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 )بدجت السعودية(التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصالت 
 م٢٠١٣عن عام 

  .بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين
م يشرفني أن أقد) بدجت السعودية(مساھمينا الكرام مساھمي الشركة المتحدة الدولية للمواصالت 

  .م٣١/١٢/٢٠١٣لكم تقرير مجلس اإلدارة السنوي عن أعمال الشركة للعام المالي المنتھي في 
لقد عاھدنا أنفسنا كأعضاء مجلس إدارة وإدارة تنفيذية للشركة بأن نبذل كل الجھد وأن نضع كافة 

  .ركةخبراتنا من أجل تنمية وتنوع موارد الشركة وأن نعمل جاھدين على تطوير أدائنا وأداء الش
وبفضل هللا عز وجل فقد حققت الشركة نتائج ممتازة لھذا العام واستطاعت أن تحافظ على معدالت 

كة فقد حققت الشر. م٢٠٠٧النمو المتسارع والمستدام والذي تحققه منذ إدراجھا بتداول عام 
م ٢٠١٢لعام  مليون لایر ١٢٦مقابل  لایرمليون  ١٥٠م صافي ربح يقدر بـ ٢٠١٣خالل عام 

م ٢٠١٣ في اإليرادات فبلغتخالل ھذا العام كما زادت إيرادات الشركة % ١٩ة قدرھا سبة زيادبن
متضمنة إيرادات  %١٣بنسبة زيادة م ٢٠١٢لعام   مليون لایر ٦٩٥مقابل مليون لایر  ٧٨٤

   .الشركات التابعة والزميلة
  نسبة التغير  م٢٠١٢  م٢٠١٣  

إجمالي اإليرادات وأرباح 
  ستعملةبيع السيارات الم

  %١٣  مليون لایر ٦٩٥  مليون لایر ٧٨٤

  %١٩  مليون لایر ١٢٦  مليون لایر ١٥٠  صافي األرباح
  %١٢  سياره ٢١،٦٠٢  سياره ٢٤،١٢٤  أسطول الشركة

  
و الحمد فھذه النتائج الملموسة ما ھي إال انعكاس لخطط مجلس اإلدارة االستراتيجية وجھد 

فنحن دائماً كفريق عمل بدجت السعودية نواجه التحديات . ضيةاإلدارة التنفيذية خالل السنوات الما
  . ونعمل على تجاوز الصعاب بقدرة وكفاءة

فقد سبق وأن واجھنا صعوبات وتحديات خالل فترة حدوث أزمات اقتصاديه عالميه كالتي حصلت 
ذه م و أثرت على كافة المجاالت وبخاصة مجال النقل ولكن بفضل من هللا تجاوزنا ھ٢٠٠٨عام 

  . الصعوبات بزيادة في معدالت النمو وعملنا على أال تتأثر الشركة بھذه الصعوبات
واليوم نواجه تحد من نوع آخر وھو كيف نعمل على تطوير أداء الشركة لمواجھة التوسعات 
المستقبلية التي تم البدء فيھا فعلياً على أرض الواقع تنفيذا لخطط واستراتيجيات تم وضعھا سلفا 

استغالل االحتياطيات واألرباح المبقاة في زيادة حجم أعمال الشركة والعمل على زيادة  بضرورة
أنشطتھا من خالل استغالل الفرص االستثمارية األبرز سواء داخل المملكة أو خارجھا ومثلما ورد 
ل بتقاريرنا السابقة فالشركة المتحدة الدولية للمواصالت لديھا استثمارت خارجية بالھند من خال

المساھمة بشركة ترانزليس القابضة الھندية المحدودة والتي تعمل بمجال التأجير طويل األجل 
  % .٣٢٫٧٥بالھند بنسبة 

  
  
  
  



 ٢

  
  
  

) رحال(وفي داخل المملكة العربية السعودية تم تأسيس شركة الجذورالراسخة للنقليات المحدودة 
  مركبات النقل الثقيل عالوة على وھي شركة تعمل بمجال تأجير % ٩٧٫٩والمساھمة فيھا بنسبة 

نقل البضائع بأجر على الطرق البرية وإدارة وتشغيل المستودعات وذلك تمھيداً للعمل بالخدمات 
اللوجيستية ومن أجل ذلك تم توقيع مذكرة تفاھم مع شركة بارلوورلد العالمية إحدى الشركات 

اخل المملكة العربية السعودية تعمل العمالقة و الرائدة في ھذا المجال بالعالم لتأسيس شركة د
بمجال الخدمات اللوجيستية وھو المجال الذي رأى مجلس اإلدارة ضرورة التطرق إليه بعد 

وھذه المذكرة وكما سبق أن أعلنا تم مد العمل بھا لعام . تأسيس شركة متخصصة في النقل الثقيل
رلد كمستثمر أجنبي لالستثمار آخر حتى يتم استكمال اإلجراءات الخاصة بتسجيل شركة بارلوو

  .داخل المملكة العربية السعودية
  :وبناًء عليه فإن تحدياتنا تتمثل في اآلتي

  
 :التطوير -١

تطوير األداء بما يتناسب و يستوعب حجم االستثمارت الخارجية أو الداخلية التي تم تنفيذھا أو  
 .تلك المقبلة عليھا الشركة

 : الجذور الراسخة -٢
عداد الشركة التابعة شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة بكافة اإلمكانيات ضرورة تجھيز وإ

لمواكبة األنشطة التي أنشئت من أجلھا وبخاصة النشاط الذي تم إضافته وھو إدارة وتشغيل 
  .المستودعات من أجل المساھمة في شركة الخدمات اللوجيستية

 : التغيرات -٣
دث في مجال تأجير السيارات داخل السوق السعودي من العمل على مواكبة التغيرات التي تح

خالل مالمستنا وتعايشنا مع رغبة العمالء المتغيرة من وقت آلخر والعمل على تحديث أسطول 
  .الشركة بما يتالئم ويتناسب مع رغبات السوق

ً كفريق عمل على وضع أسس وخطط لتطوير  كل ھذه التحديات وغيرھا كثيراً يجعلنا نعمل دائما
أدائنا حتى نستطيع مواكبة ھذه التوسعات وتنفيذھا على أرض الواقع بنجاح لمواصلة معدالت 

  .النمو المتزايدة كل عام بإذن هللا تعالى
مليون  ١٨٣كما أننا وبحمد هللا وفضله قمنا بزيادة رأسمال الشركة خالل العامين الماضيين من 

ية لالستفادة من معدالت النمو التي تحققت مليون لایر  من خالل منح أسھم مجان ٣٠٥لایر إلى 
و نعد مساھمينا باالستمرار في معدالت نمو م ٢٠١١م حتى عام ٢٠٠٧ترة من عام خالل الف

  .م واألعوام القادمة٢٠١٤تتالءم وتوقعاتھم خالل عام 
  

 أما فيما يتعلق بالسعودة فالشركة وضعت برامج يتم من خاللھا تدريب الكوادر الشابة السعودية
خالل موسم اإلجازات الصيفية وبحوافز مجزية لتأھيلھم مستقبالً لدخول مجاالت العمل المتعددة 

  .بالسوق السعودي
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كما قامت الشركة بتوطين العديد من الوظائف اإلدارية بالكوادر السعودية المؤھلة لشغل ھذه 
لموارد البشرية  ونسعى الوظائف حيث نعمل بنجاح من خالل التعاون المثمر مع صندوق تنمية ا

جاھدين مستقبالً لزيادة عدد العاملين السعوديين بالشركة من خالل إتاحة فرص عمل جديدة 
تتناسب والمؤھالت المتوفرة بسوق العمل وكذلك تدريب الشباب السعودي على رأس العمل 

  .وتوظيفھم بعد ذلك
  

شكري ألعضاء مجلس اإلدارة وقبل أن أختم كلمتي اسمحوا لي وكما تعودت كل عام أن أوجه 
ً أن أرحب بالعضو الجديد  على جھودھم الدؤوبة والمخلصة من أجل الشركة و اسمحوا لي أيضا

خالد عبد هللا الدبل فھو نموذج / م األستاذ٢٠١٣الذي انضم لمجلس إدارة الشركة خالل عام 
ً من للشباب السعودي الطموح والذي اكملنا به عناصر مجلس اإلدارة ليصبح الم جلس مزيجا

  .أصحاب الخبرات الكبيرة وأفكار الشباب الحديثة
وأود ھنا أن أوجه الشكر لفريق عمل اإلدارة التنفيذية لجھودھم المتواصلة وعملھم الدؤوب الذي 

  .كان له أكبر األثر فيما وصلنا إليه من نتائج ومعدالت نمو بقيادة الرئيس التنفيذي للشركة
لى ثقتكم الغالية بدعمكم المتواصل لنا وأعدكم بإذن هللا تعالى بأننا لن وأخيراً اكرر شكري لكم ع

  .ندخر جھداً في سبيل استمرار تحقيق النجاح والتطور للشركة
  

  .م من خالل ھذا التقرير٢٠١٣وإليكم كافة التفاصيل والنتائج التي تحققت خالل عام 
  
  

  وهللا ولي التوفيق
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  عبد اإلله عبد هللا زاھد
 .رئيس مجلس اإلدارة
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   :النشاط الرئيسي للشركةوصف  -١

م ومنذ نشأتھا تزاول الشركة نشاط ١٧/١٢/١٩٧٨ھـ الموافق ١٦/١/١٣٩٩تأسست الشركة في 
وتعتبر الشركة .تأجير السيارات بموجب عقد امتياز من شركة بدجت العالمية لتأجير السيارات

  .صاحبة أكبر امتياز لبدجت العالمية) بدجت السعودية(المتحدة الدولية للمواصالت 
خدمات مختلف  وباإلضافة إلى نشاط تأجير السيارات على أساس قصير األجل تقدم الشركة

المواصالت األخرى وھي تأجير سيارات الركاب والمركبات التجارية على أساس طويل األجل 
ستعملة وھي أنشطة تساھم بصورة كبيرة في نمو حجم أعمال الشركة وكذلك بيع السيارات الم

  .وإيراداتھا
الشركة من جودة أسطولھا والمحافظة على مستواه عن طريق سياسة تشغيل سيارات وتعزز 

إدارة ھا بيع السيارة عادة من خالل دشھراً يتم بع ٢٤_١٢التأجير قصير األجل لمدة تتراوح ما بين 
وتعمد . ا بالمزايدة العلنية أو من خالل معارض الشركةإم لمستعملة في الشركةمبيعات السيارات ا

وبيع  واألحجامالشركة باستمرار إلى شراء كميات كبيرة من السيارات الجديدة من مختلف األنواع 
تعتقد إدارة السيارات المستعملة بھدف الحفاظ على متوسط عمر األسطول أو خفضه كلما أمكن و

  .حتفاظ بأسطول حديث بمتوسط عمر قصير نسبياً يمنح الشركة ميزة تنافسية ھامةأن االالشركة 
من خالل وباإلضافة إلى األنشطة أعاله بدأت الشركة في تنفيذ سياستھا التوسعية على أرض الواقع 

االستثمار بالشراكة مع شركات أخرى أو تأسيس شركات جديدة تعمل بمختلف أنشطة النقل فخالل 
في تأسيس شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة  %٩٧٫٩بنسبة  تم المساھمةم ٢٠١٢عام 

نقل البضائع والمھمات  لىبيع وشراء وتأجير الحافالت والمقطورات عالوة عوالتي تعمل بمجال 
وتم إضافة نشاط إدارة وتشغيل المستودعات تمھيدا لتأسيس  .بأجر على الطرق البرية داخل المملكة

الخدمات اللوجيستية داخل المملكة العربية السعودية باالشتراك مع واحدة من أكبر شركة تعمل ب
الشركات العالمية التي تخدم ھذا المجال وھي شركة بارلوورلد لوجيستكس وتم توقيع مذكرة تفاھم 
فيما بين الشركتين من أجل ھذا الغرض وحالياً تنھي شركة بارلوورلد كافة االجراءات المطلوبة من 

  .جھات المختصة لالستثمار كشريك أجنبي داخل المملكة العربية السعوديةال
ً خالل عام  من شركة ترانزليس % ٣٢٫٧٥نسبة ب بالمشاركةم ٢٠١٢كما قامت الشركة أيضا

وھي شركة رائدة بمجال التأجير طويل األجل بالھند ) كشركة زميلة( الھندية القابضة المحدودة 
  .و خطوة لالستثمار خارج المملكة العربية السعوديةوتمت ھذه المشاركة كبداية أ

  :كة من خالل نشاطھا الرئيسيروفيما يلي بيان بالخدمات التي تقدمھا الشأ -١
  .تأجير السيارات على أساس يومي أو أسبوعي أو شھري: التأجير قصير األجل
  .شھر) ٤٨, ٣٦, ٢٤, ١٢( تأجير السيارات لفترة : التأجير طويل األجل

  .بيع سيارات التأجير المستعملة   :ت السياراتمبيعا
  .تأجير سيارة مع سائق: سيارة مع سائق

برنامج خاص للعمالء من الشركات يتضمن أسعاراً أفضل وتسھيالت : سعار خاصة للشركاتأ
  .ائتمانية

عروض متميزة للتأجير طويل األجل لسيارات الركاب : عروض خاصة للتأجير طويل األجل
  .لمركبات التجارية والشاحنات والمعدات الثقيلة مع تأمين شامل وصيانة دوريةوالحافالت وا

برنامج انتماء لألعضاء يوفر لھم تسھيل إنھاء إجراءاتھم بسرعة : طاقة بدجت السعوديةب
  .والحصول على أسعار تفضيلية وأولوية الحجز 
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ت بدون سائق أو نقل نزالء الفندق خدمة تأجير السيارا رتوفي :إدارة المواصالت والنقل في الفنادق
  .السائقين النقل مع وتوفير احتياجاتھم من
  .سيارات فاخرة مع السائق رخدمة خاصة تشمل توفي: الليموزين الخاص
خدمة الصيانة في ورش الصيانة الشاملة التابعة للشركة وشاحنات الصيانة : صيانة السيارات

  .موم المملكةفي ع عمالءالجوالة التي تغطي احتياجات ال
لعربي الخليج ا في دولالمملكة  خارجتنسيق خدمة تأجير السيارات : خارج المملكة التأجير خدمات

  .إضافة للدول العربية المجاورة
التجارة في الشاحنات والحافالت والمقطورات والكرافانات وتأجيرھا وقطع : خدمات الشركة التابعة

 للطرق البرية داخل المملكة بأجر وإدارة وتشغيغيارھا واستيرادھا ونقل البضائع على ا
  . المستودعات

 )بدجت السعودية(المتحدة الدولية للمواصالت  لغ حجم أسطول الشركةم ب٢٠١٣ديسمبر ٣١وفي 
 اإليرادات بالتأجير قصير األجل في تساھمسيارة ) ١١،٢٧٨( منھاسيارة ) ٢٤،١٢٤( من السيارات

جر الشركة السيارات لعمالئھا وتؤ.بالتأجير طويل األجل اداتفي اإلير تساھمسيارة ) ١٢،٨٤٦( و
منتشر في كافة أنحاء المملكة وتغطي المواقع الرئيسية للشركة المراكز السكانية موقع ) ٩٤(عبر 
ناطق اإلقليمية للشركة موسوف نتحدث تفصيالً عن تأثير ال(.والمطارات الدولية والداخلية  الكبرى

   ). جمالي إيرادات الشركةإلعند تناولنا التحليل الجغرافي على اإليرادات العامة 
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   الخدمات التي تقدمھا الشركة من خالل شركتھا التابعةب - ا

  :شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة
ت تأجير وبيع الشاحنات والحافالت والسيارات المجھزة والمقطورات والكرافانات والمقطورا - ١

 .المجھزة
 .نقل البضائع والمھمات بأجر على الطرق البرية - ٢
 .خدمات اإلصالح والصيانة من خالل الورش الميكانيكية والكھربائية لسيارات النقل الثقيل - ٣
 .خدمات شحن البضائع وإدارة وتشغيل المستودعات - ٤

 شركة يوني ترانس إنفوتك
تنفيذ مشروع تحديث ھند وأنشئت بغرض أحد الشركات التابعة تعمل بمجال تقنية المعلومات بال 

  .برامج الشركة التقنية والتي تساعدھا في اتمام أعمالھا
وفيما يلي بيان بالشركات التابعة والزميلة للشركة داخل المملكة وخارجھا وأنشطتھا الرئيسة  -٢

  :وبلد التأسيس
الدولة التي   نوع النشاط الرئيسي  دولة التأسيس  اسم الشركة  م

ا تمارس فيھ
  نشاطھا

رأسمال   نسبة الملكية
  الشركة

  مالحظات

الجذور الراسخة   - ١
  للنقليات المحدودة

تأجير الشاحنات   السعودية
والحافالت ونقل البضائع 
والمھمات بأجر على 

وإدارة  الطرق البرية
  وتشغيل المستودعات

مليون ٦٠  %٩٧٫٩  السعودية
  لایر سعودي

 ٢٥تم تأسيس الشركة برأسمال 
ثم تم زيادته بحصة مليون لایر 

عينية عبارة عن ورشة الصيانة 
الرئيسية المملوكة لشركة بدجت 

مليون لایر  ٣٥والبالغ قيمتھا 
ليصبح رأسمال الشركة بعد 

  .مليون لایر ٦٠الزيادة 
ترانزليس القابضة   - ٢

  الھندية المحدودة
مليون  ٢٤١   %٣٢٫٧٥  الھند  التأجير طويل األجل  الھند

  روبيه ھندي
يلة تعمل بمجال النقل شركة زم

  بالھند
يوني ترانس إنفوتك   - ٣

  المحدودة
مليون  ١  %٦٥  الھند  تقنية المعلومات  الھند

  روبيه ھندي 
تأسيس الشركة بغرض مشروع 
تحديث برنامج الشركة وليس 

  .ألغراض ربحية

م٢٠٠٩م٢٠١٠م٢٠١١م٢٠١٢م٢٠١٣
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ً في ھذا التقرير عند تحليل: ملحوظة  النتائج المالية  سيتم التطرق للنتائج المالية لكل شركة الحقا
  .م والتحليل الجغرافي للنتائج المالية٢٠١٣لعام 

  
  أ تفاصيل األسھم والحصص الصادرة للشركات التابعة والزميلة-٢
  

/ تابعة  اسم الشركة  م
  زميلة

رأسمال 
  الشركة

نسبة 
  الملكة فيھا

  االسھم/ نوع الحصص
  

  قيمة المشاركة أو المساھمة باللایر السعودي

  يةنقد  عينية
الجذور   ١

الراسخة 
للنقليات 
  المحدودة

مليون  ٦٠  تابعة
  لایر سعودي

  حصة ٥٦٠،٠٠٠  %٩٧٫٩
سيارة  ٢٨٦عبارة عن عدد 

حصة و  ٢١٠،٠٠٠تمثل 
ورشة الصيانة الرئيسية 

 ٣٥٠،٠٠٠بجدة تمثل 
  حصة

٢٧،٥٠٠  
حصة  تم تمويلھا 

 ً   ذاتيا

  لایر سعودي ٥٨،٧٥٠،٠٠٠

يوني ترانس   ٢
إنفو تك 

  المحدودة

مليون  ١  عةتاب
  روبيه ھندي

نقدية تم تمويلھا   ـــــــــــــــــــــــــــــــ  %٦٥
ً تعادل  ذاتيا

  لایر ٥٤،١٦٦

  لایر سعودي ٥٤،١٦٦

ترانزليس   ٣
القابضة 
الھندية 
  المحدودة

مليون  ٢٤١  زميلة
  روبيه ھندي

سھم  ٧،٩٠٤،٥٥٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  %٣٢٫٧٥
  تم تموليھا ذاتيا

  لایر سعودي ٢٦،٦٨٦،٤٦٦

  :األداء المالي: -٣
  م مقارنة بالعام الماضي٣١٢٠النتائج المالية المحققة لعام : أوالً 

ة أرباحاً صافية م حيث حققت الشرك٢٠١٣حققت الشركة بحمد هللا وتوفيقه نتائج مالية إيجابية لعام 
 م٢٠١٢لایر للعام الماضي  مليون) ١٢٦( مقارنة بأرباح قدرھامليون لایر ) ١٥٠( لھذا العام بلغت

زيادة إيرادات الشركة من التأجير بنوعيه عالوة على إلى وتعزي ھذه الزيادة  %)١٩( زيادة قدرھاب
نمو إيرادات الشركات التابعة والزميلة لھذا العام مقارنة بالعام الماضي مما كان له أثر في صافي 

تحقيق أعظم استفادة من أسطول السيارات  وقد استطاعت إدارة الشركة. أرباح الشركة لھذا العام
  .بتنشيط مبيعاتھا من التأجير وبخاصة طويل األجل 

  )بآالف الرياالت(م بالعام الماضي ٣٢٠١مقارنة النتائج المالية لعام 
  %نسبة التغير   )-(أو+التغيرات   م٢٠١٢  ٢٠١٣  البــــــــند

  %١٥  ٨٦٢٦٧  ٥٨٢٢١١  ٦٦٨٤٧٨  مجمل اإليرادات 
  %١٣  ٦٥٤٦٨  )٤٨٨٢٠٥(  )٥٥٣٦٧٣(  يراداتتكلفة اإل

  %٢٢  ٢٠٧٩٩  ٩٤٠٠٦  ١١٤٨٠٥  إجمالي الربح
  %١٩-  ٧٧١٣-  )٤٠٨٩٣(  )٣٣١٨٠(  مصروفات عمومية وإدارية

  %٤  ١١٠٠  )٢٨٧٢٧(  )٢٩٨٢٧(  مصروفات بيع وتسويق
  %١١٢  ٢٧٤١٢  ٢٤٣٨٦  ٥١٧٩٨  الدخل من العمليات

  %٠٫٦٦-  ٧٤٩-  ١١٢٤٣١  ١١١٦٨٢  أرباح بيع السيارات المستعملة
  %١٩  ٢٦٦٦٣  ١٣٦٨١٧  ١٦٣٤٨٠  الدخل من العمليات المستمر

  %٢٣  ١٤٤٥  )٦٣٧١(  )٧٨١٦(  مصروفات أخرى/ إيرادات 
  %٥  ٢١٨  )٤٦٥٧(  )٤٨٧٥(  زكاة شرعية

  %٤٣٧٧  ٥٦٩  )١٣(  )٥٨٢(  نصيب حقوق الملكية غير المسيطرة
  %١٩  ٢٤٤٣١  ١٢٥٧٧٦  ١٥٠٢٠٧  صافي الدخل



 ٨

 
  
  

  م٣٢٠١خالل أنشطتھا لعام  تحليل إيرادات الشركة من

  
  
  
  

  
  
  



 ٩

  
  
  

  
  ) بآالف الرياالت(م٣٢٠١إلى  ٩٢٠٠مقارنة قائمة الدخل لفترة خمس سنوات من  :ثانياً 

  م٢٠٠٩  م٢٠١٠  م٢٠١١  م٢٠١٢  م٢٠١٣  البيان
  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  )باآلف(قائمة الدخل 
  ٤٧٥،٧٩٤  ٥١٠،٥٤٣  ٥٨٣،٠٧١  ٦٩٤،٦٤٣  ٧٨٠١٦٠  يع السياراتأرباح ب+إجمالي اإليرادات 

  )٣٥٢،٢١٦(  )٣٧٠،٦٠١(  )٤١٩،٥٥٩(  )٤٨٨٢٠٥(  ٥٥٣٦٧٣  مصروفات التشغيل
  ١٢٣،٥٧٨  ١٣٩،٩٤٢  ١٦٣،٥١٢  ٢٠٦٤٣٨  ٢٢٦٤٨٧  مجمل الدخل

  )١٩،٠٨٧(  )٢٩،٢٣٠(  )٤٥،٢٤٣(  )٤٠٨٩٣(  )٣٣١٨٠(  مصروفات عمومية وٕادارية
  )٧،٢٥٣(  )٧،٠٦٤(  )٦،٩٠٣(  )٢٨٧٢٧(  )٢٩٨٢٧(  مصروفات بيع وتسويق
  ٩٧،٢٣٨  ١٠٣،٦٤٨  ١١١،٣٦٦  ١٣٦،٨١٨  ١٦٣٤٨٠  صافي دخل التشغيل

  )٩،٣٩٢(  )٥،٨٥٢(  )٧،٦٧١(  )٦،٣٧٢(  )٧٨١٦(  مصروفات أخرى/ إيرادات
  ٨٧،٨٤٦  ٩٧،٧٩٦  ١٠٣،٦٩٥  ١٣٠،٤٤٦  ١٥٥٦٦٤  صافي الدخل قبل الزكاة

  )٢،٠٧٦(  )٢،٩٢٣(  )٢،٩٦٤(  )٤،٦٥٧(  )٤٨٧٥(  زكاة شرعية وضربية دخل
  ٨٥،٧٧٠  ٩٤،٨٧٣  ١٠٠،٧٣١  ١٢٥،٧٨٩  ١٥٠٧٨٩  صافي دخل السنة قبل حصة االقلية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )٦٩(  )٤(  )١٣(  )٥٨٢(  حصة األقلية
  ٨٥،٧٧٠  ٩٤،٨٠٤  ١٠٠،٧٢٧  ١٢٥،٧٧٦  ١٥٠٢٠٧  صافي دخل السنة



 ١٠

  
  
  

 الفترة ضارنة بسبب إعادة تبويب بعض البنود للتناسب مع عرإختالف أرقام المق. 
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 ً   بآالف الرياالت )م٣١٢٠إلى  ٩٢٠٠(مقارنة قائمة المركز المالي لبدجت لفترة خمس سنوات من  :ثالثا
  م٢٠٠٩  م٢٠١٠  م٢٠١١  م٢٠١٢  م٢٠١٣  البيان

  لایر سعودي  لایر سعودي  عوديلایر س لایر سعودي لایر سعودي  قائمة المركز المالي باآلالف
  ١١٢،٢٥٧  ١٢٨،٦٤٠  ١٤٥،٩٩٢  ١١٥،٤١٣  ١٦٠٨٨٣  موجودات متداولة
  ٦٤٨،٩٣٢  ٧٠٥،٥٨٧  ٨٤٩،٨٥٤ ١،٠٣٠،٣٠٠ ١١٨١٣١٠  موجودات ثابتة

  ٧٦١،١٨٩  ٨٣٤،٢٢٧  ٩٩٥،٨٤٦ ١،١٤٥،٧١٣  ١٣٤٢١٩٣  إجمالي الموجودات
  ٢٤٢،٣٩٧  ٢٦٦،٨٧٢  ٣٦٩،٤٢٠  ٣٥٧،٠٥٠  ٤٢٣٥٠١  مطلوبات متداولة
  ٩٦،٩٧٢  ٨٨،٠٧٥  ٨٩،١٦٧ ١٧١،٨٨٤ ٢٠٠٧٩٥  مطلوبات للبنوك
  ١٥،٦٥٧  ١٨،١٦١  ١٩،٩٩٩  ٢٣،٢٣٤  ٢٩١٨٧  مطلوبات اخرى

  ٣٥٥،٠٢٦  ٣٧٣،١٠٨  ٤٧٨،٥٨٦ ٥٥٢،١٦٨ ٦٥٣٤٨٣  إجمالي المطلوبات
  ١٨٣،٠٠٠  ١٨٣،٠٠٠  ١٨٣،٠٠٠  ٢٤٤،٠٠٠  ٣٠٥٠٠٠  رأس المال

  ٢٢٣،١٦٣  ٢٧٨،٠١٧  ٣٣٤،١٥٦  ٣٤٩،٤٥٠  ٣٨٣١٥٠  االحتياطات واألرباح المبقاة
  ٤٠٦،١٦٣  ٤٦١،٠١٧  ٥١٧،١٥٦ ٥٩٣،٤٥٠ ٦٨٨١٥٠  إجمالي حقوق المساھمين

  ــــــــــــــــــ  ١٠٢  ١٠٤  ٩٥  ٥٦٠  حقوق األقلية
إجمالي المطلوبات وحقوق 

  الشركاء
٧٦١،١٨٩  ٨٣٤،٢٢٧  ٩٩٥،٨٤٦ ١،١٤٥،٧١٣  ١٣٤٢١٩٣  
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  ةالشركات التابعة والزميل-٤

من شركة % ٦٥تساھم الشركة بنسبة  :)شركة تابعة( المحدودة بالھند كشركة يوني ترانس أنفوت          - أ
بالھند وھي شركة تعمل بمجال تقنية المعلومات ومقرھا الرئيسي  المحدودة يوني ترانس إنفوتك

) ٨٣٫٣٣٤( بما يعادل) مليون روبيه ھندي(ويبلغ رأسمال الشركة وتمارس نشاطھا بالھند بالھند 
ً لعام    سعودي لایر) ١،٠٨٠،١٩٢( م مبلغ وقدره٢٠١٣لایر سعودي قد حققت ھذه الشركة أرباحا

بلغ نصيب م ٢٠١٢لایر لعام  ٤٠،١٤٦ أرباح مقابل لایر) ٧٠٢،١٢٥( يبلغ نصيب الشركة منھا
 وإنما أو استثمارية وھذه الشركة انشئت بالھند ليس ألغراض ربحية )٢٦،٠٩٥(الشركة منھا 

 .تحديث برامج الشركة التقنية والتي تساعدھا في اتمام أعمالھاصيانة ولغرض تنفيذ مشروع 
 : )شركة زميلة( شركة ترانزليس القابضة الھندية المحدودة - ب

م أرباحاً ٢٠١٣ لشركة خالل عامقد حققت اوتعد شركة زميلة و% ٣٢٫٧٥تساھم الشركة بنسبة  
لایر ) ١،١٥٣،٤٠٦(ره شركة من ھذه األرباح مبلغ وقدلایر كان نصيب ال) ٣،٥٢١،٨٤٩(تقدر بـ 

كان نصيب الشركة من  لایر) ١،٥٨٢،٢٠٧(تقدر  والذي تحققت فيه ارباحم ٢٠١٢ مقارنة بعام
  .%)١٢٢(بمعدل زيادة قدرھا  لایر) ٥١٨،١٧٣(ھذه األرباح مبلغ وقدره 

    )شركة تابعة( شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة  - ج
  

م ٢٠١٣ عام  قد حققت ھذه الشركة خاللوتعد شركة تابعة و% ٩٧٫٩م الشركة فيھا بنسبة تساھو
ً صافية بلغت  ً صافية بلغتلایر مقابل ) ٧،٤٦٨،٩٩٩(أرباحا خالل عام  لایر  ٨٩٠،٥٧٦ ارباحا

أرباح عام وكانت حصة شركة بدجت السعودية من %) ٧٣٨( م  بنسبة زيادة قدرھا ٢٠١٢
 .م٢٠١٢خالل عام  لایر ٨٧١،٨٧٤ مبلغ وقدره لایر مقابل) ٧،٣١٢،١٥٠( م مبلغ وقدره٢٠١٣

م وخالل النصف الثاني من ھذا ٢٠١٢ھذه الزيادة ترجع إلى أن الشركة لم تبدأ نشاطھا إال في عام 
  .العام وبعد الحصول على التراخيص الالزمة لذلك

  
بح كل منھا خالل عام بيان بإيرادات الشركات التابعة والزميلة وحصة الشركة من صافي ر

  م ٢٠١٢مقارنة بعام  م٣٢٠١
نسبة   اسم الشركة

  المساھمة
إجمالي اإليرادات 

  بآالف الرياالت
صافي الربح بآالف 

  الرياالت
حصة الشركة في 
  األرباح بآالف الرياالت

  م٢٠١٢  م٢٠١٣  م٢٠١٢  م٢٠١٣  م٢٠١٢  م٢٠١٣
  ٨٧٢  ٧،٣١٢   ٨٩١  ٧،٤٦٩  ٦،٥٠٨  ٣٤،١٠٦  %٩٧٫٩  الجذور الراسخة

  ٥١٨  ١،١٥٣  ١،٥٨٢  ٣،٥٢١  ١٤،٦٧٨  ٢٢،٢٦٥  %٣٢٫٧٥  ترانزليس
يوني ترانس 

  إنفوتك
٢٦  ٧٠٢  ٤٠  ١،٠٨٠  ١،٣٩٦  ٤،٣٤٤  %٦٥  

  
  
  
  
  
  
  



 ١٤

  
  
  

  
  
  
  
  مبيعات الشركة داخل المملكة/ اتتحليل جغرافي إلجمالي إيراد -٥
ً منتشراً في كافة أنحاء المم) ٩٤(عبرتؤجر الشركة السيارات لعمالئھا   لكة وتغطي المواقع موقعا

  .الرئيسية للشركة المراكز السكانية الكبرى والمطارات الدولية والداخلية
ولكي تضمن الشركة جودة الخدمات المقدمة إلى عمالئھا في كافة أرجاء المملكة فقد عمدت إلى 

والمنطقة  تقسيم أنشطتھا جغرافياً إلى ثالثة مناطق إقليمية كبرى داخل المملكة وھي المنطقة الغربية
  .الوسطى والمنطقة الشرقية

ويتولى كل منطقة إدارة تنفيذية مستقلة تقوم بمباشرة أعمالھا وتقديم تقاريرھا الدورية عن نتائج 
ً لھا  أعمالھا إلى اإلدارة الرئيسية للشركة والتي تتخذ من مدينة جدة بالمنطقة الغربية مقراً رئيسيا

ً تتولى من خالله إدارة الشركة ككل وإد   .ارة أعمال المنطقة الغربية أيضا
  
  :والجدول التالي يوضح تقسيم مواقع تأجير الشركة بالمناطق الثالثأ -٥
  

  عدد المواقع المدينة  المنطقة
  
  
  

  المنـطقـة الـغربيـة

  ٢٤  جدة
  ٨  مكة المكرمة

  ٨  المدينة المنورة
  ٤  الطائف
  ٤  ينبع
  ٣  أبھا
  ١  رابغ
  ٢  تبوك
  ١  جازان

  ٢  جرانن



 ١٥

  
  
  

  ١٨  الرياض  المنطقة الوسطى
  ٣  بريده
  ١  الخرج

  ٦  الدمام  المنطقة الشرقية
  ٦  الخبر

  ١  االحساء
  ٢  الجبيل

  ٩٤  جمـــــــــــــــــــــــــــــــــالياإل
  
  تحليل إليرادات المناطق داخل المملكة ب-٥

   غربيةإجمالي إيرادات ومبيعات المنطقة ال
  م٢٠١٢  م٢٠١٣  

  ١٧٢،٠٤٨،٦٥٧  ١٨٦،٥٤٨،٠٩٣  التأجير قصير األجل
  ١٠٣،٣٩٢،٣٥٣  ١٠٨،٠٨٦،١٥٩  التأجير طويل األجل
  ٥٦،٩١٧،١٨٨  ٤٧،٢٢٨،٨٢٥  مبيـعات السيـارات
  ١،٣٩٤،٣٢٣  ٢،٠٢٩،٤٢٢  إيــرادات أخـرى

  ٣٣٣،٧٥٢،٥٢١ ٣٤٣،٨٩٢،٤٩٩ اإلجــمـالـــي
  

  إجمالي إيرادات ومبيعات المنطقة الوسطى
  م٢٠١٢ م٢٠١٣  

  ٦٨،٩١٦،٤٥٢  ٧٣،٨٦٠،٧٦٥  التأجير قصير األجل
  ٨١،٤٥٦،٦٧٦ ٩٣،٤٣٥،٩٠٥ التأجير طويل األجل
  ٢٨،٣٥٣،٨٩٦  ٢٦،٩٢٨،١٩٧  مبيـعات السيـارات
  ٤٥٥،٨٧٧  ٦٤٥،٠٧١  إيــرادات أخـرى

  ١٧٩،١٨٢،٩٠١ ١٩٤،٨٦٩،٩٣٨ اإلجــمـالـــي
  
  

  إجمالي إيرادات ومبيعات المنطقة الشرقية
  م٢٠١٢ م٢٠١٣  

  ٥١،٠١٥،٥٤٢  ٥٨،٥١٣،١٨١  التأجير قصير األجل
  ٩٨،٨٥٦،٧٦١  ١١٧،٨٣٥،٧٨٥  التأجير طويل األجل
  ٢٧،١٦٠،٣٩٨ ٣٣،٦١٦،٨١١ مبيـعات السيـارات
  ٨٠٩،١٤١  ١،٠٥١،٨٣٦  إيــرادات أخـرى

  ١٧٧،٤٨١،٤٨٢  ٢١١٠١٧٦١٣  اإلجــمـالـــي
  
  
  



 ١٦

  
  
  

  ي داخل المملكةم طبقاً للتحليل الجغراف٣٢٠١إيرادات الشركة لعام 
  

  
  
  آالف الرياالتب )الجذور الراسخة(ج التحليل الجغرافي إليرادات الشركة التابعة داخل المملكة -٥

  اإلجمـــــالي  المنطقة الشرقية  المنطقة الوسطى  المنطقة الغربية

  م٢٠١٢  م٢٠١٣  م٢٠١٢  م٢٠١٣  م٢٠١٢  م٢٠١٣  م٢٠١٢  م٢٠١٣
٦،٥٠٨  ٣٤،١٠٦  ٨٩٠  ٣،١٢٦  ٣،٣٩٥  ٩،٤٠٧  ٢،٢٢٢  ٢١،٥٧٣  

  
  
  
  



 ١٧

  
  
  
  تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة خارج المملكة-٦

لمملكة باحتساب حصة الشركة والجدول التالي يوضح التحليل الجغرافي إليرادات الشركة خارج ا
  المحققة بالشركات الزميلة أو التابعة خارج المملكة يراداتفي اإل

  
نسبة   اطالنش  الدولة محل النشاط/ اسم الشركة  م

  المشاركة
اإليرادات خالل 

  م٢٠١٣عام 
حصة الشركة من 

  م٢٠١٣اإليرادات 
  ٢،٨٢٣،٤١٠  ٤،٣٤٣،٧٠٨   %٦٥  تقنية المعلومات  الھند/ يوني ترانس إنفوتك  ١
  ٧،٢٩١،٦٣٤  ٢٢،٢٦٤،٥٣٤  %٣٢٫٧٥  التأجير طويل األجل  الھند/ ترانزليس الھندية المحدودة  ٢

  
  

  
  
  
  م٣٢٠١ارات وما تم انجازه من أعمال خالل عام أھم ما تم اتخاذه من قر -٧
  ما تم من انجازه  تاريخ القرار  القرار  م
توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح عن   - ١

لایر  ٢٫١م بواقع ٢٠١٢العام المالي 
  للسھم

تم التصديق على التوصية بموجب قرار الجمعية العامة   م١٩/١/٢٠١٣
على المساھمين  م وتم توزيع األرباح١٧/٤/٢٠١٣بتاريخ 
  م١٢/٥/٢٠١٣بتاريخ 

توصية مجلس اإلدارة للجمعية العامة غير   - ٢
 ٢٤٤العادية بزيادة راسمال الشركة من 

مليون لایر عن  ٣٠٥مليون لایر إلى 
  طريق منح أسھم مجانية

تم التصديق على التوصية بموجب قرار الجمعية العامة   م١٩/١/٢٠١٣
بتاريخ  م المنحة م وتم توزيع أسھ١٧/٤/٢٠١٣بتاريخ 

  م٢٠/٤/٢٠١٣

تمديد مذكرة التفاھم بين شركة الجذور   - ٣
الراسخة إحدى الشركات التابعة وشركة 

لتأسيس شركة  لمدة عام آخر بارلوورلد
تعمل بمجال الخدمات اللوجيستية داخل 

  المملكة 

جاري العمل بالمذكرة لحين انتھاء شركة بارلوورلد من   م٥/١١/٢٠١٣
طلوبة لالستمثار داخل المملكة العربية اإلجراءات الم

  .السعودية

  
  



 ١٨

  
  
  
  :القائمة بنھاية السنة المالية وموقف سدادھا عقود المرابحة - ٨

 ً خاصة فيما يتعلق  اإلسالميةأحكام الشريعة  متوافقة معتتم المعامالت المالية لشركة بدجت دائما
وعقود  اإلسالميةن طريق المرابحة بسياسة القروض التي يحرص مجلس اإلدارة دائما أن تكون ع

  .شھر ٣٦إلى  ١٨والتي يتراوح آجالھا من  التورق
  

  باللایر م٣٢٠١ديسمبر  ٣١كما في والتورق   اإلسالميةعقود المرابحة أ -٨
قيمة القرض بنھاية   اسم البنك

  م٢٠١٢عام 
قيمة القرض خالل 

  م٢٠١٣عام 
ما تم سداده خالل 

  م ٢٠١٣عام 
اإلجمالي حتى 

 م٣١/١٢/٢٠١٣
البنك السعودي 

  الفرنسي
٨٦،٨٠٨،٠٠١  ٩٥،٣٧٥،٥٧٩  ٨٥،٠٠٠،٠٠٠  ٩٧،١٨٣،٥٨٠  

 ١١١،٥٥٨،٦٢٢  ١٠١،١٧٠،١٤٦  ٥٧،٠٠٠،٠٠٠  ١٥٥،٧٢٨،٧٦٨  بنك الرياض
البنك السعودي 

  الھولندي
٢٣،٦١١،١١١  ١٦،٦٧١،٦٠٨  ٠  ٤٠،٢٨٢،٧١٩  

 ١٤٥،٢٢٢،٨٩٣  ٩٤،١١٥،٩٩٩  ١١٠،٠٠٠،٠٠٠  ١٢٩،٣٣٨،٨٩٢  بنك الراجحي
  ٩٧،١١١،١٠٩  ١٣،٨٨٨،٨٩١  ١١١،٠٠٠،٠٠٠  ٠  الخليج الدولي بنك

البنك األھلي 
  التجاري

٤٨،٦٥١،٣٩٤  ١،٣٤٨،٦٠٦  ٥٠،٠٠٠،٠٠٠  ٠  

 ٥١٢،٩٦٣،١٣٠  ٣٢٢،٥٧٠،٨٢٩  ٤١٣،٠٠٠،٠٠٠  ٤٢٢،٥٣٣،٩٥٩  اإلجمالي
  
  المدة الزمنية لعقود المرابحة والتورق ب -٨

المبلغ المقترض  الحد األقصى للقرض   البنك
  م٢٠١٣م خالل عا

  نھاية التعاقد  مدة التعاقد  تاريخ العقد

  م٢٠١٤- ١١-١٥  شھر ١٨  م٢٠١٣-٥-١٦  ٢٥،٠٠٠،٠٠٠  ٨٥،٠٠٠،٠٠٠  السعودي الفرنسي
  م٢٠١٤- ١٠-٣٠  شھر ١٨  م٢٠١٣-٤-٣٠  ٢٠،٠٠٠،٠٠٠
  م٢٠١٤- ١٢-٢٨  شھر ١٨  م٢٠١٣- ٧- ٢  ١٥،٠٠٠،٠٠٠
  م٢٠١٥-٣-١٢  شھر ١٨  م٢٠١٣-٩-١٣  ١٠،٠٠٠،٠٠٠
  م٢٠١٥- ٤- ٧  شھر ١٨  م٢٠١٣-١٠- ٨  ١٥،٠٠٠،٠٠٠

  م٢٠١٦-٥-٢٦  شھر ٣٦  م٢٠١٣-٥-٢٧  ٣٢،٠٠٠،٠٠٠  ٥٧،٠٠٠،٠٠٠  بنك الرياض
  م٢٠١٥-٨-١٩  شھر ٢٤  م٢٠١٣-٨-٢٠  ٢٥،٠٠٠،٠٠٠

  م٢٠١٦-١-٣٠  شھر ٣٦  م٢٠١٣-١-٢٨  ٣٠،٠٠٠،٠٠٠  ١١٠،٠٠٠،٠٠٠  بنك الراجحي
  م٢٠١٦- ٣- ٧  شھر ٣٦  م٢٠١٣- ٣- ٧  ٢٥،٠٠٠،٠٠٠
  م٢٠١٦- ٥- ١  شھر ٣٦  م٢٠١٣- ٥- ١  ٣٥،٠٠٠،٠٠٠
  م٢٠١٦-١٠- ٩  شھر ٣٦  م٢٠١٣-١٠- ٧  ٢٠،٠٠٠،٠٠٠

  م٢٠١٦- ٦- ٢  شھر ٣٦  م٢٠١٣- ٦- ٢  ٢٠،٠٠٠،٠٠٠  ١١١،٠٠٠،٠٠٠  بنك الخليج الدولي
  م٢٠١٦-٧-١٤  شھر ٣٦  م٢٠١٣-٧-١٥  ١٥،٠٠٠،٠٠٠
  م٢٠١٦-٧-٢١  شھر ٣٦  م٢٠١٣-٧-٢٢  ١٦،٠٠٠،٠٠٠
  م٢٠١٦- ٧- ٧  رشھ ٣٦  م٢٠١٣-٧-١٣  ١٥،٠٠٠،٠٠٠
  م٢٠١٦-٧-٢١  شھر ٣٦  م٢٠١٣- ٨- ٣  ١٥،٠٠٠،٠٠٠
  م٢٠١٦- ٩- ١  شھر ٣٦  م٢٠١٣- ٩- ٣  ٣٠،٠٠٠،٠٠٠

البنك األھلي 
  التجاري

  م٢٠١٦- ١١-١٧  شھر ٣٦  م٢٠١٣- ١١-١٧  ٣٠،٠٠٠،٠٠٠  ٥٠،٠٠٠،٠٠٠
  م٢٠١٦- ١١-٢٦  شھر ٣٦  م٢٠١٣- ١١-٢٧  ٢٠،٠٠٠،٠٠٠

  
ة أية عقود مرابحة أو تورق أو قروض من أي جھة خالل وتقر الشركة بأنه ال يوجد للشركات التابع

  .م٢٠١٣عام 



 ١٩

  
  
  
  :المدفوعات النظامية المستحقة ٩

الجدول أدناه يوضح قيمة المدفوعات النظامية المستحقة للجھات المختلفة بالدولة سواء كانت رقابية 
  ).بآالف الرياالت(أو تنظيمية 

  م٢٠١٢  م٢٠١٣  البيان
  ٣،٥٩١  ٤،٣٨٧  الزكاة والضريبة

  ٢،٣٧٤  ٢،٥٧٣  المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
  ٩٦٠ ٢،٨٠٧ تكاليف تأشيرات وتجديد تراخيص

  ٦،٩٢٥  ٩،٧٦٧  اإلجـمالي
  
  سياسة توزيع األرباح -١٠

للشركة بعد تحولھا إلى شركة  بعسام ھو العام ال٢٠١٣ديسمبر  ٣١يعتبر العام المالي المنتھي في 
 تمد مجلس إدارة الشركة في سياستهالرسمية لھيئة السوق المالية وقد اع مساھمة وقيدھا بالقائمة

ً للنظام األساسي  على ما ورد في ذلك الشأن توزيع األرباحب بالنظام األساسي للشركات وطبقا
  .للشركة المعتمد من قبل وزارة التجارة والصناعة ونشرة اإلصدار

  
  :تعتمد على اآلتيسياسة المجلس في توزيع األرباح وعلى ذلك فإن 

  .من صافي األرباح  تجنب كاحتياطي نظامي% ١٠ - ١
 .نظاميالمن رأس المال المدفوع يوزع كدفعة أولى على المساھمين بعد تجنيب االحتياطي % ٥ - ٢
من الباقي كمكافأة لمجلس اإلدارة بحيث ال تتعدى الحدود %) ٥( بحد أقصى يخصص بعد ما تقدم - ٣

 .يمات الصادرة من الجھات الرسميةالقصوى المسموح بھا وفقاً للتعل
  سنذكر بالتفصيل تباعاً إجمالي ما يستحقه أعضاء المجلس من مكافآت خالل العام المالي المنتھي ( 

 ).م٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
يوزع الباقي بعد ذلك على المساھمين كحصة إضافية في األرباح كل بنسبة أسھمه التي يمتلكھا في  - ٤

 .الشركة
األرباح بھذه الكيفية بعد عرضھا على الجمعية العمومية في اجتماع الجمعية  صرفاعتماد وسيتم 

  .م وعرض تقرير مجلس اإلدارة٢٠١٣العادية القادم لمناقشة الميزانية الختامية للشركة عن عام 
 نقدية سنوية على المساھمين بواقع توزيع أرباح  يقترح مجلس اإلدارة مع ما سبق توضيحه ماشياوت
  . للسھم الواحدلایر) ٢٫٢٥(

 تم توزيع أرباح بواقع العامة غير العادية الثانيةم وبناًء على قرار الجمعية ٢٠١٢وخالل عام  - ٥
مليون لایر سعودي بعد أن حققت  ٥١٫٢٤لایر سعودي للسھم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره   )٢٫١(

ً وقدرھا  تقريبا من صافي % ٤٠٫٧لایر سعودي للسھم الواحد أي تم توزيع  ٥٫١٥الشركة ارباحا
 ٢٤٤رباح على رأس المال قبل الزيادة وقد تم احتساب نسبة األ. م٢٠١٢ في عاماألرباح المحققة 

 .مليون لایر
  
  
  
  



 ٢٠

  
  
 

  رأسمال الشركة   -١١
سھم وھي أسھم عادية متساوية القيمة تبلغ القيمة  ٣٠،٥٠٠،٠٠٠يتكون رأسمال الشركة من 

بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية  م١٧/٤/٢٠١٣ريخ رياالت  وبتا ١٠األسمية لكل منھا 
بناًء على توصية مجلس مليون لایر  ٣٠٥مليون لایر إلى  ٢٤٤تم زيادة رأس المال من  ثانيةال

تمت م ١٠/٢/٢٠١٣م  وطبقا لموافقة ھيئة السوق المالية بتاريخ ١٩/١/٢٠١٣اإلدارة بتاريخ 
مليون  ٦٫١سھم أي بزيادة تبلغ أ أربعةع سھم منحة لكل طريق منح أسھم مجانيه بواقعن الزيادة 

وتم توزيعھا على المساھمين المسجلين بنھاية يوم تداول تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير سھم 
وتم تمويل ھذه الزيادة من بند األرباح المبقاه كما بقائمة المركز المالي للشركة للعام . ثانيةال العادية
تم توزيع كسور األسھم على المساھمين المستحقين لھا بعد تجميعھا بمحفظة  وقد .م٢٠١٢المالي 

م وتمت عميلة البيع بمعرفة تداول وتم تحويل ٣٠/٤/٢٠١٣واحدة وبيعھا بسعر السوق بتاريخ 
ً لسجالت ب وإيداعھا بحساباتھم المبالغ الناتجة عن البيع لمستحقيھا معرفة بنك الرياض طبقا

  .ثانيةية تداول انعقاد الجميعة العامة غير العادية الالمساھمين بتاريخ نھا
  أسھم ٤ع سھم لكل قبيان بناتج بيع كسور األسھم الناتجة عن توزيع أسھم المنحة بوا

عدد األسھم 
الناتجة 

تجميع كسور 
  أسھم المنحة

متوسط   إجمالي المبلغ  تاريخ البيع
  سعر البيع

المسؤل عن   تاريخ التوزيع
تجميع كسور 

محفظة األسھم ب
  وبيعھا بالسوق

البنك 
المسؤل 

عن توزيع 
  ناتج البيع

١٠،٤٦٨ 
  سھم

 ٥٣٠،٦١٣٫٥٠  م٣٠/٤/٢٠١٣
  لایر

٥٠٫٦٨ 
  لایر

بنك   تداول  م١٢/٥/٢٠١٣
  الرياض

  :معامالت مع أطراف ذات عالقة -١٢
تقوم الشركة من خالل أعمالھا وأنشطتھا الرئيسية بالتعامل مع أطراف ذات عالقة وتتبع الشركة في 

  .ه المعامالت نفس الشروط واألسس المتبعة مع الغيرھذ
المساھمين وأعضاء مجلس إدارتھا والمدراء التنفيذيين  كبار وتشمل األطراف ذات العالقة بالشركة

  ين أو أي من أقاربھم أو الموظف
  :وقد أبرمت الشركة بعض العقود مع األطراف ذات العالقة وبيانھا كالتالي

 ة العمليةطبيع الطرف ذو العالقة
عبارة عن وحدة ) AMC(مركز صيانة السيارات 

/ تجارية لصيانة وتجارة السيارات مملوكة لألستاذ
عبد اإلله زاھد رئيس مجلس اإلدارة وأحد مؤسسي 

 %)٦٫٧(الشركة 

  :وترتبط الشركة مع ھذه المؤسسة باألعمال التالية
لایر ) ٢٩٨،٣١٥(جمالية تبلغ تم صيانة بعض من سيارات الشركة بھذه المؤسسة بتكلفة إ - ١

  .م٢٠١٣خالل عام 
بشراء عدد من ) AMC(بيع السيارت المستعملة بالمزايدة العلنية وقد قامت مؤسسة  - ٢

  لایر)  ٣٣،٥٥٧،٢١٣(  م بقيمة٢٠١٣السيارات المستعملة بھذه الطريقة خالل عام 
  .لایر  )٣٣،٨٥٥،٥٢٨( م بلغت٢٠١٣خالل عام ) AMC(إجمالي حجم التعامالت مع مؤسسة 

شركة الزاھد للتراكتورات والمعدات الثقيلة 
المحدودة إحدى شركات مجموعة الزاھد القابضة 

 %)٣٤٫٥(أحد مؤسسي الشركة 

  :باألعمال التالية ھاوترتبط الشركة مع
ترتبط الشركة معھا بعقد إيجار موقع لتأجير السيارات بالمركز العربي لألعمال بقيمة إيجارية - ١

  .لایر) ٨٥٫٠٠٠(لغ سنوية تب
  ) ٢٨٧،٦٩٩( قامت الشركة المذكورة بتأجير سيارات من بدجت بقيمة إجمالية تبلغ- ٢

  .م٢٠١٣خالل عام لایر 
  م٢٠١٣لایر خالل عام ) ٢،٣٤٦،٠٠٠(بقيمة   من ھذه الشركةوشاحنات  معداتشراء - ٣

 .لایر) ٢،٧١٨،٦٩٩(م ٢٠١٣اجمالي حجم التعامالت لعام 
زاھد أحد أعضاء مجلس  فھد يوسف محمود/ أ

 .إدارة الشركة
ويؤجر للشركة أحد المواقع المملوكة له بموجب عقد إيجار بقيمة إيجارية سنوية تقدر بـ 

 .لایر وتستخدمه الشركة كموقع لتأجير السيارات بمركز المنتزه بشارع التحلية) ٦٣٫١٩٣(

 
 ٢٠١٣لتابعة أو الزميلة خالل عام يوجد أية عقود تم إبرامھا بين الشركة واياً من شركاتھا ا ال. 
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  شركةالجھاز اإلداري لل -٣١
  :مجلس اإلدارة) أ

أعضاء ) ٧(سبعةمن  )السعودية بدجت( يتكون مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 ً تم تعديل عدد أعضاء المجلس  م١٨/٤/٢٠١٢بتاريخ  األولىالعادية  قرار الجمعية العامة غيرل طبقا
 . باستحداث عضوية جديدةاعضاء إلى سبعة  تةمن س

عن الترشيح للعضوية الشاغرة بالمجلس لمن م بموقع تداول ٣/٢/٢٠١٣بتاريخ  وقد تم االعالن 
وتم اختيار العضو بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية  في الترشح يرغب من المساھمين

ً للعدد المحدد بالنظام م وبالتالي اكتمل عدد األ١٧/٤/٢٠١٣الثانية بتاريخ  عضاء بالمجلس طبقا
  .األساسي

  :للعضوية المستحدثة بمجلس اإلدارةوفيما يلي بيان بكافة من تقدموا برغبتھم في الترشيح 
  
 مالحظات األسم م
١- )م٢٠٠٥(ماجيستير إدارة أعمال  -)م٢٠٠٣(بكالريوس ھندسة كيمائية  خالد عبد هللا خالد الدبل   
٢- ن اليمانيحسان سعد فرحا    .م١٩٨٣أمريكا  -كلية وورتن لألعمال - جامعة بنسلفانيا - ماجيستير إدارة أعمال 

  م١٩٨٠ -جامعة الملك فھد للبترول والمعادن بالظھران–بكالريوس ھندسة مدنية 
٣- يوسف صالح منصور أبا  

 الخيل
أمريكا  - جامعة جنوب كاليفورنيا–ماجيستير علوم إدارة أنظمة المعلومات 

  ).م١٩٨٧(
–سان دييجو كاليفورنيا  - جامعة بوينت لوما - بكالريوس علوم الحاسب اآللي

 ).م١٩٨٥(أمريكا 
٤-   ).م١٩٨٨(بكالريوس حاسب آلي  عماد صالح محمد رجب 
  

القائمة النھائية على  م١١/٣/٢٠١٣حصلت الشركة على موافقة وزارة التجارة بتاريخ وقد 
  مرشحين ) ٤( متقدمين بالترشيح للمجلس وكان عددھملل

بعدد األصوات التي حصل عليھا المرشحون والتي انتھت إلى حصول المرشح خالد وفيما يلي بيان  ١-أ-١٣
عبد هللا الدبل على أعلى األصوات وبالتالي تم تعيينه بالمجلس من تاريخ الجمعية غير العادية الثانية 

  :م٢٠/٦/٢٠١٥ستنتھي في م ليكمل عدد أعضاء المجلس بدورته الثانية والتي ١٧/٤/٢٠١٣
  

من الحضور %٠٫٠٠١٧بنسبة  صوت ٢٣٣  حسان سعد فرحان اليماني  
من الحضور %٩٨٫٥بنسبة  صوت ١٢،٧٩٥،٥٣٨ خالد عبد هللا خالد الدبل  
من الحضور %٠٫٠١٧ بنسبة صوت ٢٣٠٠ عماد صالح محمد رجب  
من الحضور %١٫٤  بنسبة صوت ١٨٤،٩٤٥ يوسف صالح منصور أبا الخيل  

  
وطبقاً للنظام األساسي للشركة فإن مجلس اإلدارة يقع على عاتقه رسم استراتيجيات وخطط الشركة 

وتقييم أداء الشركة  األعمالالمستقبلية والسياسات العامة واألھداف المالية واعتمادھا ومراقبة إدارة 
شركة بالقوانين واللوائح بجانب التأكد من التزام ال واإلدارة العليا وحماية ورعاية مصالح المساھمين

  .وتمثيلھا في عالقتھا مع الغير والجھات الحكومية والھيئات المختلفة
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-٦-٢٠بتشكيل أعضاء مجلس اإلدارة بدورته الثانية والتي تنتھي بتاريخ وفيما يلي بيان  ٢-أ-١٣

  :م٢٠١٥
  تعريف موجز بالمؤھالت  تصنيف العضوية  اسم العضو  م
رئيس مجلس إلدارة    زاھدعبد اإلله عبد هللا  ١

  )تنفيذي(
عام  –بكالريوس وماجيستير تخطيط المدن أمريكا 

رئيس لجنة تأجير السيارات بالغرفة .م١٩٧٦
 ً عضو لجنة التخطيط  -التجارية بجدة سابقا

 ً   .األمريكية سابقا
م جامعة ١٩٧٩بكالريوس إدارة االقتصاد عام   مستقل عبد الرحمن خالد عبد هللا الدبل  ٢

الواليات المتحدة  -ية فيريس ميتشجانوال
  .األمريكية

إقتصاديات التمويل عام  -ماجيستير إدارة األعمال
م جامعة الملك فھد للبترول والمعادن ١٩٨١

يشغل منصب رئيس .بالمملكة العربية السعودية
  .مجلس إدارة شركة إس جي بي الدبل المحدودة

علوم تخصص إدارة أعمال جامعة بكالريوس   غير تنفيذي  فھد يوسف محمود زاھد  ٣
الواليات المتحدة األمريكية  -ويتير كاليفورنيا

يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي ).م١٩٧٢(
  لمجموعة الزاھد القابضة

  
بكالريوس محاسبة وإدارة أعمال جامعة القاھرة   مستقل  أسامه سعد محمد الحداد  ٤

ماجيستير  -م١٩٨٣بجمھورية مصر العربية عام 
ة أعمال جامعة لندن إلدارة األعمال عام إدار

م المدير العام بمجموعة شركات ھاديا عبد ٢٠٠١
  اللطيف جميل

 -الجامعة األمريكية - بكالريوس علوم سياسية  غير تنفيذي باسم عبد هللا عبد الرحمن عالم  ٥
الجامعة - م دكتوراه في فقه القانون١٩٨٨واشنطن 
م ١٩٩٢كلية واشنطن للقانون  -األمريكية

 - ماجيستير في القانون كلية ھارفارد للقانون
باسم عبد . م الشريك التنفيذي في مكتب د١٩٩٤

هللا عالم ومشاركوه لالستشارات القانونية 
  .والمحاماه

بكالريوس علوم تخصص ھندسة كھربائية   غير تنفيذي  وفاء ھاشم يوسف زواوي  ٦
 -)شيكو(الكترونية جامعة والية كاليفورنيا 

مدير عام ). م١٩٨٠(المتحدة األمريكية  الواليات
  .اإلدارة في مجموعة شركات الزاھد

ماجيستير  - )م٢٠٠٣(بكالريوس ھندسة كيمائية  مستقل خالد عبد هللا خالد الدبل  ٧
  )م٢٠٠٥(إدارة أعمال 

  
  .اجتماعات) ٤(عدد  م٢٠١٣مجلس اإلدارة خالل العام المالي  وقد عقد
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  م٢٠١٣لحضور ألعضاء مجلس اإلدارة لعام سجل اوفيما يلي  ٣-أ-١٣
  .علماً بأن العضو خالد عبد هللا الدبل تم تعيينه بالمجلس بعد تاريخ االجتماع الثاني

   م٢٠١٣تاريخ اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام   اسم العضو  م
  اجتماعات) ٤(

عدد مرات 
  الحضور

   م٢٨/١٠/٢٠١٣ م١٧/٧/٢٠١٣ م١٧/٤/٢٠١٣ م١٩/١/٢٠١٣
  ٤  √  √  √  √  بد اإلله عبد هللا زاھدع ١
  ٢  ×  ×  √  √  فھد يوسف محمود زاھد  ٢
  ١  √  ×  ×  ×  عبد الرحمن خالد الدبل  ٣
  ٢  ×  √  √  ×  أسامه سعد الحداد  ٤
  ٤  √  √  √  √  وفاء ھاشم زواوي  ٥
  ٣  ×  √  √  √  باسم عبد هللا عالم  ٦
  ١  √  ×  لم يكن عضواً بالمجلس  خالد عبد هللا الدبل  ٧

ن أعضاء مجلس اإلدارة بشركة بدجت السعودية عضوية مجلس إدارة شركة وال يشغل أي م
  .مساھمة أخرى

  :لجان مجلس اإلدارة_ ب
  .والمكافآت اتالمراجعة ولجنة الترشيحھما لجنة  فرعيتينلمجلس اإلدارة لجنتين 

  :لجنة المراجعة: أوال
ومن  دارة التنفيذيينمن غير اعضاء مجلس اإلأعضاء جميعھم ) ٤(تتكون لجنة المراجعة من عدد

اجتماعات ) ٤(م عدد ٢٠١٣وقد عقدت اللجنة خالل عام . مختص بالشؤن المالية والمحاسبية بينھم
في وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية واالشراف على عمليات المراجعة الداخلية  وذلك للتأكد من فاعلية

  .اإلدارةالشركة والتحقق من تنفيذ المھام واألعمال التي حددھا مجلس 
 :وقامت اللجنة بالمھام التالية 

  بشأن توصيات مجلس اإلدارة لتقارير عنه  رفعالتأكد من نظام الرقابة الداخلية بعد دراسته وتم و
 .اللجنة في شأنه

  تم دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية عن أية مالحظات وردت
 .فيھا

 لمراجعة حسابات كتب كي بي إم جي الفوزان والسدحان كمراجع خارجي للشركة التوصية بتعيين م
والتي وافق عليھا مجلس اإلدارة والجمعية العامة  م٢٠١٣لعام  الشركة الربع سنوية والختامية

وتم التأكيد من قبل اللجنة على استقاللية المكتب المذكور وال يوجد ما ينافي للمساھمين باجتماعھا 
ألف لایر  ١٨٠بمبلغ  وتمت الموافقة عليھا أتعاب المكتببه عن الشركة وتمت التوصية استقالليت

 ً  .سنويا
 القوائم المالية الربع السنوية والختامية باالشتراك معه متابعة أعمال المراجع الخارجي ومراجعة. 
  من  م واعتمادھا٢٠١٤تم دراسة خطة المراجعة مع مكتب المراجع الخارجي كي بي إم جي لعام

 .قبل اللجنة
  دراسة القوائم المالية األولية والسنوية ومالحظات المحاسب القانوني عليھا إن وجدتتم. 
 تم دراسة واعتماد السياسات المحاسبية المتبعة. 
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  دراسة خطة المراجعة واعتمادھا بالتنسيق مع إدارة المراجعة الداخلية وتقرير بالمخاطر المتوقعة
 .وعمل حصر بھا

 ة صياغة مھام اللجنة وعرضھا على الجمعية العامةإعاد.  
االجتماعات خالل عام  وأسماء أعضائھا ورئيسھا وعددوفيما يلي بيان بتشكيل لجنة المراجعة 

  م وملخص ألبرز المھام٢٠١٣
  

عدد /مرات الحضور  المنصب  اسم العضو  م
االجتماعات خالل عام 

   )٤(م ٢٠١٣

  لمھام اللجنة ألھم ملخص

  الرحمن خالد الدبلعبد / أ  ١
  )عضو مجلس إدارة مستقل(

اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من   ٤/٤ رئيس اللجنة
مدى فاعليتھا في تنفيذ األعمال والمھمات التي حددھا لھا مجلس 

 .اإلدارة
دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيھا وتوصياتھا 

 .أنهفي ش
دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ االجراءات التصحيحية 

 .للملحوظات الواردة فيھا
التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلھم وتحديد 

 .أتعابھم ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقالليتھم
اد أي عمل خارج نطاق أعمال متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتم

 .المراجعة التي يكلفون بھا أثناء قيامھم بأعمال المراجعة
 .دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتھا عليھا

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

ة قبل عرضھا على مجلس اإلدارة دراسة القوائم المالية األولية والسنوي
 .وإبداء الرأي والتوصية في شأنھا

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس 
  اإلدارة في شأنھا

  باسم عبد هللا عالم /د  ٢
  )غير تنفيذيعضو مجلس إدارة (

  ٤/٤  عضواً

  مفضل عباس علي/ أ  ٣
  )ليس عضواً بمجلس اإلدارة(

  ٤/٤  عضواً

  محمد إلياس مؤمن/ أ  ٤
  )ليس عضواً بمجلس اإلدارة(

  ٤/٤  عضواً

  
  .اجتماعات) ٤(م عدد ٢٠١٣سجل حضور أعضاء لجنة المراجعة الجتماعات عام 

  
عدد مرات   م٢٠١٢خالل عام  لجنة المراجعةتاريخ اجتماعات   اسم العضو  م

  رالحضو
  

 م٢٨/١٠/٢٠١٢ م١٧/٧/٢٠١٣  م١٧/٤/٢٠١٣ م١٩/١/٢٠١٣

عبد الرحمن خالد   ١
  الدبل

√  √  √  √  ٤  

  ٤  √  √  √  √  باسم عبد هللا عالم  ٢
  ٤  √  √  √  √  مفضل عباس علي  ٣
  ٤  √  √  √  √  محمد إلياس مؤمن  ٤
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  لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة نتائج المراجعة السنويةوفيما يلي أھم 
العمالء والمستندات المطلوب تقديمھا من  البياناتبالحصول على ضرورة التزام موظفي المواقع  - ١

ً الراغبين في استئجار السيارات لمدة قصيرة األجل نظراً لعدم التزام  العقد شروط منھم ب بعضا
 .أو سرقتھا في بعض الحاالتبعض محتوياتھا  السيارة أو إتالف إعادةكالتأخير في 

تأخرين في سداد المتأخرات المستحقة المتابعة من قسم التحصيل بالشركة على العمالء الم استمرار - ٢
 .للشركة عن تأجير السيارات

ضرورة ضبط وإحكام عملية بيع قطع الغيار المستعملة الناتجة عن الصيانة الدورية للسيارات  - ٣
مثل عملية بيع الزيوت المستعملة والبطاريات وغيرھا من القطع التي تصلح (بورش الصيانة 

 .)للبيع
 .ارات نتيجة الزيادة في أسعار قطع الغيار الجديدةزيادة تكلفة صيانة السي - ٤
ضرورة التأكيد على موظفي المواقع من حفظ عقود العمالء بأماكن آمنه ومخصصة لذلك لما لھذا  - ٥

 .اإلجراء من أھمية كبيرة في حفظ حقوق الشركة لدى الغير
نسب العجز ضرورة ضبط وإدارة عمليات صرف قطع الغيار من مستودعات الشركة وذلك لتالفي  - ٦

 .التي قد تزيد عن النسب المسوح بھا والمتعارف عليھا
خل ورش الشركة ضرورة إعادة النظر في عمليات صرف الزيوت من الخزانات المعدة لھا دا - ٧

 .لتالفي نسب العجز والتي قد تزيد عن النسب المسموح بھا
 

 ً   :تشكيل لجنة المكافآت  والترشيحات:ثانيا

  عضواً أسامه سعد الحــداد           / رئيساً      األستاذ       الم   باسم عبد هللا ع/ دكتورال
  عضواً      فواز عبد هللا دانش          / اذاألست

وذلك  م ٢٠١٣طوال عام ات اجتماع ثالثة )٣(افآت فقد عقدت أما بالنسبة للجنة الترشيحات والمك
ص المكافآت المستحقة ألعضاء متابعة أداء أعضاء مجلس اإلدارة ورفعت توصياتھا بخصول

وقد كانت من أھم أعمال  والتأكد من استقاللية اعضاء المجلس م٢٠١٣المجلس عن العام المالي 
  :اآلتيم ٢٠١٣اللجنة خالل عام 

ً للسياسات والمعايير مراجعة أوراق من تقدموا من المساھمين للترشيح لمجلس اإلدراة  - ١ التي طبقا
  لقواعد نظام الشركات وتعاميم مجلس اإلدارة وطبقاً بعضوية الولجنة بشأن الترشيح الوضعتھا 

للعضوية المستحدثة بمجلس اإلدارة بموجب قرار  بعد أن تم فتح باب الترشيحوذلك وزارة التجارة 
الجمعية العامة غير العادية األولى بزيادة عدد أعضاء المجلس من ستة اعضاء إلى سبعة وذلك 

م  وقامت اللجنة بدراسة أوراق المرشحين ٢١/٦/٢٠١٢والتي بدأت في دورة الثانية ال الستكمال
  .وأعدت تقريراً وافياً عنھم ولم تستبعد اللجنة أياً منھم) ٤(وعددھم 

من قبل اللجنة وتم اعتمادھا من تم إعادة صياغة سياسات ومعايير الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة  - ٢
  .قبل الجمعية العمومية

م والتأكد من استقاللية األعضاء ٢٠١٣ألعضاء مجلس اإلدارة خالل عام  صفة العضوية مراجعة - ٣
 .خالد عبد هللا الدبل كعضو مستقل/ والتأكد من صفة العضو الجديد بالمجلس أالمستقلين 
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م وأوصت اللجنة بنھاية العام ٢٠١٣مراجعة األداء الخاص بأعضاء مجلس اإلدارة خالل عام  - ٤
  .م دون أية تعديالت٢٠١٤حالي لعام باستمرار المجلس بتشكيله ال

  
  :م وملخص ألھم مھامھا٢٠١٣بيان بتشكيل اللجنة ورئيسھا وعدد اجتماعتھا خالل عام والتالي 

  
/ مرات الحضور  المنصب  اسم العضو  م

عدد االجتماعات 
خالل عام )٣(

   م٢٠١٣

  ملخص ألھم لمھام اللجنة

عضو ( باسم عبد هللا عالم  ١
  )مجلس إدارة غير تنفيذي

التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية  -١  ٣/٣  رئيس اللجنة
ً لسياسات ومعايير تحددھا  المجلس وفقا

 .اللجنة

المراجعة السنوية الحتياجات المجلس من  -٢
المھارات المناسبة للعضوية وإعداد وصف 

 .للمؤھالت المطلوبة للعضوية

مراجعة ھيكل مجلس اإلدارة ورفع  -٣
التي يمكن  التوصيات في شأن التغييرات

 .إجراؤھا

تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس  -٤
 .واقتراح معالجتھا بما يتفق ومصلحة الشركة

التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء  -٥
 .المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح

وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافأت  -٦
 .أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

  

عضو ( ادأسامه سعد الحد  ٢
  )مجلس إدارة مستقل

  ٣/٣  عضو اللجنة

ليس ( فواز عبد هللا دانش  ٣
  )عضواً بمجلس اإلدارة

  ٣/٣  عضو اللجنة

        

  
  

  اتاجتماع) ٣(م عدد ٢٠١٣الجتماعات عام لجنة الترشيحات سجل حضور أعضاء 
  

  عدد مرات الحضور  م٢٠١٣خالل عام  لجنة الترشيحاتتاريخ اجتماعات   اسم العضو  م
           م٢٤/١٢/٢٠١٣  م٣١/٣/٢٠١٣  م١٩/٢/٢٠١٣

  ٣  √  √  √  باسم عبد هللا عالم  ١
  ٣  √  √  √  أسامه سعد الحداد  ٢
  ٣  √  √  √ فواز عبد هللا دانش  ٣
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  :اإلدارة التنفيذية للشركة -ج

اإلدارة التنفيذية للشركة دون حصر التأكد من التقيد بسياسات مجلس اإلدارة  مسؤولياتوتتمثل 
وضع وتقديم المقترحات الھادفة إلى رفع مستوى نمو الشركة وربحيتھا وطبيقھا على أكمل وجه وت

  .تحديد الموظفين المؤھلين واالحتفاظ بھمووتطبيق الخطط التشغيلية والميزانيات التقديرية 
 شركة وتتكون باقيدانش الرئيس التنفيذي لل عبد هللا فواز/ ويرأس اإلدارة التنفيذية للشركة أ

  المالي للمجموعة والمستشار القانوني ومديري إدارات مبيعات ومشتريات  أعضائھا من الرئيس
السيارات والتسويق اإلقليمي ومديرالعمليات اإلقليمي ومدير مخاطر وأعمال التدقيق الداخلي 

  ).الغربية الوسطى والشرقية(ومديري المناطق اإلقليمية للشركة 
ً على ً من الشركة دائما مراقبة األداء والتأكد من االلتزام بتطبيق سياساتھا ومعايير الجودة  وحرصا

  .تعتمد الشركة على خطة اجتماعات مختلفة ومتنوعة زمنياً ومكانياً لإلدارة التنفيذية
  :نوعياتھالونوضح في التالي خطة ھذه االجتماعات طبقاً 

 رئيس المجلس أو قل برئاسةوھي تتم داخل كل منطقة إقليمية بشكل مست: اجتماعات أسبوعية-١
مدير المنطقة وبعضوية مديري اإلدارات المختلفة لمتابعة األداء أوالً بأول ويتم  الرئيس التنفيذي أو

ً لتوجھات وسياسات الشركة مع رفع  ً ويتم تنفيذ توصياته داخل كل إقليم طبقا ھذا االجتماع أسبوعيا
  .ليا عن نتائج أعمالھمتقارير شھرية من مديري المناطق إلى اإلدارة الع

وھذه االجتماعات تتم برئاسة رئيس مجلس اإلدارة لمتابعة أداء كافة : ربع سنوية اجتماعات- ٢
المناطق المختلفة بشكل عام وخطط الشركة لكل منطقة للربع التالي وھذه االجتماعات تتم برئاسة 

 _الرياض_جدة (قليمية المركز الرئيسي لكل منطقة إرئيس مجلس اإلدارة وتتم بالتناوب في 
 ).الدمام

ويتم ھذا االجتماع مرة واحدة بنھاية السنة المالية لمراجعة النتائج السنوية : سنوية اجتماعات_ ٣
  .خطط الشركة للعام المقبل واعتمادللعام المنقضي 

  :المدفوعات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين -٤١
ً للنظام األساسي  ً لشركة لطبقا وزارة التجارة والصناعة في ھذا الخصوص فقد  مع أنظمة وتماشيا

ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتھية في  مكافآتبلغ إجمالي ما تم رصده من 
سنوية لكل عضو من غير  آةألف لایر كمكاف ١٠٠بواقع لایر ) ٥٥٠،٠٠٠( مبلغم ٣١/١٢/٢٠١٣

للعضو المعين بالمجلس   لایر) ٥٠،٠٠٠(لغ باإلضافة إلى مب أعضاء) ٥( رئيس مجلس اإلدارة
م حيث تم تعيينه بالجمعية العامة غير العادية الثانية بتاريخ ٢٠١٣بالعضوية المستحدثة خالل عام 

لكل  لایر ٢٥٠٠عالوة على بدل حضور عن الجلسة الواحدة لكل عضو بمبلغ م ١٧/٤/٢٠١٣
  .أعضاء) ٧(األعضاء بما فيھم الرئيس 

  :عضاء مجلس اإلدارةمكافأة أ: أوالً 
أعضاء المجلس غير   أعضاء المجلس التنفيذيين  البيان

  المستقلين/التنفيذيين
  االجمالي

بدالت 
  الحضور

  لایر ٤٢،٥٠٠  لایر ٣٢،٥٠٠  لایر١٠،٠٠٠

المكافأت 
  السنوية

  لایر ٥٥٠،٠٠٠  لایر ٥٥٠،٠٠٠  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لایر ٥٩٢،٥٠٠  لایر ٥٨٢،٥٠٠  لایر ١٠،٠٠٠  اإلجمالي
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  .لایر ٤١،٥٠٠ أعالة مكافأة أمين سر المجلس والتي تبلغ  بالغيضاف إلى الم
  من اعضاء مجلس اإلدارة ً أي نوع من التعويضات األخرى ) ماعدا رئيس المجلس(ال يتقاضى أيا

  .مثل الحوافز أو المزايا العينية
اضى أية مخصصات أو مكافآت عن عضويته والجدير بالذكر أن رئيس مجلس اإلدارة ال يتق

لایر والمشار إليه بالجدول أعاله بإجمالي مبلغ  ٢٥٠٠بالمجلس سوى بدل الحضور بواقع 
 وحيث أن رئيس مجلس اإلدارة. م٢٠١٣لعام  اجتماعات )٤(لایر عن حضوره لعدد  ١٠،٠٠٠

ً إلدارة الشركة ويتقاضى مكافأة شھرية وحوافز سنوية عن إدارته للشركة على الرغم من  متفرغا
ً لالئحة  أنه ال يشغل أي منصب تنفيذي بالشركة إال أنه اكتسب صفة العضو التنفيذي بالمجلس طبقا

   .حوكمة الشركات
والجدول التالي يوضح المكافآت والحوافز الخاصة برئيس المجلس ليس عن أعماله بالمجلس وإنما 

  م٢٠١٣عن أدائة بالشركة طوال عام 
  

  عضو تنفيذي–مجلس اإلدارة  رئيس  البيان
  لایر ١،٨٠٠،٠٠٠  م٢٠١٣إجمالي المكافآت الشھرية خالل عام 

  لایر ١،٥٥٥،٩٥٨    حوافز
  لایر ٣،٣٥٥،٩٥٨  اإلجمالي

  
م بتدعيم صندوق ٢٠١٣والجدير بالذكر أن رئيس مجلس اإلدارة قد قام خالل عام : ملحوظة

من مكافأته  لایر قام بالتبرع بھا) ٩٣٦،٠٠٠( التكافل االجتماعي الخاص بموظفي الشركة بمبلغ
من مكافآته الشھرية  م٢٠١٣ما تقاضاه رئيس المجلس فعليا خالل عام  ليصبح إجمالي شھريةال

  .لایر) ٨٦٤،٠٠٠( مبلغ وقدره
ھم رئيس م من مكافآت بما في٢٠١٣عضاء مجلس اإلدارة خالل عام أل تم صرفه ليكون إجمالي ما 

  .إجتماعات مجلس اإلدارةلایر شاملة بدالت حضور ) ٣،٩٤٨،٤٥٨(ره مجلس اإلدارة مبلغ وقد
  

 ً   م ٣٢٠١كبار التنفيذيين بالشركة لعام من ) ٥(مكافآت ومخصصات : ثانيا
لشركة من ضمنھم الرئيس التنفيذي كبار التنفيذيين با لخمسة من بلغت إجمالي المكافآت المخصصة

  :لایر بيانھا كاآلتي) ٣،٨٠١،٧٠٢(م مبلغ وقدره ٢٠١٣خالل عام والرئيس المالي 
  

تفاصيل كبار التنفيذيين بالشركة وعددھم خمسة بما فيھم   البيان
  الرئيس التنفيذي والرئيس المالي

  لایر ٢،١٩٦،٠٠٠  الرواتب
  لایر ٦٢٦،٩٠٢  البدالت

  ٨٣٠،٠٠٠  المكافأت الدورية والسنوية
  ١٤٨،٨٠٠  الخطط التحفيزية

  تأمين سيارة للنقل   خرىأي تعويضات أو مزايا عينية أ
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ا خالل ھوتغيرأو التي لھم مصلحة فيھا  اإلدارة بيان بعدد األسھم المملوكة ألعضاء مجلس أ-٥١

  م٣٢٠١عام 
  

عدد األسھم   اسم العضو
المملوكة في 
بداية عام 

  م ٢٠١٣

عدد األسھم 
المملوكة في 
نھاية عام 

  م ٢٠١٣

صافي 
ونسبة 

التغير في 
عدد األسھم 

كة المملو
  خالل العام

عدد األسھم 
التي له مصلحة 

عام بداية فيھا 
  م٢٠١٣

عدد األسھم 
التي له 
مصلحة 

فيھا بنھاية 
عام 
  م٢٠١٣

صافي ونسبة 
تغير األسھم 

التي له 
مصلحة خالل 

  م٢٠١٣عام 

إجمالي ما 
يمكله وما له 
  مصلحه فيه
بنھاية عام 
  م٢٠١٣

  مالحظات

عبد اإلله عبد هللا 
  محمود زاھد

٢،٠٤٤،٦٤٥  ١،٦٣٥،٧١٦ 
  

 
٤٠٨،٩٢٩  

١٫٣%  

سھم ٣٦٢،٩٥٦
ألف  ٢٠٠بواقع 

و للزوجه 
١٦٢،٩٥٦ 

  القاصر ألبنته

 ٧٥،٠٩٣ 
سھم بواقع 
٢٥،٠٠٠ 

سھم 
للزوجة و 
٥٠،٠٩٣ 

ألبنته 
  القاصر

-٢٨٧٨٦٣  
)-٠٫٩٥(%  

٢،١١٩،٧٣٨  
٦٫٩%  

تم إضافة أسھم المنحة بعد 
زيادة رأس المال خالل شھر 
إبريل بواقع سھم لكل أربعة 

سھم  ٤٠٨٩٢٩بزيادة اسھم 
من األسھم المملوكة له 

سھم من  ٩٠٧٣٩وبزيادة 
  .األسھم التي له مصلحة فيھا

عبد الرحمن خالد عبد 
  هللا الدبل

١٦٢،٣٥٦  
  

٢٠٢،٩٤٥  
  

٤٠،٥٨٩  
  

٠٫١٣%  

باسم  ٢٨،٦٦٦
  الزوجة

٣٥،٨٣٢ 
باسم 
  الزوجة

٧١٦٦   
٠٫٠٢٣%  

٢٣٨،٧٧٧  
٠٫٧٨%  

تم إضافة أسھم المنحة بعد 
ال بواقع زيادة ٍرأس الم

من األسھم  )٤٠٥٨٩(
من ) ٧١٦٦(المملوكة له و 

  .األسھم التي له مصلحه فيھا
  ١٦٦٦  ١٣٣٣  فھد يوسف محمود زاھد

  
٣٣٣  

٠٫٠٠١%  
١،٦٦٦  ٠  ٠  ٠  

٠٫٠٠٥%  
تم إضافة اسھم المنحة بعد 
زيادة رأس المال بواقع 

  سھم) ٣٣٣(
  ١٦٦٦  ١٣٣٣  أسامه سعد محمد الحداد

  
٣٣٣  

٠٫٠٠١%  
١٥٤،١٥٨ 
سم سھم با

  زوجته

١٩٢،٦٩٧ 
سھم باسم 

  زوجته 

٣٨،٥٣٩  
٠٫١٢%  

١٩٤٣٦٣  
٠٫٦٣%  

تم إضافة اسھم المنحة بعد 
زيادة رأس المال بواقع  

من األسھم  سھم) ٣٣٣(
من  ٣٨٥٣٩المملوكة له  و 

  .األسھم التي له مصلحة فيھا
باسم عبد هللا عبد 

  الرحمن عالم
١٦٦٦  ١٣٣٣  

  
٣٣٣  

٠٫٠٠١%  
١،٣٣٣  ٠  ٠  ٠  

٠٫٠٠٥%  
فة اسھم المنحة بعد تم إضا

زيادة رأس المال بواقع 
  .سھم) ٣٣٣(

وفاء ھاشم يوسف 
  زواوي

١٦٦٦  ١٣٣٣  
  

٣٣٣  
٠٫٠٠١%  

١،٣٣٣  ٠  ٠  ٠  
٠٫٠٠٥%  

تم إضافة اسھم المنحة بعد 
زيادة رأس المال بواقع 

  سھم) ٣٣٣(
   ٩٧،٣٨٢-  ٢٠٠٠  ٩٩٣٨٢  خالد عبد هللا خالد الدبل

-٠٫٣١%  
٢٠٠٠  ٠  ٠  ٠  

٠٫٠٠٦%  
ھم العضو تم احتساب أس

بداية من تاريخ تعيينه 
بالمجلس بموجب قرار 
الجمعية العمومية بتاريخ 

  م١٧/٤/٢٠١٣

  
  
  ب بيان بعدد باألسھم أو الحصص المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بالشركات التابعة-٥١

 باسم عبد هللا عالم حصة نقدية بشركة الجذور الراسخة للنقليات/ يمتلك عضو مجلس اإلدارة د
حصة قيمة الحصة ) ١٢،٥٠٠(وعدد الحصص التي يمتلكھا .ودة إحدى الشركات التابعة المحد

  .من رأسمال الشركة%) ٢٫١(لایر تمثل نسبة ) ١،٢٥٠،٠٠٠(لایر بقيمة ) ١٠٠(الواحدة 
  .وال توجد أي أسھم أو حصص بالشركات التابعة مملوكة ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة
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  الخاصة بكبار التنفيذيينج األسھم أو الحصص -٥١

أسھم بالشركة أو بأي شركة تابعة  أيكبار التنفيذيين بالشركة وزوجاتھم وأوالدھم القصر ال يمتلك 
  .وليس لھم أي مصلحة أو حقوق خيار واكتتاب تعود لھم

  
أبلغوا الشركة بھا ) عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين(د األسھم المملوكة ألشخاص -١٥
  من قواعد التسجيل واإلدراج) ٤٥(جب المادة بمو

من المساھم أمين محمد أمين ) أ( ٧نموذج اإلفصاح ب م٢٨/١١/٢٠١٣تم إخطار الشركة بتاريخ 
من قواعد  ٤٥طبقا لنص المادة % ٦٫٢سھم بنسبة  ١،٨٩٤،٠٠٠شاكر تفيد بملكيته لعدد أسھم يبلغ 

  .التسجيل واإلدراج
ً لنص المادة  من قواعد التسجيل واإلدراج فالتالي يوضح بيان باألسھم ) ١٠(ة فقر ٤٣وعليه طبقا

حتى % ٥شاكر من تاريخ إخطاره للشركة بزيادة ملكيته عن المملوكة للمساھم أمين محمد أمين 
  .م٣١/١٢/٢٠١٣
  

اسم 
  المساھم

عدد األسھم 
بتاريخ إخطار 
الشركة في 

  م٢٨/١١/٢٠١٣

عدد األسھم 
التي له 
مصلحة فيھا 
من تاريخ 

  إلخطارا

عدد األسھم 
المملوكة له بنھاية 

  م٢٠١٣عام 

عدد األسھم 
التي له 
مصلحة فيھا 
بنھاية عام 

  م٢٠١٣

إجمالي ونسبة 
عدد األسھم 
بنھاية عام 

  م٢٠١٣

صافي 
التغير 
  ونسبته

  مالحظات

أمين 
محمد 
أمين 
  شاكر

٢٠٤٥١٣٦  ٠  ٢٠٤٥١٣٦  ٠  ١،٨٩٤،٠٠٠  
٦٫٧%  

١٥١،١٣٦ 
٠٫٤٩%  

تم احتساب عدد 
تاريخ  األسھم من

إخطار المساھم 
بعدد األسھم 

% ٥وزيادتھا عن 
حتى نھاية عام 

  م٢٠١٣

  
  :حوكمة الشركة – ٦١
  

التزمت الشركة بالئحة حوكمة الشركات الصادرة من ھيئة السوق المالية للشركات المدرجة 
ً من الشركة المتحدة الدولية للمواصالت  ات ألھمية الئحة حوكمة الشرك) بدجت السعودية(وإدراكا

وبناًء على التعميم الصادر من ھيئة السوق المالية رقم في تعزيز عملية اإلفصاح والشفافية 
من المادة العاشرة من الئحة حوكمة ) ج(م بإلزامية الفقرة ٣١/١٢/٢٠١٢وتاريخ  ٤/٦٨٠٢

الشركات فقد تم إعداد الئحة حوكمة خاصة بالشركة وتم التصديق عليھا من  قبل مجلس اإلدارة 
قامت الشركة باستيفاء متطلبات الھيئة و. م٢٦/٦/٢٠١٣إرسالھا لھيئة السوق المالية بتاريخ وتم 

  ووزارة التجارة والصناعة التي تعزز ذلك
  :ومن ھذه المتطلبات المستوفاة ما يلي  

م خالل المواعيد النظامية وذلك بموقع ٢٠١٣االلتزام بنشر النتائج المالية الربع السنوية من عام  - ١
  .لتداو

ً لقواعد التسجيل واإلدراج الصادرة من ھيئة السوق المالية والئحة  - ٢ إعداد تقرير مجلس اإلدارة وفقا
 .حوكمة الشركات في ھذا الخصوص
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االلتزام بصيغة اإلعالنات التي حددتھا ھيئة السوق المالية ومواعيد نشر المعلومات الجوھرية طبقاً  - ٣
 .كاتلتعليمات الھيئة الخاصة بإعالنات الشر

قام أعضاء مجلس اإلدارة بتعبئة وتوقيع التعھدات واإلقرارات ونماذج اإلفصاح المطلوبة من قبل  - ٤
 .ھيئة السوق المالية

لم يتم تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي على الشركة من الھيئة أو من أي جھة إشرافية أو  - ٥
 .نظامية أو قضائية

 .تقرھا ھيئة السوق المالية على الئحة حوكمة الشركات االلتزام بتطبيق كافة التعديالت التي - ٦
 .إرسال محضر اجتماع الجمعية العامة للھيئة وإعالم السوق مباشرة بتائج االجتماع فور انتھائه - ٧
استخدام طريقة التصويت التراكمي في اختيار المرشح للعضوية المستحدثة بالمجلس بعد اعتماد ھذه  - ٨

 .األولى الختيار أعضاء مجلس اإلدارة الطريقة بالجمعية غير العادية
إعداد نظام حوكمة خاص بالشركة بما يتفق وقواعد الئحة حوكمة الشركات والنظم واللوائح  - ٩

 .األخرى الصادرة عن الھيئة
عضوية مجلس اإلدارة والتي سبق وأن تم اعتمادھا وتم ب الخاصةكما تم تعديل السياسات والمعايير  -١٠

ً لتعميم الھيئة رقم ات بالجمعية العمومية غير العالتصديق على ھذه التعديال دية الثانية وذلك تطبيقا
من المادة العاشرة من الئحة حوكمة ) د(م بإلزامية الفقرة ٣١/١٢/٢٠١٣وتاريخ  ٤/٦٨٠٢

 .الشركات
   والبنود التي ال تنطبق عما تم تطبيقه من أحكام الالئحة وما لم يتم تطبيقه) ٨(تم االفصاح بنموذج  -١١

  :ھي) ٨(كما وردت بنموذج والتي ال تنطبق جدير بالذكر أن األحكام التي لم تطبقھا الشركة وال
ال تنطبق حيث تؤكد الشركة أنھا لم تتسلم طلب من المحاسب القانوني أو ): أ(المادة الخامسة فقرة  - ١

  م٢٠١٣على األقل بانعقاد الجمعية العمومية في % ٥من مساھمين يمثلون 
أو أكثر إضافة %) ٥(حيث لم يطلب مساھمون يملكون  ال تنطبق ):و(قرة المادة الخامسة ف - ٢

 .العامة غير العادية الثانيةموضوع إلى جدول أعمال الجمعية 
ً حيث ال): د(المادة الثانية عشر فقرة  - ٣ يشغل رئيس مجلس اإلدارة اي منصب تنفيذي  مطبقة جزئيا

قا لتعريف الئحة حوكمة الشركات النه طب بالمجلس بالشركة ولكنه يصنف على أنه عضو تنفيذي
 .عن أدائه بالشركةشھريه متفرغ إلدارة الشركة ويتقاضى مكافأة 

حيث أنه ال يوجد نص بنظام الشركة يعطي األحقية ألي  لم تطبق): ط(المادة الثانية عشرة فقرة  - ٤
 تصويتباالمتناع عن ال تعيين ممثلين في مجلس اإلدارةلھا يحق صفة اعتبارية  ذاتشخصية 

وبالتالي تم التصويت من المساھمين أصحاب الشخصية االعتبارية الحاضرين باجتماع الجمعية 
 .العمومية على اختيار كافة أعضاء مجلس اإلدارة

ال تنطبق حيث لم يتقدم أي من اعضاء المجلس بطلب كتابي لرئيس ): ب(المادة السادسة عشر فقرة  - ٥
م وكانت كل االجتماعات عادية بدعوة من رئيس ٢٠١٣المجلس بعقد اجتماع طارئ طوال عام 

 .المجلس
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  : وقواعد التسجيل واإلدراج إقرار مجلس اإلدارة حسب متطلبات نظام الحوكمة-٧١

حيث أن قواعد التسجيل واإلدراج والئحة حوكمة الشركات التي أصدرتھما ھيئة السوق المالية 
نوي لمجلس اإلدارة عن جميع البنود المطلوبة وفقاً يؤكدان على ضرورة اإلفصاح في التقرير الس
تتم اإلشارة إلى وفي حال عدم انطباق أي من فقراته . لنموذج التقرير السنوي المعد من قبل الھيئة

  .ذلك أسباب) ٨(صاح فمع التوضيح في نموذج اإل ذلك في ھذا التقرير
يقر بأن المواضيع التالية ال ) السعودية بدجت(ت بناء عليه فإن مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصال

  .ما قامت الشركة بتطبيقھا ىعنھا مت باإلفصاحتنطبق على الشركة ويلتزم المجلس 
قة أو أي توقعات معلنة يلية عن نتائج السنة السابشغليست ھناك أية فروقات جوھرية في النتائج الت -١

  .تائج الماليه وأسباب الزيادة في اإليرادات واألرباحوقد تم االفصاح بھذا التقرير عن الن من الشركة
ال يوجد أي اختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن  -٢

 .يم القوائم المالية للشركةيمراجعة وتق
دھم القصر كبار التنفيذيين وأزواجھم وأواللال توجد أي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود  -٣

وقد تم توضيح حركة األسھم المملوكة ألعضاء أو أي شركة تابعة  في أسھم أو أدوات دين الشركة
واألسھم التي لھم مصلحة فيھا كذلك ما يملكه عضو مجلس م ٢٠١٣مجلس اإلدارة خالل عام 

ً تم توضيح حركة األسھم لألشخاص من غي اإلدارة من نسبة في إحدى الشركات التابعة ر وأيضا
 .%٥تھم عن كيأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين الذين زادت نسبة مل

لم يتم إبرام عقود أو اعمال بين الشركة أو إحدى شركاتھا التابعة أو الزميلة وبين الرئيس التنفيذي  -٤
 .أو المدير المالي للشركة أو ألي شخص ذي عالقة بأي منھم

 فيھا وكبار المساھمينأوكبار التنفيذيين أء مجلس اإلدارة عضاأوألم يتم إبرام اية عقود بين الشركة  -٥
 . وبين شركاتھا التابعة أو الزميلة

أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق وأي أوراق مالية تعاقدية  ليست ھناك أدوات دين قابلة للتحويل -٦
 .م٢٠١٣مشابھه أصدرتھا أو منحتھا الشركة خالل عام 

 أو أوراق مالية تعاقدية أوة للتحويل بموجب أدوات دين قابل ليست ھناك أي حقوق تحويل أو اكتتاب -٧
 .م٢٠١٣مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابھه أصدرتھا الشركة أو منحتھا خالل عام 

دين قابلة  ي أدواتشركاتھا التابعة ألمن جانب الشركة أو أي من  لم يتم استرداد اوشراء أو الغاء -٨
  .لية مدرجةلالسترداد ولم يتم شراء أية أوراق ما

 .م٢٠١٣ال يوجد أي اتفاق تنازل بموجبه أحد مساھمي الشركة عن أي حقوق في األرباح لعام  -٩
لم يتم عقد أي اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي  - ١٠

  قام بالتنازل عن باستثناء رئيس مجلس اإلدارة الذي  أو في أي من شركاتھا التابعة راتب أو عوض
دعم صندوق التكافل االجتماعي المخصص  لصالحلایر ) ٩٣٦،٠٠٠(بمبلغ  جزء من مكافأته
 .موظفي الشركةل للحاالت اإلنسانية

ً من  - ١١ لم تقدم الشركة اي قرض ألي من أعضاء مجلس اإلدارة ولم تضمن أي قرض يبرمه أيا
 .األعضاء مع الغير

على قروض من أي جھة خالل عام  حصلتوأو تورق أمرابحة لم تبرم الشركات التابعة أية عقود  - ١٢
 .م٢٠١٣

 .أعضاء مجلس اإلدارة ليست لھم عضوية بمجالس إدارة شركات مساھمة أخرى - ١٣
 .لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية - ١٤
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قبل نھاية الفترة المعين ال توجد توصية من قبل مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني للشركة  - ١٥
 .م٢٠١٥- ٦-٢٠من أجلھا والتي تنتھي في 

  :وطبقاً لقواعد التسجيل واإلدراج يقر المجلس بما يلي - ١٦
 .أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح - ١
  .ونفذ بفاعليةأن نظام الرقابة الداخلية قد أعد على أسس سليمة  - ٢
 . ة نشاطھاأنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصل - ٣

 
  :البرامج التي أنشأتھا الشركة لصالح موظفيھا  -١٨

م قامت الشركة وبناًء على اقتراح رئيس مجلس اإلدارة حينھا بإنشاء صندوق ٢٠٠٧في نھاية عام 
التكافل االجتماعي لمساعدة الحاالت اإلنسانية للموظفين وقد قام رئيس مجلس اإلدارة بدعم ھذا 

لایر تم استقطاعھا من مكافآته الشھرية من نفس )  ٩٣٦،٠٠٠( بمبلغ م٢٠١٣وق طوال عام الصند
م من ٢٠١٣العام وبالفعل تم مساندة العديد من الحاالت الخاصة من موظفي الشركة خالل عام 

  . المبالغ المودعة بصندوق التكافل االجتماعي
  

وتوصيات  ٤١٢٠جديد خطط  الموازنة التقديرية وخطة العام المالي الأھم قرارات المجلس و -٩١
  مجلس اإلدارة للجمعية العمومية

أوصى مجلس اإلدارة للجمعية العامة غير العادية في اجتماعھا القادم باستخدام بند األرباح المبقاة 
مليون لایر  ٤٠٦٫٦إلى   مليون لایر ٣٠٥م في زيادة رأس المال من  ٢٠١٣بميزانية الشركة لعام 

رباح عن أكما أوصى بتوزيع أسھم  ٣ ع سھم منحة مجاني لكلمجانية بواقعن طريق منح أسھم 
استه التوسعية يبدء المجلس فعليا في تنفيذ سكما  لایر للسھم الواحد ٢٫٢٥م بواقع ٢٠١٣العام المالي 

 ً ً وخارجيا المساھمة في إنشاء شركة تخدم مجال النقل بللشركة من خالل استثمارات الشركة داخليا
على الطرق البرية بأجر عالوة على خدمات الشحن وإدارة المخازن تمھيداً الثقيل ونقل البضائع 

للبدء في تنفيذ فعاليات الخدمات اللوجيستية على أرض الواقع داخل المملكة العربية السعودية من 
خالل توقيع ھذه الشركة التابعة لمذكرة تفاھم مع شركة بارولورلد العالمية إلنشاء شركة متخصصة 

كما بدأت الشركة باستثمارتھا الخارجية من داخل المملكة العربية السعودية من النشاط  بھذا النوع
من شركة ترانزليس الھندية القابضة المحدودة والتي تعمل %) ٣٢٫٧٥(المساھمة بنسبة خالل 

وقد تم سرد تفاصيل ھذه االستثمارات كل في محله بھذا (بمجال التأجير طويل األجل بالھند 
لتلبية احتياجات  ما أوصى المجلس بضرورة زيادة اسطول الشركة من السيارات الحديثةك )التقرير

بعد فترة من الحظر خالل السنوات الماضية وذلك بعد أن تم دراسة السوق  العمالء المختلفة
بالسوق السعودي بجانب السيارات اليابانيه  ة الصنعواكتشاف مدى قابلية العميل للسيارات الكوري

سطول الشركة بالسيارات الكورية الصنع أأثبت نجاحه وبالتالي من الممكن أن يتم تدعيم وھو ما 
عالوة على ما تم تطبيقه بداية من عام  ھذا إلى جانب اسطول الشركة من السيارات األخرى

التشديد على موظفي المواقع بالحرص التام على استيفاء كافة االستمرار في م من ضرورة ٢٠٠٩
ً الحق في تأجير سيارة مع بيانات العم لعقود الموحدة التي ا نفيذتمتابعة يل والتي تتيح له نظاميا

تبرمھا الشركة مع الشركات الراغبة في التأجير طويل األجل حتى تحتفظ الشركة بحقوقھا تجاه أي 
  .طرف قد يرغب في عدم االستمرار في تنفيذ تعاقده
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باستغالل بند م طبقاً لھذه التوصيات ٢٠١٤ام المالي الجديد تم وضع خطة الموازنة التقديرية للعوقد 
األرباح المبقاة بقائمة الدخل لزيادة رأسمال الشركة واالستمرار في البحث عن الفرص االستثمارية 
سواء داخل أو خارج المملكة مع ترقب نتائج االستثمارات الحالية ومدى جدواھا وفعاليتھا على 

 لمزيد من الخطوات التوسعية التي تتيح للشركة استيعاب فرص استثمارية إيرادات الشركة واتخاذ ا
   .أخرى إن توفرت

وكما اشار رئيس مجلس اإلدارة بكلمته بمستھل ھذا التقرير فأن الشركة تواجه تحديات رئيسية 
 حوم وقد تم وضع األسس والخطط الرئيسة لمواجھة ھذه التحديات وھي على الن٢٠١٤خالل عام 

  التالي
 :التطوير

تطوير األداء بما يتناسب و يستوعب حجم االستثمارت الخارجية أو الداخلية التي تم تنفيذھا أو تلك  
  .المقبلة عليھا الشركة

 : الجذور الراسخة
ضرورة تجھيز وإعداد الشركة التابعة شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة بكافة اإلمكانيات 

من أجلھا وبخاصة النشاط الذي تم إضافته وھو إدارة وتشغيل  لمواكبة األنشطة التي أنشئت
  .المستودعات من أجل المساھمة في شركة الخدمات اللوجيستية

 : التغيرات
العمل على مواكبة التغيرات التي تحدث في مجال تأجير السيارات داخل السوق السعودي من خالل 

لى تحديث أسطول الشركة بما يتالئم ويتناسب تلبية رغبة العمالء المتغيرة من وقت آلخر والعمل ع
  .مع رغبات السوق

مو ويعتقد مجلس اإلدارة أنه طبقا للتقديرات والدراسات المالية أن الشركة ستحفاظ على معدالت الن
م كما أنھا بانتظار زيادة ھذه المعدالت كنتيجة لعوائد استثمارتھا سواء ٢٠١٤في األرباح خالل عام 

  .ملكةخارج أو داخل الم

  المخاطر-٢٠
  :وقد تم تحديد المخاطر التي من الممكن أن تواجه الشركة خالل العام القادم في العناصر التالية

خاصة بالدول التي تعتمد الشركة بنسبة  رتفاع سعر بعض العمالت األجنبية أمام اللایر السعوديا - ١
يؤدي إلى قد مما  )ية الصنعكالسيارات اليابان(كبيرة على أسطولھا من السيارات المصنعة فيھا 

 .زيادة في التكلفة 
ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات وزيادة تكلفة أعمال الصيانة قد يؤديا إلى زيادة المصاريف  - ٢

 .التشغيلية
 أنقد يخفض من إيرادات الشركة حيث مما بيع السيارات المستعملة  أسعارانخفاض مراقبة امكانية  - ٣

 .بجانب التأجير قصير وطويل األجل في إيراداتھا الشركة تعتمد على ھذا البند
عدم التزام بعض من مستأجري السيارات بسداد القيم اإليجارية مما قد يؤدي إلى انخفاض عائد  - ٤

 وقد  ويزيد من مستحقات الشركة لدى الغير وكذلك الطويل األجلإيرادات التأجير قصير األجل 
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كبيرة من الذمم المدينة أثر سلبي كبير على نتائج  يكون لعدم تمكن الشركة من تحصيل مبالغ
 .عملياتھا

ارتفاع أسعار العقارات بالمملكة قد يؤدي إلى زيادة في تكلفة اإليرادات نتيجة ارتفاع القيمة  - ٥
 .اإليجارية لمواقع تأجير السيارات

وع ومواقع عبر افتتاح فر أنشطتھا الرئيسةارتباط نمو الشركة بقدرتھا على زيادة إيرادتھا من  - ٦
تقوم الشركة بالعديد من األنشطة مثل التخطيط وانتقاء المواقع جديده لتأجير السيارات ولتحقيق ذلك 

والمفاضلة بين اسعار تأجير المواقع وتجھيز المواقع الجديدة وربطھا بنظام الشركة اآللي حتى يتم 
اح في تحقيق معدالت النمو ربط نتائج الموقع بالمقر الرئيسي الذي يتبع له وبالتالي فإن النج
 .المستھدفة ترتبط بشكل كبير على القدرة على القيام بكل ھذه األنشطة

نشاط الشركة يعتمد ويرتبط بكفاءة وقدرة العنصر البشري واأليدي العاملة بھا خاصة في مجال  - ٧
كتسب صيانة السيارات والتي تعكس مدى جودة الخدمة التي تقدمھا الشركة لعمالئھا ومن خالله ت

ثقة العميل وبالتالي تستطيع تحقيق أھدافھا وعليه فإن عدم استقطاب الكفاءات اإلدارية والمھارات 
 .قد يؤثر حتما على أھداف الشركة ومعدالت نموھا العالية الفنية

اتجاه الشركة لالستثمارات الخارجية قد يواجھه بعض المخاطر من أوضاع وظروف البالد التي يتم  - ٨
 أوحتى تقلبات سعر عملة للبلد محل االستثمارات ا مثل الحالة االقتصادية أو السياسيةاالستثمار فيھ

 .السعودي ھذا البلد مقارنة باللایر
لي قد تتعرض اإليرادات للتذبذب في بعض األوقات من اتأثر إيرادات الشركة بتوقيت المواسم وبالت - ٩

 .فترة ألخرى خالل السنة الواحدة
تھا ولكن تدار اقدرة الشركة على توفير األموال الالزمة للوفاء بالتزاممخاطر السيولة وھي عدم  -١٠

واالحتفاظ بمجموعة عالقات جيدة مع البنوك  ھامخاطر السيولة بمراقبتھا بانتظام للتأكد من توافر
 .والعمل دائماً على ضمان توافر بند النقد بقوائم التدفقات النقدية بالشركة

 
  :إلدارةتوصيات مجلس اقرارات و  -٢١

  :ما يلي لقادمفي اجتماعھا ا ارة أن يوصي للجمعية العمومية ويسر مجلس اإلد
  .م٣١/١٢/٢٠١٣الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتھية في  )١
 .م وقائمة الدخل عن نفس الفترة٣١/١٢/٢٠١٣الموافقة على الميزانية العمومية للشركة كما في  )٢
لایر للسھم الواحد وھو ما  ٢٫٢٥ واقعم ب٢٠١٣اح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح عن العام المالي المصادقة على اقتر )٣

 .من صافي األرباح% ٤٦ ويمثلللسھم  االسميةمن القيمة % ٢٢٫٥ يمثل نسبة
الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتھية  )٤

 .م٣١/١٢/٢٠١٣في 
لمراجعة  قبل لجنة المراجعةاختيار مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين من  )٥

 .م٢٠١٤حسابات الشركة الربع سنوية والختامية للعام المالي 
 .طراف ذوي العالقة والتصريح باستمرارھاعرض العقود المبرمة مع األ )٦
 مليون ١٠١٫٦عدد مليون لایر بمنح ٣٠٥ مليون لایر بدال من ٤٠٦٫٦ زيادة رأسمال الشركة إلى )٧

من رأس المال الحالي  %)٣٣٫٣(ة أسھم مصدرة بما يمثل نسب ثالثة بواقع سھم لكل سھم مجاني
على أن يتم تمويل ھذه الزيادة من بند األرباح المبقاة بقوائم الشركة المالية للفترة المنتھية   للشركة

 .م٣١/١٢/٢٠١٣في 
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  عيةالمسؤلية االجتما  -٢٢

ة أن خدمة المجتمع السعودي من خالل برامجھا في مجال المسؤلية ديتؤمن شركة بدجت السعو
  .ماعية ھو أحد الثوابت التي قامت عليھا منذ التأسيساالجت
والحمالت لمساعدة الفئات التي تحتاج إلى الدعم  راتقد أطلقت بدجت السعودية العديد من المبادو

ساعدوا االيتام وذوي االحتياجات (ومن أھم ھذه الحمالت مبادرة والمساعدة بالمجتمع السعودي 
  :وتم تنفيذ البرامج التالية) الخاصة واعطوھم سبب ليبتسموا

لتبرع بلایر واحد من قيمة كل عقد تأجير سيارة خالل ھذا الشھر لاطالق حملة خالل شھر رمضان 
  .ت الخاصة واأليتاملصالح الجمعيات الخيرية واألھلية التي ترعى ذوي االحتياجا

تشجيع عمالء الشركة بالتبرع للمؤسسات التي تعمل على رعاية األيتام وذوي االحتياجات الخاصة 
التي تحمل شعار الشركة ) إلخ...ات بعكاألقالم أو الق(من خالل عرض بعض المنتجات الرمزية 

ريفھم بأنه يتم توجيه وعرضھا بمواقع التأجير وحث العمالء على شراء ھذه المنتجات من خالل تع
  .من قيمتھا للتبرع لھذه المؤسسات%) ٥٠(
  
  
  
  

  وهللا الموفق
  
  

  
  

  الشركة المتحدة الدولية للمواصالتمجلس إدارة   
  بـــــــدجت الســـعوديـــــــة                                                


