنواع 
النشاط يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره على حجم أعمال  نوعين أو أكثر من 

الشركة وإسهامه في النتائج

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

الكريم رقم م/11 بتاريخ 1399/3/7هـ   الملكي  تأسست الشركة السعودية للنقل الجماعي بموجب المرسوم 
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 
الجماعي )شركة مساهمة سعودية( التزام نقل الركاب بالحافالت لمدة خمس عشرة سنة هجرية وفقًا لعقد 

االلتزام المبرم بين الشركة ووزارة النقل.
إلى  زيادته  تم  سعودي  ريال  مليون  ألف   )1.000.000.000( بمبلغ  رأسمالها  للشركة  األساسي  النظام  حدد 
الشركة  )1.250.000.000( ألف ومائتين وخمسون مليون ريال سعودي خالل عام 2007م. وتقديرًا لنجاحات 
وتاريخ   )57( برقم  الموقر  الوزراء  مجلس  قرار  صدر  المستقبل،  في  تحققه  أن  يمكن  لما  واستشرافًا 
1414/6/1هـ بالموافقة على تجديد عقد االلتزام المبرم بين الحكومة والشركة السعودية للنقل الجماعي، 
الصادر بالمرسوم الملكي )م/48( وتاريخ 1399/12/23هـ بذات الشروط الواردة فيه ولمدة خمسة عشر عامًا 
اعتبارًا من 1414/07/01هـ ، وبتاريخ 1429/05/21هـ تم تجديد عقد االلتزام لمدة خمس سنوات أخرى قابلة 

للتمديد إعتبارًا من 1429/07/01هـ  وبتاريخ 1434/07/01هـ تم تمديد عقد االمتياز لمدة ثالث سنوات.

بلغ عدد حافالت الشركة  في 31 ديسمبر 2013م )3334( حافلة.

تتحقق إيرادات الشركة من األنشطة الرئيسية التالية :

المدن  بين  الركاب  نقل  في خدمات  والمتمثلة  المجدولة  النقل  ويشمل خدمات  الركاب:  نقل  قطاع   )1(
وداخل المدن والنقل الدولي ويساهم هذا النشاط بمعدل 65.04% 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 25.08%في إيرادات الشركة .

)3( اإلدارة العامة: وتشمل الوحدات المساندة والمشاريع اإلستراتيجية والمتمثلة في خدمات الشحن لنقل 
البضائع وخدمات الليموزين الفاخر وتساهم بمعدل  9.88% في إيرادات الشركة.

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 والتنوع في أنشطتها حيث تم خالل العام 2013م 
شراء عدد )100( حافلة من نوع كينج لونج XMQ6127GS موديل 2014م بقيمة إجمالية )38.8( مليون ريال ، كما 
تم شراء عدد )50( حافلة من نوع  كينج لونج  XMQ6128YS موديل 2014م بقيمة إجمالية )21.5( مليون 
ريال، كما تم شراء عدد  )100( حافلة من نوع كينج لونج XMQ6128YS موديل 2013م بقيمة إجمالية )43( 
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مليون ريال كما تم شراء )10( حافالت لذوي االحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية )4.1( مليون ريال )5( حافالت من 
نوع كينج لونج XMQ6127GS موديل 2013 و)5( حافالت من نوع كينج لونج XMQ6128YS موديل 2013م.

وفي مجال تنوع األنشطة  فقد تم منذ العام المالي 2010م تشغيل خدمات الليموزين وقد توسع وامتد نشاطها 
لتغطي كل من جدة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، والرياض والدمام وخالل العام المالي 2013م قامت 
الشركة بشراء واستالم عدد)2( سيارة إيسوزو بكب أب غمارتين موديل 2013م بقيمة إجمالية )0.14( مليون 
ريال و)40( سيارة  شيفر وليه كابرس موديل 2013م بقيمة إجمالية )4.2( مليون ريال و)30( سيارة كابرس 
موديل 2013م بقيمة إجمالية )3.2( مليون ريال و)10( سيارة سوبربان موديل 2013م بقيمة إجمالية )1.42( 
مليون ريال و)20( سيارة مرسيدس بينز موديل 2013م بقيمة إجمالية )3.3( مليون ريال و )1( سيارة جيمس 

يوكن موديل 2013م و)1( سيارة فورد لينكولن نيفيجتور موديل 2013م  بقيمة )0.23( مليون ريال. 

كما تم تشغيل خدمات سابتكو للشحن في مطلع عام 2010م،  وخالل العام الحالي 2013م تم شراء واستالم 
)150( شاحنة بقيمة إجمالية قدرها )47.6( مليون ريال واستالم عدد )150( مقطورة جديدة بقيمة إجمالية        

)14.9( مليون ريال وذلك تمشيًا مع سياسة الشركة الرامية إلى التوسع في خدمات نقل البضائع. 

إدارة المخاطر:

)1( مخاطر العموالت: 
ذلك  في  بما  بعمولة  المرتبطة  ومطلوباتها  موجوداتها  بشأن  العموالت  أسعار  لمخاطر  الشركة  تخضع 

ودائع وقروض المرابحة اإلسالمية. 

)2( 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.

)3( مخاطر السيولة: 
الكافية  السيولة  توفر  من  للتأكد  بانتظام  بمراقبتها  وذلك  السيولة  مخاطر  من  بالحد  الشركة  تقوم 

والالزمة للوفاء بأية إلتزامات مستقبلية.

)4( مخاطر العمالت: 
العادية. تقوم الشركة  التقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالها  تخضع الشركة لمخاطر 
بمعامالتها العادية بالريال السعودي والدوالر األمريكي واليورو. يخضع اليورو لمخاطر تقلبات صرف أعلى 

من الدوالر األمريكي. لم يكن لدى الشركة أرصدة هامة مدينة أو دائنة مستحقة باليورو في نهاية السنة.

)5( مخاطر النشاط: 
تخضع الشركة لمخاطر نشاط النقل الذي يتأثر باألحداث التي تمر بها المنطقة العربية منذ مطلع عام 
المنورة(، بجانب  المدينة   – جدة   – الحرمين )مكة  المترتبة على تشغيل قطار  المخاطر  2011م وكذلك 
الموافق 2013/6/3م على تمديد  الوزراء بتاريخ 1434/7/24هـ  المترتبة عن صدور موافقة مجلس  المخاطر 
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 
ثالث سنوات اعتبارًا من 1434/07/01هـ، على أن يكون للجهة المختصة )هيئة النقل العام أو وزارة النقل( الحق 
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ثالثًا: خالصة على شكل جدول ألصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية 
الخمس األخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر:

20132012201120102009الـبـيـان

727,672670,890553,695562,850508,055 الموجودات المتداولة
1,413,9081,438,8721,369,1331,230,7401,307,529 الموجودات غير المتداولة

2,141,5802,109,7621,922,8281,793,5901,815,584إجمالي األصول
464,662430,954309,542243,219293,431 المطلوبات المتداولة

107,683122,35472,37319,88050,662قروض مرابحة طويلة األجل
98,07996,27488,82782,81281,185مخصص ترك الخدمة

1,0483,2383,7652,1303,009إيرادات مؤجلة
206,810221,866164,965104,822134,856إجمالي المطلوبات غير المتداولة

671,472652,820474,506348,041428,287إجمالي المطلوبات
1,250,0001,250,0001,250,0001,250,0001,250,000رأس المال

125,957118,199110,816104,28999,287احتياطي نظامي
28,20525,87225,64622,38219,881احتياطي اتفاقي
65,94662,75560,83769,65427,141األرباح المبقاة

)9,012()776(1161,023-أرباح )خسائر( استثمارات غير محققة
1,470,1081,456,9421,448,3211,445,5491,387,297إجمالي حقوق المساهمين

2,141,5802,109,7621,922,8281,793,5901,815,584إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

خالل هذه المدة في تقليص النطاق المكاني لجزء من عقد االلتزام بحسب مراحل فتح باب المنافسة لتقديم 
خدمة النقل العام بالحافالت بين المدن في المملكة. 

وفي مواجهة المخاطر التي تواجهها الشركة فقد تم تشغيل بعض الخدمات الجديدة لتنمية إيرادات الشركة 
وسيتم التوسع مستقباًل في تلك الخدمات، ولدعم وتطوير قدرة الشركة التنافسية في سوق النقل فقد 
تشغيل  في  عالميًا  الرائدة  الفرنسية   )Ratp Dev( استراتيجي مع شركة  تعاون  اتفاقية  الشركة  أبرمت 

المترو والقطارات والترام لالستفادة من الفرص القادمة في مجال النقل العام.

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

) المبالغ بآالف الرياالت السعودية (
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رابعًا: تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة

20132012201120102009الـبـيـان
967,853914,931809,970746,274752,430إيرادات األعمال الرئيسية

916,003869,210754,754708,813741,880إجمالي التكاليف
29,65331,00412,56914,56323,080إيرادات أخرى

3,9212,8972,5122,0081,700الزكاة الشرعية
77,58273,82865,27350,01631,930صافي ربح العام

إجمالي إيرادات الـبـيـان
المنطقة الوسطى

إجمالي إيرادات 
المنطقة الشرقية

إجمالي إيرادات 
المنطقة الغربية

إجمالي إيرادات 
المنطقة الجنوبية

إجمالي إيرادات 
الشركة

284,744133,297484,59094,875997,506إجمالي اإليرادات

خامسًا: إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية

بيان مقارن )ملخص( لقائمة الدخل للخمس سنوات األخيرة

)المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

بخصوص مقارنة النتائج التشغيلية للعام المالي الحالي 2013م عن العام السابق 2012م فقد زادت اإليرادات 
التشغيلية للشركة خالل عام 2013م مقارنة بعام 2012م بمبلغ )52.92( مليون ريال وبمعدل)5.78%( مما أدى 
أي  ريال  مليون   )13.76( بمقدار  2012م  بعام  2013م مقارنة  عام  التشغيل خالل  الربح من  زيادة مجمل  إلى 
بمعدل )8.57%(، كما أن مصروفات التشغيل ارتفعت في عام 2013م مقارنة بعام 2012م بمبلغ )39.16( مليون 
ريال. فيما بلغت األرباح الصافية التي حققتها الشركة خالل عام 2013م )77.58( مليون ريال، مقابل )73.8( 
العام  أرباح  )5.08%( عن  وبنسبة  ريال  مليون   )3.75( قدره  بارتفاع  2012م  السابق  المالي  للعام  ريال  مليون 
السابق. تعزى زيادة األرباح من العمليات الرئيسية خالل عام 2013م بمعدل )5.08%( مقارنة بالعام الماضي 
إلى تحسن األداء التشغيلي خالل موسمي رمضان و الحج وتحسن وزيادة إيرادات مشروع نقل البضائع الذي 

بدأت الشركة في تشغيله اعتبارًا من عام 2010م.

جدول يوضح التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة)بآالف الرياالت( في 2013/12/31م
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سابعًا: إسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية المصدر فيها ونشاطها الرئيس، 
والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها 

ثامنًا: تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة للشركة التابعة

تأسست شركة النقل السعودية البحرينية ذ.م.م ، شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية 
السعودية بمدينة الدمام تحت السجل التجاري رقم 2050016546 بتاريخ 1407/02/25هـ وفي مملكة البحرين 
تحت السجل التجاري رقم 17777 بتاريخ 1987/10/15م برأس مال قدره عشرة ماليين ريال سعودي،  وعملياتها 

الرئيسة في مملكة البحرين.
تمارس شركة النقل السعودية البحرينية األنشطة الرئيسة التالية:

)1( نقل الركـاب بالحافالت بين الممـلـكة العـربية الســعودية ومملكة البحرين عبر جسر المـلك فهد
     )السعودية – البحرين(.
)2( نقل األمتعة والطرود.

)3( ممارسة جميع األنشطة ذات الصلة بالنقل العام.

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 التابعة.

نسبة التغير %التغيرات + أو )-(عام 2012معام 2013مالـبـيـان

5,78%967,853914,93152,922اإليرادات التشغيلية
5,19%793,507754,34639,161المصروفات التشغيلية

8,57%174,346160,58413,762إجمالي الربح من التشغيل
6,31%117,764110,7796,985مصروفات األعمال الرئيسية

13,61%56,58249,8056,777الربح )الخسارة( من العمليات الرئيسية
7,42-%)1,998(24,92126,919اإليرادات/المصروفات األخرى
35,35%3,9212,8971,024يخصم: الزكاة أو الضريبة

5,08%77,58273,8283,754صافي الربح )الخسارة(

سادسًا: إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين 
القانونيين 

ال يوجد أي اختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن مراجعة 
وتقييم القوائم المالية للشركة.

جدول يوضح النتائج التشغيلية لعام 2013م مقارنة مع العام السابق 2012م

)المبالغ بآالف الرياالت (
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تاسعًا: وصف لسياسة الشركة في توزيع األرباح

عاشرًا: 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 )45( من قواعد التسجيل واإلدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق 

خالل السنة المالية األخيرة

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

األخيرة

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.

ال توجد أي أسهم ممتازة أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت أو أي أدوات دين تعود ألعضاء مجلس 
اإلدارة أو كبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر أو ألي أشخاص من الغير حيث أن الشركة حاليًا ال 

تطبق نظام األسهم الممتازة وليس لديها أدوات دين قابلة للتحول إلى أسهم.

ال توجد حقوق خيار أو حقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأزواجهم 
وأوالدهم القصر فيما توضح الجداول أدناه مصلحة أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين في 

أسهم أو أدوات دين للشركة أو شركتها التابعة.

دين  أدوات  أو  أسهم  في  القصر  وأوالدهم  وأزواجهم  اإلدارة  تعود ألعضاء مجلس  )أ( وصف ألي مصلحة 
الشركة أو شركاتها التابعة:
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ثاني عشر: المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة )سواء كانت واجبة السداد عند 
الطلب أو غير ذلك( وكشف بالمديونية اإلجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي 

مبالغ دفعتها الشركة سدادًا لقروض خالل السنة. 
تمثل عقود مرابحة إسالمية من بعض البنوك المحلية وذلك لشراء حافالت  وشاحنات 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 حافالت 

وشاحنات ومصرف الراجحي لشراء حافالت، وذلك على النحو التالي:

)1( اتفاقية مرابحة إسالمية مع مجموعة سامبا المالية بتاريخ 2012/04/09م لشراء )300( حافلة كنج لونج
)200 حافلة للنقل بين المدن و100 حافلة للنقل داخل المدن( تم استالمها خالل العام 2012م  أصل مبلغ القرض 
)124.2( مليون ريال ويسدد القرض على مدى ثالث سنوات من تاريخ استالم الحافالت حيث تم سداد أول قسط 

للدفعة األولى المستلمة من الحافالت بتاريخ 2012/09/15م وسيسدد آخر قسط بتاريخ 2015/09/16م. 

سل
سل

ت

صافي نهاية العامبداية العامإسم من تعود له المصلحة
التغير

نسبة 
التغير أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

0 %-----م/ عبداهلل بن عبدالرحمن المقبل1

0 %-----أ/ عبدالعزيز بن سعد الغامدي2
0 %-----أ/ عبداهلل بن علي العقيل3
0 %-----اللواء/ عبدالرحمن بن عبداهلل المقبل4
0 %--1,250-1,250أ/ صالح بن أحمد الذكير5
0 %--5,000-5,000أ/ عبدالعزيز بن صالح العنبر6
)66,67%()2,000(-1,000-3,000د/ عثمان بن عبدالعزيز المنيع7
0 %--1,000-1,000م/ علي بن عثمان الركبان8
0 %--1,000-1,000م/ خالد بن عبداهلل الحقيل9

)ب( وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر 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

0 %-----م/ حسين بن أحمد السنان1

0 %-----أ/ أحمد بن عايد بنيان الجهني2
0 %-----أ/ عبداهلل علي ناصر القحطاني3
0 %-----أ/ يوسف بن مسند المطيري4

جدول يوضح مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم وأدوات دين الشركة
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ما تم سداده خالل القيمة في 2012م إسم البنك
عام 2013م

قرض جديد مضاف 
خالل عام 2013م

المتبقي حتى        
2013/12/31م

221,707103,44647,625165,886مجموعة سامبا المالية

18,322102,79884,476-مصرف الراجحي

221,707121,768150,423250,362إجمالي القروض

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

الشركة

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.

ملحوظة : هذا العرض ال يتضمن تكلفة التمويل الخاصة بالقرض.

ثالث 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

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.

)2( تم توقيع اتفاقية مرابحة إسالمية مع مصرف الراجحي بتاريخ 2013/04/23م لشراء عدد)250( حافلة كنج
لونج، تم استالمها خالل العام 2013م أصل مبلغ القرض )102.8( مليون ريال ويسدد القرض على مدى 
ثالث سنوات من تاريخ استالم الحافالت حيث تم سداد أول قسط للدفعة األولى المستلمة من الحافالت 

بتاريخ 2013/06/8م وسيسدد آخر قسط بتاريخ 2016/06/20م. 
)3( 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 )47.6( مليون ريال ويسدد القرض 
على مدى ثالث سنوات من تاريخ استالم الشاحنات حيث تم سداد أول قسط بتاريخ 2013/10/03م وسيسدد 

آخر قسط بتاريخ 2016/08/31م. 

جدول يوضح موقف )القروض( القائمة في 2013/12/31م

)بآالف الرياالت(
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سابع عشر: وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة 

ثامن 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 

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

خامس 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 

اسم العضوم
االجتماع
األول

2013/1/6م

االجتماع
الثاني

2013/2/25م

االجتماع
الثالث

2013/3/31م

االجتماع
الرابع
2013/4/7م

االجتماع
الخامس
2013/5/29م

االجتماع
السادس
2013/7/31م

االجتماع
السابع

2013/11/25م
اإلجمالي

6حضرحضرحضرحضرلم يحضرحضرحضرالمهندس/ عبداهلل بن عبدالرحمن المقبل1

6حضرحضرلم يحضرحضرحضرحضرحضراألستاذ/ عبدالعزيز بن سعد الغامدي2
7حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضراألستاذ/ عبداهلل بن علي العقيل3
3لم يحضرلم يحضرحضرلم يحضرلم يحضرحضرحضراللواء/عبدالرحمن بن عبداهلل المقبل4
6حضرلم يحضرحضرحضرحضرحضرحضراألستاذ/ صـالح بن أحمـد الذكيـــر5
7حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرالمهندس/ عبدالعزيز بن صالح العنبر6
7حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرالدكتور/ عثمان بن عبدالعزيز المنيع7
7حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرالمهندس/ علي بن عثمان الركبان8
7حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرالمهندس/ خالد بن عبداهلل الحقيل9

أو  للشركة  لالسترداد  قابلة  دين  أدوات  ألي  الشركة  جانب  من  إلغاء  أو  شراء  أو  استرداد  أي  يوجد  ال 
شركتها التابعة.

عقد مجلس إدارة الشركة )7( اجتماعات خالل العام المالي 2013م، وذلك حسب  الحضور التالي:

سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2013م

ال يوجد أي صفقة بين الشركة وأي طرف ذي عالقة )عضو مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو مساهم 
أو فرد(.

ال يوجد أي 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.
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تاسع عشر: بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار 
التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض

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

واحد وعشرون: بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو 
رسوم أو أي مستحقات أخرى، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:

اثنان وعشرون: بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات تم إنشاؤها لمصلحة موظفي 
الشركة

2012م2013مالبيان
7,4707,008الزكاة والضريبة

781750التأمينات االجتماعية
8,2517,758اإلجمالي

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

الشركة عن أي حقوق في  تنازل أحد مساهمي  يتم بموجبها  تنازل  اتفاقات  أو  ترتيبات  أي  يتم عمل  لم 
األرباح.

جدول يوضح المدفوعات النظامية المستحقة للجهات المختلفة بالدولة كما في 2013/12/31م

)بآالف الرياالت السعودية(

نهاية  حتى  تسدد  لم  والتي  الشركة  على  المستحقة  االجتماعية  والتأمينات  الزكاة  المبالغ  هذه  وتمثل 
العام المالي 2013م، علمًا بأن الشركة حصلت على شهادة الزكاة النهائية وانتهى بموجبها وضعها الزكوي 
حتى نهاية عام 2004م، وتم تقديم اإلقرارات الزكوية عن األعوام من 2005 حتى 2012م وتم سداد المستحق 
بينما  المالية  القوائم  إصدار  تاريخ  األعوام حتى  لتلك  الزكوية  الربوط  الشركة  تستلم  ولم  بموجبها 
تمثل التأمينات االجتماعية مبلغ التأمينات المستحقة على الشركة عن شهر ديسمبر 2013م وتم  دفعه خالل 

النصف األول من شهر يناير 2014م.

ال يوجد أي استثمارات أو احتياطيات تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.
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ثالثة وعشرون: اإلقرارات

أربعة وعشرون: المعلومات الواجب اإلفصاح عنها بموجب الئحة حوكمة الشركات 

إدارة  فإن مجلس  واإلدراج(  التسجيل  )قواعد  التنفيذية  باللوائح  واألربعون  الثالثة  بالمادة  ورد  لما  وفقًا 
الشركة السعودية للنقل الجماعي يقر باآلتي:

)1( أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح.
)2( أن نظام الرقابة الداخلية تم إعداده على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.

)3( أنه ال يوجد شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها

الثانية للمساهمين  العادية  العامة  الجمعية  من  إقرارها  تم  بها  خاصة  حوكمة  الئحة  الشركة  أعدت 
والثالثون )الثانية( المنعقدة بتاريخ 1432/04/29هـ الموافق 2011/04/03م. وتلتزم الشركة بتطبيق جميع 
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  فقرات من المواد التالية: 

المواد التي لم تطبق من الئحة الحوكمة

المبررنص المادةرقم المادةم

المادة السادسة الفقرة )ب(1
هل اسُتخدمت طريقة التصويت 

التراكمي على بند اختيار أعضاء 
مجلس اإلدارة في الجمعية العامة؟

ال يتضمن النظام األساسي للشركة 
طريقة التصويت التراكمي 

وقد عملت الشركة على إجراء 
تعديل في النظام األساسي بتاريخ 

2012/05/21م يتضمن ذلك.

المادة الثانية عشر البند رابعًا 2
التسلسل )ط(

هل التزم جميع األشخاص ذوي 
الصفة االعتبارية – الذين يحق 
لهم بحسب نظام الشركة تعيين 
ممثلين لهم في مجلس اإلدارة – 

عدم التصويت على اختيار األعضاء 
اآلخرين في مجلس اإلدارة؟

ال يتضمن النظام األساسي 
للشركة هذا البند وتعمل 

الشركة على دراسته.

)ب( أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا في مجالس إدارتها:

جمـيع أعضـاء مجلـس اإلدارة لـيس لديـهم عضـوية فـي مجـالـس إدارات شركـات مسـاهمة أخرى 
عدا العضو م/ عبدالعزيز بن صالح العنبر عضو في مجلس إدارة شركـة األسـمدة العربية )سافكو( 
والعضـو م/ علي بن عثمان الركبان عضو في مجلس إدارة الشركة السعودية لألسماك. والجدول أدناه 

يوضح عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة األخرى.

)أ( ما تم تطبيقه من أحكام هذه الالئحة واألحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك: 
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)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 الدولة 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.

العضوية في الشركات إسم العضوم
المساهمة األخرى

المهندس/ عبداهلل بن عبدالرحمن المقبل1
ال يوجدأمين منطقة الرياض ــ رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ/ عبدالعزيز بن سعد الغامدي 2
ال يوجدمدير عام مصلحة أمالك الدولة ــ وزارة المالية

األستاذ/ عبداهلل بن علي العقيل 3
ال يوجدوكيل وزارة التجارة الداخلية   

اللواء/عبدالرحمن بن عبداهلل المقبل4
ال يوجدمدير اإلدارة العامة للمرور ــ األمن العام  

ال يوجداألستاذ/ صالح بن أحمـد الذكيــر5

ا ملهندس/ عبدالعزيز بن صالح العنبر6
شركة األسمدة
العربية )سافكو(

ال يوجدالدكتور/ عثمان بن عبدالعزيز المنيع7

ا ملهندس/ علي بن عثمان الركبان8
الشركة السعودية

لألسماك

ال يوجدا ملهندس/ خالد بن عبداهلل احلقيل9

جدول يوضح العضوية في الشركات المساهمة األخرى ألعضاء مجلس اإلدارة في 2013/12/31م
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صفة العضويةإسم العضوم

المهندس/ عبداهلل بن عبدالرحمن المقبل1
غير تنفيذيأمين منطقة الرياض ــ رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ/ عبدالعزيز بن سعد الغامدي 2
غير تنفيذيمدير عام مصلحة أمالك الدولة ــ وزارة المالية

األستاذ/ عبداهلل بن علي العقيل 3
غير تنفيذيوكيل وزارة التجارة الداخلية   

اللواء/عبدالرحمن بن عبداهلل المقبل4
غير تنفيذيمدير اإلدارة العامة للمرور ــ األمن العام  

مستقلاألستاذ/ صالح بن أحمـد الذكيــر5

مستقلا ملهندس/ عبدالعزيز بن صالح العنبر6

مستقلالدكتور/ عثمان بن عبدالعزيز المنيع7

غير تنفيذيا ملهندس/ علي بن عثمان الركبان8

تنفيذيا ملهندس/ خالد بن عبداهلل احلقيل9

جدول يوضح صفة العضوية ألعضاء مجلس اإلدارة في 2013/12/31م

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

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

كما يلي: 

1- لجنة الترشيحات والمكافآت  
2009/04/05م  الموافق  1430/04/09هـ  بتاريخ  المنعقدة  )الثانية(  الثالثون  العادية  العامة  الجمعية  أصدرت 
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.

ذلك في  بما  اإلدارة،  لعضوية مجلس  المناسبة  المهارات  من  المطلوبة  لالحتياجات  السنوية  المراجعة   •
   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.
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رئيسًاالمهندس/ عبداهلل بن عبدالرحمن المقبل

عضوًاالمهندس/ عبدالعزيز بن صالح العنبر

عضوًاالمهندس/ علي بن عثمان الركبان

عضوًاالمهندس/ خالد بن عبداهلل الحقيل

رئيسًااألستاذ/ عبدالعزيز بن سعد الغامدي

عضوًااألستاذ/ صالح بن أحمد الذكير

عضوًاالدكتور/ عثمان بن عبدالعزيز المنيع

عضوًااألستاذ/ عبداهلل بن علي العقيل

• 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:

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين خالل عام 2013م.

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.

التـأكد من بعد  أتعـابهم  وتحديد  القانونيين وفصـلهم  المحاسبين  بتعيين  اإلدارة  التوصية لمجلـس   •
   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:

وقد عقدت لجنة المراجعة عدد )7( اجتماعات خالل عام 2013م.
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أعضاء المجلس البـيـان
التنفيذيين

أعضاء المجلس غير 
التنفيذيين/المستقلين

خمسة من كبار 
التنفيذيين

3,953,620--الرواتب والتعويضات

51,000330,000950,425البدالت

300,0002,300,0002,463,225المكافآت الدورية والسنوية

---الخطط التحفيزية

-100,00049,464أي تعويضات أو مزايا أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي

451,0002,679,4647,367,270اإلجمالي

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

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

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

   أ( أن تكون متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
  ب( أن تكون قابلة للتسييل السريع عند الحاجة.

  ج( أن تكون مقبولة المخاطر.
   د( أن يكون االستثمار في السوق المحلي وبالريال السعودي.

 هـ( أن يدار االستثمار بواسطة إحدى المؤسسات المالية المرخص لها بمزاولة  المهنة.
   و( أن يكون االستثمار جزءًا من السيولة المتوفرة.

تتكون لجنة االستثمار من اآلتية أسماءهم:

رئيسًاالمهندس/ عبدالعزيز بن صالح العنبر

عضوًااللواء / عبدالرحمن بن عبداهلل المقبل

عضوًاالمهندس/ علي بن عثمان الركبان

عضوًاالمهندس/ خالد بن عبداهلل الحقيل

وقد عقدت لجنة االستثمار عدد )6( اجتماعات خالل عام 2013م.

كبار من  وخمسة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  لكل  المدفوعة  والتعويضات  المكافآت  عن  تفصيل  )هـ( 
التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

  
يوضح الجدول التالي الرواتب والبدالت والمكافآت التي تم صرفها ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار 
التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات خالل عام 2013م بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:

)بالريال السعودي(

*تتضمن التعويضات والمزايا )االنتدابات والتعويضات األخرى(.

*



25التـقـريـر السـنـوي 2013التـقـريـر السـنـوي 2013

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

  
لم تتعرض الشركة ألي عقوبات أو جزاء أو قيد إحتياطي فرض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة 

إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خالل العام المالي 2013م.

)ز( نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:
 

إدارة  وتنفذ  سليمة.  أسس  على  إعداده  تم  الداخلية  الرقابة  نظام  أن  من  بالتأكد  المراجعة  لجنة  قامت 
المراقبة الداخلية بالشركة عمليات مراجعة مستمرة للتحقق من فعالية 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 إدارة المراقبة الداخلية للفترة المالية محل الفحص.

خمسة 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

ستة 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 يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

لم يوص مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل إنتهاء ثالث سنوات مالية متتالية.
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الكريم رقم )م/11(  الملكي  المرسوم  المملكة مع صدور  العام في  النقل  بدأت الجهود لترسيخ مفهوم 
وتاريخ 1399/3/7هـ بتأسيس الشركة السعودية للنقل الجماعي )شركة مساهمة سعودية( وإتبع ذلك 
نقل  التزام  الشركة  بموجبه  منحت  1399/12/23هـ،  وتاريخ  )م/48(  برقم  آخر  ملكي كريم  بمرسوم 

الركاب بالحافالت لمدة خمس عشرة سنة هجرية.
وقد تم تجديد عقد االلتزام المبرم بين الحكومة والشركة السعودية للنقـل الجمـاعي بموجب القرار 
رقم )57( وتاريخ 1414/6/1هـ لمدة خمسة عشر عامًا إعتبارًا من 1429/7/1هـ. وبتاريخ 1429/5/21هـ تم 

تجديد عقد اإللتزام لمدة خمس سنوات أخرى قابلة للتمديد.
ولغرض توفير الموارد المالية الالزمة، حدد النظـام األسـاسـي للشـركة رأسـمالـها بـ )1,000,000,000( 
ألف مليون ريال سعودي تم زيادته إلى )1,250,000,000( ألف ومائتين وخمسون مليون ريال سعودي خالل 
عام 2007م، كما حدد غرضها الرئيسي في نقل الركاب بالحافالت على شبكة الطرق العامة داخل المدن 

وفيما بينها.

الخدمات التي تقدمها الشركة:
 

أواًل / نقل الركاب بالحافالت:
ويشمل خدمات النقل المجدولة وتتمثل في خدمات نقل الركاب بالحافالت بين المدن وداخل المدن، 

باإلضافة إلى خدمة النقل الدولي ويعتبر هذا القطاع من أكبر قطاعات الشركة وتتمثل في:
• النقل داخل المدن. 

• النقل ما بين المدن. 
• النقل الدولي.

تغطي خدمات الشركة المحلية )داخل المدن( خمس مدن رئيسية بالمملكة هي:
)الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام(.

وفي تطور آخر يعكس مدى التزام الشركة بتوسيع خدماتها، تعدت أنشطتها من النطاق المحلي إلى 
العربية  الدولي لتصل برحالتها إلى ثمانية دول خليجية وعربية مجاورة هي: دولة اإلمارات  النطاق 
المتحدة، مملكة البحرين، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، المملكة األردنية الهاشمية، 

الجمهورية العربية اليمنية، جمهورية السودان والجمهورية العربية السورية.
لتحقيق هذه الرؤية بتوسيع الخدمات، تقوم الشركة بتسيير رحالت مجدولة يوميًا تصل إلى )800( 
رحلة في األيام العادية و)1000( رحلة في المواسم تتنوع ما بين رحالت بين مدن المملكة ورحالت دولية.

توفر الشركة شبكة خطوط واسعة ومنتظمة بين المدن، تربط أكثر من )385( مدينة وقرية وهجرة 
في مختلف أنحاء المملكة.

ثانيًا / العقود والتأجير:
ويشمل خدمات النقل بموجب عقود التأجير التي تبرمها الشركة مع الغير سواء كانوا جهات حكومية 

أو غير حكومية وذلك داخل المملكة أو خارجها.

ثالثًا / خدمات الليموزين الفاخر )سابتكو ليمو(:
مستويات  أعلى  ومواكبة  للتجدد  باستمرار  ونسعى  األفضل  بالشكل  العمالء  لخدمة  دائمًا  نتطّلع  ألننا 
التطور والذي انعكس من خالل خدماتنا المبتكرة التي غّيرت مفهوم )الليمو( لترتقي به من التقليدية 

أعمال وأنشطة الشركة
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إلى آفاق رحبة من الفخامة والرفاهية، وذلك عبر سياراتنا الفاخرة التي أضفت على األسفار متعة، 
وعلى اإلسترخاء نفحاٌت من أجواء النخبة، ليالمس أسلوب حياتكم المميز بكل ثقة وتمّيز.

رابعًا / النقل التعليمي: 
إيمانًا من الشركة بأن النقل المدرسي نشاط مهم يمكن أن تساهم  فيه مساهمة فعالة توفر فيه الخدمة 
الجيدة، والكفاءة العالية والسالمة المطلوبة، قامت باالتصاالت المناسبة وحشدت إمكاناتها اإلدارية والفنية 

والمادية بهدف خدمة المدارس والجامعات وتأمين راحة الطالب والطالبات.

خامسًا / خدمات نقل البضائع )سابتكو للشحن(: 
تمثل إحدى خدمات الشركة السعودية للنقل الجماعي )سابتكو للشحن( حيث انطلقت الشركة في إطار 
استراتيجيتها ومساعيها لتوسيع وتنويع باقة الخدمات المختلفة لتقديم خدمات النقل البري بالشاحنات 
لنقل السلع والبضائع والمنتجات داخل المملكة العربية السعودية والدول العربية المجاورة بباقة من 

الخدمات المتنوعة والمتكاملة وفق خطة طموحة تهدف لتلبية تطلعات وطموحات الكثير من العمالء.
ويشمل الخدمات المجدولة وتتمثل في خدمات نقل الركاب بالحافالت داخل المدن وفيما بينها، باإلضافة 

إلى النقل الدولي.

اواًل: قطاع نقل الركاب
النقل داخل المدن:

)مكة  هي  رئيسية  مدن  خمس  داخل  خطوطها  شبكة  على  العام  النقل  خدمات  بتقديم  الشركة  تقوم 
المكرمة، الرياض، المدينة المنورة، جدة، الدمام(.

العالقة ومراكز  ذات  الجهات  مع  بالتنسيق  بشكل مستمر  الخدمات  تطوير هذه  إلى  الشركة  وتسعى 
الدراسات المتخصصة لكي تتناسب مع مستويات الطلب على الخدمة واحتياجات الركاب، وذلك بالرغم 
النقل  وسائل  من  المنظمة  غير  المنافسة  في  والمتمثلة  المجال،  هذا  في  تواجهها  التي  المعوقات  من 
من  الخدمة  هذه  لتقديم  المطلوبة  األساسية  البنية  أو  المناسبة،  التشغيل  مواقع  توفر  وعدم  األخرى، 
الرئيسية واإلشارات  التقاطعات  مسارات مخصصة للحافالت ومحطات وسطية وطرفية وتسهيالت عند 
المرورية وكذلك توقف الدعم المالي المباشر المقدم من الدولة لتغطية الخسائر المترتبة على تشغيل 

هذه الخدمات.
وفي إطار خدمات الشركة المقدمة على خطوط النقل العام داخل المدن والخدمات التي تقدمها الشركة 
للحجاج والمعتمرين والزوار داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة خالل موسمي رمضان والحج، فقد 
بلغ إجمالي عدد الركاب المنقولين على هذه الخدمة خالل عام 2013م )14,414,333( راكبًا، كما بلغت 
الكيلومترات التي قطعتها حافالت الشركة خالل العام 2013م في نشاط النقل داخل المدن )8,399,849( 

كيلومترًا.

النقل بين المدن: 
وهي خدمات نقل الركاب التي تقدمها الشركة على شبكة الطرق التي تربط ما بين مدن 
المملكة وترامى أطرافها وتحول  الخدمات نظرًا ألتساع رقعة  المملكة، وتأتي أهمية هذه 
تكلفتها  النخفاض  الخدمات  من  النوع  هذا  إلى  المدن  بين  المسافرين  من  كبيرة  أعداد 
وتحسن وتطور وسائلة ومستوى جودته، فضاًل عن سهولة وصولها إلى كافة المدن وغالبية 
قرى وهجر المملكة، حيث تنطلق رحالت يوميا من )13( محطة على مستوى المملكة إلى 



التـقـريـر السـنـوي 2013 التـقـريـر السـنـوي 302013

جميع إتجاهات المملكة تربط بين)387( مدينة وقرية بشبكة منتظمة ومتناسقة من خطوط 
الخدمة عبر ما يقارب )800( رحلة يوميًا ويعتبر خطوط خدمة النقل بين المدن بالشركة 

أكبر داعم رئيسي للنقل للتشجيع السياحة الداخلية وترسيخ ثقافة السفر بالمملكة.
ولقد واصلت الشركة العمل على تكثيف رحالت الخدمة المميزة )VIP( بين مدينتي الرياض 
والخبر، وما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وما بين المدينة المنورة وجدة، وما بين 
المملكة والبحرين وهي رحالت خاصة فاخرة ومميزة مباشرة بدون توقف، حيث حققت هذه 
إليه الشركة وبين  ارتباط جيدًا بين ما تهدف  الخدمة نجاحًا متزايدًا يدل على أن هناك 
احتياجات وتطلعات هذه الفئة المتميزة من الركاب ونسبة لتلك النجاحات الكبيرة ولتنامي 
الخدمة  وتوسيع  الحالية  الخدمات  وتكثيف  بزيادة  الالزمة  الدراسات  استكمال  تم  الطلب 

لتشمل مدن ومناطق أخرى في القريب العاجل لتلبية تطلعات عمالءنا الكرام.
وفي مجال تحسين وتطوير خدمات النقل بين المدن تم االتي:-

- إضافة محطة جديدة في منظومة المحطات النموذجية التي تقوم الشركة بإنشائها مثل 
محطة جيزان النموذجية.

- االستفادة القصوى من منظومة الخدمات االلكترونية للشركة في تطوير وتحسين الخدمات 
فى األتي:

أ- استكمال برنامج البيع عن طريق االنترنت وبرنامج سداد.
ب- استكمال دراسة تطبيق البرامج التسويقية المتطورة )برنامج المرونة فى التسعير – برامج 

الوالء والمكافاءات(.
ج – تحسين وتطوير تطبيقات  التخطيط والجدولة االلكترونية للموارد )حافالت – سائقين(.

د- استكمال الترتيبات لتركيب البوابات االلكترونية الجديدة.

النقل الدولي:
إلى  المحلى  النطاق  أنشطتها من  الشركة بتوسيع خدماتها تعدت  التزام  وفي تطور أخر يعكس مدى 
النطاق الدولي حيث واصلت الشركة خالل عام 2013 تقديم خدمات النقل الدولي لثمان دول خليجية و 
عربية هي )دولة اإلمارات العربية المتحدة – مملكة البحرين – دولة قطر – دولة الكويت – جمهورية 
مصر العربية – المملكة األردنية الهاشمية – الجمهورية العربية اليمنية – جمهورية السودان( وذلك 

عبر شبكة الخطوط الدولية التي قوامها )27( خطًا بعدد  )20( 
بأسعار  الدول  تلك  إلى  المملكة  مدن  مختلف  من  المجدولة  اليومية  الشركة  رحالت  تنطلق  بحيث 

مالئمة، مع تقديم تسهيالت كبيرة فيما يتعلق بنقل األمتعة المصاحبة للراكب.
وقد تمكنت الشركة من نقل )473,071( راكبًا عن هذه الخدمات خالل عام 2013م 

في سعي الشركة الدءوب لتطوير أداءها ومواكبة المتغيرات في أساليب العمل واإلدارة الحديثة وحفاظّا 
على دورها الريادي واإلبقاء على تواجدها الدائم في مقدمة وطليعة شركات النقل البري في المملكة 
الكامنة  للطاقات  العنان  يطلق  جذري  تغيير  إلى  فيها  العليا  اإلدارة  مسئولي  وتطلعات  رؤى  وتحقيق 
ويحرر التفكير االيجابي لدى موظفي الشركة من النمطية والروتين إلى آفاق أرحب يقوم قطاع العقود 
قاعدة  بتكوين  قادم ومتوقع  لما هو  استعدادًا  بما يحمله من أحالم وتطلعات خاصة وعامة  والتأجير، 
كبيرة من العمالء سواًء كمستفيدين مباشرين أو كمنفذين لبرامج خاصة بفضل الخدمات المتميزة 
وأسطول الحافالت الحديثة والمتنوع وتقديم المستوى األفضل في كافة مراحل الخدمة وبكفاءة عالية 
والوقوف على احتياجات ورغبات العمالء والعمل على تلبيتها والمتابعة الدائمة والمستمرة قبل وأثناء 

وبعد تنفيذ الخدمة. 

ثانيًا: قطاع العقود والتأجير
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أعمال الحج:
تقوم الشركة بدور عام ومؤثر في نشاطات نقل الحجاج في جميع مراحلها لتسهيل انتقاالتهم وتيسير 
أداء مناسكهم، وقد استطاع قطاع العقود والتأجير من خالل النقابة العامة للسيارات خالل موسم حج 
1434هـ تحقيق االستجابة السريعة والفعالة الحتياجات ومتطلبات النقل العام والخاص  وذلك من خالل 
تأمين خدمات متميزة وبأسعار مناسبة وأن تكون متواجدة في األمكنة واألزمان التي يحتاجها الحاج، 
وقد أوفت الشركة بإلتزاماتها وذلك ضمن إمكاناتها البشرية والمادية مستفيدة من حصيلة خبراتها 
حج  موسم  خالل  الشركة  حققتها  التي  االنجازات  أهم  وتتلخص  المجال  هذا  في  الطويلة  وتجاربها 

1434هـ في األتي:
• تشغيل عدد )3,050( حافلة لتنفيذ خطتها التشغيلية للموسم خصصت لقيادتها عدد )5,500( سائق منهم

   عدد )650( سائق موسمي استقدموا من الخارج بعد أن تم تدريبهم وإعدادهم.
النحو على  الحجاج  لجموع  الخدمات  توفير  في  والمشاركة  للسيارات  العامة  النقابة  دعم خدمات   •

   التالي:
الكاملة للدورة  للسيارات  العامة  النقابة  في خدمات  الشركة  بها  التي شاركت  الحافالت  عدد  بلغ   •
المشاعر  رحلة  مقاعد  عدد  بلغ  بينما  مقعدًا   )70,055( عددها  بلغ  إجمالية  وبمقاعد  حافلة   )1600(

للتصعيد )74,200( مقعدًا.
• بلغ عدد الحافالت التي شاركت بها الشركة لخدمة الرحالت الترددية لنقل حجاج مؤسستي تركيا

إجمالية  وبمقاعد  )450( حافلة  العربية  غير  وإفريقيا  وإيران  أسيا  أوروبا وجنوب شرق  ومسلمي 
عددها )22,110( مقعدًا باإلضافة إلى قيام الشركة بتوفير الورش المنتقلة واألوناش والمشغلين لهذه 

الخدمة.
• وفي نطاق الخدمات العامة بمكة المكرمة قامت الشركة بتنفيذ خدمات مواقف حجز السيارات خالل
فترة المنع وتنفيذ خدمات النقل العام داخل مكة المكرمة وتأمين خدمة النقل بين المشاعر المقدسة 
وخدمة النقل الترددي داخل مشعر منى ومنه إلى مكة المكرمة في أيام التشريق وذلك وفقًا للخطة 

التشغيلية التي تم إعدادها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

خدمات العقود والتأجير المتميزة:
انطالقا من السعي المستمر خلف تحقيق أهداف الشركة التي تسمو إلى الوصول لتقديم أعلى مستويات 
تقديم  على  ترتكز  منافسة  إستراتيجية  الخدمات  لهذه  تقديمه  في  القطاع  يتبع  فقد  واألمان  الراحة 

المستوى األفضل في كافة مراحل الخدمة وبموثوقية عالية من حيث.
• الوقوف على االحتياجات والرغبات الفعلية للعمالء و العمل على تلبيتها.

• اإلشراف والمتابعة أثناء التنفيذ من خالل تأمين أفضل الكوادر البشرية والفنية والمادية.
•  األسطول المتجدد وتنوعه وكفاءة السائقين المدربين على تلك الحافالت.

  نتيجة لذلك فقد احتفظت الشركة بعمالئها على كافة مستوياتهم، واكتسبت عمالء جدد من داخل 
المملكة وخارجها كنتيجة للخدمة المتميزة ومستوى اآلداء. وفي هذا العام تم زيادة حافالت الخدمة 

المميزة)VIP( تجاوبًا مع حاجة كبار المسؤولين لتوفير الحافالت المتميزة. 
خدمة الصلوات:

قامت الشركة بالتوسع في خدمة الصلوات التي تتمثل في نقل المعتمرين والحجاج من أماكن اقامتهم 
في أحياء مكة المكرمة وإلى المسجد الحرام والعودة على مدار الساعة باالضافة إلى التوسع في القيام 
الترددي حول المسجد الحرام من خالل دعم االسطول المخصص لنقل  النقل  بتشغيل كافة محطات 

الصلوات بحافالت حديثة.
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أعمال العمرة:
والمؤسسات  والشركات  للمكاتب  المملكة  داخل  للعمرة  والتأجيرية  التعاقدية  الخدمات  في  تتمثل 
المتخصصة في هذه األنشطة أو غير ذلك وفي جميع الفروع )جدة، مكة، المدينة، الرياض، الدمام، 
الجهات  إلى  الطلب باإلضافة  المملكة حسب  لباقي مدن  القصيم واإلحساء ( والتغطية  الطائف،  عسير، 
التي تنظم الحمالت للحجاج والمعتمرين من خارج المملكة، سواء من خالل البعثات الحكومية للعديد 
من الدول اإلسالمية ودول الجوار أو من خالل الوكالء والوكاالت التي تقوم بتنظيم هذا النوع من 
الخدمات وعلى هذا األساس اهتم القطاع باألنشطة المتعلقة بخدمة المجموعات سواًء التي يتم طلبها 
من قبل األفراد، المؤسسات، الشركات أو أي جهات أخرى وقد قامت القطاع  بتنفيذ العديد من العقود 

وخدمات التأجير في هذا المجال لعمالئها خالل عام 2013م.

النقل التعليمي:
والجامعات               المدارس  وطالبات  طلبة  نقل  في  والمتمثلة  الخدمات  بهذه  خاصًا  اهتماما  الشركة  تولى 
وإيمانًا من الشركة بأن النقل المدرسي نشاط مهم يمكن أن تساهم  فيه مساهمة فعالة توفر فيه الخدمة 
الجيدة، والكفاءة العالية والسالمة المطلوبة، قامت باالتصاالت المناسبة وحشدت إمكاناتها اإلدارية والفنية 
والمادية بهدف خدمة المدارس والجامعات وتأمين راحة الطالب والطالبات، وهنالك إقبال كبير على 
الشركة ونوعيتها،  واالنتظام في  الرفيع لحافالت  المستوى  المجال بسبب  الشركة في هذا  خدمات 
المواعيد وكفاءة السائقين والذين يتلقون دورات تدريبية خاصة للتأكد من خبرتهم في نواحي السالمة 
والصيانة والتعامل مع أعداد كبيرة من الطالب والطالبات وكمؤشر على مدي إهتمام الشركة بهذا 
النشاط وكدليل على النجاح الذي حققته في هذا المجال تقوم الشركة حاليًا بتأمين خدماتها على سبيل 

المثال ال الحصر للجهات التالية:ـ
• تقديم الخدمات ذات الصفة التعاقدية ومن بينهم العديد من الجهات الحكومية والجامعات والمدارس 

لنقل الطلبة والطالبات. 
• المدارس األهلية واألجنبية.

• خدمة نقل موظفي الشركات.

في خطوة تهدف إلى التوسع في خدمة العمالء المميزين فقد قامت الشركة في عام 2013م بالتوسع ودعم 
مشروع )سابتكو ليمو( والذي يقدم خدمة السيارات الفاخرة مع السائق بطريقة احترافية باإلستفادة من 
القاعدة المتينة للشركة في مجال النقل ومواقع الشركة وانتشار فروعها في جميع مناطق المملكة 
ومطاراتها باإلضافة إلى قرب مواقع الشركة من الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة. 

ثالثًا: سابتكو ليمو

الخدمة  على  الخاصة  اللمسة  وإضفاء  الرفاهية  لعامل  أهمية كبيرة  يولي  الذي  المشروع  هذا  ويضم 
أسطواًل من السيارات الفاخرة تشمل سيارات مرسيدس الفئة اس باإلضافة إلى سيارات أودي 2013م بفئتيها 
)أي 8 وأي 6(، وبهدف تنويع األسطول فإن المشروع ضم أيضًا سيارات شيفروليه بفئتين )كابريس 
2013م  )244( سيارة خالل عام  السيارات  إجمالي عدد  بلغ  العائلية )سوبربان( حيث  والسيارات  وأبيكا( 
تعمل في كل من مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والرياض وقد تم تشغيل الخدمة من أمام صاالت 

الوصول في مطارات الرياض وجدة والمدينة المنورة، وسيتم تشغيل الخدمة في الدمام قريبًا. 
وتستهدف الخدمات التي تقدمها )سابتكو ليمو( فنادق الخمسة نجوم والبنوك وشركات الطيران ومنظمو 

الفعاليات والمؤتمرات باإلضافة إلى كبرى شركات العمرة وغيرها.
ويعتبر التدريب الجيد للسائقين جزءًا رئيسيًا من ثقافة )سابتكو ليمو( حيث يخضع السائقين لبرامج 
تدريب مكثفة تتضمن معرفة شبكات الطرق وخدمة العمالء واألصول والسلوكيات التي يجب أن يتمتع 
بها طاقم القيادة وتقدير خصوصية العميل، باإلضافة إلى تثقيف السائقين ببرامج السالمة والوعي األمني 
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 توسعت سابتكو للشحن فى خدماتها وأنشطتها خالل عام 2013م برفع متوسط الطاقة  التشغيلية من )180( 
شاحنة لعام 2012 م بإضافة )135( شاحنة خالل لعام 2013م، ليصل عدد  الشاحنات بنهاية العام الى )392( 
شاحنة، كما تم استقطاب كفاءة سعودية ذوي خبرات فى  مجال الشحن والنقل والتخزين للعمل في 
إدارة القطاع وللوظائف التشغيلية االخرى فى  الفروع وكان لقرار تعديل أجور العاملين السعوديين 

رابعًا: سابتكو للشحن

البالغ في االستقطاب وسعوده بعض  الوظائف وتطوير االعمال التشغيلية فى عام 2013م ارتفعت  االثر 
التأجير  التركيز على خدمات  الى  القطاع  الفروع ويسعى  الشحن من  مختلف  العمالء لخدمة  طلبات 
طويل المدى ثم يلى ذلك  خدمات الرحالت اليومية وكال الخدمتين تتجه لعمالء مميزين وتحقق نتيجة 

لذلك زيادة  نسبة العمالء وبعقود مجزية.
 كما أنه وضع خطط مستهدفة فى عام 2014م للبدء بخدمات التخزين والتوزيع واالستفادة  من أراضى 
وذلك  لتلبية  النشاط  لهذا  الالزمة  التحتية  البنية  وتوفير  واالستئجار  والدمام  الرياض  فى  الشركة 
طلبات العمالء للتخزين المبرد والجاف ، حيث أن الطلب على خدمات التخزين يتنامى وكثير من  العمالء 

يفضلون التعامل مع سابتكو للشحن وبعقود طويلة المدى.
 ولما تتمتع به الشركة من تميز فى التشغيل والصيانة والخدمات سهل كثير من مهام القطاع  للعمل 
بكل مهارة واحتراف وبالمستوى الذى يلبى تطلعات العمالء وتحقيق رضاهم عن الخدمة  فقد تم تشغيل 

)414( مقطورة قطعت )32( مليون كيلو متر باستخدام )447( سائق.

الفكرة  على  تقتصر  ال  لعمالئنا كي  نقدمها  التي  الخدمات  مستوى  لرفع  وذلك  وإجراءاته  وأصوله 
التقليدية وهي تقديم خدمة السيارة والسائق فقط.

الصيانة والدعم الفني:
في هذا العام تم العمل على متابعة تطوير آلية متابعة الصيانة الدورية واإلصالحات عن طريق فريق 
والالزمة  الحديثة  واألدوات  المعدات  باستخدام  األسطول وذلك  بما يضمن جاهزية كامل  متخصص 
لتنفيذ مثل تلك األعمال الفنية وبما يواكب أسطول الشركة من الحافالت الحديثة، فضاًل عن متابعة 

الدعم الفني من قبل وكالء الحافالت بما يضمن تطبيق آليات الصيانة حسب معايير المصّنع. 

خامسًا: الوحدات المساندة

التدريب الفني:
في إطار جهود قطاع الشؤون الفنية لرفع المهارات الفنية للكوادر الفنية فقد تم إجراء دورة تدريبية في 
مصنع الحافالت من نوع كينج لونج لتهيئة الكوادر الفنية الجديدة وتعريفهم بأساليب الصيانة المتبعة 

بورش الصيانة الحديثة لمثل تلك الموديالت.
ومع دخول حافالت جديدة داعمة ألسطول الشركة فقد تم عقد عدة دورات تدريبية تشمل كافة النواحي 

الفنية مع تزويد الفروع بالنشرات الفنية والتي تحوي اإليضاحات الالزمة لإلجراءات الفنية.
ولم يقتصر التدريب على الحافالت فقط وإنما تعداه إلى  الشاحنات  بحيث تم عقد دورة تدريبية من 
على  تدريبية  دورات  عدة  عن  فضاًل  بالمقطورات،  الخاصة  التبريد  وحدات  على  ثيرموكينج  شركة 

الشاحنات من نوع مان في فرع شركة مان بالرياض.
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الورش المتمركزة على الطرق السريعة:
ذلك  ودعم  العام  مدار  على  المتنقلة  والورش  السحب  أوناش  وتمركز  توزيع  على  العمل  استمرار 
بالكفاءات المتخصصة بما يتماشى مع سرعة اإلصالح أو إسعاف الحافلة، ودعم نقاط التمركز لتغطية 

مسارات الخدمة بالشكل األمثل.

إضافة حافالت وشاحنات جديدة لإلسطول:
تم شراء عدد )150( حافلة للنقل مابين المدن من نوع كينج لونج صينية الصنع موديل 2013م باإلضافة 
لعدد )100( حافلة كينج لونج موديل 2014م للنقل الداخلي، كما تم شراء عدد )150( شاحنة مان موديل 

2013 م وشراء عدد )150( مقطورة سطحة.

ورشة التجديد المركزية:
تم تزويد الورشة ببعض المعدات واألدوات الفنية والتي تواكب المتطلبات الحديثة، والتأسيس لقسم 
لصناعة أغطية مخازن العفش في الحافالت وقسم خاص بالخراطة، كما تعتبر هذه الورشة من الوحدات 

األساسية لقطاع الشؤون الفنية وتختص بالتالي:
• تنفيذ برامج معالجة الصدأ للحافالت.

•إجراء التحسينات والتعديالت على بعض أنواع الحافالت لتواكب مواصفات حافالت الخدمة المميزة 
إضافة إلى قيامها بإصالح الحوادث الجسيمة منها والبسيطة وذلك ضمن جداول زمنية محددة.

•تصنيع القطع التعويضية لبعض أجزاء الحافالت من األلياف الزجاجية )الفايبر جالس( حسب المواصفات 
النظامية.

20132012201120102009العام

318903,04563132إصالحات متنوعة

-19345824تحويل إلى حافالت فاخرة

ورشة التوضيب المركزية:
وتعتبر الورشة المركزية بإدارة اإلنتاج والتصنيع والتي تقوم بإعادة توضيب جميع الوحدات الرئيسية 
بالحافلة مثل )المحرك، ناقل الحركة، المحور الخلفي، الريتاردر، مضخات الديزل، وحدات التكييف  
وجميع الوحدات الكهربائية القابلة إلعادة اإلصالح ( كما أن إنتاجها مميز ونوعي لتوفر المهارات الفنية 

المدربة والمتخصصة والستخدامها المعدات الحديثة.
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المستودعات واإلمدادات:
وتقوم بتلبية احتياجات مراكز الصيانة والورش المركزية بكل ما يلزم من قطع الغيار الالزمة إلصالح 
وتقوم  الوحدات،  وتوضيب  الحافالت  لصيانة  المعدة  البرامج  وتنفيذ  أنواعها  بجميع  الشركة  حافالت 
بمتابعة تأمين قطع الغيار حسب العقود واالتفاقيات مع الموردين وبما يضمن جودة وتوفر القطع ومما 

كان له األثر في خفض قيمة المخزون بنسبة %8.

الموارد البشرية:
لعبت الموارد البشرية دورًا أساسيًا في تحقيق مستهدفات الشركة للعام 2013م من خالل تفعيل دورها 
المساند لعمليات الشركة بتحسين أدائها وتفعيل دورها في مجاالت عمليات وتطوير الموارد البشرية 
وذلك بالتخطيط المنهجي الحتياجات الشركة من العمالة وتوفيرها باألعداد والكفاءات  المناسبة في 
الوقت المناسب، مع التركيز على دورها في مجال المسئولية االجتماعية بتوفير فرص العمل المناسبة 
للمواطنين ملتزمة بذلك بالسياسات العامة لتوطين الوظائف والسعودة ومتطلبات برنامج )نطاقات(، 
حيث حافظت الشركة على تصنيفها في )النطاق األخضر( الذي يتطلب نسبة سعودة )10%( ولقد بلغ عدد 
العاملين السعوديين الملتحقين بالشركة خالل العام 2013م )317( موظف في مختلف المستويات اإلدارية 
الموارد  تنمية  اتفاقية مع صندوق  إبرام  إلى  باإلضافة   ،)%17( السعودة  نسبة  لتبلغ  الوظيفية  والفئات 
البشرية تقوم بموجبها الشركة بتدريب وتوظيف إداريين وفنيين سعوديين حسب احتياجها، ولقد قامت 

الشركة بتوظيف عدد )163( متقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية لعام 2013م.

ولقد تم تطبيق نظام تقييم أداء للعاملين المحدث لعام 2013م والذي يعتمد على قياس انجاز األهداف 
ومستوى الكفاءات على أساس خطط متوافقة مع رؤية ورسالة واألهداف المؤسسية للشركة ومن ثم 
تحفيز العاملين على أساس نتائج األداء، باإلضافة إلى التوظيف األمثل للنظام اآللي للموارد البشرية 

بتفعيل الخدمات المرتبطة بالتخطيط والتطوير التنظيمي وتقييم األداء.

اإلجماليسائقفنيتشغيليإداري

7426058424,1736,362

توزيع العمالة حسب الفئات الوظيفية كما في نهاية عام ٢٠١3م

تمت دراسة أوضاع العاملين السعوديين على ضوء المتغيرات في سوق العمل ولقد خلصت نتائجها إلى 
التوصية بتحسين أجورهم وتم اعتماد تلك التوصيات وسيتم تطبيقها اعتبارا من مطلع عام 2014م.

كما تم تحديث البنية الهيكلية التنظيمية لمواكبة توسع أنشطة الشركة وبما يتوافق مع متغيرات 
المرحلة ويحقق أهداف الهيكلة التنظيمية الفعالة.  

التدريب وتنمية الموارد البشرية:
وفي مجاالت تنمية الموارد البشرية، قامت الشركة بتنفيذ التدريب التأهيلي والتطويري لعدد )7606( 
سائق على مختلف أنواع الحافالت وبتغطية شاملة للمجاالت الفنية ومجاالت الجودة والسالمة والمهارات 
السلوكية، كما قامت الشركة بتنفيذ التدريب الصيفي كأحد متطلبات مكتب العمل وتم تدريب عدد 

)38( متدرب صيفي على مستوى المملكة.
وتتزامن هذه الجهود مع البدء في تأسيس مركز سابتكو الوطني للتدريب كأكبر مركز متخصص 
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مركز التدريب 
سعيا من الشركة إلى تحقيق هدفها المتمثل في إنشاء مركز سابتكو الوطني لتدريب السائقين فقد 
قامت الشركة بتطوير الهيكل الوظيفي لمركز التدريب وتوظيف كفاءات مؤهلة لتولي مهام التدريب 
في الجوانب النظرية والعملية وقامت بتطوير المناهج التعليمية واستخدام الوسائل التعليمية المتطورة. 
ويتم تدريب السائقين في عدة دورات تدريبية تحتوي على العديد من البرامج تتضمن جوانب السالمة 
واإلخالء اآلمن والقيادة الدفاعية إضافة إلي تنمية بعض المهارات والقدرات واالهتمام بالنواحي الصحية 
والسلوكية. وتم خالل عام 2013م  تقديم عدد )621( دورة تدريبية أتاحت عدد )7121( فرصة تدريبية 

للسائقين كان لها االثر الفعال في تحسين مستوى أداء السائقين.

التخصص، وذلك بتوظيف  المملكة لتقديم خدماته لمنسوبي الشركة والجمهور عامة في مجال  في 
كوادر الـشركـة المتخصصة واإلستفـادة من الـخبرات المحلية وعقد اتفـاقيات مع المنشـآت المماثلة 

إقليميًا وعالميًا.
والتطوير  للتخطيط  وعادلة  مهنية  أسس  ووضع  والنتائج  للجهود  الموضوعي  القياس  لمبدأ  وإرساًء 
والتدرج الوظيفي، وسياسات المكافآت والحوافز، واصلت الشركة في تطبيق نظام تقييم أداء العاملين 

على أساس األهداف والجدارات المرتبطة بأداء الوظائف.

وبمراجعة مؤشرات األداء لقياس نتائج األهداف المرسومة من قبل  قطاع الجودة والسالمة يتضح التالي: 
• انخفاض الحوادث البسيطة بنسبة %7.

• انخفاض الحوادث الجسيمة بنسبة %25.
• انخفاض معدل الحوادث الجسيمة )حادث/مليون كم( بمقدار %28,6.

• انخفاض معدل إجمالي الحوادث )حادث/مليون كم( بنسبة %13,1.

في إطار اهتمام الشركة بجانبي الجودة والسالمة قامت بتطوير الهيكل الوظيفي الخاص بهذا القطاع  
الشركة للحصول على شهادات االيزو  العمل على تهيئة  وعملت على توظيف كفاءات مؤهلة وبدأت 
وذلك من خالل خطط طموحة بدأت بالعمل على تهيئة البنية التحتية وإصدار أدلة وسياسات وإجراءات 
العمل، كما تباشر تنفيذ خطط رقابة ومتابعة لإلجراءات وكفاءتها وعلى أدواتها واألفراد المستخدمين 
في تنفيذ الخدمة كضوابط للجودة والسالمة على مدار السنة كخطة معدة مسبقا باإلضافة إلى خطط 
المواسم الثابتة موسم رمضان والحج وخطط إضافية إذا احتاج األمر من متابعة أو احتمالية وجود خلل 

في الدورة أو اإلجراءات أو سياسة االهتمام بالعميل. 
وقد تم إصدار النسخة األولى من سياسة الجودة وكذلك سياسة السالمة للشركة، وتطبق الجودة 
بشكل شهري وربعي وسنوي وفق  األهداف  التحسن في  لقياس مدى  المتوازن  األداء  بطاقة  والسالمة 

معايير تم تصميمها لهذا الغرض.
كذلك إصدار المطبوعات التوعوية والتثقيفية عن بعض المواضيع ذات األهمية للسائقين والعاملين 

بشكل عام.

سادسًا: قطاع الجودة والسالمة

السالمة  في  والذين حققوا معدالت جيدة  المتميزين  السائقين  تكريم  والسالمة على  الجودة  وتشرف 
وكذلك الفنيين وتم تكريم عدد )180( سائق وفني خالل عام 2013م.
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مركز خدمة العمالء 
أولت الشركة ممثلة في قطاع الجودة والسالمة جانب خدمة العمالء اهتماما بالغا فقد تعاقدت مع إحدى 
الشركات الرائدة في هذا لمجال وتم وضع المعايير لقياس مدى تحسن خدمات الشركة والتواصل مع 
عمالئها من خالل الهاتف المجاني المعلن عنه في جميع حافالت الشركة من الداخل والخارج وقامت 
بتهيئة الرقم المجاني الستقبال االتصاالت من الهواتف الجوالة تسهيال على العمالء للتواصل أثناء تمتعهم 
المخصصة لخدمة  والبرامج  االلكتروني   البريد  التواصل عن طريق  إلى  باإلضافة  الشركة،  بخدمات 
اتصال  استقبال ما يفوق نصف مليون  الدعائية والترويجية للشركة، وتم  بالحمالت  العمالء، والقيام 

خالل عام 2013م.
ويتم تسجيل كافة هذه االتصاالت وعمل إحصاء وتحليل دقيق لكافة المعلومات لغرض تحسين وتطوير 

األداء بما يتوافق مع تطلعات العمالء ويقلل من المالحظات والشكاوى إلى ادني مستوى.
باإلضافة إلى ذلك يتيح مركز خدمة العمالء إمكانية تقييم العمالء للخدمة المقدمة من قبل الشركة عبر 
تقييم آلي بلغ مجمل من قام باستخدامه عدد )132760( عميل، كانت نسبه الرضا فيه عن الخدمات تفوق %85.

تقنية المعلومات:
أسهم قطاع تقنية المعلومات في ميكنة االعمال وتطوير اجراءات العمل بشكل آلي وتقديم خدمات رقمية 
الريادة على جميع  عالية من  تحقيق مستويات  نحو  ايجابي  بشكل  انعكس  الذي  االمر  المستوى  راقية 

االصعدة واالنشطة وتحقيق النمو االستراتيجي في معدالت الربحية. 
وأنشطتها  الشركة  لخدمات  التقنية  التحتية  البنية  توفير  في  المعلومات  تقنية  قطاع  دور  ويكمن 
التشغيلية، وهذا يشمل توفير نظم االتصاالت واألجهزة والبرامج التي تالئم وتلبي االحتياجات التشغيلية 
واإلدارية. حيث يحرص قطاع تقنية المعلومات على العمل الدؤوب في تطوير التقنيات بما يحقق رضا 

العميل وتطلعات الشركة.  
ومن أهم إنجازات تقنية المعلومات خالل عام 2013 انطالق تطبيق مشروع المعايير العالميه إلدارة وتقديم 
خدمات تقنية المعلومات والبدء في تطبيق نظام الخدمه الذاتيه لحجز التذاكر والسداد عبر االنترنت والبطاقة 
االئتمانية، والتوسع المستقبلي لزيادة كفاءات وقدرات مركز المعلومات باستخدام األنظمة االفتراضية، 

وأيضا تفعيل التكامل وتبادل البيانات بين أنظمة تخطيط الموارد واألنظمة الماليه واألنظمة التشغيلية.
وتعتزم تقنية المعلومات تطبيق مشاريع واعده خالل عام 2014، تعنى بخدمة العميل وتسهيل حجز وشراء 

التذاكر والدفع إلكترونيا مما سيساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمه لعمالء الشركة.

مركز مراقبة األسطول 
تتابع الشركة تطوير برامج تتبع المركبات لديها وتفعيله في األسطول الجديد من الحافالت والشاحنات 
لتظل على اتصال دائم بمركباتها ولتواكب التطور الذي يتسارع في هذا المجال، ويقوم مركز مراقبة 

األسطول بالعمل على هذه البرامج الخاصة بالتتبع من خالل كوادر وطنية مؤهلة. 

العالقات واإلعالم
من منطلق الدور الريادي للشركة السعودية للنقل الجماعي ، وفي إطار التزامها بمسؤولياتها االجتماعية 

تجاه المجتمع واالهتمام بقضاياه وتطلعاته، فقد حرصت الشركة على االهتمام بدور العالقات واإلعالم 

وخططها  وأهدافها  الشركة  استراتيجيات  وشرح  المجتمع  مع  التواصل  في  عليها  الشركة  تعًول  والتي 

مع  تتكامل جهودها  الشركة  وأن  الشركة، خاصة  الجيدة عن  الذهنية  الصورة  على  والحفاظ  وإبرازها 

العديد من الجهات العاملة في هذا المجال ، وشهد عام 2013م  قيام دور إدارة العالقات واإلعالم بدورها في 
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تسويق وترويج برامج الشركة وخدماتها، وتبًني العديد من البرامج واألنشطة المجتمعية والمساهمة في 

المناسبات الوطنية واالجتماعية حيث كان لها دورًا وحضورًا واضحًا وفعااًل حظي بتغطيات إعالمية واسعة 

خالل عام 2013م ويتمثل ذلك الدور في:

• المشاركة في ملتقى سوق السفر واالستثمار السياحي بمدينة الرياض.

• المشاركة في  رعاية الملتقى النسائي بمملكة المرأة  ببرج المملكة بمدينة الرياض.

• المشاركة في المؤتمر الدولي األول ألمن المطارات بفندق هيلتون بمدينة جده.

• رعاية مهرجان الرياض للتسوق والترفيه كراعي استراتيجي.

• المشاركة في مهرجان أبها للتسوق والترفية كراعي ناقل رسمي للمهرجان بمدينة أبها.

بمدينة  انتركونتننتال  بفندق  للطرق  الدولي  لإلتحاد  السابع  الدولي  المؤتمر  رعاية  في  المشاركة   •

الرياض.

• المشاركة في الملتقى الدولي لخدمات الحج والعمرة  بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.

• المشاركة في معرض قطر الدولي للنقل والخدمات اللوجستية بمدينة الدوحة بدولة قطر.

وفي مجال المسئولية االجتماعية كان للشركة دورًا فعااًل خالل عام 2013م تمثل في التالي:

• دعم السياحة الداخلية من خالل رعايتها لمشاركات وفعاليات اللجنة الوطنية للسياحة في المدينة المنورة

  ومدينة حائل والرياض وشقراء.

• المشاركة في دعم جمعية األطفال المعاقين بمدينة الرياض.

• المشاركة في دعم جمعية األطفال المعاقين بالمدينة المنورة.

• المشاركة في دعم لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.

• المشاركة في دعم فعاليات جمعية مودة الخيرية بمدينة الرياض.

• المشاركة في الحمالت الترويجية لجمعية زهرة لسرطان الثدي.

• المشاركة في دعم جهود أمانة مدينة الرياض وفعالياتها المختلفة.

• المشاركة في دعم مجلس الغرف السعودي بلجانه المختلفة )لجنة اإلعالم السياحي - اللجنة الوطنية

   للعقار - اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودي(.

كما ساهمت إدارة العالقات واإلعالم في دعم برامج االتصال الفعال لموظفي ومنسوبي الشركة وتتمثل في إقامة 

حفالت معايدة وإفطار رمضاني لموظفي الشركة، وكذلك االحتفاء وتكريم موظفي الشركة المتقاعدين.

إضافة إلى دور اإلدارة الواضح والملموس في تنفيذ برامج الترويج لكافة قطاعات الشركة من مطبوعات 

اإلعالمية  الشركة  وتنفيذ سياسات   ، المحلية  والجرائد  الصحف  مع  والتواصل  وإعالمية  إعالنية  ومواد 

واإلعالنية.
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تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية
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20132012201120102009

الموجودات المتداولة

569,398505,133401,675390,380310,872نقدية وشبه نقدية
98,55994,55477,74596,661120,200مدينون ومبالغ مدفوعة مقدمًا

59,71571,20374,27575,80976,983مخزون قطع الغيار
727,672670,890553,695562,850508,055إجمالي الموجودات المتداولة
-----الموجودات غير المتداولة

7,31088,11077,17562,43453,630إستثمارات
1,406,5981,350,7621,291,9581,168,3061,253,899ممتلكات وآالت ومعدات

1,413,9081,438,8721,369,1331,230,7401,307,529إجمالي الموجودات غير المتداولة
2,141,5802,109,7621,922,8281,793,5901,815,584إجمالي الموجودات

-----المطلوبات وحقوق المساهمين
-----المطلوبات المتداولة

236,299248,719168,670134,561157,430دائنون ومبالغ مستحقة للدفع
142,67999,35359,91631,01657,084قرض مرابحة - الجزء المتداول

78,21475,87473,77871,02372,759توزيعات أرباح مستحقة
7,4707,0087,1786,6196,158مخصص زكاة

464,662430,954309,542243,219293,431إجمالي المطلوبات المتداولة
-----المطلوبات غير المتداولة

107,683122,35472,37319,88050,662قرض مرابحة ألجل
98,07996,27488,82782,81281,185مخصص نهاية الخدمة

1,0483,2383,7652,1303,009إيرادات مؤجلة
206,810221,866164,965104,822134,856إجمالي المطلوبات غير المتداولة

671,472652,820474,507348,041428,287إجمالي المطلوبات
-----حقوق المساهمين

1,250,0001,250,0001,250,0001,250,0001,250,000رأس المال
125,957118,199110,816104,28999,287إحتياطي نظامي
28,20525,87225,64622,38219,881إحتياطي إتفاقي
65,94662,75560,83669,65427,141األرباح المبقاة

)9,012()776(01161,023أوراق مالية متاحة للبيع
1,470,1081,456,9421,448,3211,445,5491,387,297إجمالي حقوق المساهمين

2,141,5802,109,7621,922,8281,793,5901,815,584إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

بيان مقارن بقائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر للخمس سنوات األخيرة
)بآالف الرياالت السعودية(

البيان
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20132012201120102009

967,853914,931809,970746,274752,430اإليرادات

793,507754,346669,349628,221649,761التكاليف المباشرة
174,346160,585140,621118,053102,669مجمل ربح النشاط

يخصم مصاريف األعمال الرئيسية
82,82473,99551,81544,51453,743مصاريف عمومية وإدارية

34,94036,78531,18431,42433,980مصاريف تسويقية
117,764110,78082,99975,93887,723إجمالي مصاريف األعمال الرئيسية

56,58249,80557,62242,11514,946صافي ربح النشاط الرئيسي
أرباح استثمارًا في عقود مرابحة

4,3314,9711,7541,3372,249واستثمار مباشر

4,4484,0852,4064,6544,396أعباء مالية
حصة الشركة في أرباح 

09421,3680)284(الشركة الزميلة

25,32226,0349,87311,85820,831إيرادات أخرى
81,50376,72567,78552,02433,630صافي الربح قبل الزكاة

3,9212,8972,5122,0081,700الزكاة الشرعية
77,58273,82865,27350,01631,930صافي ربح العام

بيان مقارن بقائمة الدخل كما في 31 ديسمبر للخمس سنوات األخيرة
)بآالف الرياالت السعودية(

البيان


