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ح           ح ال    هللا ال

  

 التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة المتحدة      
  م6201(بدجت السعودية)عن عام  للمواصالت ةالدولي

    
  ــيد:تمهــ

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت السعودية) أن يضع تقريره السنوي 
 تمهيداً م وذلك 31/12/2016عام المالي المنتهي في للللسادة المساهمين عن نتائج أعمال الشركة 

الية. ويحتوي موافقة عليه من قبل الجمعية العامة طبقاً لنظام الشركات ولوائح هيئة السوق الملل
التقرير على كلمة رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي باإلضافة إلى ملخص عن أداء 

م وشركاتها التابعة سواء داخل أو خارج المملكة كما 2016الشركة ونتائجها المالية خالل عام 
مستويات تطبيق يتطرق التقرير إلى كافة المعامالت التي تمت مع األطراف ذوي العالقة ومعايير و

الحوكمة وملخص لمهام مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة منه وكافة المدفوعات التي حصل عليها 
أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين خالل هذا العام وإقرارات األعضاء وكبار التنفيذيين طبقا لالئحة 

  م.2016الحوكمة وملخص ألهم ما تم إنجازه من أعمال خالل عام 
قبل مكتب المراجع الخارجي للشركة المعتمدة والمدققة من  بهذا التقرير اق القوائم الماليةرفإكما تم 

  أرنيست ويونج والمكلف بإعداد هذه القوائم .
ً لنظام الشركات ولوائح هيئة السوق الجديد  وقد تم إعداد هذا التقرير طبقا للمتطلبات النظامية وفقا

اج والئحة حوكمة الشركات ونظام الحوكمة الخاص المالية وبخاصة قواعد التسجيل واإلدر
  بالشركة.

ن هذا التقرير يحتوي على ملخص واف ألعمال الشركة وتطوراتها ونتائجها إالسادة المساهمين 
ً ووافيا لكافة استفساراتكم وأسئلتكم وأن مجلس إدارة 2016خالل عام  م ونأمل أن يكون مفصحا

  ة استفسارات حول المعلومات التي تضمنها هذا التقرير أو أية الشركة على استعداد تام للرد على أي
بإذن هللا والذي سوف يتم االعالن عن امة استفسارات أخرى وذلك من خالل اجتماع الجمعية الع

 تاريخه الحقاً. 
 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت السعودية)
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  كلمة رئيس مجلس اإلدارة:
بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 أجمعين
مساهمينا الكرام مساهمي الشركة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت السعودية) 

أن  صالة عن نفسي وبالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة يسعدنيباأل
 أطلعكم على التقريرالسنوي لمجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت السعودية)

م. وأن استعرض النتائج التي حققتها الشركة خالل هذا 31/12/2016عن العام المالي المنتهي في 
 صافي بلغفقد  . زةينتائج متمم 2016حققت الشركة خالل عام  عز وجلهللا  بفضل منفإنه و,العام 

 م2015مليون لایر خالل عام  195مقارنة بـ  مليون لایر 182ألرباح قبل خصم الزكاة ا
م 2016لایر لعام مليون  174 قدره مبلغ و بعد خصم الزكاة رباحاألصافي و .%7بانخفاض قدره 

إيرادات الشركة من  بلغت% كما 8 قدرها انخفاضم بنسبة 2015لعام مليون لایر  189مقارنة بـ  
خالل   أنشطتها الرئيسة في التأجير بنوعيه القصير والطويل األجل ومبيعات السيارات المستعملة

 انخفاض قدرهام بنسبة 2015لایر لعام مليون 1,019مليون لایر مقارنة بـ  1,010م 2016عام 
1 .%  

 تغيرنسبة ال م2015 م2016 
إجمالي اإليرادات وأرباح بيع 

 السيارات المستعملة
 %1- مليون لایر 1019 1010

 %7- 195 182 قبل خصم الزكاة صافي األرباح
  %8-  مليون لایر 189 174  صافي األرباح بعد الزكاة

 %2 سيارة 29,985 30543 والشركة التابعة أسطول الشركة
م 2015لعام لایر   3.1لایر مقارنة بـ   2.86 م2016 خالل عامكما بلغت ربحية السهم الواحد 

  .عن العام الماضي%8ه قدر انخفاضب
  . النتائج التاليةكا حققت الشركة التابعة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة (رحال) 

مليون  20.1لایر مقارنة بـ  مليون  25.7 فقد حققت الشركة خالل هذا العام صافي أرباح يقدر بـ
 وارباح بيع سيارات مستعملة  إيراداتإجمالي وكما حققت الشركة  %28بنسبة  م2015عام لایر ل

  %29 م بنسبة2015مليون لایر لعام  117م مقارنة بـ 2016مليون لایر خالل عام  151تقدر بـ 
وال يخفى على المساهمين الظروف االقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها منطقتنا وخاصة األثر 

م مما 2016على إيرادات المملكة العربية السعودية نتيجة إنخفاض أسعار النفط في عام  السلبي
النشاطات التجارية والمقاوالت والتجزئة وخدمات  العديد منعلى نمو االقتصاد أدى إلى تباطؤ 
ل القصير األجخاصة التأجير الطلب على الخدمات التي تقدمها الشركة  تأثر وبالتاليالنفط ومشتقاته 

  م. 2015مما أدى إلى إنخفاض إجمالي الدخل عن عام 
على الرغم من الصعوبات  عز وجل نتائج مميزةبفضل من هللا ولكن بالرغم من كل ذلك حققنا 

الذي شهد العديد من المتغيرات التي أثرت سلباً ووالتحديات التي واجهت الشركة خالل هذا العام 
قتصاديات منطقة الشرق األوسط على وجه الخصوص إال على االقتصاديات العالمية بشكل عام وا

ً على قدر المسؤلية تحقيق النتائج  وهذه التحديات  لتعامل معل إن شاء هللا أننا وكما عهدتمونا دائما
  التي نتطلع إليها ومن ثم يتطلع إليها مساهمينا.
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  م :2016كما أود أن أشير هنا إلى أهم ما تحقق من إنجازات خالل عام 
مع شركة بدجت العالمية لمدة عشر سنوات قادمة  متيازقد استطعنا بفضل من هللا تجديد عقد اإلف -1

كبير لدى  سنة مما كان له صدى 38لعالقتنا التي امتدت ألكثرمن تقديراً و الشروط وذلك بأفضل
كتها مع شركتنا المتحدة الدولية اة على استمرار شرصشركة بدجت العالمية والتي كانت حري

جهود العاملين هللا عز وجل ثم مواصالت لما حققته من نجاحات داخل المملكة واصبحت بفضل لل
األكبر في الشرق األوسط من  ة ما يقرب من االربعين عاماً عالمة بدجت العالمية هيفترفيها خالل 

 حيث حجم أعمالها.
ة (رحال) والتي تعمل التعاقد من خالل الشركة التابعة شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدود -2

بمجال تأجير سيارات النقل مع شركة بارلوورلد لوجيستكس العالمية من خالل التمثيل التجاري 
عالمية وذلك بمجال الخدمات اللوجيستية وهي الخدمات المساندة لمجال نقل للشركة بارلوورلد ا

بتاجير سيارات نقل البضائع والتي تنشط به الشركة التابعة رحال من خالل نشاطها الرئيسي 
 البضائع.

) باي لس داخل PAYLESSالحصول على حق امتياز حصري باستخدام العالمة التجارية ( -3
م مع 6/5/2016الذي تم توقيعه بتاريخ  الحصري متيازاإلالمملكة العربية السعودية بموجب عقد 

هي إحدى  PAYLESSالعالمية المالكة لهذه العالمة والجدير بالذكر أن شركة  ABGمجموعة 
الشركات التابعة لمجموعة (أفيز بدجت العالمية) والتي تنشط بمجال تأجير السيارات ذات القيمة 

سواء بتأجير سيارات مستعملة أو سيارات من الفئات الصغيرة . فهذه العالمة تتيح المنخفضة 
منتجاتها كة لتنويع للعمالء إمكانية تأجير السيارات بتكلفة منخفضة وذلك كرؤية من قبل إدارة الشر

  .ت السوق ورغبات العمالء المختلفةومواكبة متطلبا وأسعارها
ً على تنفيذ تعهداتها والتزاماتها تجاه مساهمينا فقد قمنا بتوزيع  وحيث أن إدارة الشركة تعمل دائما

مليون لایر تمثل  76لایر للسهم بإجمال مبلغ  1.5م بواقع 2015ارباح على المساهمين عن عام 
مليون لایر كما قامت  189م والتي بلغت 2015% من صافي األرباح المحققة لعام 40بة نس

  أسهم . 5سهم لكل  1الشركة بتوزيع أسهم منحة مجانية على المساهمين بواقع 
  

وطبقاً لما حققناه من نتائج خالل عام  استمرارية توجهنا بمشاركة مساهمينا كل نجاحاتناوتأكيداً على 
لایر  1.25بواقع   ى مجلس اإلدارة للجمعية العمومية بتوزيع ارباح للمساهمينم فقد أوص2016

 مليون لایر بدال من 711 زيادة رأسمال الشركة إلىو م2016على السهم الواحد وذلك عن عام 
أسهم مصدرة بما يمثل  ستة بواقع سهم لكل مليون سهم مجاني 10.1عدد مليون لایر بمنح  610

على أن يتم تمويل هذه الزيادة من بند األرباح   رأس المال الحالي للشركةمن  %) 16.66ة (نسب
 م.31/12/2016المبقاة بقوائم الشركة المالية للفترة المنتهية في 
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واسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر لكافة أعضاء المجلس على مجهوداتهم معنا ووضع كافة 
  .لشركةا خبراتهم العملية من أجل تطوير وتنمية

  
 لتطوير الشركة المميزةكما أود أن أتوجه بالشكر لفريق اإلدارة التنفيذية بالشركة على مجهوداتهم 

 PAYLESSوالتي أثمرت هذه السنة عن الحصول على حق االمتياز الحصري الستخدام عالمة 
حقيق وحرصهم الشديد على ت لتأجير السيارات في المملكة العربية السعودية لمدة عشر سنوات

المجلس وكذلك تقديم األفكار والمقترحات لمجلس  سياساتالنتائج المرجوه والعمل دائماً على تنفيذ 
  تطور ونمو الشركة. زيادةاإلدارة والتي من شأنها 

وأخيراً اكرر شكري لكم على ثقتكم الغالية بدعمكم المتواصل لنا وأعدكم بإذن هللا تعالى بأننا لن 
  تمرار تحقيق النجاح والتطور للشركة.ندخر جهداً في سبيل اس

  
  وهللا ولي التوفيق

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  عبد اإلله عبد هللا زاهد
  رئيس مجلس اإلدارة.
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  الرئيس التنفيذي:لمة ك

وعلى آله بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد 
  وصحبه وسلم أجمعين

السادة مساهمي الشركة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت السعودية) يسعدني أن التقي بكم من 
م. فنحن بحمد من هللا 2016خالل تقرير الشركة السنوي عن نتائجها وأعمالها خالل العام المالي 

وذلك  قبل خصم الزكاةمليون لایر 182م تقدر بـ 2016ل العام المالي وتوفيقه حققنا أرباحاً خال
وكذلك جميع األسواق تغيرات االقتصادية التي يشهدها السوق السعودي معلى الرغم من ال

  .المجاورة
م وددت 2016وإضافة إلى ما ورد في كلمة رئيس مجلس اإلدارة عن إنجازات الشركة خالل عام 

لحرص على اتباع أعلى معايير الشفافية إلدارة التنفيذية بالشركة حريصة كل اا بأن أن أؤكد لكم
أولى الشركات المساهمة المقيدة بهيئة  من الحمد كانتفشركتنا و ,وااللتزام بضوابط الحوكمة 

) وذلك طبقاً IFRSبإصدار قوائم مالية طبقاً للمعايير المحاسبية الدولية ( التي قامت السوق المالية
فضل من هللا سباقين في تنفيذ متطلبات هيئة السوق المالية في لتعليمات هيئة السوق المالية بل كنا وب

مراحل تطبيق المعايير المحاسبية الدولية من خالل مواكبة هذا التحول بتوفير قوائم مالية للربع 
  وتم نشرها على موقع الشركة. م مطابقة للمعايير المحاسبية الدولية2016األول من عام 

لمتوقع لقرارات مجلس الوزراء بتعديل أسعار منتجات الطاقة كما افصحنا عن األثر المالي ا
م وأفصحنا أن نتائج الدراسات 2015وتعرفة استهالك المياه والكهرباء والذي صدر بنهاية عام 

أثبتت أنه لن يكون هناك اثر جوهري على التكاليف والمصروفات نتيجة هذا التعديل حيث أن 
  م.2016مليون لایر طوال عام  1لغ بالزيادة ستتراوح تقريباً في حدود م

عن طريق  قمنا بدورنا والتزامها بالمساهمة في خدمة المجتمعاستمراراً من الشركة في سياستها و
وهذا أحد أنواع أنشطة .  تنفيذ بعض البرامج التي تدعم الجمعيات الخيرية والغير هادفة للربح

دعم جمعيات ذوي  سنوات وتمثلت في من تسع بدأناها منذ أكثرالمسؤلية االجتماعية للشركة والتي 
  .ورعاية األيتام اجات الخاصةتياالح

ً فإن الشركة تعمل دائموعلى صعيد الموارد البشرية ومن زاوية أخرى   وتطوير على استقطاب ا
ولدينا خطة  وتحقق نسب ومعدالت متزايدة في توطين الوظائف.و الحمد  السعوديةالكوادر 

  توظيف السعوديين خالل الثالث سنوات القادمة. طموحة لزيادة نسبة
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  واسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر لكافة أعضاء مجلس اإلدارة بقيادة رئيس المجلس سعادة الشيخ/ 

تنميتها التي تساهم في الشركة  رؤية تطوير والمتميزة فيعبد اإلله عبد هللا زاهد لجهودهم الدؤوبه 
العملية لتحقيق هذه اإلنجازات والتي نلمسها  العلمية و عالة بخبراتهمأشكرهم على مساهمتهم الفكما 

على المساهمين والمحافظة  جزء منها على أرض الواقع من خالل االلتزام بتحقيق األرباح وتوزيع
  وخططها الطموحة.ليتناسب مع تطورها على معدالت نمو ثابتة وزيادة رأسمال الشركة 

زمالئي فريق وعلى ثقتهم الغالية والتي نعتز بها أنا بجزيل الشكر ا وأخيراً أتقدم لكافة مساهمين
جهودنا لتحقيق طموحاتنا جميعا خالل السنوات  ىنعاهدكم أننا سوف نبذل قصارواإلدارة التنفيذية 

  القادمة بإذن هللا تعالى.
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  فواز عبد هللا دانش

  الرئيس التنفيذي                                                                                        
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   النشاط الرئيسي للشركة:وصف  -1

م ومنذ نشأتها تزاول الشركة نشاط 17/12/1978هـ الموافق 16/1/1399تأسست الشركة في 
دجت العالمية لتأجير السيارات.وتعتبر الشركة تأجير السيارات بموجب عقد امتياز من شركة ب

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

ساس طويل األجل وكذلك بيع تأجير سيارات الركاب والمركبات التجارية على أ مثل المواصالت 
  السيارات المستعملة وهي أنشطة تساهم بصورة كبيرة في نمو حجم أعمال الشركة وإيراداتها.

الشركة من جودة أسطولها والمحافظة على مستواه عن طريق سياسة تشغيل سيارات وتعزز 
إدارة عادة من خالل  ها بيع السيارةدشهراً يتم بع 24_18التأجير قصير األجل لمدة تتراوح ما بين 
 أو من خالل معارض الشركة للكميات ا بالمزايدة العلنيةإم مبيعات السيارات المستعملة في الشركة

وتعمد الشركة باستمرار إلى شراء كميات من السيارات الجديدة من مختلف األنواع  .لألفراد
طول أو خفضه كلما أمكن وبيع السيارات المستعملة بهدف الحفاظ على متوسط عمر األس واألحجام

ً يمنح الشركة ميزة تعتقد إدارة الشركة و أن االحتفاظ بأسطول حديث بمتوسط عمر قصير نسبيا
  تنافسية هامة.

من خالل وباإلضافة إلى األنشطة أعاله بدأت الشركة في تنفيذ سياستها التوسعية على أرض الواقع 
جديدة تعمل بمختلف أنشطة النقل فخالل  االستثمار بالشراكة مع شركات أخرى أو تأسيس شركات

في تأسيس شركة  %98.75والتي أصبحت اآلن  %97.9بنسبة  م تم المساهمة2012عام 
بيع وشراء وتأجير الحافالت والتي تعمل بمجال (رحال) الجذور الراسخة للنقليات المحدودة 

   داخل المملكة.نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية  لىوالمقطورات عالوة ع
% من شركة ترانزليس 32.75نسبة ب بالمشاركةم 2012كما قامت الشركة أيضاً خالل عام 

بمجال التأجير طويل األجل بالهند  تعملوهي شركة (كشركة زميلة)  الهندية القابضة المحدودة 
  وتمت هذه المشاركة كبداية أو خطوة لالستثمار خارج المملكة العربية السعودية.

  كة من خالل نشاطها الرئيسي:روفيما يلي بيان بالخدمات التي تقدمها الشأ -1
  تأجير السيارات على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري.: التأجير قصير األجل
  ) شهر.48, 36, 24, 12: تأجير السيارات لفترة ( التأجير طويل األجل
  بيع سيارات التأجير المستعملة.   مبيعات السيارات:

  : تأجير سيارة مع سائق.سائق سيارة مع
برنامج خاص للعمالء من الشركات يتضمن أسعاراً أفضل وتسهيالت : سعار خاصة للشركاتأ

  ة.ائتماني
: عروض متميزة للتأجير طويل األجل لسيارات الركاب عروض خاصة للتأجير طويل األجل

  والحافالت والمركبات التجارية والشاحنات.
لألعضاء يوفر لهم تسهيل إنهاء إجراءاتهم بسرعة والحصول  والء امج : برنطاقة بدجت السعوديةب

  على أسعار تفضيلية وأولوية الحجز .
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خدمة تأجير السيارات بدون سائق أو نقل نزالء الفندق  رتوفي إدارة المواصالت والنقل في الفنادق:
  .السائقين النقل مع وتوفير احتياجاتهم من

  سيارات فاخرة مع السائق. رخاصة تشمل توفي: خدمة الليموزين الخاص
: خدمة الصيانة في ورش الصيانة الشاملة التابعة للشركة وشاحنات الصيانة صيانة السيارات

  في عموم المملكة. عمالءالجوالة التي تغطي احتياجات ال
 الخليج في دولالمملكة  خارجل: تنسيق خدمة تأجير السيارات خارج المملكة التأجير خدمات

  .لعربيا
عرض السيارات المستعملة والتي تم االنتهاء من فترة استخدامها سواء بيع السيارات المستعملة: 

من خالل معارض الشركة المخصصة لهذا الغرض   للبيعبالتأجير القصير األجل أو الطويل األجل 
 انرض(معرض بجدة, معمعارض منتشرة بالمدن الرئيسية بالمملكة  خمسةوالتي يبلغ عددها 

  بالدمام). انبالرياض, معرض
  

 المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت السعودية) لغ حجم أسطول الشركةم ب2016ديسمبر 31وفي 
اإليرادات بالتأجير قصير  في تساهمسيارة ) 11,364( منهاسيارة ) 30,543( من السيارات

جر الشركة السيارات وتؤ.بالتأجير طويل األجل في اإليرادات تساهمسيارة ) 19,179( و األجل
منتشر في كافة أنحاء المملكة وتغطي المواقع الرئيسية للشركة المراكز موقع ) 97(عبر لعمالئها 

معارض لبيع السيارات ) 5باإلضافة إلى عدد ( والمطارات الدولية والداخلية السكانية الكبرى
(وسوف نتحدث تفصيالً عن . ام)الدم -الرياض - المستعملة منتشرة بالمدن الرئيسية بالمملكة (جدة

جمالي إلناطق اإلقليمية للشركة على اإليرادات العامة عند تناولنا التحليل الجغرافي متأثير ال
   إيرادات الشركة). 

  
) خالل PAYLESSيضاف إلى ما ذكر أعاله حصول الشركة على حق امتياز حصري لعالمة (

) العالمية ABGم مع مجموعة (6/5/2016خ م وذلك بتوقيع عقد وكالة امتياز بتاري2016عام 
المالكة لهذه العالمة والتي من خاللها يتم تأجير السيارات منخفضة التكلفة (سواء سيارات مستعملة 

  أو سيارات صغيرة) وذلك داخل المملكة العربية السعودية.
كة م بتوقيع عقد امتياز حصري مع شر2016كما قامت الشركة التابعة (رحال) خالل عام 

م بموجبه يحق لشركة رحال تقديم الخدمات 30/5/2016بتاريخ  بارلوورلد لوجيستكس العالمية
اللوجيستية داخل المملكة العربية السعودية كوكيل حصري وصاحب حق امتياز خدمات بارلوورلد 

ائع العالمية اللوجيستية.والجدير بالذكر أن الخدمات اللوجيستية هي خدمات مساندة لمجال نقل البض
  والمهمات التي تنشط بها شركة رحال .
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   الخدمات التي تقدمها الشركة من خالل شركتها التابعةب -ا

  شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة:
والمقطورات والكرافانات والمقطورات تأجير وبيع الشاحنات والحافالت والسيارات المجهزة  -1

 المجهزة.
 نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية. -2
 لبضائع وإدارة وتشغيل المستودعات.خدمات شحن ا -3
اللوجيستية كوكيل حصري داخل المملكة العربية السعودية لشركة بارلوورلد  خدمات اإلدارة -4

  لوجيستكس العالمية.
ركات التابعة والزميلة للشركة داخل المملكة وخارجها وأنشطتها وفيما يلي بيان بالشأ  -2

  الرئيسة وبلد التأسيس:
محل دولة ال  اسم الشركة  م

  التأسيس
المحل الدولة   نوع النشاط الرئيسي

  الرئيس لعملياتها
نسبة 

  الملكية
رأسمال 
  الشركة

  مالحظات

الجذور الراسخة   -1
  للنقليات المحدودة

ت تأجير الشاحنا  السعودية
والحافالت ونقل 
البضائع والمهمات 
بأجر على الطرق 

وإدارة وتشغيل  البرية
  المستودعات

مليون 100  %98.75  السعودية
  لایر سعودي

 25تم تأسيس الشركة برأسمال 
مليون لایر ثم تم زيادته بحصة 
عينية عبارة عن ورشة الصيانة 

للشركة المتحدة الرئيسية المملوكة 
الغ قيمتها والب الدولية للمواصالت

مليون لایر ليصبح رأسمال  35
مليون  60الشركة بعد الزيادة 

م تم زيادة 2104وخالل عام لایر.
مليون  100رأسمال الشركة إلى 

لایر سعودي بدخول الشركة المتحدة 
الدولية للمواصالت بحصة نقدية 

مليون لایر لتصبح حصتها  40تبلغ 
  %.98.75 بالشركة

ترانزليس القابضة   -2
  ندية المحدودةاله

 طويل األجل تأجير  الهند
  للسيارات

مليون  254   %32.96  الهند
  روبيه هندي

شركة زميلة تعمل بمجال النقل  
  بالهند

يوني ترانس   -3
  إنفوتك المحدودة

مليون  1  %49  الهند  تقنية المعلومات  الهند
  روبيه هندي 

بغرض مشروع تحديث  أسست
وبتاريخ  برنامج الشركة.

تم بيع جزء من م 4/11/2015
حصة الشركة إلى شركة جيمناي 

%) لتتغير حصة 16المحدودة (
% إلى 65الملكية بالشركة من 

ً بأن شركة جيمناي 49% . علما
قامت بشراء حصة الشريك اآلخر 

% 35بالكامل والتي كانت تمثل 
لتصبح إجمالي حصة شركة جيمناي 

وتحولت  % بعد إتمام الصفقة.51
لى إبعة هذه الشركة من شركة تا

  شركة زميلة

  
ً في هذا التقرير عند تحليل النتائج المالية  ملحوظة : سيتم التطرق للنتائج المالية لكل شركة الحقا

  والتحليل الجغرافي للنتائج المالية. م2016لعام 
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  تفاصيل األسهم والحصص الصادرة للشركات التابعة والزميلة ب-2
  

تابعة/   اسم الشركة  م
  زميلة

رأسمال 
  ركةالش

نسبة 
  الملكة فيها

  نوع الحصص/ االسهم
  

قيمة المشاركة أو المساهمة باللایر 
  السعودي

  نقدية  عينية

الجذور   1
الراسخة 
للنقليات 
  المحدودة

مليون  100  تابعة
  لایر سعودي

  حصة 560,000  98.75%
سيارة  286عبارة عن عدد 

حصة و  210,000تمثل 
ورشة الصيانة الرئيسية 

 350,000 بجدة تمثل
  لایر) 100(قيمة الحصة  حصة

427,500  
  حصة  تم تمويلها ذاتياً.

  لایر). 100(قيمة الحصة 

  لایر سعودي 98,750,000

يوني ترانس   2
إنفو تك 

  المحدودة

مليون  1  زميلة
  روبيه هندي

نقدية تم تمويلها ذاتياً تعادل   ـــــــــــــــــــــــــــــــ  49%
   لایر 40,230

ة النقدية وقت التأسيس قيمة الحص
ً لنسبة  لایر. 53,366 وطبقا

%. 65المساهمة في ذلك الحين 
 ً لایر  40,230وأصبحت حاليا

% وتغير 16سعودي بعد بيع نسبة 
نسبة المساهمة بهذه الشركة لتصبح 

وتحولت من شركة تابعة إلى  .% 49
  شركة زميلة.

ترانزليس   3
القابضة 
الهندية 

  المحدودة

ن مليو 254  زميلة
  روبيه هندي

  سهم  8,372,417  ـــــــــــــــــــــــــــــــ 32.96%
 ً   حصة نقدية تم تمويلها ذاتيا

وقت  .لایر سعودي 27,494,745
  التأسيس

  : األداء المالي:-3
  م مقارنة بالعام الماضي6120أوالً: النتائج المالية المحققة لعام 
مالية جيدة مقارنة بالتغيرات التي تشهدها المنطقة  م نتائج2016حققت الشركة بحمد هللا خالل عام 

 182صافي أرباح قبل خصم الزكاة والتي تؤثر على الوضع االقتصادي بشكل عام فقد حققت 
 رباحاألصافي %. و7م بانخفاض قدره 2015مليون لایر خالل عام  195مليون لایر مقارنة بـ 

مليون لایر لعام  189م مقارنة بـ  2016 لایر لعاممليون  174 قدره بعد خصم الزكاة مبلغ و
كما  )م2015لایر للسهم في  3.1مقابل  2016لایر للسهم في  2.86(% 8 قدرهاانخفاض م بنسبة 2015

إيرادات الشركة من أنشطتها الرئيسة في التأجير بنوعيه القصير والطويل األجل ومبيعات  بلغت
مليون لایر لعام 1,019مليون لایر مقارنة بـ  1,010مبلغ م 2016خالل عام   السيارات المستعملة

االنخفاض في  إلى انخفاض صافي األرباحفي  السببيعود و %. 1 انخفاض قدرهام بنسبة 2015
إيرادات التأجير قصير األجل وذلك النخفاض معدل تشغيل السيارات المستخدمة في هذا النوع من 

رنة بالعام السابق مع زيادة بسيطة في اإليرادات التأجير نتيجة ضعف اإلقبال من العمالء عليه مقا
زيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها خالل عام عالوة على من التأجير طويل األجل.

م حيث 2015مليون لایر  طبقاً آلجال الذمم المدينة التجارية مقارنة بعام  8.6م والتي بلغت 2016
 6.6م تم تسجيل انخفاض قيمة بمبلغ 2016ل عام خال باإلضافة إلى أنهمليون لایر . 3.9بلغت 

مليون لایر سعودي باالستثمار بإحدى الشركات   الزميلة وتحميله على قائمة الدخل الموحدة.
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  بالعام الماضي (بآالف الرياالت)م 6201مقارنة النتائج المالية لعام 

  

  نسبة التغير %  )-التغيرات +أو(  م2015  م2016  البــــــــند

  %1-  8,726- 875,570 866,844  اإليرادات مجمل 

  %0.4-  2,973-  )735,067(  )732,094(  تكلفة اإليرادات

  %4-  5,753-  140,503  134,750  إجمالي الربح

  %24  9,599  )40,391(  )49,990(  مصروفات عمومية وإدارية

  %11-  3,926-  )35,399(  )31,473(  مصروفات بيع وتسويق

  %18-  11,426-  64,713  53,287  الدخل من العمليات

  %0.05  72  143,172  143,244  أرباح بيع السيارات المستعملة

  %5-  11,354-  207,885  196,531  رئيسيةالدخل من العمليات ال

  %13  1,630  )12,966(  )14,596(  / مصروفات أخرىإيرادات 

  %30  1,713  )5,772(  )7,485(  زكاة شرعية

  %  -  )379(  -  نصيب حقوق الملكية غير المسيطرة

  %8  14,318-  188,768  174,450  صافي الدخل

 ناسب مع عرض الفترة.لتتإختالف أرقام المقارنة بسبب إعادة تبويب بعض البنود 
 

  م6120تحليل إيرادات الشركة من خالل أنشطتها لعام 

التأجير قصير األجل التأجير طويل األجل مبيعات السيارات إيرادات أخرى

Series1 321276104 545568154 143244396 9577106

0
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تحليل إليرادات الشركة الموحدة من خالل أنشطتها لعام 
م2016
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ة ة ال ة أن اه ة ن م ئ ة و  ال ادات شن اداتإي عة في اإلي ا   ها ال
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ًا: ة خ  ثان خل لف ة ال ات م مقارنة قائ االتم6201إلى  م1220س آالف ال )(   
  

ان   م2012  م2013  م2014  م2015  م2016  ال

اآلف) خل ( ة ال د  قائ د  رال سع د  رال سع د  رال سع د  رال سع   رال سع
ع ال اح ب ادات +أر الي اإلي   694,643  780,438  893,069  1,018,742  1,010,088  اراتإج

ل غ وفات ال   )488,205(  )553,673(  )638,119(  )735,067(  )732,094(  م

خل ل ال   206,438  226,765  254,950  283,675  277,994  م

ة ودارة م وفات ع   )40,893(  )32,329(  )32,065(  )40,391(  )49,990(  م

ع وت وفات ب   )28,727(  )30,956(  )34,242(  )35,399(  )31,473(  م

ة ئ ات ال ل خل م الع   136,818  163,480  188,643  207,885  196,531  ال

وفات أخ  ادات/ م   )6,372(  )7,816(  )11,164(  )12,966(  )14,596(  إي

اة ل ال خل ق   130,446  155,664  177,479  194,919  181,935  صافي ال

اة    )4,657(  )4,875(  )6,572(  )5,772(  )7,485(  ز
ة ة االقل ل ح ة ق   125,789  150,789  170,907  189,147  174,450  صافي دخل ال

ة ة األقل   )13(  )582(  144  )379(  _  ح

ة   125,776  150,207  171,051  188,768  174,450  صافي دخل ال

  
  سب مع عرض الفترة.تناتختالف أرقام المقارنة بسبب إعادة تبويب بعض البنود لا
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معالت النمو في صافي أرباح بدجت لخمس أعوام 
م2016-م2012

  
  بآالف الرياالت م)6120إلى  2201المالي لبدجت لفترة خمس سنوات من ( مقارنة قائمة المركز ثالثاً:

  م2012  م2013  م2014  م2015  م2016  البيان

  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  المالي باآلالف قائمة المركز

  115,413  160,883  171,991  177,923  224,420  موجودات متداولة

  1,030,300  1,181,310  1,390,991  1,524,871  1,415,377  موجودات ثابتة

  1,145,713  1,342,193  1,562,982  1,702,794  1,639,797  إجمالي الموجودات

  357,050  423,501  472,895  516,376  513,653  مطلوبات متداولة

  171,884  200,795  271,457  249,259  92,936  مطلوبات للبنوك

  23,234  29,187  31,751  35,655  37,870  مطلوبات اخرى

  552,168  653,483  776,103  801,290  644,459  إجمالي المطلوبات

  244,000  305,000  406,667  508,333  610,000  رأس المال

  349,450  383,150  379,780  393,171  385,338  االحتياطات واألرباح المبقاة

  593,450  688,150  786,447  901,504  995,338  إجمالي حقوق المساهمين 

  95  560  432  0  0  حقوق األقلية

إجمالي المطلوبات وحقوق 
  الشركاء

1,639,797 1,702,794 1,562,982 1,342,193  1,145,713  
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م بعد قرارات رفع اسعارها مقارنة بـ 2016خالل عام  والمياهوالكهرباء  إجمالي تكلفة منتجات الطاقةرابعاً: 
  باللایر م2015

  م31/12/2016  م30/9/2016  م30/6/2016  م31/3/2016  
  558,963  443,410  354,790   267,306  الكهرباء

  225,226  186,081  187,218  170,304  الماء
  412,167  382,527  391,068  398,468  لطااقةمنتجات ا
  1,196,356  1,012,018  933,076  836,078  اإلجمالي

  م31/12/2015  م30/9/2015  م30/6/2015  م31/3/2015  
  424,464  421,176  382,729  195,398  الكهرباء

  143,568  143,728  221,671  306,104  ءالما
  296,373  279,221  300,827  459,517  طاقةمنتجات ال
  864,405  844,125  905,227  961,019  اإلجمالي

  م31/12/2016  م30/9/2016  م30/6/2016  م31/3/2016  الزيادة/ النقص
  134,499  22,234  -27,939  71,908  الكهرباء

  81,658  42,353  -34,453  -135,800  الماء
  115,794  103,306  90,241  -61,049  منتجات الطاقة

  331,951  167,893  27,849  -124,941  اإلجمالي
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  الرصيد القائم للدين الخارجيخامساً: 

  

 
  
  شركات التابعة والزميلةالنتائج المالية لل-4

    ة (شركة تابعة)شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدود           - أ
 قد حققت هذه الشركة خالل عام تعد شركة تابعة وو%  98.75تساهم الشركة فيها بنسبة و

ً صافية بلغت2016 بنسبة  م2015مليون لایر لعام  20.1مليون لایر مقارنة بـ   25.7 م أرباحا
 هم مبلغ وقدر2016أرباح عام وكانت حصة شركة بدجت السعودية من % 28زيادة تقدر بـ 

 نتيجةم. هذه الزيادة 2015لایر خالل عام  مليون 19.8 مبلغ وقدره لایر مقابلمليون  25.3
 نشاط فريق المبيعات في تسويق نشاط الشركة الرئيسي وهو تأجير التخطيط المتميز لإلدارة مع

أن توجد لنفسها الشركة استطاعت حيث  لفترات طويلة والسيارات التجارية النقل الثقيل شاحنات
المكانة المتميزة في مجال النقل وتفرض نفسها على السوق السعودي كأحد الشركات المتميزة التي 

مما كان له أثر في زيادة حصتها السوقية  في مجال المواصالت والنقل الثقيلتقدم حلوال متنوعة 
  ونموها المتسارع.

  
   

  
  

م2014 م2015    
  الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول

 قصير األجل        
 

 قروض 400,672,048 384,133,067 418,780,140 379,057,519 384,983,344 381,364,855 349,612,940 329,230,840
 

73,526,975 80,214,815 88,522,307 59,360,770 64,870,042 101,019,569 96,028,785 71,351,252   
ائتمان 
 تجاري
  

 أخرى 44,353,313 42,153,485 41,607,381 41,134,369 28,551,351 31,816,384 30,265,085 28,204,767
  

 طويل األجل        
  

 قروض 249,258,787 297,947,344 304,874,465 283,309,916 271,457,003 282,763,999 229,444,849 206,895,919
  

التزامات دين  35,654,874 34,376,722 33,680,017 32,794,873 31,750,476 31,152,263 30,487,655 29,635,919
 خرىأ

  
وضع إجمالي  801,290,274 854,639,403 899,961,572 801,166,719 776,102,944 815,619,808 720,025,344 667,494,420

الدين 
 الخارجي
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  )الرياالت آالفب( تابعة رحالللشركة ال م بالعام الماضي6201نة النتائج المالية لعام مقار

  

  نسبة التغير %  )-التغيرات +أو(  م2015  م2016  البــــــــند

  %29  31809 110,685 142,494  مجمل اإليرادات 

  %27  25073  )91,809(  )116,882(  تكلفة اإليرادات

  %36  6736  18,876  25,612  إجمالي الربح

  %51  1843  )3,615(  )5,458(  مصروفات عمومية وإدارية

  %32  4893  15,261  20,154  الدخل من العمليات

  %38  2407  6,301  8,708  أرباح بيع السيارات المستعملة

  %34  7300  21,562  28,862  الدخل من العمليات الرئيسية

  %19  173  )910(  )1,083(  / مصروفات أخرىإيرادات 

  %281  1506  )535(  )2,041(  زكاة شرعية

  %28  5621  20,117  25,738  صافي الدخل

  
  :)زميلة(شركة  المحدودة بالهند كنفوتإشركة يوني ترانس   - ب

وهي شركة تعمل بمجال تقنية  المحدودة % من شركة يوني ترانس إنفوتك49تساهم الشركة بنسبة 
(مليون روبيه ويبلغ رأسمال الشركة وتمارس نشاطها بالهند المعلومات ومقرها الرئيسي بالهند 

لایر  مليون 2 م2016بلغت إيراداتها خالل عام  قدو ) لایر سعودي82.101هندي) بما يعادل (
 138,019  م2016لعام  أرباحهاوبلغت .م 2015لایر سعودي لعام مليون  4.8مقابل سعودي 

مقارنة   لایر سعودي 67,630رباح من هذه األالسعودية بلغ نصيب شركة بدجت  سعودي لایر
 لغ نصيب الشركة منهاب  سعودي لایر 264,746 درهمبلغ وقب أرباح حققتم  فقد 2015بعام 

  لایر سعودي. 129,726
إلى  م2015خالل عام  والجدير بالذكر أنه قد تم بيع جزء من حصة الشركة بهذه الشركة التابعة

شركة جيمناي المحدودة وهي شركة هندية متخصصة في مجال تقينة المعلومات والغرض من هذه 
ير الشركة التابعة لما للشركة الهندية من خبرة كبيره في هذا المجال. الصفقة هو رفع كفاءة وتطو

وبلغ % 65% بعد أن كانت 49وأصبحت حصة شركة بدجت السعودية في الشركة التابعة إنفو تك 
فة مكتب معرألف لایر سعودي بعد أن تم تقييمها ب 910صافي األرباح الرأسمالية من هذه الصفقة 

موجب هذا اإلجراء فقد تحولت هذه الشركة من شركة تابعة إلى شركة وب.روي فارجيز وشركاه و
 زميلة.

 : (شركة زميلة) شركة ترانزليس القابضة الهندية المحدودة       -ج 
ومقرها بالهند وتعمل بنشاط تأجير السيارات  % وتعد شركة زميلة32.96تساهم الشركة بنسبة  

 مليون روبيه هندي) 254ويبلغ رأسمال الشركة ( طويل األجل وتمارس نشاطها الرئيسي بالهند
  سعوديلایر مليون  25مقابل  لایر سعوديمليون  29م 2016وبلغت إيرادات الشركة خالل عام 
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لایر بلغ نصيب الشركة من هذه مليون  4خالل هذا العام  خسائرهاوبلغت م 2015خالل عام 

 مليون 12تقدر بـ  رخسائم 2015 عام لشركة خاللقد حققت او لایر سعوديمليون  1.4 الخسائر
  لایر سعودي. مليون 4ره مبلغ وقد خسائركان نصيب الشركة من هذه ال سعودي لایر

كانخفاض استثمارات بالشركة الزميلة  تم نوجيههامليون لایر التي  6.6تخصيص مبلغ وقد تم 
نين المنظمة لنشاطها ترانزليس القابضة الهندية المحدودة وذلك بسبب بعض التغيرات  في القوا

ً توقف معدالت النمو بها مما أدى إلى بعض الخسائر الدفترية وبالتالي كان ال بد من  وأيضا
وذلك  م2016لفترة الربع األول من عام تخصيص هذا المبلغ وتحميله على قائمة الدخل األولية 

 6.6يل انخفاض بمبلغ بناًء على تقرير التقييم الذي تم استالمه من خبير طرف ثالث مستقل بتسج
  .م31/3/2016مليون لایر سعودي وتحميله على قائمة الدخل األولية للفترة المنتهية في 

بيان بإيرادات الشركات التابعة والزميلة وحصة الشركة من صافي ربح كل منها خالل عام 
  م 5201مقارنة بعام  م6201
  

نسبة   اسم الشركة
  المساهمة

إجمالي اإليرادات بآالف 
  رياالتال

 / الخسارةصافي الربح
  بآالف الرياالت

حصة الشركة في 
بآالف  / الخسارةاألرباح

  الرياالت
  م2015  م2016  م2015  م2016  م 2015  م2016

  19,866  25,415  20,117  25,737  116,986  151,202  %98.75  الجذور الراسخة
  4,108-  1424-  12464-  - 4319  24,626  28,813  %32.96  ترانزليس

ي ترانس يون
  إنفوتك

49%  2055  4,855  138  265  68  130  
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  ات/ مبيعات الشركة داخل المملكةتحليل جغرافي إلجمالي إيراد -5
منتشر في كافة أنحاء المملكة وتغطي المواقع  موقع) 97عبر(السيارات لعمالئها تؤجر الشركة  

 خمسة) 5بخالف عدد ( والداخلية.الرئيسية للشركة المراكز السكانية الكبرى والمطارات الدولية 
  بالدمام, معرض بجدة). انبالرياض,معرض انمعارض لبيع السيارات المستعملة. (معرض

ولكي تضمن الشركة جودة الخدمات المقدمة إلى عمالئها في كافة أرجاء المملكة فقد عمدت إلى 
هي المنطقة الغربية والمنطقة تقسيم أنشطتها جغرافياً إلى ثالثة مناطق إقليمية كبرى داخل المملكة و

  الوسطى والمنطقة الشرقية.
ويتولى كل منطقة إدارة تنفيذية مستقلة تقوم بمباشرة أعمالها وتقديم تقاريرها الدورية عن نتائج 
ً لها  أعمالها إلى اإلدارة الرئيسية للشركة والتي تتخذ من مدينة جدة بالمنطقة الغربية مقراً رئيسيا

  .ارة الشركة ككلتتولى من خالله إد
  والجدول التالي يوضح تقسيم مواقع تأجير الشركة بالمناطق الثالث:أ -5

  عدد المواقع  المدينة  المنطقة
  
  
  

  المنـطقـة الـغربيـة

  20  جدة
  7  مكة المكرمة

  8  المدينة المنورة
  3  الطائف

  4  ينبع
  3  أبها
  1  رابغ
  2  تبوك

  1  جازان
  1  بيش

  1  نجران
  1  باحهال

  1  عسير
  1  قنفده
  1  بيشه

  موقع بالمنطقة الغربية 55  اإلجمـــــــــــــــالــــي
  20  الرياض  المنطقة الوسطى

  3  بريده
  1  الخرج

  1  حائل  
  موقع بالمنطقة الوسطى 25  اإلجمــــــــــــــــــــالـــي

  11  الدمام  المنطقة الشرقية
  2  الخبر

  1  االحساء
  3  يلالجب

  موقع بالمنطقة الشرقية 17  اإلجمــــــــــــــــــــالـــي
  موقع 97  إجمالي مواقع تأجير السيارات بالمملكة
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  تحليل إليرادات المناطق داخل المملكة ب-5
  

   غربيةإجمالي إيرادات ومبيعات المنطقة ال

  م2015  م2016  

  226,951,814  183,750,037  التأجير قصير األجل

  187,639,237  141,776,239  أجير طويل األجلالت

  64,593,158  63,651,184  مبيـعات السيـارات

  3,392,167  7,124,981  إيــرادات أخـرى

  482,575,376  396,302,441  اإلجــمـالـــي

  

  إجمالي إيرادات ومبيعات المنطقة الوسطى

  م2015  م2016  

  91,776,533  58,678,385  التأجير قصير األجل

  150,315,169  206,653,439  لتأجير طويل األجلا

  35,800,280  36,367,983  مبيـعات السيـارات

  1,105,623  1,805,409  إيــرادات أخـرى

  278,997,605  303,505,216  اإلجــمـالـــي

  

  إجمالي إيرادات ومبيعات المنطقة الشرقية

  م2015  م2016  

  62,001,129  78,847,682  التأجير قصير األجل

  156,887,085  197,138,476  التأجير طويل األجل

  42,778,852  43,225,229  مبيـعات السيـارات

  2,957,523  646,716  إيــرادات أخـرى

  264,624,589  319,858,103  اإلجــمـالـــي
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  طبقاً للتحليل الجغرافي داخل المملكة م6201إيرادات الشركة لعام 
  

  
  

  آالف الرياالتب ج التحليل الجغرافي إليرادات الشركة التابعة داخل المملكة (الجذور الراسخة)-5
  اإلجمـــــالي  المنطقة الشرقية  المنطقة الوسطى  المنطقة الغربية

  م2015  م2016  م2015  م2016  م2015  م2016  م2015  م2016
71,566  56,485  47,153  33,950  32,483  26,551  151,202  116,986  
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  تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة خارج المملكة-6

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

  
نسبة   النشاط  اسم الشركة/ الدولة محل النشاط  م

  المشاركة
يرادات خالل اإل

 م2016عام 
  باللایر السعودي

حصة الشركة من 
 م2016اإليرادات 

  باللایر السعودي
  1,006,961  2,055,023  %49  تقنية المعلومات  يوني ترانس إنفوتك/ الهند  1
  9,496,765  28,813,002  %32.96  التأجير طويل األجل  ترانزليس الهندية المحدودة/ الهند  2

  

ترانزليس
90%

أنفوتك
10%

م2016إيرادات الشركة طبقاً للتحليل الجغرافي خارج المملكة خالل عام 

  
  م 6201الشركة خالل عام وصف لخطط وقرارات   -7
  م6201ما تم اتخاذه من قرارات وما تم انجازه من أعمال خالل عام  أهم 7-1
  
  ما تم من انجازه  التاريخ  / اإلعالن عن حدث جوهريالقرار  م

ة وعرضها مع التقرير السنوي الموافقة على النتائج السنوي  م19/1/2016  م 2015اعتماد النتائج المالبة لعام   -1
  للمناقشة وتم الموافقة عليها. العامة على الجمعية

توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح عن العام   -2
  لایر  للسهم 1.5م بواقع 2015المالي 

تم التصديق على التوصية بموجب قرار الجمعية العامة   م19/1/2016
مساهمين وتم توزيع األرباح على ال م5/5/2016بتاريخ 
  م.31/5/2016بتاريخ 

توصية مجلس اإلدارة للجمعية العامة غير   -3
 508العادية بزيادة راسمال الشركة من 

مليون لایر عن طريق  610مليون لایر إلى 
  منح أسهم مجانية

تم التصديق على التوصية بموجب قرار الجمعية العامة   م19/1/2016
بتاريخ ة وتم توزيع أسهم المنحم 5/5/2016بتاريخ 

وتوزيع المبالغ الناتجة عن بيع كسور األسهم  م8/5/2016
  م2/6/2016بتاريخ 
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  ما تم من انجازه  التاريخ  / اإلعالن عن حدث جوهريالقرار  م

تجديد عقد وكالة امتياز العالمة التجارية   -4
  بدجت العالمية.

تم تجديد التعاقد مع شركة زودياك العالمية صاحبة حق   م7/2/2016
تغالل عالمة بدجت العالمية بالشرق األوسط وشمال اس

إفريقيا وأوروبا وذلك لمدة عشر سنوات . فقد تم تجديد العقد 
م حيث أن العقد السابق كان ينتهي في 5/2/2016بتاريخ 

م 1/1/2017م وتم التجديد بداية من 31/12/2016
  م.31/12/2026وتنتهي مدة العقد في 

العامة غير العادية الدعوة الجتماع الجمعية   -5
  لزيادة رأسمال الشركة

م نظراً 21/4/2016لم يتم االجتماع األول المحدد له تاريخ   م20/3/2016
لعدم اكتمال النصاب وتم االعالن لالجتماع الثاني بتاريخ 

م وتمت 5/5/2016م والذي انعقد بتاريخ 26/4/2016
لایر  1.5م بواقع 2015الموافقه على توزيع أرباح عن 

لایر  610سهم والموافقة على زيادة رأسمال الشركة إلى لل
عن طريق منح أسهم مجانيه سهم منحة لكل  508بدالً من 

  خمسة أسهم .

حصول الشركة على حق امتياز حصري   -6
 PAYLESSباستخدام العالمة التجارية 

لتأجير السيارات داخل المملكة العربية 
  السعودية.

م مع 6/5/2016ة امتياز حصري بتاريخ تم توقيع عقد وكال  م8/5/2016
العالمية المالكة للعالمة التجارية  )ABG(مجموعة 

PAYLESS  وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة
)ABG ( والتي تنشط بمجال تأجير السيارات ذات القيمة

المنخفضة سواء بتاجير سيارات مستعملة أو سيارات من 
نية تأجير السيارات الفئات الصغيرة فهي تتيح للعمالء إمكا

سنوات وستة أشهر تبدأ من  10بتكلفة منخفضة. ومدة العقد 
  م.31/12/2026م وتنتهي في 30/6/2016

توقيع الشركة التابعة (رحال) لعقد امتياز   7
حصري مع شركة بارلوورلد لوجيستكس 

  العالمية

 تم توقيع عقد امتياز حصري فيما بين الشركة التابعة الجذور  م31/5/2016
لد ورالراسخة للنقليات المحدودة (رحال) وشركة بارلو

م بموجبه يحق 30/5/2016لوجيستكس العالمية بتاريخ 
لشركة رحال تقديم الخدمات اللوجيستية داخل المملكة 
العربية السعودية كوكيل حصري وصاحب حق امتياز خدمات 

لوورلد العالمية اللوجيستية. وتبلغ مدة التعاقد خمس ربا
 .م31/5/2021م وتنتهي في 1/6/2016بدأ من سنوات ت

مع العلم أن شركة بارلوورلد لوجيستكس ليست طرف ذو 
  عالقة

إصدار قوائم مالية تتفق مع المعايير   8
  ) IFRSالمحاسبية الدولية (

ً لتعميم هيئة السوق المالية بخصوص اإلفصاح عن   م25/8/2016 طبقا
فقد أعلنت الشركة مواكبة التحول لمعايير المحاسبة الدولية 

عن توفر قوائم مالية مطابقة للمعاير المحاسبية الدولية 
)IFRS م إلى جانب القوائم 2016) عن الربع األول من عام

إعدادها طبقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن تم المالية التي 
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما أعلنت الشركة أنه 

وهرية على القوائم المالية إثر تطبيق ال يوجد أي آثار ج
معايير المحاسبة الدولية حيث تم تطبيق الخطة الموضوعة 

ً للبرنامج الزمني بإش اف مكتب كي بي إم رلهذا التحول طبقا
جي (الفوزان والسدحان) والذي تم التعاقد معه كمستشار 
خارجي لإلشراف ومباشرة تنفيذ خطة التحول مع فريق 

  داخلي من الشركة
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  م6201هامة خالل عام تواريخ ألحداث  7-2
  
  مالحظات  التاريخ  الحدث  م

إعالن عن األثر المالي المتوقع لقرارات مجلس   1
الوزراء بتعديل أسعار منتجات الطاقة وتعرفة 

  استهالك الكهرباء والمياه

تم اإلعالن أنه لن يكون هناك اثر جوهري على   م14/1/2016
نتيجة تعديل اسعار الطاقة حيث  التكاليف والمصروفات

ً في حدود مبلغ  مليون  1أن الزيادة ستتراوح تقريبا
 م.2016لایر طوال عام 

إعالن النتائج المالية كاملة للعام المالي متضمنة نتائج   م19/1/2016  م2015إعالن النتائج المالية لعام   2
  الربع الرابع دون إعالن نتائج الربع على استقالل 

ة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأسمال موافق  3
  مليون لایر. 610مليون إلى  508الشركة من 

تداول بتاريخ  على موقع موافقة ال قامت الهيئة بإعالن   م31/1/2016
   م31/1/2016

إعالن هيئة السوق المالية بفرض غرامة مالية على   4
  الشركة

ع تداول فرض أعلنت هيئة السوق المالية على موق  م23/2/2016
غرامة مالية على الشركة قدرها مئة ألف لایر وذلك 

م. 2014لتسرب أخبار عن نتائج الشركة السنوية لعام 
وقد قامت الشركة بالتظلم من هذا القرار (شرح 

  التفاصيل الحقاً)

م 2016إعالن النتائج المالية للربع األول من عام   5
  م31/3/2016المنتهي في 

فصاح عن النتائج بموقع تداول بهذا التاريخ عقب تم اإل  م21/4/2016
التصديق عليها من مجلس اإلدارة بتاريخ 

  م.21/4/2016

إعالن عدم انعقاد االجتماع األول للجمعية العامة   6
  غير العادية

القانوني المطلوب لصحة  نظراً لعدم اكتمال النصاب  م21/4/2016
  م.5/5/2016االجتماع وتم عقد االجتماع الثاني في 

إعالن إلحاقي بخصوص تلقي خطاب نوايا من   7
  شركة بارلوورلد لوجيستكس العالمية 

ً إلعالن الشركة على موقع تداول بتاريخ   م1/5/2016 الحاقا
م بخصوص تلقيها خطاب نوايا من 3/11/2015

شركة بارلوورلد لوجيستكس العالمية يفيد رغبتها 
ل التمثيل التعاون مع الشركة التابعة (رحال) من خال

لشركة بارلوورلد داخل المملكة العربية  التجاري
السعودية تم تمديد العمل بهذا الخطاب لينتهي في 

م لعدم االنتهاء 1/5/2016م بدالً من 31/5/2016
ً  للعقد من الصياغة النهائية توقيع عقد امتياز  وتم فعليا

حصري فيما بين الشركة التابعة الجذور الراسخة 
لد ردودة (رحال) وشركة بارلووللنقليات المح

  م30/5/2016لوجيستكس العالمية بتاريخ 

إعالن نتائج االجتماع الثاني للجمعية العامة غير   8
  العادية الخامسة.

حيث تم اإلعالن عن نتائج االجتماع ومن أهمها   م8-5-2016
م وتقرير 2015الموافقة على النتائج المالية لعام 

على المساهمين بواقع  مجلس اإلدارة وتوزيع أرباح
لایر للسهم والموافقة على زيادة رأس المال إلى  1.5
مليون لایر عن طريق منح أسهم مجانية بواقع  610

  سهم لكل خمسة اسهم.
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  مالحظات  التاريخ  الحدث  م

وط بها توزيع أسهم بناًء على إعالن تداول الجهة المن  م2016-5-8  إضافة أسهم المنحة المجانية بمحافظ المساهمين.  9
  المنحة

لایر للسهم  1.5تم اإلعالن بموقع تداول عن توزيع   م22/5/216  اإلعالن عن كيفية توزيع األرباح وتاريخ التوزيع  10
للمساهمين المستحقين وتم اإلعالن أن التوزيع سيتم 

  م عن طريق بنك الرياض.31/5/2016بتاريخ 

عن زيادة  إيداع عائد بيع كسور األسهم الناتجة  11
  رأس المال

تم اإلعالن بموقع تداول عن تفاصيل عملية بيع كسور   م29/5/2016
األسهم وأنه سيتم إيداع المبالغ الناتجة عن بيع 
الكسور للمساهمين المستحقين.وقد تم توزيع المبالغ 

  م.2/6/2016بتاريخ 

م 2016إعالن النتائج المالية للربع الثاني من عام   12
  م30/6/2016المنتهي في 

تم اإلفصاح عن النتائج بموقع تداول بهذا التاريخ   م21/7/2016
عقب التصديق عليها من مجلس اإلدارة بتاريخ 

 م.21/7/2016

م 2016إعالن النتائج المالية للربع الثالث من عام   13
  م30/9/2016المنتهي في 

تم اإلفصاح عن النتائج بموقع تداول بهذا التاريخ   م16/10/2016
التصديق عليها من مجلس اإلدارة بتاريخ  عقب
  م16/10/2016

كبة التحول اإعالن إلحاقي بخصوص مراحل مو 14
  )IFRSلمعايير المحاسبة الدولية (

تم اإلعالن على أن الشركة قد وفرت قوائم مالية للربع   م24/10/2016
ً للمعايير المحاسبية 2016األول من عام  م طبقا

يها من خالل موقع الشركة الدولية ويمكن اإلطالع عل
الرسمي على شبكة االنترنت وذلك إلحاقاً إلعالن 
الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 

م بشأن االفصاح عن توفر القوائم 25/8/2016
المالية طبقاً للمعايير الدولية. وقد تم هذا اإلعالن طبقا 
لتعميم هيئة السوق المالية بضرورة اإلفصاح عن 

  بة التحول.مراحل مواك

  
  القائمة بنهاية السنة المالية وموقف سدادها: عقود المرابحة -8

 ً خاصة فيما يتعلق  التمويل اإلسالميأحكام  متوافقة معتتم المعامالت المالية لشركة بدجت دائما
وعقود  اإلسالميةبسياسة القروض التي يحرص مجلس اإلدارة دائما أن تكون عن طريق المرابحة 

  .شهر 36ال تتجاوز أجالها لتي وا التورق
  
  

  رق للشركة والشركة التابعة رحال والتالي بيان بعقود المرابحة والتو
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 باللایر م6201ديسمبر  31كما في والتورق   الميةاإلسعقود المرابحة أ -8
  

(الجهة  اسم البنك
  المانحة

القرض  أصل
بنهاية عام 

  م2015

قيمة القرض خالل 
  م2016عام 

أصل إجمالي 
القرض خالل عام 

  م2016

ما تم سداده خالل عام 
  م 2016

 م31/12/2016 لرصيد فيا
  (المبلغ المتبقي من القرض)

  46,388,889  87,222,222  133,611,111  55,000,000  78,611,111  البنك السعودي الفرنسي

  141,638,420  103,151,823  244,790,243  135,000,000  109,790,243  بنك الرياض

الرياض (الشركة  بنك
التابعة الجذور الراسخة 

  رحال)

28,659,754  0  28,659,754  13,287,646  15,372,108  

  77,751,455  49,521,142  127,272,597  54,999,983  72,272,614  بنك الراجحي

  35,694,444  47,694,444  83,388,888  0  83,388,888  بنك الخليج الدولي

بنك الخليج الدولي  
ابعة الجذور (الشركة الت

  الراسخة رحال)

9,444,444  0  9,444,444  3,333,333  6,111,111  

  0  15,600,590  15,600,590  0  15,600,590  البنك األهلي التجاري

  44,666,667  80,944,444  125,611,111  72,000,000  53,611,111  بنك ساب

  70,805,556  75,666,667  146,472,223  0  146,472,223  بنك سامبا

السعودي لالستثمار  بنك 
(الشركة التابعة الجذور 

  الراسخة رحال)

9,444,444  0  9,444,444  3,333,333  6,111,111  

البنك السعودي 
  لالستثمار

42,638,889  0  42,638,889  21,666,667  20,972,222  

  465,511,983 501,422,311  966,934,294  316,999,983  649,934,311  اإلجمالي

  
  م2016التي تمت خالل عام ية لعقود المرابحة والتورق المدة الزمنب -8

(الجهة  البنك
  المانحة)

أصل المبلغ 
المقترض خالل عام 

  م2016

دفعات القرض خالل 
  م2016عام 

  مدة التعاقد  نهاية التعاقد  تاريخ العقد

 شهر 36  م22/6/2019  م23/6/2016  25000000  55,000,000  بنك الراجحي

  شهر 36  م6/12/2019  م7/12/2016  30000000    

            

  شهر 36  م13/4/2019  م14/4/2016  15,000,000  135000000  ياضالربنك 

  شهر 18  م24/11/2017  م25/5/2016  75,000,000

  شهر 18  م21/12/2017  م22/6/2016  15,000,000

  شهر 18  م26/3/2018  م27/9/2016  30,000,000    
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(الجهة  البنك
  المانحة)

أصل المبلغ 
مقترض خالل عام ال

  م2016

دفعات القرض خالل 
  م2016عام 

  مدة التعاقد  نهاية التعاقد  تاريخ العقد

شهر 18  م17/7/2017  م18/1/2016  20,000,000  72,000,000  بنك ساب  

شهر 18  19/7/2017  م20/1/2016  27,000,000  

شهر 18  م25/1/2018  م26/7/2016  25,000,000  

            

البنك السعودي 
  رنسيالف

شهر 16  م13/8/2017  م14/4/2016  10000000  55,000,000  

شهر 16  م23/8/2017  م24/4/2016  10000000  

شهر 16  م20/10/2017  م21/6/2016  15000000  

شهر 16  م25/11/2017  م26/7/2016  20000000  

  
رم أية عقود تقر الشركة بأن الشركة التابعة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة (رحال) لم تب

م بل أنها قامت فقط بسداد دفعات القروض المستحقة عن العقود 2016قروض جديدة خالل عام 
 _أ)8م طبقاً لما هو موضح بالجدول الموضح أوالً بعاليه بالفقرة (2015المؤرخة خالل عام 

 
  
  المدفوعات النظامية المستحقة: 9

بية حقة للجهات المختلفة بالدولة سواء كانت رقاالجدول أدناه يوضح قيمة المدفوعات النظامية المست
  م.2015م مقارنة بعام 2016خالل عام  أو تنظيمية (بآالف الرياالت)

  م2015  م2016  البيان

  5,655  5,044  الزكاة والضريبة

  3,242  3,286  المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

  2,711  2,739  تكاليف تأشيرات وتجديد تراخيص

  11,608  11,069  اإلجـمالي

  
  سياسة توزيع األرباح -10
بالنظام األساسي  على ما ورد في ذلك الشأن توزيع األرباحب تمد مجلس إدارة الشركة في سياستهاع

  للشركات وطبقاً للنظام األساسي للشركة المعتمد من قبل وزارة التجارة ونشرة اإلصدار.
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  اح تعتمد على اآلتي:سياسة المجلس في توزيع األربوعلى ذلك فإن 
  % من صافي األرباح  تجنب كاحتياطي نظامي.10      10-1
 .نظاميال% من رأس المال المدفوع يوزع كدفعة أولى على المساهمين بعد تجنيب االحتياطي 5      10-2

دود %) من الباقي كمكافأة لمجلس اإلدارة بحيث ال تتعدى الح5( بحد أقصى يخصص بعد ما تقدم      10-3 
القصوى المسموح بها وفقاً للتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية.( سنذكر بالتفصيل تباعاً إجمالي 

 م.2016ديسمبر  31في ما يستحقه أعضاء المجلس من مكافآت خالل العام المالي المنتهي 
التي يمتلكها في  يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح كل بنسبة أسهمه      10-4

   الشركة.
ً لنظام الشركات الجديد سيتم تعديل النظام األساسي للشركة بحيث تصبح طريقة توزيع  وطبقا

  األرباح كاآلتي:
ويجوز ان تقر .للشركة %) من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي10جنب عشرة (ي

%) من رأس المال 30تياطي المذكور (الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ اإلح
  المدفوع.

 صافي األرباحمن  %)20(للجمعية العامة العادية، بناء على اقتراح مجلس اإلدارة، أن تُجنب 
 لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة. 

ة الشركة أو للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلح
يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي 
ً من هذه  األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما

 المؤسسات.
 رأس المال المدفوع.%) من 5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى على المساهمين تعادل (

والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات لنظام األساسي مع مراعاة األحكام المقررة في ا 
) 500,000بحد أقصى ( %) من الباقي مكافأة لمجلس اإلدارة10قدم نسبة (اتيخصص بعد م

ً مع عدد .خمسمائة ألف لایر لكل عضو الجلسات التي  على أن يكون استحقاق هذه المكافآة متناسبا
  يحضرها العضو.

وسيتم عرض هذه الكيفية في صرف األرباح على الجمعية العمومية غير العادية والتي ستنظر في 
ليتوافق وأحكام نظام الشركات الجديد والذي من ضمن بنوده تعديل تعديل النظام األساسي للشركة 

  طريقة توزيع األرباح لتصبح بالكيفية الموضحة بعاليه.
اعتماد حالة الموافقة على تعديالت النظام األساسي من قبل الجميعة العامة غير العادية سيتم وفي 

لمناقشة الميزانية الختامية للشركة عن  الجمعية العامةصرف األرباح بهذه الكيفية بعد عرضها على 
  م وعرض تقرير مجلس اإلدارة.2016عام 

عن  نقدية سنوية على المساهمين توزيع أرباح  يقترح مجلس اإلدارة مع ما سبق توضيحه ماشياوت
% من 44مليون لایر وبنسبة  76بإجمالي مبلغ  لایر للسهم الواحد 1.25بواقع م 2016عام 

سيكون التوزيع على عدد األسهم القيمة األسمية للسهم و% من 12.5ونسبة  صافي األرباح
  سهم. 61,000,001المستحقة لألرباح البالغة 

 رباحاألتم توزيع  خامسةالعامة غير العادية الم وبناًء على قرار الجمعية 2016الل عام وخ     5- 10  
% من رأس المال 15بنسبة  لایر سعودي للسهم الواحد  )1.5( بواقع م2015المستحقة عن عام 
  تم توزيعها كأرباح عن عام  مليون لایر سعودي 69 مليون لایر مقارنة بـ 76 بإجمالي مبلغ وقدره
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خالل عام  لایر سعودي للسهم الواحد 3.71وقدرها م وذلك بعد أن حققت الشركة أرباحاً 2014
% تقريبا 40أي تم توزيع  م2014لایر سعودي للسهم الواحد عن عام  3.36م مقارنة بـ 2015

. وقد تم % من القيمة األسمية للسهم15تمثل و  م2015 في عاممن صافي األرباح المحققة 
  مليون لایر). 508( على رأس المال قبل الزيادةالموزعة  رباح ألاحتساب نسبة ا

  
 

- م1201( وفيما يلي بيان باألرباح الموزعة على المساهمين خالل الخمس سنوات الماضية 10-6
 :م)5201
 

األرباح   األرباح الموزعة  صافي الربح المحقق  السنة المالية  م
الموزعة على 

  السهم

نسبة األرباح الموزعة 
ً  مالعلى راس ال   سنويا

نسبة األرباح الموزعة 
على صافي الربح 

ً  المحقق   سنويا
  %40  %15  لایر 1.5  مليون لایر 76  مليون لایر 189  م2015  1
  %40  %17  لایر 1.7  مليون لایر 69  مليون لایر 171  م2014  2
  %46  %22.5  لایر 2.25  مليون لایر 68.6  مليون لایر 150  م2013  3
  %41  %21  لایر 2.1  مليون لایر 51.2  مليون لایر 125  م2012  4
  %46  %25  لایر 2.5  مليون لایر 45.7  مليون لایر 100  م2011  5

  %43  %20.1  لایر 10.05  مليون لایر 310.5  مليون لایر 734  اإلجمــــــــــــــــــالي
  
  

نمو توزيعات أرباح بدجت السعودية لمساهميها خالل خمس سنوات الماضية بماليين الرياالت 
  ).م5201-م1120(
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  رأسمال الشركة -11

سهم وهي أسهم عادية متساوية القيمة تبلغ القيمة األسمية  61,000,001يتكون رأسمال الشركة من 
تم  خامسةبموجب قرار الجمعية العامة غير العادية ال م 5/5/2016رياالت  وبتاريخ  10لكل منها 

بناًء على توصية مجلس اإلدارة مليون لایر  610مليون لایر إلى  508زيادة رأس المال من 
   .م31/1/2016م  وطبقا لموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 19/1/2016بتاريخ 

سهم أي بزيادة تبلغ أ خمسةطريق منح أسهم مجانيه بواقع سهم منحة لكل عن تمت الزيادة  وقد
تداول تاريخ انعقاد الجمعية  وتم توزيعها على المساهمين المسجلين بنهاية يومسهم مليون  10.2

. وتم تمويل هذه الزيادة من بند م5/5/2016والتي انعقدت بتاريخ  خامسةال العامة غير العادية
توزيع المبالغ الناتجة  وقد تم م.2015األرباح المبقاه كما بقائمة المركز المالي للشركة للعام المالي 

ها بعد تجميعها بمحفظة واحدة وبيعها بسعر كسور األسهم على المساهمين المستحقين ل عن بيع
وتمت عميلة البيع بمعرفة تداول وتم تحويل المبالغ الناتجة عن البيع  م23/5/2016السوق بتاريخ 

طبقاً لسجالت المساهمين  م2/6/2016بتاريخ  معرفة بنك الرياضب وإيداعها بحساباتهم لمستحقيها
  الخامسة.غير العادية  ة العامةعيمبتاريخ نهاية تداول انعقاد الج

  
  أسهم 5ع سهم لكل قبيع كسور األسهم الناتجة عن توزيع أسهم المنحة بوابيان 11-1

  
عدد األسهم 
الناتجة تجميع 
كسور أسهم 

  المنحة

 إجمالي المبلغ  تاريخ البيع
  البيع

متوسط 
  سعر البيع

 تاريخ توزيع
المبالغ الناتجة 
  عن بيع الكسور

المسؤل عن 
تجميع كسور 

هم بمحفظة األس
  وبيعها بالسوق

البنك المسؤل عن 
  توزيع ناتج البيع

 224,805.2  م23/5/2016  سهم 6402
  لایر

  بنك الرياض  تداول  م.2/6/2016  لایر 35.2

  
  م6201م إلى 1201بيان النمو في رأسمال الشركة من 11-2

السنة   م
  المالية

  مالحظات  رأس المال

    مليون لایر 183  م2011  1
من بند   عن طريق الرسملة مليون لایر 244إلى  183من  تمت الزيادة  مليون لایر 244  م2012  2

  اسهم سهم  3بمنح أسهم مجانية لكل األرباح المبقاة 
من بند عن طريق الرسملة مليون لایر  305إلى  244من  تمت الزيادة   مليون لایر 305  م2013  3

  اسهم سهم  4 بمنح أسهم مجانية لكلاألرباح المبقاة 
من بند  عن طريق الرسملةمليون لایر  406إلى  305من زيادة ال تتم  مليون لایر 406  م2014  4

  اسهم سهم 3بمنح أسهم مجانية لكل األرباح المبقاة 
من بند عن طريق الرسملة مليون لایر  508إلى  406من تمت الزيادة   مليون لایر 508  م2015  5

  اسهم سهم  4بمنح أسهم مجانية لكل األرباح المبقاة 
مليون لایر عن طريق الرسملة من بند  610إلى  508تمت الزيادة من   مليون لایر 610  م2016  6

  أسهم سهم. 5األرباح المبقاة بمنح أسهم مجانية لكل 
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  -م2011الزيادة في راسمال الشركة بماليين الرياالت 
م2016

  
  

  م6201ام قائمة كبار المساهمين بالشركة خالل ع – 11-3
% من اسهم 5م والذي يمتلكون أكثر من 2016ين بالشركة خالل عام والتالي قائمة بكبار المساهم

  م.2016الشركة وحركة التغير في أسهمهم خالل عام 
عدد األسهم   الجنسية  اسم المستثمر  م

في بداية عام 
  م2016

نسبة الملكية 
في بداية عام 

  م2016

عدد األسهم 
في نهاية عام 

  م2016

نسبة المليكة 
في نهاية 

  م2016عام 

  ظاتمالح

1
-  

مجموعة 
  الزاهد القابضة

شركة 
  سعودية

13,471,808 
  

26.5%  15,210,768 
  

بعد زيادة رأس المال بمنح   24.9
أسهم مجانيه بواقع سهم 

  أسهم خمسةلكل 
محمد عبد هللا   

  محمود زاهد
 3,815,110  سعودي

  
بعد زيادة رأس المال بمنح   7.5% 4,578,132  7.5%

أسهم مجانيه بواقع سهم 
  أسهم ةخمسلكل 

م تود 2016فيما يتعلق باإلشعارات المتعلقة بملكية حصص كبيرة من األسهم وتغيرها خالل عام 
  م واعتمدت 2016الشركة أن تقر بأنها لم تتلق أي إخطار من نوعه من كبار المساهمين خالل عام 

  ).لسعودية (تداولالشركة في هذا البيان الخاص بكبار المساهمين بناًء على معلومات السوق المالية ا
  

  معامالت مع أطراف ذات عالقة: -12
تقوم الشركة من خالل أعمالها وأنشطتها الرئيسية بالتعامل مع أطراف ذات عالقة وتتبع الشركة في 

  هذه المعامالت نفس الشروط واألسس المتبعة مع الغير.
و أعضاء مجلس اإلدارة أالمساهمين  كبار تابعي الشركة أو وتشمل األطراف ذات العالقة بالشركة

أو كبار التنفيذيين أو أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بالشركات التابعة أو أعضاء مجلس 
كبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الشركة أو أي اقرباء لهم أو المستشار المالي أو اإلدارة و

وكذلك تشمل هذه المعلومات أي عقود  القانوني للشركة أو أي شركة يسيطر عليها أي من هؤالء.
  يكون فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص 
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. والمقصود بالشخص ذي العالقة فيما يتعلق بكبار التنفيذيين أو أعضاء مجلس  ذي عالقة بأي منهم
كة تكون للفرد أو ألي من أفراد عائلته أو ألكثر أي شر -الزوج والزوجة واألوالد القصر –اإلدارة 

من فرد منهم مجتمعين أو تكون للفرد وألي من أفراد عائلته أو ألكثر من فرد منهم مجتمعين أي 
مصلحة في رأسمالها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بما يتيح لهم القدرة على : التصويت أو 

% في الجمعية العمومية أو تعيين أو عزل 30لى السيطرة على اصوات بنسبة تساوي أو تزيد ع
  ن لغالبية حقوق التصويت في اجتماعات المجلس.لكيأعضاء مجلس اإلدارة الما

  :وقد أبرمت الشركة بعض العقود مع األطراف ذات العالقة وبيانها كالتالي

 طبيعة العملية  طبيعة العالقة الطرف ذو العالقة

) AMCمركز صيانة السيارات (
ة عن وحدة تجارية لصيانة وتجارة عبار

السيارات مملوكة لألستاذ/ عبد اإلله 
 زاهد رئيس مجلس اإلدارة 

وترتبط الشركة مع هذه المؤسسة باألعمال   رئيس مجلس اإلدارة
  التالية:

تم صيانة بعض من سيارات الشركة بهذه  -1
لایر  912,000المؤسسة بتكلفة إجمالية تبلغ 

قد اتفاق مجدد في م بموجب ع2016خالل عام 
م مدته عام ويجدد سنويا طبقاً 1/1/2016

للتصريح الصادر باستمراره من الجمعية 
  العمومية.

ت المستعملة بالمزايدة العلنية ابيع السيار -2
) بشراء عدد من AMCوقد قامت مؤسسة (

السيارات المستعملة بهذه الطريقة خالل عام 
  لایر . 26,372,000 بقيمة   م2016

) AMCي حجم التعامالت مع مؤسسة (إجمال
  .لایر 27,284,000 م بلغت6201خالل عام 

شركة الزاهد للتراكتورات والمعدات 
الثقيلة المحدودة إحدى شركات 

مجموعة الزاهد القابضة أحد مؤسسي 
وأحد كبار المساهمين يمتلك الشركة 

% من أسهم الشركة. والتي 5أكثر من 
ركة لها ممثلين في مجلس إدارة الش

وهما أ/ فهد يوسف زاهد أحد أعضاء 
مجموعة الزاهد ب المديرين مجلس

وأيضاً الشركة التابعة الزاهد  القابضة
وكذك م/ المعدات الثقيلة  و للتراكتورات

 في مدير عام وفاء هاشم يوسف زواوي
مجموعة الزاهد القابضة وكذلك مدير 

عام شركة الزاهد للتراكتورات 
م أعضاء ن هوالذي والمعدات الثقيلة

 عودية.مجلس إدارة شركة بدجت الس

تجاوزت  كبيرة (من كبار المساهمين)ملكية 
% عالوة على وجود ممثلين لها في 5الـ

 وهما  شركة بدجت السعوديةمجلس إدارة 
أ/فهد يوسف الزاهد النائب الثاني لرئيس 

مجلس المديرين بمجموعة الزاهد القابضة 
وكذلك  وشركة الزاهد للتراكتورات الحديثة

مجموعة في م/ وفاء هاشم زواوي مدير عام 
الزاهد القابضة و شركة الزاهد للتراكتورات 

  الحديثة.

  باألعمال التالية: هاوترتبط الشركة مع
عها بعقد إيجار موقع لتأجير ترتبط الشركة م-1

السيارات بالمركز العربي لألعمال بقيمة 
مؤرخ في  ) لایر.82,000سنوية تبلغ (إيجارية 

م ومدته سنتان  ويجدد لمدد مماثلة 1/12/1994
ويجدد سنويا طبقاً للتصريح الصادر باستمراره 

  من الجمعية العمومية.
قامت الشركة المذكورة بتأجير سيارات من -2

)  لایر 446,000( ت بقيمة إجمالية تبلغبدج
م بموجب عقود إيجار سيارات 2016خالل عام 

  متعدده تتراوح مدتها من شهر إلى عام.
 528,000م 2016اجمالي حجم التعامالت لعام 

 لایر.

 
 6201ياً من شركاتها التابعة أو الزميلة خالل عام أيوجد أية عقود تم إبرامها بين الشركة و ال. 
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  شركةالجهاز اإلداري لل -31
  مجلس اإلدارة: 1-أ-13

) أعضاء 7( سبعةمن  )السعودية (بدجت يتكون مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 ً تم تعديل عدد أعضاء المجلس  م18/4/2012بتاريخ  األولىالعادية  قرار الجمعية العامة غيرل طبقا

 . جديدة باستحداث عضويةاعضاء إلى سبعة  تةمن س
عن الترشيح للعضوية الشاغرة بالمجلس لمن م بموقع تداول 3/2/2013بتاريخ  وقد تم االعالن 

وتم اختيار العضو بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية  في الترشح يرغب من المساهمين
ً للعدد المحدد 17/4/2013الثانية بتاريخ  بالنظام م وبالتالي اكتمل عدد األعضاء بالمجلس طبقا

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

وتقييم أداء الشركة  األعمالالمستقبلية والسياسات العامة واألهداف المالية واعتمادها ومراقبة إدارة 
أكد من التزام الشركة بالقوانين واللوائح بجانب الت واإلدارة العليا وحماية ورعاية مصالح المساهمين

  وتمثيلها في عالقتها مع الغير والجهات الحكومية والهيئات المختلفة.
م وستنتهي 21/6/2015الثالثة والتي بدأت في بتشكيل أعضاء مجلس اإلدارة بدورته وفيما يلي بيان     2-أ-13

  :م بإذن هللا تعالى20/6/2018في 
  

  تعريف موجز بالمؤهالت  عضويةتصنيف ال  اسم العضو  م
رئيس مجلس إلدارة   عبد اإلله عبد هللا زاهد  1

  (تنفيذي)
جامعة  بكالريوس وماجيستير تخطيط المدن

عام  – األمريكية الواليات المتحدة -كاليفورنيا
م.رئيس لجنة تأجير السيارات بالغرفة 1976

 ً عضو لجنة التخطيط  - التجارية بجدة سابقا
  .األمريكية سابقاً 

م جامعة 1979بكالريوس إدارة االقتصاد عام   مستقل  عبد الرحمن خالد عبد هللا الدبل  2
الواليات المتحدة  -والية فيريس ميتشجان

إقتصاديات  -ماجيستير إدارة األعمال األمريكية.
م جامعة الملك فهد للبترول 1981التمويل عام 

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

  المحدودة.
بكالريوس علوم تخصص إدارة أعمال جامعة   غير تنفيذي  فهد يوسف محمود زاهد  3

الواليات المتحدة األمريكية  -ويتير كاليفورنيا
م).يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي 1972(

  لمجموعة الزاهد القابضة
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  ريف موجز بالمؤهالتتع  تصنيف العضوية  اسم العضو  م
بكالريوس محاسبة وإدارة أعمال جامعة القاهرة   مستقل  أسامه سعد محمد الحداد  4

ماجيستير  -م1983بجمهورية مصر العربية عام 
إدارة أعمال جامعة لندن إلدارة األعمال عام 

م المدير العام بمجموعة شركات هاديا عبد 2001
  اللطيف جميل

 - الجامعة األمريكية -بكالريوس علوم سياسية  غير تنفيذي  من عالمباسم عبد هللا عبد الرح  5
الجامعة -م دكتوراه في فقه القانون1988واشنطن 
م 1992كلية واشنطن للقانون  -األمريكية

 - ماجيستير في القانون كلية هارفارد للقانون
م الشريك التنفيذي في مكتب د. باسم عبد 1994

لقانونية هللا عالم ومشاركوه لالستشارات ا
  .والمحاماه

بكالريوس علوم تخصص هندسة كهربائية   غير تنفيذي  وفاء هاشم يوسف زواوي  6
 - الكترونية جامعة والية كاليفورنيا (شيكو)

م). مدير عام 1980الواليات المتحدة األمريكية (
  اإلدارة في مجموعة شركات الزاهد.

ماجيستير  -م)2003كيمائية (بكالريوس هندسة  مستقل خالد عبد هللا خالد الدبل  7
  م)2005إدارة أعمال (

  
  

  .) اجتماعات4عدد ( م2016المالي مجلس اإلدارة خالل العام  وقد عقد
    م2016سجل الحضور ألعضاء مجلس اإلدارة لعام وفيما يلي  3-أ-13

   م2016تاريخ اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام   اسم العضو  م
  ) اجتماعات4(

عدد مرات 
  الحضور

    م16/10/2016  م21/7/2016  م21/4/2016  م19/1/2016
  4  √  √  √  √  عبد اإلله عبد هللا زاهد  1

  2  ×  √  √  ×  فهد يوسف محمود زاهد  2

  3  √  √  √  ×  عبد الرحمن خالد الدبل  3

  2  √  √  ×  ×  أسامه سعد الحداد  4

  4  √  √  √  √  وفاء هاشم زواوي  5

  4  √  √  √  √  باسم عبد هللا عالم  6

  3  √  √  ×  √  د هللا الدبلخالد عب  7
  

وال يشغل أي من أعضاء مجلس اإلدارة بشركة بدجت السعودية عضوية مجلس إدارة شركة 
  مساهمة أخرى.

  ب_ لجان مجلس اإلدارة:-13
  والمكافآت. اتالمراجعة ولجنة الترشيحهما لجنة  فرعيتينلمجلس اإلدارة لجنتين 
  أوال: لجنة المراجعة:

ومن  من غير اعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين) أعضاء جميعهم 4عدد( تتكون لجنة المراجعة من
وقد عقدت اللجنة خالل  .(أ/مفضل عباس على)  مختص بالشؤن المالية والمحاسبية بينهم
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وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية واالشراف  وذلك للتأكد من فاعلية ) اجتماعات4م عدد (2016عام 
الشركة والتحقق من تنفيذ المهام واألعمال التي حددها مجلس في على عمليات المراجعة الداخلية 

  اإلدارة.
 وقامت اللجنة بالمهام التالية: 

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

 جراءات التصحيحية عن أية مالحظات وردت تم دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإل
 فيها.

  لمراجعة حسابات الشركة الربع كمراجع خارجي للشركة  أرنيست أند يونجالتوصية بتعيين مكتب
والتي وافق عليها مجلس اإلدارة والجمعية العامة للمساهمين  م2016لعام  سنوية والختامية

لية المكتب المذكور وال يوجد ما ينافي استقالليته وتم التأكيد من قبل اللجنة على استقالباجتماعها 
ً  496بمبلغ  وتمت الموافقة عليها أتعاب المكتببعن الشركة وتمت التوصية   .ألف لایر سنويا

 القوائم المالية الربع السنوية والختامية باالشتراك معه متابعة أعمال المراجع الخارجي ومراجعة. 
 م واعتمادها 2017لعام آرنيست أند يونج  مراجع الخارجيتم دراسة خطة المراجعة مع مكتب ال

 .من قبل اللجنة
  دراسة القوائم المالية األولية والسنوية ومالحظات المحاسب القانوني عليها إن وجدت.تم 
 .تم دراسة واعتماد السياسات المحاسبية المتبعة 
 ية وتقرير بالمخاطر المتوقعة دراسة خطة المراجعة واعتمادها بالتنسيق مع إدارة المراجعة الداخل

 وعمل حصر بها.
  لمجلس اإلدارة فضلها وأكثرها خبرة بالسوقأعمل حصر بمكاتب المراجعة الخارجية وترشيح 

مكاتب لمراجعة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة عن عام وذلك ليتم تعيين أحد هذه ال
 م.2017

 تعارف عليها في المملكة العربية السعودية والمطبقة التحول من معايير المحاسبة الم دراسة خطط
وذلك طبقاً لتعميم هيئة السوق  بية الدولية)سمعايير المحاال(حالياً إلى معايير التقارير المالية الدولية 

م بناًء على كتاب األمين العام للهيئة العامة السعودية 25/3/2014) وتاريخ 4/2978المالية رقم (
والمتضمن أن مجلس  م11/2/2014) وتاريخ 2014/4579رقم (صادر/ نيينللمحاسبين القانو

باجتماعه السابع للدورة السابعة بتاريخ  إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أقر
بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية دفعة واحدة بعد استكمال اعتمادها من الهيئة  م18/7/2013

م. 1/1/2017نونيين على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في السعودية للمحاسبين القا
ً لمعايير المحاسبية 2017مما يعني أن القوائم المالية للربع األول من عام  م سيتم إعدادها وفقا

 الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 
) الفوزان والسدحان لوضع خطة لضمان KPMGب (وبناًء عليه قامت الشركة بالتعاقد مع مكت

م وإعداد القوائم المالية المقارنة 2017نجاح مشروع التحول إلى التقارير المالية الدولية بداية من 
ُ لهذه المعايير. وقد قامت لجنة المراجعة بالشركة بالمتابعة والمستمرة لهذا 2016لعام  م وفقا

سير التنفيذ ووضع التصور العام لخطة التحول مع مكتب  المشروع وتلقي التقارير الدورية عن
)KPMG م.21/9/2015الخطة لمعالي رئيس هيئة السوق المالية بتاريخ ) وتم إرسال  
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وقد أشرفت اللجنة على خطة التحول وشاركت مع فريق العمل بالشركة المكلف بتنفيذ خطة التحول 
لمكتب االستشاري كي بي إم جي المكلف بإعداد إلى المعايير المحاسبية الدولية باالشتراك مع ا

ً للمعايير 2016وتنفيذ مشروع التحول وقد تم بالفعل إعداد قوائم مالية للربع األول من عام  م طبقا
) وذلك بمشاركة لجنة المراجعة كأحد أهم إنجازاتها واعمالها خالل عام IFRSالمحاسبية الدولية (

 م.2016
  

االجتماعات خالل عام  وأسماء أعضائها ورئيسها وعددة المراجعة وفيما يلي بيان بتشكيل لجن
مع مالحظة استمرار اللجنة بنفس تكشيلها السابق بدورة المجلس  م وملخص ألبرز المهام2016

م وذلك بناًء على قرار مجلس اإلدارة باجتماعه في 21/6/2015الجديدة والتي بدأت في 
  م.20/6/2018الدورة الحالية للمجلس في  وتنتهي مدتها بتاريخ نهاية م23/4/2015

  
  

/عدد مرات الحضور  المنصب  اسم العضو  م
االجتماعات خالل عام 

   )4م (2016

  لمهام اللجنة ألهم ملخص

  أ/ عبد الرحمن خالد الدبل  1
  (عضو مجلس إدارة مستقل)

من اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق    4/4  رئيس اللجنة
مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات التي حددها لها مجلس 

 اإلدارة.
دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها  

 في شأنه.
دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ االجراءات التصحيحية  

 للملحوظات الواردة فيها.
تعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد التوصية لمجلس اإلدارة ب 

 أتعابهم ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقالليتهم.
متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال  

 المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
 ني وإبداء ملحوظاتها عليها.دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانو 
دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم  

 في شأنها.
دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة  

 وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
مجلس دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية ل 

  اإلدارة في شأنها

  باسم عبد هللا عالم د/  2
  )غير تنفيذي(عضو مجلس إدارة 

  4/4  عضواً 

  أ/ مفضل عباس علي  3
  (ليس عضواً بمجلس اإلدارة)

  4/4  عضواً 

  محمد إلياس مؤمنأ/   4
  (ليس عضواً بمجلس اإلدارة)

  4/4  عضواً 

  
  ) اجتماعات.4( م عدد2016سجل حضور أعضاء لجنة المراجعة الجتماعات عام 

عدد مرات   م2016خالل عام  لجنة المراجعةتاريخ اجتماعات   اسم العضو  م
  رالحضو
  

م19/1/2016 م21/4/2016  م21/7/2016  م16/10/2016   

عبد الرحمن خالد   1
  الدبل

√  √  √  √  4  

  4  √  √  √  √  باسم عبد هللا عالم  2
  4  √  √  √  √  مفضل عباس علي  3
  4  √  √  √  √  محمد إلياس مؤمن  4
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علماً بانه ال يتقاضى اي عضو باللجنة ألي تعويضات عن أعماله بها باستثناء أ/ مفضل عباس 

ألف لایر عن أعماله باللجنة كما ال يوجد اي بدالت  50على والذي يتقاضى سنويا مبلغ وقدره 
  حضور عن اجتماعات اللجنة.

  لرقابة الداخلية للشركةلفاعلية إجراءات ا نتائج المراجعة السنويةوفيما يلي أهم 
العمالء الراغبين في والمستندات المطلوب تقديمها من  البياناتبالحصول على ضرورة التزام موظفي المواقع  -1

ً استئجار السيارات لمدة قصيرة األجل نظراً لعدم التزام  السيارة أو  إعادةالعقد كالتأخير في شروط منهم ب بعضا
 ي بعض الحاالت.أو سرقتها فبعض محتوياتها  إتالف

مستحقة للشركة عن المتابعة من قسم التحصيل بالشركة على العمالء المتأخرين في سداد المتأخرات ال استمرار -2
 .تأجير السيارات

 .الصيانة  مراكزالناتجة عن الصيانة الدورية للسيارات بعملية بيع قطع الغيار المستعملة  ضرورة ضبط وإحكام -3
 ت نتيجة الزيادة في أسعار قطع الغيار الجديدة.زيادة تكلفة صيانة السيارا -4
ضرورة التأكيد على موظفي المواقع من حفظ عقود العمالء بأماكن آمنه ومخصصة لذلك لما لهذا اإلجراء من أهمية  -5

 كبيرة في حفظ حقوق الشركة لدى الغير.
العجز التي قد تزيد عن  ضرورة ضبط وإدارة عمليات صرف قطع الغيار من مستودعات الشركة وذلك لتالفي نسب -6

 النسب المسوح بها والمتعارف عليها.

خل ورش الشركة لتالفي نسب العجز والتي عمليات صرف الزيوت من الخزانات المعدة لها دا ضرورة التدقيق في -7

 .قد تزيد عن النسب المسموح بها
ت والتي تزايدت نسبتها خالل هذا مراجعة المبالغ المستحقة والمتأخرة عن السداد من قبل بعض العمالء من الشركا -8

 العام

  
  لجنة المكافآت  والترشيحات: ثانياً:

  م2016خالل عام  اجتماعينذا العام عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خالل ه
  وتتكون لجنة الترشيحات من كل من:

  الد الدبل    عضواً الدكتور/ باسم عبد هللا عالم      رئيساً                      األستاذ/ عبد الرحمن خ

       األستاذ/ فواز عبد هللا دانش      عضواً 
  اآلتي: م2016خالل عام   وقد كانت من أهم أعمال اللجنة

م والتأكد من استقاللية األعضاء 2016ألعضاء مجلس اإلدارة خالل عام  صفة العضوية مراجعة -1
 ستقلين.وااللتزام بالحد األدنى المطلوب ألعضاء المجلس المالمستقلين 

مراجعة المكافآت والتعويضات التي صرفت ألعضاء مجلس اإلدارة وبعض من كبار التنفيذيين  -2
 وتقييمها طبقاً لمعدالت األداء.

 التأكد من صفة العضوية لكل عضو وبخاصة األعضاء المستقلين. -3
ة كما قامت اللجنة بمراجعة موقف أعضاء مجلس اإلدارة بعد اإلطالع على مسودة الئحة حوكم -4

م والتي تنص من ضمن بنودها على تغيير 2017الشركات والتي من المتوقع إصدارها خالل عام 
 مفهوم االستقاللية بالنسبة ألعضاء المجلس المستقلين الذين استمروا في مجلس اإلدارة ألكثر من 
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تطابق دورة واحدة وبناًء عليه أوصت اللجنة بزيادة عدد أعضاء المجلس إلى ثمانية أعضاء حتى ي
 تشكيل المجلس مع التعديالت الجديدة بالئحة الحوكمة المنتظر إصدارها.

كما أوصت اللجنة لمجلس اإلدارة بتعيين نائب لرئيس مجلس اإلدارة من أعضاء المجلس وذلك  -5
ً لتعديالت نظام الشركات الجديد والذي أوجب تعيين نائب رئيس المجلس من قبل األعضاء  تطبيقا

رئيس في حال غيابه كما له أن يترأس اجتماع الجمعية العمومية في حال غياب والذي يحل محل ال
) 1رئيس المجلس. وهذه التوصية تم إدراجها ضمن جدول أعمال مجلس اإلدارة باجتماعه رقم (

 م والذي سيتم فيه التصويت على تعيين نائب رئيس المجلس من قبل األعضاء.2017لسنة 
  الت بالسياسات المتعلقة بالمكافآت الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة.قامت اللجنة بعمل بعض التعدي -6

  م2016عام بيان بتشكيل اللجنة ورئيسها وعدد اجتماعتها خالل والتالي 
  

/ مرات الحضور  المنصب  اسم العضو  م
عدد االجتماعات 

)2(   

  ملخص ألهم لمهام اللجنة

باسم عبد هللا عالم   1
(عضو مجلس إدارة 

  غير تنفيذي)

 رئيس
  اللجنة

التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً  -1  2/2
 لسياسات ومعايير تحددها اللجنة.

المراجعة السنوية الحتياجات المجلس من المهارات المناسبة  -2
 للعضوية وإعداد وصف للمؤهالت المطلوبة للعضوية.

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن  -3
 يمكن إجراؤها.التغييرات التي 

تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح معالجتها  -4
 بما يتفق ومصلحة الشركة.

التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين وعدم  -5
 وجود تعارض مصالح.

وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافأت أعضاء مجلس  -6
  . اإلدارة وكبار التنفيذيين

عبد الرحمن خالد عبد   2
هللا الدبل (عضو 

  مجلس إدارة مستقل)

عضو 
  اللجنة

2/2  

فواز عبد هللا دانش   3
(ليس عضواً بمجلس 

  اإلدارة)

عضو 
  اللجنة

2/2  

        

  
  

  م2016خالل عام لالجتماعات لجنة الترشيحات أعضاء سجل حضور 
 لجنة الترشيحاتتاريخ اجتماعات   اسم العضو  م

  م2016خالل عام 
  عدد مرات الحضور

           م1/11/2016  م21/4/2016
  2  √  √  باسم عبد هللا عالم  1
  2  √  √  عبد الرحمن خالد الدبل  2
  2  √  √  فواز عبد هللا دانش  3
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  اإلدارة التنفيذية للشركة: -ج-13

اإلدارة التنفيذية للشركة دون حصر التأكد من التقيد بسياسات مجلس اإلدارة  مسؤولياتوتتمثل 
وضع وتقديم المقترحات الهادفة إلى رفع مستوى نمو الشركة وربحيتها ووجه  وتطبيقها على أكمل

  تحديد الموظفين المؤهلين واالحتفاظ بهم.ووتطبيق الخطط التشغيلية والميزانيات التقديرية 
شركة وتتكون باقي دانش الرئيس التنفيذي لل عبد هللا ويرأس اإلدارة التنفيذية للشركة أ/ فواز

المالي للمجموعة والمستشار القانوني ومدير إدارات مبيعات ومشتريات  ئيسأعضائها من الر
والتسويق اإلقليمي ومديرالعمليات اإلقليمي ومدير مخاطر وأعمال التدقيق  اإلقليمي السيارات

  الداخلي ومديري المناطق اإلقليمية للشركة (الغربية الوسطى والشرقية).
األداء والتأكد من االلتزام بتطبيق سياساتها ومعايير الجودة وحرصاً من الشركة دائماً على مراقبة 

  تعتمد الشركة على خطة اجتماعات مختلفة ومتنوعة زمنياً ومكانياً لإلدارة التنفيذية.
  نوعياتها:لونوضح في التالي خطة هذه االجتماعات طبقاً 

مديري المناطق و مدراءوبعضوية في المركز الرئيسي للشركة : وهي تتم أسبوعيةاجتماعات -1
اإلدارات المختلفة لمتابعة األداء أوالً بأول ويتم هذا االجتماع أسبوعياً ويتم تنفيذ توصياته داخل كل 
إقليم طبقاً لتوجهات وسياسات الشركة مع رفع تقارير شهرية من مديري المناطق إلى اإلدارة العليا 

  عن نتائج أعمالهم.
اعات تتم برئاسة رئيس مجلس اإلدارة لمتابعة أداء كافة : وهذه االجتمربع سنوية اجتماعات-2

المركز المناطق المختلفة بشكل عام وخطط الشركة لكل منطقة للربع التالي وتتم بالتناوب في 
 الدمام). _الرياض_لكل منطقة (جدة  أو اإلقليمي الرئيسي

ة لمراجعة النتائج السنوية : ويتم هذا االجتماع مرة واحدة بنهاية السنة الماليسنوية اجتماعات_ 3
  خطط الشركة للعام المقبل. واعتمادللعام المنقضي 

  المدفوعات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين: -41
ً لنص المادة  وتاريخ  3من نظام الشركات الجديد لصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 76طبقا

28/1/1437 ً واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً  من الضوابط لما ورد بالباب الثانيهـ وطبقا
لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية 

ترشيحات هـ فقد قامت لجنة ال16/1/1438) وتاريخ 2016-127-8بموجب القرار رقم (
  يات تحديدها لتصبح كاآلتي:والمكافآت بتعديل السياسات المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وآل

  سياسات مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وآليات تحديدها:
يجوز أن تكون مكافآت أعضاء المجلس مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو  -1

 نسبة معينة من صافي األرباح ويجوز الجمع بين أثنتين أو أكثر من هذه المزايا.
% من صافي 10سبة معينة من األرباح فال يجوز أن تزيد هذه النسبة على إذا كانت المكافآة ن -2

أألرباح وذلك بعد خصم االحتياطيات التي تقررها الجمعية العامة وبعد توزيع ربح على المساهمين 
 % من رأس مال الشركة المدفوع.5بما ال يقل عن 

 يحضرها العضو.يجب أن يكون استحقاق المكافآت متناسباً مع عدد الجلسات التي  -3
افآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة بحيث تعكس مدى خبرة العضو والمهام كيجوز أن تكون م -4

 المنوط به تنفيذها واستقالله وعدد الجلسات التي يحضرها.
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يجب أال تكون مكافآة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين نسبة من األرباح التي تحققها الشركة أو أن  -5

 مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة. تكون مبنية بشكل
يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافآة مقابل عضويته في لجنة المراجعة أو مقابل أي  -6

فية يكلف اإض –بموجب ترخيص مهني  –مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أواستشارية  وأعمال أ
 إلدارة.بها في الشركة باإلضافة إلى مكافآة عضويته في مجلس ا

 .أن تكون المكافآة مبنية على توصيات لجنة المكافآت -7
أن تكون المكافآة كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم  -8

 واإلبقاء عليهم.
 ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند مكافآة أعضاء مجلس اإلدارة بالجمعية العامة. -9

حوال ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية في جميع األ -10
 مبلغ خمسمائة الف لایر سنوياً.

في هذا الخصوص فقد بلغ إجمالي ما تم رصده من  ونظام الشركاتلشركة لطبقاً للنظام األساسي و
) 600,000( مبلغم 31/12/2016ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  مكافآت

 ) أعضاء6( سنوية لكل عضو من غير رئيس مجلس اإلدارة آةألف لایر كمكاف 100بواقع لایر 
لكل األعضاء بما فيهم  لایر 2500عالوة على بدل حضور عن الجلسة الواحدة لكل عضو بمبلغ 

ً لسجل حضور كل عضو الجتماعات  55,000 بإجمالي مبلغ ) أعضاء7الرئيس (  لایر طبقا
  .م2016المجلس خالل عام 

حيث أنه لم يتم تعديل مكافآت أعضاء المجلس أو بدالت الحضور للدورة الثالثة والتي بدأت في 
ألف لایر لكل عضو ليس من بينهم رئيس المجلس وبدل  100م فالمكافآة السنوية 21/6/2015

  لسابقة.لایر عن الجلسة الواحدة لكافة األعضاء كما كانت بالدورة  2500الحضور 
  أوالً: مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة:

  
أعضاء المجلس   البيان

  التنفيذيين
أعضاء المجلس غير 

  / المستقلينالتنفيذيين
  االجمالي

بدالت 
  الحضور

  لایر  55,000  لایر 45,000  لایر10,000

المكافأت 
  السنوية

  لایر 600,000  لایر 600,000  ـــــــــــــــــــــــ

  لایر 655,000  لایر 645,000  لایر 10,000  اإلجمالي
  لایر. 41,500 أعالة مكافأة أمين سر المجلس والتي تبلغ  بالغيضاف إلى الم

 
  عضاء مجلس اإلدارة (ماعدا رئيس المجلس) أي نوع من التعويضات األخرىأال يتقاضى أياً من 

 75,000قاضى مبلغ المزايا العينية ماعدا عضو المجلس د/ باسم عالم والذي تمثل الحوافز أو 
  م نظير تقديم خدمات استشارات قانونية للشركة.2016لایر خالل عام 
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والجدير بالذكر أن رئيس مجلس اإلدارة ال يتقاضى أية مخصصات أو مكافآت عن عضويته 
إليه بالجدول أعاله والمشار  حداعن االجتماع الو لایر 2500بالمجلس سوى بدل الحضور بواقع 

. وحيث أن رئيس م2016لعام  اجتماعات )4لایر عن حضوره لعدد ( 10,000 لغبإجمالي مب
ً إلدارة الشركة ويتقاضى مكافأة شهرية وحوافز سنوية عن إدارته للشركة  مجلس اإلدارة متفرغا

أنه ال يشغل أي منصب تنفيذي بالشركة إال  مع العلم للنقل وسائق لتنقالته باإلضافة إلى تأمين سيارة
   .صفة العضو التنفيذي بالمجلس طبقاً لالئحة حوكمة الشركات أنه اكتسب

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

  م2016عن أدائة بالشركة طوال عام 
  

  عضو تنفيذي–رئيس مجلس اإلدارة   البيان
  لایر 1,800,000  م2016المكافآت خالل عام 

  لایر 1,818,851  وافزح
  لایر 3,618,851  اإلجــــمالــــي

  
هم رئيس م من مكافآت بما في2016عضاء مجلس اإلدارة خالل عام أل تم صرفه ليكون إجمالي ما 

  إجتماعات مجلس اإلدارة.لایر شاملة بدالت حضور  4,390,351مجلس اإلدارة مبلغ وقدره 
  

  م 6201تنفيذيين بالشركة لعام كبار ال) من 5(ثانياً: مكافآت ومخصصات 
لشركة من ضمنهم الرئيس التنفيذي كبار التنفيذيين با لخمسة من بلغت إجمالي المكافآت المخصصة

  لایر بيانها كاآلتي:) 5,155,396(م مبلغ وقدره 2016خالل عام والرئيس المالي 
كبار التنفيذيين بالشركة وعددهم خمسة  مكافآت تفاصيل  البيان

  لرئيس التنفيذي والرئيس الماليبما فيهم ا
  لایر  3,066,000  الرواتب
  لایر  921,396  البدالت

  لایر  1,054,000  المكافأت الدورية والسنوية
  لایر  114,000  الخطط التحفيزية

  تأمين سيارة للنقل   أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى
  

 شركة أية تعويضات عن عضويتهم باللجان.ال يتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين بال 
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ا خالل هوتغيرأو التي لهم مصلحة فيها  اإلدارة بيان بعدد األسهم المملوكة ألعضاء مجلس أ-51

  م6201عام 
  

عدد األسهم   اسم العضو
المملوكة في 
بداية عام 

  م 2016

عدد األسهم 
المملوكة في 
نهاية عام 

  م 2016

صافي ونسبة 
التغير في 

د األسهم عد
المملوكة 

 خالل العام
من إجمالي 
  أسهم الشركة

عدد األسهم التي 
له مصلحة فيها 

  م2016عام بداية 

عدد األسهم التي 
له مصلحة فيها 

بنهاية عام 
  م2016

صافي 
ونسبة تغير 
األسهم التي 
له مصلحة 
خالل عام 

  م2016

إجمالي ما 
يمكله وما له 
  مصلحه فيه
بنهاية عام 

  م2016

  مالحظات

بد اإلله عبد هللا ع
  محمود زاهد

  
23,736  

 

  
28483  

  
4747   
0.007%  

  
سهم باسم  52

  الزوجة.
  

  
سهم باسم  62

الزوجة بعد 
إضافة اسهم 

  المنحة

  
10  

  
28545  

0.04%  

تم إضافة اسهم المنحة بعد 
زيادة رأس المال بواقع  

من األسهم  ) سهم4747(
) أسهم 10المملوكة له  و (

ة من األسهم التي له مصلح
م 2016فيها خالل عام 

بواقع سهم لكل خمسة 
  .اسهم

عبد الرحمن خالد 
  عبد هللا الدبل

  
1250  

  
1500  

  
250  

0.0004  

  
0  

  
0  

  
0 
  

  
1500  

0.002%  

تم إضافة اسهم المنحة بعد 
زيادة رأس المال بواقع 

بواقع سهم لكل  ) سهم250(
خمسة اسهم .خالل عام 

2016.  
فهد يوسف 

  محمود زاهد
  

2776  
  

3331  
  

555  
0.0009%  

0  0  0    
3331  

0.005%  

تم إضافة اسهم المنحة بعد 
زيادة رأس المال بواقع 

بواقع سهم لكل  ) سهم555(
خمسة اسهم .خالل عام 

2016.  
أسامه سعد محمد 

  الحداد
  

2776  
  

3331  
  

555  
0.0009%  

  
سهم  321,161

  باسم زوجته

   
سهم  385,393

  باسم زوجته

  
64232  

0.1% 
  

  
388724  

0.6%  

ضافة اسهم المنحة بعد تم إ
زيادة رأس المال بواقع  

من األسهم  ) سهم555(
من  64,232المملوكة له  و 

األسهم التي له مصلحة فيها 
م بواقع 2016خالل عام 

  سهم لكل خمسة اسهم 
باسم عبد هللا عبد 

  الرحمن عالم
  

2776  
  

3331  
  

555  
0.0009%  

  
0  

  
0  

  
0  

  
3331  

0.005%  

د تم إضافة اسهم المنحة بع
زيادة رأس المال بواقع 

بواقع سهم لكل  ) سهم555(
خمسة اسهم .خالل عام 

2016.  
وفاء هاشم يوسف 

  زواوي
  

2776  
  

3331  
  

555  
0.0009%  

  
0  

  
0  

  
0  

  
3331  

0.005%  

تم إضافة اسهم المنحة بعد 
زيادة رأس المال بواقع 

بواقع سهم لكل  ) سهم555(
خمسة اسهم .خالل عام 

2016.  
الد خالد عبد هللا خ

  الدبل
  

27,813  
  

127,550  
  

99,737  
0.16%  

سهم باسم  5074
  ابنائه القصر. 

سهم باسم  5193
شركة أكد القابضة 
التي يشغل رئيس 
مجلس إدارتها 
أحدى مساهمي 

  شركة بدجت 
  

سهم  6088
باسم أبنائه 

  القصر
سهم  6231

باسم شركة اكد 
القابضة التي 
يشغل رئيس 

  مجلس إدارتها.

  
2052  

0.003%  

  
139,869  

0.22%  

تم إحتساب األسهم المملوكة 
له والتي له مصلحها فيها 
بعد إضافة أسهم المنحة 

م بواقع 2016خالل عام 
  سهم لكل خمسة اسهم.
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بيان باألرباح الموزعة على أعضاء مجلس اإلدارة طبقاً لنسب ملكيتهم بتاريخ إقرار توزيع ب -15

  م5/5/2016بقا لقرار الجمعية غير العادية بتاريخ على السهم ط 1.5م بواقع  2015األرباح لعام 
  
عدد األسهم المملوكة   اسم عضو مجلس اإلدارة  م

بتاريخ إقرار توزيع 
  األرباح

إجمالي مبلغ األرباح 
م 2105الموزعة عن عام 

  لایر عن السهم) 1.5(
  لایر. 35,604 23,736  عبد اإلله عبد هللا زاهد  1
  لایر 1,875  1,250  عبد الرحمن خالد الدبل  2
  لایر 4,164  2,776  فهد يوسف زاهد  3
  لایر 4,164  2,776  أسامه سعد الحداد  4
  لایر 4,164  2,776  باسم عبد هللا عالم  5
  لایر 4,164  2,776  وفاء هاشم زواوي  6
  لایر 129,225 86,150  خالد عبد هللا الدبل  7

  لایر 183,360  ــــالياإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  بيان بعدد باألسهم أو الحصص المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بالشركات التابعة ج-51

 يمتلك عضو مجلس اإلدارة د/ باسم عبد هللا عالم حصة نقدية بشركة الجذور الراسخة للنقليات
مة الحصة ) حصة قي12,500وعدد الحصص التي يمتلكها (المحدودة إحدى الشركات التابعة .

  %) من رأسمال الشركة.1.25) لایر تمثل نسبة (1,250,000) لایر بقيمة (100الواحدة (
  .لایر  321,718م مبلغ وقدره 2016ح لعام وكانت حصته من األربا

بالشركات التابعة مملوكة ألي عضو من أعضاء مجلس  أخرى وال توجد أي أسهم أو حصص
  .اإلدارة

  
  اصة بكبار التنفيذييناألسهم أو الحصص الخ د -51

أسهم بالشركة أو بأي شركة تابعة  أيكبار التنفيذيين بالشركة وزوجاتهم وأوالدهم القصر ال يمتلك 
  .وليس لهم أي مصلحة أو حقوق خيار واكتتاب تعود لهم

سهم مملوكة ألشخاص (عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين) أبلغوا الشركة بها أ ال يوجد
  م6201عام أو أي تغيير فيها خالل  ) من قواعد التسجيل واإلدراج45مادة (بموجب ال

 
  :حوكمة الشركة – 61

التزمت الشركة بالئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية للشركات المدرجة 
ً من الشركة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت السعودية) ألهمية الئحة حوكمة الشركات  وإدراكا

وبناًء على التعميم الصادر من هيئة السوق المالية رقم في تعزيز عملية اإلفصاح والشفافية 
م بإلزامية الفقرة (ج) من المادة العاشرة من الئحة حوكمة 31/12/2012وتاريخ  4/6802

الشركات فقد تم إعداد الئحة حوكمة خاصة بالشركة وتم التصديق عليها من  قبل مجلس اإلدارة 
  م.26/6/2013سالها لهيئة السوق المالية بتاريخ وتم إر
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وقد قامت الشركة بدراسة كافة النظم المعدلة الصادرة عن وزارة التجارة واالستثمار مثل نظام 
م وعملت على 2016خالل عام  يةاللوائح الصادرة عن هيئة سوق المال تعديالت الشركات وكذلك

ً الشركة على توفيق أوضاعها طبقا للتعديالت الواجبة ال نفاذ من تاريخ إصدارها كما تعمل حاليا
إنهاء إجراءات تعديل النظام األساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد وسيتم الحقاً 
اإلعالن عن موعد الجمعية العامة غير العادية للنظر في النظام األساسي للشركة بعد هذه التعديالت 

  ت المطلوبة من الجهات المختصة. جراءااالنتهاء من اإل عندوذلك 
سلوب عملها ومدتها على الجمعية العامة غير أكما أنه سيتم إدراج التشكيل الحالي للجنة المراجعة و

العادية والتي ستنظر أيضاً النظام األساسي وذلك تطبيقا لنظام الشركات الجديد والذي أوجب تعيين 
  للشركة.من قبل الجمعية العامة أعضاء لجنة المراجعة 

هـ الموافق 25/7/1438كل هذه اإلجراءات والتعديالت تعمل الشركة على إنهائها قبل 
ً لهذه التعديالت  م22/4/2017 وهي المهلة المحددة بنظام الشركات لتعديل أوضاع الشركة طبقا

ً للمتطلبات النظامية الصادرة من الجهات المختصة وكما  ويصبح مركزها القانوني موائما ومواكبا
 كانت عليه دائماً الشركة

  وبناًء عليه فقد التزمت الشركة بالمتطلبات النظامية ومنها:
م خالل المواعيد النظامية وذلك بموقع 2016لتزام بنشر النتائج المالية الربع السنوية من عام اإل -1

  تداول.
المالية والئحة  إعداد تقرير مجلس اإلدارة وفقاً لقواعد التسجيل واإلدراج الصادرة من هيئة السوق -2

خر التعديالت الواردة بنظام الشركات الجديد والضوابط وآ حوكمة الشركات في هذا الخصوص
واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة 

 .والصادرة عن هيئة السوق المالية
لسوق المالية ومواعيد نشر المعلومات الجوهرية طبقاً لتزام بصيغة اإلعالنات التي حددتها هيئة ااإل -3

 لتعليمات الهيئة الخاصة بإعالنات الشركات.
قام أعضاء مجلس اإلدارة بتعبئة وتوقيع التعهدات واإلقرارات ونماذج اإلفصاح المطلوبة من قبل  -4

 هيئة السوق المالية.
 لية على الئحة حوكمة الشركات.االلتزام بتطبيق كافة التعديالت التي تقرها هيئة السوق الما -5
 تائج االجتماع فور انتهائه.نإرسال محضر اجتماع الجمعية العامة للهيئة وإعالم السوق مباشرة ب -6
لمجلس بعد اعتماد هذه الطريقة تصويت التراكمي في اختيار المرشحين لعضوية ااستخدام طريقة ال -7

 ارة.بالجمعية غير العادية األولى الختيار أعضاء مجلس اإلد
إعداد نظام حوكمة خاص بالشركة بما يتفق وقواعد الئحة حوكمة الشركات والنظم واللوائح  -8

 .األخرى الصادرة عن الهيئة
العمل على تعديل النظام األساسي للشركة بما يتوافق مع تعديالت نظام الشركات الجديد وجاري  -9

ً استكمال اإل ناقشة هذه التعديالت من قبل جراءات لعقد جمعية عامة غير عادية لبحث ومحاليا
 أعضاء الجمعية.

 سياسات المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة لتتناسب مع  تعديالت نظام الشركات.تعديل  -10
عضوية مجلس اإلدارة والتي سبق وأن تم اعتمادها وتم ب الخاصةكما تم تعديل السياسات والمعايير  -11

ً لتعميم الهيئة رقم اة غير العالتصديق على هذه التعديالت بالجمعية العمومي دية الثانية وذلك تطبيقا
م بإلزامية الفقرة (د) من المادة العاشرة من الئحة حوكمة 31/12/2013وتاريخ  4/6802

 الشركات.
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اعتماد خطة التحول من معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والمطبقة  -12
بية الدولية) وذلك طبقاً لتعميم هيئة السوق سمعايير المحاالير المالية الدولية (حالياً إلى معايير التقار

م بناًء على كتاب األمين العام للهيئة العامة السعودية 25/3/2014) وتاريخ 4/2978المالية رقم (
والذي أقر باجتماعه م 11/2/2014) وتاريخ 2014/4579رقم (صادر/للمحاسبين القانونيين 

م بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية دفعة واحدة بعد 18/7/2013ورة السابعة بتاريخ السابع للد
استكمال اعتمادها من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على القوائم المالية المعدة عن فترات 

عدادها م سيتم إ2017م. مما يعني أن القوائم المالية للربع األول من عام 1/1/2017مالية تبدأ في 
وفقاً لمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وقد تم إرسال هذه 

. وقد قامت الشركة بإعداد قوائم م 21/9/2015الخطة لمعالي رئيس هيئة السوق المالية بتاريخ 
ً للمعايير المحاسبية الدولية ( م وتم نشر هذه 2016من عام ) لفترة الربع األول IFRSمالية طبقا

القوائم بموقع الشركة الرسمي وقد اعلنت الشركة عن مراحل مواكبة التحول للمعايير المحاسبية 
تنفيذ مراحل التطور ب التزمتالدولية طبقاً لتعميم هيئة السوق المالية بل أن الشركة كانت بفضل هللا 

م مالية طبقاً لهذه المعايير دون وجود اي عن البرنامج الزمني الموضوع لها وبالفعل أصدرت قوائ
أثر جوهري على القوائم المالية نتيجة لهذا التحول كما أن الشركة افصحت عن استعدادها التام 

ً للمعايير المحاسبية  31/3م والمنتهي في 2017إلصدار القوائم المالية للربع األول من عام  طبقا
 )IFRSالدولية (

قة وتعرفة استهالك الكهرباء والماء اأثر تعديل أسعار منتجات الطقامت الشركة باالفصاح عن  -13
ً للتعاميم الصادرة في هذا  وكذلك نموذج البيانات الربعية للدين الخارجي على الشركة طبقا

 الخصوص من هيئة السوق المالية.
والبنود  هوما لم يتم تطبيق الئحة حوكمة الشركات) عما تم تطبيقه من أحكام 8تم االفصاح بنموذج ( -14

 . التي ال تنطبق
  

كما والتي ال تنطبق التي لم تطبقها الشركة  أحكام الئحة حوكمة الشركاتوالجدير بالذكر أن 
  ) هي:8وردت بنموذج (

): ال تنطبق حيث تؤكد الشركة أنها لم تتسلم طلب من المحاسب القانوني أو بالمادة الخامسة فقرة ( -1
 .م2016نعقاد الجمعية العمومية في % على األقل با5من مساهمين يمثلون 

بالنسبة لتطبيق المادة الخامسة فقرة (ج) من الئحة الحوكمة بخصوص اإلعالن للجمعية العمومية  -2
ً فتم تطبيقها  فقد تم اإلعالن الجتماع الجميعة بتداول والصحف قبل  قبل موعدها بعشرين يوما

م واالجتماع محدد له 24/3/2016 و 22و 20موعد الجمعية بعشرين يوماً (تمت االعالنات في 
) ولم يكتمل النصاب لهذا االجتماع وتم تحديد موعد االجتماع الثاني بتاريخ م21/4/2016تاريخ 

 28, 26وتم اإلعالن عنه بتداول وجريدة أم القرى وجريدة البالد بتواريخ ( م5/5/2016
ا الموعد والتصديق على م) على الترتيب وذلك بعد موافقة وزارة التجارة على هذ4/2016/

  إجراءات النشر لالجتماع الثاني طبقا لهذه التواريخ.
%) أو أكثر إضافة 5حيث لم يطلب مساهمون يملكون ( ال تنطبق المادة الخامسة فقرة (و): -3

 الخامسة.العامة غير العادية موضوع إلى جدول أعمال الجمعية 
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ضر مستثمرين من أشخاص ذوي صفة اعتبارية المادة السادسة فقرة (د) ال تنطبق حيث أنه لم يح -4
باجتماع الجمعية العامة للشركة  -مثل صناديق االستثمار –الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم 

م وبالتالي لم يتسنى للشركة االطالع على سياسات التصويت الخاصة 2016والذي تم خالل عام 
يؤثر على ممارسة الحقوق األساسية  بهم او كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد

 الخاصة باستثماراتهم.
المادة الحادية عشر فقرة (و) ال تنطبق ولم تطبق حيث أن مجلس اإلدارة قد أعيد انتخاب أعضائه  -5

وضع إجراءات لتعريف اعضاء مجلس لبنفس تشكليه للدورة السابقة وبالتالي لم تكن هناك حاجه 
م تعيين أعضاء جدد وحيث أن هذه اإلجراءات موضوعه منذ بداية اإلدارة بعمل الشركة ألنه لم يت

 أول دورة لمجلس اإلدارة.
ً حيث الالمادة الثانية عشر فقرة (د):  -6 ي منصب تنفيذي أيشغل رئيس مجلس اإلدارة  مطبقة جزئيا

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

حيث أنه ال يوجد نص بنظام الشركة يعطي األحقية ألي  لم تطبقالمادة الثانية عشرة فقرة (ط):  -7
على اختيار  باالمتناع عن التصويت صفة اعتبارية تعيين ممثلين في مجلس اإلدارة ذاتشخصية 

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

المادة السادسة عشر فقرة (ب): ال تنطبق حيث لم يتقدم أي من اعضاء المجلس بطلب كتابي لرئيس  -8
ماعات عادية بدعوة من رئيس م وكانت كل االجت2016المجلس بعقد اجتماع طارئ طوال عام 

 المجلس.
ً حيث لم تستثنى األعمال التي لعضو مجلس اإلدارة  -9 المادة الثامنة عشر فقرة (أ) طبقت جزئيا

مصلحة فيها وتمت بطريق المنافسة من الحصول على تصريح باستمرارها وتجديدها من الجمعية 
 يها والتصريح باستمرارها.العامة بل تم التصويت عليها للحصول على موافقة الجمعية عل

المادة الثامنة عشر فقرة (ب) ال تنطبق النه ال يوجد عضو مجلس إدارة يشترك في أعمال منافسة  -10
 للشركة أو يتاجر في أحد فروع نشاط الشركة.

عضاء مجلس أاي قرض ألي من  الشركة المادة الثامنة عشر فقرة (ج) ال تنطبق حيث لم تقدم -11
 ض يعقده أي منهم مع الغير.اإلدارة ولم تضمن أي قر

  : وقواعد التسجيل واإلدراج قرار مجلس اإلدارة حسب متطلبات نظام الحوكمةإ-71
أصدرتهما هيئة السوق المالية  لتانحيث أن قواعد التسجيل واإلدراج والئحة حوكمة الشركات ال

المطلوبة وفقاً  يؤكدان على ضرورة اإلفصاح في التقرير السنوي لمجلس اإلدارة عن جميع البنود
تتم اإلشارة إلى لنموذج التقرير السنوي المعد من قبل الهيئة. وفي حال عدم انطباق أي من فقراته 

  ذلك. أسباب) 8صاح (فمع التوضيح في نموذج اإل ذلك في هذا التقرير
ضيع التالية ال ) يقر بأن المواالسعودية بناء عليه فإن مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت

  ما قامت الشركة بتطبيقها. ىعنها مت باإلفصاحتنطبق على الشركة ويلتزم المجلس 
قة أو أي توقعات معلنة يلية عن نتائج السنة السابشغليست هناك أية فروقات جوهرية في النتائج الت -1

  في األرباح.صاالتغير في وقد تم االفصاح بهذا التقرير عن النتائج الماليه وأسباب  من الشركة
 ال يوجد أي اختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن -2

 م.2016خالل عام  يم القوائم المالية للشركةيمراجعة وتق
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ال يوجد أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس  -3

) من قواعد 45نفيذيين واقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (اإلدارة وكبار الت
 م.2016عام التسجيل واإلدراج وأي تغيير في تلك الحقوق خالل 

كبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر لال توجد أي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود  -4
وقد تم توضيح حركة األسهم المملوكة ألعضاء ابعة أو أي شركة ت في أسهم أو أدوات دين الشركة

واألسهم التي لهم مصلحة فيها كذلك ما يملكه عضو مجلس  م2016مجلس اإلدارة خالل عام 
 . اإلدارة من نسبة في إحدى الشركات التابعة

أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق وأي أوراق مالية تعاقدية  ليست هناك أدوات دين قابلة للتحويل -5
 م.2016عام بهه أصدرتها أو منحتها الشركة خالل مشا

 أو أوراق مالية تعاقدية أوليست هناك أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل  -6
 م.2016عام مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها الشركة أو منحتها خالل 

ي أدوات دين قابلة أي من شركاتها التابعة أل من جانب الشركة أو لم يتم استرداد اوشراء أو الغاء -7
 سواء من الشركة أو من شركتها التابعة. لالسترداد ولم يتم شراء أية أوراق مالية مدرجة

لم يتم عقد أي اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي  -8
 م2016الل عام خ في أي من شركاتها التابعةأو  راتب أو عوض

 م.2016لعام ال يوجد أي اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح  -9
 لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية. - 10
يكن هناك أي توصية من قبل مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني للشركة قبل نهاية الفترة لم  - 11

من أجلها. حيث أنه تم التجديد لمكتب المراجع الخارجي أرنيست ويونج بموجب قرار  المعين
ألف لایر ويعتبر هذا هو  496م مقابل 2016الجمعية العامة لمراجعة حسابات الشركة خالل عام 

 .العام الثاني لمكتب إرنيست ويونج كمراجع خارجي للشركة
حدى شركاتها التابعة أو الزميلة وبين الرئيس التنفيذي لم يتم إبرام عقود أو اعمال بين الشركة أو إ - 12

 .أو المدير المالي للشركة أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم
 فيها وكبار المساهمينأوكبار التنفيذيين أعضاء مجلس اإلدارة أوألم يتم إبرام اية عقود بين الشركة  - 13

  .أو ألي شخص ذي عالقة بهم وبين شركاتها التابعة أو الزميلة
ً من  - 14 لم تقدم الشركة اي قرض ألي من أعضاء مجلس اإلدارة ولم تضمن أي قرض يبرمه أيا

 .األعضاء مع الغير
 أعضاء مجلس اإلدارة ليست لهم عضوية بمجالس إدارة شركات مساهمة أخرى. - 15
لم تبرم اية (رحال) تم توضيح تفاصيل المعلومات الخاصة بالقروض واالقرار بأن الشركة التابعة  - 16

م بل قامت بسداد دفعات القروض المستحقة خالل 2016خالل عام للحصول على قروض  عقود
 م.2015م عن العقود السابق التوقيع عليها خالل عام 2016عام 

  وطبقاً لقواعد التسجيل واإلدراج يقر المجلس بما يلي: - 17
 .أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح -1
  ونفذ بفاعلية.سس سليمة أن نظام الرقابة الداخلية قد أعد على أ -2
 أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.  -3
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  :البرامج التي أنشأتها الشركة لصالح موظفيها  -18

م قامت الشركة وبناًء على اقتراح رئيس مجلس اإلدارة حينها بإنشاء صندوق 2007في نهاية عام 
وقد تم دعم هذا الصندوق طوال السنوات سانية للموظفين التكافل االجتماعي لمساعدة الحاالت اإلن

   .م2016. إال أنه لم يخصص له أي مبالغ خالل عام الماضية
  

  م:2016العقوبات الموقعة على الشركة خالل عام    -91
م أعلنت هيئة السوق المالية على موقع تداول فرض غرامة مالية على الشركة 23/2/2016بتاريخ 

لایر وذلك لمخالفة الفقرة (ج) من المادة الخامسة واألربعين من نظام السوق  ألف 100مقدارها 
م وخبر توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن العام 2014المالية لتسرب خبر صافي الربح لعام 

م وخبر زيادة راس مال الشركة عن طريق منح أسهم في موقع التواصل االجتماعي تويتر 2014
  بل تزويد الهيئة بهذه المعلومات والبيانات وإعالنها.م ق19/1/2015بتاريخ 
 ً عشرين من نظام السوق المالية فقد قدمت الشركة اللنص الفقرة (هـ) من المادة الخامسة و وطبقا

م وأوضحت الشركة 28/2/2016تظلمها لمعالي رئيس هيئة السوق المالية من هذا القرار بتاريخ 
ة أو من يمثلها من أعضاء مجلس اإلدارة أو من كبار في تظلمها أنه لم يثبت تسريب الشرك

التنفيذيين ألية أخبار لدى أي جهة قبل إعالنها بموقع الهيئة كما لم يثبت تسريب الشركة ألية أخبار 
ي أعلى مواقع التواصل االجتماعي ألي معلومة قبل اإلعالن عنها بموقع الهيئة بتداول كما لم يثبت 

أو كبار التنفيذيين او األشخاص المطلعين بالشركة بأي موقع ثبت  صلة ألعضاء مجلس اإلدارة
  م.2104تسريبه ألي خبر خاص بنتائج عام 

يفيد رفض التظلم المقدم من  1/7/3127/16م وردنا خطاب الهيئة رقم ص/23/3/2016وبتاريخ 
  ألوراق المالية.لجنة الفصل في منازعات ا مالشركة وبالتالي يمكن للشركة التظلم من هذا القرار أما
األوراق المالية وتم قيد الئحة الدعوى ضد  وبالفعل تم إيداع التظلم أمام لجنة الفصل في منازعات

م وتحدد لنظرها أول جلسة بتاريخ 26/5/2016بتاريخ  137/37هيئة السوق المالية برقم 
هيئة بمذكرة م وطلبت الهيئة مهلة شهر للرد على الئحة دعوانا وبالفعل تقدمت ال10/8/2016

  /.25/8/2016م وقد قمنا بالرد على هذه المذكرة بتاريخ 17/8/2016جوابية بتاريخ 
وال زالت حتى تاريحة القضية لم يتم الفصل فيها وبانتظار إخطار لجنة الفصل في منازعات 

  األوراق المالية بأي تطورات تخص هذه القضية.
  

وتوصيات  7120رية وخطة العام المالي الجديد خطط  الموازنة التقديأهم قرارات المجلس و -20
  مجلس اإلدارة للجمعية العمومية

أوصى مجلس اإلدارة للجمعية العامة غير العادية في اجتماعها القادم باستخدام بند األرباح المبقاة  -1
عن مليون لایر  711إلي  مليون لایر 610 م في زيادة رأس المال من2016بميزانية الشركة لعام 

 .أسهم ستة مجانية بواقع سهم منحة مجاني لكلمنح أسهم طريق 
 . لایر للسهم الواحد 1.25 م بواقع2016المالي  رباح عن العامأكما أوصى بتوزيع   -2
الموافقة على تجديد عقد اإلمتياز مع شركة بدجت العالمية لمدة عشر سنوات. تم تجديد التعاقد مع  -3

المة بدجت العالمية بالشرق األوسط وشمال إفريقيا شركة زودياك العالمية صاحبة حق استغالل ع
 م حيث أن العقد السابق 5/2/2016وروبا وذلك لمدة عشر سنوات . فقد تم تجديد العقد بتاريخ أو
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م وتنتهي مدة العقد في 1/1/2017م وتم التجديد بداية من 31/12/2016كان ينتهي في 

 م.31/12/2026
 PAYLESSامتياز حصري باستخدام العالمة التجارية  الموافقة على حصول الشركة على حق -4

لتأجير السيارات داخل المملكة العربية السعودية. تم توقيع عقد وكالة امتياز حصري بتاريخ 
وهي إحدى  PAYLESSالعالمية المالكة للعالمة التجارية   )ABG( م مع مجموعة6/5/2016

ل تأجير السيارات ذات القيمة المنخفضة والتي تنشط بمجا  )ABG(الشركات التابعة لمجموعة 
سواء بتاجير سيارات مستعملة أو سيارات من الفئات الصغيرة فهي تتيح للعمالء إمكانية تأجير 

م وتنتهي في 30/6/2016سنوات وستة أشهر تبدأ من  10السيارات بتكلفة منخفضة. ومدة العقد 
 م.31/12/2026

ال) لعقد امتياز حصري مع شركة بارلوورلد لوجيستكس الموافقة على توقيع الشركة التابعة (رح -5
العالمية.تم توقيع عقد امتياز حصري فيما بين الشركة التابعة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة 

م بموجبه يحق لشركة رحال 30/5/2016لد لوجيستكس العالمية بتاريخ ور(رحال) وشركة بارلو
ة العربية السعودية كوكيل حصري وصاحب حق امتياز تقديم الخدمات اللوجيستية داخل المملك

م وتنتهي 1/6/2016لوورلد العالمية اللوجيستية. و مدة التعاقد خمس سنوات تبدأ من رخدمات با
 م. مع العلم أن شركة بارلوورلد لوجيستكس ليست طرف ذو عالقة31/5/2021في 

باستغالل بند األرباح المبقاة م 2017 طة الموازنة التقديرية للعام المالي الجديدخالموافقة على  -6
عن طريق الرسملة بمقدار سهم  لزيادة رأسمال الشركة م 2016مركز المالي للشركة لعام بقائمة ال

واالستمرار في البحث عن الفرص االستثمارية سواء داخل أو خارج  أسهم ستة) 6منحة لكل (
  .ها وفعاليتها على إيرادات الشركةالمملكة مع ترقب نتائج االستثمارات الحالية ومدى جدوا

الجيوسياسية بالمنطقة والتي قد وكما يعتقد مجلس اإلدارة أنه نظراً للظروف والمتغيرات االقتصادية 
م باالستثمارات التي 2017تؤثر على معدالت النمو المتوقعة للشركة فقد يكتفي المجلس خالل عام 

ً أو داخل ً وأنه يكتفي باألنشطة التشغيلية الحالية للشركة مع تمت بالسنوات السابقة سواء خارجيا يا
وضع كل الدعم للشركة التابعة الجذور الراسخة رحال والتي تحقق معدالت نمو وأن البحث عن 
الفرص االستثمارية سيكون بشكل أقل خالل الفترة القادمة نظراً للظروف واألوضاع الحالية وإعادة 

لشركة ودراسة مدى جدواها وتأثيرها على نتائج الشركة واتخاذ النظر في االستثمارات الخارجية ل
ً على مركز الشركة  إجراءات فورية في حالة عدم تحقق نتائج إيجابية من هذه االستثمارات حفاظا

 المالي. 
ً أستحقق ويعتقد مجلس اإلدارة أنه طبقا للتقديرات والدراسات المالية أن الشركة  بإذن هللا  جيدة رباحا

 . م2017الل عام تعالى خ
  
  المخاطر-12

إن الشركة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت السعودية) ككيان اقتصادي تتعرض لبعض المخاطر 
من خالل طبيعة نشاطها التجاري كشركة تعمل بمجال النقل والذي قد يواجه العديد من المخاطر 

عبر مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة المتنوعة. إال أن الشركة تقوم بإدارة هذه المخاطر ومراقبتها 
وإدارة المخاطر واإلدارة التنفيذية وفريق العمل بالشركة والشركة التابعة حيث أن الشركة لها 
ً على تطوير نظام فعال إلدارة المخاطر  سياسات وخطط لتواجه بها هذه المخاطر وتعمل دائما

  بالشركة.
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ملة التي قد تواجه نشاطها وتعيق عملياتها مدت لمواجهة المخاطر المحتتعاوحيث أن الشركة 

التشغيلية وتؤثر على معدالت النمو المتوقعة سياسة إلدارة المخاطر تعتمد على نظم وقواعد 
وإجراءات منظمة لمواجهة المخاطر المختلفة المصاحبة لنشاط الشركة كما أن الهدف من هذه 

إدارة المخاطر وقواعد تنظيمها وأن  صلة لتعريفالسياسة هو ضمان تفهم كافة األطراف ذات ال
تكون هذه األطراف على وعي بمسؤلياتها فيما يتعلق بإدارة المخاطر المصاحبة لنشاط الشركة 
وذلك في إطار العمل على تقويم وتحسين فاعلية الرقابة والتحكم الداخلي واتباع ضوابط حوكمة 

نمو مرتفعة والتركيز األساسي إلدارة الشركة وأعلى معايير الشفافية بما يسمح بتحقيق معدالت 
  يدة هو التعرف عليها ومعالجتها.دالمخاطر الج

  مبادئ سياسة إدارة المخاطر
  دارة المخاطر بالشركة على المبادئ التالية:إترتكن سياسة 

دارة المخاطر بالشركة على الشفافية أمام جميع األطراف ذات الصلة وفقاً إالشفافية: تعتمد سياسة  -1
د المنظمة وضوابط الحوكمة بحيث يجب العمل على توفير المعلومات بخصوص المخاطر للقواع

الحالية والمستقبلية وتيسير الوصول إليها بحيث تساعد تلك المعلومات األفراد على اتخاذ القرارات 
 المالئمة في الوقت المالئم.

وحدة المعالجة والمنهج الموضوعية: تقوم أسس تقييم وإدارة المخاطر على الموضوعية من خالل  -2
هداف والهيكل التنظيمي للشركة مع العمل على أن تكون اإلدارات واألفراد األللعمل على دعم 

ية مرسومة من لالمتعاملين مع المخاطر هم المفوضون بإدارة تلك المخاطر في إطار حدود داخ
ً باستخدام خالل إدارة متخصصة تعمل بخبراتها في مراجعة المخاطر  األساليب المهنية دوريا

 السليمة.
االستقاللية: تعمل سياسة إدارة المخاطر على ضمان استقاللية اإلدارة المتخصصة لتحديد وتقييم  -3

وإدارة المخاطر باستخدام أساليب مهنية سليمة بما يضمن عدم تدخل أية أطراف داخلية أو خارجية 
 عند تحديد وتقييم المخاطر.

طراف ذات الصلة من خالل اطر بالشركة على كسب ثقة جميع األالثقة: تعمل سياسة إدارة المخ -4
طراف ذات الصلة بأية تغيرات في أنواع المخاطر بما فيها بناء إجراءات متابعة واتصال باأل

 مخاطر تعارض المصالح بين األطراف ذات الصلة .
دارة المخاطر بغرض الفاعلية: تقوم سياسة إدارة المخاطر بالشركة على استخدام األساليب الفعالة إل -5

تحديد وتقييم وإدارة ومراجعة المخاطر بما يسمح ببناء أفضل الممارسات لحماية مصالح جميع 
باع تلك اإلجراءات بما يعكس المصداقية في بيانات وإجراءات إدارة تاألطراف من خالل إ

 المخاطر.
عمال واألنشطة المختلفة المسؤلية: تعمل سياسة إدارة المخاطر على بيان حدود المسؤلية عن األ -6

للشركة وتوزيعها على األطراف ذات الصلة كل فيما يخصه بما يعمل على تحديد سلطات كل فرد 
 وبيان مهامه.

الرقابة النوعية الذاتية على نظم  والرقابة النوعية الذاتية: تقوم سياسة إدارة المخاطر على االتجاه نح -7
خالل وضع قواعد للجودة الكلية لعمليات إدارة  وقواعد وإجراءات عمليات إدارة المخاطر من

المخاطر من تحديد وتقييم وإدارة المخاطر ومراجعة تلك المخاطر دورياً ووضع برنامج لذلك 
 ضمن دليل إجراءات إدارة المخاطر بما يستهدف ضمان مصالح األطراف ذات الصلة.
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  الخطوات الرئيسية لتطبيق سياسة المخاطر:
  قييم المخاطرت -2  تحديد المخاطر -1
  مراجعة المخاطر -4  إدارة المخاطر -3

  
  :وتتم هذه الخطوات طبقاً لإلجراءات التالية

  تحليل الخطر -2  فحص الخطر -1
  وصف الخطر -4  تعريف الخطر -3
  والفرصالتهديدات  -إعداد تقارير الخطر -6  تقدير الخطر -5
  مواجهة الخطر -8  القرار.  -7
    المتابعة. -9
  

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

تأثر االقتصاديات العالمية بانخفاض اسعار النفط مما قد يؤثر بشكل غير مباشر على قطاع النقل  -1
 بشكل عام داخل المملكة العربية السعودية وقد يؤدي إلى انخفاض في معدالت التشغيل.

ونمو  طة مما قد يؤثر مستقبالً على فرص الجذب االستثماريتأثر المنطقة باألحداث السياسية المحي -2
  المشاريع.

خاصة بالدول التي تعتمد الشركة بنسبة  رتفاع سعر بعض العمالت األجنبية أمام اللایر السعوديا -3
قد مما  الصنع) والكورية كبيرة على أسطولها من السيارات المصنعة فيها (كالسيارات اليابانية

 .التكلفة  يؤدي إلى زيادة في
ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات وزيادة تكلفة أعمال الصيانة قد يؤديا إلى زيادة المصاريف  -4

 التشغيلية.
 أنقد يخفض من إيرادات الشركة حيث مما بيع السيارات المستعملة  أسعارانخفاض مراقبة امكانية  -5

 إيراداتها. الشركة تعتمد على هذا البند بجانب التأجير قصير وطويل األجل في
عدم التزام بعض من مستأجري السيارات بسداد القيم اإليجارية مما قد يؤدي إلى انخفاض عائد  -6

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

قد يؤدي إلى زيادة في  بالمملكة وخاصة إيجار المواقع بالمطارات العقاراتإيجار  ارتفاع أسعار -7
 .وخاصة بالمطارات تكلفة اإليرادات نتيجة ارتفاع القيمة اإليجارية لمواقع تأجير السيارات

فتتاح فروع ومواقع عبر ا أنشطتها الرئيسةارتباط نمو الشركة بقدرتها على زيادة إيرادتها من  -8
تقوم الشركة بالعديد من األنشطة مثل التخطيط وانتقاء المواقع جديده لتأجير السيارات ولتحقيق ذلك 

والمفاضلة بين اسعار تأجير المواقع وتجهيز المواقع الجديدة وربطها بنظام الشركة اآللي حتى يتم 
فإن النجاح في تحقيق معدالت النمو ربط نتائج الموقع بالمقر الرئيسي الذي يتبع له وبالتالي 

 المستهدفة ترتبط بشكل كبير على القدرة على القيام بكل هذه األنشطة.
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نشاط الشركة يعتمد ويرتبط بكفاءة وقدرة العنصر البشري واأليدي العاملة بها خاصة في مجال  -9

من خالله تكتسب صيانة السيارات والتي تعكس مدى جودة الخدمة التي تقدمها الشركة لعمالئها و
ثقة العميل وبالتالي تستطيع تحقيق أهدافها وعليه فإن عدم استقطاب الكفاءات اإلدارية والمهارات 

 قد يؤثر حتما على أهداف الشركة ومعدالت نموها. العالية الفنية
اجهه بعض المخاطر من أوضاع وظروف البالد التي يتم توالخارجية قد  استثمارات الشركة -10

 أوحتى تقلبات سعر عملة للبلد محل االستثمارات يها مثل الحالة االقتصادية أو السياسيةاالستثمار ف
 .السعودي هذا البلد مقارنة باللایر

لي قد تتعرض اإليرادات للتذبذب في بعض األوقات من اتأثر إيرادات الشركة بتوقيت المواسم وبالت -11
 فترة ألخرى خالل السنة الواحدة.

تها ولكن تدار ام قدرة الشركة على توفير األموال الالزمة للوفاء بالتزاممخاطر السيولة وهي عد -12
واالحتفاظ بمجموعة عالقات جيدة مع البنوك  هامخاطر السيولة بمراقبتها بانتظام للتأكد من توافر

 والعمل دائماً على ضمان توافر بند النقد بقوائم التدفقات النقدية بالشركة.
 السيارات يؤدي إلى الزيادة المباشرة في تكاليف اإليرادات.إرتفاع تكلفة التأمين على  -13
 م.2017ارتفاع تكلفة القروض خالل عام  -14
دة الرسوم على العمالة الوافدة مع الزيادة في ارتفاع المصروفات نتيجة القرارات الخاصة بزيا -15

 أسعار الطاقة ومنتجاتها.
  ويمكن تحديد المخاطر الرئيسية بشكل موجز وعام كما يلي:

  مخاطر أسعار العمولة
تنشأ مخاطر أسعار العمولة من احتمال أن يؤثر تذبذب أسعار العمولة على الربحية المستقبلية أو 
القيمة العادلة لألدوات المالية. المجموعة غير معرضة لمخاطر أسعار العمولة لكونها ال تملك أي 

  ثابت.موجودات عليها فائدة وقروضها طويلة األجل عليها عمولة بسعر 
  مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي مخاطر إخفاق طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزام ما والتسبب في تكبد 
الطرف اآلخر خسارة مالية. بالنسبة لجميع أصناف الموجودات المالية لدى المجموعة فإن الحد 

عنها في قائمة المركز األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان هو القيمة الدفترية التي تم االفصاح 
  المالي الموحّدة.

تعمل المجموعة على الحد من مخاطر االئتمان التي تتعرض لها فيما يتعلق بالعمالء عن طريق 
وضع حدود ائتمان للعمالء على أساس كل عميل على حدة بعد تنفيذ عملية اعتماد االئتمان وتوقيع 

% من 25.8ة. يمثل أكبر خمسة عشر عميالً نسبة اتفاقيات االئتمان ومراقبة الذمم المدينة القائم
 %).31م: 2015م (2016ديسمبر  31الذمم المدينة التجارية القائمة المستحقة القبض كما في 

  مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في توفير األموال للوفاء بالتعهدات 

  المتعلقة باألدوات المالية. 
المجموعة بإدارة مخاطر السيولة من خالل التأكد من توافر تسهيالت بنكية لمواجهة أي  تقوم

يوماً  90-60التزامات عند الحاجة. تتطلب شروط البيع لدى المجموعة القيام بسداد المبالغ خالل 
  يوماً من تاريخ الشراء. 90من تاريخ البيع. يتم عادةً سداد الذمم الدائنة التجارية خالل 
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  مخاطر العملة
تمثل مخاطر العملة المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التقلبات في أسعار 
صرف العمالت األجنبية. المجموعة غير معرضة لمخاطر جوهرية جراء تقلبات أسعار الصرف 

ومطلوباتها األجنبي ما عدا االستثمارات في الشركات الزميلة األجنبية حيث أن جميع موجوداتها 
  األخرى باللایر السعودي.

 
  توصيات مجلس اإلدارة:قرارات و  -22

  ما يلي: لقادمفي اجتماعها ا ارة أن يوصي للجمعية العمومية ويسر مجلس اإلد
  م.31/12/2016الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  )1
 م وقائمة الدخل عن نفس الفترة.31/12/2016ا في الموافقة على الميزانية العمومية للشركة كم )2
لایر 1.25 واقعم ب2016بتوزيع أرباح عن العام المالي المصادقة على اقتراح مجلس اإلدارة  )3

من صافي  %44 ويمثلللسهم  االسميةمن القيمة  % 12.5 للسهم الواحد وهو ما يمثل نسبة
 األرباح.

ة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدار )4
 م.31/12/2016في 

لمراجعة  قبل لجنة المراجعةاختيار مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين من  )5
 م.2017حسابات الشركة الربع سنوية والختامية للعام المالي 

 باستمرارها. طراف ذوي العالقة والتصريحعرض العقود المبرمة مع األ )6
سهم  مليون 10.1عدد مليون لایر بمنح  610 مليون لایر بدال من 711 زيادة رأسمال الشركة إلى )7

من رأس المال الحالي  %) 16.66ة (أسهم مصدرة بما يمثل نسبستة  بواقع سهم لكل مجاني
لية للفترة المنتهية على أن يتم تمويل هذه الزيادة من بند األرباح المبقاة بقوائم الشركة الما  للشركة

 م.31/12/2016في 
 

  المسؤلية االجتماعية  -23
ة أن خدمة المجتمع السعودي من خالل برامجها في مجال المسؤلية ديتؤمن شركة بدجت السعو

  ماعية هو أحد الثوابت التي قامت عليها منذ التأسيس.االجت
دة الفئات التي تحتاج إلى الدعم والحمالت لمساع راتقد أطلقت بدجت السعودية العديد من المبادو

والمساعدة بالمجتمع السعودي ومن أهم هذه الحمالت مبادرة (ساعدوا االيتام وذوي االحتياجات 
  .الخاصة واعطوهم سبب ليبتسموا)

  
  : خطة التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية والتوافق معها    -24

بدأ العمل يي ) والتIFRSعايير المحاسبية الدولية (في إطار سعيها وجهودها للتوافق المبكر مع الم
ً لتعميم هيئة السوق المالية رقم (م 2017بها اعتباراً من  ) وتاريخ 4/2978وذلك طبقا

قامت الشركة بالتعاقد مع مكتب كي بي إم جي لوضع خطة وبرنامج متكامل م 25/3/2014
افقة مع المعايير المحاسبية الدولية وبرنامج للتوافق مع هذه المعايير مبكراً وإصدار قوائم مالية متو

لتدريب الكوادر البشرية في اإلدارات المالية واإلدارات ذات العالقة بهذه المعايير وذلك بالتنسيق 
  بمتابعة مستمرة لهذا المشروع .مع لجنة المراجعة 
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س هيئة السوق وتم إرسالها لمعالي رئيواصدر اعتماده للتنفيذ على خطة التحول  واطلع المجلس
 قامتم 2017المالية. وفي سبيل سعيها المبكر لتطبيق هذه المعايير قبل بداية الربع األول من عام 

  .دوليةم طبقاً للمعايير المحاسبية ال2016الشركة بإعداد القوائم المالية للربع األول من عام 
  وفيما يلي تفاصيل الخطة المشار إليها ومراحل تطبيقها المختلفة:

 .والزميلة عمل على إعادة قراءة ومراجعة البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعةال -1
تحديد أوجه االختالفات أو بمعني أدق الفجوة عند تطبيق أسس المعايير المحاسبية الدولية على  -2

 معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبينالقوائم المالية الحالية المعدة طبقا لل
 وذلك من خالل المناقشة مع اإلدارة المالية بالشركة. القانونيين

 مناقشة اإلعفاءات االلزامية واالختيارية المتاحة بموجب المعايير المحاسبية الدولية. -3
 تحديد متطلبات اإلفصاح بموجب المعايير المحاسبية الدولية -4
 يير.مراجعة البرامج التقنية لبيان مدى مالئمتها لتطبيق هذه المعا -5
م طبقاً 2015م مقارنة بنفس الفترة لعام 2016البدء في إعداد القوائم المالية للربع األول من عام  -6

للمعايير الدولية إلى جانب القوائم اإللزامية التي سيتم إعدادها طبقا للمعايير المطبقة حالياً والصادرة 
 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين).(عن 

  دريب الكوادر البشرية في اإلدارات المالية واإلدارات ذات العالقة بهذه المعايير.إعداد البرامج لت -7
م طبقاً للمعايير المحاسبية الدولية 2016قد قامت الشركة بإعداد قوائم مالية للربع األول من عام و
)IFRSلى مراحل مواكبتها للتحول للمعايير المحاسبية الدولية كما أعلنت عن أنها ع ن) وأعلنت ع

طبقاً للمعايير  31/3م والمنتهي في 2017استعداد تام إلصدار القوائم المالية للربع األول من عام 
  المحاسبية الدولية وأنه ال يوجد أي أثر جوهري على القوائم المالية إثر تطبيق المعايير الدولية.

  
 برنامج السعودة وتوطين الوظائف -25

شامل العمالة التي  موظف) 1263م  (31/12/2016بتاريخ بالشركة  موظفين العاملينبلغ عدد ال
  يتم تزويدها للشركة بموجب التعاقد مع أطراف أخرى متخصصة في توريد العمالة.

ُ لتتقييم  1042سعودي و عدد  221منهم  المنشأت بنظام نطاقات بالموقع وافد. وحيث أنه طبقا
ً لن ً ألنشطتها المتنوعة إلى الرسمي لوزارة العمل فإن الشركة تم تقسيمها طبقا ظام نطاقات و طبقا

أربعة أنشطة (تجارة الجملة والتجزئة و ورش ومحالت الصيانة و النقل البري للركاب داخل المدن 
و النقل البري للركاب خارج المدن ) وقد حققت الشركة نسب السعودة المطلوبة لكل نشاط بحيث 

نشطة. وتعمل الشركة من خالل خطط لتوطين أنها تقع بالنطاق األخضر لكل نشاط من هذه األ
  . ولديها خطط طموحة مستقبالً لزيادة هذه النسب الوظائف وزيادة نسبة السعودة بشكل مستمر

  
  

  وهللا الموفق
  

  الشركة المتحدة الدولية للمواصالتمجلس إدارة   
  ـــــةبـــــــدجت الســـعوديــ                                                


