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مجلس	اإلدارة	للعام	2010	م

** *

**	من	تاريخ:	2010/6/13	م*	حتى	تاريخ:	6/13/ 2010	م

األستاذ / عبداهلل بن علي العقيل
وكيل	وزارة	التجارة	والصناعة	
المساعد	للتجارة	الداخلية
عضو	مجلس	اإلدارة	

األستاذ / محمود بن مصطفى رشدي
مدير	عام	الوكاالت	التجارية	المشرف	على	قطاع	األعمال

وزارةالتجارة	والصناعة
عضو	مجلس	اإلدارة

المهندس / عبداللـه بن عبدالرحمن المقبل
وكيل	وزارة	النقل	للطرق
رئيس	مجلس	اإلدارة

األستاذ / عبدالعزيز سعد الغامدي
مدير	عام	أمالك	الدولة	-	وزارة	المالية

عضو	مجلس	اإلدارة

األستاذ / صالح بن أحمد الذكير
عضو	مجلس	اإلدارة	

األستاذ / محمد بن عبدالعزيز السرحان
عضو	مجلس	اإلدارة	

اللواء / سليمان بن عبدالرحمن العجالن
مدير	اإلدارة	العامة	للمرور
عضو	مجلس	اإلدارة	

المهندس/ خالد بن عبداللـه الحقيل
عضو	مجلس	اإلدارة
مدير	عام	الشركة	

المهندس / عبداللـه بن سليم المشدق
عضو	مجلس	اإلدارة

الدكتور / عبدالمحسن بن عبداللـه آل الشيخ
عضو	مجلس	اإلدارة
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كلمة	سعادة	رئيس	مجلس	اإلدارة

حضرات	السادة	مساهمي	الشركة	المحترمين

السالم	عليكم	ورحمة	اهلل	وبركاته،،،

يسرني	أن	أرحب	بكم	أصالة	عن	نفسي	ونيابة	عن	زمالئي	أعضاء	مجلس	اإلدارة	وأن	
أقدم	لكم	التقرير	السنوي	للشركة	للعام	المالي2010م	والذي	يلقى	الضوء	على	نشاطات	
الشركة	وأهم	إنجازاتها	والنتائج		التي	تحققت	والمشاريع	التي	استكملت،	إضافة	إلى	

القوائم	المالية	للعام	الماضي	2010م.

لقد	أنهت	الشركة	عامها	المالي2010م	بتحقيق	عدد	من	اإلنجازات	لألهداف	التي	تبنتها	
لتعزيز	دورها		الريادي	في	مجال	النقل،	وتلبية	احتياجات	ومتطلبات	عمالئها	حيث	قامت	
بتحسين	نوعية	الخدمة	التي		تؤديها	في	مجاالت	النقل	المتعددة	من	خالل	زيادة	الخدمات	
المجتمع	 قطاعات	 مختلف	 حاجة	 تلبية	 بهدف	 خدماتها	 تنويع	 على	 عالوة	 والرحالت	
لخدمات	النقل،	وتقديم	خدمات		عصرية	شاملة	تنسجم	مع	طموحات	عمالئها	وتطلعاتهم،	

وترسيخ	األسس	التي	من	أجلها	أنشئت	الشركة.

ليمو	وهي	خدمة	 تم	تشغيل	مشروع	سابتكو	 الشركة	فقد	 نمو	 وتنفيذًا	الستراتيجية	
نوعية	متميزة	لكبار	العمالء،	حيث	تم	شراء	)70(	سيارة	ليموزين	بقيمة	)14.2(	مليون	
ريال	شكلت	إضافة	هامة		ألسطول	الشركة،		كما	قامت	الشركة	أيضًا	في	مجال	التوسع	
للشحن(	 )سابتكو	 بالشاحنات	 النقل	 مشروع	 بتشغيل	 الجديدة	 والخدمات	 األنشطة	 في	
حيث	سيسهم	المشروع	أيضًا	بشكل	مباشر	في	دعم	عملية	تنوع	وتعدد	أنشطة	ومجاالت	
عمليات	 وتحسين	 تطوير	 عن	 فضاًل	 شمولية،	 أكثر	 بشكل	 خدماتها	 وتوفير	 الشركة	
التشغيل	ورفع	قدرات	وإمكانيات	الشركة	للتحرك	بسرعة	للتكيف	مع	ظروف	حركة	

النقل	ودعم	موقف	الشركة	التنافسي.

وفي	مجال	تقنية	المعلومات	اكتمل	تشغيل	معظم	األنظمة	والمتمثلة	في	نظام	الموارد	
البشرية	والمستودعات		وإدارة	عالقات	العمالء	ومبيعات	التذاكر	وأنظمة	تخطيط	وإدارة	
المالي	 العام	 شهد	 حيث	 المالي،	 النظام	 مع	 األنظمة	 تلك	 لتتكامل	 التشغيلية	 العمليات	
عليه	 سيترتب	 مما	 المالي	 النظام	 مع	 الفرعية	 األنظمة	 وتكامل	 ربط	 اكتمال	 2010م	
رفع	كفاءة	التشغيل	ونظم	المعلومات	اإلدارية	ويهيئ	البنية	التحتية	الالزمة	لعمليات	

التطوير	والتحديث	المستقبلية.		

وفي	مجال	مراجعة	وتوفيق	سياسات	ولوائح	الشركة	مع	أنظمة	ولوائح	هيئة	السوق	
السوق	 هيئة	 بمتطلبات	 تفي	 بها	 خاصة	 الئحة	حوكمة	 بإعداد	 الشركة	 قامت	 المالية	

المالية.

مبلغ	 2010م	 لعام	 التشغيلية	 الشركة	 إيرادات	 بلغت	 فقد	 المالية	 بالنتائج	 يتعلق	 وفيما	
)746(	مليون	ريال،	فيما	بلغت	األرباح	الصافية	لعام	2010م	مبلغ	)50(	مليون	ريال	مقارنة	
بمبلغ	)32(	مليون	ريال	بزيادة	قدرها	)18(	مليون	ريال	عن	أرباح	العام	السابق	أي	بنسبة	
56%،	حيث	تمكنت	الشركة	بفضل	اهلل	تحسين	أرباحها	الصافية	خالل	عام	2010م	عن	العام	

السابق	2009م	بالرغم	من	توقف	خدمات	نقل	الرمل	والبحص	إلى	مملكة	البحرين.	
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رئيس	مجلس	اإلدارة	
م.	عبداهلل	بن	عبدالرحمن	المقبل

وفي	هذا	اإلطار	يود	مجلس	اإلدارة	أن	يؤكد	للمساهمين	حرصه	وحرص	إدارة	ومنسوبي	
في	 دومًا	 الشركة	 لتظل	 والتحديث	 التطوير	 عمليات	 في	 االستمرار	 	 على	 الشركة	
موقعها	الريادي	في	مجال	النقل	العام	وذلك	من	خالل	العمل	المتواصل	لتقوية	موقفها	
التنافسي	من	خالل	تجويد	األداء	والعمل	على	التنويع	والتوسع	في	أنشطتها	التشغيلية	
التطور	والتقنية	 المتاحة	ومواكبة	 محليًا	وإقليميًا	وخلق	أفضل	الفرص	االستثمارية	
العالمية	في	مجال	صناعة	الحافالت	والسيارات	بتأمين	أفضل	وأحدث	األنواع	والموديالت	
وتطبيق	أفضل	األنظمة	والبرامج،	كما	وأن	الشركة	تراقب	وتجري	اتصاالتها	مع	عدة	
القادمة	في	 الفرص	 تعاون	معها	لالستفادة	من	 إلى	مشاريع	 للتوصل	 شركات	عالمية	

مجال	النقل	العام.

وختامًا	يسرني	أن	أنتهز	هذه	الفرصة	لرفع	أسمى	آيات	الشكر	والعرفان	باسمكم	جميعًا	
ونيابة	عن	األخوة	أعضاء	مجلس	اإلدارة	وإدارة	الشركة	ومنسوبيها	لمقام	خادم	الحرمين	
	– الوزراء	 مجلس	 لرئيس	 الثاني	 النائب	 ولسمو	 األمين	 عهده	 ولي	 ولسمو	 الشريفين	
حفظهم	اهلل	-	وإلى	الحكومة	الرشيدة	على	ما	لقيته	الشركة	وتلقاه	من	دعم	مستمر	
الشركة	 لمساهمي	 العميق	 وامتناني	 شكري	 أسجل	 أن	 أود	 كما	 بالشركة،	 واهتمام	
وعمالئها	على	دعمهم	وثقتهم	الغالية	التي	تدفعنا	إلى	المزيد	من	البذل	والعطاء،	كما	
أتقدم	بشكري	وتقديري	إلى	منسوبي	الشركة	على	جهودهم	الدؤوبة	والمخلصة	من	

أجل	تطوير	وتحسين	األداء	وتحقيق	أغراض	الشركة	وأهدافها.
																															واهلل		أسأل		التوفيق	والسداد،

والسالم	عليكم	ورحمة	اهلل	وبركاته.
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أعمال	وأنشطة	الشركة

بدأت	الجهود	المكثفة	لترسيخ	مفهوم	النقل	العام	في	المملكة	منذ	صدور	المرسوم	الملكي	
الشركة	 بتأسيس	 الترخيص	 على	 بالموافقة	 1399/3/7هـ	 وتاريخ	 )م/11(	 رقم	 الكريم	

السعودية	للنقل	الجماعي،	لنقل	الركاب	في	المملكة	العربية	السعودية.
وقد	أتبع	ذلك	بمرسوم	ملكي	كريم	آخر	برقم	)م/48(	وتاريخ	1399/12/23هـ،	مانحًا	
الركاب	 نقل	 التزام	 سعودية(	 مساهمة	 )شركة	 الجماعي	 للنقل	 السعودية	 الشركة	
الشركة	 بين	 المبرم	 االلتزام	 لعقد	 وفقًا	 هجرية	 سنة	 عشرة	 خمس	 لمدة	 بالحافالت	

ووزارة	النقل.
وتقديرًا	لنجاحات	الشركة،	واستشرافًا	لما	يمكن	أن	تحققه	في	المستقبل،	صدر	قرار	
مجلس	الوزراء	الموقربرقم	)57(	وتاريخ	1414/6/1هـ	بالموافقة	على	تجديد	عقد	االلتزام	
المبرم	بين	الحكومة	والشركة	السعودية	للنقـل	الجمـاعي،	الصادر	بالمرسـوم	الملكي
)م/48(	وتاريخ	1399/12/23هـ	بذات	الشروط	الواردة	فيه	ولمدة	خمسة	عشر	عامًا	اعتبارًا	
من	1414/07/01هـ،	وبتاريخ	1429/05/21هـ	تم	تجديد	عقد	اإللتزام	لمدة	خمس	سنوات	

أخرى	قابلة	للتمديد	إعتبارًا	من	1429/7/1	هـ.
على	 الشركة	 بالتزامات	 الوفاء	 تضمن	 التي	 الالزمة،	 المالية	 الموارد	 توفير	 ولغرض	
الوجه	األكمل،	حدد	النظام	األساسي	للشركة	رأسمالها	بـ	)1.000.000.000(	ألف	مليون	
ريال	سعودي	تم	زيادته	إلى	)1.250.000.000(	ألف	ومائتين	وخمسون	مليون	ريال	سعودي	
خالل	عام	2007م،	كما	حدد	غرضها	الرئيسي	وهو	نقل	الركاب	بالحافالت	على	شبكة	

الطرق	العامة	داخل	المدن	وفيما	بينها.
بلغ	عدد	الحافالت	بالشركة	)2.787(	حافلة	وذلك	حتى	نهاية	العام	المالي	2010م.

الخدمات	التي	تقدمها	الشركة:	
أواًل	/	نقل	الركاب:

ويشمل	خدمات	النقل	المجدولة	وتتمثل	في	خدمات	نقل	الركاب	بالحافالت	بين	مدن	
المملكة	العربية	السعودية	وداخلها،	باإلضافة	إلى	خدمة	النقل	الدولي	ويعتبر	هذا	القطاع	

من	أكبر	قطاعات	الشركة	وتتمثل	في:
		النقل	داخل	المدن	
		النقل	ما	بين	المدن	

		النقل	الدولي
ثانيًا	/	العقود	والتأجير:

ويشمل	خدمات	النقل	بموجب	عقود	التأجير	التي	تبرمها	الشركة	مع	الغير	سواء	كانوا	
جهات	حكومية	أو	غير	حكومية	وذلك	داخل	المملكة	أو	خارجها.

توفر	الشركة	شبكة	خطوط	واسعة	ومنتظمة	بين	المدن،	تربط	أكثر	من	)382(	مدينة	
وقرية	وهجرة	في	مختلف	أنحاء	المملكة.

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

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

والجمهورية	العربية	السورية.
لتحقيق	هذه	الرؤية	بتوسيع	الخدمات،	تقوم	الشركة	بتسيير	رحالت	مجدولة	يوميًا	
تصل	إلى	)600(	رحلة	في	األيام	العادية	و)900(	رحلة	في	المواسم	تتنوع	ما	بين	رحالت	

بين	مدن	المملكة	ورحالت	دولية.
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عدد	ركاب	خدمات	النقل	داخل	المدن	منذ	عام	
2006م	وحتى	العام	2010م	)باآلالف(

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

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

هذه	الخدمات.

م	 	2010 العام	 خالل	 الخدمات	 هذه	 على	 المنقولين	 الركاب	 عدد	 إجمالي	 بلغ	 وقد	
)14.402.895(	راكبًا	وذلك	في	إطار	خدمات	الشركة	المقدمة	على	خطوط	النقل	العام	
داخل	المدن	والخدمات	التي	تقدمها	الشركة	للحجاج	والمعتمرين	والزوار	داخل	مكة	
المكرمة	والمدينة	المنورة	خالل	موسمي	رمضان	والحج،	كما	بلغت	الكيلومترات	التي	
قطعتها	حافالت	الشركة	خالل	العام	2010	م	في	نشاط	النقل	داخل	المدن	)13.548.620(	

كيلو	مترًا.

اواًل:	قطاع	نقل	الركاب

النقل	داخل	المدن

عدد	كيلومترات	خدمات	النقل	داخل	المدن	منذ	عام	
2006م	وحتى	العام	2010م	)باآلالف(

المدن	 داخل	 بالحافالت	 الركاب	 نقل	 في	خدمات	 وتتمثل	 المجدولة	 الخدمات	 ويشمل	
وفيما	بينها،	باإلضافة	إلى	النقل	الدولي.
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النقل	بين	المدن

هي	خدمات	نقل	الركاب	التي	تقدمها	الشركة	على	شبكة	الطرق	التي	تربط	ما	بين	
مدن	المملكة،	وتأتي	أهمية	هذه	الخدمات	نظرًا	إلتساع	رقعة	المملكة	وترامي	أطرافها	
وتحول	أعداد	كبيرة	من	المسافرين	بين	المدن	إلى	هذا	النوع	من	الخدمات	النخفاض	
تكلفته	وتحسن	وتطور	وسائله	ومستوى	جودته،	مع	توفر	متطلبات	السالمة	الالزمة	
وهجر	 قرى	 من	 والكثير	 ومدن	 مناطق	 كافة	 إلى	 وصولها	 سهولة	 عن	 فضاًل	 فيه،	
المملكة	 أنحاء	 مختلف	 في	 وقرية	 مدينة	 	)385( مجموعه	 لما	 وتغطيتها	 الممــلكة،	
كما	 خطًا،	 	)104( عددها	 يبلغ	 التي	 الخدمة	 خطوط	 من	 ومتناسقة	 منتظمة	 بشبكة	
	)VIP(	المميزة	الخدمة	خطوط	من	عدد	بتشغيل	الخدمات	إطارهذه	في	الشركة	تقوم
بمواصفات	عالية،	لتالئم	طالبي	هذا	النوع	من	الخدمة	بين	مدينتي	الرياض	والخبر،	
ومابين	 وجدة،	 المنورة	 المدينة	 بين	 وما	 المنورة	 والمدينة	 المكرمة	 مكة	 بين	 وما	
المملكة	والبحرين	لبت	من	خالله	تطلعات	هذه	الفئة	من	الركاب	وقد	بلغ	إجمالي	أعداد	
الركاب	الذين	تم	نقلهم	على	الخدمة	المميزة	VIP	خالل	عام	2010م	)57.722(	راكب،	
الجديدة	 الخدمة	 الالزمة	لتشغيل	عدد	من	خطوط	 الدراسات	 ويجري	حاليًا	إستكمال	

خالل	عام	2011م	إن	شاء	اهلل.	
من	 تؤديها	 التي	 الخدمات	 نوعية	 تحسين	 على	 العام	 هذا	 الشركة	خالل	 عملت	 كما	
خالل	تطوير	المحطات	وخدمات	الركاب	وتطوير	جداول	الخدمة	بما	يتالئم	وحركة	
المسافرين،	مع	رفع	مستوى	االلتزام	بالرحالت	المجدولة،	وقد	تم	في	هذا	السياق	مكننة	
بالتخطيط	 المتعلق	 )ميكروباص(	 نظام	 العمل	وتحسين	ورفع	كفاءة	 كافة	مراحل	
والجدولة	والترحيل	لكافة	الخدمات	المقدمة	مع	ربط	النظام	مع	باقي	أنظمة	)مشروع	
والتذاكر	 الحجز	 ونظام	 	HR البشرية	 الموارد	 )نظام	 وأهمها	 العالقة	 ذات	 تسهيل(	

.)EAM	الصيانة	و)نظام	(T&R	المطور

عدد	ركاب	خدمات	النقل	ما	بين	المدن	منذ	عام	
2006م	وحتى	العام	2010م	)باآلالف(

عدد	كيلومترات	خدمات	النقل	بين	المدن	منذ	عام		
2006م	وحتى	العام	2010م	)باآلالف(
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النقل	الدولي

عدد	ركاب	الخدمات	الدولية	منذ	عام	
2006م	وحتى	العام	2010م

كيلومترات	الخدمات	الدولية	منذ	عام	2006م	
وحتى	العام	2010م	)باآلالف(

دول	هي	 لتسع	 الدولي	 النقل	 تقديم	خدمات	 عام	2010م	 الشركة	خالل	 واصلت	
)اإلمارات	العربية	المتحدة،	البحرين،	قطر،	الكويت،	مصر،	سوريا،	األردن،	اليمن،	
السودان(	وذلك	عبر	شبكة	من	الخطوط	الدولية	قوامها	)32(	خطًا،	بحيث	تنطلق	
الدول	 إلى	تلك	 المملكة	 المجدولة	من	مختلف	مدن	 اليومية	 الشركة	 رحالت	
بأسعار	مالئمة،	وتقدم	الشركة	تسهيالت	كبيرة	فيما	يتعلق	بنقل	األمتعة	المصاحبة	

للراكب.
وبالرغم	من	أن	نشاط	النقل	الدولي	اليدخل	ضمن	إمتياز	الشركة،	وتزداد	فيه	
أو	 المجال،	 هذا	 في	 العاملة	 الوطنية	 الشركات	 من	 سواء	 دائم،	 بشكل	 المنافسة	
الشركات	األجنبيه	التي	تصل	خدماتها	إلى	المملكة	طبقًا	إلتفاقيات	النقل،	إال	أن	
إجمالي	 بلغ	 عام	2010م،	كما	 راكبًا	خالل	 	)631.810( نقل	 تمكنت	من	 الشركة	
الكيلومترات	التي	قطعتها	حافالتها	لتقديم	الخدمة	)27.784.570(	كيلومترًا	خالل	

عام	2010م.
الخدمات	وتحسينها،	 لهذه	 الدعم	 المزيد	من	 الشركة	جهودها	إلعطاء	 وتواصل	
بتقديم	خدمات	 المنصرم	 العام	 التنافسي	وقامت	خالل	 والمحافظة	على	وضعها	
دولية	جديدة	تتعلق	بنقل	راغبي	الزيارة	من	دولة	سوريا	إلى	األراضي	المقدسة	
الدائرية،	حيث	تمكنت	الشركة	من	نقل	عدد	 التذكرة	 المدينة(	بنظام	 )مكة	-	

)4.500(	راكب.
كما	إتبعت	الشركة	خالل	عام	2010	إستراتيجية	تشغيلية	وتسويقية	جديدة	لتنفيذ	
خدماتها	وتقديم	خدمة	جديدة	تتمثل	في	نقل	الركاب	من	مختلف	مدن	المملكة	
عبر	مطاري	ينبع	والقصيم	ومنها	إلى	مطار	القاهرة	في	رحلتي	الذهاب	والعودة	
وذلك	من	خالل	التعاقد	مع	بعض	شركات	الطيران	المصرية	وإستقطاب	عمالء	
جدد	يمكن	خدمتهم	بوسائط	النقل	البري	والجوي	في	خدمة	تكاملية	ستكون	رافدًا	

من	الروافد	الداعمة	لنشاط	النقل	الدولي.
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ثانيًا:	قطاع	العقود	والتأجير

ويتمثل	في	أنشطة	العقود	والتأجير	التي	تبرمها	الشركة	مع	الغير	سواًء	كانوا	
مؤسسات	أو	أفراد	داخل	المملكة	وخارجها	وللحجاج	والمعتمرين،	وقد	إستطاعت	
سواًء	كمستفيدين	 العمالء	 من	 كبيرة	 قاعدة	 تنمية	 المجال	 هذا	 في	 الشركة	
مباشرين	أو	كمنفذين	لبرامج	خاصة	بفضل	خدماتها	المتميزة	وأسطول	حافالتها	
الحديث	والمتنوع	وتقديم	المستوى	األفضل	في	كافة	مراحل	الخدمة	وبكفاءة	
والمتابعة	 تلبيتها	 على	 والعمل	 العمالء	 ورغبات	 احتياجات	 على	 والوقوف	 عالية	

الدائمة	والمستمرة	قبل	وأثناء	وبعد	تنفيذ	الخدمة.

اعمال	الحج

تقوم	الشركة	بدور	هام	ومؤثر	في	نشاطات	نقل	الحجاج	في	جميع	مراحلها	لتسهيل	
إنتقاالتهم	وتيسير	أداء	مناسكهم،	وقد	استطاعت	الشركة	خالل	موسم	حج	1431هـ	
تحقيق	اإلستجابة	السريعة	والفعالة	إلحتياجات	ومتطلبات	النقل	العام	والخاص	وذلك	
من	خالل	تأمين	خدمات	متميزة	بأسعار	مناسبة،	وأن	تكون	متواجدة	في	األمكنة	
واالزمان	التي	يحتاجها	الحاج،	وقد	أوفت	الشركة	بإلتزاماتها	وذلك	ضمن	إمكاناتها	
البشرية	والمادية	مستفيدة	من	حصيلة	خبراتها	وتجاربها	الطويلة	في	هذا	المجال	
وتتلخص	أهم	اإلنجازات	التي	حققتها	الشركة	خالل	موسم	حج	1431هـ	في	األتي:

لقيادتها	عدد	 تشغيل	عدد	)2.644(	حافلة	لتنفيذ	خطتها	التشغيلية	للموسم	خصصت	. 1
)4.459(	سائق	منهم	عدد	)1.300(	سائق	موسمي	استقدموا	من	الخارج	بعد	أن	تم	

تدريبهم	وإعدادهم.
دعم	خدمات	النقابة	العامة	للسيارات	والمشاركة	في	توفير	الخدمات	لجموع	 2 .

الحجاج	على	النحو	التالي.	
للسيارات	 بلغ	عدد	الحافالت	التي	شاركت	بها	الشركة	في	خدمات	النقابة	العامة			
للدورة	الكاملة	)1.423(	حافلة	وبمقاعد	إجمالية	بلغ	عددها	)62.595(	مقعدًا.	

بينما	بلغ	عدد	مقاعد	رحلة	المشاعر	للتصعيد	)63.247(	مقعدًا.
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		بلغ	عدد	الحافالت	التي	شاركت	بها	الشركة	لخدمة	الرحالت	الترددية	لنقل	
حجاج	مؤسستي	تركيا	ومسلمي	أوروبا	وجنوب	شرق	آسيا	وإيران	وإفريقيا	
غير	العربية	)440(	حافلة	وبمقاعد	إجمالية	عددها	)21.160(	مقعدًا	باإلضافة	الى	

قيام	الشركة	بتوفير	الورش	المتنقلة	واألوناش	والمشغلين	لهذه	الخدمة.
		وفي	نطاق	الخدمة	العامة	بمكة	المكرمة	قامت	الشركة	بتنفيذ	خدمات	مواقف	
حجز	السيارات	خالل	فترة	المنع	وتنفيذ	خدمات	النقل	العام	داخل	مكة	المكرمة	
وخدمة	الصلوات	عبر	رحالت	منتظمة	من	مساكن	الحجاج	الى	الحرم	المكي	
الشريف	وتأمين	خدمة	النقل	بين	المشاعر	المقدسة	وخدمة	النقل	الترددي	
داخل	مشعر	منى	ومنه	الى	مكة	المكرمة	في	أيام	التشريق	وذلك	وفقًا	للخطة	

التشغيلية	التي	تم	إعدادها	وتنفيذها	بالتنسيق	مع	الجهات	المختصة.
		بلغ	عدد	الركاب	الذين	نقلتهم	الشركة	بمختلف	خدماتها	خالل	موسم	حج	هذا	

العام	1431هـ	)6.773.454(	راكبًا.

النقل	التعليمي

أعمال	العمرة

وتتمثل	في	الخدمات	التعاقدية	والتأجيرية	التي	يتم	تقديمها	لمنظمي	حمالت	العمرة	
داخل	المملكة،	باإلضافة	إلى	شركات	ومؤسسات	العمرة	المتخصصة	في	تنظيم	
حمالت	العمرة	خارج	المملكة	ودول	الجوار،	وقد	قامت	الشركة	بتنفيذ	العديد	من	
العقود	وخدمات	التأجير	في	هذا	المجال	لعمالئها	خالل	عام	2010م.	كذلك	تقوم	
الشركة	بتنفيذ	خدمات	الصلوات	وذلك	بنقل	المعتمرين	من	وإلى	أماكن	إقامتهم	

بمكة	المكرمة	والمدينة	المنورة	إلى	الحرم	المكي	والمسجد	النبوي.

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

للجهات	التالية:
		الجامعات.

		إدارات	التعليم	بالمناطق.
		المدارس	األهلية	واألجنبية.
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سابتكو	ليمو

في	خطوة	تهدف	إلى	توسيع	شبكة	خدماتها	ومشاريعها؛	قامت	الشركة	بإطالق	
مشروع	)سابتكو	ليمو(	والذي	يقدم	خدمة	السيارات	الفاخرة	مع	السائق	بطريقة	
احترافية	باإلستفادة	من	القاعدة	المتينة	للشركة	في	مجال	النقل	ومواقع	الشركة	
وانتشار	فروعها	في	جميع	مناطق	المملكة	ومطاراتها	باإلضافة	إلى	قرب	مواقع	

الشركة		من	الحرمين	الشريفين	في	مكة	المكرمة	والمدينة	المنورة.	
وقد	تم	اختيار	الشعار	لهذا	المشروع	والمستوحى	من	الشعار	الجديد	الذي	أطلقته	

الشركة	في	مطلع		عام	2009	والذي	يعبر	عن	مفترق	الطرق	بما	يرمز	لصناعة	
النقل	الرحبة	وتم	إطفاء	اللون	األسود	مع	اللون	الذهبي	بما	يعبر	عن	الفخامة	
والرفاهية؛	حيث	تم	توحيد	ألوان	السيارات	باللون	األسود	وإضفاء	لمسات	خاصة	
على	الخدمة	تتضمن	استقبال	السائقين	للعمالء	في	المطارات	وتزويد	السيارات	

بأبرز	المجالت	والصحف	في	قطاع	األعمال.

ويضم	هذا	المشروع	الذي	يأتي	في	إطار	تنفيذ	إستراتيجية	نمو	الشركة	أسطواًل	
سيارات	 إلى	 باإلضافة	 اس	 الفئة	 سيارات	مرسيدس	 تشمل	 الفاخرة	 السيارات	 من	
أودي	A8	وسيارات	الكابرس	والسيارات	العائلية	)سوبربان(.	حيث	بلغ	إجمالي	عدد	
السيارات	70	سيارة	خالل	عام	2010	م	تعمل	في	كل	من	مكة	المكرمة	وجدة	والمدينة	
المنورة؛	كما	تم	البدء	بتقديم	بعض	الخدمات	في	مدينة	الرياض	خالل	الربع	الرابع	

من	العام	وذلك	استعدادًا	الفتتاح	فرع	الرياض	في	مطلع	عام	2011	م.		
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والبنوك	 الخمسة	نجوم	 فنادق	 ليمو(	 )سابتكو	 تقدمها	 التي	 الخدمات	 وتستهدف	
وشركات	الطيران	ومنظمو	الفعاليات	والمؤتمرات	باإلضافة	إلى	كبرى	شركات	
العمرة	وغيرها	ضمن	أرقى	خدمات	النقل	في	المملكة	وهي	خدمات	غير	مسبوقة؛	
كما	تولي	)سابتكو	ليمو(	أهمية	كبيرة	لعامل	الرفاهية	وإضفاء	اللمسة	الخاصة	
حيث	أخذنا	مفهوم	السفر	على	الدرجة	األولى	واإلقامة	في	أفخر	الفنادق	وطبقناه	

على	سيارات	)سابتكو	ليمو(.

	ويعتبر	التدريب	الجيد	للسائقين	جزءًا	رئيسيًا	من	ثقافة	)سابتكو	ليمو(	حيث	
يخضع	السائقين	لبرامج	تدريب	لعدة	أسابيع	تتضمن	معرفة	شبكات	الطرق	وخدمة	
وتقدير	 القيادة	 طاقم	 بها	 يتمتع	 أن	 يجب	 التي	 والسلوكيات	 واألصول	 العمالء	
خصوصية	العميل،	باإلضافة	إلى	تثقيف	السائقين	ببرامج	السالمة	والوعي	األمني	
وأصوله	وإجراءاته	وذلك	لرفع	مستوى	الخدمات	التي	نقدمها	لعمالئنا	كي	ال	

تقتصر	على	الفكرة	التقليدية	وهي	تقديم	خدمة	السيارة	والسائق	فقط.

في	إطار	استراتيجيات	ومساعي	الشركة		وجهودها	الرامية	لتوسيع	وتنويع	انشطتها	
المختلفة	فقد	بدأت	في	أبريل	2010م	أعمال	نشاط	نقل	البضائع	بالشاحنات	لنقل	السلع	
والبضائع	داخل	المملكة	والدول		العربية	المجاورة	عبر	باقة	من	الخدمات	المتكاملة	
والمتنوعة	تحت	مسمى	“سابتكو	للشحن	)SAPTCO CARGO(	وفق	خطة	طموحة	
تهدف	لتلبية	تطلعات	وطموحات	الكثير	من	العمالء	خصوصا	في	الجوانب	المتعلقة	
بجودة	وكفاءة	الخدمات	والمصداقية	واحترام	عامل	الزمن	واالسعار	المناسبة.	
والتكلفة	المعقولة....	الخ....	حيث	حرصت	الشركة	منذ	البداية	على	شراء	واقتناء	
شاحنات	ومقطورات	من	موديالت	حديثة	وبمواصفات	عالمية	عالية	الجودة	فضال	
عن	اختيار	افضل	الموارد	البشرية	من	سائقين	وفنيين	ومشغلين	مؤهلين	ومدربين	
بصورة	ممتازة		وبشكل	يمكن	من	تقديم	خدمات	نقل	البضائع	والمهمات	بصورة	
فعاله	ترقى	لتطلعات	العمالء	وقد	تم	تأمين	عدد	)50(	شاحنة	جديدة	من	نوع	مان	
طراز	19.480	مع	عدد	)50(	مقطورة	-	مكونة	من	)20(	براد	و)30(ستارة	-	مهيأة	
الجافة	والمبردة.	وستقوم	بالتوسع	عبر	 لنقل	كافة	أنواع	الحموالت	والبضائع	
شراء	المزيد	من	الشاحنات	لدعم	وتعزيز	هذا	النشاط،	وكخطوة	أولى	اضطلعت	
المسافرين	على	رحالتها	عبر	 الركاب	 الشركة	بتولى	مهام	نقل	عفش	وامتعة	
ميناء	ضباء	بالكامل	اعتبارا	من	بداية	مايو2010م	مما	ساهم	في	تقديم	خدمات	افضل	
وتخفيض	المصروفات	المتعلقة	بهذه	الخدمات	بصورة	ملحوظة...	ومن	ثم	انطلقت	

في	خدمة	العديد	من	العمالء	اآلخرين.

سابتكو	 مسيرة	 في	 متقدمة	 نوعية	 نقلة	 الخدمات	 هذه	 تمثل	 أن	 المتوقع	 ومن	
وتطورها	آخذين	بعين	االعتبار	توفر	البنية	التحتية	الجيدة	للشركة	من	مرافق	
والدراية	 والخبرة	 	 المملكة	وخارجها	 داخل	 الوكالء	 والصيانة	وشبكة	 التشغيل	
الالزمة	للعمل	في	هذا	المجال	مما	يسهل	عليها	إدارة	وتشغيل	موارد	لهذا	النشاط	

بكفاءة	واقتدار	وبالمستوى	الذي	يلبي	تطلعات	العمالء.	

سابتكو	للشحن
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في	إطار	جهود	قطاع	الشؤون	الفنية	إلنشاء	مركز	تدريب	لتطوير	الكوادر	الفنية	
فقد	تم	إنشاء	قاعة	تدريب	خاصة	بورشة	التوضيب	لتهيئة	الكوادر	الفنية	الجديدة	

وتعريفهم	بأساليب	الصيانة	المتبعة	بورش	الصيانة	الحديثة.
بالشاحنات	 خاصة	 تدريبية	 دورات	 عدة	 عقد	 تم	 الخدمة	 الشاحنات	 دخول	 ومع	
وكذلك	المقطورات	لمحاور	الجر	ووحدات	التبريد	التابعة	لها	مع	تزويد	الفروع	
بالنشرات	الفنية	التي	تحوي	اإليضاحات	الالزمة	لإلجراءات	الفنية	وإرشاد	السائقين	

بإتباع	األساليب	الصحيحة	لبعض	العوامل	المتعلقة	بالشاحنات	والطريق.

الصيانة	والدعم	الفني

في	هذا	العام	تم	افتتاح	الموقع	الجديد	لورش	الصيانة	التابعة	لفرع	الرياض	بمنطقة	
واالختبار	 الفحص	 وأجهزة	 التقنيات	 بأحدث	 الموقع	 تجهيز	 تم	 أن	 بعد	 الحائر	
وذلك	لمواكبة	تطور	الحافالت	والشاحنات	الجديدة	التي	دخلت	لتدعيم	أسطول	
الشركة	والذي	يعتبر	األكبر	واألحدث	في	المنطقة،	كما	تم	أيضًا	افتتاح	الورش	

المركزية	الحديثة	التي	تشمل	ورشتي	التجديد	والتوضيب.

التدريب	الفني

ثالثًا:	الوحدات	المساندة
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ورشة	التجديد	المركزية	

تم	انتقالها	إلى	الفرع	الجديد	بالحائر	وتأمين	كافة	المتطلبات	الحديثة	وتعتبر	
من	الوحدات	األساسية	لقطاع	الشؤون	الفنية	وتختص	بالتالي:

	تنفيذ	برنامج	معالجة	الصدأ	للحافالت. 	
	إجراءات	التحسينات	والتعديالت	على	الحافالت	لتواكب	مواصفات	حافالت	 	
الخدمة	المميزة	إضافة	إلى	قيامها	بإصالحات	الحوادث	بأنواعها	البسيطة	

والجسيمة	ضمن	جداول	زمنية	محددة.
	تصنيع	القطع	التعويضية	لبعض	أجزاء	الحافالت	من	الفايبر	جالس	حسب	 	

المواصفات	النظامية.

الورش	المتمركزة	على	الطريق	السريعة

إضافة	حافالت	جديدة	لألسطول

تم	زيادة	أعداد	الورش	المتنقلة	وأوناش	السحب	على	الطرق	السريعة	على	مدار	
العام	وبالتالي	نقاط	التمركز	بتدعيم	أسطول	الورش	بعدد	)10(	ورش	متنقلة	

نوع	تويوتا	)فان(	موديل	2010	وذلك	لتغطية	مسارات	الخدمة	بشكل	أفضل.

تم	شراء	عدد	)30(	حافلة	صغيرة	ميتسوبيشي	)روزا(	موديل	2010	لدعم	خدمات	
قطاع	العقود	والتأجير.

20102009200820072006العام

63132213843إصالحات	متنوعة

1511--24تحويل	إلى	حافالت	فاخرة

الدعم	الفني:
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ورشة	التوضيب	المركزية

المستودعات	واإلمدادات

وتعتبر	الورشة	المركزية	بإدارة	اإلنتاج	والتصنيع	والتي	تقوم	بإعادة	توضيب	
جميع	الوحدات	الرئيسية	بالحافلة	مثل	)المحرك،	ناقل	الحركة،	المحور	الخلفي،	
الريتاردر،	مضخات	الديزل	ووحدات	التكييف،	وجميع	الوحدات	الكهربائية	القابلة	
إلعادة	اإلصالح(	وإنتاجها	ممّيز	ونوعي	لتوفر	العمالة	الفنية	المدربة	والمخصصة	

والستخدامها	معدات	حديثة.

20102009200820072006
320324332277349محركات	متنوعة

9488807467نواقل	حركة	متنوعة
11146محور	خلفي
4442293533رتاردر

11831492195730311273قطع	موضبة	متنوعة

وتقوم	بتلبية	احتياجات	مراكز	الصيانة	والورش	المركزية	بكل	مايلزم	من	قطع	
الغيار	إلصالح	حافالت	الشركة	بجميع	أنواعها	وتنفيذ	البرامج	المعدة	لصيانة	

الحافالت	وتوضيب	الوحدات	على	مدار	عام	2010	م.	
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استكمااًل	لجهود	الشركة	في	تعزيز	دور	الموارد	البشرية	كأهم	موارد	الشركة	
وكعنصر	حاسم	في	تحقيق	رسالتها	من	حيث	إرساء	ثقافة	األداء	وتميز	خدمة	
العمالء	وتحقيق	مستهدفات	الشركة	وتطوير	اإلجراءات	العمل	شرعت	الموارد	
البشرية	في	تطبيق	التعامالت	االلكترونية	في	إطار	النقلة	النوعية	بتبني	الشركة	
البشرية	 الموارد	 قامت	 وقد	 المنشأة	 موارد	 تخطيط	 أنظمة	 تطبيق	 لمنهجية	
بتطبيق	النظام	الرئيسي	لمعامالت	الموارد	البشرية	آليًا	وكذلك	تقديم	الخدمة	
الذاتية	من	النظام	اآللي	للموارد	البشرية	بدياًل	لنظام	المعامالت	يدويًا	وتقديمها	
التنظيمي	 التطوير	 والفروع،	وفي	مجال	 العامة	 اإلدارة	 في	 الشركة	 لمنسوبي	
تصنيفات	 في	 والمتمثلة	 الهيكلية	 البنية	 تطبيقات	 البشرية	 الموارد	 إستكملت	
المستويات	والفئات	والمراتب	والمسميات	الوظيفية	وربطها	بسياسات	التوظيف	
واالستقطاب	والمزايا،	وتأكيدًا	لمبدأ	المعيارية	في	قياس	األداء	والجدارة	كأساس	
للتدرج	والتحفيز	فقد	أعّدت	الموارد	البشرية	نظامًا	لتقييم	األداء	أساسه	المكافأة	
أنه	يكون	موجهًا	للتدريب	والتطوير	 والتحفيز	على	أساس	مستوى	األداء	كما	
البشرية	جهودها	 والتدرج	الوظيفي،	كما	واصلت	الشركة	متمثلة	في	الموارد	
في	النهوض	بمسؤوليتها	اإلجتماعية	حيث	قامت	بإستقطاب	العديد	من	الكفاءات	
الوطنية	لمواصلة	تحقيق	نسب	أعلى	من	السعودة	بالتزامن	مع	التنسيق	المستمر	
مع	وزارة	العمل	وفروع	مكاتب	العمل	في	جميع	الفروع،	إضافة	إلى	تنفيذ	برامج	
التوطين	والتوظيف	المشترك	مع	صندوق	التنمية	البشرية	والجهات	المختصة	في	
هذا	المجال،	وقد	بلغ	عدد	العاملين	السعوديين	الملتحقين	بالشركة	خالل	العام	
الوظيفية	 والفئات	 اإلداريه	 المستويات	 مختلف	 في	 موظفًا	 	)428( 2010م	 المالي	
الثالثة	فقد	حصلت	 السعودة	بنهاية	عام	2010م	)29%(،	وللمرة	 كما	بلغت	نسبة	
الشركة	هذا	العام	على	جائزة	األمير	نايف	بن	عبدالعزيز	للسعودة	في	موسمها	

السابع.

الموارد	البشرية	

توزيع	العمالة	حسب	الفئات	الوظيفية	كما	في	نهاية	عام	2010	م

اإلجماليعدد	المشغلينعدد	اإلداريينعدد	الفنيينعدد	السائقين

31167906086645178

السائقون
اإلداريون
الفنيون
المشغلون

3116
790

608

664
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التدريب

بإكسابهم	 وذلك	 العاملين	 قدرات	 لتطوير	 الرئيسية	 الدعامة	 التدريب	 يعتبر	
خطط	 إلى	 إضافة	 متميز،	 بمستوى	 الوظيفية	 المهام	 ألداء	 المطلوبة	 المهارات	
المسارات	 في	 العاملين	 بتدرج	 وثيقًا	 ارتباطًا	 ترتبط	 والتي	 الفردية	 التطوير	

الوظيفية	واالرتباط	المستقبلي	بتطبيق	خطط	التعاقب	الوظيفي.

أداء	 وكفاءة	 مستويات	 ارتفاع	 في	 يظهر	 التدريب	 لمردود	 المباشر	 األثر	 إن	
العاملين	وزيادة	اإليرادات	ورفع	معدالت	اإلنتاجية	والربحية،	خصوصًا	في	واقع	
التغيرات	في	بيئة	العمل	داخليًا	وخارجيًا	والتي	تفرض	تحديات	جديدة	ترتبت	

على	عوامل	لم	تكن	منظورة	وتأثرت	بها	أنشطة	األعمال	محليًا	وإقليميًا.

البشرية،	تم	تطوير	منهجية	وآليات	وبرامج	 الموارد	 وفي	إطار	تطوير	أعمال	
التدريب	ودعمها	بمدخالت	وكفاءات	متميزة	المستوى	واألداء	حيث	تم	التركيز	
رسالة	 تحقيق	 عناصر	 أهم	 بإعتبارها	 السائقين	 شريحة	 على	 العام	 هذا	 خالل	
ومستويات	 معايير	 وتعزيز	 للعمالء	 المتميزة	 الخدمة	 في	 المتمثلة	 الشركة	
الجودة	والسالمة،	ومن	هذا	المبدأ	فقد	سعت	الشركة	إلى	التفاهم	مع	شركة	
فيجل	سيستمز	العالمية	لتكوين	شراكة	في	مجال	تدريب	السائقين	ورفع	قدرات	

المدربين	بما	ينعكس	إيجابيًا	على	أداء	السائقين.

واستكمااًل	لدورها	الداعم	لتأهيل	الكوادر	الوطنية	في	إطار	برامج	خدمة	المجتمع،	
دعمت	الشركة	برامج	التدريب	التعاوني	بتوفير	فرص	التدريب	العملي	للعديد	
من	خريجي	الكليات	والمعاهد	بإجمالي	)16(	متدربًا،	إضافة	إلى	تدريب	الطالب	

المحولين	من	مكتب	العمل	في	التدريب	الصيفي	لعدد	)148(	طالبًا.

توزيع	المتدربين	والدورات	والساعات	التي	تم	تنفيذها	كما	في	نهاية
عام	2010م

مجموع	ساعات	المتدربينعدد	الدوراتمجال	التدريب
التدريب

2224تدريب	إداري

450602415680تدريب	سائقين

161092 3تدريب	تعاوني

-148تحويل	للمعاهدتدريب	صيفي

455619016796المجموع
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العالقات	واإلعالم

من	منطلق	الدور	الريادي	للشركة	السعودية	للنقل	الجماعي،	وفي	إطار	إلتزامها	
بمسؤولياتها	اإلجتماعية	تجاه	المجتمع	واإلهتمام	بقضاياه	وتطلعاته،	فقد	حرصت	
الشركة	 تعول	 والتي	 واإلعالم	 العامة	 العالقات	 بدور	 االهتمام	 على	 الشركة	
عليه	في	التواصل	مع	المجتمع	وشرح	استراتيجيات	الشركة	وأهدافها	وخططها	
وإبرازها،	خاصة	وأن	الشركة	تتكامل	جهودها	مع	العديد	من	الجهات	العاملة	في	
هذا	المجال،	وشهد	عام	2010م	دعم	إدارة	العالقات	واإلعالم	والقيام	بدورها	في	
تسويق	وترويج	برامج	الشركة	وخدماتها،	وتبني	العديد	من	البرامج	واألنشطة	
المجتمعية	والمساهمة	في	المناسبات	الوطنية	واالجتماعية	حيث	كان	لها	حضورًا	
واضحًا	وفعااًل	حظي	بتغطيات	إعالمية	واسعة	خالل	العام	2010م	وتمثل	ذلك	في:

	المشاركة	في	مهرجان	التراث	والثقافة	الوطنية	"الجنادرية"	مع	وزارة	النقل 	
	المشاركة	في	سوق	السفر	واإلستثمار	السياحي	والذي	أقيم	بمدينة	الرياض 	

	المشاركة	في	معرض	خدمات	البرامج	السياحية	العاشر	‘’خدمات	المعتمرين‘’	 	
والذي	أقيم	باسطنبول

	المشاركة	في	معرض	خدمات	البرامج	السياحية	العاشر	"خدمات	المعتمرين"	 	
والذي	أقيم	بالقاهرة

	المشاركة	مع	وزارة	الصحة	في	مهرجان	التوعية	الصحية 	
المملكة	 السياحة	في	 للتعريف	بفرص	 للسياحة	 العليا	 الهيئة	 	المشاركة	مع	 	

ودعم	السياحة	الداخلية	
	المشاركة	مع	الجمعية	الخيرية	لمساعدة	الشباب	على	الزواج	بجدة 	

مهرجان	 مثل	 السياحية	 والمهرجانات	 الوطنية	 السياحة	 دعم	 في	 	المشاركة	 	
الرياض	للتسوق،	ومهرجان	أبها

	المشاركة	في	رعاية	المؤتمر	العالمي	الخامس	للجمعية	السعودية	إلمراض	 	
الكلى

الثالثة	 مرحلتها	 في	 السياحي	 اإلعالم	 قافلة	 برعاية	 الداخلية	 السياحة	 	دعم	 	
والرابعة

	المشاركة	مع	أمانة	منطقة	الرياض	في	احتفاالت	األمانة	بعيد	الفطر	المبارك	 	
لعام	1431هـ

	رعاية	ورشة	عمل	النقل	والتي	نظمتها	وزارة	النقل	بالتعاون	مع	اإلتحاد	العالمي	 	
للمواصالت	وذلك	بمعهد	اإلدارة	بالرياض

	رعاية	المؤتمر	الدولي	األول		للتراث	العمراني	في	الدول	اإلسالمية 	
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وفي	مجال	اإلعالم	حرصت	الشركة	على	إبراز	جوانب	القوة	لدى	الشركة	)االنتشار،	
فخامة	الحافالت،	الراحة،	حجم	األسطول،	تنوع	الخدمات(	وإبراز	نشاطاتها	والتعريف	
بخدماتها.	كما	عملت	على	تبسيط	الرسالة	اإلعالنية	للوصول	إلى	الجمهور	المستهدف	
بأنسب	الوسائل	ومنها	مجلة	"	سابتكو"	التي	ُتعنى	بأنشطة	وفعاليات	الشركة	إضافة	

إلى	متابعة	أخبار	الجهات	ذات	العالقة	بشؤون	النقل.

هذا	وقد	أسهمت	هذه	المشاركات	والفعاليات	واألنشطة	في	مجال	العالقات	واإلعالم	
خالل	العام	2010م	في	إظهار	دور	الشركة	في	المجتمع،	وكان	لها	األثر	البالغ	في	
إعطاء	صورة	مشرقة	عن	الشركة	ومنجزاتها	للجمهور	والمسؤولين،	إضافة	إلى	

دعم	تسويق	وترويج	برامج	الشركة	وخدماتها.	
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الئحة	الحوكمة
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أواًل:	وصف	نشاط	الشركة	
تأسست	الشركة	السعودية	للنقل	الجماعي	بموجب	المرسوم	الملكي	الكريم	رقم	
م/11	بتاريخ	1399/3/7هـ	وذلك	لغرض	نقل	الركاب	بالحافالت	على	شبكة	الطرق	
العامة	بالمملكة	داخل	المدن	وفيما	بينها	وخارج	المملكة	ونقل	الطرود	وترحيل	

البضائع	والمهمات	والنقل	المدرسي	ونقل	المعلمات	وتأجير	السيارات.
تتحقق	إيرادات	الشركة	من	األنشطة	الرئيسية	التالية:

	قطاع	نقل	الركاب:	ويشمل	خدمات	النقل	المجدولة	والمتمثلة	في	خدمات	 أ.
النشاط	 الدولي	ويساهم	هذا	 المدن	والنقل	 المدن	وداخل	 بين	 الركاب	 نقل	

بمعدل	69.44%	في	إيرادات	الشركة.	
التي	 التأجير	 عقود	 بموجب	 النقل	 خدمات	 ويشمل	 والتأجير:	 العقود	 ب.	قطاع	
تبرمها	الشركة	مع	الغير	سواء	حكومية	أو	غير	حكومية	وذلك	داخل	المملكة	

أو	خارجها	ويساهم	هذا	النشاط	بمعدل	28.08%في	إيرادات	الشركة.
%	في	إيرادات	 اإلدارة	العامة:	وتشمل	الوحدات	المساندة	وتساهم	بمعدل	2.48ج.	

الشركة.

ثانيًا:	خطط	وقرارات	الشركة	والتوقعات	المستقبلية	و	المخاطر	المتوقعة:

حصتها	 وزيادة	 المالي	 مركزها	 لتقوية	 الشركة	 وخطط	 إستراتيجية	 تهدف	
بمختلف	شرائحهم	وتحقيق	 وتلبية	متطلبات	عمالئها	 النقل	 السوقية	في	قطاع	
لخدماتها	 المستمر	 والتطوير	 التحسين	 خالل	 من	 لمساهميها	 مناسبة	 عوائد	
والتوسع	في	أعمالها	وقد	تم	في	هذا	اإلطار	تشغيل	خدمات	الليموزين	في	كل	
من	جدة،	مكة	المكرمة	والمدينة	المنورة	وذلك	بشراء	عدد	)70(	سيارة	ليموزين	
بقيمة	)14.2(	مليون	ريال	حيث	ستواصل	فتح	فروع	أخرى	في	مدينتي	الرياض	
والدمام.	أما	في	مجال	نقل	البضائع	فقد	تم	تشغيل	خدمات	سابتكو	للشحن	في	
و)50(	 ريال	 مليون	 	)15( بقيمة	 شاحنة	 	)50( شراء	 تم	 حيث	 2010م	 عام	 مطلع	
مقطورة	بقيمة	)8(	مليون	ريال	وستقوم	بالتوسع	عبر	شراء	عدد	)150(	شاحنة	

أخرى	بمقطوراتها	لدعم	وتعزيز	هذا	النشاط	الهام.	

تشغيل	 في	 تتمثل	 مخاطر	 الشركة	 فتواجه	 المتوقعة	 المخاطر	 بخصوص	 أما	
قطار	الحرمين	)مكة	–	جدة	–	المدينة	المنورة(،	بجانب	المخاطر	التي	ستترتب	
انتهاء	االمتياز	الممنوح	للشركة	في	1434/6/30هـ	وبالتالي	المنافسة	التي	 على	
ستواجهها	الشركة	من	شركات	النقل	األخرى	في	النقل	بين	المدن	والنقل	الدولي	

باإلضافة	إلى	منافسة	الطيران	االقتصادي.
الخدمات	 بعض	 تشغيل	 تم	 فقد	 الشركة	 تواجهها	 التي	 المخاطر	 مواجهة	 وفي	
الخدمات؛	 تلك	 في	 مستقباًل	 التوسع	 وسيتم	 الشركة	 إيرادات	 لتنمية	 الجديدة	
النقل	فقد	أبرمت	الشركة	 التنافسية	في	سوق	 ولدعم	وتطوير	قدرة	الشركة	
اتفاقية	تعاون	استراتيجي	مع	شركة	)Dev Ratp(	الفرنسية	الرائدة	عالميًا	في	
تشغيل	المترو	والقطارات	والترام	لالستفادة	من	الفرص	القادمة	في	مجال	النقل	

العام.	

حوكمة	الشركة
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ثالثًا:	بيان	مقارن	)ملخص(	لقائمة	المركز	المالي	وقائمة	الدخل	للخمس	سنوات	األخيرة
قائمة	المركز	المالي	-	)المبالغ	بآالف	الرياالت	السعودية(

20102009200820072006البيان

562.850508.055602.187867.674774.049الموجودات	المتداولة

1.230.7401.307.5291.185.3241.031.923960.007الموجودات	غير	المتداولة

1.793.5901.815.5841.787.5111.899.5971.734.056إجمالي	األصول

243.219293.431280.661285.362319.284المطلوبات	المتداولة

19.88050.66224.52263.2730قروض	مرابحة	طويلة	األجل

82.81281.18565.73558.97849.961مخصص	ترك	الخدمة

2.1303.0092.6923.5242.692إيرادات	مؤجلة

104.822134.85692.949125.77552.653إجمالي	المطلوبات	غير	المتداولة

348.041428.287373.610411.137371.937إجمالي	المطلوبات

1.250.0001.250.0001.250.0001.250.0001.000.000رأس	المال

104.28999.28796.09493.08483.007احتياطي	نظامي

22.38219.88131.58730.08225.044احتياطي	اتفاقي

69.65427.14150.99889.718254.068األرباح	المبقاة

25.5760)14.778()9.012()776(أرباح	)خسائر(	استثمارات	غير	محققة

1.445.5491.387.2971.413.9011.488.4601.362.119إجمالي	حقوق	المساهمين

1.793.5901.815.5841.787.5111.899.5971.734.056إجمالي	المطلوبات	وحقوق	المساهمين

قائمة	الدخل	-	)المبالغ	بآالف	الرياالت	السعودية(   

20102009200820072006البيان

746.274752.430766.470732.352715.671إيرادات	األعمال	الرئيسية

708.813741.880758.389654.763609.273إجمالي	التكاليف

14.56323.08031.30436.971214.943إيرادات	أخرى

2.0081.7009.29013.7956.279الزكاة	الشرعية

50.01631.93030.095100.765315.062صافي	ربح	العام
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رابعًا:	تحليل	جغرافي	إلجمالي	إيرادات	/	مبيعات	الشركة	داخل	المملكة	)بآالف	
الرياالت(	خالل	العام	المالي	2010م

البيان

إجمالي	
إيرادات	
المنطقة	
الوسطى

إجمالي	
إيرادات	
المنطقة	
الشرقية

إجمالي	
إيرادات	
المنطقة	
الغربية

إجمالي	
إيرادات	
المنطقة	
الجنوبية

إجمالي	
إيرادات	
الشركة

إجمالي	
176.500103.929397.07583.332760.836اإليرادات

خامسًا:	النتائج	المالية
بخصوص	مقارنة	النتائج	التشغيلية	للعام	المالي	الحالي	2010م	عن	العام	السابق	
2009م	فبحمد	اهلل	بلغت	األرباح	الصافية	التي	حققتها	الشركة	عام	2010م	)50.016(	
مليون	ريال،	مقابل	)31.93(	مليون	ريال	للعام	المالي	السابق	2009م	بارتفاع	قدره	

)18.086(	مليون	ريال	وبنسبة	56.64%	عن	أرباح	العام	السابق.

سادسًا:	إيضاح	االختالف	عن	معايير	المحاسبة
ال	يوجد	أي	اختالف	عن	معايير	المحاسبة	الصادرة	عن	الهيئة	السعودية	للمحاسبين	

القانونيين	بشأن	مراجعة	وتقييم	القوائم	المالية	للشركة.

سابعًا:	الشركة	التابعة	ونشاطها	الرئيس
شركة	النقل	السعودية	البحرينية	وهي	شركة	سعودية	بحرينية	ذات	مسؤولية	

محدودة	وعملياتها	الرئيسة	في	مملكة	البحرين.

ثامنًا:	تفاصيل	عن	األسهم	وأدوات	الدين	للشركة	التابعة	
تمتلك	الشركة	حصة	تبلغ	)40%(	من	رأس	مال	شركة	النقل	السعودية	البحرينية	
توجد	 وال	 سعودي(	 ريال	 ماليين	 )عشر	 سعودي	 ريال	 	)10.000.000( يبلغ	 الذي	

أدوات	دين	صادرة	للشركة	التابعة.

تاسعًا:	سياسة	توزيع	األرباح
العمومية	 المصروفات	 الصافية	بعد	خصم	جميع	 السنوية	 الشركة	 أرباح	 توزع	

والتكاليف	األخرى	بما	في	ذلك	احتياطي	االستهالك	على	الوجه	التالي:
تجنب	الزكاة	المقررة. 1 .

للجمعية	 ويجوز	 نظامي	 احتياطي	 لتكوين	 الصافية	 األرباح	 من	 	% 2 .10 يجنب	
العادية	وقف	هذا	التجنيب	متى	بلغ	االحتياطي	المذكور	نصف	رأس	المال.

%	من	األرباح	الصافية	لتكوين	احتياطي	اتفاقي	يخصص	لألغراض	التي	 يجنب	5. 3
يحددها	مجلس	اإلدارة	ويوقف	هذا	التجنيب	إذا	بلغ	االحتياطي	المذكور	%25	

من	رأس	المال.
%	من	رأس	المال	 يوزع	من	الباقي	بعد	ذلك	دفعة	أولى	للمساهمين	تعادل	5. 4

المدفوع.
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في	حالة	حصول	توزيع	أرباح	سنوية	صافية	عن	غير	طريق	اإلعانة	الحكومية،	 5 .
يجنب	بعدما	تقدم	نسبة	ال	تزيد	عن	10%	توزع	كمكافأة	على	أعضاء	مجلس	

اإلدارة.
يوزع	الباقي	بعد	ذلك	على	المساهمين	كحصة	إضافية. 6 .

عاشرًا:	فئة	األسهم	ذات	األحقية	في	التصويت	
ال	توجد	أي	أسهم	ممتازة	أو	أسهم	تتمتع	بأولوية	خاصة	في	التصويت	أو	أي	أدوات	
دين	تعود	ألعضاء	مجلس	اإلدارة	أو	كبار	التنفيذيين	وأزواجهم	وأوالدهم	القصر	
أو	ألي	أشخاص	من	الغير	حيث	أن	الشركة	حاليًا	ال	تطبق	نظام	األسهم	الممتازة	

وليس	لديها	أدوات	دين	قابلة	للتحول	إلى	أسهم.

أحد	عشر:	وصف	ألي	مصلحة	وحقوق	خيار	وحقوق	اكتتاب	
ال	توجد	أي	مصلحة	أو	حقوق	خيار	أو	حقوق	اكتتاب	تعود	ألعضاء	مجلس	إدارة	
الشركة	وكبار	التنفيذيين	وأزواجهم	وأوالدهم	القصر	في	أسهم	أو	أدوات	دين	

للشركة	أو	شركتها	التابعة.

)أ	(	وصف	ألي	مصلحة	تعود	ألعضاء	مجلس	اإلدارة	وأزواجهم	وأوالدهم	القصر	
في	أسهم	أو	أدوات	دين	الشركة	أو	شركاتها	التابعة:

اسم	من	تعود	له	تسلسل
المصلحة

صافي	نهاية	العامبداية	العام
التغير

نسبة	
التغير أدوات	الدينعدد	األسهمأدوات	الدينعدد	األسهم

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

0%    -----أ/	عبدالعزيز	بن	سعد	الغامدي2

0%-----أ/	عبداهلل	بن	علي	العقيل3

اللواء/	سليمان	بن	عبدالرحمن	4
0%-----العجالن

6036%120,719-122,719-2000أ/	محمد	بن	عبدالعزيز	السرحان5

0%--1250-1250أ/	صالح	بن	أحمد	الذكير6

د/	عبدالمحسن	بن	عبداهلل	آل	7
0%--5000-5000الشيخ

0%--1000-1000م/	عبداهلل	بن	سليم	المشدق8

0%--1000-1000م/	خالد	بن	عبداهلل	الحقيل9
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)ب(	وصف	ألي	مصلحة	تعود	لكبار	التنفيذيين	وأزواجهم	وأوالدهم	القصر	في	
أسهم	أو	أدوات	دين	الشركة	أو	أي	من	شركاتها	التابعة:

اسم	من	تعود	له	تسلسل
المصلحة

صافي	نهاية	العامبداية	العام
التغير

نسبة	
التغير أدوات	الدينعدد	األسهمأدوات	الدينعدد	األسهم

0%-----م/	حسين	بن	احمد	السنان1

0%-----أ/	فايز	بن	عبداهلل	العامر2

0%-----أ/	سالم	بن	حسن	الخليفة3

0%-----أ/	عبداهلل	بن	علي	ناصر	القحطاني4

في	 المالية	 السنة	 بنهاية	 القائمة	 المرابحة	 عقود	 موقف	 عشر:	 ثاني	
2010/12/31م	)بآالف	الرياالت(	

وتشمل	عقود	مرابحة	إسالمية	من	بعض	البنوك	المحلية	وذلك	لشراء	حافالت	
للشركة	تسدد	على	أقساط	شهرية	لمدة	ثالث	سنوات.

اسم	البنك
القيمة	في	
2009م

ما	تم	سداده	
خالل	عام	
2010م

قرض	جديد	
مضاف	خالل	
عام	2010

المتبقي	حتى				
2010/12/31م

مجموعة	
50.896-107.74656.850سامبا	المالية

ملحوظة	:	هذا	العرض	ال	يتضمن	تكلفة	التمويل	الخاصة	بالقرض.

ثالث	عشر:	وصف	لفئات	وأدوات	دين	قابلة	للتحويل	إلى	أسهم	أو	حقوق	خيار
ال	توجد	أي	أدوات	دين	قابلة	للتحويل	إلى	أسهم،	أو	أي	حقوق	خيار	أو	مذكرات	حق	

اكتتاب	أو	حقوق	مشابهة	أصدرتها	الشركة	أو	منحتها	خالل	السنة	المالية.

رابع	عشر:	وصف	ألي	حقوق	تحويل	أو	اكتتاب	بموجب	أدوات	دين	
قابلة	للتحويل	إلى	أسهم	أو	حقوق	خيار	

إلى	 للتحويل	 قابلة	 دين	 أدوات	 بموجب	 اكتتاب	 أو	 تحويل	 أي	حقوق	 توجد	 ال	
أسهم،	أو	أي	حقوق	خيار	أو	مذكرات	حق	اكتتاب	أو	حقوق	مشابهة	أصدرتها	

الشركة	أو	منحتها	خالل	السنة	المالية.

خامس	عشر:	استرداد	أو	شراء	أو	إلغاء	ألي	أدوات	دين	قابلة	لالسترداد
ال	يوجد	أي	استرداد	أو	شراء	أو	إلغاء	من	جانب	الشركة	ألي	أدوات	دين	قابلة	

لالسترداد	للشركة	أو	شركتها	التابعة.

سادس	عشر:	مجلس	إدارة	الشركة	
يتولى	إدارة	الشركة	مجلس	إدارة	مكون	من	تسعة	أعضاء	أربعة	منهم	يمثلون	
الدولة	من	بينهم	الرئيس	يتم	تعيينهم	بموافقة	مجلس	الوزراء	بناًء	على	اقتراح	
العامة،	 الجمعية	 الخاص	تختارهم	 القطاع	 يمثلون	 أعضاء	 النقل،	وخمسة	 وزير	
ويعين	أعضاء	مجلس	اإلدارة	لمدة	ثالث	سنوات،	ويجوز	إعادة	تعيينهم	لمدة	أو	

لمدد	أخرى.



2010
التـقـريــر ال�ســنوي

33

يوضح	الجدول	التالي	عدد	اجتماعات	مجلس	إدارة	الشركة	البالغة	ثمانية	اجتماعات	
خالل	عام	2010م	متضمنة	اجتماعي	الجمعية	العامة	للمساهمين:

صفة	اسم	العضوم
العضوية

العضوية	في	
الشركات	
المساهمة	
األخرى

عدد	
االجتماعات

المهندس/	عبداهلل	بن	عبدالرحمن	المقبل1
وكيل	وزارة	النقل	للطرق	رئيس	مجلس	اإلدارة

غير	
8ال	يوجدتنفيذي

األستاذ/	عبدالعزيز	بن	سعد	الغامدي2
مدير	عام	مصلحة	أمالك	الدولة	-	وزارة	المالية

غير	
8ال	يوجدتنفيذي

3

األستاذ/	محمود	مصطفى	رشدي	-	مدير	عام	
الوكاالت	التجارية	و	المشرف	العام	على	قطاع	
األعمال	وزارة	التجارة	والصناعة	)انتهت	عضويته	

بتاريخ	1431/07/01هـ(.

غير	
6ال	يوجدتنفيذي

4
األستاذ/	عبداهلل	بن	علي	العقيل

وكيل	وزارة	التجارة	والصناعة	المساعد	للتجارة	الداخلية
)بدأت	عضويته	بتاريخ	1431/07/01هـ(.

غير	
2ال	يوجدتنفيذي

اللواء/	سليمان	بن	عبدالرحمن	العجالن5
مدير	اإلدارة	العامة	للمرور	-	األمن	العام

غير	
7ال	يوجدتنفيذي

غير	األستاذ/	محمد	بن	عبدالعزيز	السرحان6
تنفيذي

النقل	
7البحري

8ال	يوجدمستقلاألستاذ/	صالح	بن	أحمد	الذكير7
6ال	يوجدمستقلالدكتور/	عبدالمحسن	بن	عبداهلل	آل	الشيخ8
7ال	يوجدمستقلالمهندس/	عبداهلل	بن	سليم	بن	صالح	المشدق9
8ال	يوجدتنفيذيالمهندس/	خالد	بن	عبداهلل	الحقيل	10

سابع	عشر:	معلومات	تتعلق	بأي	عقد	تكون	الشركة	طرفًا	فيه	ويوجد	
فيه	مصلحة	جوهرية	ألحد	أعضاء	مجلس	اإلدارة	أو	كبار	التنفيذيين	
أو	 فيه	 الشركة	طرفًا	 تكون	 أي	عقد	 أنه	ال	يوجد	 الشركة	 إدارة	 يقر	مجلس	
كانت	توجد	فيه	مصلحة	جوهرية	ألحد	أعضاء	مجلس	اإلدارة	أو	المدير	العام	أو	

المدير	المالي	أو	ألي	شخص	ذي	عالقة	بأي	منهم.

ثامن	عشر:	بيان	ألي	ترتيبات	أو	اتفاق	تنازل	من	أعضاء	مجلس	اإلدارة	
أو	كبار	التنفيذيين

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

تاسع	عشر:	بيان	ألي	ترتيبات	أو	اتفاق	تنازل	من	أحد	المساهمين
مساهمي	 أحد	 تنازل	 بموجبها	 يتم	 تنازل	 اتفاقات	 أو	 ترتيبات	 أي	 عمل	 يتم	 لم	

الشركة	عن	أي	حقوق	في	األرباح.
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عشرون:	المدفوعات	النظامية	المستحقة	
المختلفة	 للجهات	 المستحقة	 النظامية	 المدفوعات	 قيمة	 يوضح	 أدناه	 الجدول	

بالدولة	سواء	كانت	رقابية	أو	تنظيمية		)بآالف	الرياالت(:

2009م2010مالبيان
6.6196.158الزكاة	والضريبة

1.5871.403التأمينات	االجتماعية
8.2067.561اإلجمالي

وتمثل	هذه	المبالغ	الزكاة	والتأمينات	االجتماعية	المستحقة	على	الشركة	وأسباب	
وجود	هذه	المستحقات	في	31	ديسمبر	من	كل	عام	تتمثل	أواًل	في	أن	زكاة	العام	
ذلك	 بعد	 وتخضع	 للشركة	 الزكوي	 المستشار	 بواسطة	 احتسابها	 يتم	 المالي	
اإلقرار	 إرسال	 يتم	 للشركة	وبعد	ذلك	 الخارجي	 المراجع	 قبل	 للمراجعة	من	
الزكوي	للمصلحة	ومن	ثم	تقوم	المصلحة	بإصدار	الربط	الزكوي	أي	أن	تحديد	
مبلغ	الزكاة	للعام	المالي	ومراجعته	ومن	ثم	إصدار	شيك	الزكاة	المستحقة	
لمصلحة	الزكاة	والدخل	يكون	عادة	في	الشهور	التالية	لشهر	ديسمبر	بالتالي	في	
تاريخ		31	ديسمبر	من	كل	عام	يكون	هذا	المبلغ	مستحق	على	الشركة	للمصلحة	
النهائي	ومن	ثم	إصدار	شيك	بالزكاة	 إلى	حين	حصول	الشركة	على	الربط	
الشركة	 المستحقة	على	 التأمينات	االجتماعية	 أما	بخصوص	مبلغ	 	. المستحقة	
فهذا	المبلغ	يخص	شهر	ديسمبر	وعادة	يتم	دفع	المبلغ	المستحق	لكل	شهر	في	
يوم	15	من	الشهر	التالي	له	وذلك	ألن	المعاملة	الخاصة	بكل	شهر	تصل	للشركة	
من	التأمينات	االجتماعية	وتخضع	للمراجعة	من	الموارد	البشرية	بالشركة	وبعد	
ذلك	يتم	إرسال	المعاملة	لقطاع	الشؤون	المالية	بالشركة	والذي	يقوم	بمراجعة	

المعاملة	وتسديد	هذه	المستحقات	لمصلحة	التأمينات	االجتماعية.

واحد	وعشرون:	بيان	بأي	استثمارات	أو	احتياطيات	تم	إنشاؤها	لمصلحة	
موظفي	الشركة

ال	يوجد	أي	استثمارات	أو	احتياطيات	تم	إنشاؤها	لمصلحة	موظفي	الشركة.

اثنان	وعشرون:	اإلقرارات	
التسجيل	 )قواعد	 التنفيذية	 باللوائح	 والعشرون	 السابعة	 بالمادة	 ورد	 لما	 وفقًا	

واإلدراج(	فإن	مجلس	إدارة	الشركة	السعودية	للنقل	الجماعي	يقر	باآلتي:-

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

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

ثالثة	وعشرون:	تقرير	المحاسب	القانوني	و	التحفظات
لم	يتضمن	تقرير	المحاسب	القانوني	أي	تحفظات	على	القوائم	المالية	السنوية.
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أربعة	وعشرون:	التوصية	بإستبدال	المحاسب	القانوني	
لم	يوص	مجلس	اإلدارة	بإستبدال	المحاسب	القانوني	قبل	إنتهاء	ثالث	سنوات	مالية	

متتالية.

خمسة	وعشرون:	السياسات	المتعلقة	باإلفصاح	وحوكمة	الشركة
تطبق	الشركة	األحكام	االسترشادية	الواردة	في	الئحة	حوكمة	الشركات،	بما	
يتوافق	مع	النظام	األساسي	للشركة	ونظام	الشركات	الصادر	من	وزارة	التجارة	
ال	سيما	فيما	يتعلق	بحقوق	المساهمين	واإللتزام	باإلجراءات	المتعلقة	باإلفصاح	
والشفافية	،	ولقد	أعدت	الشركة	الئحة	حوكمة	خاصة	بها	تم	إقرارها	من	مجلس	
االسترشادية	 األحكام	 هذه	 جميع	 الشركة	 بها.وتطبق	 والعمل	 الشركة	 إدارة	
المالية	 الواردة	في	الئحة	حوكمة	الشركات	الصادرة	عن	مجلس	هيئة	السوق	
بالقرار	رقم	1-36-2008	بتاريخ	1429/11/12هـ	الموافق	2008/11/10م	وقرار	مجلس	
هيئة	السوق	المالية	رقم	1-10-	2010	بتاريخ	1431/03/30هـ	الموافق	2010/03/16م	

ما	عدا	المواد	التالية:	

المواد	التي	لم	تطبق	من	الئحة	الحوكمة

المبررنص	المادةرقم	المادةم

المادة	السادسة	1
الفقرة	)ب(

هل	اسُتخدمت	طريقة	
التصويت	التراكمي	على	
بند	اختيار	أعضاء	مجلس	
اإلدارة	في	الجمعية	

العامة؟

ال	يتضمن	النظام	األساسي	
للشركة	طريقة	التصويت	
التراكمي	وتعمل	
الشركة	على	إجراء	

تعديل	في	النظام	األساسي	
يتضمن	ذلك.

2
المادة	الثانية	
عشر	البند	رابعًا	
التسلسل	)ط(

هل	التزم	جميع	
األشخاص	ذوي	الصفة	
االعتبارية	–	الذين	يحق	
لهم	بحسب	نظام	الشركة	
تعيين	ممثلين	لهم	في	
مجلس	اإلدارة	–	عدم	
التصويت	على	اختيار	
األعضاء	اآلخرين	في	
مجلس	اإلدارة	؟

ال	يتضمن	النظام	األساسي	
للشركة	هذا	البند	وتعمل	
الشركة	على	دراسته

ستة	وعشرون:	الشركات	المساهمة	التي	يكون	عضو	المجلس	عضوا	
في	مجلس	إدارتها	

شركات	 إدارات	 مجالس	 في	 عضوية	 لديهم	 ليس	 اإلدارة	 مجلس	 أعضاء	 جميع	
مساهمة	أخرى	ما	عدا	عضو	مجلس	اإلدارة	األستاذ	محمد	بن	عبدالعزيز	السرحان	

حيث	لديه	عضوية	في	مجلس	إدارة	شركة	النقل	البحري.
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سبعة	وعشرون:	تكوين	مجلس	اإلدارة	وتصنيف	أعضائه
يتكون	مجلس	اإلدارة	من	تسعة	أعضاء	أربعة	منهم	يمثلون	الدولة	يتم	تعيينهم	بعد	
موافقة	مجلس	الوزارء	وخمسة	أعضاء	يمثلون	القطاع	الخاص	تختارهم	الجمعية	

العامة	للمساهمين	)أنظر	الفقرة	السادسة	عشر(.

ثمانية	وعشرون	:	تشكيل	لجان	مجلس	اإلدارة
قامت	الشركة	بتشكيل	عدد	من	اللجان	من	أعضاء	مجلس	اإلدارة	لمتابعة	عمل	

الشركة،	وهي	كما	يلي:	

1	-	لجنة	الترشيحات	والمكافآت
تتلخص	أهم	مهام	ومسؤوليات	لجنة	الترشيحات	والمكافآت	في	اآلتي:-

	التوصية	لمجلس	اإلدارة	بالترشيح	لعضوية	المجلس	وفقًا	للسياسات	والمعايير	 	
المعتمدة.

لعضوية	 المناسبة	 المهارات	 من	 المطلوبة	 لالحتياجات	 السنوية	 	المراجعة	 	
مجلس	اإلدارة	وإعداد	وصف	للقدرات	والمؤهالت	المطلوبة	لعضوية	مجلس	

اإلدارة.
	وضع	سياسات	لتعويضات	ومكافآت	مجلس	اإلدارة	وكبار	التنفيذيين. 	

وتتكون	لجنة	الترشيحات	والمكافآت	من	اآلتية	أسماءهم:-

رئيسًاالمهندس	عبداهلل	بن	عبدالرحمن	المقبل1
عضوًااألستاذ	محمد	بن	عبدالعزيز	السرحان2
عضوًاالدكتور	عبدالمحسن	بن	عبداهلل	آل	الشيخ3
عضوًاالمهندس	خالد	بن	عبداهلل	الحقيل4

وقد	عقدت	لجنة	الترشيحات	والمكافآت	عدد	)4(	اجتماعات	خالل	عام	2010م.

2	-	لجنة	المراجعة
تتلخص	أهم	مهام	ومسؤوليات	لجنة	المراجعة	في	اآلتي:-	

	اإلشراف	على	إدارة	المراجعة	الداخلية	في	الشركة	من	أجل	التحقق	من	مدى	 	
فعاليتها	في	تنفيذ	األعمال	والمهمات	التي	حددها	مجلس	اإلدارة.

التصحيحية	 اإلجراءات	 تنفيذ	 ومتابعة	 الداخلية	 المراجعة	 تقارير	 	دراسة	 	
للملحوظات	الواردة	فيها.

من	 التأكد	 بعد	 القانونيين	 المحاسبين	 بتعيين	 اإلدارة	 لمجلس	 	التوصية	 	
استقالليتهم	وفصلهم	وتحديد	أتعابهم.

اإلدارة	 مجلس	 على	 عرضها	 قبل	 والسنوية	 األولية	 المالية	 القوائم	 	دراسة	 	
وإبداء	الرأي	والتوصية	بشأنها.
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وتتكون	لجنة	المراجعة	من	اآلتية	أسماءهم:

رئيسًااألستاذ	عبدالعزيز	بن	سعد	الغامدي1
عضويته	2 )انتهت	 رشدي	 محمود	 مصطفى	 األستاذ	

بتاريخ	1431/7/01هـ(.
عضوًا

عضوًااألستاذ	صالح	بن	أحمد	الذكير3
عضوًاالمهندس	عبداهلل	بن	سليم	بن	صالح	المشدق4

وقد	عقدت	لجنة	المراجعة	عدد	)9(	اجتماعات	خالل	عام	2010م.

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

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

أصول	 الستثمار	 المحلي	 السوق	 في	 المتاحة	 االستثمارية	 الفرص	 عن	 	البحث	 	
الشركة	النقدية	وذلك	وفقًا	للضوابط	التالية:
أن	تكون	متوافقة	مع	الشريعة	اإلسالمية. )	أ(	

أن	تكون	قابلة	للتسييل	السريع	عند	الحاجة. )	ب(	
أن	تكون	مقبولة	المخاطر. )	ج(	

أن	يكون	االستثمار	في	السوق	المحلي	وبالريال	السعودي. )	د(	
أن	يدار	االستثمار	بواسطة	إحدى	المؤسسات	المالية	المرخص	لها	بمزاولة	 )	ه(	

المهنة.
أن	يكون	االستثمار	جزءًا	من	السيولة	المتوفرة. )	و(	

تتكون	لجنة	االستثمار	من	اآلتية	أسماءهم:

رئيسًااألستاذ	محمد	بن	عبدالعزيز	السرحان1
عضوًااللواء	سليمان	بن	عبدالرحمن	العجالن2
عضوًاالدكتور	عبدالمحسن	بن	عبداهلل	آل	الشيخ3
عضوًاالمهندس	خالد	بن	عبداهلل	الحقيل4

وقد	عقدت	لجنة	االستثمار	عدد	)5(	اجتماعات	خالل	عام	2010م.
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تسعة	وعشرون:	مكافأة	أعضاء	مجلس	اإلدارة	وكبار	التنفيذيين	
تم	صرفها	ألعضاء	 التي	 والمكافآت	 والبدالت	 الرواتب	 التالي	 الجدول	 ويوضح	
مجلس	اإلدارة	وخمسة	من	كبار	التنفيذيين	ممن	تلقوا	أعلى	المكافآت	والتعويضات	
خالل	عام	2010م	بما	فيهم	المدير	العام	والمدير	المالي:	)بالريال	السعودي(

خمسة	من	كبار	أعضاء	مجلس	اإلدارةالبيان
التنفيذيين

2.890.000-	الرواتب	والتعويضات
556.720959.100	البدالت

575.000466.283المكافآت	الدورية	والسنوية
--	الخطط	التحفيزية

أخرى	 مزايا	 أو	 تعويضات	  *أي	
35.853665.912.29تدفع	بشكل	شهري	أو	سنوي

1.167.5734.981.295.29اإلجمالي

 *تتضمن	التعويضات	والمزايا	)االنتدابات	والتعويضات	األخرى(.

األسهم	التي	يمتلكها	أعضاء	المجلس
تبلغ	عدد	األسهم	للشركة	والتي	يملكها	أعضاء	مجلس	اإلدارة	في	2010/12/31م	
عدد	)	130.969	سهم(	،	والجدول	التالي	يوضح	أسماء	أعضاء	مجلس	اإلدارة	وعدد	

األسهم	التي	يمتلكونها:-

عدد	األسهم	االسمم
بنهاية	2010

عدد	األسهم	
التغيربنهاية	2009

---م/	عبداهلل	عبدالرحمن	المقبل 1
---أ/	عبدالعزيز	سعد	الغامدي 2
---أ/	عبداهلل	بن	علي	العقيل 3
---اللواء/	سليمان	بن	عبدالرحمن	العجالن 4
+122.7192000120.719أ/	محمد	عبدالعزيز	السرحان 5
-12501250أ/	صالح	أحمد	الذكير 6
-50005000د/	عبدالمحسن	عبداهلل	آل	الشيخ 7
-ال	ينطبق1000م/	عبداهلل	بن	سليم	بن	صالح	المشدق 8
-10001000م/	خالد	بن	عبداهلل	الحقيل 9

ثالثون:	العقوبات	والجزاءات	المفروضة	على	الشركة	
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لم	تتعرض	الشركة	ألي	عقوبات	أوجزاء	أو	قيد	إحتياطي	فرض	على	الشركة	
العام	 أخرى	خالل	 قضائية	 أو	 تنظيمية	 أو	 إشرافية	 أي	جهه	 أو	من	 الهيئة	 من	

المالي	2010م.

الرقابة	 إجراءات	 لفعالية	 السنوية	 المراجعة	 نتائج	 وثالثون:	 حادي	
الداخلية

قامت	لجنة	المراجعة	بالتأكد	من	أن	نظام	الرقابة	الداخلية	تم	إعداده	على	أسس	
سليمة.	وتنفذ	إدارة	المراقبة	الداخلية	بالشركة	عمليات	مراجعة	مستمرة	للتحقق	
من	فعالية	نظام	الرقابة	الداخلية	في	حماية	أصول	الشركة	وتقويم	مخاطر	العمل	
وقياس	مدى	كفاية	األداء،	ولم	تظهر	عمليات	المراجعة	المشار	إليها	أي	ضعفًا	
الحسابات	 الشركة،	كما	يقوم	مراجع	 الداخلي	لدى	 الضبط	 جوهريًا	في	نظام	
الخارجي	بعملية	تقويم	لهذا	النظام	ضمن	مهمة	مراجعته	للبيانات	المالية	الختامية	
للشركة	وتمكينه	من	االطالع	على	كافة	محاضر	لجنة	المراجعة	وتقارير	إدارة	

المراقبة	الداخلية	للفترة	المالية	محل	الفحص.
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القوائم	المالية
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نتائج	أعمال	الشركة
2010	-	2006
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2006م2007م2008م2009م2010م

الموجودات	المتداولة
390.380310.872410.135668.377586.824نقدية	وشبه	نقدية

96.661120.200114.427136.636127.055مدينون	ومبالغ	مدفوعة	مقدمًا
75.80976.98377.62562.66160.170مخزون	قطع	الغيار

562.850508.055602.187867.674774.049إجمالي	الموجودات	المتداولة
الموجودات	غير	المتداولة

62.43453.63049.06487.9196.185إستثمارات
1.168.3061.253.8991.136.260683.207649.559ممتلكات	وآالت	ومعدات
000260.797304.263إعانة	حكومية	مستحقة

1.230.7401.307.5291.185.3241.031.923960.007إجمالي	الموجودات	غير	المتداولة
1.793.5901.815.5841.787.5111.899.5971.734.056إجمالي	الموجودات

المطلوبات	وحقوق	المساهمين
المطلوبات	المتداولة

134.561157.430164.061154.455237.854دائنون	ومبالغ	مستحقة	الدفع
31.01657.08438.58240.8510قرض	مرابحة	-	الجزء	المتداول

71.02372.75969.90676.55575.151توزيعات	أرباح	مستحقة
6.6196.1588.11213.5016.279مخصص	زكاة

243.219293.431280.661285.362319.284إجمالي	المطلوبات	المتداولة
المطلوبات	غير	المتداولة

19.88050.66224.52263.2730قرض	مرابحة	ألجل
82.81281.18565.73558.97849.961مخصص	نهاية	الخدمة

2.1303.0092.6923.5242.692إيرادات	مؤجلة
104.822134.85692.949125.77552.653إجمالي	المطلوبات	غير	المتداولة

348.041428.287373.610411.137371.937إجمالي	المطلوبات
حقوق	المساهمين

1.250.0001.250.0001.250.0001.250.0001.000.000رأس	المال
104.28999.28796.09493.08483.007احتياطي	نظامي
22.38219.88131.58730.08225.044احتياطي	اتفاقي
69.65427.14150.99889.718254.068األرباح	المبقاة

7769.01214.77825.5760أوراق	مالية	متاحة	للبيع
1.445.5491.387.2971.413.9011.488.4601.362.119إجمالي	حقوق	المساهمين
إجمالي	المطلوبات	وحقوق	

1.793.5901.815.5841.787.5111.899.5971.734.056المساهمين

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

2010 م
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عناصر المطلوبات المتداولة
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عناصر حقوق المساهمين
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20102009200820072006البيان

746.274752.430766.470732.352715.671اإليرادات

627.005649.761640.883589.330542.711التكاليف	المباشرة

119.269102.669125.587143.022172.960مجمل	ربح	النشاط

يخصم	مصاريف	األعمال	الرئيسية

44.64853.74353.50639.62834.652مصاريف	عمومية	وإدارية

32.50633.98028.01124.58631.910مصاريف	تسويقية

إجمالي	مصاريف	األعمال	
77.15487.72381.51764.21466.562الرئيسية

42.11514.94644.07078.808106.398صافي	ربح	النشاط	الرئيسي

0000270.840إيرادات	بيع	أصول	ثابتة

أرباح	استثمارا	في	عقود	مرابحة	
1.3372.24913.38421.7091.739واستثمار	مباشر

خسائر	غير	محققة	ناتجة	من	
000075.284إعادة	تقويم	استثمارات

تكلفة	التحصيل	المبكر	لإلعانة	
0032.33100الحكومية

4.6544.3963.6581.2190أعباء	مالية

حصة	الشركة	في	أرباح	
1.36803.09902.209الشركة	الزميلة

11.85820.83114.82115.26215.439إيرادات	أخرى

52.02433.63039.385114.560321.341صافي	الربح	قبل	الزكاة

2.0081.7009.29013.7956.279الزكاة	الشرعية

50.01631.93030.095100.765315.062صافي	ربح	العام

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