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 الرؤية

 أن نكون الرّواد في مجال الخدمات اللوجستية في املنطقة

 الرسالة

ه الصناعة من خالل خدمات لوجستية آمنة نعمل على كسب ثقة عمالئنا وموظفينا وحملة األسهم عن طريق وضع معاير جديدة في هذ

 وصديقة للبيئة وتوفر في التكلفة والوقت

 

 قيمنا الجوهرية

نؤمن أن السمعة هي أمر أساس ي للنجاح فنحن نلتزم باإلخالص والنزاهة في العالقات مع مساهمينا وعمالئنا، وندرك أن الثقة  الثقة واألمانة

نفتخر بتقديم افضل نوعية عمل في كل مرة للحصول على أعلى مستويات   الكفاءة والجودةية، ال تقدر بثمن فيجب علينا مراعاتها بعنا

ي اآلداء في التنفيذ والدقة ف، التميز والسرعة الخدمة فإن عمالئنا يضعون ثقتهم فينا إلنجاح أعمالهم لذا نسعى جاهدين لتقديم األفضل

ندرك بان الحاجة إلى العمل بشكل متجانس مع كل ما يخص  العمل بروح الفريق، هو ما يميزنا في تقديم خدماتنا وكسب إرضاء عمالئنا

الشركة ومن خالل العمل بروح الفريق يتجلى التالحم بين اإلدارة واالقسام وبين العاملين ورؤسائهم، وشركتنا استطاعت أن تجعل موظفيها 

تفاعل اإليجابي ألن )يد هللا مع الجماعة( وأيضا تشجع التنافس الشريف يعملون بروح الفريق الواحد، وتبث فيهم روح  املحبة والنظام وال

 واألبداع وتستفيد من اقتراحاتهم ونصغي إلي طلباتهم ونلبي احتياجاتهم

وإن هذه القيم الجوهرية تقودنا في تنفيذ أعمالنا وقد كانت صياغة ثقافة وبينة العمل في شركة مبرد، االمر الذي ساهم في تحقيق 

 ت الشركة املتعددة واالرتقاء بمستوى األداء واالبداع واإلجادة في مجال العمل.نجاحا

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

 

 

 

 

 التقرير السنوي 

 م(3102هـ )1434/1435

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

 

 الـســادة الكــــرام / مســاهمين الشــركــة السعـوديــة للـنقـل واالستثمار )مبــــرد(

 ،،،السالم عليكم ورحمة هلل وبركاته

ية للعام ائم املاليسعدنا ويشرفنا نحن أعضاء مجلس أدارة الشركة أن نطلع مساهمين الشركة األعزاء على تقرير مجلس اإلدارة الثالث والعشرون مشفوعا بالقو 

ل لذي يسلط الضوء على إنجازاتنا خالم، والذي يتزامن مع مرور ثالثين عام من تأسيس الشركة و الذي يشمل استعراضا آلداء الشركة التشغيلي واملالي، وا3102

والتوسع في  ة النموالعام املالي في قطاع النقل، وكذلك قوائم الدخل والتدفق النقدي والتغيرات في حقوق املساهمين، ونحن نستقبل عامنا الجديد ملواصلة خط

يق عل املساهمين وثقة عمالئنا سائلين املولى عز وجل أن يكلل جھودنا بالتوفقطاع النقل واالستثمار، وتحقيق أهدافنا مثمنين جهود جميع العاملين في )مبرد( وتفا

 والنجاح.

 مجلس اإلدارة

 

 اوال

 النشاط الرئيس ي للشركة وإسهامه في النتائج

د )شركة ذات مسئولية مبر -م باسم الشركة السعودية للنقل املبرد املحدودة0891هـ املوافق 0111تأسست الشركة السعودية للنقل واالستثمار )مبرد( في عام 

م تمت املوافقة على تحول 5/5/0880هـ املوافق 30/01/0100( بتاريخ 968ثمانون مليون ريال وبموجب قرار وزير التجارة رقم ) 91،111،111محدودة( براس مال 

م البري ومدرجة في سوق األسهالسعودية للنقل تسمى الشركة  عامه الشركة السعودية للنقل املبرد)مبرد( من شركة ذات مسئولية محدودة الى شركة مساهمة

م بعد موافقة جمعية 3119مبرد وذلك عام  -مسمى الشركة من الشركة السعودية للنقل البري الى الشركة السعودية للنقل واالستثمار  السعودي. وبعد ذلك تغيير

ثمانية عشر مليون  09،111،111مائه وثمانون مليون ريال موزعه على  091،111،111املساهمين الغير عادية وإقرار وزارة التجارة على ذلك و براس مال وقدرة  

 .93/0281وقد تم تسجيل العالمة التجارية لدى وزارة التجارة برقم  سهم

  101000118511والشركة تملك ترخيص من وزارة النقل للممارسة نشاط نقل البضائع واملهمات بأجر على الطرق البرية باململكة برقم 

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

ها املختلفة سعودية ومناطقنقل وترحيل ومناولة البضائع واملواد املختلفة بما في ذلك املواد املبردة والسائلة والصلبة والغازية داخل وخارج اململكة العربية ال

جوية وذلك عن طريق البر والبحر والجو ولها حق شراء وتأجير واستئجار الطائرات والسفن والسيارات واملقطورات واآلالت واملعدات، وموانيها البرية والبحرية وال

ات واملعادن وهر نقل املجنقل وتخزين البترول واملواد البترولية والبتروكيماوية، نقل البيانات واملعلومات والتخزين اإللكتروني واألرشفة وكل ما يتعلق بهما، 

ي وبيعها ء وتخطيط األراض واألموال، شراء وبيع األراض ي وإقامة مباني عليها، واستثمار هذه املباني بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة، صيانة وتطوير العقار ،شرا

ن التبريد، اقامة وادارة وتشغيل املشاريع التجارية ملصلحة الشركة، بناء املستودعات وتشغيلها وانشاء املخزونات االستراتيجية، انشاء وادارة وتأجير مخاز 

وكذلك توزيع  نشطتهاوالصناعية، اقامة وادارة وتشغيل الفنادق والشقق املفروشة واملستشفيات، القيام بأعمال الوكاالت التجارية املتعلقة بأغراض الشركة وأ

 البري، اجراء البحوث والدارسات والتطوير الفني واالداري فيما يخدم الشركة. وتصنيع وصيانة املعدات واآلالت واالجهزة واملواد ذات الصلة بالنقل

 ناتج عن نشاط النقل البري للبضائع واملهمات فقط. م 3102العاممع مالحظه أن الدخل من األعمال الرئيسية لهذا 
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 ثانيا

 -الخطط والقرارات والتوقعات املستقبلية ألعمال الشركة واملخاطر التي تواجهها :

 طط والتوقعات املستقبليةالخ

ي بالبيع وبيع األراض ي وإقامة مباني عليها واستثمار هذه املبان الغيار، وشراءقطع  واالتجار في والخدمات الفنية والنقل السريعيتمثل نشاط الشركة في النقل البري 

 أو اإليجار لصالح الشركة،

شراء و تجارية والصناعية، وكذلك إقامة وإدارة وتشغيل الفنادق والشقق املفروشة واملستشفيات، وصيانة وتطوير العقار، وإقامة وإدارة وتشغيل املشاريع ال

 األراض ي وبيعها ملصلحة الشركة. وتخطيط

تمثلة حيث ارتفعت مبيعات الشركة وامل 3102بتنويع مصادر الدخل بتحقيق مكاسب كبيرة خالل العام  3103ساهمت خطة الشركة والتي بداتها الشركة في عام 

 بالرغم من املنافسة الكبيرة واملعوقات التي واجهها القطاع. 3103مليون ريال في عام  11.90مليون ريال مقارنة بـ  16.18لتبلغ  %3.95بقطاع النقل بنسبة 

اح توزيعات من استثمارات في اوراق ، كما بلغت ارب3102مليون ريال خالل عام  32.13وسجلت الشركة أرباح محققة من بيع استثمارات في أوراق مالية بقيمة 

، وانعكس ذلك التنويع الى تحقيق الشركة 3102مليون ريال من بيع ممتلكات ومعدات خالل العام  88.05الى تحقيق أرباح بقيمة  باإلضافةمليون ريال،  0.10مالية 

 مليون ريال. 98.61بلغت  3102صافي ارباح خالل عام 

عرض  يفيما يلو الفترة املقبلة،  املتاحة خاللالفرص  باستغاللتنويع مصادر الدخل في االنشطة الرئيسية لها بتحقيق مكاسب أن الشركة تسعى جاهدة من خالل 

 للقطاعات التي يدخل نشاط الشركة تحتها: 3102لبعض االحصاءات العامة خالل عام 

 :قطاع النقل 

 يلعبه وما والدولي املحلي على النطاقين والبضائع الركاب نقل حركة من تأمين يوفره ملا الوطني ادلالقتص جدا القطاعات الهامة من واملواصالت النقل قطاع يعتبر

 في دور رائد من

من الناتج املحلي  %8.5األخرى، يساهم قطاع النقل والتخزين واالتصاالت بما نسبته  والخدمية اإلنتاجية الخدمات للقطاعات وتقديم االقتصاد حركة دفع

 بحسب االحصاءات الرسمية. 3102الثابتة في اململكة عام  األسعارباالجمالي "

ويوضح الرسم البياني التالي تطوير  3103عن عام  %8.31مليار ريال محقق نمو بنسبة  060.8الثابتة"  باألسعار"  3102حيث بلغ الناتج املحلي للقطاع في عام 

 حجم القطاع ومعدالت النمو خالل الثالث سنوات املاضية:
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 املصدر مصلحة االحصاءات العامة 

 بمعنى أن ارتفاع مبيعات الشركة كان أعلى من ارتفاع القطاع. 3103مقارنة بعام  3102خالل عام  %3.6كما سجل الرقم القياس ي لقطاع النقل ارتفاع بنسبة 

طورات التي تطرا عليه في داخل اململكة بإضافة مشروع سكة الشك أن القطاع يمر بتغيرات كبيرة ومتسارعة من حيث حجم االستثمار بهذا القطاع وكذلك الت

هذا القطاع  في الحديد وكذلك التغيرات االخرى من حيث ترتيب سوق العمل ولكن الشركة تعتمد بشكل كبير على عقودها مع عدد من العمالء الذين يشكلون ثقل

 في جانب الطلب.

ركزها املالي وزيادة حصتها السوقية في قطاع النقل واالستثمار وتلبية متطلبات عمالئها بمختلف شرائحها وعليه فانه تهدف استراتيجية وخطط الشركة لتقوية م

تم خالل عام  حيثوتحقيق عوائد مناسبة ملساهميها من خالل التحسين والتطوير املستمر لخدماتها والتوسع في اعمالها وزيادة اسطولها والتنوع في انشطتها 

شاحنه منها  85( مليون ريال وبتمويل من موارد الشركة الذاتية وتم استالم عدد 15.8م بقيمة )3102شاحنة من نوع افيكو موديل  051دد م اقرار شراء ع3102

 م3101( مقطورة ويتوقع استالم املتبقي منها خالل عام 66كم تم استالم عدد )

حقيق أكبر عائد ممكن كذلك تم توقيع عدد من العقود مع شركات كبرى في مجال النقل البري املراجعة الدورية لعقود العمالء لتحسين األسعار وشروط األتمان لت

 م3100وتم تدشين عدد من الخطوط الجديدة ملواجهه التأثر الذي اصاب نشاط النقل من االحداث التي تمر بها البالد العربية منذ عام 

من شركة  ERP بط ادارات الشركة وفروعها بأحدث البرامج االلكترونية )ادارة موارد الشركة(كم تم تحديث برامج الشركة االلكترونية والتي تهدف الى ر 

االستغالل االمثل االنتاجية و مايكروسوفت للمتابعة والرقابة الفعالة لتقليل الهدر في اوقات العمل واالنتقال الى النظام االلكتروني الحديث والذي يهدف الى زيادة 

 م3101كة البشرية والشاحنات واآلالت واملقرر االنتهاء منه خالل النصف األول من عام واالكمل ملوارد الشر 

تطوير إجراءات وأساليب تشغيل األسطول وذلك باعتماد نظام متابعة الشاحنات لرفع الكفاءة التشغيلية للسائق  GPRS ,وايضا تم العمل بأجهزة تتبع الشاحنات 

 م3101الحموالت الفارغة واالوقات الضائعة في الرحالت وجاري اكمال تغطية جميع وحدات اسطول الشركة خالل العام  والحد من الوقت الضائع وتقليل نسبة

لقدد ثماري و وكما تم دراسة عدد من العروض لتطوير وفتح أفاق جديدة ألرض الشركة الواقعة بحي القادسية شرق مدينة الرياض بحيث تعود بأكبر عائد است

 م.3101ت في االمر الى الربع الثاني من العام املالي تقرر تأجيل الب

ثبيته في يداني لتوكذلك دعم التوجه الوطني للمملكة العربية السعودية بالتواصل مع وزارة العمل لتدريب الشباب السعودي واختيار من يرغب منهم العمل امل

ودي وتم تدريبهم وتأهيلهم للمساهمة في تقديم خدمة متميزة والحصول على رضا موظف سع 81وظيفة دائمة لخدمة وطنه ومواطنيه فقد تم توظيف اكثر من 

 عمالئنا وال يزال خطط االحالل والتوظيف مستمرة في الشركة.

مل فيما بينها وبين م حيث انها تلتزم باألنظمة واللوائح املنظمة للع3102كما ان الشركة وهلل الحمد لم تتأثر من الحمالت التصحيحية التي حدث في منتصف العام 

 موظفيها.

 :قطاع العقار 

وجه كبير وخصوصا في القطاع بشكل عام و قطاع املساكن ب اهتماميشهد القطاع العقاري في اململكة طفرة كبيرة في كافة املجاالت حيث تولي الحكومة السعودية 

 هذه وتأتيخاص 

م املستمر لصندوق التنمية العقارية والدور امللحوظ لوزارة االسكان هذا في جانب وكذلك أقرار ا لطفرة نتيجة االنفاق الكبير على البنية التحتية وكذلك الدع

 الالئحة التنفيذية للرهن العقاري الصادر من مؤسسة النقد.

 املنصرم، وكذلك بلغ التمويل العقاري مليار ريال خالل العام  251لقد سجلت قيمة التداوالت العقارية في اململكة بحسب البيانات الصادرة من وزارة العدل حوالي 

، الشك ان هذه %32.5أي بنمو  3103مليار ريال لنفس الفترة من عام  21.8مقارنة بـ  3102مليار ريال في نهاية الربع الثالث من عام  12.0املمنوح من املصارف 

 االرقام

 تعطي داللة واضحة على الحجم الكبير للسوق العقاري في اململكة.
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مليار ريال في عام  80.8الثابتة" ويشهد نمو متسارع حيث بلغ  باألسعارمن الناتج املحلي االجمالي " %8.3ير بالذكر ان قطاع ملكية املساكن يساهم بنسبة الجدو 

اري في اململكة خالل الثالث ويوضح الجدول التالي بعض االحصاءات املتعلقة بالقطاع العق %9.6وبنمو  3103مليار ريال في نهاية عام  91.1مقارنة ب  3102

 سنوات املاضية:

 3102 3103 3100 االرقام باملليار

 090.3 083.9 058.8 الناتج املحلي لقطاع خدمات املال والتامين والعقار "باالسعار الثابتة"

 1.96 9.18 3.19 النمو %

 01.3 01.0 02.9 املساهمة بالناتج املحلي االجمالي %

 80.8 91.1 85.1 ملكية املساكن -

 9.61 03.58 3.91 النمو %

 8.3 6.8 6.5 املساهمة بالناتج املحلي االجمالي %

 املصدر مصلحة االحصاءات العامة 

ريال بتحقيق مليون  95ألف متر مربع وبمبلغ  311طريق الحرمين( بمساحة إجمالية تقدر بـ  -ولقد ساهم بيع أرض الشركة الزراعية الواقعة باملنطقة الغربية بجدة )بحرة 

 مليون ريال. 88.9 بمبلغأرباح صافية من عملية البيع 

قبلية للشركة لخطط املستأن الشركة تنوي استخدام عائدات الصفقة في دعم االصول الثابتة للشركة باإلضافة إلى دعم العمليات االستثمارية والتشغيلية بما يخدم ا

 للشركة يعتبر أحد هذه الفرص، نصوص عليها في النظام األساس يامل أن القطاع العقاري الذي يعتبر من االنشطة وال شك

ألف متر مربع وقد أعلنت الشركة  61.3تقدر مساحتها بـ االستغالل األمثل ألرض الشركة الواقعة شرق منطقة الرياض حي القادسية والتي  ففي هذا الوقت تدرس الشركة

جيل البت في تأ تقرر  إدارة الشركة ان تقديم دراستها ألرض الشركة الواقعة بحي القادسية شرق مدينة الرياض إلى سابقا عن انتهاء شركة البيت الجميل للمقاوالت من

 م.3101العام املالي خالل االمر 

ي وظيفة امليداني لتثبيته فكذلك دعم التوجه الوطني للمملكة العربية السعودية بالتواصل مع وزارة العمل لتدريب الشباب السعودي واختيار من يرغب منهم العمل 

م وتم تدريبهم وتأهيلهم للمساهمة في تقديم خدمة متميزة والحصول على رضا 3102موظف سعودي خالل عام  81دائمة لخدمة وطنه ومواطنيه فقد تم توظيف اكثر من 

 عمالئنا وال يزال خطط االحالل والتوظيف مستمرة في الشركة.

م حيث انها تلتزم باألنظمة واللوائح املنظمة للعمل فيما بينها وبين 3102ثر من الحمالت التصحيحية التي حدث في منتصف العام كما ان الشركة وهلل الحمد لم تتأ

 موظفيها.

بما يخدم اتجاه  ة منهاتقييم مجموعة األراض ي اململوكة للشركة والعمل على االستفاد تم وفي إطار حرص اإلدارة على تنوع مصادر الدخل لألنشطة الرئيسية  للشركة فقد

من إعادة تصنيف بعض األراض ي املدرجة ض، وعلى ضوء ذلك فقد قرر مجلس اإلدارة بواعتباره من األنشطة التشغيلية للشركةاإلدارة في التوسع في النشاط العقاري 

 ترة القادمة.البيع والشراء واالستثمار املستمر لصالح الشركة في الف ليتناسب تصنيفها مع طبيعة استخدام تلك االراض ي في عمليات املمتلكات واملعدات الى مخزون أراض ي
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 املخاطر التي تواجه الشركة  .

م. وكذلك املخاطر 3100مخاطر النشاط : تخضع الشركة ملخاطر نشاط النقل الذي يتأثر باألحداث التي تمر بها املنطقة العربية منذ مطلع عام  .0

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

دث الطرق على عقود مع عدد من كبار العمالء الذين لهم ثقل في االقتصاد السعودي، إال أنه من املمكن أن تكون هناك مخاطر غير معلومة للشركة)حوا

امل على شافسة الشديدة في النشاط( في الوقت الحاضر قد تؤثر عليها في املستقبل، ولذلك وضعت الشركة سياسة ملوجه املخاطر املحتملة بالتأمين الواملن

 أسطول وممتلكات الشركة والتنوع في أنشطتها.

د يؤدي إلى تكبد الطرف األخر خسارة مالية ولذلك تحتفظ مخاطر االئتمان: تمثل مخاطر االئتمان عدم قدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته، مما ق .3

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

تقلبات في أسعار الفائدة في السوق بتاريخ القوائم املالية، مخاطر سعر الفائدة: تمثل املخاطر الناجمة عند تذبذب قيمة األدوات املالية نتيجة ال .2

 ليس لدى الشركة أوراق مالية تخضع ملخاطر سعر الفائدة.

عتبر مخاطر ت مخاطر السيولة: تمثل املخاطر التي تواجه الشركة في توفير األموال للوفاء بالتزاماتها املتعلقة باألدوات املالية، إن مخاطر السيولة .4

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

مخاطر تقلبات أسعار العمالت األجنبية: تمثل املخاطر الناجمة عند تذبذب قيمة األدوات املالية نتيجة التقلبات في أسعار صرف العمالت   .5

 بالري
ً
 ال السعودي فقط، لذا ال تواجه أي مخاطر تتعلق بتقلبات أسعار العمالت األجنبية.األجنبية. تتعامل الشركة حاليا
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 ثالثا

 أصول الشركة وخصومها ونتائج اعمالها في السنوات الخمس االخيرة

 -أ/ األصول والخصوم )بالريال( :

 م2009 م2010 م2011 م2012 م3102 البيان م

 35,082,875 40.463.819 30,270,485 26,366,997 066.146.146 املوجودات املتداولة 1

 74,225,617 59,263,361 51,610,462 61.540.150 06.222..35 األصول األخرى طويلة األجل 2

 108,108,668 97,443,426 94,613,643 99,991,944 011.426.221 األصول الثابتة 3

 217,417,160 0.2.021.616 176,494,590 186,899,992 3.2.311.110 (2+3+0إجمالي املوجودات  ) 4

 38,491,712 31,858,126 27,894,573 32.111.322 545.336..4 املطلوبات املتداولة 5

 10,365,427 33..2.142 3,729,727 3,832,371 5.435.2.3 املطلوبات األخرى  6

 48,857,139 25.216.141 31,624,300 30,832,604 21.601..54 (6+5إجمالي املطلوبات ) 7

 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 011.111.111 رأس املال 8

 27,776,111 27,776,111 27,776,111 27,776,111 21.653.1.5 احتياطي نظامي  9

 65,603,688 58,575,412 (61,108,733) (58,842,233) 6.312.151 )الخسائر ( األرباح املدورة   10

أرباح )خسائر( غير محققة من أوراق مالية  11

 متاحة للبيع

0.6.2.421 7,133,500 (1,797,088) (104,886,965) (104,819,778) 

 - - - - 611.111..0 توزيعات أرباح ومكافات مقترحة 03

 168,560,021 161,464,558 144,870,290 156,067,388 212..321.33 (03+00+01+.+1حقوق املساهمين ) 02

 217,417,160 197.170.606 176,494,590 186,899,992 3.2.311.110 (02+2إجمالي املطلوبات وحقوق املساهمين ) 14

 -ب:  النتائج املالية )بالريال( :

 م2009 م2010 م2011 م2012 م3102 البيان م

 51,944,096 45,194,878 42,236,595 44,818,983 46.1.1.012 إيرادات النشاط 1

 (44,361,290) (39,967,735) (40,006,710) (39,069,981) (43.510.620) تكاليف النشاط 2

 7,582,806 5,227,143 2,229,885 5,749,002 2.506.426 مجمل ربح النشاط 3

 (2,610,904) (2,778,379) (6,677,451) (5,017,604) (00.130.032) مصاريف عمومية وإدارية 4

 (1,148,079) (1,148,082) (574,051) 0 - يه مؤجلةاستنفاد نفقات إيراد 5

 3,823,823 1,300,682 (5,021,617) 731,398 (2.514.6.0) )الخسارة( الربح من األعمال الرئيسية 6

 2,161,549 (7,229,013) (113,576,011) 2,611,345 135.103... اإليرادات )الخسائر( األخرى )بالصافي( 7

 (791,396) (1,110,061) (1.086,517) (1,076,233) (01.356..2) الزكاة الشرعية 8

 5,193,976 (7,038,392) (119,684,145) 2,266,510 12.613.165 صافي  الربح )الخسارة(  9
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 رابعا

 ايرادات الشركة إلجماليتحليل جغرافي 

 

 

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

 

 م2012 م3102 بيانال م

 9,036,436 00.363.500 املنطقة الشرقية 0

 29,660,818 41..131..3 املنطقة الوسطى 3

 6,121,729 5.104.656 املنطقة الغربية 2

 44,818,983 46.1.1.012 اإلجـــمالــــي
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 خامسا

 اعلنتها الشركة التي توقعاتالابقة او عن نتائج السنة الس م3102لعام  جوهرية في النتائج التشغيليةالفروقات ال

 م عن نتائج السنة السابقة 3102الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية لعام 

 م2012  م2013 

 ريال سعودي  ريال سعودي 

 44,818,983  46.1.1.012 ايرادات النشاط

(43.510.620) تكلفة النشاط   (39,069,981) 

 5,749,002  2.506.426 مجمل ربح النشاط

(00.130.032) مصاريف ادارية وعمومية   (5,017,604) 

(2.514.6.0) )الخسارة( الربح من األعمال الرئيسية   731,398 

 1,364,050  0.403.455 توزيعات أرباح استثمارات في أوراق مالية

 ـــــــ  16..32.135 أرباح محققة من بيع استثمارات في أوراق مالية

ممتلكات ومعداتأرباح بيع   2..050.112  33.051 

(10.351) مصاريف تمويل  ــــ  

(0.101.466) مخصص تدني في قيمة ممتلكات ومعدات  ــــــ  

 مخصص ديون مشكوك

 )ديون معدومة( / إسترداد ، بالصافي

(0.03..646)  

(3.201.055)  

 2..022 

(.34.12) )مصاريف( إيرادات أخرى ، بالصافي   436103 

ربح السنه قبل الزكاة الشرعيةصافي   .0.531.230  3,342,743 

(01.356..2) الزكاة الشرعية   (1,076,233) 

 2,266,510  12.613.165 صافي ربح السنة بعد الزكاة الشرعية

 13.  4.12 نصيب السهم الواحد من صافي الربح

 -ومن خالل التحليل املالي يتضح لنا األتي :

 مقارنة مع الفترة املماثلة من العام السابق إلى: 3102صافي الربح خالل العام يعود سبب االرتفاع في  -

عن الفترة املماثلة من العام السابق بشكل رئيس ي الى تحقيق ربح من عائدات وبيع استثمارات في اوراق  3102يعود سبب ارتفاع صافي ربح العام  -

 مليون ريال. 88.9لى ارباح محققة من صفقة بيع االرض اململوكة للشركة بصافي ربح قدره باإلضافة ا 3102مليون ريال خالل العام  31.1مالية بلغ 

 عن نفس الفترة من العام السابق بشكل رئيس ي الى التالي: 3102ويعود سبب االنخفاض في اجمالي ربح العام  -

 السابق.عن الفترة املماثل من العام  3102زيادة تكلفة العمالة وخاصة السائقين خالل العام  -

 (IT Department) مثل ادارة تقنية املعلومات 3102اعادة هيكلة بعض ادارات الشركة وادخال ادارات جديدة تدعم عمليات التشغيل خالل العام  -

رات لك االداوادارة لتطوير االعمال بالتشغيل وادارة للتأمين جميعها لم يكن موجود خالل الفترة املماثلة من العام السابق. حيث سينعكس دور ت

 .باإليجاب خالل الفترات القادمة



 
14 

وقع ان تادراج سياسة حوافز للعاملين بالتشغيل والعمليات خالل الربع االخير من العام لم تكن موجودة بالربع املماثل من العام السابق والتي ي -

 تؤدي الى زيادة االيرادات خالل الفترات القادمة.

 05سنوات بدال من  01يحتسب اهالكها على  3102طول نظرا الن جميع الوحدات املستلمة خالل العام زيادة مصروفات االهالك لوحدات االس -

 سنة.

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

والتي بدورها ستعمل على النهوض  3102الشركة وجلب كوادر ذات كفاءة وذلك خالل العام اعادة هيكلة بعض االدارات املساندة واالدارة العليا ب -

 بالعمليات التشغيلية واالستثمارية بالشركة.

 وذلك في اطار تطوير ودعم الصورة العامة للشركة. 3102استئجار مبنى حديث ملقر االدارة العامة للشركة خالل العام  -

 املماثل من العام السابق. 3102مومية خالل العام زيادة املصاريف االدارية والع -

 سادسا

 السعودية للمحاسبين القانونيين الهيئةاختالف عن معايير املحاسبة الصادر من  أليايضاح 

 ايضاح ألي اختالف عن معايير املحاسبة الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

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

 الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين واملالئمة لظروف الشركة،

 سابعا

 تأسيسهااملحل الرئيس لعملياتها والدولة محل  اسم كل شركة تابعة وراس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس والدولة

 

 ال توجد شركات تابعة للشركة السعودية للنقل واالستثمار "مبرد".

 

 ثامنا

 تفاصيل االسهم واداوت الدين الصادرة لكل شركة تابعة

 

 ال توجد شركات تابعة للشركة السعودية للنقل واالستثمار "مبرد".
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 تاسعا

 االرباح سياسة الشركة في توزيع

 

 -( من النظام األساس ي للشركة توزع األرباح الصافية السنوية بعد خصم جميع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي: 40حسب املادة )

 حتياطي املذكور نصــــــــــف رأس( من األرباح الصــــــــــافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب مت  بل  اال %10يجنب ) (أ

 املال. كما يجوز للجمعية العامة تجنيب احتياطيات أخرى. 

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

( مائة ألف ريال كل ســــنة ويوزع 200,000( من الباقي ملكافأة أعضــــاء مجلس اإلدارة على أال يزيد ما يحصــــل عليه العضــــو عن )%5يخصــــص بعد ما تقدم ) (ج

 الباقي بعد ذلك على املساهمين كحصة إضافية. 

( ريال 0( ريال من األرباح على حملة الســـهم بما دعادل )01.111.111م لذلك يوصـــ ي مجلس إدارة الشـــركة بتوزيع )3102ونظًرا ألن الشـــركة حققت أرباح للعام 

 جلس اإلدارة على النحو التاليللسهم الواحد باإلضافة لتوزيعات مكافأت أعضاء م

  1266136165 صافي أرباح العام بعد الزكاة

  (5161436332) الخسائر املدورة

  31625.6143 األرباح بعد خصم الخسائر املدورة

  (361256.14) املحول إلي االحتياطي النظامي

  3561126151 األرباح بعد خصم االحتياطي النظامي

  (61116111.) من رأس املال لحملة األسهم % 5ة توزيع دفعة اولي بنسب

  (066116111) مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

  (61116111.) من رأس املال لحملة األسهم % 5توزيع دفعة ثانية بنسبة 

  (0.66116111) إجمالي التوزيعات املقترحة
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 عاشرا

لشركة ( ابلغوا اوأقرباءهم)عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين  ألشخاصيت تعود مصلحة في فئة االسهم ذات االحقية في التصو  أليوصف 

 ( من هذه القواعد واي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة املالية االخيرة45بتلك الحقوق بموجب املادة )

مجلس االدارة او كبار التنفيذيين وازواجهم والدهم  ألعضاءتعود  خاصة بالتصويت او أي ادوات دين بأولويةتتمتع  أسهمممتازة او  أسهمأي  دال توج

 نظام االسهم املمتازة وليس لها أدوات دين قابلة للتحول الى اسهم قال تطباشخاص من الغير حيث ان الشركة حاليا  أليالقصر او 
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 احدى عشر

وكبار  وادوات دين الشركة أسهمفي  وأقربائهممجلس ادارة الشركة وكبار التنفيذيين  ألعضاءتعود مصلحة واوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب  أليوصف 

 او ادوات دين الشركة او شركاتها التابعة: أسهمالتنفيذيين في 

الجداول ادناه مصلحة  توضح ازواجهم واوالدهم القصر فيمامجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين و  ألعضاءحقوق خيار او حقوق اكتتاب تعود  ال توجد

 لها بعةات تاشركوال توجد وادوات دين للشركة  أسهماعضاء مجلس ادارة الشركة وكبار التنفيذيين في 

 او ادوات دين الشركة او شركاتها التابعة أسهممجلس االدارة وازواجهم واوالدهم القصر في  ألعضاءمصلحة تعود  أليوصف  0

 وادوات دين الشركة أسهماالدارة في  جدول يوضح مصلحة اعضاء مجلس

 

 (0 ) م6/2/3102من مجلس االدارة بتاريخ: تهعضويانتهت 

 (3 ) م01/03/3102من مجلس االدارة بتاريخ: عضويتهانتهت 

 (2 ) م06/03/3102من مجلس االدارة بتاريخ: عضويتهانتهت 

 (1 ) م01/03/3102من مجلس االدارة بتاريخ: عضويتهانتهت 

 (5 ):م6/2/3102انضم الى مجلس االدارة بتاريخ 

 (6 ) م08/03/3102دارة بتاريخ:انضم الى مجلس اال 

 (8 ):م08/03/3102انضم الى مجلس االدارة بتاريخ 

 (9انض )م08/03/3102الى مجلس االدارة بتاريخ: م 

 

 االسم

 

 املنصب

 زوجة واألوالد القصر أسهم أعضاء مجلس اإلدارة   أسهم

 م3102نهاية عام  م2201بداية عام  م3102عام نهاية  م2201بداية عام 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

صاحب السمو امللكي األمير: عبد العزيز 

 آل سعود بن سعود بن نايف

 %1.0 011111 %1.0 21111 4.5 10.354 4.6 13.354 رئيس مجلس اإلدارة

 سمو األمير:سلطان بن خالد بن فيصل

 (0) بن تركي آل سعود

 -------- -------- -------- -------- -------- 0111 -------- 0111 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 -------- -------- -------- -------- -------- 0111 -------- صفر ارةعضو مجلس اإلد د. فواز بن عبد الستار العلمي

 -------- -------- -------- -------- -------- 0151 -------- 0151 عضو مجلس اإلدارة (3) د. إياد بن رشاد رضا

 -------- -------- -------- -------- -------- 0111 -------- 0111 عضو مجلس اإلدارة (2) م. حاتم بن حمد السحيباني

 -------- -------- -------- -------- -------- 0111 -------- 0111 عضو مجلس اإلدارة (4) أ. بشار بن خلف النصيري 

 -------- -------- -------- -------- -------- 5111 -------- 5111 عضو مجلس اإلدارة أ. ناصر بن سعيد الهاجري 

 -------- -------- -------- -------- -------- 0000 -------- 0000 عضو مجلس االدارة لد الشهيليأ. بدر بن خا

         عضو مجلس االدارة (5)سطام بن محمد الطيار

العضو الرئيس التنفيذي  (6)أ. نادر بن راشد الناصر

 املنتدب

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

 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- عضو مجلس االدارة (2)أ. فهد بن حمد املقبل

 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- عضو مجلس االدارة (1)زياد بن حمد الرقيب
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 او ادوات دين الشركة او أي من شركاتها التابعة: أسهموصف آلي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وازواجهم واوالدهم القصر في  3

 اداوت دين الشركة و أسهم في وأزواجهم وأوالدهم القصر يذيينجدول يوضح مصلحة كبار التنف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسم

 

 املنصب

 زوجة واألوالد القصر أسهم كبار التنفيذيين أسهم

 م3103نهاية عام  م2012بداية عام  م3103عام نهاية  م2012بداية عام 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- الرئيس التنفيذي ب العضو املنتد أ. نادر بن راشد الناصر

 مدير املوارد البشرية  أ. محمد بن صالح املزيد

أمين سر مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة  

 عنه

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

 محمد عبدالحميدمجدي أ. 

 رضوان

 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- املدير املالي

فواز بن احمد العراك 

 الشمري 

 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- مدير ادارة النقل البري 

 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- نية املعلوماتمدير تق ا عصمت رزومي
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 ثانيا عشر

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

 ال  دفعتها الشركة سدادا لقروض خالل السنة وفي حال عدم وجود قرض على الشركة عليها تقديم اقرار بذلكواي مب

 م2013لم تبرم الشركة أي قروض خالل العام املالي 

 ثالث عشر

درها او منحها املصدر خالل وصف لفئات واعداد أي ادوات دين قابلة للتحويل واي اوراق مالية تعاقدية او مذكرت حق اكتتاب او حقوق مشابهة اص

 السنة املالية مع ايضاح أي عوض حصل عليه املصدر مقابل ذلك

  م2013ل عام ال توجد  أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم وال أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة  أصدرتها أو منحتها الشركة خال

 رابع عشر

اب بموجب ادوات دين قابلة للتحويل او اوراق مالية تعاقدية او مذكرات حق اكتتاب او حقوق مشابهه اصدرتها او منحتها وصف الي حقوق تحويل او اكتت

 الشركة

ا و منحتهاليوجد حقوق تحويل او اكتتاب بموجب ادوات دين قابلة للتحويل او اوراق مالية تعاقدية او مذكرات حق اكتتاب او حقوق مشابهه اصدرتها ا

 خالل السنة املالية الشركة

 خامس عشر

درجة وراق املالية املوصف الي استرداد او شراء او الغاء من جانب الشركة الي ادوات دين قابلة لالسترداد وقيمة االوراق املالية املتبقية مع التميز بين اال 

 التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة

 و شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، وال توجد شركات تابعه للشركة. ال توجد أي أدوات استرداد أ
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 سادس عشر

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

 التالي: ر الحضو م وذلك حسب 3102العام املالي  ( اجتماع خالل00عقد مجلس ادارة الشركة )

 م3102املجلس خالل العام  تالجتماعاسجل حضور صاحب السمو امللكي رئيس املجلس والسادة أعضاء مجلس اإلدارة 

 (0 ):م6/2/3102انتهت عضويته من مجلس االدارة بتاريخ 

 (3 ):م6/2/3102انضم الى مجلس االدارة بتاريخ 

 (2 ):م01/03/3102انتهت عضويته من مجلس االدارة بتاريخ 

 (1 ):م01/03/3102انتهت عضويته من مجلس االدارة بتاريخ 

 األول  االسم       الجلسة

 م21/10/3102

 الثاني

 م34/13/3102

 الثالث

 م16/12/3102

 الرابع

 م31/12/3102

 الخامس

 م34/14/3102

 سادسال

 م02/15/3102

 السابع

 م15/00/3102

 الثامن

 م10/03/3102

 التاسع

 م02/03/3102

 العاشر

 م33/03/3102

 عشر إحدى

 م20/03/3102

عدد 

حضور 

 الجلسات

األمير عبدالعزيز 

بن سعود بن نايف 

 بن عبدالعزيز

           00 

األمير سلطان بن 

خالد بن 

 (0)فيصل

   3 باملجلس انتهت عضويته 

الدكتور فواز 

 العلمي

           00 

األستاذ ناصر 

 الهاجري 

           00 

األستاذ سطام 

 (2)الطيار

         1لم ينضم لعضوية املجلس في هذا االجتماعات

األستاذ بدر 

 الشهيلي

           01 

األستاذ بشار 

 (2)النصيري 

        1 انتهت عضويته باملجلس 

الدكتور اياد 

 (4)رضا

        1 انتهت عضويته باملجلس 

املهندس حاتم 

 (5)السحيباني

        1 انتهت عضويته باملجلس 

األستاذ فهد 

 (6)املقبل

   3 لم ينضم لعضوية املجلس في هذا االجتماعات 

األستاذ زياد 

 (2)الرقيب

   3 لم ينضم لعضوية املجلس في هذا االجتماعات 

األستاذ نادر 

 (1)الناصر

   3 لم ينضم لعضوية املجلس في هذا االجتماعات 
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 (5 ):م06/03/3102انتهت عضويته من مجلس االدارة بتاريخ 

 (6 ):م08/03/3102انضم الى مجلس االدارة بتاريخ 

 (8 ):م08/03/3102انضم الى مجلس االدارة بتاريخ 

 (9انض )م08/03/3102الى مجلس االدارة بتاريخ: م 

 رسابع عش

 وصف الي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة

 مساهم او فرد( كبار التنفيذيين اواليوجد اي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة )عضو مجلس االدارة او 

 

 ثامن عشر

ر لرئيس التنفيذي او املديمعلومات تتعلق باي اعمال او عقود تكون الشركة طرفا فيها وفيها او كانت فيها مصلحة الحد اعضاء مجلس ادارة الشركة او ا

 املالي او أي شخص ذي عالقة باي منهم

ي او أي دير املالاليوجد اي اعمال او عقود تكون الشركة طرفا فيها وفيها او كانت فيها مصلحة الحد اعضاء مجلس ادارة الشركة او الرئيس التنفيذي او امل

 شخص ذي عالقة باي منهم

 تاسع عشر

 اعضاء مجلس االدارة او كبار التنفيذيين عن أي راتب او تعويض أحداق تنازل بموجبة بيان الي ترتيبات او اتف

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

 عشرون

 ق في االرباحمساهمي الشركة عن أي حقو  أحدبيان الي ترتيبات او اتفاق تنازل بموجبة 

 مساهمي الشركة عن أي حقوق في االرباح أحداو اتفاقات تنازل يتم بموجبها  أي ترتيباتلم يتم عمل 
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 واحد وعشرون

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

 -/ الزكاة: أ

ا ألساس ت
ً
م سداد زكاة وقد ت االستحقاق،خضع الشركة ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل في اململكة العربية السعودية حيث يتم تسجيل مبل  الزكاة وفق

 م، من واقع اإلقرار الزكوي املقدم من قبل الشركة وحصلت الشركة على شهادة الزكاة النهائية عن تلك السنة.2012عام 

 -جتماعية: اال  / التأميناتب

ا ألساس 
ً
لى حيث يتم سدادها شهرًيا ع االستحقاق،تخضع الشركة لنظام التأمينات االجتماعية ويتم تسجيل اشتراكات التأمينات االجتماعية وفق

 أساس املستحق من الشهر السابق.

 -م : 3103م مقارنة بعام 3102والجدول التالي يبين مبال  املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة لعام 

  

 

 

 

 

 البيان

 املدفوعات النظامية املستحقة  املدفوعات النظامية املسددة 

 م2013

 ريال سعودي

 م2012

 ريال سعودي

 م2013

 ريال سعودي

 م2012

 ريال سعودي

 1,077,977 31.111..2 1,086,798 0.126.322 الزكاة

 0 10.224 618,008 .15.65. التأمينات االجتماعية

 1,077,977 4.001.334 1,704,806 10.1.3..0 اإلجمالي
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 اثنان وعشرون

 بيان بقيمة أي استثمارات او احتياطيات انشئت ملصلحة موظفي الشركة

 أي استثمارات او احتياطيات تم انشاؤها ملصلحة موظفي الشركة دال يوج

 ثالث وعشرون: االقرارات

 :اآلتيبنفيذية )قواعد التسجيل واالدراج( فإن مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل واالستثمار يقر وفقا ملا ورد باملادة الثالثة واالربعون باللوائح الت

 تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح. .0

 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.  .3

 أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. دال يوج .2

 وعشروناربعة 

 املعلومات الواجب اإلفصاح عنها بموجب الئحة حوكمة الشركات

 اقرارها من جمعية املساهمين القادمة وبانتظارأعدت الشركة الئحة حوكمة خاصة بها 

 3116-33-0ب القرار رقم السوق املالية بموج هيئةوتلتزم الشركة بتطبيق جميع االحكام االشترشادية الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس 

 م ماعدا فقرات من املواد التالية:3116\00\03هـ املوافق:0432\01\30وتاريخ:

 املواد التي لم تطبق من الئحة الحوكمة

 أسباب عدم التطبيق رقم املادة 

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

 ملالية.الصادرة عن مجلس هيئئة السوق ا

اليتضمن النظام االساس ي للشركة طريقة التصويت التراكمي ونتائج 

هـ  03/15/0422( وتاريخ 6التصويت في الجمعية العامة غير العادية رقم )

( 23م، أظهرت عدم املوافقة على تعديل نص املادة )14/14/3103املوافق 

كمي عند افي نظام الشركة األساس ي املتعلق بإضافة أسلوب التصويت التر 

 انتخاب مجلس اإلدارة في الجمعية العامة للمساهمين.     
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 خمسة وعشرون

 أسماء الشركات املساهمة التي يكون عضو مجلس االدارة عضو في مجلس ادارة الشركة عضوا في مجلس ادارتها

 أخرى جميع اعضاء مجلس االدارة ليس لديهم عضوية في مجالس ادارات شركات مساهمة 

 م3102\03\20مجلس االدارة في  ألعضاءل يوضح العضوية في الشركات املساهمة االخرى جدو 

 االسم م

 

الشركات املساهمة  املنصب

 في 
ً
التي دشغل عضوا

 مجلس إدارتها

سمو األمير : عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل  0

 سعود

 اليوجد رئيس مجلس اإلدارة

 اليوجد عضو مجلس اإلدارة (0)خالد بن فيصل آل سعودسمو األمير: سلطان بن  3

 اليوجد عضو مجلس االدارة األستاذ : بدر بن خالد الشهيلي 2

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

 اليوجد عضو مجلس اإلدارة (3)الدكتور : أياد بن رشاد رضا 5

 اليوجد عضو مجلس اإلدارة (2)بانياملهندس : حاتم بن محمد السحي 6

 اليوجد عضو مجلس اإلدارة (4)األستاذ :  بشار بن خلف النصيري  2

 اليوجد عضو مجلس اإلدارة األستاذ : نـاصـر بن سعـيد الهـاجـري  1

 اليوجد عضو مجلس االدارة (5)االستاذ سطام بن محمد الطيار .

ملنتدب الرئيس العضو ا (6)االستاذ نادر بن راشد الناصر 01

 التنفيذي

 اليوجد

 اليوجد عضو مجلس االدارة (2)االستاذ فهد املقبل 00

 اليوجد عضو مجلس االدارة (1)االستاذ زياد الرقيب 03

 

 (0 ):م6/2/3102انتهت عضويته من مجلس االدارة بتاريخ 

 (3 ):م01/03/3102انتهت عضويته من مجلس االدارة بتاريخ 

 (2 )م01/03/3102جلس االدارة بتاريخ:انتهت عضويته من م 

 (1 ):م06/03/3102انتهت عضويته من مجلس االدارة بتاريخ 

  (5 ):م6/2/3102انضم الى مجلس االدارة بتاريخ 

 (6 ):م08/03/3102انضم الى مجلس االدارة بتاريخ 

 (8 ):م08/03/3102انضم الى مجلس االدارة بتاريخ 

 (9انض )م08/03/3102الى مجلس االدارة بتاريخ: م 
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 وعشرون سته

 عضو مجلس ادارة غير تنفيذي او عضو مجلس ادارة مستقل تكوين مجلس االدارة وتصنيف اعضائه على النحو االتي: عضو مجلس ادارة تنفيذي او

سنوات ويجوز إعادة تعيينهم  يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من ثمانية اعضاء تختارهم جمعية املساهمين ويعين أعضاء مجلس االدارة ملدة ثالث

 ملدة او ملدد اخرى والجدول التالي يوضح صفة العضوية ألعضاء مجلس اإلدارة:

 م3102\03\20جدول يوضح صفة العضوية ألعضاء مجلس االدارة في 

 االسم م

 

 صفة العضوية املنصب

سمو األمير : عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل  0

 سعود

 مستقل س اإلدارةرئيس مجل

 مستقل عضو مجلس اإلدارة (0)سمو األمير: سلطان بن خالد بن فيصل آل سعود 3

 غير تنفيذي عضو مجلس االدارة األستاذ : بدر بن خالد الشهيلي 2

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

 مستقل ارةعضو مجلس اإلد (3)الدكتور : أياد بن رشاد رضا 5

 مستقل عضو مجلس اإلدارة (2) املهندس : حاتم بن محمد السحيباني 6

 مستقل عضو مجلس اإلدارة (4)األستاذ :  بشار بن خلف النصيري  2

 مستقل عضو مجلس اإلدارة األستاذ : نـاصـر بن سعـيد الهـاجـري  1

 مستقل عضو مجلس االدارة (5)االستاذ سطام بن محمد الطيار .

العضو املنتدب الرئيس  (6)االستاذ نادر بن راشد الناصر 01

 التنفيذي

 تنفيذي

 مستقل عضو مجلس االدارة (2)االستاذ فهد املقبل 00

 مستقل عضو مجلس االدارة (1)االستاذ زياد الرقيب 03

 (0 ):م6/2/3102انتهت عضويته من مجلس االدارة بتاريخ 

 (3 )م01/03/3102خ:انتهت عضويته من مجلس االدارة بتاري 

 (2 ):م01/03/3102انتهت عضويته من مجلس االدارة بتاريخ 

 (1 ):م06/03/3102انتهت عضويته من مجلس االدارة بتاريخ 

  (5 ):م6/2/3102انضم الى مجلس االدارة بتاريخ 

 (6 ):م08/03/3102انضم الى مجلس االدارة بتاريخ 

 (8 ):م08/03/3102انضم الى مجلس االدارة بتاريخ 

 (9 )م08/03/3102الى مجلس االدارة بتاريخ: مانض 
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 وعشرون هبعس

 ؤسائهاور مع ذكر اسماء هذه اللجان  تواملكافئاوصف مختصر الختصاصات لجان مجلس االدارة الرئيسية ومهماتها مثل لجنة املراجعة ولجنة الترشيحات 

 ااجتماعاتهواعضائها وعدد 

وذلك وفق إجراءات  وظروفهاس االدارة لمتابعة عمل الشركة بما يتماشى مع حاجة الشركة شكل مجلس ادرة الشركة لجنتين من اعضاء مجل

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

 لجنة المراجعة -1

 االتي:ومسئولياتها على  وتشمل مهامهاتتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء 

 داخلية في الشركة؛ من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال واملهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة.اإلشراف على إدارة املراجعة ال

 دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.  

 اردة فيها. دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الو 

ة أعمال عالتوصية ملجلس اإلدارة بتعيين املحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم مع مراعات التوصية بتعيين، التأكد من استقالليتهم. متاب

 املحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال املراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال املراجعة. 

 راسة خطة املراجعة مع املحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها. د

 دراسة ملحوظات املحاسب القانوني على القوائم املالية ومتابعة ما تم في شأنها. 

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

 حاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها.دراسة السياسات امل 

 :وتتكون لجنة املراجعة من االتية اسماءهم 

 االسم م

 

 صفة العضوية

 رئيس اللجنة الدكتور : فواز بن عبد الستار العلمي 0

 عضو اللجنة األستاذ : بدر بن خالد الشهيلي 3

 عضو اللجنة األستاذ : نـاصـر بن سعـيد الهـاجـري  2

 عضو اللجنة (0)الدكتور : أياد بن رشاد رضا 4

 عضو اللجنة (3)املهندس : حاتم بن محمد السحيباني 5

 م01/03/3102من مجلس االدارة بتاريخ: عضويته تانته (0)

 م06/03/3102من مجلس االدارة بتاريخ: عضويته تانته (3)
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 م3102عام ( اجتماعات خالل 4ولقد عقدت لجنة املراجعة عدد)

 

 

 لجنة الترشيحات واملكافآت -3

 وتشتمل مهامها ومسئولياتها على األتي : ثالث اعضاءتتكون لجنة الترشيحات واملكافأت من 

 للسياسات واملعايير املعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة م
ً
لة بالشرف خالتوصية ملجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية املجلس وفقا

املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس  لالحتياجاتواألمانة. املراجعة السنوية 

 اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة. 

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

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

 التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو دشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. 

 اضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين.وضع سياسات و 

  من االتية اسمائهم تواملكافئاوتتكون لجنة الترشيحات 

 

 االسم م

 

 صفة العضوية

 رئيس اللجنة الدكتور : فواز بن عبد الستار العلمي 0

 عضو اللجنة األستاذ : بدر بن خالد الشهيلي 3

 عضو اللجنة الهـاجـري األستاذ : نـاصـر بن سعـيد  2

 عضو اللجنة (0)األستاذ :  بشار بن خلف النصيري  1

 عضو اللجنة (3)املهندس : حاتم بن محمد السحيباني 5

 م01/03/3102عضويته من مجلس االدارة بتاريخ: تانته (0)

 م06/03/3102عضويته من مجلس االدارة بتاريخ: تانته (3)

 م  3102أي اجتماع خالل عام  تاواملكافئولم تعقد لجنة الترشيحات 
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 ثمانية وعشرون

 تفاصيل عن املكافات والتعويضات املدفوعة لكل من االتي كل على حدة

 اعضاء مجلس االدارة -0

 ضمنهم نالرئيس التنفيذي واملدير املالي ان لم يكونا م إليهمخمسة من كبار التنفيذيين مما تلقوا اعلى املكافات والتعويضات من الشركة يضاف  -3

 

مجلس االدارة وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقو أعلى املكافات  ألعضاءيوضح الجدول التالي الرواتب والبدالت واملكافات التي تم صرفها 

 م بما فيهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي:3102والتعويضات خالل عام 

 )بالريال السعودي(

 الرئيس خ أعضاء مجلس اإلدارة     البيـــان
ً
مسة من كبار التنفيذيين شامال

 التنفيذي واملدير املالي

 13..3.631 611،111  الرواتب وتعويضات

 646.044 291،232 البدالت

 3،103،111 0،115،111  املكافآت الدورية السنوية

 1 1  الخطط التحفيزية 

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري 

 أوسنوي 

1  011111 
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 تسعه وعشرون

 او قضائية اخرى  تنظميهاو  إشرافيهاو من أي جهة  الهيئةأي عقوبة او جزاء او قيد احتياطي مفروض على الشركة من 

 

الل العام او قضائية اخرى خ تنظيميةاو  إشرافيهاو من أي جهة  الهيئةعقوبات او جزاء او قيد احتياطي فرض على الشركة من  أليلم تتعرض الشركة 

 م3102املالي 

 ثالثون 

 نتائج املراجعة السنوية لفعالية اجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

مليات التي ينطوي عتساعد املراجعة الداخلية في تحقيق أهدافها االستراتيجية بتوفير أساس منتظم لتقويم وتحسين فاعلية وكفاية نظام الرقابة الداخلية وال

بي للشركة، حيث قامت لجنة املراجعة بالعديد من عمليات املراجعة الدورية والتي كان من شأنها التأكد من دقة وفعالية األداء وعمليات عليها األداء الرقا

لم يتضح الداخلية، و راجعة إدارة املخاطر والرقابة النظامية كما تقوم بمراجعة القوائم املالية األولية والنهائية، والرفع ملجلس اإلدارة  تقارير عن نتائج امل

الداخلي لدى الشركة كما يقوم مراجع الحسابات الخارجي بعملية تقويم لهذا النظام ضمن مهمة  الضبطات أو أي قصور جوهرية في نظام وجود مالحظ

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

 واحد وثالثون 

علومات مكان تقرير املحاسب القانوني يتضمن تحفظات على القوائم املالية السنوية وجب ان يوضح تقرير مجلس االدارة تلك التحفظات واسبابها واي  إذا

 متعلقة بها

 لم يتضمن تقرير املحاسب القانوني اي تحفظات على القوائم املالية السنوية 

 اثنين وثالثون 

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

 التوصية باالستبدال

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

 وهللا املوفق،

 مجلس اإلدارة

 

 

 


