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 االستثمار )مبــرد(ي الشـركـة السعـوديـة للـنقـل و الـسـادة الكــرام / مسـاهم

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

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

ويشمل استعراضا ألداء الشركة التشغيلي واملالي ، م2016والعشرون مشفوعا بالقوائم املالية للعام  السادساالدارة 

، وكذلك قوائم الدخل والتدفق النقدي م2016الذي يسلط الضوء على إنجازاتنا خالل العام املالي م، و 2016للعام 

م ملواصلة خطط التطوير والنمو والتوسع في قطاع 2017نستقبل عامنا الجديد  والتغيرات في حقوق املساهمين، ونحن 

ادة املساهمين، وتحقيق أهدافنا الطموحة النقل واالستثمار والتنويع في مصادر الدخل للشركة وفقا لتطلعات الس

إلحداث قفزات كبرى في اداء الشركة، مثمنين جهود جميع العاملين في )مبرد( وتفاعل املساهمين وثقة عمالئنا سائلين 

 املولى عز وجل أن يكلل جھودنا بالتوفيق والنجاح.

                                                            

 

 

 مجلس اإلدارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 | P a g e 
 

 

 

 :نبذة عن الشركة

  م باسم الشركة السعودية للنقل 1984هـ املوافق 1404تأسست الشركة السعودية للنقل واالستثمار )مبرد( في عام

ثمانون مليون ريال وبموجب قرار  80،000،000مبرد )شركة ذات مسئولية محدودة( براس مال -املبرد املحدودة

م تمت املوافقة على تحول الشركة السعودية 5/5/1991هـ املوافق 21/10/1411( بتاريخ 861وزير التجارة رقم )

لبري اتسمى الشركة السعودية للنقل  عامه للنقل املبرد)مبرد( من شركة ذات مسئولية محدودة الى شركة مساهمة

ن الشركة السعودية مسمى الشركة م . وبعد ذلك تغييرمليون 300برأسمال  ومدرجة في سوق األسهم السعودي

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

مانون مليون مائه وث 180،000،000 ليصبحالشركة مال  رأس تم تم تخفيضعادية وإقرار وزارة التجارة على ذلك و 

وقد تم تسجيل العالمة التجارية لدى وزارة التجارة برقم  ثمانية عشر مليون سهم 18،000،000على  ةريال موزع

82/1394. 

 ( بتاريخ 29/12وبناء على توصية مجلس اإلدارة بقرار رقم )وبعد الحصول على املوافقة من  2016أغسطس  1

 م،21/11/2016بتاريخ: عادية السابعة جميع الجهات املعنية وذات العالقة وموافقة جمعية املساهمين الغير

مئتان واربعون مليون ريال موزعة على 240،000،000ريال ليصبح 180،000،000تم زيادة رأس مال الشركة من  

 أربعة وعشرون مليون سهم. 24،000،000
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رؤيتنا التي  وفق ،نأمل في األعوام املقبلة تحقيق املزيد من النموو يديكم من خطط واستراتيجيات في السابق، أم ما وضعناه بين 2016ترجم عام 

اعات ونطور سياسة استثمارية بحرفية علية في القط ة،على خطى ثابتاليوم الشركة. إننا نسير  إيرادات دخلد يتعدو تسعى لتنويع االستثمارات 

 واعدة  حددناو املهمة، 
ً
دمات لتصبح شركة خ للشركةاملناخ املناسب  مما ستيهئ ،الخدمات اللوجستية اتقطاعات مختلفة من نشاطفي فرصا

لوجستية سعودية رائدة ذات تواجد في قطاعات ُمتعاضدة ومجزية تشمل النقل البري، وخدمات التوصيل السريع، والشحن الدولي، والتخزين في 

لالستفادة من املوقع الجغرافي املتميز للمملكة على ملتقى  2030تتفق هذه األهداف مع رؤية و الشحن.  املستودعات، والتخليص الجمركي، وخدمات

قلة نوعية في إن شاء هللا نحو تحقيق نهذه الفرص الطرق التجارية الدولية بين آسيا وأروبا وأفريقيا، ولبناء مركز لوجستي إقليمي متميز. ستقودنا 

 وعمالئها.م الشركات على مستوى املنطقة ينعكس أدائها على مستثمريها ومساهميها هامبرد تجعل منها واحدة من 

  منها و  العربي واإلسالمي وعمق العالم، أطهر بقاع األرض، وقبلة أكثر من مليار مسلم، الحرمان الشريفان 2030فمن عوامل نجاح رؤية

م أي ما يزيد عن ثالثون سنه وذلك 1986تشرفت الشركة باملساهمة الفعالة واملباشرة لخدمات حجاج بيت هللا الحرام منذ العام قد 

باملشاركة مع البنك اإلسالمي للتنمية وكذلك مع خالل نقل وتوزيع املوارد الغذائية واملؤنة لحجاج بيت هللا الحرام باملشاعر املقدسة 

 لحرام.اسيع هذي املشاركة من خالل املساهمة في تقديم الخدمات اللوجستية والنقل الحتياجات حجاج بيت هللا وتسعى الشركة لتو 

  ث، أهم بوابة للعالم بصفتها مركز ربط للقارات الثال  حيث تعدلمملكة العربية السعودية ل ستراتيجيال ا املوقع الجغرافيومن منطلق،

شار شبة تغطية على املستوى املحلي والخليجي والعربي من خالل انت أكبرتفخر الشركة بامتالكها  وتحيط بها أكثر املعابر املائية أهمية

شاحناتها في جميع مناطق اململكة وكذلك دول الخليج العربي من عمان الى الكويت وكذلك األردن وتسعى الشركة في اقتناص الفرص 

 د الوطنية وتأهيلهم لتكون مصدر لتحقيق االزهار للوطن ورفاه للجميع.الطموحة والسعي الى تقديم خدمات متطورة وتوظيف السواع

 التقنية الحديثة وذلك بمواكبتها اعلى وأفضل واحد،ث  امتالكالشركة سباقة في  انت وال تزالك ةالشركة والخدمات اإللكتروني

امل ربط جميع موارد الشركة بشكل موحد ومتك البرمجيات واستخدامها في جميع عمليتها املالية واإلدارية والتشغيلية فقد تمكنت من

التتبع عن بعد والذي يضمن العديد من املزايا كالتحديد التلقائي ملكان الناقلة وخريطة الطريق  وكذلك متابعة شاحنتها باستخدام نظام

 ها رائدة لخدمات النقل وحلولهلسكتة الناقلة وصيانها وحالة السائق والتحكم الداخلي للشاحنة وغيرها من املزايا األخرى باعتبار 

الى تحقيق أقص ى درجات السالمة وضمان الجودة فيما يخص السرعة في األداء وااللتزام الكامل بما يتم االتفاق ’’ مبرد’’باملنطقة تسعى 

 عليه مع العميل.

  مليون ريال  46( من 2016-2013)تمكنت الشركة من رفع إيراداتها خالل الثال،ث سنوات املاضية  التنوع في مصادر الدخلومن خالل

 مليون ريال فتسعى الشركة جاهدة برفع مساهمتها بالناتج املحلي للملكة العربية السعودية. 442الى 

 املشاركة واستغالل  الى 2030تهدف الشركة في خططها املستقبلية واعتمادا على الرؤية الطموحة للمملكة  الخدمات اللوجستية

الطموحة املتاحة للجميع في التوسع بالخدمات اللوجستية النوعية القائمة على االستفادة من املوقع الجغرافي املتميز للمملكة  الفرص

 للنهضة بالشركة واملنافسة محليا ودوليا.

 كما ان الشركة ساهمت في تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية واملشاركة في الحد من نسبة البطالة في مجال النقل او من خالل  التوطين

 شركتها التابعة الشركة العربية لخدمات االمن والسالمة     
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 النشاط الرئيس ي للشركة وإسهامه في النتائج

في النظا وتتمثل األنشطة الرئيسية -السعودية للنقل واالستثمار م االساس ي للشركةاملنصوص عليها 

 كالتالي: (أمنكوالرئيسية للشركة التابعة) واألنشطة مبرد

 :مبرد .1

 ذلك في بما املختلفة واملواد البضائع وتوزيع وتوريد  وتصنيع وشراء وبيع وتغليف وتخزين ومناولة وترحيل نقل 

 واملجوهرات والبتروكيماوية البترولية واملواد البترول و والغازية والصلبة  والسائبة والسائلة واملجمدة املبردة املواد

 ما وكل واألرشفة اإللكتروني والتخزين واملعلومات البيانات و القيمة ذات واملستندات واألموال الثمينة واملعادن

 عن وذلك والجوية، والبحرية البرية وموانيها املختلفة ومناطقها السعودية العربية اململكة وخارج داخل بهما يتعلق

 الشاحنات و والسيارات والسفن الطائرات وتشغيل واستئجار وتأجير وبيع شراء حق ولها والبحر، والجو البر طريق

 اململكة داخل من والزوار املعتمرين ونقل السياحية الرحالت وتنظيم الركاب ونقل واملعدات، واآلالت واملقطورات

 .والقطارات املترو وصيانة وتشغيل اململكة، وخارج

 والعقارات األراض ي وإدارة وإقامة وبناء وتشغيل وصيانة واستثمار وتطوير وتخطيط واستئجار وتأجير وبيع شراء 

 والشقق والفنادق واملخازن  واملستودعات ومرافقها والصناعية والتجارية السكنية واملشاريع واملباني واملصانع

 االستراتيجية واملخزونات الوقود ومحطات والورش الترفيهية واملراكز واألسواق فواملتاح واملستشفيات املفروشة

 .وخارجها اململكة داخل

 واألعمال املياه وأعمال الطرق  أعمال من العامة واإلنشاءات (موترمي هدم إصالح، )إنشاء، للمباني العامة املقاوالت 

 واالدارة والتشغيل الصيانة وخدمات اآلبار وحفر والسدود البحرية واألعمال والصناعية وامليكانيكية الكهربائية

 واملراكز واملستشفيات الهاتف وشبكات والغاز املياه وضخ وتحلية الكهرباء ومحطات واملصانع واملطارات للمباني

 ومطاعم وأسواق ومتاحف ترفيهية مراكز من لها التابعة والخدمات املرافق وكافة السكنية املباني وإنشاء .الطبية

 والشركات باملصانع للعاملين الصحية الخدمات لتأمين واملستوصفات املستشفيات وإقامة االعاشة ومشروعات

 .الرسمية والخدمات وعامليا محليا املصانع منتجات وتسويق الصناعية

 الوكاالت بأعمال والقيام االلكتروني، والتسويق االنترنت طريق عن والتجارة واشكالها أنواعها بكافة العامة التجارة 

 واآلالت املعدات وتغليف وصيانة وتصنيع واستيراد وتوزيع بيع وكذلك وأنشطتها الشركة بأغراض املتعلقة التجارية

 .الغيار وقطع والبضائع واملواد واألجهزة

 وتوزيع وطبع إعداد وكذلك الشركة أغراض يخدم فيما واملالي واإلداري  الفني والتطوير والدراسات البحو،ث إجراء 

 .تقدمها التي الخدمات أو بأنشطتها يتعلق مما ذلك وغير والبيانات واملعلومات والنشرات اإلرشادية األدلة
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 املنقولة واالصول  واملعدات واآلالت واملقطورات والشاحنات والسيارات العقارات امتالك أغراضها تحقيق سبيل في وللشركة

 ولها ، الصيانة وورش الوقود ومحطات واملخازن  واملستودعات واملصانع  والفروع كاتبامل وتشييد وإنشاء ، منقولة والغير

 وقرض ورهن وصلح واستئجار وإيجار ومقايضة الثمن وقبض وإفراغ وشراء بيع من القانونية التصرفات كافة إجراء في الحق

 ملمارسة الالزمة النظامية التصرفات من ذلك وغير ومقاضاة واستشارة وحراسة وعمل ونقل ومقاولة وكفالة وتأمين ووكالة

 واإلدارية الفنية و اللوجستية والخدمات األعمال بجميع غيرها لحساب أو لحسابها وتقدم  تقوم أن وكذلك التجاري  نشاطها

 .بأنشطتها العالقة ذات العمالة وتوظيف توريد وخدمات والتجارية والصناعية واملالية

 وتملك ،وجدت إن االختصاص جهات من الالزمة التراخيص على الحصول  بعد املذكورة نشاطاتها الشركة وتمارس

 .010111007500ترخيص من وزارة النقل للممارسة نشاط نقل البضائع واملهمات بأجر على الطرق البرية باململكة برقم 

 :أمنكو .2

  تتضمن القوائم املالية املوحدة حسابات الشركة والشركة التابعة والتي تعمل بموجب سجل تجاري منفصل تحت

 %94.88 ( صادر من الرياض وتمتلك الشركة ما نسبتهأمنكو –مسمى )الشركة العربية لخدمات األمن والسالمة 

 في:من رأسمالها ويتمثل نشاطها 

 والسالمة واألجهزة االلكترونية وصيانتها وتشغيلها وصيانة ونظافة لتجزئة في أجهزة املراقبة واألمن تجارة الجملة وا

 .هـ1417-05-09( وتاريخ 20املباني بموجب ترخيص االمن العام رقم )

   جميع مناطق اململكةفي  تللمواقع واملنشئاتأمين وتقديم خدمة الحراسة األمنية املدنية الخاصة. 

 اقبة واالمن للمنشأت.ات املر تقديم خدم 

  وملكائن الصرف  من وإلى البنوك تقديم خدمات نقل األموال واملعادن الثمينة واملجوهرات واملستندات ذات القيمة

 األولى.في جميع مناطق اململكة للفئة  اآللي )الصرافات(

 صيانتها ة االلكترونية و ت الخاصة واألجهز استيراد وتجارة الجملة والتجزئة بأجهزة املراقبة واالمن والسالمة والسيارا

 وتشغيلها.

  القيام بأعمال الوكاالت التجارية صيانة ونظافة املباني وتركيب وصيانة أجهزة ومعدات اإلنذار من الحريق ،

 وأنشطتها.املتعلقة بأغراض الشركة 

  بالنقل والحراسات الخاصة،وكذلك توزيع وتصنيع وصيانة املعدات واآلالت واألجهزة واملواد ذات الصلة 

   اإلداري فيما يخدم أغراض الشركة.إجراء البحو،ث والدراسات والتطوير الفني و 

 ي بالبيع وااليجار لصالح الشركة.شراء وبيع األراض ي وإقامة املباني عليها، واستثمار هذه املبان 

 روصيانة وتطوير العقا. 

 ط األراض ي وبيعها ملصلحة الشركة.شراء وتخطي 
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 املشاريع التجارية والصناعية. وادارة وتشغيلة إقام 

 بهما. قنقل البيانات واملعلومات والتخزين االلكتروني واالرشفة وكل ما يتعل 

  االستراتيجية وانشاء املخزوناتبناء املستودعات وتشغيلها. 

 ات واملقطورات واآلالت واملعدات.تملك العقارات والسيارات والشاحن 

  وتشغيل وصيانة ونظافة محطات الوقود وورش الصيانةإقامة وتملك وإدارة. 

  والجراجات واملستودعات واملخازن. إنشاء وتشييد املكاتب 
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 - تواجهها:الخطط والقرارات والتوقعات املستقبلية ألعمال الشركة واملخاطر التي 

 .الخطط والتوقعات املستقبلية

لى وفق رؤية وخطة استراتيجية متكاملة تضع شركتنا عبإذن هللا وستستمر  ،شركة مبردلن تتوقف مسيرة التطور والنمو في 

 طة كبريات الشركات العاملية التي تعمل في نفس املجال.ريخ

نهضة ونقلة نوعية شاملة في الشركة من  مالتنفيذية عاقدون العزم الستخد إدارتهإن مجلس اإلدارة الحالي بكل لجانه و 

مية تسهم الوسائل العل أحد،ثة الوسائل والسبل التي تجعل )مبرد( في املقدمة وفق استراتيجية تقوم على خالل استخدام كاف

 في تنويع مصادر دخل الشركة وتحقق املزيد من النجاحات من خالل عقد الصفقات والحصول على استحواذات وتنفيذ

 في اململكة. املشاريع الجديدة التي تنعكس إيجابا على الشركة وأدائها وقدرتها

سية شكلت نقلة نوعية وحققت الشركة خالل السنوات القليلة املاضية العديد من اإلنجازات والتغيرات الهامة واألسا

في مسيرتها حيث واصلت تحقيق األهداف التي وضعتها لتطوير أدائها فنيا وإداريا وتشغيليا وماليا مستفيدة من  كبيره توتحوال 

وإمكاناتها وشركاتها التابعة وهو ما عزز دور الشركة في سوق النقل البري وتأكيد أهميتها املتزايدة وتعكس  هابوتجار خبراتها 

الصفحات التالية جانبا من تلك اإلنجازات والنتائج اإليجابية التي حققتها خالل مسيرتها وأبرز مالمح التطور التي شهدتها 

ا وعالقاتها املتميزة مع الجهات ذات العالقة وتشكل قاعدة النطالق الشركة الى بدعم وثقة عمالئها ومساهميها وجهود منسوبيه

 مراحل أخرى واعده

تم توقيع مذكرة تفاهم من قبل الشركة لألنشطة الرئيسة في الشركة، ومن هذا املنطلق ومن خالل االستخدام األمثل 

من  %51م مدتها ستة أشهر لدراسة االستحواذ على 02/10/2016يوم االحد بتاريخ: أمنكوالعربية لخدمات االمن والسالمة 

شركة حلول النقد املحدودة وتعد شركة حلول النقد رائدة في تقديم أحد،ث الحلول التقنية والفنية واالستشارية في مجاالت 

وغيرها  لخزينةمختلفة مثل حلول مراكز النقد والسلع الثمينة، تقنية املعلومات، نقاط البيع أجهزة الصرف االلي، إدارة ا

وذلك من خالل عدد من الخبراء واملختصين باإلضافة الى شراكتها االستراتيجية والحصرية في الخليج العربي مع فولتكس 

راف ذو عالقة اط دالشركة انه ال يوج دبيوت الخبرة العاملية في عدة مجاالت وتوك منوغيرها  ةالبريطانية وبي أي س ي البلجيكي

م وذلك لغرض إدارة 09/08/2016هـ املوافق 06/11/1437تم توقيع اتفاقية مع البالد املالية في يوم الثالثاء بتاريخ:، كذلك 

 .أمنكوعملية الطرح الخاص بشركة 

 2012من العام  صافي الربح فينمو بتنويع مصادر الدخل بتحقيق  2012الشركة في عام  بدأتهاساهمت خطة الشركة والتي و 

 -في: واملتمثلة  ريال 442,101,147 ريال الى  44,818,983من مبلغ  الشركةحيث ارتفعت مبيعات  م2016وحتى 

 ريال 63,238,331إجمالي اإليرادات بمبلغ  قطاع النقل -

 ريال. 126,392,971بمبلغ قطاع الحراسات األمنية )بالشركة التابعة( بلغت إجمالي اإليرادات  -
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 .ريال 169,562,665بمبلغ )بالشركة التابعة( بلغت إجمالي االيرادات  قطاع تغذية الصرافات -

 ريال. 73,158,356 االيرادات بمبلغقطاع نقل األموال )بالشركة التابعة( بلغت إجمالي  -

 .ريال 9,748,824بمبلغ قطاع املراسالت وعد وفرز النقود )بالشركة التابعة( بلغت إجمالي االيرادات  -

 .ريال 3,383,491متنوعة بلغت من استثمارات  وسجلت الشركة أرباح -

 .ريال442,101,147بلغت  2016خالل عام  اجمالية تإيراداالى تحقيق الشركة التنويع في مصادر الدخل تسبب ذلك 

 الدوليـة:خطة تطبيق املعايير 

س من قبل مجل وتم اعتمادهاخطة تطبيق معايير املحاسبة الدولية والتي تم وضعها من قبل الشركة  بخصوص

 م 2015اإلدارة واالفصاح عنها بتقرير مجلس اإلدارة السابق للعام 

إعالنات عن خطة التطبيق ومراحلها.  وفيما يلي، عرض ملا تم إنجازه،  ول"االسوق املالية "تدفقد نشرت الشركة على موقع 

  مفصال وفق املراحل الواردة في اإلعالنات:

 -: لة األولىاملرح

إدارة أن لتحول للمعايير املحاسبة الدولية وتم املوافقة على الخطة من قبل مجلس اإلدارة و اإعداد خطة  تم-1

الشركة ماضية في تنفيذ هذه الخطة والتاريخ املستهدف العتماد التعديالت الالزمة على السياسات املحاسبية 

 .2016للشركة قبل نهاية العام 

م كمستشار خارجي للشركة للمساعدة في 2016مارس  16في (Price Water House Coopers) تم تعيين شركة -2

 .ةللمعايير الدوليتطبيق خطة التحول 

 .تم تشكيل فريق داخلي مسئول عن خطة التحول وتنفيذها -3

صعوبات في عملية التحول لتطبيق معايير املحاسبة  2016انتهاء املرحلة األولى   لم تواجه الشركة حتى تاريخ -4

 .الدولية

 ملعايير املحاسبة الدولية 2016إعداد األرصدة االفتتاحية للعام  االنتهاء من تمولقد  -5
ً
، كذلك انتهى إعداد م وفقا

 ملعايير املحاسبة الدولية عن الربع األول من العام 
ً
 م .2016أول قوائم مالية وفقا

 الثانية:املرحلة 

 2016من العام ( جاري اعتمادها -إدارية)إعداد القوائم املالية األولية للربع الثاني والثالث  تم االنتهاء من
ً
م وفقا

 اعتماد التعديالت الالزمة على السياسات املحاسبية للشركة. الدولية كذلكملعايير املحاسبة 
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 الثالثة:املرحلة 

السياسات املحاسبية الالزمة إلعداد قوائم مالية م 2016-12-30مجلس إدارة الشركة في اجتماعه بتاريخ  اعتمد-1

 تتماش ى مع معايير املحاسبة الدولية.

يناير  1تم إعداد قائمة املركز املالي االفتتاحية املوحدة )إدارية( املعدة وفقا للمعايير املحاسبية الدولية كما في -2

 م.2016

  م.2016إعداد القوائم املالية املوحدة )إدارية( املعدة وفقا للمعايير املحاسبية الدولية للربع األول من العام  تم -3

بع للربع الرااعداد القوائم املالية املوحدة )إدارية( املعدة وفقا للمعايير املحاسبية الدولية جاري العمل على  -4

 .م2017ل الربع األول من العام خال ، واملستهدف إنهائهم2016وإقفال العام 

م وذلك 2017عداد القوائم املالية وفقا ملعايير املحاسبة الدولية للربع األول من عام الشركة جاهزيتها إل  أكدت- 5

 خالل الفترة النظامية املحددة.

 لية.عداد قوائمها املالية وفق للمعايير الدو إال يوجد أي معوقات قد تؤثر في مقدرة الشركة على - 6

مليون  4.5م بمبلغ اجمالي 2016يناير  1تتمثل اآلثار الجوهرية على األرصدة االفتتاحية للقوائم املالية كما في  -7

  (IFRS 1ريال سوف ينعكس على تخفيض رصيد األرباح املبقاة بناء على تطبيق املعايير املالية الدولية ألول مرة )

مليون ريال سوف ينعكس  3.9م بمبلغ اجمالي 2016مارس  31اآلثار الجوهرية على القوائم املالية كما في  تتمثل -8

 على تخفيض رصيد األرباح املبقاة بناء على تطبيق املعايير املالية الدولية.
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 املخاطر التي تواجه الشركة  

 النشاط:مخاطر 

م. وكذلك 2011تخضع الشركة ملخاطر نشاط النقل الذي يتأثر باألحدا،ث التي تمر بها املنطقة العربية منذ مطلع عام  

الحالي  ، وال تواجه الشركة في الوقتالجنوب( لنقل البضائع -)الشمال  املخاطر املستقبلية املترتبة على مشروع سكة حديد

ذلك ، و السعودي عمالء الذين لهم ثقل في االقتصادى عقود مع عدد من كبار الأي مخاطر حيث أنها تعتمد في عملياتها عل

باستثناء ما طرأ من تغيرات الزيادة في اجمالي التكاليف الناجمة عن تعديل أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهالك الكهرباء 

 ملوضوع ومن ثم إعادة النظر بالتعاقدات.واملاء وقد قامت االدارة بالتوصل مع عمالئها بقطاع النقل للتفاهم حول هذا ا

)حواد،ث الطرق واملنافسة الشديدة في النشاط( في الوقت للشركة إال أنه من املمكن أن تكون هناك مخاطر غير معلومة 

 الحاضر قد تؤثر عليها في املستقبل، 

للمخاطر املرتبطة على فرض الرسوم والشركة معرضة ملخاطر عدم تجديد العقود الحالية عند انتهائها، كذلك فهي عرضة 

وضعت الشركة  ولذلكؤثر سلبا في ربحية الشركة. ا قد تتوقع في أسعار الديزل.  وجميعهعلى العمالة الوافدة، كذلك االرتفاع امل

 املخاطر املحتملة بالتأمين الشامل على أسطول وممتلكات الشركة والتنوع في أنشطتها. ةسياسة ملوج

 القيمة العادلة:

تعتبر القيمة العادلة لكل من النقد في الصندوق ولدى البنوك واملدينين واملخزون والدائنين واملوجودات واملطلوبات األخرى 

 مقاربة للقيمة املسجلة بها نتيجة لطبيعة فترتها قصيرة االجل.

العمالت األجنبية وذلك تستخدم الشركة أدوات مالية مشتقة إلدارة مخاطر معدالت العمولة وتقلبات أسعار صرف ال و 

 بسب العوامل املبينة ادناه:

 مخاطر االئتمان:

لذلك و  ،تمثل مخاطر االئتمان عدم قدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته، مما قد يؤدي إلى تكبد الطرف األخر خسارة مالية 

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

وال تعتقد الشركة  .وتباشر سياسة للحد من حجم ارصدتها املودعة في كل مؤسسة مالية جهات وأشخاص ذو ثقة عالية

 ت املالية.بوجود مخاطر عدم كفاءة كبيرة في هذه املؤسسا

 مخاطر سعر الفائدة: 

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

 مالية تخضع ملخاطر سعر الفائدة ليس لدى الشركة أوراق
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 مخاطر السيولة:

ر موال للوفاء بالتزاماتها املتعلقة باألدوات املالية، إن مخاطر السيولة تعتبر مخاطتمثل املخاطر التي تواجه الشركة في توفير األ 

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

 مخاطر تقلبات أسعار العمالت األجنبية:

الية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية تراقب اإلدارة تقلبات صرف هي مخاطر التغير في قيمة األدوات امل

العمالت األجنبية وتعتقد ان الشركة ليست عرضة ملخاطر تغير أسعار الصرف بدرجة كبيرة نظرا الن العملة الرسمية 

دوالر حاليا وبهامش بسيط مقابل ال للشركة هي الريال السعودي وهو العملة األساسية التي تتعامل بها الشركة وسعره ثابت

 األمريكي.

 أصول الشركة وخصومها ونتائج اعمالها في السنوات الخمس االخيرة

)بالريال  -(: أ/ األصول والخصوم 

 م2012 م2013 م2014 م2015 2016 البيان م

 26,366,997 166.846.846 157,316,061 194,856,894 208,393,167 املوجودات املتداولة 1

 60.541.051 25.916.777 14,036,302 154,876,120 140,464,625 األصول األخرى طويلة األجل 2

 99,991,944 100.436.378 127,542,181 199,029,755 176,500,959 األصول الثابتة 3

 186,899,992 293.200.001 298,894,544 548,762,769 525,358,751 (3+2+1املوجودات )إجمالي  4

 27.000.233 49.545.226 47,494,495 145,923,524 135,216,455 املطلوبات املتداولة 5

 3,832,371 5.425.392 4,745,936 110,914,108 73,349,927 املطلوبات األخرى  6

 30,832,604 54.970.618 52,240,431 256,837,632 208,566,382 (6+5إجمالي املطلوبات ) 7

 180,000,000 180.000.000 180,000,000 180,000,000 240,000,000 رأس املال 8

 27,776,111 30.652.095 35,053,199 40,184,574 41,630,162 احتياطي نظامي  9

 (58,842,233) 6.283.858 21,068,448 71,599,484 24,009,779 املدورة األرباح )الخسائر(  10

 متاحة ماليةغير محققة من أوراق  خسائر /مكاسب 11

 للبيع

- (12,319,893) (67,534) 1.693.430 7,133,500 

 - 19.600.000 10,600,000  - 600,000 مقترحة تومكافئاتوزيعات أرباح  12

 156,067,388 238.229.383 246,654,113 279,464,165 306,239,941 (12+11+10+9+8حقوق املساهمين ) 13

 - - - 12,460,972 10,552,428 حقوق امللكية الغير مسيطرة 14

 186,899,992 293.200.001 298,894,544 548,762,769 525,358,751 (14+13+7) امللكيـةإجمالي املطلوبات وحقوق  15

 تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة املقارنة للتوافق مع عرض البيانات املالية للسنة الحالية -

 م2015بشهر مايو  ( من تاريخ االستحواذأمنكومبرد والشركة التابعة )تشمل ارقام قائمة املركز املالي شركة  -



13 | P a g e 
 

 

 -(: املالية )بالريال ب: النتائج

 م2012 م2013 م2014 م2015 2016 البيان م

 44,818,983 46.098.107 111,064,220 374,117,693 442,101,147 إيرادات النشاط 1

 (39,069,981) (42.581.671) (64,166,051) (287,145,309) (368,166,494) تكاليف النشاط 2

 5,749,002 3.516.436 46,898,169 86,972,384 73,934,953 مجمل ربح النشاط 3

 (5,017,604) (11.021.127) (11,421,978) (21,633,628) (46,104,200) مصاريف عمومية وإدارية 4

 731,398 (7.504.691) 35,476,191 65,338,756 27,830,453 الربح من األعمال الرئيسية 5

 0 (81,250) (299,456) (4,799,595) (5,283,570) استنفاد نفقات إيراديه مؤجلة 6

 2,611,345 99,106,262 12,404,161 (1,720,118) 351,107 اإليرادات )الخسائر( األخرى )بالصافي( 7

 (1,076,233) (3.918.256) (3,569,856) (4,773,964) (5,750,647) الزكاة الشرعية 8

 2,266,510 87.602.065 44,011,040 54,045,079 17,147,343 قبل حصة حقوق االقلية)الخسارة(  صافي الربح 9

 - - - (2,731,325) (2,691,460) حصة حقوق امللكية الغير مسيطرة 10

 87,602,065 44,011,040 51,313,754 14,455,883 صافي الربح )الخسارة( 11

، 

2,266,510 

 مع عرض البيانات املالية للسنة الحالية لتتوافقتم إعادة تبويب بعض أرقام سنة املقارنة  -

والتي ( كوأمنالقوائم املالية املوحدة النتائج املالية لشركة "مبرد" وكذلك نتائج الشركة التابعة ) تشمل ارقام -

 م.2015خالل الربع الثاني من العام  %95االستحواذ عليها بنسبة  تم
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 ايرادات الشركة إلجماليتحليل جغرافي 

 - (:تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة )بالريالجدول يوضح 

 2015م 2016م املنطقة النشاط الشركة

 مبرد
 قطاع النقــــــــــــــــــــل

 30,174,121 37,069,523 ىالوسط

 18,865,991 7,463,127 الشرقية

 14,386,995 18,705,681 الغربية

 28,278,800  - قطاع العقارات

 الشركة التابعة

 

 134,496,840 175,401,374 ىالوسط 

 56,325,392 71,127,704 الشرقية 

 91,589,554 132,333,738 الغربية 

 374,117,693 442,101,147 اإلجمالي 
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في النتائج التشغيليةالفروقات ال  التي توقعاتالعن نتائج السنة السابقة او  م2016لعام  جوهرية 

 اعلنتها الشركة

 :م عن نتائج السنة السابقة2016الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية لعام 

 م2015 م2016 البيــان

 374,117,693 442,101,147 ايرادات النشاط

 (287,145,309) (368,166,494) النشاطتكلفة 

 86,972,384 73,934,653 مجمل ربح النشاط

 (21,633,628) (46,104,200) مصاريف ادارية وعمومية

 65,238,756 27,830,453 الربح من األعمال الرئيسية

 613,399  1,219,620 ايرادات استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع وشركات

 3,565,878 815,602 من أوراق مالية لالتجار أرباح محققة

 3,725,596 - حققة من أوراق مالية لالتجارمأرباح )خسائر( غير 

 2,778,322 1,348,269 أرباح صناديق استثمارية

 (4,799,595) (5,283,570) تمويليةء إطفاء أعبا

 (2,375,499) (3,563,247) إطفاء االصول الغير ملموسة

 - (11,069,033) استثماراتخسائر هبوط 

  (1,801,167) مخصص خسائر رأسمالية

 1,051,285 1,522,031 أرباح بيع ممتلكات ومعدات

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

 279,509  استرداد بالصافي –ديون معدومة 

 4,667,605  11,879,032 ايرادات اخرى ، بالصافي

 58,819,043 22,897,990 قبل الزكاة الشرعية وحقوق االقلية صافي ربح السنه

 (4,773,964) (5,750,647) الزكاة الشرعية

 54,045,079 17,147,343 صافي ربح السنة قبل حقوق امللكية الغير مسيطرة 

 (2,731,325) (2,691,460) حصة حقوق امللكية الغير مسيطرة

 51,313,754 14,455,883  صافي ربح السنة

 2.85 0,60 نصيب السهم الواحد من صافي الربح

 مع عرض البيانات املالية للسنة الحالية لتتوافقتم إعادة تبويب بعض أرقام سنة املقارنة 
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 -االتي: ومن خالل التحليل املالي يتضح لنا 

 إلى: العام السابقمقارنة مع  6201في صافي الربح خالل العام نخفاض يعود سبب اال  -

مليون ريال نتيجة شمول العام السابق على بيع عقار نتج عنه تحقيق أرباح  13في إجمالي الربح بقيمة  انخفاض -

شاط العقار مليون ريال مقابل عدم وجود صفقات بن 17.7من نشاط العقار بقيمة  م2015عام تشغيلية خالل ال

 .خالل الفترة الحالية

 من العام املالي  ةالزياد -
ً
 م. 2016في تكاليف التشغيل الناتجة عن زيادة أسعار املحروقات والطاقة اعتبارا

مليون ريال الناتجة عن إعادة الهيكلة االدارية بالشركة وكذلك  24.4زيادة في املصاريف العمومية واإلدارية بقيمة  -

 .م2016خالل العام  أمنكوالشركة التابعة 

 -االتي: ريال ناتجة عن  11,069,033بوط قيمة استثمارات بقيمة االعتراف بخسائر ه -

ريال نتيجة استمرار االنخفاض في القيمة  10,139,611أوراق مالية متاحة للبيع بقيمة  هبوط قيمةبخسائر  االعتراف-1

 .العادلة لألوراق املالية

ريال حيث قامت  929,422كابيتال بقيمة في صندوق لدى شركة مكين  استثماربخسائر هبوط في قيمة  االعتراف-2

مليون 2الصندوق على أن يتم سداد مبلغ  الشركة بتوقيع اتفاقية مع شركة مكين كابيتال لتصفية قيمة االستثمار في

 بأن رصيد اال  60مليون ريال خالل  14ومبلغ  ةاالتفاقيريال عند توقيع 
ً
ستثمار قبل يوم من توقيع االتفاقية علما

 االستثمار بالفرق.ريال وتم االعتراف بخسائر انخفاض في قيمة 16,929,422االتفاقية 

الشركة ريال الناتجة عن فرق القيمة الدفترية لوحدات من أسطول  1,801,167بخسائر رأسمالية بقيمة  االعتراف-3

طول الشركة القيمة البيعية املتوقعة لها حيث أتخذ مجلس إدارة الشركة قرار بالتخلص ببعض من وحدات أس عن

 .م2017الغير مجدية في العملية التشغيلية وذلك بالبيع خالل الربع األول من العام 

 السابق:م مقارنة بالعام 2016الفروقات الجوهرية في النتائج املالية لعام 

مليون عن العام السابق الناتجة عن توحيد القوائم املالية مع الشركة التابعة  68زيادة في إيرادات التشغيل بقيمة  -

 م2015م مقارنة بثمانية شهور فقط بالعام 2016 شهر بالعاملفترة أثني عشر  أمنكو

القوائم املالية مع الشركة مليون عن العام السابق الناتجة عن توحيد  81الزيادة في تكاليف التشغيل بقيمة  -

 .م2015م مقارنة بثمانية شهور فقط بالعام 2016 شهر بالعاملفترة أثني عشر  أمنكوالتابعة 

 من العام املالي باإلضافة الي   -
ً
 م.2016زيادة أسعار املحروقات والطاقة اعتبارا
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السابق والناتجة عن توحيد القوائم مليون ريال عن العام  24.5الزيادة في املصاريف العمومية واإلدارية بقيمة  -

م 2015م مقارنة بثمانية شهور فقط بالعام 2016 شهر بالعامعشر  لفترة اثنا أمنكواملالية مع الشركة التابعة 

عام خالل ال أمنكوإعادة الهيكلة االدارية بالشركة وكذلك الشركة التابعة املصاريف الناتجة عن  الىباإلضافة 

 .م2016

مليون ناتجة عن هبوط استثمارات مقارنة بعدم وجود خسائر هبوط استثمارات  11بخسائر بقيمة االعتراف  -

 بالعام السابق.

 جدير بالذكر: -

( أمنكو) والسالمة االمن لخدمات العربية الشركة مال رأس زيادةعن  2016 –أغسطس -22تم االعالن بتاريخ  -1

  (%94.88 فيها وتمتلك شركة "مبرد"ل تابعة شركة)محدودة  مسئولية ذات شركة
ً
 :يلي ملا وفقا

 رأسمالها وقد بلغ(، ريال ألف وخمسمائة مليون  أربعة)ريال  4,500,000 يبلغ املقترحة الزيادة قبل الشركة مال رأس -

 .%2123 تبلغ زيادة بنسبة ي(، أريال مليون  مائة)ريال  مليون  100 الزيادة بعد

 الحصص عدد وقد بلغ(، حصة ألف وخمسون  اربعمائة)حصة  450,000 يبلغ الزيادة قبل الشركة حصص عدد -

صدرة
ُ
 (.حصة مليون  عشرة)حصة  10,000,000 الزيادة بعد امل

 وذلك (،ريال ألف وخمسمائة مليون  وتسعون  خمسة)ريال  95,500,000 مبلغ رسملة طريق عن املال رأس في الزيادة -

ريال(  واربعون  وثمانية وتسعمائة ألف واربعون  وواحد ومئتان ميلون  وثمانون  واحد)ريال  81,241,948 مبلغ بواقع

 وخمسون  واثنان ألف وخمسون  وثمانية ومئتان مليون  عشر أربعة) ريال 14,258,052ومبلغ  هاملبقا األرباح نم

 العام. االحتياطي نريال( م

 ةاالستثماري خططها ودعم ألصولها الشركة رأسمال مالءمة إلى الشركة رأسمال في املقترحة الزيادة هذه وتهدف -

 .املستقبلية

غير ذلك بموجب موافقة الجمعية العامة عن زيادة رأس املال بشركة "مبرد" و  2016 –نوفمبر  – 22تم االعالن  -2

 العادية كالتالي:

( منحة أسهم) مجانية أسهم منح طريق عن الشركة مال رأس بزيادة اإلدارة مجلس توصية على املوافقةتمت  -

  ملساهميها
ً
 :يلي ملا وفقا

 بعد رأسمالها وقد بلغ( ريال مليون  وثمانون  مائة) ريال مليون  180 يبلغ املقترحة الزيادة قبل الشركة مال سرأ -

 %33.33 تبلغ زيادة بنسبة أي( ريال مليون  واربعون  مئتان) ريال مليون  240 املقترحة الزيادة

صدرة الشركة أسهم عدد -
ُ
 عدد وقد بلغ( سهم مليون  عشر ثمانية) سهم مليون  18 يبلغ املقترحة الزيادة قبل امل

صدرة أسهمها
ُ
 (سهم مليون  وعشرون أربعة) سهم مليون  24 املقترحة الزيادة بعد امل

 .مملوكة أسهم ثالثة لكل مجاني واحد سهم منح طريق عن املال رأس زيادةال -
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 .املبقاة األرباح حساب من( ريال مليون  ستون ) ريال مليون  60 مبلغ رسملة طريق عن املال رأس في الزيادة -

 تاريخ من يوم 30 خالل السوق  في بيعها ثم واحده محفظة في تجميعها يتم فسوف أسهم كسور  وجود حال في -

 .ذلك عن باإلعالن الشركة تقوم وسوف الجديدة األسهم تخصيص من االنتهاء

 نهايةب( تداول ) السعودية املالية السوق  لدى الشركة بسجالت املقيدين املساهمين للسادة املنحة أسهم احقية -

 للمساهمين العادية غير العامة الجمعية انعقاد يوم تداول 

 .يةاملستقبل االستثمارية خططها ودعم ألصولها الشركة مال رأس مالءمة إلى الشركة مال رأس في الزيادة تهدف ــ -

 :السعودية للمحاسبين القانونيين الهيئةاختالف عن معايير املحاسبة الصادر من  أليايضاح 

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

 للشركة وفًقا للمعايير املحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين واملالئمة لظروف الشركة،

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

 تأسيسهاالرئيس لعملياتها والدولة محل 

ريال )أربعة مليون  4,500,000( ورأس مال الشركة التابعة أمنكوالشركة العربية لخدمات االمن والسالمة )-الشركة التابعة: 

واالستثمار موافقة وزارة التجارة  م تم21/08/2016هـ املوافق: 18/11/1437ريال( وفي يوم االحد بتاريخ:  ألف ةوخمسمائ

مليون ريال ونسبة ملكية  100( ليصبح بعد الزيادة أمنكو)على زيادة رأس مال الشركة العربية لخدمات االمن والسالمة 

 .%94.88الشركة في الشركة التابعة 

 -عة: نشاط الشركة التاب

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

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

ي جميع مناطق اململكة من الفئة األولى وتتركز أعمال الشركة الحالية في تقديم الحراسات الحراسة األمنية املدنية الخاصة ف

 ونقل األموال من وإلى البنوك وملكائن الصرف اآللي )الصرافات( وعد وفرز النقود واملراسالت. تاألمنية للمواقع واملنشئا

مسئولية محدودة( ومسجلة في مدينة الرياض  ( )شركة ذاتأمنكوتأسست الشركة العربية لخدمات األمن والسالمة )

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

 السعودية.

 

 



20 | P a g e 
 

 الصادرة لكل شركة تابعة وأدوات الدينتفاصيل االسهم 

 ال يوجد أسهم او ادوات دين صادرة للشركة التابعة.

 سياسة الشركة في توزيع االرباح

( من النظام األساس ي للشركة توزع األرباح الصافية السنوية بعد خصم جميع املصروفات العمومية 43حسب املادة )

  -والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي: 

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

 رأس املال. كما يجوز للجمعية العامة تجنيب احتياطيات أخرى.  30%االحتياطي املذكور 

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

ملكافأة أعضاء مجلس اإلدارة على أال يزيد ما يحصل عليه العضو ( من الباقي %10)ال تتجاوز  تقدم نسبةيخصص بعد ما  (ج

 ( مائة ألف ريال كل سنة ويوزع الباقي بعد ذلك على املساهمين كحصة إضافية. 500,000عن )

 بأنه لم يوص ي مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح للمساهمين عن العام املالي 
ً
 .م2016علما

)عدا أعضاء  ألشخاصمصلحة في فئة االسهم ذات االحقية في التصويت تعود  أليوصف 

( ابلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب وأقرباءهممجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين 

 ( من هذه القواعد واي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة املالية االخيرة45املادة )

مجلس االدارة او كبار  ألعضاءخاصة بالتصويت او أي ادوات دين تعود  بأولويةتتمتع  أسهمممتازة او  أسهمأي  دال توج

 نظام االسهم املمتازة وليس قال تطباشخاص من الغير حيث ان الشركة حاليا  أليالتنفيذيين وازواجهم والدهم القصر او 

 .أسهملها أدوات دين قابلة للتحول الى 

د ألعضاء مجلس ادارة  ية وحقوق اكتتاب تعو مصلحة واوراق مالية تعاقد أليوصف 

الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم وادوات دين الشركة وكبار التنفيذيين في أسهم 

 او ادوات دين الشركة او شركاتها التابعة:

حقوق خيار أو حقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذين وازواجهم واوالدهم  دال توج

القصر فيما توضح الجداول ادناه مصلحة أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذين في أسهم وأدوات دين 

 للشركة وال في الشركة التابعة لها.
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 الشركة دينادوات و  أسهمفي جدول يوضح مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة 

 

 

 (1 انضم الى مجلس اإلدارة بتاريخ )م.26/05/2016 

 (2 ):م.01/12/6201انضم الى مجلس االدارة بتاريخ 

 (3 انتهت عضويته من مجلس اإلدارة بتاريخ )م.17/11/2016 

 (4 ):م.01/12/2016انتهت عضويته من مجلس االدارة بتاريخ 

 (5 ):م.06/10/2016انتهت عضويته من مجلس االدارة بتاريخ 

 (6 ):م.01/12/6201انضم الى مجلس االدارة بتاريخ 

 (7 ):م.05/12/6201انضم الى مجلس االدارة بتاريخ 

 

 

 

 االسم

 

 املنصب

 أسهم زوجة واألوالد القصر أسهم أعضاء مجلس اإلدارة

 بداية عام

 م2016

 م6201نهاية عام  م2016بداية عام  م6201نهاية عام 

 العدد العدد العدد العدد

 -------- -------- 1333 1000 رئيس مجلس اإلدارة بن إبراهيم العيس ى زأ.عبد العزي

لم ينضم الى مجلس  عضو مجلس اإلدارة (1أ.أحمد بن محمد الصانع)

 االدارة

480000 -------- -------- 

 زاملهندس. عمر بن عبد العزي

 (2املحمدي)

وعضو مجلس  الرئيس التنفيذي

 إدارة

لم ينضم الى مجلس 

 االدارة

لم ينضم الى مجلس  --------

 االدارة

-------- 

انتهت عضويته من  8103 الرئيس التنفيذي العضو املنتدب (3)راشد الناصرأ. نادر بن 

 مجلس االدارة

انتهت عضويته من مجلس  --------

 االدارة

 5368 -------- 1000 1000 عضو مجلس اإلدارة د. فواز بن عبد الستار العلمي

 -------- -------- 2666 2000 عضو مجلس االدارة أ. فهد بن حمد املقبل

انتهت عضويته من  29400 عضو مجلس االدارة (4) زياد بن حمد الرقيبأ.

 مجلس االدارة

انتهت عضويته من مجلس  --------

 االدارة

انتهت عضويته من  2500 عضو مجلس االدارة (5أ.ياسر بن فيصل الشريف)

 مجلس االدارة

انتهت عضويته من مجلس  --------

 االدارة

لم ينضم الى مجلس  مجلس إدارة عضو (6أ.حسام يوسف رضوان )

 االدارة

لم ينضم الى مجلس  --------

 االدارة

-------- 

لم ينضم الى مجلس  عضو مجلس إدارة (7أ. فهد مبارك القثامي )

 االدارة

لم ينضم الى مجلس  1000

 االدارة

-------- 

 -------- -------- 1333 1111 عضو مجلس االدارة أ. بدر بن خالد الشهيلي
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وصف آلي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وازواجهم واوالدهم القصر في أسهم او ادوات دين 

 الشركة او أي من شركاتها التابعة:

 -الشركة:  دينوأدوات قصر في أسهم جدول يوضح مصلحة كبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم ال

 

 

 (1 انتهت عضويته من مجلس اإلدارة بتاريخ )م.17/11/2016 

 (2انض )م01/12/2016الى مجلس اإلدارة بتاريخ  م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسم

 

 املنصب

 أسهم زوجة واألوالد القصر أسهم كبار التنفيذيين

 م2016نهاية عام  م2016بداية عام  م2016نهاية عام م2016بداية عام 

 العدد العدد العدد العدد

نادر بن راشد  االستاذ

 (1)الناصر

انتهت عضويته من مجلس  8103 العضو املنتدب الرئيس التنفيذي

 (1اإلدارة)

انتهت عضويته من مجلس  --------

 (1اإلدارة)

 زاملهندس. عمر بن عبد العزي

 (2املحمدي)

لم ينضم الى مجلس  ةللشرك التنفيذيوالرئيس  االدارةعضو مجلس 

 االدارة

لم ينضم الى  --------

 مجلس االدارة

-------- 

محمد بن صالح  االستاذ

 املزيد

 التنفيذي للموارد البشرية الرئيس

 جلس اإلدارةوالسكرتير الخاص مل األمين العام

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

عبد مجدي محمد  االستاذ

 رضوان دالحمي

 -------- -------- -------- -------- الرئيس التنفيذي لإلدارة املالية 

فواز بن احمد األستاذ 

 العراك الشمري 

 -------- -------- -------- -------- إدارة النقل البري مدير عام 

 -------- -------- -------- -------- مدير تقنية املعلومات عصمت رزومي االستاذ
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)سواء كانت واجبة السداد عند الطلب ام غير الشركة املعلومات املتعلقة باي قرض على 

ذلك( وكشف باملديونية االجمالية 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  145,000,000بمبلغ  ائتمانيةمع البنك األهلي التجاري للحصول على تسهيالت  اتفاقيةأبرمت الشركة

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

 م9/12/2018م وحتى 2/3/2015( أرض الشركة بحي امللز تبدأ هذه االتفاقية من 310118035642)

 ريال. 145,000,000القرض املستلم  قيمة 

  ريال 66,854,373م مبلغ  2015املسدد خالل العام. 

  ريال 30,952,716م مبلغ 2016املسدد خالل العام.   

  ريال 3,065,665قيمة الفوائد املتبقيـة املقدرة حتى نهاية مدة القرض. 

  ريال 29,725,283م  2017األقساط املستحقة السداد خالل العام. 

  ريال 27,840,383م مبلغ  2018األقساط املستحقة السداد خالل العام. 

  الشركة السعودية للنقل واالستثمار مبرد لصالح الشركة التابعة )الشركة العربية لخدمات  علىيوجد رصيد مدين

كية ومصروفات مشتركة وال ريال ناتج عن تحويالت بين الحسابات البن 9,667,741( بقيمة أمنكو –االمن والسالمة 

 .يوجد شروط محددة للسداد

  وصف لفئات واعداد أي ادوات دين قابلة للتحويل واي اوراق مالية تعاقدية او

حق اكتتاب او حقوق مشابهة اصدرها او منحها املصدر خالل السنة املالية  مذكرات

 :مع ايضاح أي عوض حصل عليه املصدر مقابل ذلك

 هامشابهة أصدرتأدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم وال أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق  توجد أيال 

  م2016أو منحتها الشركة خالل عام 
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و اوراق مالية أبموجب ادوات دين قابلة للتحويل  حقوق تحويل او اكتتاب أليوصف 

 او منحتها الشركة و حقوق مشابهه اصدرتهاأتعاقدية او مذكرات حق اكتتاب 

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

 .حقوق مشابهه اصدرتها او منحتها الشركة خالل السنة املالية

ادوات دين قابلة لالسترداد  ألياسترداد او شراء او الغاء من جانب الشركة  أليوصف 

وقيمة االوراق املالية املتبقية مع التميز بين االوراق املالية املدرجة التي اشترتها الشركة 

 وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة

عه ال توجد أي أدوات استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، وال توجد شركات تاب

 للشركة. 

عدد اجتماعات مجلس االدارة التي عقدت خالل السنة املالية االخيرة وسجل حضور كل 

 :اجتماع موضحا فيه اسماء الحاضرين

 ( اجتماع خالل العام املالي 3عقد مجلس ادارة الشركة )التالي: ر الحضو وذلك حسب  م2016 
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  م6201املجلس خالل العام  تالجتماعاسجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة 

 

 

 م17/11/2016( انتهت عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ: 1)

 م26/05/2016الى مجلس اإلدارة بتاريخ:  م( انض2)

 م01/12/2016الى مجلس اإلدارة بتاريخ: م( انض3)

 م01/12/2016الى مجلس اإلدارة بتاريخ: م( انض4)

 م05/12/2016الى مجلس اإلدارة بتاريخ: م( انض5)

 م06/10/2016عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ: ت( انته6)

 م01/12/2016عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ: ت( انته7)

 

 

 

 

 

 

 

 األول  االسم       الجلسة

 

 الثاني

 

 الثالث

 

 عدد حضور الجلسات

       3 أ.عبد العزيز بن إبراهيم العيس ى

انتهت عضويته من    (1)األستاذ نادر الناصر

 مجلس اإلدارة

انتهت عضويته من 

 مجلس اإلدارة

1 

       3 د. فواز بن عبد الستار العلمي

       3 (2بن محمد الصانع) أ.أحمد

املهندس. عمر بن عبد العزيز 

 (3املحمدي)

لم ينضم الى مجلس 

 االدارة

    2 

لم ينضم الى مجلس  (4أ.حسام يوسف رضوان )

 االدارة

    2 

لم ينضم الى مجلس  (5أ. فهد مبارك القثامي )

 االدارة

    2 

 0  ×  ×  × األستاذ فهد املقبل

عضويته من  انتهت   (6أ.ياسر بن فيصل الشريف)

 مجلس اإلدارة

انتهت عضويته من 

 مجلس اإلدارة

1 

       3 أ. بدر بن خالد الشهيلي

انتهت عضويته من    (7)األستاذ زياد الرقيب

 مجلس اإلدارة

انتهت عضويته من 

 مجلس اإلدارة

1 
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 صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة أليوصف 

م عن انتهاء الشركة السعودية للنقل 2016أغسطس  09هــ املوافق 06/11/1437الجدير بالذكر انه تم اإلعالن يوم األربعاء 

بخصوص بيع  م2015سبتمبر  12ه املوافق 1436ذو القعدة  28واالستثمار )مبرد( من مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بتاريخ 

عبد  ة)شركة التابعة لها( لصالح شرك أمنكوجزء من الحصص اململوكة لها في الشركة العربية لخدمات االمن والسالمة 

لذلك تم و  أمنكوعملية الطرح الخاصة بشركة  إلدارةالقادر البكري وابناه القابضة لقيام شركة مبرد بتعين مستشار مالي 

 م 2016أغسطس  09هــ املوافق 1437ذو القعدة  06االتفاق بين الطرفين على انهاء املذكرة اعتبار  من تاريخ 

د شركة عب عضو مجلس إدارة شركة مبرد يشغل كذلك عضوية مجلس إدارةعلما بأن الدكتور فواز عبد الستار العلمي 

 .وابناءه القابضة البكري  القادر 

 اإلعالن ورد في وكذلك

ذو القعدة  28من مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بتاريخ  مبرد( باالنتهاءعن قيام الشركة السعودية للنقل واالستثمار )

 %10 ومآبيناألغلبية  ز ال يتجاو بما  م لغرض شراء جزء من حصص شركة البكري القابضة2015سبتمبر  12ه املوافق 1436

ن الى اتفاق رفيالقابضة، لعدم توصل الط وأبنائهفي شركة البحار العاملية شركة تابعة لشركة عبد القادر البكري  %40حتى 

 .بهذا الشأن 

 عبدعلما بأن الدكتور فواز بن عبد الستار العلمي عضو مجلس إدارة مبرد يشغل كذلك عضوية مجلس إدارة شركة 

 القابضة.القادر البكري وابناءه 
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معلومات تتعلق باي اعمال او عقود تكون الشركة طرفا فيها وفيها او كانت فيها مصلحة 

مجلس ادارة الشركة او الرئيس التنفيذي او املدير املالي او أي شخص ذي الحد اعضاء 

 عالقة باي منهم

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

هـ لتقديم خدمات تأمين السيارات 22/01/1437م املوافق 04/11/2015للتأمين )وفا( طرف ذو عالقة وذلك بتاريخ األربعاء 

 تبدأ من تاريخ  12ريال ملدة  714200للشركة السعودية للنقل واالستثمار )مبرد( بمبلغ وقدره 
ً
وانتهت  م،04/11/2015شهرا

 سعادة االستاذ / ياسر فيصل الشريف، مصلحة مباشرة بالوثيقةالسابق و لعضو مجلس اإلدارة  م04/11/2016في تاريخ 

 في مجلس إدارة الشركة السعودية الهندية للتأمين )وفا(، كما تؤكد الشركة السعودية للنقل واالستثمار 
ً
باعتباره عضوا

 .)مبرد( بأن الشركة مقدمة العرض لم تمنح أي مزايا تفضيلية

اعضاء مجلس االدارة او كبار التنفيذيين عن  أحدترتيبات او اتفاق تنازل بموجبة  أليبيان 

 تب او تعويضأي را

 ال يوجد

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

 يوجد ال

بيان بقيمة املدفوعات النظامية املستحقة لسداد أي زكاة او ضرائب او رسوم او مستحقات 

 أخرى مع وصف موجز لها وبيان اسبابها:

 -/ الزكاة: أ

 
ً
 الصادرة من مصلحة الزكاة والدخل. للتعليماتتخضع الشركة لفريضة الزكاة الشرعية وفقا

 -االجتماعية:  / التأميناتب

 ستحقاق،اال تخضع الشركة لنظام التأمينات االجتماعية ويتم تسجيل اشتراكات التأمينات االجتماعية وفًقا ألساس 

 .حيث يتم سدادها شهرًيا على أساس املستحق من الشهر السابق
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 -م: 2015مقارنة بعام  م2016والجدول التالي يبين مبالغ املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة لعام 

 2015 2016 البيان الشركة

 مبرد
 4,533,123 - الزكاة املسددة

 1,209,900 1,199,872 التأمينات االجتماعية 

 الشركة التابعة
 2,858,414 7,125,333 الزكاة املسددة

 16,141,943 16,643,128 التأمينات االجتماعية 

 التأمينات االجتماعية والزكاة املسددة )شركة مبرد(

 

 التأمينات االجتماعية والزكاة املسددة )الشركة التابعة(
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2015 2016

2,858,414.00
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16,141,943 16,643,128

الزكاة التأمينات االجتماعية
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 موظفي الشركةبيان بقيمة أي استثمارات او احتياطيات انشئت ملصلحة 

 ال يوجد

 االقرارات

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

 :باآلتيللنقل واالستثمار يقر 

عدت .1
ُ
 بالشكل الصحيح. أن سجالت الحسابات أ

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

ُ
 بفعالية.  ن

 قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. فيأي شك يذكر  دأنه ال يوج .3

 املعلومات الواجب اإلفصاح عنها بموجب الئحة حوكمة الشركات

العادية السابعة والعشرون في اقرارها من جمعية املساهمين  وتمأعدت الشركة الئحة حوكمة خاصة بها 

 م07/04/2014املوافق:ه 07/06/1435تاريخ:

 يئةهالواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس  االلزاميةو  االسترشاديةوتلتزم الشركة بتطبيق جميع االحكام 

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

 التالية:

 املواد التي لم تطبق من الئحة الحوكمة

 أسباب عدم التطبيق رقم املادة

 ويتطريقة التصتم تعديل النظام األساس ي للشركة وأصبح يتضمن   

مع احكام الالئحة  اإلدارة ومتوافقمجلس  ألعضاءالتراكمي 

االسترشادية لحوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق 

 املالية.
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أسماء الشركات املساهمة التي يكون عضو مجلس االدارة عضو في مجلس ادارة الشركة 

 :اإدارتهعضوا في مجلس 

 -م: 2016\12\31جدول يوضح العضوية في الشركات املساهمة االخرى ألعضاء مجلس االدارة في 

 االسم م

 

 في مجلس  املنصب
ً
الشركات املساهمة التي يشغل عضوا

 اإدارته

 مجموعة صافوال رئيس مجلس اإلدارة بن إبراهيم العيس ى زعبد العزياألستاذ  1

 العضو املنتدب (1)االستاذ نادر بن راشد الناصر 2

 الرئيس التنفيذي

 

 عضو مجلس اإلدارة (2املحمدي) زاملهندس. عمر بن عبد العزي 3

 الرئيس التنفيذي

 

 يوجد ال عضو مجلس اإلدارة فواز بن عبد الستار العلمي الدكتور: 4

 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية عضو مجلس االدارة بدر بن خالد الشهيلي األستاذ: 5

  عضو مجلس اإلدارة (3أ.أحمد بن محمد الصانع) األستاذ: 6

الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني )وفا  عضو مجلس االدارة (4أ.ياسر بن فيصل الشريف)االستاذ  7

 للتأمين(

  عضو مجلس االدارة االستاذ فهد املقبل 8

   (5حسام يوسف رضوان )األستاذ  9

 الشركة السعودية للصادرات الصناعية عضو مجلس االدارة (6فهد مبارك القثامي ) االستاذ 10

  عضو مجلس االدارة (7)االستاذ زياد الرقيب 11

 

 م2016//17/11عضويته من مجلس اإلدارة بتاريخ: ت( انته1)

 م01/12/2016الى مجلس اإلدارة بتاريخ: م( انض2)

 م26/05/2016 الى مجلس اإلدارة بتاريخ: م( انض3)

 م06/10/2016عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ: تانته (4)

 م01/12/2016الى مجلس اإلدارة بتاريخ: م( انض5)

 م05/12/2016الى مجلس اإلدارة بتاريخ : م( انض6)

 م01/12/2016عضويته من مجلس اإلدارة بتاريخ: ت( انته7)
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تكوين مجلس االدارة وتصنيف اعضائه على النحو االتي: عضو مجلس ادارة تنفيذي او 

 :عضو مجلس ادارة غير تنفيذي او عضو مجلس ادارة مستقل

أعضاء مجلس االدارة ملدة ثال،ث يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من ثمانية اعضاء تختارهم جمعية املساهمين ويعين 

 .سنوات ويجوز إعادة تعيينهم ملدة او ملدد اخرى والجدول التالي يوضح صفة العضوية ألعضاء مجلس اإلدارة

 -: م31/12/2016جدول يوضح صفة العضوية ألعضاء مجلس االدارة في 

 االسم م

 

 صفة العضوية املنصب

 مستقل رئيس مجلس اإلدارة بن إبراهيم العيس ى زعبد العزياألستاذ  1

 العضو املنتدب (1)االستاذ نادر بن راشد الناصر 2

 الرئيس التنفيذي

 تنفيذي

 مستقل عضو مجلس اإلدارة (2أحمد بن محمد الصانع)األستاذ  3

 مستقل عضو مجلس اإلدارة فواز بن عبد الستار العلمي الدكتور: 4

 عضو مجلس اإلدارة (3املحمدي) زاملهندس. عمر بن عبد العزي 5

 الرئيس التنفيذي

 تنفيذي

 مستقل عضو مجلس االدارة بدر بن خالد الشهيلي األستاذ: 6

 مستقل عضو مجلس اإلدارة (4ياسر بن فيصل الشريف)األستاذ  7

 مستقل عضو مجلس االدارة (5حسام يوسف رضوان )األستاذ  8

 مستقل عضو مجلس االدارة االستاذ فهد املقبل 9

 مستقل عضو مجلس االدارة (6)االستاذ زياد الرقيب 10

 تنفيذي عضو مجلس االدارة (7فهد مبارك القثامي )األستاذ  11

 

 

 م2016//17/11عضويته من مجلس اإلدارة بتاريخ: ت( انته1)

 م26/05/2016الى مجلس اإلدارة بتاريخ:  م( انض2)

 م01/12/2016الى مجلس اإلدارة بتاريخ:  م( انض3)

 م06/10/2016عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ: تانته( 4)

 م01/12/2016الى مجلس اإلدارة بتاريخ: م( انض5)

 م01/12/2016عضويته من مجلس اإلدارة بتاريخ: ت( انته6)

 م05/12/2016بتاريخ: الى مجلس اإلدارة  مانض (7)  

 

 



32 | P a g e 
 

لجنة املراجعة وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس االدارة الرئيسية ومهماتها مثل 

ولجنة الترشيحات واملكافئات واللجنة التنفيذية مع ذكر اسماء هذه اللجان ورؤسائها 

 :واعضائها وعدد اجتماعاتها

شكل مجلس ادرة الشركة ثال،ث لجان من اعضاء مجلس االدارة ملتابعة عمل الشركة بما يتماش ى مع حاجة الشركة وظروفها 

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

 لجنة املراجعة

 تتكون لجنة املراجعة من ثالثة أعضاء وتشمل مهامها ومسئولياتها على االتي:

 واجبات ومسؤوليات لجنة املراجعة

بة ية وأنظمة الرقاتختص لجنة املراجعة باملراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املال

 :الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي

 واملسئولين التنفيذيين املدراء من املناسبة األخرى  واملعلومات واإليضاحات والتقارير املستندات طلب -

 .بالشركة

 اإليضاحات ولطلب لسؤالهم اللجنة الجتماعات بالشركة واملوظفين واملسئولين التنفيذيين املدراء دعوة -

 .منهم والتفسيرات

 .الشركة خارج من واملتخصصين واملستشارين بالخبراء االستعانة  -

 .املراجعة لجنة صالحيات حدود في اإلدارة مجلس من إليهم توكل واجبات أي أداء -

 إن (منها جزء بتعديل يتعلق فيما اإلدارة ملجلس توصيات وإعداد لالئحتها السنوي  والتقييم املراجعة عمل -

 .) ذلك تطلب

 اجتماع انعقاد من االنتهاء فور  للمجلس تقدم أن على اإلدارة، ملجلس دوري أساس على التقارير إعداد -

 .اللجنة

 .تامة بسرية ألعمالها مباشرتها نتيجة اللجنة لدى تتوافر التي املعلومات مع التعامل -

 التي بالقرارات املتعلقة املصالح في لتعارض أو استقالليتها على تؤثر التي باملستجدات اإلدارة مجلس إبالغ -

 باتخاذها املراجعة لجنة تقوم

  .بالئحتها اللجنة التزام درجة متضمنة وألعضائها املراجعة لجنة ألنشطة سنوية ومراجعة تقييم إعداد  -
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 التقارير املالية

ن املالي قبل عرضها على مجلس اإلدارة، لضمامراجعة القوائم والبيانات املالية للشركة وإعالناتها املتعلقة بأدائها  .1

 .نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وإبداء رأيها

إذا كان تقرير املجلس والقوائم املالية للشركة عادلة ومتوازنة  اإلدارة فيماعلى طلب مجلس  بناءإبداء الرأي الفني  .2

ائها املركز أو الوضع املالي للشركة وأدومفهومة وتتضمن املعلومات التي تتيح للمساهمين واملستثمرين تقييم 

  .ونموذج عملها واستراتيجيتها

ة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير املالية والحسابات، والبحث بدقة في أية مسائل يثيرها  .3 دراسة أية مسائل مهم 

 .املدير املالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات

 .التحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املالية .4

 .دراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها .5

 :املراجعة الداخلية

الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في  .1

 
ً
ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، على أن يودع مجلس اإلدارة نسخا

كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على األقل؛ لتزويد 

 .ن املساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير في أثناء انعقاد الجمعيةمن يرغب م

 .دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها .2

الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة املراجع الداخلي وإدارة املراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت، للتحقق من  .3

توافر املوارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال واملهام املنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة 

تقديم توصيتها للمجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه، وإذا لم توص بذلك فعليها بيان األسباب في التقرير 

  .السنوي 

 :مراجع الحسابات

بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التأكد من  التوصية ملجلس اإلدارة .1

 .استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم

، ومدى فعالية أعمال املراجعة، مع األخذ في االعتبار القواعد وموضوعتهالتحقق من استقالل مراجع الحسابات  .2

 .واملعايير ذات الصلة

 فنية أو إدارية تخرج عن نطاق مراجعة خط .3
ً
ة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعماال

 .أعمال املراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك

 .اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركات .4

 .دراسة تقارير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها .5
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 :ضمان االلتزام

 .مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها .1

 .التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة .2

وتقديم ما تراه بشأنها إلى مجلس مراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة،  .3

 .اإلدارة

الرفع إلى مجلس اإلدارة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات التي يلزم  .4

  .اتخاذها

 

بأنه تم إعادة تشكيل لجنة املراجعة بتاريخ  أسماءهموتتكون لجنة املراجعة من االتية  مع العلم 

 م بعد موافقة الجمعية العامة الغير عادية على ذلك وأصبحت كالتالي:21/11/2016

 االسم م

 

 صفة العضوية

  أعضاء اللجنة السابقة 

 رئيس اللجنة الدكتور/ فواز عبد الستار العلمي  1

 عضو اللجنة (1) األستاذ/ ياسر بن فيصل الشريف 2

 عضو اللجنة (2) خالد الشهيلي بدر بناألستاذ/  3

  لجنة املراجعة الحالية 

 رئيس اللجنة فواز بن عبد الستار العلمي الدكتور: 1

 عضو اللجنة (3)ماجد بن نوار العتيبي األستاذ: 2

 عضو اللجنة (4)محمد بن عمر العييدي األستاذ: 3

 أمين سر اللجنة املزيداألستاذ: محمد بن صالح  4

 

 م06/10/2016: عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ تانته( 1)

 م21/11/2016في اللجنة بتاريخ:( انتهت عضويته 2)

 م21/11/2016انضم الى اللجنة بتايخ: (3)

 م21/11/2016انضم الى اللجنة بتايخ: (4)
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 م2016( اجتماعات خالل عام 4عدد)ولقد عقدت لجنة املراجعة 

 :ويوضح الجدول التالي حضور أعضاء اللجنة خالل االجتماعات التي عقدت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسم

 

 الرابع  الثالث الثاني االجتماع االول 

         الدكتور/ فواز عبد الستار العلمي 

انتهت        األستاذ/ ياسر بن فيصل الشريف

 عضويته

         األستاذ/ بدر بن خالد الشهيلي

         املزيد األستاذ: محمد بن صالح
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 :لجنة الترشيحات واملكافآت

 االتي:من ثال،ث اعضاء وتشتمل مهامها ومسئولياتها على  واملكافآتتتكون لجنة الترشيحات 

 واجبات ومسئوليات لجنة الترشيحات واملكافآت

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

للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه 

 العضو ألعمال املجلس.

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

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

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

تؤدي إلى فقد العضو الستقالليته، والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل 

 عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

برامج تعريفية ألعضاء مجلس اإلدارة املستقلين والغير تنفيذيين الجدد عن طبيعة أعمال إعداد توجيهات و  -

 الشركة ووصف تفصيلي عن مسؤولياتهم وواجباتهم كأعضاء في مجلس اإلدارة.

إعداد توصيات ملجلس اإلدارة واملتعلقة بتحديد معايير معينة الختيار األشخاص لشغل وظيفة العضو  -

 الي التنفيذي بالشركة.املنتدب والرئيس امل

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

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

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

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

تنظيم برامج تدريبية للعضو املنتدب والرئيس املالي التنفيذي متعلقة بحوكمة الشركة والسلوك املنهي عند  -

 ممارسة أعمالها. 

 وضع سياسات متعلقة بالتحسين املستمر في أداء املوظفين في املستويات اإلدارية العليا.  -
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وضع سياسة للمكافآت والحوافز ألعضاء مجلس اإلدارة والعضو املنتدب والرئيس املالي التنفيذي بالشركة  -

للشركة،  ةيجيستراتاال وتنظيم جهود كل عضو في مجلس اإلدارة والرئيس املالي التنفيذي في تطبيق األهداف 

وتقييم لجنة الترشيحات واملكافآت لألداء الشخص ي لهم في مقابل األهداف التي وضعها مجلس اإلدارة وذلك 

 من خالل:

  وضع معايير ملكافآت األعضاء ورئيس مجلس اإلدارة تمكن الشركة من الحصول على أداء متميز

 دون أن يؤثر على استقاللية األعضاء. 

  ملكافآت العضو املنتدب والرئيس التنفيذي والوحدات بالشركة، تقوم اللجنة وضع معايير

بمراجعتها بشكل دوري، تتعلق باملرتبات الثابتة السنوية والعالوات املتغيرة القائمة على نظام 

التقييم املالي والغير مالي لألداء، هذا باإلضافة إلى وضع معايير بالحوافز طويل األجل لربط مصالح 

 يرين بمصالح مساهمي الشركة.املد

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

 واالتجاهات األساسية في سوق العمل. 

  متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها الجمعية العامة للمساهمين واملتعلقة بمواضيع تخص

ارة والرئيس املالي التنفيذي بالشركة وبالكيفية التي يتم بها اإلفصاح مكافآت أعضاء مجلس اإلد

 عن تلك املكافآت بالتقرير السنوي للشركة. 
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تشكيل لجنة  إعادةمع العلم بأنه تم  أسمائهممن االتية  تواملكافئاوتتكون لجنة الترشيحات 

 كالتالي: وأصبحتم 24/11/2016الترشيحات واملكافئات بتاريخ 

 االسم م

 

 صفة العضوية

  أعضاء اللجنة السابقة  

 رئيسا الدكتور/ فواز عبد الستار العلمي 1

 عضو (1)ياسر بن فيصل الشريفاألستاذ   2

 عضو (2)بدر بن خالد الشهيلياألستاذ   3

 أمين سر اللجنة األستاذ: محمد بن صالح املزيد 4

  

 أعضاء اللجنة الحالية

 

 رئيس اللجنة (3)بن محمد الصانع أحمداألستاذ:  1

 عضو اللجنة الدكتور: فواز بن عبد الستار العلمي 2

 عضو اللجنة (4)ماجد بن نوار العتيبي األستاذ: 3

 أمين سر اللجنة األستاذ: محمد بن صالح املزيد 4

 

 
 م06/10/2016انتهت عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ: (1)

 م24/11/2016عضويته من اللجنة بتاريخ:  ت( انته2)

 م24/11/2016الى اللجنة بتاريخ: م( انض3)

 م24/11/2016( انضم الى اللجنة بتاريخ:4)
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 تقرارا 5م وأصدرت اللجنة 2016( اجتماعات خالل عام 1عدد) تواملكافئاالترشيحات ولقد عقدت لجنة 

 االسم م

 

 االجتماع االول 

  عبد الستار العلميالدكتور/ فواز  1

 انتهت عضويته من مجلس اإلدارة (1بن فيصل الشريف) األستاذ ياسر 2

  (2بن خالد الشهيلي) األستاذ بدر 3

  األستاذ: محمد بن صالح املزيد 4
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 واالستثمار: اللجنة التنفيذية

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

 للجنة. 
ً
 طريق غالبية أصوات أعضاء مجلس اإلدارة ويحدد املجلس أحدهما رئيسا

مدة و واالستثمار تصدر الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة قواعد اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية 

 وتكون مدة عضوية أعضاء اللجنة مع مدة عضويتهم في مجلس اإلدارة. العضوية وأسلوب عملهم.

أعضاء املجلس لعضوية اللجنة، بحيث يكون أعضاء اللجنة ممن لهم الخبرة واملعرفة واملهارة  باختياريقوم مجلس اإلدارة 

الالزمة لذلك املنصب، ويجوز ملجلس اإلدارة في أي وقت وألي سبب إنهاء خدمة أي عضو من أعضاء اللجنة واختيار عضو أخر 

 دون إخالل بحقوقه ومستحقاته. 

 :رماالتنفيذية واالستثصالحيات اللجنة 

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

 .لالجتماع بالشركة واملوظفين والتنفيذيين املسئولين دعوة -

 .الشركة خارج من واملستشارين الخبراء بخدمات االستعانة -

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

 إجراء بشأن اإلدارة ملجلس التوصيات ورفع بواجباتها قيامها من التأكد بهدف لالئحتها سنوي  وتقييم مراجعة -

 .بها التعديالت

أو  شركات قائمةدراسة الفرص االستثمارية التي تعرض على الشركة أن كان في مجال شراء األسهم أو حصص في  -

االستحواذ على شركات تعمل في نفس مجال عمل الشركة او تكمل اعمالها وتكليف جهات استشارية وبيوت خبرة 

 الالزمة للتوصية بالشراء ملجلس اإلدارة تبعمل الدراسا

 واالستثمار واجبات ومسئوليات اللجنة التنفيذية

 :تشمل والتي اإلدارة، مجلس اجتماعات تجاه بواجبها القيام -

 الشركة بأعمال املستجدات بجميع الكاملة الدراية. 

 اإلدارة ملجلس أعمالها عن دوري تقرير تقديم. 

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

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

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

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

 .سنوية الربع الحسابات مراجعة من الناتجة امليزانيات على أدخلت التي التعديالت
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 وتقييمها الشركة برامج وتنفيذ واملوازنة بالتخطيط متعلق هو ما كل ذلك في بما بفعالية الشركة إدارة ضمان. 

 نائبةو  املجلس لرئيس املساعدة وتقديم الشركة إدارة مجلس من تفويض على بناء أعمال بأي القيام. 

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

 .اإلدارة مجلس إلى التوصيات وتقديم أخرى 

  دراسة الفرص االستثمارية املتاحة او املطروحة من قبل مجلس اإلدارة وتقديم التوصيات بشأنه مع االخذ باالعتبار

 ما يلي:

 .للشركة من حيث االلتزامات الحالية وموقف السيولةاملوقف املالي  -

 .قدرة الشركة على تمويل االستثمار محل الدراسة بما ال يؤثر على قدراتها على الوفاء بالتزاماتها املستقبلية -

ن تتضمن التوصيات املقدمة ملجلس اإلدارة نموذج أفي حال هناك توصيات بقبول استثمار محدد يجب  -

 بما يوضح اليه التمويل وااللتزامات املتوقعة واليه سدادها.التدفقات النقدية 

لى الجوانب النظامية واالثر املالي ع كافةفي حال هناك توصيات بقبول استثمار محدد يجب ان تتضمن التوصيات  -

 القوائم املالية.

 بأحكام الشريعة اإلسالمية -
ً
 .مراعاة أن كافة االستثمارات تلتزم تماما

 نتيجة ينشأ قد مصالح تعارض أي أو إدارة مجلس كأعضاء وضعهم في تغيرات وجود حالة في رةاإلدا مجلس إعالم 

 .باتخاذهاواالستثمار  التنفيذية اللجنة تقوم قرارات

 وألعضائها التنفيذية اللجنة ألنشطة سنوي  وتقييم مراجعة إعداد. 

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

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

 :الشركة باستراتيجية واملتعلقة أدناه الواردة باألعمال القيام -

 للشركة االستراتيجي التخطيط وعمليات إجراءات مراجعة. 

 الشركة أهداف تحقق التي االستراتيجية الخطط وإعداد وضع من التأكد. 

 الخطط بين التوافق تحقيق إلى تهدف التي الشركة موارد بتوزيع يتعلق فيما رئيس التنفيذيال توصيات مراجعة 

 .األجل طويلة التشغيلية وأهدافها للشركة االستراتيجية

 مع توافقها من للتأكد التابعة وشركاتها للشركة التشغيلية واألهداف االستراتيجية للخطط الدورية املراجعة 

 .الشركة أهداف

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

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

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

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

 املعتمدة امليزانيات مع ملطابقتها الفعلية الرأسمالية للنفقات الدورية املراجعة. 
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 الشركة مستقبل على تأثيرها ومدى الشركة بأعمال يتعلق فيما اإلدارة ملجلس الالزمة التوصيات وإعداد مراجعة 

 .الخدمات جودة لتحسين املرجوة األهداف لتحقيق

 اإلدارة ملجلس عليها املناسبة التعديالت واقتراح وتطويرهاالشركة  ولوائح سياسات تنفيذ متابعة. 

 آلخر حين من ومراجعتها وتحديثها اآلجل والقصيرة واملتوسطة الطويلة االستراتيجية لشركةا خطط متابعة. 

 وجدت إن االنحرافات أسباب وتحليل الفعلي اآلداء ومتابعة للشركة التقديرية واملوازنات الخطط تنفيذ متابعة 

 .بشأنها التوصيات قديموت عليها، اإلجابة املختصين املدرين من والطلب

 املعتمدة الرأسمالية املوازنة بتجاوز  الصالحيات وللجنة اإلدارة مجلس من املعتمدة الرأسمالية املوازنات مراجعة 

 .%10ى أقص  بحد

 أو الشركة بعمل عالقة لها شركات على االستحواذ أو جديدة ومشاركات استثمارية مشاريع في بالدخول  التوصية 

 .وأفقيا رأسيا الحالية النشاطات لتنمية وتطوير

 من شركة ولكل للشركة املوحدة الختامية والحسابات والدورية سنوية والربع الشهرية املالية القوائم مراجعة 

 .شركاتها

 واملالي العملي اآلداء ملراقبة عالقة له من وكل الداخلي واملراجع القانوني واملحاسب القطاعات رؤساء مع االجتماع 

 .وقطاعاتها للشركة

 القانوني واملحاسب الداخلي املراجع من املقدمة الهامة التوصيات تنفيذ متابعة. 

 بشأنها الالزمة القرارات واتخاذ الجديدة الشركة الستثمارات الالزمة الدراسات إجراء. 

 التي واملطالبات الطارئة والقضايا القضاء أمام املرفوعة بالقضايا تتعلق التي الهامة املسائل جميع مراجعة متابعة 

 .املحاسبية البيانات في تظهر أن تتطلب

 التابعة للشركات العامين واملدراء التنفيذيين الشركة موظفي كبار ترشيح. 

 آليا العمليات تحديث يحقق بما واإلجراءات النظم وتطوير الدراسات وعمل والخبراء، املستشارين وتكليف ياراخت 

 .عملها وأساليب ووسائل الشركة يناسب تطور  وبما

 للشركة املوحدة واإلعالنية اإلعالمية الحمالت أهداف تحديد. 

 تتمتع لها التابعة والشركات الشركة في املختلفة ةالتنظيمي املستويات من ر تصد التي التقارير جميع أن من التأكد 

 .ملستخدميها فائدة ذات تكون  وأن واملوضوعية والنزاهة بالشفافية

 للجنة اإلدارة مجلس يوكلها أخرى  مهام أي. 
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 لتصبحم 24/11/2016بتاريخ  هاتشكيل إعادةتم و  ،أسمائهم التالية مناللجنة التنفيذية وتتكون 

 اللجنة التنفيذية واالستثمار كالتالي:

 
 االسم م

 

 صفة العضوية

  أعضاء اللجنة السابقة 

 رئيس اللجنة (1)األستاذ/ نادر الناصر 1

 عضو (2)الدكتور/ فواز عبد الستار العلمي 2

 امين سر اللجنة األستاذ: محمد بن صالح املزيد 3

  أعضاء اللجنة الحالية 

 رئيس اللجنة (3)األستاذ: أحمد بن محمد الصانع 1

 عضو اللجنة (4)املهندس: عمر بن عبد العزيز املحمدي 2

 عضو اللجنة (5)محمد العييدي األستاذ: 3

 عضو اللجنة (6)األستاذ: فراس البواردي 4

 امين سر اللجنة األستاذ: محمد بن صالح املزيد 5

 م2016اجتماعات خالل عام  (0) عدد اللجنة التنفيذية واالستثمار ولقد عقدت                   

 

 

 م17/11/2016انتهت عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ:  (1

 م24/11/2016انتهت عضويته في اللجنة بتاريخ: (2

 م24/11/2016انضم الى اللجنة بتاريخ: (3

 م24/11/2016انضم الى اللجنة بتاريخ: (4

 م24/11/2016انضم الى اللجنة بتاريخ: (5

 م24/11/2016انضم الى اللجنة بتاريخ: (6
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مجلس اإلدارة وخمسة كم كبار  ألعضاء والتعويضات املدفوعة املكافآتتفاصيل عن 

 التنفيذين 

 اإلدارة.اعضاء مجلس 

  والتعويضات من الشركة يضاف إليهم الرئيس  املكافأةأعلى  اتلقو خمسة من كبار التنفيذيين مما

 .التنفيذي واملدير املالي ان لم يكونا من ضمنهم

مجلس االدارة وخمسة من كبار  ألعضاءالتي تم صرفها  تواملكافئايوضح الجدول التالي الرواتب والبدالت 

 بما فيهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي: م2016والتعويضات خالل عام  تواملكافئاأعلى  اتلقو التنفيذيين ممن 

 )بالريال السعودي(

 الرئيس التنفيذي  أعضاء مجلس اإلدارة البيـــان 
ً
خمسة من كبار التنفيذيين شامال

 واملدير املالي

 14,405,000 - الرواتب وتعويضات

 1,361,800 120,000 البدالت

 461,500 - الدورية السنويةاملكافآت 

 - - الخطط التحفيزية

 أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو

 سنوي 

- 1,000,000 

عية الجم فع توصية من قبل مجلس اإلدارة الىمجلس اإلدارة لر  واملكافأت الى الترشيحاتتم رفع توصية من قبل لجنة 

املستمرين في عضوية مجلس اإلدارة  ةاإلدار م ألعضاء مجلس 2016للعام  مكافأةالعمومية للمساهمين للموافقة على صرف 

من إجمالي عدد  %50م على اال تقل نسبة حضورهم لجلسات مجلس اإلدارة عن 2016ملدة سنة كاملة من بداية العام 

 م.2016ماعات املنعقدة خالل العام االجت
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الجمعية العامة للمساهمين  الىم لرفعها 2016-12-30بتاريخ  اجتماعهالتوصية من قبل مجلس اإلدارة في  اعتمادوتم 

 -املقترحة كاالتي: وتفاصيل املكافأت 

 املكافأة املقترحة أسم عضو مجلس اإلدارة م

 200,000 بن إبراهيم العيس ى زاذ / عبد العزياألست 1

 200,000 العلمي رعبد الستاالدكتور / فواز  2

 200,000 األستاذ / بدر بن خالد الشهيلي 3

 

أي عقوبة او جزاء او قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة او من أي جهة إشرافيه 

 أخرى او تنظميه او قضائية 

( 20,000من قبل هيئة السوق املالية مقدارها ))مبرد( تم فرض غرامة مالية على الشركة السعودية للنقل واالستثمار 

ألف ريال، ملخالفة الفقرة )أ( من املادة األربعين من قواعد التسجيل واألدراج، استناد إلى الفقرة )ب( من املادة  نعشرو 

 سوق املالية.التاسعة والخمسين من نظام ال

 نتائج املراجعة السنوية لفعالية اجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

ستراتيجية بتوفير أساس منتظم لتقويم وتحسين فاعلية وكفاية نظام الرقابة تساعد املراجعة الداخلية في تحقيق أهدافها اال 

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

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

القوائم املالية األولية والنهائية، والرفع ملجلس اإلدارة  تقارير عن نتائج املراجعة الداخلية، ولم يتضح وجود مالحظات أو أي 

ضمن  مقصور جوهرية في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة كما يقوم مراجع الحسابات الخارجي بعملية تقويم لهذا النظا

مهمة مراجعته للبيانات املالية الختامية للشركة وتمكينه من االطالع على كافة محاضر لجنة املراجعة للفترة املالية محل 

 الفحص.

كان تقرير املحاسب القانوني يتضمن تحفظات على القوائم املالية السنوية وجب ان  إذا

 علومات متعلقة بهايوضح تقرير مجلس االدارة تلك التحفظات واسبابها واي م

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



46 | P a g e 
 

في حال توصية مجلس االدارة باستبدال املحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة املعين من 

 اجلها يجب ان يحتوي التقرير على ذلك مع بيان اسباب التوصية باالستبدال

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

 وهللا املوفق،

 مجلس اإلدارة

 


