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كلمة رئيس مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة للعـام 2019م

التقرير السنوي 2019

الحمدلله رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

السادة مساهمي الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو                          المحترمين

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة أن أقدم لكم تقرير مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2019
م والذي يلقي الضوء على أنشطة الشركة وأهم إنجازاتها ونتائجها المالية الموحدة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي 2019م .

واتضح من أداء الشركة خالل العام المالي 2019م استمرارها في تحقيق نمو في اإليرادات التشغيلية للعام 2019م بمعدل قدره (17,62 %) 
مقارنــة بالعــام الســابق، رغــم التحديــات والمتغيــرات اإلقتصاديــة والتنظيميــة والتنافســية فــي ســوق النقــل بالمملكــة، وســنواصل بــإذن اللــه 
خالل العام المالي 2020م جهودنا من أجل االرتقاء بأداء الشركة ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية لتحسين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للعمالء 

وتحقيق العائدات المتوائمة مع طموحات الشركة ومساهميها. 

وقد حققت الشركة خالل العام المالي 2019م عددا من اإلنجازات يأتي من أبرزها:

إطالق خدمات تشغيل المركبات ذاتية القيادة بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)

ــاط،  ــاض، شــقراء، الغ ــر، الري ــال، خيب ــه، الع ــاء، الوج ــل، تيم ــوك، حق ــل الطــالب فــي (تب ــود نق ــة « ســيتكو » بعق ــوز الشــركة التابع ف
الزلفي، أملج، بدر، القويعية، الدوادمي، عفيف)

تطوير نظام تقييم اآلداء المؤسسي لسابتكو 

التوسع في خدمات التأجير للمشاعر بنسبة 20 %

اكتمال مرحلة البناء والتجهيز لمركز المبيت وصيانة الحافالت لمشروع حافالت الرياض.

وانعكــس اآلداء العــام المتميــز علــى النتائــج الماليــة للشــركة حيــث بلغــت اإليــرادات التشــغيلية خــالل عــام 2019م (1,712)مليون ريــال مقارنة 
بمبلغ (1,456)مليون ريال في العام السابق بمعدل نمو قدره (17,62 %)كما بلغت األرباح الصافية لعام 2019م مبلغ (33,92)مليون ريال 

بمعدل زيادة قدرها حوالي (47,93 %) عن العام السابق 2018م .

ــة  ــادة الحصــة الســوقية فــي قطــاع النقــل ، وتلبي ــي  وزي ــز المال ــة المرك ــي تهــدف لتقوي ــت الشــركة خطــة التحــول االســتراتيجي الت لقــد تبن
متطلبات العمالء بمختلف شرائحهم وتحقيق عوائد مناسبة للمساهمين لما يحقق مصلحة الشركة.

بعــد ذلــك عملــت ســابتكو علــى تطويــر خطــة اســتراتيجية لقطاعــات األعمــال لالســتفادة مــن فــرص النمــو مثــل الزيــادة المتوقعــة فــي عــدد 
المعتمريــن والحجــاج, تكثيــف مشــاريع النقــل العــام داخــل المــدن, والتحــول الرقمــي. كمــا تــدرس الشــركة الفــرص المتاحــة فــي الخدمــات 

الرقمية ذات العالقة بالتنقل.

ــة والتشــغيلية  ــة اإلداري ــادة الهيكل ــى إع ــف التشــغيلية إضافــة إل ــة األصــول التشــغيلية والتكالي ــادة هيكل ــى إع ــت خطــة التحــول لســابتكو عل واكب
للشركة كما تم زيادة األسطول بشراء أصول تشغيلية جديدة حيث تم خالل العام 2019م شراء عدد (301) مركبة.

اإلخــوة المســاهمون الكــرام: أود التأكيــد علــى اهتمــام مجلــس اإلدارة وســعيه الدائــم لتبنــي البرامــج والسياســات واالســتراتيجيات التــي 
تســاعد فــي تجــاوز التحديــات التــي تواجههــا الشــركة، واالســتمرار فــي تحقيــق اإلنجــازات والنجاحــات التــي تلبــي تطلعــات المســاهمين حيــث 
ســيتم خــالل العــام الحالــي تنفيــذ عــدد مــن المشــروعات والمبــادرات التــي ســتكون لهــا نتائــج ايجابيــة بمشــيئة اللــه ، بجانــب تحســين كفــاءة 
وفاعليــة الخدمــات المقدمــة بشــكل عــام، وتشــغيل خدمــة المركبــات ذاتيــة القيــادة وبــدء تجــارب خدمــات التنقــل التشــاركي ، داخــل جامعــة 

الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست).

وفــي الختــام يســرني أن أنتهــز هــذه الفرصــة لرفــع أســمى آيــات الشــكر والعرفــان باســمكم جميعــا ونيابــة عــن اإلخــوة أعضــاء مجلــس اإلدارة 
وإدارة الشــركة ومنســوبيها إلــى مقــام خــــادم الحرميــن الشــريفين وســمو ولــــي عهــده األميــن «حفظهمــا اللــه»، وإلــى الحكومــة الّرشــيدة 
علــى مــا لقيتــه الشــركة وتلقــاه مــن دعــم ومســاندة تمكنهــا مــن أداء مهمتهــا وتحقيــق خططهــا وبرامجهــا. كمــا أود أن أســجل شــكري وامتنانــي 
العميــق لمســاهمي الشــركة وعمالئهــا علــى دعمهــم وثقتهــم الغاليــة التــي تدفعنــا إلــى المزيــد مــن البــذل والعطــاء لتحقيــق طموحاتهــم 

وتطلعات الشركة. كما ال يفوتني أن أشكر زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة وجميع منسوبي الشركة على جهودهم وعطائهم. 

والله أسأل التوفيق والسداد، 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

سعادة الدكتور/ سعود بـن محمد النمر
عضو مجلس اإلدارة - مستقل

عضو مجلس اإلدارة - مستقلعضو مجلس اإلدارة - مستقل
سعادة األستاذ/ تــركــي بن مسـاعد المبارك

رئيس مجلس اإلدارة

معالي المهنـــدس/ خالد بن صالح بن محمد المديفر
نائب وزيرالصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين

رئيس مجلس اإلدارة 

سعادة المهندس / خالد بن عبدالله الحقيل
العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي

سعادة األستاذ/ عالء بـن عبدالله الفدي
وكيل الوزير المساعد ألداء وتنفيذ الميزانية 

وزارة المالية - عضو مجلس اإلدارة

سعادة األستاذ/ مساعد بـن عبدالعزيز الداوود

سعادة االستاذ/ عبدالله بن علي العقيل
المستشار والمشرف العام لمكتب 

وزير التجارة واالستثمار
نائب رئيس مجلس اإلدارة

ة اللواء/ محمد بن عبدالله البسامي سعاد 
مدير اإلدارة العامة للمرور

عضو مجلس اإلدارة

سعادة األستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي
عضو مجلس اإلدارة

بسم الله الرحمن الرحيم
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التقرير السنوي 2019

الحمدلله رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

السادة مساهمي الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو                          المحترمين

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة أن أقدم لكم تقرير مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2019
م والذي يلقي الضوء على أنشطة الشركة وأهم إنجازاتها ونتائجها المالية الموحدة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي 2019م .

واتضح من أداء الشركة خالل العام المالي 2019م استمرارها في تحقيق نمو في اإليرادات التشغيلية للعام 2019م بمعدل قدره (17,62 %) 
مقارنــة بالعــام الســابق، رغــم التحديــات والمتغيــرات اإلقتصاديــة والتنظيميــة والتنافســية فــي ســوق النقــل بالمملكــة، وســنواصل بــإذن اللــه 
خالل العام المالي 2020م جهودنا من أجل االرتقاء بأداء الشركة ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية لتحسين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للعمالء 

وتحقيق العائدات المتوائمة مع طموحات الشركة ومساهميها. 

وقد حققت الشركة خالل العام المالي 2019م عددا من اإلنجازات يأتي من أبرزها:

إطالق خدمات تشغيل المركبات ذاتية القيادة بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)

ــاط،  ــاض، شــقراء، الغ ــر، الري ــال، خيب ــه، الع ــاء، الوج ــل، تيم ــوك، حق ــل الطــالب فــي (تب ــود نق ــة « ســيتكو » بعق ــوز الشــركة التابع ف
الزلفي، أملج، بدر، القويعية، الدوادمي، عفيف)

تطوير نظام تقييم اآلداء المؤسسي لسابتكو 

التوسع في خدمات التأجير للمشاعر بنسبة 20 %

اكتمال مرحلة البناء والتجهيز لمركز المبيت وصيانة الحافالت لمشروع حافالت الرياض.

وانعكــس اآلداء العــام المتميــز علــى النتائــج الماليــة للشــركة حيــث بلغــت اإليــرادات التشــغيلية خــالل عــام 2019م (1,712)مليون ريــال مقارنة 
بمبلغ (1,456)مليون ريال في العام السابق بمعدل نمو قدره (17,62 %)كما بلغت األرباح الصافية لعام 2019م مبلغ (33,92)مليون ريال 

بمعدل زيادة قدرها حوالي (47,93 %) عن العام السابق 2018م .

ــة  ــادة الحصــة الســوقية فــي قطــاع النقــل ، وتلبي ــي  وزي ــز المال ــة المرك ــي تهــدف لتقوي ــت الشــركة خطــة التحــول االســتراتيجي الت لقــد تبن
متطلبات العمالء بمختلف شرائحهم وتحقيق عوائد مناسبة للمساهمين لما يحقق مصلحة الشركة.

بعــد ذلــك عملــت ســابتكو علــى تطويــر خطــة اســتراتيجية لقطاعــات األعمــال لالســتفادة مــن فــرص النمــو مثــل الزيــادة المتوقعــة فــي عــدد 
المعتمريــن والحجــاج, تكثيــف مشــاريع النقــل العــام داخــل المــدن, والتحــول الرقمــي. كمــا تــدرس الشــركة الفــرص المتاحــة فــي الخدمــات 

الرقمية ذات العالقة بالتنقل.

ــة والتشــغيلية  ــة اإلداري ــادة الهيكل ــى إع ــف التشــغيلية إضافــة إل ــة األصــول التشــغيلية والتكالي ــادة هيكل ــى إع ــت خطــة التحــول لســابتكو عل واكب
للشركة كما تم زيادة األسطول بشراء أصول تشغيلية جديدة حيث تم خالل العام 2019م شراء عدد (301) مركبة.

اإلخــوة المســاهمون الكــرام: أود التأكيــد علــى اهتمــام مجلــس اإلدارة وســعيه الدائــم لتبنــي البرامــج والسياســات واالســتراتيجيات التــي 
تســاعد فــي تجــاوز التحديــات التــي تواجههــا الشــركة، واالســتمرار فــي تحقيــق اإلنجــازات والنجاحــات التــي تلبــي تطلعــات المســاهمين حيــث 
ســيتم خــالل العــام الحالــي تنفيــذ عــدد مــن المشــروعات والمبــادرات التــي ســتكون لهــا نتائــج ايجابيــة بمشــيئة اللــه ، بجانــب تحســين كفــاءة 
وفاعليــة الخدمــات المقدمــة بشــكل عــام، وتشــغيل خدمــة المركبــات ذاتيــة القيــادة وبــدء تجــارب خدمــات التنقــل التشــاركي ، داخــل جامعــة 

الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست).

وفــي الختــام يســرني أن أنتهــز هــذه الفرصــة لرفــع أســمى آيــات الشــكر والعرفــان باســمكم جميعــا ونيابــة عــن اإلخــوة أعضــاء مجلــس اإلدارة 
وإدارة الشــركة ومنســوبيها إلــى مقــام خــــادم الحرميــن الشــريفين وســمو ولــــي عهــده األميــن «حفظهمــا اللــه»، وإلــى الحكومــة الّرشــيدة 
علــى مــا لقيتــه الشــركة وتلقــاه مــن دعــم ومســاندة تمكنهــا مــن أداء مهمتهــا وتحقيــق خططهــا وبرامجهــا. كمــا أود أن أســجل شــكري وامتنانــي 
العميــق لمســاهمي الشــركة وعمالئهــا علــى دعمهــم وثقتهــم الغاليــة التــي تدفعنــا إلــى المزيــد مــن البــذل والعطــاء لتحقيــق طموحاتهــم 

وتطلعات الشركة. كما ال يفوتني أن أشكر زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة وجميع منسوبي الشركة على جهودهم وعطائهم. 

والله أسأل التوفيق والسداد، 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

سعادة الدكتور/ سعود بـن محمد النمر
عضو مجلس اإلدارة - مستقل

عضو مجلس اإلدارة - مستقلعضو مجلس اإلدارة - مستقل
سعادة األستاذ/ تــركــي بن مسـاعد المبارك

رئيس مجلس اإلدارة

معالي المهنـــدس/ خالد بن صالح بن محمد المديفر
نائب وزيرالصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين

رئيس مجلس اإلدارة 

سعادة المهندس / خالد بن عبدالله الحقيل
العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي

سعادة األستاذ/ عالء بـن عبدالله الفدي
وكيل الوزير المساعد ألداء وتنفيذ الميزانية 

وزارة المالية - عضو مجلس اإلدارة

سعادة األستاذ/ مساعد بـن عبدالعزيز الداوود

سعادة االستاذ/ عبدالله بن علي العقيل
المستشار والمشرف العام لمكتب 

وزير التجارة واالستثمار
نائب رئيس مجلس اإلدارة

ة اللواء/ محمد بن عبدالله البسامي سعاد 
مدير اإلدارة العامة للمرور

عضو مجلس اإلدارة

سعادة األستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي
عضو مجلس اإلدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

9
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ق وأسباب ذلك :  أواًل : ما ُطبق من أحكام هذه الالئحة وما لم ُيطبَّ
أعــدت الشــركة الئحــة حوكمــة خاصــة بهــا تــم إقرارهــا مــن الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين الثانيــة والثالثيــن )الثانيــة( 
المنعقــدة بتاريــخ 1432/04/29هـــ الموافــق 2011/04/03م  وقــد تــم تعديــل الئحــة حوكمــة الشــركة  وتــم إقــرار التعديــالت فــي 
اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة لمســاهمي الشــركة التاســعة والثالثيــن بتاريــخ 2017/12/04م  واجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة 
لمســاهمي الشــركة الحاديــة واألربعيــن بتاريــخ 2018/12/12م . وتلتــزم الشــركة بتطبيــق جميــع األحــكام الــواردة فــي الئحــة 
حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار رقــم 8-16—2017 وتاريــخ 1438/05/16هـــ الموافــق 
2017/02/13م بنــاء علــى نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/3 وتاريــخ 1437/01/28هـــ المعدلــة بقــرار مجلــس 
هيئــة الســوق الماليــة رقــم 3-57-2019 وتاريــخ 1440/9/15هـــ الموافــق 2019/5/20م وقــد طبقــت الشــركة كافــة األحــكام الــواردة 

فيهــا مــا عــدا المــواد التاليــة الموضحــة بالجــدول أدنــاه :-

أسباب عدم التطبيقنص المادة/الفقرةحالة الفقرةرقم المادة/الفقرةم

1
المادة )41(

الفقرة )هـ(
استرشادية

يتخذ مجلس اإلدارة الترتيبات الالزمة للحصول 

على تقييم جهة خارجية مختصة ألدائه كل 

ثالث سنوات .

يتم تقييم المجلس ذاتيًا وسيتم العمل على 

البحث عن تقييم جهة خارجية مختصة إن لزم 

األمر.

2
المادة )54(

الفقرة )ب(
استرشادية

يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضوًا 

مستقال.

رئيس لجنة المراجعة األستاذ/ عبدالله بن علي 

بن محمد العقيل  )عضو غير تنفيذي( مندوب 

وزارة التجارة واالستثمار وتم ترشيحه رئيسًا 

من داخل اللجنة.

استرشاديةالمادة )70(3
تشكيل بقرار من مجلس اإلدارة لجنة تسمى 

لجنة إدارة المخاطر .

لم يتم تشكيل لجنة مستقلة من أعضاء 

المجلس وإنما شكلت لجنة من موظفي 

الشركة برئاسة نائب الرئيس التنفيذي للمالية .

4
المادة )71(

المادة )72(
استرشادية

اختصاصات لجنة المخاطر

واجتماعات لجنة المخاطر
الينطبق لعدم تشكيل لجنة إدارة المخاطر.

استرشاديةالمادة )85(5
تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة 

واألداء للعاملين بالشركة.
لم تقترح أي سياسة وما زالت تحت الدراسة .

استرشاديةالمادة )87(6

تضع الجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح 

من مجلس اإلدارة سياسة تكفل إقامة 

التوازن بين أهدافها واألهداف التي يصبو 

المجتمع إلى تحقيقها 

لم تقترح أي سياسة وهي تحت الدراسة .

استرشاديةالمادة )88(7

يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل 

الالزمة لطرح مبادرات الشركة في مجال 

العمل االجتماعي 

لم يتم وضع أي مؤشرات وما زالت تحت 

الدراسة .

تشكيل لجنة حوكمة الشركات .استرشاديةالمادة )95(8
لم يتم تشكيل لجنة مستقلة وإنما أضيفت 

أعمالها لمدير تنفيذي بالشركة .
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ثانيــًا : أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة ، وأعضــاء اللجــان ، واإلدارة التنفيذيــة ، ووظائفهم الحالية والســابقة 
ومؤهالتهــم وخبراتهم .

أ- جدول يوضح أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم في 2019/12/31م

الوظائف الحاليةإسم العضوم 
الوظائف 
السابقة

الخبراتالمؤهالت

1
المهندس 

خالد بن صالح 
المديفر 

نائب وزير الصناعة 	 

والثروة المعدنية 

لشئون التعدين 

رئيس مجلس 	 

اإلدارة

رئيس لجنة 	 

االستثمار 

واالستراتيجية

نائب وزير الطاقة 

والصناعة والثروة 

المعدنية لشئون 

التعدين 

بكالوريوس هندسة 	 

مدنية جامعة الملك فهد 

للبترول والمعادن .

ماجستير هندسة مدنية 	 

جامعة الملك فهد 

للبترول والمعادن 

دبلوم الدراسات العليا 	 

في األعمال التجارية 

العالمية جامعة اكسفورد.

مدير عام لإلدارة المالية شركة الشرقية 	 

للبتروكيماويات احدى شركات سابك 

نائب رئيس شركة أسمنت القصيم .	 

رئيس شركة أسمنت القصيم .	 

رئيس شركة  التعدين العربية السعودية 	 

)معادن( وكبير المدراء التنفيذيين من 

2011م إلى 2018م 

نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة 	 

المعدنية لشئون التعدين.

2
األستاذ/ عبدالله 
بن علي العقيل

المستشار 	 

والمشرف العام 

لمكتب وزير التجارة  

واالستثمار  بوزارة 

التجارة واالستثمار 

نائب رئيس 	 

مجلس اإلدارة

رئيس لجنة 	 

المراجعة

وكيل الوزارة 

للتجارة الداخلية 

- وزارة التجارة 

والصناعة

بكالوريوس إدارة جامعة 

الملك سعود 1402هـ

موظف بإدارة الفنادق والمعارض 	 

الدولية 1402هـ إلى 1410هـ .

مساعد مدير عام فرع وزارة التجارة 	 

بالقصيم 1411هـ .

مساعد مدير عام السجل التجاري 	 

1412هـ .

مدير عام السجل التجاري 1414هـ.	 

وكيل الوزارة المساعد للتجارة الداخلية 	 

1431هـ .

وكيل الوزارة للتجارة الداخلية المكلف 	 

1433هـ .

المستشار والمشرف العام لمكتب 	 

وزير التجارة واالستثمار بوزارة التجارة 

واالستثمار .

3
اللواء/ محمد 

بن عبدالله 
البسامي 

مدير اإلدارة العامة 

للمرور 

مدير اإلدارة العامة 

لشئون الحج 

والعمرة بوزارة 

الداخلية

بكالوريوس علوم أمنية 

كلية الملك فهد األمنية 

1408هـ .

إدارة مرور الرياض أكتوبر 1408هـ.	 

قائد لوحدة أمن المواكب يناير 1421هـ .	 

مساعد لمدير إدارة أمن الحج والعمرة 	 

باألمن العام يناير 1431هـ

مدير لشعبة الخطط المرورية بإدارة السير 	 

باإلدارة العامة للمرور مارس 1435هـ .

مدير لإلدارة العامة لشئون الحج 	 

والعمرة بوزارة الداخلية .

مدير اإلدارة العامة للمرور اعتبارًا من 	 

يناير 1439هـ   
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الوظائف الحاليةإسم العضوم 
الوظائف 
السابقة

الخبراتالمؤهالت

4
األستاذ/ عالء 

بن عبدالله 
الفدى

وكيل الوزير المساعد 

ألداء وتنفيذ الميزانية - 

وزارة المالية

مستشار تنفيذي 

للتخطيط المالي 

والميزانية من 

أغسطس 2017م 

إلى مايو 2019م - 

وزارة المالية

بكالوريوس في العلوم 	 

اإلدارية في المحاسبة، 

جامعة الملك سعود.

درجة الماجستير في 	 

العلوم المالية التطبيقية 

، جامعة نيوكاسل - 

أستراليا 2009م.

مراقب مالي بالمؤسسة العامة 	 

للتأمينات االجتماعية من 2003 م إلى 

2009م.

مدير إدارة المراجعة الداخلية بمركز 	 

غرناطة لالستثمار من 2004م إلى 

2006م.

مدير عام الرقابة المالية بالمؤسسة 	 

العامة للتأمينات االجتماعية من 2010م 

إلى 2015م.

مدير عام الشؤون المالية بهيئة 	 

االتصاالت وتقنية المعلومات من 

2015م إلى 2017م.

مستشار تنفيذي للتخطيط المالي 	 

والميزانية بوزارة المالية من 2017م 

إلى 2018م.

وكيل الوزير المساعد ألداء وتنفيذ 	 

الميزانية بوزارة المالية من 2019م 

وحتى تاريخه.

عضو مجلس إدارة في عدد من 	 

الشركات والمؤسسات الحكومية. 

5
الدكتور/ سعود 
بن محمد النمر 

رئيس مجلس 	 

إدارة شركة بيت 

االستشارات 

الوطني 

رئيس لجنة 	 

المكافآت 

والترشيحات

أستاذ بقسم 

اإلدارة العامة 

وعميد كلية العلوم 

اإلدارية بجامعة 

الملك سعود

بكالوريوس في 	 

المحاسبة وإدارة األعمال، 

جامعة الملك سعود، 

1393 هـ

ماجستير اإلدارة العامة، 	 

جامعة ميسوري، 

الواليات المتحدة 

األمريكية  1396هـ  

درجة الدكتوراه في اإلدارة 	 

العامة، جامعة فلوريدا ، 

الواليات المتحدة األمريكية 

1401هـ . 

معيد بقسم إدارة األعمال جامعة 	 

الملك سعود 1393هـ . 

أستاذ مساعد بقسم إدارة األعمال 	 

جامعة الملك سعود 1401هـ .

أستاذ مشارك بقسم إدارة األعمال 	 

جامعة الملك سعود 1409هـ .

أستاذ بقسم إدارة األعمال )بتميز( 	 

جامعة الملك سعود 1416هـ إلى 

1429هــ .

أستاذ جامعي متقاعد جامعة الملك 	 

سعود ابتداء من 1429/7/1هـ .
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الوظائف الحاليةإسم العضوم 
الوظائف 
السابقة

الخبراتالمؤهالت

6
األستاذ / 

مساعد بن 
عبدالعزيز الداود

وكيل الوزارة للخدمات 

المساندة - وزارة العمل

الرئيس التنفيذي 

المكلف لشركة 

مطارات الرياض 

- المملكة العربية 

السعودية

بكالوريوس علوم الحاسوب 

في نظم معلومات جامعة 

الملك سعود 1999م

مدير مركز إدارة المعرفة الهيئة العامة 	 

للسياحة واآلثار المملكة العربية 

السعودية من 2003م إلى 2008م .

رئيس تنفيذي نجم لخدمات التأمين من 	 

2008م إلى 2011م .

الرئيس التنفيذي لشركة تمام لخدمات 	 

صيانة ونظافة المرافق المملكة العربية 

السعودية من 2011م إلى 2017م .

نائب الرئيس لقطاع التشغيل شركة 	 

مطارات الرياض 

الرئيس التنفيذي المكلف  لشركة 	 

مطارات الرياض المملكة العربية 

السعودية .

7
األستاذ /رائد 

بن عبدالله  
التميمي

أعمال خاصة 

الرئيس التنفيذي 

للشركة الوطنية 

للرعاية الطبية

بكالوريوس العلوم الطبية 

جامعة ويلز المملكة المتحدة 

1996م .

من 1996م إلى أبريل 2017م يعمل 	 

بالشركة التعاونية للتأمين .

الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية 	 

للتأمين من أبريل 2014م إلى أبريل 

2017م .

الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية 	 

للرعاية الطبية .

8
األستاذ/ تركي 

بن مساعد 
المبارك 

أعمال خاصة 

مستشار مالي 

غير متفرغ في 

مجموعة اليمني 

القابضة .

بكالوريوس محاسبة مالية  

جامعة الملك سعود ، عام 

2003م

مساعد إداري قسم إدارة االستثمار 	 

مجموعة سامبا المالية من 2003م إلى 

2004م.

مدير قسم في إدارة االستثمار 	 

مجموعة سامبا المالية من 2004م إلى 

2006م .

مستشار مالي في مجموعة اليمني 	 

القابضة غير متفرغ 

شريك وإداري في شركة األسنة 	 

للتجارة.
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الوظائف الحاليةإسم العضوم 
الوظائف 
السابقة

الخبراتالمؤهالت

9
المهندس/ 

خالد بن عبدالله 
الحقيل 

العضو المنتدب 

 الرئيس التنفيذي 

للشركة السعودية 

للنقل الجماعي 

المدير العام  

للشركة السعودية 

للنقل الجماعي

بكالوريوس هندسة مدنية  

جامعة الملك سعود، عام 

1986م

رئيس االتحاد العالمي للمواصالت 	 

بالشرق األوسط وشمال أفريقيا 

. )UITP-MENA(

نائب رئيس مجلس إدارة االتحاد 	 

العالمي للمواصالت العامة في 

بروكسل .

نائب رئيس مجلس االتحاد العربي 	 

للنقل البري بجامعة الدول العربية 

. )AULT(

رئيس مجلس إدارة شركة المواصالت 	 

. )PTC( العامة

عضو مجلس األعمال السعودي 	 

الفرنسي .

عضو مجلس األعمال السعودي 	 

األسباني .

عضو االتحاد الدولي للنقل البري 	 

. )IRU(

عضو الرابطة الوطنية األمريكية لنقل 	 

الطالب .

رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية 	 

. )SEITCO( اإلماراتية للنقل المتكامل

فــي  وخبراتهــم  ومؤهالتهــم  والســابقة  الحاليــة  ووظائفهــم  اإلدارة  مجلــس  لجــان  أعضــاء  أســماء  يوضــح  جــدول  ب( 
: 2019/12/31م 

ب - 1 ( لجنة المكافآت والترشيحات:

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةإسم العضوم

الدكتور/ سعود بن محمد النمر 1

تم ذكر وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم ضمن فقرة )أ( أعاله الخاصة بأعضاء 

مجلس اإلدارة.

األستاذ/ عبدالله بن علي العقيل2

األستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي3

األستاذ/ تركي بن مساعد المبارك 4
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 ب - 2( لجنة المراجعة :

إسم العضوم
الوظائف 

الحالية
الوظائف 
السابقة

الخبراتالمؤهالت

1
األستاذ/ عبدالله بن 

علي العقيل
تم ذكر وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم ضمن فقرة )أ( أعاله الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة.

2
األستاذ/ عالء بن 

عبدالله الفدى

3
األستاذ/ عبدالعزيز بن 

سعد الغامدي *
أعمال خاصة

مستشار بوزارة 

المالية

ليسانس شريعة 1397هـ

باحث وأخصائي شئون الموظفين بوزارة 	 

المالية 

مدير عام إدارة شئون الموظفين بوزارة 	 

المالية .

مدير عام الشئون المالية والجمركية 	 

بالمنطقة الشرقية

مدير عام لفرع وزارة المالية بالمنطقة 	 

الشرقية 

مدير عام لمصلحة أمالك الدولة بوزارة 	 

المالية 

مستشار وعضو في اللجنة التحضيرية 	 

لتوسعة المسجد الحرام بمكة المكرمة .

مشرف على اللجان التنفيذية لمشروع 	 

توسعة المسجد النبوي الشريف بالمدينة 

المنورة .

4
األستاذ/محمود بن 
مصطفى رشدي *

مستشار 

بالديوان الملكي 

– غير متفرغ

وكيل الوزارة 

للتجارة الخارجية 

– وزارة التجارة 

والصناعة .

بكالوريوس إدارة 	 

أعمال جامعة الملك 

عبدالعزيز  1976م

ماجستير تسويق 	 

صناعي جامعة 

أوكالهوما 1982م .

مدير عام التراخيص الصناعية وزارة التجارة 	 

والصناعة 1990م – 2000م

وكيل وزارة التجارة الخارجية وزارة التجارة 	 

والصناعة 2000م – 2012م .

مندوب في اللجان االقتصادية مع دول 	 

أوربا وأمريكا 2000م – 2013م .

* عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس اإلدارة  .



التقرير السنوي 2019 18

ب - 3( لجنة االستثمار واإلستراتيجية :

إسم العضوم
الوظائف 

الحالية
الوظائف 
السابقة

الخبراتالمؤهالت

1
المهندس/ خالد بن 

صالح المديفر 

تم ذكر وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم ضمن فقرة )أ( أعاله الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة.

2
اللواء/ محمد بن 

عبدالله البسامي 

3
األستاذ / مساعد بن 

عبدالعزيز الداود

4
المهندس/ خالد بن 

عبدالله الحقيل 

5
األستاذ / عبدالهادي 
بن أحمد المنصوري*

رئيس الهيئة 

العامة 

للطيران 

المدني

مساعد وزير النقل 

بالمرتبة الممتازة

بكالوريوس في 

علوم الحاسب 

اآللي عام 

1998م جامعة 

الملك عبدالعزيز

رئيس مكتب التوظيف العالمي في شركة أرامكو 	 

السعودية 2010 - 2012م.

نائب رئيس الجمعية العربية إلدارة الموارد البشرية 	 

2010 - 2012م.

مدير الموارد البشرية في مركز الملك عبدالله 	 

للدراسات والبحوث االقتصادية من 2012- 2014م.

نائب الرئيس للشئون المالية والعمليات في مركز 	 

الملك عبدالله للدراسات والبحوث االقتصادية 

2014م - 2015م.

مساعد نائب وزير الصحة للموارد البشرية بالوزارة 	 

2015م.

وكيل بوزارة الصحة السعودية للموارد البشرية 	 

2015 - 2016م.

مستشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 	 

ومديرًا للموارد البشرية 2016 - 2017م.

مساعد وزير النقل بالمرتبة الممتازة 2018 - 	 

2019م.

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني منذ مايو 	 

2019م. 

* عضو لجنة االستثمار واالستراتيجية من خارج مجلس اإلدارة .
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ج(جدول يوضح أسماء اإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم في 2019/12/31م

الوظائف الحاليةاإلسمم
الوظائف 
السابقة

الخبراتالمؤهالت

1
م. خالد 

بن عبدالله 
الحقيل

العضو المنتدب 

 الرئيس التنفيذي للشركة 

السعودية للنقل الجماعي 

المدير العام  

للشركة 

السعودية 

للنقل الجماعي

بكالوريوس هندسة 

مدنية  جامعة 

الملك سعود ، عام 

1986م .

رئيس االتحاد العالمي للمواصالت بالشرق األوسط 	 

. )UITP-MENA( وشمال أفريقيا

نائب رئيس مجلس إدارة االتحاد العالمي للمواصالت 	 

العامة في بروكسل .

نائب رئيس مجلس االتحاد العربي للنقل البري بجامعة 	 

. )AULT( الدول العربية

 	. )PTC( رئيس مجلس إدارة شركة المواصالت العامة

عضو مجلس األعمال السعودي الفرنسي	 

عضو مجلس األعمال السعودي األسباني	 

 	)IRU( عضو اإلتحاد الدولي للنقل البري

عضو الرابطة الوطنية األمريكية لنقل الطالب	 

رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية اإلماراتية للنقل 	 

. )SEITCO( المتكامل

2
أ. أحمد 
بن عايد 
الجهني

نائب الرئيس التنفيذي 

لألعمال التجارية 

الشركة السعودية للنقل 

الجماعي

نائب الرئيس 

التنفيذي

– الشركة 

السعودية 

للنقل الجماعي

ماجستير علوم 

الحاسوب في نظم 

المعلومات

مدير قطاع تقنية المعلومات الشركة السعودية للنقل 	 

الجماعي 2008-2012م.

نائب الرئيس للمساندة الشركة السعودية للنقل الجماعي 	 

2012-2016م.

نائب الرئيس التنفيذي الشركة السعودية للنقل الجماعي 	 

2016-2018م.

نائب الرئيس التنفيذي لألعمال التجارية الشركة السعودية 	 

للنقل الجماعي

3
أ.عبدالله 
بن علي 

الفراج 

نائب الرئيس التنفيذي 

للمالية

الشركة السعودية للنقل 

الجماعي

الرئيس 

التنفيذي 

للمالية 

- الشركة 

السعودية 

للخدمات 

األرضية 

بكالوريوس 	 

محاسبة من 

جامعة اإلمام 

محمد بن سعود 

اإلسالمية .

ماجستير 	 

محاسبة 

من الجامعة 

األمريكية في 

واشنطن

محاسب في وزارة الشؤون البلدية والقروية.	 

مدير المراجعة الداخلية شركة التعاونية للتأمين .	 

مدير المالية – مدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز 	 

للخدمات اإلنسانية.

نائب الرئيس للشؤون المالية واإلدارية  شركة مالذ 	 

للتأمين.

نائب الرئيس للشؤون المالية واإلدارية  شركة 	 

سوليدرتي السعودية للتكافل.

نائب الرئيس للشؤون المالية واإلدارية – الشركة 	 

السعودية إلعادة التأميم )إعادة(  .

رئيس المراجعة الداخلية البنك األهلي التجاري.	 

الرئيس التنفيذي للمالية الشركة السعودية للخدمات 	 

األرضية.
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الوظائف الحاليةاإلسمم
الوظائف 
السابقة

الخبراتالمؤهالت

4

أ. فراس 
بن عبد 

العزيز أبا 
الخيل

نائب الرئيس التنفيذي 

لإلستراتيجية والتحول

 الشركة السعودية للنقل 

الجماعي

نائب الرئيس 

للتسويق

الشركة 

السعودية 

للنقل الجماعي

ماجستير في 

التسويق الدولي

مدير عام التسويق والتواصل المؤسسي – الصادرات 	 

السعودية .

نائب الرئيس للتسويق – الشركة السعودية للنقل 	 

الجماعي.

نائب الرئيس التنفيذي لالستراتيجية والتحول – الشركة 	 

السعودية للنقل الجماعي .

5
أ. غسان 

طاهر 
سكتاوي

مدير عام قطاع الموارد  

البشرية الشركة السعودية 

للنقل الجماعي

مدير عام 

الموارد  

البشرية الشركة 

شركة السالم 

للطائرات

بكالوريوس 	 

علوم تخصص 

نظم المعلومات 

اإلدارية ، فلوريدا 

الواليات المتحدة 

األمريكية

ماجستير إدارة 	 

أعمال ، الجامعة 

األمريكية .

مدير عام الموارد البشرية – شركة السالم للطائرات .	 

مدير عام قطاع الموارد البشرية – الشركة السعودية 	 

للنقل الجماعي 

ثالثــًا : أســماء الشــركات داخــل المملكــة أو خارجهــا التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الشــركة عضــوا فــي 
مجالــس إدارتهــا الحاليــة والســابقة أو مــن مديريهــا :

ــس  ــس إدارة الشــركة عضــوا فــي مجال ــون عضــو مجل ــي يك ــا الت ــة أو خارجه جــدول يوضــح أســماء الشــركات داخــل المملك
إداراتهــا الحاليــة والســابقة أو مــن مديريهــا فــي 2019/12/31م
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1
المهندس 

خالد بن صالح 
المديفر 

شركة التعدين العربية السعودية 

)معادن(

داخل 

المملكة

مساهمة 

مدرجة

شركة أسمنت 

القصيم 

داخل 

المملكة
مساهمة مدرجة

الشركة العربية 

السعودية للسكك 

الحديدية )سار( 

داخل 

المملكة

مملوكة لصندوق 

االستثمارات العامة

2
األستاذ/ عبدالله 
بن علي العقيل  

--ال يوجد--ال يوجد
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3
اللواء / محمد 

بن عبدالله 
البسامي 

--ال يوجد--ال يوجد

4
األستاذ/عالء بن 

عبدالله الفدى 

شركة المصانع الكبرى للتعدين.
داخل 

المملكة

مساهمة 

مقفلة غير 

مدرجة
شركة دار التمليك.

داخل 

المملكة

ذات مسئولية 

محدودة -  غير 

مدرجة
شركة التعدين العربية باألردن

خارج 

المملكة

ذات مسوولية 

محدودة - غير 

مدرجة

المدن الطبية والمستشفيات 

التخصصية.

داخل 

المملكة
جهة حكومية

شركة اسمنت 

المنطقة الشرقية

داخل 

المملكة
مساهمة مدرجة

5
الدكتور/ سعود 
بن محمد النمر 

داخل شركة بيت االستشارات الوطني.

المملكة

شركة مالية 

مرخصة

الشركة السعودية 

الموحدة للكهرباء من 

2009م حتى 2017م

داخل 

المملكة
مساهمة مدرجة

مصرف اإلنماء.
داخل 

المملكة

مساهمة 

مدرجة

شركة سوليدرتي 

السعودية للتكافل 

من 2011م حتى 

2016م

داخل 

المملكة
مساهمة مدرجة

6
األستاذ/ 

مساعد بن 
عبدالعزيز الداود 

--ال يوجد--ال يوجد

7
األستاذ/ رائد 

بن عبدالله 
التميمي 

مصرف الراجحي من نوفمبر 2017م.
داخل 

المملكة

مساهمة 

مدرجة

الوطنية للرعاية 

الطبية

داخل 

المملكة
مساهمة مغلقة

التعاونية للتأمين من مارس 2017م 

.

داخل 

المملكة

مساهمة 

 الشركة التعاونية مدرجة

لالستثمار العقاري 

من 2011م الى 

2013م . )حكومية(

داخل 

المملكة
حكومية شركة نجم لخدمات التأمين من 

2016م.

داخل 

المملكة

مساهمة 

مغلقة

شركة الغاز والتصنيع األهلية غازكو .
داخل 

المملكة

مساهمة 

مدرجة
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8
األستاذ / تركي 

بن مساعد 
المبارك 

شركة أسمنت ينبع
داخل 

المملكة

مساهمة 

مدرجة
--ال يوجد

9
المهندس/ 

خالد بن عبدالله 
الحقيل 

 )PTC ( شركة المواصالت العامة
داخل 

المملكة

شركة تابعة 

لسابتكو

--ال يوجد الشركة السعودية اإلماراتية للنقل 

المتكامل -سيتكو

داخل 

المملكة

مشروع 

مشترك 

لسابتكو

شركة مترو العاصمة المحدودة - 

كامكو

داخل 

المملكة

شركة زميلة 

لسابتكو

رابعــًا :تكويــن مجلــس اإلدارة و تصنيــف أعضائــه علــى النحــو اآلتــي : عضــو مجلــس إدارة تنفيــذي - عضو 
مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي - عضــو مجلــس إدارة مســتقل :

يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مكــون مــن تســعة أعضــاء أربعــة منهــم يمثلــون الحكومــة مــن بينهــم الرئيــس يتــم تعيينهــم 
بموافقــة رئيــس مجلــس الــوزراء بنــاًء علــى اقتــراح وزيــر النقــل، وخمســة أعضــاء يمثلــون القطــاع الخــاص تختارهــم الجمعيــة العامــة 
للمســاهمين ، ويعيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة لمــدة ثــالث ســنوات، ويجــوز إعــادة تعيينهــم لمــدة أو لمــدد أخــرى، والجــدول التالــي 

يوضــح صفــة العضويــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة .

جدول يوضح صفة العضوية ألعضاء مجلس اإلدارة في 2019/12/31م

تصنيف العضويةالصفةإسم العضوم

غير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارة  المهندس/ خالد بن صالح المديفر1

غير تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارة  األستاذ/ عبدالله بن علي العقيل2

غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارة اللواء / محمد بن عبدالله البسامي3

غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارة األستاذ/عالء بن عبدالله الفدى4

غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي5

مستقلعضو مجلس اإلدارة  الدكتور/ سعود بن محمد النمر6

مستقلعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ مساعد بن عبدالعزيز الداود7

مستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ تركي بن مساعد المبارك8

تنفيذيعضو مجلس اإلدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل9
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ــن – علمــًا  ــر التنفيذيي ــه – وبخاصــة غي خامســًا : اإلجــراءات التــي اتخذهــا مجلــس اإلدارة إلحاطــة أعضائ
ــال الشــركة وأدائهــا : بمقترحــات المســاهمين وملحوظاتهــم حي

قامــت الشــركة بتضميــن حقــوق المســاهمين والجمعيــة العامــة فــي دليــل حوكمــة الشــركة  ويتــم تلقــي شــكاوى ومالحظــات 
المســاهمين عبــر عــدة وســائل :-

الخطابات البريدية أو االتصاالت الهاتفية أو البرقية أو عبر البريد اإللكتروني. 	 

صندوق الشكاوى بالشركة وشكاوى المساهمين الذين يحضرون للشركة .	 

اجتماع الجمعية العامة للمساهمين .	 

حيــث يتــم إخطــار أعضــاء مجلــس اإلدارة -بخاصــة غيــر التنفيذييــن -بتوصيــات ومرئيــات ومالحظــات المســاهمين مــن خــالل 
ــرد مــن  ــة عمــل معالجــة الشــكوى وال ــم اعتمــاد آلي اجتماعــات المجلــس واجتماعــات اللجــان المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة  .  ويت

صاحــب الصالحيــة خــالل مــدة ال تتجــاوز أســبوعين عمــل مــن تاريــخ اســتالم الشــكوى .

سادســًا : وصــف مختصــر الختصاصــات اللجــان ومهامهــا ، مثــل : لجنــة المراجعــة، ولجنــة الترشــيحات 
ولجنــة المكافــآت، مــع ذكر أســماء اللجان ورؤســائها وأعضائها وعدد اجتماعاتهــا وتواريخ انعقادها وبيانات 

الحضــور لألعضــاء لــكل اجتمــاع  :
شــكل مجلــس إدارة الشــركة ثــالث لجــان مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ومــن خــارج المجلــس لمتابعــة عمــل الشــركة بمــا يتماشــى مــع 

حاجــة الشــركة وظروفهــا وذلــك وفــق إجــراءات عامــة وضعهــا مجلــس اإلدارة تتضمــن تحديــد مهمــة كل لجنــة ، وهــي كمــا يلــي: 

لجنة المكافآت و الترشيحات 

أصــدرت الجمعيــة العامــة العاديــة الثالثــون )الثانيــة( المنعقــدة بتاريــخ 1430/04/09هـــ الموافــق 2009/04/05م بنــاء علــى اقتــراح 
مــن مجلــس اإلدارة- قواعــد اختيــار أعضــاء لجنــة المكافــآت و الترشــيحات وأســلوب عمــل اللجنــة ، وتــم إجــازة الئحــة عمــل اللجنــة 
تماشــيًا مــع الئحــة حوكمــة الشــركات فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة التاســعة والثالثيــن بتاريــخ 2017/12/04م وتتلخــص 

أهــم مهــام ومســؤوليات لجنــة المكافــآت والترشــيحات فــي اآلتــي :-

إعــداد سياســة واضحــة لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس واإلدارة التنفيذيــة ، ورفعهــا إلــى 	 
مجلــس اإلدارة للنظــر فيهــا تمهيــدًا العتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة ، علــى أن يراعــي فــي تلــك السياســة اتبــاع معاييــر ترتبــط 

بــاألداء ، واإلفصــاح عنهــا ، والتحقــق مــن تنفيذهــا.

توضيــح العالقــة بيــن المكافــآت الممنوحــة وسياســة المكافــآت المعمــول بهــا ، وبيــان أي انحــراف جوهــري عــن هــذه 	 
. السياســة 

المراجعة الدورية لسياسة المكافآت ، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها . 	 

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه وكبــار التنفيذييــن بالشــركة وفقــًا للسياســة 	 
المعتمــدة .

اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.	 

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح أعضــاء فيــه وإعــادة ترشــيحهم وفقــًا للسياســات والمعاييــر المعتمــدة ، مــع مراعــاة عــدم 	 
ترشــيح أي شــخص ســبقت إدانتــه بجريمــة مخلــة باألمانــة .

إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية .	 

تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة .	 

المراجعــة الســنوية لالحتياجــات الالزمــة مــن المهــارات أو الخبــرات المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة ووظائــف اإلدارة 	 
التنفيذيــة .

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها	 

التحقــق بشــكل ســنوي مــن اســتقالل األعضــاء المســتقلين ، وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل 	 
عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى .

وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.	 
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وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين .	 

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

بيان بأسماء وحضور اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات خالل العام 2019م :-

اإلسمم
طبيعة 

العضوية

عدد اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات )5( اجتماعات

األول

2019/1/28م

الثاني

2019/3/11م

الثالث

2019/5/12م

الرابع

2019/9/9م

الخامس

ي2019/12/10م
مال

إلج
ا

1
الدكتور/ سعود بن 

محمد النمر  
5حضرحضرحضرحضرحضررئيس اللجنة

2
األستاذ/ عبدالله بن 

علي العقيل  
4حضرلم يحضرحضرحضرحضرعضو

3
األستاذ/ رائد بن 
عبدالله التميمي 

5حضرحضرحضرحضرحضرعضو

4
األستاذ/ تركي بن 

مساعد المبارك 
5حضرحضرحضرحضرحضرعضو

لجنة المراجعة 

أصــدرت الجمعيــة العامــة العاديــة الخامســة عشــر لمســاهمي الشــركة المنعقــدة بتاريــخ 1414/11/24هـــ الموافــق 1994/05/05م 
بنــاء علــى اقتــراح مــن مجلــس اإلدارة قواعــد اختيــار أعضــاء لجنــة المراجعــة وأســلوب عمــل اللجنــة وتــم إجــازة الئحــة عمــل اللجنــة فــي 
اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة رقــم 39 بتاريــخ 2017/12/04م ، واجتمــاع الجمعيــة العامــة لمســاهمي الشــركة المنعقــدة بتاريــخ 
2018/12/12م وتــم إجــازة الئحــة عملهــا بمــا يتوافــق مــع الئحــة الحوكمــة الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة الســعودية ومــن مهــام 
ــة  ــة الداخلي ــة بالشــركة ودراســة نظــام الرقاب ــال ال الحصــر اإلشــراف علــى قطــاع المراجعــة الداخلي ــة المراجعــة علــى ســبيل المث لجن
وتقاريــر المراجعــة الداخليــة والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن مراجعــي الحســابات وتحديــد أتعابهــم ومتابعــة أعمالهــم ودراســة خطــة 
المراجعــة ومالحظــات مراجــع الحســابات ودراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة   والتوصيــة 
لمجلــس اإلدارة بشــأنها ومراجعــة خطــة مراجــع الحســابات وأعمالــه ونتائــج تقاريــر الجهــات الرقابيــة والتحقــق مــن اتخــاذ الشــركة 

اإلجــراءات الالزمــة بشــأنها ، وتتلخــص أهــم مهــام ومســؤوليات لجنــة المراجعــة فــي اآلتــي :-

التقارير المالية : 

دراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية للشــركة قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة وإبــداء رأيهــا والتوصيــة فــي شــأنها  	 
لضمــان نزاهتهــا وعدالتهــا وشــفافيتها.

إبــداء الــرأي الفنــي – بنــاًء علــى طلــب مجلــس اإلدارة- فيمــا إذا كان تقريــر مجلــس اإلدارة والقوائــم الماليــة للشــركة عادلــة 	 
ومتوازنــة ومفهومــة وتتضمــن المعلومــات التــي تتيــح للمســاهمين والمســتثمرين تقييــم المركــز المالــي للشــركة وأدائهــا 

ونمــوذج عملهــا وإســتراتيجيتها .

دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية .	 

البحــث بدقــة فــي أي مســائل يثيرهــا المديــر المالــي للشــركة أو مــن يتولــى مهامــه أو مســؤول االلتــزام فــي الشــركة أو 	 
مراجــع الحســابات .

التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية  .	 

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها  .	 

المراجعة الداخلية :

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة .	 

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها .	 
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الرقابــة واإلشــراف علــى أداء المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة للتحقــق مــن توافــر المــوارد الالزمــة وفعاليتهــا فــي أداء 	 
األعمــال والمهــام المنوطــة بهــا . 

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير قطـاع المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته .	 

مراجع الحسابات : 

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح مراجعــي الحســابات وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهــم ، بعــد التحقــق مــن 	 
اســتقاللهم ومراجعــة نطــاق عملهــم وشــروط التعاقــد معهــم .

التحقــق مــن اســتقالل مراجــع الحســابات وموضوعيتــه وعدالتــه ، ومــدى فعاليــة أعمــال المراجعــة ، مــع األخــذ فــي االعتبــار 	 
القواعــد والمعاييــر ذات الصلــة .

مراجعــة خطــة مراجــع حســابات الشــركة وأعمالــه ، والتحقــق مــن عــدم تقديمــه أعمــااًل فنيــة أو إداريــة تخــرج عــن نطــاق أعمــال 	 
المراجعــة ، وإبــداء مرئياتهــا حيــال ذلــك .

اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة .	 

دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها .	 

ضمان االلتزام :

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

التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة .	 

مراجعــة العقــود والتعامــالت المقتــرح أن تجريهــا الشــركة مــع األطــراف ذوي العالقــة ، وتقديــم مرئياتهــا حيــال ذلــك إلــى 	 
مجلــس اإلدارة .

رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة ، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها .	 

بيان بأسماء وحضور اجتماعات لجنة المراجعة خالل العام 2019م :-

اإلسمم
ية

ضو
لع

ة ا
يع

عدد اجتماعات لجنة المراجعة )7( اجتماعاتطب

األول
2019/1/28م

الثاني
2019/3/12م

الثالث
2019/3/19م

الرابع
2019/4/30م

الخامس
2019/7/29م

السادس
2019/10/29م

السابع
ي2019/12/9م

مال
إلج

ا

1
األستاذ/ 

عبدالله بن علي 

العقيل

رئيس 

اللجنة
7حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضر

2
األستاذ/ 

عبدالعزيز بن 

سعد الغامدي *

7حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضو

3
األستاذ/عالء 

بن عبدالله 

الفدى

7حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضو

4

األستاذ /

محمود بن 

مصطفى 

رشدي *

7حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضو

*عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس اإلدارة .
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لجنة االستثمار واإلستراتيجية :

تتلخص مهام ومسؤوليات اللجنة فيما يلي:

استثمار السيولة النقدية الفائضة والمراجعة المستمرة لموقف السيولة وفقًا للضوابط التالية :. 1

أن تكون متوافقة مع الشريعة اإلسالمية .	 

أن تكون قابلة للتسييل السريع عند الحاجة .	 

أن تكون ذات مخاطر متدنية .	 

أن يكون االستثمار في السوق المحلي وبالريال السعودي .	 

أن يدار االستثمار بواسطة إحدى المؤسسات المالية المرخص لها بمزاولة المهنة .	 

أن يكون االستثمار جزءًا من السيولة المتوفرة .	 

 البحث عن الفرص االستثمارية المتاحة في السوق المحلي الستثمار أصول الشركة.. 2

تقييم االستثمارات القائمة بشكل دوري والرفع بالتوصيات المناسبة للمجلس.. 3

اإلفصاح التام عن األطراف ذات العالقة في حال كان االستثمار متعلق بطرف منهم.. 4

التوصية لمجلس اإلدارة  بالدخول في المشــاريع االســتثمارية الجديدة ومشــاريع تنويع مصادر الدخل وفقًا الســتراتيجيات . 5
الشركة .

متابعة أداء المحافظ االستثمارية للشركة وإجراء دراسات تقييم  وتقديم التوصيات الالزمة  .. 6

متابعة تنفيذ الخطط اإلستراتيجية للشركة بمختلف أنواعها .. 7

بيان بأسماء وحضور اجتماعات لجنة االستثمار واالستراتيجية خالل العام 2019م :-

اإلسمم

ة 
يع

طب
ية

ضو
لع

عدد اجتماعات لجنة االستثمار واالستراتيجية )5( اجتماعاتا

األول

2019/1/28م

الثاني

2019/3/11م

الثالث

2019/5/12م

الرابع

2019/9/9م

الخامس

ي2019/12/10م
مال

إلج
ا

1
المهندس/ خالد بن 

صالح المديفر  
رئيس 

اللجنة
5حضرحضرحضرحضرحضر

اللواء / محمد بن 2
عبدالله البسامي 

2حضرحضرلم يحضرلم يحضرلم يحضرعضو

3
األستاذ / مساعد 

بن عبدالعزيز 
الداود

4حضرحضرحضرلم يحضرحضرعضو

4

األستاذ /
عبدالهادي بن 

أحمد المنصوري 
*

3حضرلم يحضرلم يحضرحضرحضرعضو

المهندس/ 
خالد بن عبدالله 

الحقيل 
5حضرحضرحضرحضرحضرعضو

* عضو لجنة االستثمار واالستراتيجية من خارج المجلس .
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ســابعًا :حيثما ينطبق ، الوســائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، 
والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة ، إن وجدت :

قــام المجلــس بتقييــم أدائــه خــالل العــام المالــي 2019م مــن خــالل اســتبيان للتقييــم الذاتــي شــمل أســئلة تتعلــق بكافــة جوانــب 
العمــل والمهــام المناطــة بالمعنييــن بالتقييــم للوقــوف علــى جوانــب الضعــف والقــوة واقتــراح معالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة 
الشــركة وتــم مراعــاة اتخــاذ مــا يلــزم فــي ضــوء مخرجــات عمليــة التقييــم بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة ومســاهميها. ال 

توجــد جهــة خارجيــة قامــت بالتقييــم وســيتم الوضــع فــي االعتبــار مســتقباًل تقييــم المجلــس مــن جهــة خارجيــة إن لــزم األمــر  .

ثامنــًا :اإلفصــاح عــن مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وفقــًا لمــا هــو منصــوص عليــه 
فــي المــادة الثالثــة والتســعين مــن هــذه الالئحــة : 

سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من المجلس :

طبقــًا للمــادة )22( مــن النظــام األساســي للشــركة والفقــرة )ثالثــًا( مــن سياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار 	 
ــة العامــة لمســاهمي الشــركة، تحــدد مكافــآت مجلــس اإلدارة بمبلــغ مقطــوع كمكافــأة  التنفيذييــن المعتمــدة مــن الجمعي
ســنوية عــن كل جلســة )بــدل حضــور( وفــي حــدود مانــص عليــه نظــام الشــركات ولوائحــه ويتمثــل ذلــك فــي منــح مكافــأة 
ســنوية لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بقيمــة )200( ألــف ريــال بعــد موافقــة الجمعيــة العامــة العاديــة لمســاهمي 

الشــركة .

ــة المراجعــة 	  ــال للجن ــف ري بخصــوص المكافــأة الســنوية ألعضــاء اللجــان المنبثقــة مــن المجلــس حدهــا األقصــى )100( أل
وحدهــا األقصــى )50( ألــف ريــال للجنتــي المكافــآت والترشــيحات واالســتثمار واإلســتراتيجية واســتحقاقها كاملــة مرتبــط 

ــر مــن قبــل العضــو . ــة %70 فأكث بتحقيــق نســبة حضــور اجتماعــات اللجن

يتــم منــح مكافــأة بــدل حضــور لــكل عضــو عــن كل اجتمــاع مــن اجتماعــات مجلــس اإلدارة أو اللجــان أو الجمعيــات العامــة مبلــغ 	 
ثالثــة آالف ريــال .

يتــم تأميــن تذاكــر الســفر لألعضــاء المقيميــن خــارج المنطقــة التــي يعقــد فيها اجتماعــات مجلس اإلدارة واللجــان أو الجمعيات 	 
العامــة للرحــالت الداخليــة والخارجيــة وبــدل انتــداب قــدره )1,125( ريــال لمــدة أربعــة أيــام للمهمــات خــارج المملكــة ويوميــن 

للمهمــات داخــل المملكــة  .

يتم منح عضو المجلس أو اللجان بدل انتقال مبلغ )500( ريال لليوم الواحد .	 

يتــم منــح عضــو المجلــس أو اللجــان بــدل إقامــة مبلــغ )1,000( ريــال داخــل المملكــة لليــوم الواحــد و )1,500( ريــال لليــوم 	 
الواحــد خــارج المملكــة.

ــغ 	  ــة مبل ــة أو عيني ــا مالي ــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزاي ــاوز مجمــوع مــا يحصــل علي ــع األحــوال ال يتج فــي جمي
خمســمائة ألــف ريــل ســنويًا حســبما ورد فــي نظــام الشــركات .

تتوافــق المكافــآت الممنوحــة مــع سياســة المكافــآت المعتمــدة ، وقــد تــم مراعــاة األســس والمعاييــر المتعلقــة باحتســاب 	 
واســتحقاق المكافــآت .

لم تمنح أي مكافآت عن أي أعمال فنية أو إدارية أو استشارية ألي من أعضاء مجلس اإلدارة .	 

سياسة مكافآت كبار التنفيذيين :

تنقسم المكافآت الممنوحة لكبار التنفيذيين إلى اآلتي :

ــاء علــى توصيــة لجنــة المكافــآت والترشــيحات تصــرف وفقــًا للمســتهدف 	  مكافــأة ســنوية معتمــدة مــن مجلــس اإلدارة بن
المخطــط للشــركة .

مكافأة سنوية تنص عليها بعض عقود كبار التنفيذيين ويتم منحها خالل العام. 	 

ــذي للشــركة مــن 	  ــات الممنوحــة للرئيــس التنفي ــة وذلــك حســب الصالحي مكافــأة ســنوية يتــم منحهــا تبعــًا للجهــود المبذول
ــي . ــا خــالل العــام المال ــل اإلدارة العلي ــم تقييمهــا مــن قب مجلــس اإلدارة يت

تتوافــق المكافــآت الممنوحــة مــع سياســة المكافــآت المعتمــدة ، وقــد تــم مراعــاة األســس والمعاييــر المتعلقــة باحتســاب 	 
واســتحقاق المكافــآت .



التقرير السنوي 2019 28

توضــح الجــداول التاليــة الرواتــب والبــدالت والمكافــآت التــي تــم صرفهــا ألعضــاء مجلــس اإلدارة وخمســة مــن كبــار التنفيذييــن 
ممــن تلقــوا أعلــى المكافــآت والتعويضــات خــالل عــام 2019م بمــا فيهــم الرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي:-

اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )المبالغ بآالف الرياالت السعودية (

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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أواًل األعضاء المستقلين
الدكتور/ سعود بن 

محمد النمر 
2003015---245-------245-

األستاذ/ مساعد بن 
عبدالعزيز الداود 

2002112---233-------233-

أ.تركي بن مساعد 
المبارك

2003015---245-------245-

-723-------723---6008142المجموع

ثانيًا : األعضاء غير التنفيذيين
المهندس/ خالد بن 

صالح المديفر  
2003015---245-------245-

األستاذ/ عبدالله بن 
علي العقيل  

2003033---263-------263-

اللواء / محمد بن 
عبدالله البسامي 

200126---218-------218-

األستاذ/ عالء بن 
عبدالله الفدى

2002421---245-------245-

أ.رائد عبدالله صالح 
التميمي

2003015---245-------245-

-1216-------1216---100012690المجموع

ثالثًا : األعضاء التنفيذيين
المهندس/ خالد بن 

عبدالله الحقيل 
2002715---242-------242-

-2181-------2181---1800234147المجموع الكلي

مكافآت أعضاء اللجان )المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

المجموعبدل حضور الجلساتالمكافآت الثابتة )عدا بدل حضور الجلسات (
أعضاء لجنة المراجعة

502171أ. عبدالله بن علي العقيل 

10021121أ. عبدالعزيز بن سعد الغامدي *

10021121أ.عالء بن عبدالله الفدى 

10021121أ.محمود بن مصطفى رشدي  *

35084434المجموع
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المجموعبدل حضور الجلساتالمكافآت الثابتة )عدا بدل حضور الجلسات (
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

501565الدكتور/ سعود بن محمد النمر 

501262أ. عبدالله بن علي العقيل 

501565أ.رائد عبدالله صالح التميمي

501565أ.تركي بن مساعد المبارك

20057257المجموع

أعضاء لجنة االستثمار واالستراتيجية
501565المهندس/ خالد بن صالح المديفر  

20626اللواء محمد بن عبدالله بن سالم البسامي

501262أ. مساعد بن عبدالعزيز الداود 

30939أ.عبدالهادي بن أحمد المنصوري **

501565م. خالد بن عبدالله بن حمد الحقيل

20057257المجموع

*عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس اإلدارة .
**عضو لجنة االستثمار واالستراتيجية من خارج مجلس اإلدارة .

مكافأة كبار التنفيذيين )من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي( )بآالف الرياالت(
المكافآت والتعويضات المدفوعة لـ )5( من كبار التنفيذيين في الشركة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019م

البيان

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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5 من كبار 
التنفيذيين

4,9801,8876147,4811,890-5,293--7,183487-15,151

*تتضمن التعويضات والمزايا األخرى )االنتدابات والتذاكر والتأمين الطبي(

تاســعًا : أي عقوبــة أو جــزاء أو تدبيــر احتــرازي أو قيــد احتياطي مفروض على الشــركة من الهيئــة أو من أي 
جهــة إشــرافية أو تنظيميــة أو قضائيــة ، مــع بيــان أســباب المخالفــة والجهــة الموقعــة لهــا وســبل عالجها 

وتفــادي وقوعها في المســتقبل :  
ال توجــد أي عقوبــة أو جــزاء أو تدبيــر احتــرازي أو قيــد احتياطــي مفــروض علــى الشــركة مــن الهيئــة أو مــن أي جهــة إشــرافية أو 
تنظيميــة أو قضائيــة أخــرى عــن العــام المالــي 2019م، واســتثناًء مــن ذلــك ونظــرًا لطبيعــة التشــغيل المســتمر وتقديــم الشــركة 
لعــدة خدمــات فقــد تــم فــرض غرامــات ماليــة مــن هيئــة النقــل العــام المرتبطــة بأمــور تشــغيلية بلــغ إجماليهــا خــالل عــام 2019م 

مبلــغ ) 473( ألــف ريــال وتعمــل الشــركة علــى الحــد منهــا ومعالجتهــا أواًل بــأول .

عاشــرًا : نتائــج المراجعــة الســنوية لفعاليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة بالشــركة ، إضافــة إلــى رأي لجنــة 
المراجعــة فــي مــدى كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة : 

قامــت لجنــة المراجعــة خــالل عــام 2019م بفحــص أنظمــة الرقابــة الداخليــة بالشــركة  ) مــن خــالل قطــاع المراجعــة الداخليــة ( 
ــي قــد تواجــه  ــة الت ــة واإلداري ــد مــن مــدى فعاليتهــا كمــا قامــت بدراســة ومراجعــة المخاطــر الرئيســية التشــغيلية والمالي والتأك
الشــركة وتحليلهــا ووضــع الحلــول والمعالجــات المطلوبــة لضمــان ســالمة تجــاوز هــذه المخاطــر، باإلضافــة إلــى دراســة جوانــب 
الضعــف والقــوة فــي الرقابــة الداخليــة حيــث تتــم عمليــات المراجعــة بطريقــة دوريــة ومســتمرة مــن خــالل إطــالع لجنــة المراجعــة 
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علــى إنجــازات قطــاع المراجعــة الداخليــة بالشــركة ، وقــد شــمل الفحــص كافــة أعمــال وأنشــطة الشــركة وقطاعاتهــا المختلفــة وأن 
نتائــج الفحــص التــي تمــت ألنظمــة الرقابــة الداخليــة أظهــرت أنــه ال يوجــد أي ضعــف جوهــري فــي نظــام الضبــط الداخلــي لــدى 
الشــركة . كمــا يقــوم مراجــع الحســابات الخارجــي بعمليــة تقييــم لهــذا النظــام ضمــن مهمــة مراجعتــه للبيانــات الماليــة الختاميــة 
للشــركة وتمكينــه مــن االطــالع علــى كافــة محاضــر لجنــة المراجعــة وتقاريــر قطــاع المراجعــة الداخليــة للفتــرة الماليــة محــل الفحــص .

أحــد عشــر : توصيــة لجنــة المراجعــة بشــأن مــدى الحاجــة إلــى تعييــن مراجــع داخلــي فــي الشــركة فــي حال 
عدم وجــوده 

ال ينطبق حيث أن الشركة لديها مراجع داخلي متمثل في قطاع المراجعة الداخلية  .

ثانــي عشــر : توصيــات لجنــة المراجعــة التــي يوجــد تعــارض بينهــا وبيــن قــرارات مجلــس اإلدارة ، أو التــي 
رفــض المجلــس األخــذ بهــا بشــأن تعييــن مراجــع حســابات الشــركة وعزلــه وتحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه أو 

تعييــن المراجــع الداخلــي ، ومســوغات تلــك التوصيــات ، وأســباب عــدم األخــذ بهــا 
ال يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة .

ثالث عشر : تفاصيل المساهمات االجتماعية للشركة ، إن وجدت 
حرصــًا مــن الشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي علــى تفعيــل وتحقيــق برامــج المســؤولية اإلجتماعيــة مــن خــالل دورهــا الرائــد 
فــي مجــال النقــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية،فقد قامــت الشــركة خــالل عــام 2019 م بمواصلــة برامــج تدريــب الطــالب 
لديهــا وفــق برنامــج التدريــب التعاونــي لعــام 2019م حيــث قامــت الشــركة بتدريــب عــدد 14 طالــب خــالل 2019م، وتقــوم الشــركة 
بالعديــد مــن المشــاركات فــي البرامــج واألنشــطة المجتمعيــة والمســاهمة فــي المناســبات الوطنيــة واإلجتماعيــة لتقديــم 
خدمــات النقــل بالحافــالت للعديــد مــن الجهــات الحكوميــة والمنظمــات غيــر الربحيــة باإلضافــة إلــى المســاهمة باإلعــالن علــى 

حافــالت ســابتكو لهــذه المناســبات.

رابــع عشــر : بيــان بتواريــخ الجمعيــات العامــة للمســاهمين المنعقدة خالل الســنة المالية األخيرة وأســماء 
أعضــاء مجلــس اإلدارة الحاضريــن لهذه الجمعيات :

تم خالل العام المالي 2019م عقد جمعية عامة واحدة لمساهمي الشركة تفاصيلها كما يلي :-  

بيان بحضور الجمعية العامة العادية المنعقدة خالل عام 2019م

اإلسمم
سجل الحضور

اجتماع الجمعية العامة 
العادية 2019/4/29م

حضرم. خالد بن صالح المديفر – رئيس مجلس اإلدارة ورئيس االجتماع 1

حضرأ.عبدالله بن علي العقيل – نائب رئيس مجلس اإلدارة .2

لم يحضراللواء / محمد بن عبدالله البسامي .3

لم يحضرأ. عال بن عبدالله الفدى .4

حضرد. سعود بن محمد النمر  .5

لم يحضرأ. مساعد بن عبدالله الداود .6
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اإلسمم
سجل الحضور

اجتماع الجمعية العامة 
العادية 2019/4/29م

حضرأ. رائد بن عبدالله التميمي .7

حضرأ. تركي بن مساعد المبارك .8

حضرم. خالد بن عبدالله الحقيل .9

خامــس عشــر : وصــف ألنــواع النشــاط الرئيســة للشــركة وشــركاتها التابعــة ، وفي حالة وصــف نوعين أو 
أكثــر مــن النشــاط يجــب إرفــاق بيــان بــكل نشــاط وتأثيــره فــي حجم أعمال الشــركة وإســهامها فــي النتائج: 
تأسســت الشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي بموجــب المرســوم الملكــي الكريــم رقــم م/11 بتاريــخ 1399/3/7هـــ  وذلــك لغــرض 
ــة ، ونقــل الطــرود  ــارج المملك ــة داخــل المــدن ، وفيمــا بينهــا ، وخ ــى شــبكة الطــرق العامــة بالمملك ــركاب بالحافــالت عل نقــل ال
ــك بمرســوم ملكــي  ــع ذل ــر الســيارات  . وقــد اتب ــع والمهمــات ، والنقــل المدرســي ، ونقــل المعلمــات ، وتأجي ــل البضائ وترحي
كريــم آخــر برقــم )م/48( وتاريــخ 1399/12/23هـــ، مانحــًا الشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي )شــركة مســاهمة ســعودية( التــزام 
نقــل الــركاب بالحافــالت لمــدة خمــس عشــرة ســنة هجريــة وفقــًا لعقــد االلتــزام المبــرم بيــن الشــركة ووزارة النقــل . وتــم تمديــده 
عــدة مــرات كان آخرهــا بتاريــخ 1436/12/29هـــ الموافــق 2015/10/12م وذلــك لمــدة خمــس ســنوات اعتبــارًا مــن 1437/07/01هـــ .

حــدد النظــام األســاس للشــركة رأســمالها بمبلــغ )1,000,000,000( ألــف مليــون ريــال ســعودي تــم زيادته إلــى )1,250,000,000( 
ألــف ومائتيــن وخمســون مليــون ريــال ســعودي خــالل عــام 2007م.   بلــغ عــدد مركبــات أســطول الشــركة )3,265( مركبــة  فــي 

31 ديســمبر 2019م  .

توجــد شــركة تابعــة هــي شــركة المواصــالت العامــة المحــدودة يبلــغ رأســمالها )10,000,000( ريــال وتمتلــك ســابتكو 80 % مــن 
رأســمالها نشــاطها الرئيســي توريــد وتشــغيل وصيانــة الحافــالت فــي مدينــة الريــاض بموجــب ترخيــص الهيئــة العامــة لالســتثمار 

رقــم 10608351147347 بتاريــخ 1436/11/8هـ .

تتحقق إيرادات الشركة من األنشطة الرئيسية التالية :

قطــاع نقــل الــركاب : ويشــمل خدمــات النقــل المجدولــة والمتمثلــة فــي خدمــات نقــل الــركاب بيــن المــدن وداخــل المــدن 	 
والنقــل الدولــي ، تبلــغ إيراداتــه )661,2( مليــون ريــال ويســاهم هــذا النشــاط بمعــدل 37,76 % فــي إيــرادات الشــركة. 

قطــاع الخدمــات المتخصصــة : ويشــمل خدمــات النقــل بموجــب عقــود التأجيــر التــي تبرمهــا الشــركة مــع الغيــر ســواء 	 
حكوميــة أو غيــر حكوميــة وذلــك داخــل المملكــة أو خارجهــا  باإلضافــة إلــى خدمــات الليموزيــن  ، تبلــغ إيراداتــه )375,39( 

مليــون ريــال ويســاهم هــذا النشــاط بمعــدل 21,44 %فــي إيــرادات الشــركة .

ــال وتســاهم 	  ــون ري ــغ إيراداتهــا )39,57( ملي ــة : وتشــمل الوحــدات المســاندة والمشــاريع اإلســتراتيجية ، تبل اإلدارة العام
ــرادات الشــركة. بمعــدل 2,26 % فــي إي

إيــرادات شــركة المواصــالت العامــة PTC وهــي شــركة تابعــة ، تبلــغ إيراداتهــا )674,98( مليــون ريــال  وتســاهم بمعــدل       	 
38,54 % فــي إيــرادات الشــركة.

ســادس عشــر: وصــف لخطــط وقــرارات الشــركة المهمــة ) بمــا فــي ذلك التغييــرات الهيكلية للشــركة ، أو 
توســعة أعمالها، أو وقف عملياتها ( والتوقعات المســتقبلية ألعمال الشــركة :

تبنــت الشــركة خطــة التحــول االســتراتيجي لســابتكو مــن خــالل البرامــج والمبــادرات ألهميــة تحديــد توجهات الشــركة واســتراتيجيتها 
وأهدافهــا المســتقبلية لكافــة نشــاطاتها التــي تهــدف لتقويــة المركــز المالــي وزيــادة الحصــة الســوقية فــي قطــاع النقــل، وتلبيــة 

متطلبــات العمــالء بمختلــف شــرائحهم وتحقيــق عوائــد مناســبة للمســاهمين لمــا يحقــق مصلحــة الشــركة.
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عملــت ســابتكو علــى تطويــر خطــة اســتراتيجية لقطاعــات األعمــال لالســتفادة مــن فــرص النمــو مثــل الزيــادة المتوقعــة فــي عــدد 
المعتمريــن والحجــاج ، تكثيــف مشــاريع النقــل العــام داخــل المــدن والتحــول الرقمــي، كمــا أن الشــركة تعمــل علــى الفــرص فــي 

الخدمــات الرقميــة ذات العالقــة بالنقــل.

واكبــت خطــة التحــول لســابتكو إعــادة هيكلــة األصــول التشــغيلية والتكاليــف التشــغيلية إضافــًة إلــى إعــادة الهيكلــة اإلداريــة 
والتشــغيلية للشــركات كمــا تــم زيــادة األســطول بشــراء أصــول تشــغيلية جديــدة تــم خــالل  العــام 2019م عــدد ) 301 ( مركبــة.

ســابع عشــر : المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشــركة )ســواء كانت مخاطر تشــغيلية أم مخاطر 
تمويلية ، أم مخاطر الســوق( وسياســة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها :

إدارة المخاطر:

المخاطر التشغيلية والسوقية :

ــر  تخضــع الشــركة لمخاطــر نشــاط النقــل والمتمثلــة فــي حالــة عــدم االســتقرار واالضطرابــات وانتشــار األمــراض واألوبئــة وتغُي
أســعار صــرف العمــالت لعمــالء الحــج والعمــرة ، ودخــول منافســين جــدد فــي ســوق النقــل . ولقــد ُشــكلت لجنــة داخليــة مــن 

موظفــي الشــركة يمثلــون كافــة القطاعــات لوضــع االجــراءات الرقابيــة التــي تحــد مــن المخاطــر التــي تواجههــا الشــركة .

المخاطــر المترتبــة علــى تشــغيل قطــار الحرميــن ) مكــة – جــدة – المدينــة المنــورة ( وتشــغيل قطــار الشــمال والــذي يربــط بيــن 
وســط المملكــة وشــمالها فــي مرحلتــه األولــى.

المخاطــر المرتبطــة بتوقــع زيــادة التكاليــف التشــغيلية للعــام القــادم 2020م الناتــج مــن ارتفــاع أســعار الوقــود باإلضافــة لتوقــع 
انخفــاض اإليــرادات المرتبــط بفــرض الرســوم علــى العمالــة الوافــدة ومرافقيهــا . 

صــدور موافقــة مجلــس الــوزراء بتاريــخ 1436/12/29هـــ الموافــق 2015/10/12م علــى تمديــد عقــد االلتــزام المبــرم بيــن الحكومــة 
و الشــركة )لنقــل الــركاب بالحافــالت علــى شــبكة الطــرق العامــة بالمملكــة داخــل المــدن وفيمــا بينهــا( الصــادر فــي شــانه المرســوم 
ــة عــدم  ــارا مــن 1437/07/01هـــ ، والمتضمن ــخ 1399/12/23هـــ ( وذلــك لمــدة خمــس ســنوات اعتب الملكــي رقــم ) م / 48 وتاري

إعطــاء الشــركة ميــزه تنافســيه عنــد اكتمــال الدراســات الالزمــة لتقديــم خدمــة النقــل العــام بالحافــالت بيــن مــدن المملكــة .

تلقــت الشــركة بتاريــخ 2019/07/27م خطــاب معالــي رئيــس الهيئــة العامــة للنقــل الــذي يشــير لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 664 
وتاريــخ 1440/11/20هـــ لتقســيم ســوق نقــل الــركاب بالحافــالت بيــن مــدن المملكــة حيــث تضمــن فــي بنــوده بنــدًا ينــص علــى 
تشــكيل لجنــة برئاســة معالــي رئيــس الهيئــة العامــة للنقــل وعضويــة مندوبيــن مــن بعــض الجهــات الحكوميــة التخــاذ مــا يلــزم 
لمعالجــة وضــع األصــول الخاصــة بالشــركة فــي ضــوء األحــكام الــواردة فــي عقــد االلتــزام الحالــي واالتفــاق مــع الشــركة علــى 
المرحلــة االنتقاليــة ممــا يضمــن اســتمرار الخدمــة والرفــع للمقــام الســامي بمــا يتــم التوصــل إليــه فــي مــدة ال تتجــاوز 90 يومــًا 

مــن تاريــخ القــرار .

المخاطر المالية : 
أن الشــركة ملتزمــة باســتثمار النقــد لــدى بنــوك محليــة ذات تصنيفــات ائتمانيــة قويــة . والشــركة تتمتــع بموقــف مالــي  قــوي وأن 
الشــركة ال تتعــرض بصــورة جوهريــة للتقلبــات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة فــي إطــار أعمالهــا العاديــة حيــث أن معظــم 

المعامــالت تتــم بالريــال الســعودي والــدوالر الثابــت ســعر صرفــه مقابــل الريــال الســعودي .

مخاطر االئتمان : 
تمثــل مخاطــر اإلئتمــان عــدم مقــدرة طــرف مــا علــى الوفــاء بالتزاماتــه ممــا يــؤدي إلــى تكبــد الطــرف اآلخــر خســارة      ماليــة . تقــوم 
الشــركة بالحــد مــن مخاطــر االئتمــان الخاصــة بهــا والمتعلقــة بالــوكالء وذلــك بوضــع حــدود لالئتمــان لــكل وكيــل ، ومراقبــة الذمــم 

المدينــة القائمــة .

مخاطر السيولة: 
تقــوم الشــركة بالحــد مــن مخاطــر الســيولة وذلــك بمراقبتهــا بانتظــام للتأكــد مــن توفــر الســيولة الكافيــة والالزمــة للوفــاء بأيــة 

إلتزامــات مســتقبلية .
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ثامــن عشــر: خالصــة علــى شــكل جــدول أو رســم بيانــي ألصــول الشــركة وخصومها ونتائــج أعمالها في 
الســنوات الماليــة الخمــس األخيــرة أو منذ التأســيس أيهمــا أقصر :

الجداول الموضحة أدناه تستعرض ملخص قائمتي المركز المالي والدخل للخمس سنوات األخيرة 

بيان مقارن )ملخص( لقائمة المركز المالي للخمس سنوات األخيرة ) المبالغ بآالف الرياالت السعودية (

20192018201720162015البيان

851,507819,450964,1951,094,7651,060,984الموجودات المتداولة 

3,244,3032,287,9621,944,4671,697,4821,560,063الموجودات غير المتداولة 

4,095,8103,107,4122,908,6622,792,2472,621,047إجمالي الموجودات

1,007,238764,115505,010438,940465,113المطلوبات المتداولة 

336,663164,749171,575137,98150,161تمويل المرابحة - الجزء الغير متداول

 دفعة مقدمة من عميل – الجزء غير
المتداول

959,078420,609449,421459,506454,796

137,516157,488152,417145,385127,767التزام المنافع المحددة للموظفين

6.6397,6825,0244,701971إيرادات مؤجلة –  الجزء غير المتداول

----8,529التزامات عقود اإليجار - الجزء غير المتداول

1,448,425750,528778,437747,573633,695إجمالي المطلوبات غير المتداولة

2,455,6631,514,6431,283,4471,186,5131,098,808إجمالي المطلوبات

1,250,0001,250,0001,250,0001,250,0001,250,000رأس المال

183,471179,939177,897170,006157,248احتياطي نظامي

42,73042,73042,73042,73036,351احتياطي اتفاقي

163,801130,562176,048170,462117,075األرباح المبقاة

)38,354()30,159()26,982()18,502()6,495(احتياطي اعادة تقويم االستثمارات

)81(6,6408,0405,5222,695حقوق الملكية غير المسيطرة

1,640,1471,592,7691,625,2151,605,7341,522,239إجمالي حقوق الملكية

4,095,8103,107,4122,908,6622,792,2472,621,047إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

مالحظة : البيانات متضمنة نتائج الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها )شركة المواصالت العامة (    .

بيان مقارن ) ملخص ( لقائمة الدخل للخمس سنوات األخيرة ) المبالغ بآالف الرياالت السعودية (

20192018201720162015البيان

1,711,8911,455,4531,127,5301,151,6411,102,309إيرادات األعمال الرئيسية

)1,010,249()1,062,288()1,108,327()1,482,570()1,699,988(إجمالي التكاليف

38,92068,62271,88055,70639,233إيرادات أخرى

)7,459(--)8,295(1728خسارة انخفاض في قيمة استثمار في الشركة الزميلة

118,807----أرباح نزع ملكية أرض

2,081)1,583(2,5182,827)1,400(حصة حقوق األقلية في صافي خسارة شركة تابعة

)33,860()12,574()12,173()12,795()17,227(الزكاة الشرعية

33,92422,93381,737130,902210,862صافي ربح العام

مالحظة : البيانات متضمنة نتائج الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها )شركة المواصالت العامة ( .   
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تاسع عشر: تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة :
جدول يوضح التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة )بآالف الرياالت( في 2019/12/31م

البيان
إجمالي إيرادات 

المنطقة 
الوسطى

إجمالي إيرادات 
المنطقة 
الشرقية

إجمالي إيرادات 
المنطقة الغربية

إجمالي إيرادات 
المنطقة 
الجنوبية

إيرادات شركة 
المواصالت 
PTC العامة

إجمالي إيرادات 
الشركة

إجمالي 
اإليرادات

322,006103,294578,95471,909674,9771,751,140

عشــرون: إيضــاح ألي فروقــات جوهريــة فــي النتائــج التشــغيلية عــن نتائج الســنة الســابقة أو أي توقعات 
أعلنتها الشــركة :

بخصــوص مقارنــة النتائــج التشــغيلية للعــام المالــي 2019م مــع العــام الســابق  فقــد زادت اإليــرادات التشــغيلية للشــركة خــالل 
عــام 2019م مقارنــة بالعــام الســابق بمبلــغ 256,4 مليــون ريــال وبمعــدل 17,62 % ممــا أدى إلــى زيــادة مجمــل الربــح مــن 
ــال أي بمعــدل 32,34 % ، كمــا أن مصروفــات  ــون ري ــة بالعــام الســابق بمقــدار 55,61 ملي ــام 2019م مقارن التشــغيل خــالل ع
التشــغيل ارتفعــت فــي عــام 2019م بمبلــغ 200,83 مليــون ريــال مقارنــة مــع العــام الســابق أي بنســبة 15,65 % . فيمــا بلغــت 
األربــاح الصافيــة التــي حققتهــا الشــركة خــالل عــام 2019م )33,92( مليــون ريــال ، مقابــل )22.93( مليــون ريــال للعــام المالــي 

الســابق قــدره )10,99( مليــون ريــال وبنســبة )47,93 %( عــن أربــاح العــام الســابق .

جدول يوضح النتائج التشغيلية لعام 2019م مقارنة مع العام السابق 2018م : )المبالغ بآالف الرياالت (

% نسبة التغير)-( التغيرات + أوعام 2018معام 2019مالبيان

17,62%1,711,8911,455,453256,438اإليرادات التشغيلية

15,65%1,484,3521,283,520200,832المصروفات التشغيلية

32,34%227,539171,93355,606إجمالي الربح من التشغيل

0,04%178,890178,82268مصروفات األعمال الرئيسية

806,18%55,538)6,889(48,649الربح )الخسارة( من العمليات الرئيسية

)94,13%()40,115(2,50242,617اإليرادات/المصروفات األخرى

34,64%17,22712,7954,432يخصم : الزكاة أو الضريبة

47,64%33,92422,93310,991)صافي الربح )الخسارة

واحد وعشــرون : إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاســبة المعتمدة من الهيئة الســعودية للمحاســبين 
القانونيين:

ــم  ــن بشــأن مراجعــة وتقيي ــة الســعودية للمحاســبين القانونيي ــر المحاســبة المعتمــدة مــن الهيئ ال يوجــد أي اختــالف عــن معايي
ــة للشــركة . ــم المالي القوائ

اثنــان وعشــرون: إســم كل شــركة تابعــة ورأس مالهــا ونســبة ملكيــة الشــركة فيهــا ونشــاطها الرئيــس ، 
والدولــة المحــل الرئيــس لعملياتهــا ، والدولــة محــل تأسيســها :

ــة المحــدودة(  ــان )شــركة النقــل الســعودية البحريني توجــد شــركة تابعــة )شــركة المواصــالت العامــة المحــدودة( وشــركتان زميلت
ــة للنقــل المتكامــل المحــدودة  ــو (ومشــروع مشــترك )الشــركة الســعودية اإلماراتي ــرو العاصمــة المحــدودة – كامك و )شــركة مت

- ســيتكو( وبياناتهــم كمــا يلــي:-
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شركة  النقل السعودية إسم الشركة 
البحرينية المحدودة 

الشركة السعودية 
اإلماراتية للنقل المتكامل 

المحدودة – سيتكو

شركة المواصالت العامة 
المحدودة

شركة مترو العاصمة 
المحدودة - كامكو

)18,000,000( ريال سعودي)10,000,000( ريال سعودي)100,000( ريال سعودي)10,000,000( ريال سعوديرأسمالها

نسبة ملكية المصدر 
فيها

%20 من رأس المال%80 من رأس المال%50 من رأس المال%40 من رأس المال

نشاطها الرئيس

نقل الركاب بالحافالت بين 

المملكة العربية السعودية 

ومملكة البحرين عبر جسر 

الملك فهد )السعودية-

البحرين( ونقل األمتعة 

والطرود وممارسة جميع 

األنشطة ذات الصلة بالنقل 

العام . )تحت التصفية( *

تمارس الشركة السعودية 

اإلماراتية للنقل المتكامل 

المحدودة نشاط تقديم 

خدمات النقل المدرسي 

وتملك المركبات من 

حافالت وإدارة أساطيل 

الشركات وتقديم خدمات 

النقل بالسيارات .

توريد وتشغيل وصيانة 

الحافالت في مدينة 

الرياض بموجب ترخيص 

الهيئة العامة لالستثمار 

رقم 10608351147347 

وتاريخ 1436/11/8هـ

أعمال إنشاء الطرق وصيانة 

الطرق بموجب ترخيص 

الهيئة العامة لالستثمار 

رقم 10206381177142 

وتاريخ 1438/11/03هـ

الدولة المحل الرئيس 
لعملياتها

المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعوديةمملكة البحرين

الدولة محل تأسيسها

المملكة العربية السعودية  

)تحت السجل التجاري رقم 

2050016546( ومملكة 

البحرين تحت السجل التجاري 

)17777(

المملكة العربية السعودية  

)تحت السجل التجاري رقم 

)1010403688

المملكة العربية السعودية  

)تحت السجل التجاري رقم 

)1010429250

المملكة العربية السعودية  

)تحت السجل التجاري رقم 

)1010611311

*قررت الجمعية العامة غير العادية للشركاء بتاريخ 2015/12/31م تصفية الشركة واستكمال اجراءاتها القانونية ولم تكتمل التصفية حتى تاريخه .

ثالثة وعشرون : تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة : 

1 - الشركة السعودية البحرينية :

يتكــون رأســمال شــركة النقــل الســعودية البحرينيــة مــن عشــرة آالف حصــة نقديــة ، قيمــة الحصــة الواحــدة ألــف ريــال ســعودي 
وتمتلــك الشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي )4,000( حصــة بقيمــة )4( مليــون ريــال ســعودي أي بنســبة )%40( مــن رأســمال  
شــركة النقــل الســعودية البحرينيــة الــذي يبلــغ )10,000,000( ريــال ســعودي ) عشــر مالييــن ريــال ســعودي ( وال توجــد أدوات ديــن 

صــادرة للشــركة الســعودية البحرينيــة .   

اتفقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركاء شــركة النقــل الســعودية البحرينيــة المحــدودة فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 
ــر جوهــري  ــة أث ــة الشــركة وتعييــن مصفــي لتصفيتهــا . وال تتوقــع الشــركة أن يكــون للتصفي 2015/12/31م علــى حــل وتصفي

علــى القوائــم الماليــة .

2 - الشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل المحدودة :

يتكــون رأســمال الشــركة الســعودية اإلماراتيــة للنقــل المتكامــل المحــدودة مــن مائــة حصــة نقديــة ، قيمــة الحصــة الواحــدة 
)1,000( ريــال ســعودي ، وتمتلــك الشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي خمســين حصــة نقديــة بقيمــة )50,000( ريــال ســعودي أي 
بنســبة ) 50 % ( مــن رأس مــال الشــركة الســعودية اإلماراتيــة للنقــل المتكامــل المحــدودة. وال توجــد أدوات ديــن صــادرة للشــركة 

الســعودية اإلماراتيــة للنقــل المتكامــل .

3 -  شركة المواصالت العامة المحدودة :

يتكــون رأس مــال شــركة المواصــالت العامــة المحــدودة مــن )1,000,000( حصــة نقديــة قيمــة كل حصــة نقديــة عشــرة ريــاالت 
ســعودية ، وتمتلــك الشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي )800,000( حصــة نقديــة بقيمــة )8,000,000( ريــال ســعودي أي بنســبة 
)80 %( مــن رأس مــال شــركة المواصــالت العامــة المحــدودة  . وال توجــد أدوات ديــن صــادرة لشــركة المواصــالت العامــة المحــدودة .
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4 -شركة مترو العاصمة المحدودة – كامكو :

ــال  ــة )1000( ري ــة قيمــة كل حصــة نقدي ــرو العاصمــة المحــدودة –كامكــو مــن )18,000( حصــة نقدي يتكــون رأس مــال شــركة مت
ســعودي ، وتمتلــك الشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي )3,600( حصــة نقديــة بمبلــغ )3,600,000( ريــال أي بنســبة )20 %( مــن 

رأس مــال شــركة متــرو العاصمــة المحــدودة – كامكــو . وال توجــد أدوات ديــن صــادرة لشــركة متــرو العاصمــة المحــدودة .

أربعة وعشرون : وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم :
ــة بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة والتكاليــف األخــرى بمــا فــي ذلــك احتياطــي  ــاح الشــركة الســنوية الصافي تــوزع أرب

االســتهالك علــى الوجــه التالــي : 

يجنــب )10 %( مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا . 1
التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور )30 %( مــن رأس المــال المدفــوع .

 للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب )5 %( مــن صافــي األربــاح لتكويــن احتياطــي اتفاقــي . 2
يخصــص لغــرض أو أغــراض معينــة يحددهــا مجلــس اإلدارة ، ويوقــف هــذا التجنيــب إذا بلــغ )25 %( مــن رأس المــال.

للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تقــرر تكويــن احتياطــات أخــرى ، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق . 3
مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين . وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن 
ــة مــا يكــون قائمــًا مــن هــذه المؤسســات . ــة لعاملــي الشــركة أو لمعاون ــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعي ــاح مبال صافــي األرب

 يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين  نسبة ال تقل عن  )5 %( من رأسمال الشركة المدفوع .. 4

يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح أو االحتفاظ به في حساب األرباح المبقاة .. 5

أوصــى مجلــس إدارة الشــركة بعــدم توزيــع أربــاح نقديــة للمســاهمين عــن عــام 2019م، بهــدف دعــم الســيولة النقديــة والمركــز . 6
المالــي للشــركة فــي ظــل تداعيــات اإلجــراءات اإلحترازيــة الحتــواء فايــروس كورونــا.

خمســة وعشــرون: وصــف ألي مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشــخاص 
) عــدا أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكبــار التنفيذييــن وأقرباءهــم ( أبلغــوا الشــركة بتلــك الحقــوق بموجــب 
المــادة الثامنــة والســتون مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة ، وأي تغييــر فــي تلك 

الحقــوق خــالل الســنة الماليــة األخيرة :
ال توجــد أســهم تتمتــع بأولويــة خاصــة فــي التصويــت أو أي أدوات ديــن تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن وأقربائهــم 

أو ألي أشــخاص مــن الغيــر حيــث أن الشــركة حاليــًا ليــس لديهــا أدوات ديــن قابلــة للتحــول إلــى أســهم .

ســتة وعشــرون: وصــف ألي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس إدارة 
الشــركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أســهم أو أدوات دين الشــركة  أو أي من شــركاتها التابعة ، وأي 

تغييــر فــي تلــك المصلحــة  أو تلــك الحقــوق خالل الســنة الماليــة األخيرة :
)أ( وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو شركاتها التابعة:

جدول يوضح مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم وأدوات دين الشركة

سل
سل

ت

إسم من تعود له المصلحة أو االوراق 
التعاقدية أو حقوق االكتتاب

نهاية العامبداية العام
صافي 

التغير
نسبة 
التغير عدد 

األسهم
أدوات 
الدين

عدد 
األسهم

أدوات 
الدين

0 %-----م. خالد بن صالح المديفر 1

0 %-----أ. عبدالله بن علي العقيل2

0 %-----اللواء / محمد بن عبدالله البسامي 3

0 %-----أ. عالء بن عبدالله الفدى4

0 %-----د. سعود بن محمد النمر5
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سل
سل

ت

إسم من تعود له المصلحة أو االوراق 
التعاقدية أو حقوق االكتتاب

نهاية العامبداية العام
صافي 

التغير
نسبة 
التغير عدد 

األسهم
أدوات 
الدين

عدد 
األسهم

أدوات 
الدين

0 %-----أ. مساعد بن عبدالعزيز الداود6

0 %-----أ. رائد بن عبدالله التميمي7

0 %--1000-1000أ. تركي بن مساعد المبارك8

0 %--1000-1000م.  خالد بن عبدالله الحقيل9

)ب( وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأقرباءهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة :

جدول يوضح مصلحة كبار التنفيذيين في أسهم وأدوات دين الشركة

إسم من تعود له المصلحةتسلسل

نهاية العامبداية العام
 صافي
التغير

 نسبة
التغير  عدد

األسهم
 أدوات
الدين

 عدد
األسهم

 أدوات
الدين

0 %--1000-1000م. خالد بن عبدالله الحقيل1

ســبعة وعشــرون: المعلومــات المتعلقــة بــأي قــروض علــى الشــركة ) ســواء أكانــت واجبــة الســداد عنــد 
الطلــب أم غيــر ذلــك ( وكشــف بالمديونيــة اإلجماليــة للشــركة والشــركات التابعــة لهــا وأي مبالــغ دفعتهــا 
الشــركة ســدادًا لقــروض خــالل الســنة ومبلــغ أصــل القــرض وإســم الجهــة المانحــة لهــا ومدتــه والمبلــغ 

المتبقــي ، وفــي حــال عــدم وجــود قــروض علــى الشــركة، عليهــا تقديــم إقــرار بذلــك :
تمثــل هــذه العقــود عقــود مرابحــة إســالمية مــن بعــض البنــوك المحليــة وذلــك لشــراء مركبــات للشــركة تســدد علــى أقســاط 
شــهرية لمــدة ثــالث ســنوات أو خمــس ســنوات ، وضمانــات ســداد القــرض تتمثــل فــي توقيــع الشــركة لســندات ألمــر ســلمت 
للبنــك . فقــد أبرمــت الشــركة اتفاقيــة تمويــل بالمرابحــة اإلســالمية مــع مصــرف الراجحــي والبنــك الســعودي البريطانــي )ســاب( 

والبنــك العربــي الوطنــي ومجموعــة ســامبا الماليــة لشــراء حافــالت ،  وذلــك علــى النحــو التالــي :-

ــج لونــج موديــل 	  ــة مرابحــة إســالمية مــع مصــرف الراجحــي بتاريــخ 2016/05/03م لشــراء عــدد)300( حافلــة كين تــم توقيــع اتفاقي
2016م ، تــم اســتالمها خــالل العــام 2016م  أصــل مبلــغ القــرض )108( مليــون ريــال ويســدد القــرض علــى مــدى ثــالث ســنوات 

مــن تاريــخ اســتالم الحافــالت حيــث تــم ســداد أول قســط بتاريــخ 2016/06/05م وســدد آخــر قســط بتاريــخ 2019/05/05م. 

تــم توقيــع اتفاقيــة مرابحــة إســالمية مــع مصــرف الراجحــي بتاريــخ 2016/09/01م لشــراء عــدد )100( حافلــة مرســيدس ترافيجــو موديــل 	 
2017م ، تــم اســتالمها خــالل العــام المالــي 2016م وأصــل مبلــغ القــرض )117.5( مليــون ريــال ويســدد القــرض علــى مــدى ثــالث 

ســنوات مــن تاريــخ اســتالم الحافــالت حيــث تــم ســداد أول قســط بتاريــخ 2016/10/02م وســدد آخــر قســط بتاريــخ 2019/09/01م . 

تــم توقيــع اتفاقيــة مرابحــة إســالمية مــع البنــك العربــي الوطنــي بتاريــخ 2017/01/08م لشــراء عــدد )100( حافلــة مرســيدس ترافيجــو 	 
موديــل 2017م أصــل مبلــغ القــرض )117.9( مليــون ريــال ويســدد القــرض علــى مــدى ثــالث ســنوات مــن تاريــخ اســتالم الحافــالت 

حيــث تــم ســداد أول قســط بتاريــخ 2017/02/01م وسيســدد آخــر قســط بتاريــخ 2020/01/01م .

تــم توقيــع اتفاقيــة مرابحــة إســالمية مــع البنــك الســعودي البريطانــي )ســاب( بتاريــخ 2017/05/08م لشــراء عــدد )120( حافلــة كينــج 	 
لونــج موديــل 2017م أصــل مبلــغ القــرض )43.1( مليــون ريــال ويســدد القــرض علــى مــدى ثــالث ســنوات مــن تاريــخ اســتالم 

الحافــالت حيــث تــم ســداد أول قســط بتاريــخ 2017/06/08م وسيســدد آخــر قســط بتاريــخ 2020/05/10م .

تــم توقيــع اتفاقيــة مرابحــة إســالمية مــع مصــرف الراجحــي بتاريــخ 2017/05/23م لشــراء عــدد )352( حافلــة كينــج لونــج موديــل 	 
2017م، وأصــل مبلــغ القــرض )124.9( مليــون ريــال ويســدد القــرض علــى مــدى ثــالث ســنوات مــن تاريــخ اســتالم الحافــالت حيــث 

تــم ســداد أول قســط بتاريــخ 2017/07/02م وسيســدد آخــر قســط بتاريــخ 2020/06/07 م . 

ــغ 	  ــة ترافيجــو، وأصــل مبل ــخ 2018/01/01م لشــراء عــدد )50( حافل ــة مرابحــة إســالمية مــع مصــرف الراجحــي بتاري ــع اتفاقي ــم توقي ت
القــرض )61.5( مليــون ريــال ويســدد القــرض علــى مــدى خمــس ســنوات مــن تاريــخ اســتالم الحافــالت حيــث تــم ســداد أول قســط 

بتاريــخ 2018/02/01م وسيســدد آخــر قســط بتاريــخ 2023/01/01م. 
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ــل 	  ــج مودي ــج لون ــة كين ــخ 2018/05/10م لشــراء عــدد )350( حافل ــة مرابحــة إســالمية مــع مصــرف الراجحــي بتاري ــع اتفاقي ــم توقي ت
2019م ، وأصــل مبلــغ القــرض )136.6( مليــون ريــال ويســدد القــرض علــى مــدى خمــس ســنوات مــن تاريــخ اســتالم الحافــالت 

ــخ 2023/05/10م.  ــخ 2018/06/10م وسيســدد آخــر قســط بتاري حيــث تــم ســداد أول قســط بتاري

تــم توقيــع اتفاقيــة مرابحــة اســالمية مــع مجموعــة ســامبا الماليــة بتاريــخ 2019/06/17م لشــراء عــدد )200( حافلــة كينــج لونــج 	 
)YMQ6128YS( موديــل 2020م للنقــل بيــن المــدن ، وأصــل مبلــغ القــرض )83( مليــون ريــال ويســدد القــرض علــى مــدى خمــس 
ســنوات مــن تاريــخ اســتالم الحافــالت حيــث تــم ســداد أول قســط بتاريــخ 2019/08/13م وسيســدد آخــر قســط بتاريــخ 2024/07/07م.

جدول يوضح موقف )القروض( القائمة للشركة األم في 2019/12/31م )بآالف الرياالت (

إسم البنك
القيمة في 

2018م 
قرض جديد مضاف 

خالل عام 2019م
ما تم سداده خالل 

عام 2019م
المتبقي حتى        

2019/12/31م
مصرف الراجحي )خمسة  عقود 

مرابحة(
282,519-126,993155,526

39,3003,275-42,575البنك العربي الوطني

14,3735,988-20,361البنك السعودي البريطاني

83,0006,91776,083-مجموعة سامبا المالية

345,45583,000187,583240,872إجمالي القروض

ملحوظة : هذا العرض ال يتضمن تكلفة التمويل الخاصة بالقرض . 

جدول يوضح موقف )القروض( القائمة للشركة التابعة )شركة المواصالت العامة( في 2019/12/31م )بآالف الرياالت (

إسم البنك
 القيمة في

 2018م

 قرض جديد
 مضاف خالل عام

2019م

 ما تم سداده
خالل عام 2019م

        المتبقي حتى
2019/12/31م

50,000731,500262,319519,181 البنك العربي الوطني

50,000731,500262,319519,181إجمالي القروض

ملحوظة : هذا العرض ال يتضمن تكلفة التمويل الخاصة بالقرض . 
            )بآالف الرياالت (

760,053اإلجمالي العام للقروض للشركة األم والشركة التابعة

ــة  أو  ثمانيــة وعشــرون: وصــف لفئــات وأعــداد أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل وأي أوراق ماليــة تعاقدي
مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة خــالل الســنة الماليــة مــع إيضــاح أي 

عــوض حصلــت عليــه الشــركة مقابــل ذلــك :
ــار أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا  ال توجــد أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم ، أو أي حقــوق خي

الشــركة أو منحتهــا خــالل الســنة الماليــة .

تســعة وعشــرون: وصــف ألي حقــوق تحويــل أو اكتتاب بموجــب أدوات دين قابلة للتحويــل أو أوراق مالية 
تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب ، أو حقوق مشــابهة أصدرتها أو منحتها الشــركة:

ال توجــد أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم ، أو أي حقــوق خيــار أو مذكــرات حــق اكتتــاب 
أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا الشــركة أو منحتهــا خــالل الســنة الماليــة .

ثالثــون: وصــف ألي اســترداد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانــب الشــركة ألي أدوات ديــن قابلــة  لالســترداد ، 
وقيمــة األوراق الماليــة المتبقيــة ، مــع التمييــز بيــن األوراق المالية المدرجة التي اشــترتها الشــركة  وتلك 

التــي اشــترتها شــركاتها التابعة :
ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد للشركة أو شركتها التابعة .
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ــخ  ــرة ، وتواري ــة األخي ــون:  عــدد اجتماعــات مجلــس اإلدارة التــي ُعقــدت خــالل الســنة المالي واحــد وثالث
ــن : ــه أســماء الحاضري انعقادهــا ، وســجل حضــور كل اجتمــاع موضحــًا في

عقد مجلس إدارة الشركة )9( اجتماعات خالل العام المالي 2019م ، وذلك حسب  الحضور التالي :-

سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2019م
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9حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضر م. خالد بن صالح المديفر1

9حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرأ. عبدالله بن علي العقيل2

4لم يحضرحضرلم يحضرحضرلم يحضرلم يحضرلم يحضرحضرحضر اللواء / محمد بن عبدالله البسامي3

8حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرلم يحضرحضر أ. عالء بن عبدالله الفدى4

9حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرد.سعود بن محمد النمر5

7حضرحضرلم يحضرحضرحضرلم يحضرحضرحضرحضرأ. مساعد بن عبدالعزيز الداود6

9حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرأ.  رائد بن عبدالله التميمي7

9حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرأ. تركي بن مساعد المبارك8

8حضرلم يحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرم. خالد بن عبدالله الحقيل9

اثنان وثالثون : عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها : 
تم طلب سجل المساهمين خالل العام المالي 2019م ) 6( مرات بيانات الطلبات كما يلي :-

أسباب الطلبتاريخ الطلبم

اجراءات الشركة06-01-2019م1

اجراءات الشركة08-04-2019م2

اجراءات الشركة10-07-2019م3

اجراءات الشركة11-07-2019م4

اجراءات الشركة22-10-2019م5

اجراءات الشركة31-12-2019م6

ثالثة وثالثون : وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة :

يشــمل الطــرف ذي عالقــة بالشــركة كل مــن )عضــو مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن أو مســاهم أو فــرد( باإلضافــة إلــى الشــركة 
التابعــة )شــركة المواصــالت العامــة( والشــركتين الزميلتيــن )شــركة النقــل الســعودية البحرينيــة المحــدودة( وشــركة )متــرو العاصمــة 

المحــدودة - كامكــو CAMCO( والمشــروع المشــترك )الشــركة الســعودية اإلماراتيــة للنقــل المتكامــل المحــدودة – ســيتكو (.
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وقعــت الشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي ســابتكو بتاريــخ 02 ديســمبر 2019 م اتفاقيــة التأميــن الطبــي مــع شــركة . 1
التعاونيــة للتأميــن لتغطيــة تأميــن الخدمــات الطبيــة لموظفــي الشــركة للعــام 2020 م بمبلــغ 21.5 مليــون ريــال ويوجــد 
ــه التميمــي عضــو مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي  ــن عبدالل ــد ب طــرف ذو عالقــة حيــث أن األســتاذ / رائ
)عضــو غيــر تنفيــذي (مصلحــة غيــر مباشــرة فيهــا حيــث يشــغل عضــو فــي مجلــس إدارة الشــركة التعاونيــة للتأميــن )عضــو غيــر 

تنفيــذي ( حيــث تمــت ضمــن ســياق األعمــال االعتياديــة ولــم تتضمــن أي مزايــا تفضيليــة .

تمــت أعمــال وعقــود خــالل العــام المالــي 2019 م بيــن الشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي -ســابتكو والشــركة الســعودية . 2
اإلماراتيــة للنقــل المتكامــل - ســيتكو ويوجــد طــرف ذو عالقــة المهنــدس/ خالــد بــن عبداللــه الحقيــل عضــو مجلــس إدارة 
)تنفيذي(مصلحــة غيــر مباشــرة فيهــا حيــث يشــغل رئيــس مجلــس إدارة الشــركة الســعودية اإلماراتيــة للنقــل المتكامــل 

ــك الشــركة 50 % مــن رأس مالهــا ، وهــي كمــا يلــي:- المحــدودة )ســيتكو( والتــي تمتل

أ. اتفاقية خدمات فنية وخدمات أخرى بمبلغ ) 3.4 ( مليون ريال .

ب. بيع عدد ) 350 ( حافلة روزا مستعملة بقيمتها الدفترية بمبلغ ) 32 ( مليون ريال .

ج. تقديم قرض حسن بمبلغ ) 10 ( مليون ريال لشركة سيتكو لمقابلة االلتزامات التشغيلية وتم سداده .

حيث تمت ضمن األعمال االعتيادية ودون أي شروط تفضيلية .

أربعــة وثالثــون : معلومــات تتعلــق بــأي أعمــال أو عقــود تكون الشــركة طرفًا فيهــا ، أو كانت فيها مصلحة 
ألحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو لكبــار التنقيذييــن فيهــا أو ألي شــخص ذي عالقــة بأي منهم ، بحيث 
تشــمل أســماء المعنييــن باألعمــال أو العقــود ، وطبيعــة هــذه األعمــال أو العقــود وشــروطها ومدتهــا 

ومبلغهــا ، وإذا لــم توجــد أعمــال أو عقــود مــن هــذا القبيــل ، فعلــى الشــركة تقديــم إقــرار بذلــك :
ال يوجــد معلومــات تتعلــق بــأي أعمــال أو عقــود تكــون الشــركة طرفــًا فيهــا ويقــر مجلــس اإلدارة بعــدم وجــود عقــد تكــون الشــركة 
طرفــًا فيــه أو كانــت توجــد فيــه مصلحــة جوهريــة ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو الرئيــس التنفيــذي أو المديــر المالــي أو ألي 

شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم .

خمســة وثالثــون: بيــان ألي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة  أو أحــد كبار 
التنفيذيين عــن أي مكافآت 

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

ســتة وثالثــون : بيــان ألي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد مســاهمي الشــركة عــن أي حقــوق فــي 
األربــاح 

لم يتم عمل أي ترتيبات أو اتفاقات تنازل تّم بموجبها تنازل أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح .
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ســبعة وثالثون : بيان بقيمة المدفوعات النظامية المســددة والمســتحقة لســداد أي زكاة أو ضرائب أو 
رســوم أو أي مســتحقات أخــرى ولــم تســدد حتــى نهايــة الفتــرة الماليــة الســنوية ، مــع وصــف موجــز لهــا 

وبيان أســبابها :
جــدول يوضــح المدفوعــات النظاميــة المســددة والمســتحقة للجهــات المختلفــة بالدولــة كمــا فــي 2019/12/31م )بــآالف الريــاالت 

السعودية(

البيان

المستحق حتى نهاية الفترة المالية 
السنوية ولم يسدد

المسدد

2018م2019م2018م2019م

29,44719,42948,69728,901الزكاة والضريبة

1,9842,26924,54525,440المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

4,4344,237--تكاليف تأشيرات وجوازات

45,75931,643-1,000رسوم مكتب العمل

32,43121,698123,43590,221اإلجمالي

وتمثــل هــذه المبالــغ الــزكاة والضريبــة والتأمينــات االجتماعيــة ورســوم الجــوازات ومكتــب العمــل التــي تــم ســدادها خــالل عــام 
2019م أمــا المســتحقة علــى الشــركة  هــي المبالــغ المســتحقة علــى الشــركة بتاريــخ 31 ديســمبر 2019م ، علمــًا بأنــه تــم تقديــم 
اإلقــرارات الزكويــة عــن األعــوام مــن 2013م حتــى 2018م وتــم ســداد المســتحق بموجبهــا . بينمــا تمثــل التأمينــات االجتماعيــة 
مبلــغ التأمينــات المســتحقة علــى الشــركة عــن شــهر ديســمبر 2019م  وتــم دفعــه خــالل النصــف األول مــن شــهر ينايــر 2020م، 
بينمــا رســوم الجــوازات ومكتــب العمــل تمثــل رســوم إصــدار رخــص العمــل ورســوم التأشــيرات والتجديــدات لموظفــي الشــركة.

ثمانية وثالثون: بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة
ال يوجد أي استثمارات أو احتياطيات تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة .

تسعة وثالثون: إقرارات بما يلي
يقر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي باآلتي  :-

عّدت بالشكل الصحيح .	  أن سجالت الحسابات ُأُ

عّد على أسس سليمة وُنّفذ بفاعلية .	  أن نظام الرقابة الداخلية ُأُ

أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .	 

أربعــون : إذا كان تقريــر مراجــع الحســابات يتضمــن تحفظــات علــى القوائــم الماليــة الســنوية ، يجــب أن 
يوضــح تقريــر مجلــس اإلدارة تلــك التحفظــات وأســبابها وأي معلومــات متعلقــة بهــا

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

واحــد وأربعــون : فــي حــال توصيــة مجلــس اإلدارة بتغييــر مراجــع الحســابات قبــل انتهــاء الفتــرة المعيــن مــن 
أجلهــا ، يجــب أن يحتــوي التقريــر علــى ذلــك ، مــع بيــان أســباب التوصيــة بالتغييــر
لم يوص مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل إنتهاء ثالث سنوات مالية متتالية.

اثنــان وأربعــون : اإلفصــاح عــن تفاصيــل أســهم الخزينــة المحتفــظ بهــا مــن قبــل الشــركة وتفاصيــل عــن 
اســتخدامات هــذه األســهم 

ال توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة .
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بــدأت الجهــود لترســيخ مفهــوم النقــل العــام فــي المملكــة مــع صــدور المرســوم الملكــي الكريــم رقــم (م/ 11) وتاريــخ 
7/ 3/ 1399 ه بتأســيس الشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي )شــركة مســاهمة ســعودية (وأتبــع ذلــك بمرســوم ملكــي 
كريــم آخــر برقــم (م/ 48 ) وتاريــخ 23 / 12 / 1399 ه، منحــت بموجبــه الشــركة التــزام نقــل الــركاب بالحافــالت داخــل المــدن 

وفيما بينها لمدة خمس عشرة سنة هجرية.

ولغــرض توفيــر المــوارد الماليــة الالزمــة، حــدد النظــام األساســي للشــركة رأســمالها بـــ (1.000.000.000) ألــف 
مليــون ريــال ســعودي تــم زيادتــه إلــى (1.250.000.000) ألــف ومائتيــن وخمســين مليــون ريــال ســعودي خــالل 
عــام 2007 م، كمــا حــدد غرضهــا الرئيســي فــي نقــل الــركاب بالحافــالت علــى شــبكة الطــرق العامــة داخــل المــدن 

وفيما بينها.

أعمال وأنشطة سابتكو
1- خدمات النقل العام داخل المدن

نقــل الــركاب علــى خطــوط محــددة علــى شــبكة الطــرق داخــل المــدن الرئيســية (الريــاض، مكــة المكرمــة، المدينــة المنــورة، 
جدة، الدمام) بتعريفة محددة وفق جداول تشغيلية وتقاطر منتظم.

أبرز اإلنجازات

تطبيق نظام البيع والتحصيل االلكتروني على خدمات النقل العام بمدينة جدة 
تقديــم خدمــة النقــل العــام مــن مطــار الملــك عبــد العزيــز الدولــي إلــى محطــة ســابتكو بجــدة بالتعــاون 

مع شركة مترو جدة
تقديم خدمات النقل العام في موسم الحج من موقعي غرب الجمرات وصدقي

أوًال: نقل الركاب بالحافالت

يتكون أسطول مركبات الشركة من

15
عامًا

15
عامًا

منح عقد االلتزام
1399/12/23هـ

تجديد عقد االلتزام
1414/06/01هـ

3
أعوام

تمديد عقد االلتزام
1434/07/24ه

5
أعوام

تمديد عقد االلتزام
1437/07/01ه

5
أعوام

تمديد عقد
االلتزام

1429/05/21هـ

3,265
التقنيــات  بأحــدث  ومــزودة  والمواصفــات.  النــوع  مختلفــة 

وأنظمة تتبع المركبات.

التقرير السنوي 2019

عدد الركاب
29,229,000

عدد الكيلومترات المقطوعة
27,500,000

/////

2015

2016

2017

2018

عــدد كيلومتــرات خدمــات النقــل داخــل المــدن منــذ 
عام 2015م وحتى عام 2019م / باآلالف

عــدد ركاب خدمــات النقــل داخل المدن منذ عام 2015م 
وحتى عام 2019م / باآلالف

2019

15,219
18,045
21,963
25,751
29,229

2015

2016

2017

2018

2019

7,148
12,686
11,468
22,837
27,500

مركبة
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مركبة
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عــدد ركاب خدمــات النقــل مــا بين المدن منــذ عام 2015م 
وحتى عام 2019م / باآلالف

عدد كيلومترات خدمات النقل بين المدن منذ عام 2015م 
وحتى عام 2019م / باآلالف

2 - خدمات النقل بين المدن

13
محطة

156
وكيل

350
مدينة وقرية

650
رحلة يوميًا

100
خط

ــة وتأتــي أهميــة هــذه  ــركاب علــي شــبكة الطــرق التــي تربــط مــا بيــن مــدن وقــرى المملكــة وفــق رحــالت مجدول نقــل ال
الخدمات نظرًا التساع رقعة المملكة وترامي أطرافها.

تعتبر خطوط النقل بين المدن داعم رئيسي لتنويع خيارات السفر وتنمية الحركة بين مدن المملكة.

عدد الركاب
4,658,000

عدد الكيلومترات المقطوعة
142,647,000

2019 142,647

174,893
171,440
165,925
115,283

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

4,458

6,196
6,035
5,238
4,805

أبرز اإلنجازات

التوسع بمشروع الرحالت المباشرة.

ترقية نوع الحافلة لعدد من الخطوط وتشغيلها بحافالت متطورة من نوع مرسيدس ترافيقو.

تحســين وتنقيــح شــبكة الخطــوط خدمــات النقــل بيــن المــدن ودمــج الكراجــات الصغيــرة مثــل (ينبــع، حائــل، القصيــم، 
األحساء).

استقطاب وتعزيز كوادر الشركة البشرية من خالل تعيين العنصر النسائي بمبيعات التذاكر في المحطات. 

عــدد ركاب خدمــات النقــل مــا بين المدن منــذ عام 2015م 
وحتى عام 2019م / باآلالف

عدد كيلومترات خدمات النقل بين المدن منذ عام 201م 
وحتى عام 2019م / باآلالف

3 - خدمات النقل الدولي

5
دول

14
خطًا

تقديم خدمات النقل الدولي لخمس من دول الجوار (مصر - اإلمارات - البحرين - السودان - اليمن )

عدد الركاب
192,000

عدد الكيلومترات المقطوعة
7,061,000

2019

2015

2016

2017

2018

192,000

377,487
325,435
344,000
253,825

أبرز اإلنجازات

.(GOBUS شركة) التعاقد مع أحد أكبر شركات النقل بمصر كشريك جديد ناقل

تطوير تشغيل خط اإلمارات بحافالت فاخرة VIP مع خدمات ملحقة وخدمة الواي فاي.

18
رحلة يوميًا

2019

2015

2016

2017

2018

7,061

19,084
15,895
16,078
11,867
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عــدد ركاب خدمــات النقــل مــا بين المدن منــذ عام 2015م 
وحتى عام 2019م / باآلالف

عدد كيلومترات خدمات النقل بين المدن منذ عام 2015م 
وحتى عام 2019م / باآلالف

2 - خدمات النقل بين المدن

13
محطة

156
وكيل

350
مدينة وقرية

650
رحلة يوميًا

100
خط

ــة وتأتــي أهميــة هــذه  ــركاب علــي شــبكة الطــرق التــي تربــط مــا بيــن مــدن وقــرى المملكــة وفــق رحــالت مجدول نقــل ال
الخدمات نظرًا التساع رقعة المملكة وترامي أطرافها.

تعتبر خطوط النقل بين المدن داعم رئيسي لتنويع خيارات السفر وتنمية الحركة بين مدن المملكة.

عدد الركاب
4,658,000

عدد الكيلومترات المقطوعة
142,647,000

2019 142,647

174,893
171,440
165,925
115,283

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

4,458

6,196
6,035
5,238
4,805

أبرز اإلنجازات

التوسع بمشروع الرحالت المباشرة.

ترقية نوع الحافلة لعدد من الخطوط وتشغيلها بحافالت متطورة من نوع مرسيدس ترافيقو.

تحســين وتنقيــح شــبكة الخطــوط خدمــات النقــل بيــن المــدن ودمــج الكراجــات الصغيــرة مثــل (ينبــع، حائــل، القصيــم، 
األحساء).

استقطاب وتعزيز كوادر الشركة البشرية من خالل تعيين العنصر النسائي بمبيعات التذاكر في المحطات. 

عــدد ركاب خدمــات النقــل مــا بين المدن منــذ عام 2015م 
وحتى عام 2019م / باآلالف

عدد كيلومترات خدمات النقل بين المدن منذ عام 201م 
وحتى عام 2019م / باآلالف

3 - خدمات النقل الدولي

5
دول

14
خطًا

تقديم خدمات النقل الدولي لخمس من دول الجوار (مصر - اإلمارات - البحرين - السودان - اليمن )

عدد الركاب
192,000

عدد الكيلومترات المقطوعة
7,061,000

2019

2015

2016

2017

2018

192,000

377,487
325,435
344,000
253,825

أبرز اإلنجازات

.(GOBUS شركة) التعاقد مع أحد أكبر شركات النقل بمصر كشريك جديد ناقل

تطوير تشغيل خط اإلمارات بحافالت فاخرة VIP مع خدمات ملحقة وخدمة الواي فاي.

18
رحلة يوميًا

2019

2015

2016

2017

2018

7,061

19,084
15,895
16,078
11,867
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4- الخدمة المميزة

ــة طــوال  ــركاب داخــل الحافل م فيهــا خدمــات خاصــة لل ــزة رفيعــة المســتوى مباشــرًة دون توقــف وتقــدَّ هــي رحــالت ممي
الرحلة وتتراوح مدة الرحالت بين قصيرة ومتوسطة.

مميزات الخدمة

عدد الركاب
202,000

عدد الكيلومترات المقطوعة
5,979,000

أبرز اإلنجازات

التوسع في الخدمة المميزة بزيادة رحالتها وجدولتها بما يتناسب مع رغبات العمالء.

التطوير الشامل للخدمة لتقديمها بشكل حديث ورؤية مختلفة بأحدث الحافالت.

البحرين

ينبع الصناعية

المدينة المنورة

جدة
مكة المكرمة

الرياض

الخبر

مشروبات
انترنتساخنة وجبة

منافذصحفخفيفة
شحن رحالت مباشرة
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4- الخدمة المميزة

ــة طــوال  ــركاب داخــل الحافل م فيهــا خدمــات خاصــة لل ــزة رفيعــة المســتوى مباشــرًة دون توقــف وتقــدَّ هــي رحــالت ممي
الرحلة وتتراوح مدة الرحالت بين قصيرة ومتوسطة.

مميزات الخدمة

عدد الركاب
202,000

عدد الكيلومترات المقطوعة
5,979,000

أبرز اإلنجازات

التوسع في الخدمة المميزة بزيادة رحالتها وجدولتها بما يتناسب مع رغبات العمالء.

التطوير الشامل للخدمة لتقديمها بشكل حديث ورؤية مختلفة بأحدث الحافالت.

البحرين

ينبع الصناعية

المدينة المنورة

جدة
مكة المكرمة

الرياض

الخبر

مشروبات
انترنتساخنة وجبة

منافذصحفخفيفة
شحن رحالت مباشرة
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ثانيا: الخدمات المتخصصة

1- خدمات التأجير
تقــدم الخدمــة لمنظمــي البرامــج الخاصــة ونقــل المعتمريــن والحجــاج فــي كل مــن مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة 
والتأجيــر للرحــالت الخاصــة وللمناطــق الســياحية واألثريــة داخــل المــدن وبيــن المــدن ونظــام التأجيــر القصيــر بنظــام اليــوم 

أو الساعة.

تصميم حسب
طــلـب الـعميل

التأجير للجوالت 
السياحية ورحالت 

المدارس والجامعات

الـتـأجـــير 
بنظـــــام
الســاعـة

الـتـأجـــير 
بنظـــــام 
اليــــــوم

التأجير 
للتوصيالت
بين المدن

التأجير في 
مــــــوســـم 
الــعــمـــــــرة

التأجير في 
مــــــوســـم 
الـــــــــــــــــحج

أبرز اإلنجازات

استقطاب عمالء جدد من خالل عمل عروض ترويجية لخدمات الشركة.
المشاركة في اليوم الوطني كناقل رسمي.

المشاركة في المواسم السياحية ( الرياض، جدة، الدرعية)

أبرز اإلنجازات

زيادة في خدمة الصلوات خالل موسم الحج عن العام السابق بنسبة (2.5%).

المحافظة على العمالء الدائمين خالل موسم العمرة رغم شدة المنافسة. 

أبرز اإلنجازات

للمشــاعر  التأجيــر  خدمــات  فــي  التوســع 
بنسبة (20%).

3- خدمات التأجير نقل المصلين

هــي خدمــة نقــل المصليــن (المعتمريــن والحجــاج) مــن مقــر إقامتهــم داخــل أحيــاء مكــة المكرمــة وإلــى المســجد الحــرام 
والعودة على مدار الساعة. 

2- خدمات التأجير للمشاعر المقدسة 
هــي خدمــة نقــل الحجــاج إلــى مناطــق الحــج بمكــة 
المكرمــة حيــث تقــوم الشــركة بــدور هــام ومؤثــر 
فــي نشــاطات نقــل الحجــاج فــي جميــع مراحلهــا 
مناســكهم  أداء  وتيســير  انتقاالتهــم  لتســهيل 
 - (منــى  المقدســة  المشــاعر  إلــى  للتصعيــد 

عرفات - مزدلفة).

أبرز اإلنجازات

التعاقد لخدمات نقل السياح من البواخر السياحية في مملكة البحرين.

فتح أسواق جديدة في الدول المجاورة.

4- خدمات التأجير للنقل الدولي 

ــزوار برحــالت خاصــة إلــى دول الجــوار التــي تصلهــا خدمــات  ــر الحافــالت لنقــل الحجــاج والمعتمريــن و ال هــي خدمــة تأجي
الشركة من خالل مكاتب مبيعاتنا ووكالء الشركة و مكاتب سياحية.

التأجير في 
للــــنـــــقــــل
الـــــــــترددي

الــعــمــــــــرة 
والــــمزارات 
الــــدولــــــية

نـــقــــــــــــــــل
الحجــــــــــــــاج

الــنــقـل من 
داخل الدول 
المجــــــــاورة

أبرز اإلنجازات

تشغيل خدمة نقل الفرادى حصريًا للشركة على مستوى المدن الثالثة (مكة - المدينة - جدة).

المشــاركة فــي تشــغيل خدمــة حافــالت (VIP) مــن مطــار الملــك عبدالعزيــز الدولــي بجــدة إلــى مكــة المكرمــة والمدينــة 
المنورة.

5- النقابة العامة للسيارات 

هــي خدمــة نقــل الحجــاج لتســهيل انتقاالتهــم وتيســير أداء مناســكهم وقــد اســتطاعت ســابتكو مــن خــالل عضويتهــا فــي 
النقابــة العامــة للســيارات المشــاركة المثلــى فــي عمليــات نقــل الحجــاج مــن المطــارات والتنقــل بيــن (جــدة - مكــة المكرمــة 

- المدينة المنورة) وبين المشاعر المقدسة.

التأجير للدورة بين (جدة - مكة 
المكرمـــة -المدينـــة المنورة) 

قبل وبعد أيام التصعيد
التأجير خالل أيـــام التصعيد 

والنسك
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ثانيا: الخدمات المتخصصة

1- خدمات التأجير
تقــدم الخدمــة لمنظمــي البرامــج الخاصــة ونقــل المعتمريــن والحجــاج فــي كل مــن مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة 
والتأجيــر للرحــالت الخاصــة وللمناطــق الســياحية واألثريــة داخــل المــدن وبيــن المــدن ونظــام التأجيــر القصيــر بنظــام اليــوم 

أو الساعة.

تصميم حسب
طــلـب الـعميل

التأجير للجوالت 
السياحية ورحالت 

المدارس والجامعات

الـتـأجـــير 
بنظـــــام
الســاعـة

الـتـأجـــير 
بنظـــــام 
اليــــــوم

التأجير 
للتوصيالت
بين المدن

التأجير في 
مــــــوســـم 
الــعــمـــــــرة

التأجير في 
مــــــوســـم 
الـــــــــــــــــحج

أبرز اإلنجازات

استقطاب عمالء جدد من خالل عمل عروض ترويجية لخدمات الشركة.
المشاركة في اليوم الوطني كناقل رسمي.

المشاركة في المواسم السياحية ( الرياض، جدة، الدرعية)

أبرز اإلنجازات

زيادة في خدمة الصلوات خالل موسم الحج عن العام السابق بنسبة (2.5%).

المحافظة على العمالء الدائمين خالل موسم العمرة رغم شدة المنافسة. 

أبرز اإلنجازات

للمشــاعر  التأجيــر  خدمــات  فــي  التوســع 
بنسبة (20%).

3- خدمات التأجير نقل المصلين

هــي خدمــة نقــل المصليــن (المعتمريــن والحجــاج) مــن مقــر إقامتهــم داخــل أحيــاء مكــة المكرمــة وإلــى المســجد الحــرام 
والعودة على مدار الساعة. 

2- خدمات التأجير للمشاعر المقدسة 
هــي خدمــة نقــل الحجــاج إلــى مناطــق الحــج بمكــة 
المكرمــة حيــث تقــوم الشــركة بــدور هــام ومؤثــر 
فــي نشــاطات نقــل الحجــاج فــي جميــع مراحلهــا 
مناســكهم  أداء  وتيســير  انتقاالتهــم  لتســهيل 
 - (منــى  المقدســة  المشــاعر  إلــى  للتصعيــد 

عرفات - مزدلفة).

أبرز اإلنجازات

التعاقد لخدمات نقل السياح من البواخر السياحية في مملكة البحرين.

فتح أسواق جديدة في الدول المجاورة.

4- خدمات التأجير للنقل الدولي 

ــزوار برحــالت خاصــة إلــى دول الجــوار التــي تصلهــا خدمــات  ــر الحافــالت لنقــل الحجــاج والمعتمريــن و ال هــي خدمــة تأجي
الشركة من خالل مكاتب مبيعاتنا ووكالء الشركة و مكاتب سياحية.

التأجير في 
للــــنـــــقــــل
الـــــــــترددي

الــعــمــــــــرة 
والــــمزارات 
الــــدولــــــية

نـــقــــــــــــــــل
الحجــــــــــــــاج

الــنــقـل من 
داخل الدول 
المجــــــــاورة

أبرز اإلنجازات

تشغيل خدمة نقل الفرادى حصريًا للشركة على مستوى المدن الثالثة (مكة - المدينة - جدة).

المشــاركة فــي تشــغيل خدمــة حافــالت (VIP) مــن مطــار الملــك عبدالعزيــز الدولــي بجــدة إلــى مكــة المكرمــة والمدينــة 
المنورة.

5- النقابة العامة للسيارات 

هــي خدمــة نقــل الحجــاج لتســهيل انتقاالتهــم وتيســير أداء مناســكهم وقــد اســتطاعت ســابتكو مــن خــالل عضويتهــا فــي 
النقابــة العامــة للســيارات المشــاركة المثلــى فــي عمليــات نقــل الحجــاج مــن المطــارات والتنقــل بيــن (جــدة - مكــة المكرمــة 

- المدينة المنورة) وبين المشاعر المقدسة.

التأجير للدورة بين (جدة - مكة 
المكرمـــة -المدينـــة المنورة) 

قبل وبعد أيام التصعيد
التأجير خالل أيـــام التصعيد 

والنسك
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6- العقود المستمرة   
والمــدارس  والمؤسســات  الشــركات  مــن  عــدة شــرائح  رغبــات  لتحقيــق  تعاقــدات ســنوية  نقــل وفــق  هــي خدمــات 

والجامعات وتبرز أهمية هذه الخدمة في تسهيل عملية التنقل بكل يسر وسهولة.

7- خدمات المعتمرين
هي خدمة متكاملة تشمل النقل واإلقامة واإلعاشة.

أبرز اإلنجازات

توقيع عقد لشركة أرامكو إلدارة التوزيع لنقل الموظفين من الدمام إلى الجبيل.

توقيع عقد عمل مع جامعة نجران لنقل الطالب .

توقيع عقد نقل منسوبي شركة الخطوط السعودية للتموين.

أبرز اإلنجازات

التعاقد مع أكبر وكالء العمرة في أوروبا وروسيا لفتح أسواق جديدة.

النقل المدرسينقل الموظفين
والجامعي 
والمتدربين

النقل للعقود
المتكاملة

الخدمات

الخدمات

عمالؤنا

8 - خدمات الليموزين 
تقديــم خدمــة الليموزيــن الفاخــر بســائق بأعلــى مســتويات الراحــة والرفاهيــة واألمــان بأســطول متنــوع مــن الســيارات 

الفاخرة والعائلية واإلقتصادية من خالل عقود طويلة األجل.
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ثالثًا: التحول الرقمي
هــي إحــدى مبــادرات ســابتكو فــي التنقــل الذكــي لمواكبــة رؤيــة 2030 لرفــع مســتوى جــودة الحيــاة ونمــط العيــش وذلــك 

لتقديم الخدمات الرقمية في المملكة.

1- خدمة المركبات ذاتية القيادة

2- خدمة التنقل التشاركي الذكي (ركاب)

أبرز اإلنجازات

تشغيل أول مركبة ذاتية القيادة بالمملكة وذلك بالتعاون مع جامعة الملك عبداللة للعلوم والتقنية (كاوست)

أبرز اإلنجازات

بــدء تجارب التنقل التشاركي في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) .

هــي خدمــة مبتكــرة للتنقــل داخــل المــدن بمفهــوم تشــاركي جديــد ومتطــور عبــر مركبــات مجهــزة بأحــدث تقنيــات الراحــة 
واألمــان، ُتقــدم خدمــة ركاب ســيارة تحــت الطلــب تصلــك متــى مــا أردت وتنقلــك أينمــا رغبــت عــن طريــق تطبيــق ذكــي 

يعمل على تنسيق الرحالت وجدولتها بشكل منتظم .
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الموارد البشريةالشؤون الفنية

عـــدد الــــورش بـجـمـــيـــع أنـــواعــــها

عمليات الصيانة

عـــدد الـــورش الـمـتـنـقـلــة

المستودعاتالتخطيط والدراسات 

مناطق عملياتورش مركزيةمناطق كبرى

629

ونشورشة صغيرةورشة كبيرة

6420
فني

950 12

أبرز اإلنجازات

تدعيــم أســطول الشــركة بأكثــر مــن 250 حافلــة 
خــالل العــام 2019م بأحــدث المواصفــات الفنيــة 
ــة  ووفــق متطلبــات التشــغيل و متطلبــات النقاب

العامة للسيارات.

بنســبة  التشــغيلي  األســطول  جاهزيــة  زيــادة 
تجاوزت 96%.

خفض أعطال الطريق بنسبة تجاوزت 8%.

مشروع التحكم اآللي للوقود.

تقــوم المــوارد البشــرية بتحديــد حجــم ونوعيــة المــوارد الالزمــة لإليفــاء بمتطلبــات الشــركة مــن العنصــر البشــري مــن خــالل 
التركيز على االستخدام األمثل للموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين وإنتاجيتهم.

توزيع العمالة حسب الــفــئــات الــوظـــيـفـيـــة

490
تشغيلي

5,381
اإلجمالي

545
إداري

3,616
سائق

730
فــــني

20.07%
نسبة السعودة
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اإلنتاج المرئي

الفعاليات

مشاركة سابتكو في مؤتمر االتحاد العالمي للمواصالت العامة في ستوكهولم

مشاركات سابتكو في المعارض والملتقيات الداخلية والدولية

التغطية اإلعالمية لخدمات سابتكو لموسم الحج

زيارة طالب المدارس

فيديو خدمات النقل الترددي
لزوار مهرجان الجنادرية ٣٣

مقاطع تعريفية
ألسطول سابتكو
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اإلنتاج المرئي

الفعاليات

مشاركة سابتكو في مؤتمر االتحاد العالمي للمواصالت العامة في ستوكهولم
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زيارة طالب المدارس

فيديو خدمات النقل الترددي
لزوار مهرجان الجنادرية ٣٣

مقاطع تعريفية
ألسطول سابتكو
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خدمات النقل التعليمية 
(النقــل  المدرســي  النقــل  تشــغيل وتنفيــذ خدمــات 
وإلــى  مــن  بالحافــالت)  والطالبــات  للطــالب  اآلمــن 
المــدراس وفــق شــروط ومواصفــات شــركة تطويــر 

لخدمات النقل التعليمي.

مناطق التغطية

الشركة السعودية االمارتية للنقل المتكامل (سيتكو)

أبرز اإلنجازات

فوز الشركة بعقود نقل طالب وطالبات منطقة الرياض ومحافظتها بعدد اجمالي ( 122,055) طالب/طالبة.

فوز الشركة بعقود ونقل طالب وطالبات منطقة تبوك بعدد إجمالي ( 47,413) طالب/طالبة.

فوز الشركة بعقود نقل طالب وطالبات المدينة المنورة بعدد إجمالي ( 28,736 ) طالب/طالبة. 

حافلة مملوكة للشركة
2,757

تيماء

العال
المدينة المنورة

خيبر

شقراء
الغاط

الزلفي

الرياض

أملج
بــــدر

القويعية
الدوادمي

عفيف

تبوك
حقل

الوجه
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شــركة ذات مســؤولية محدودة مملوكة لســباتكو (80 %) وشــركة RATP Dev بنســبة (20 %) تم تأسيســها لتتولى تنفيذ 
ــز  ــد العزي ــك عب ــاض ضمــن مشــروع المل ــة الري ــة شــبكة الحافــالت بمدين ــد وتشــغيل وأدارة وصيان ــد المشــروع توري عق

للنقل العام بمدينة الرياض (مترو - حافالت)

 PTC شركة المواصالت العامة

حافلة مملوكة للشركة

842مناطق التغطية داخل مدينة الرياض

أبرز اإلنجازات

إكتمال بنسبة %100 لمرحلة البناء والتجهيز لمركز المبيت وصيانة الحفالت في غرب الرياض وبنسبة %85 لمركز المبيت 
والصيانة بشرق الرياض. جدير بالذكر ان الطاقة اإلستيعابية لكل المركزين تتجاوز 900 حافلة و2,500 سائق وفني.

إستقطاب وتدريب وتأهيل أكثر من 950 سائق وفني وأكثر من 150 مشغل وإداري.

توريد أكثر من 460 حافلة تمثل كامل أسطول المرحلة األولى و%50 من أسطول المرحلة الثانية.

2
مسارات نقل سريع BRTمركزين للمبيت والصيانة وإسكان العاملين

4,500
مــوظــف

4

1,000
حافلة

100
خــط

120
مليون راكب

2020
انطالقة المشروع

الوصول
الشامل
لــــــذوي 
اإلعاقة
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تشــغيل وصيانــة مشــروع قطــار الريــاض للمســارين األول والثانــي مــن المســارات الســتة لمشــروع قطــار الريــاض التابــع 
للهيئة الملكية لمدينة الرياض بشركة RATP dev الفرنسية بنسبة %80 وشركة سابتكو العام بنسبة 20% ٫

أبرز اإلنجازات

   تأسيس مقر تشغيلي لشركة مترو العاصمة ومقر تدريب لتنفيذ الدورات التأهيلية.

.(RATP Dev ) البدء في استقطاب كبار المهندسيين والفنيين من شركة   

   نسبة اإلنجاز من مرحلة التوظيف وإستقطاب القوى العاملة ذات الخبرات 26,19%.

شركة مترو العاصمة ( كامكو)

40
محطات للمسار 2+1

مشروع قطار الرياض في نقاط

2
عدد المسارات

2,500

الموظفين

12
مدة المشروع

عام

موظفًا

مركزين للمسار األول
ومركز للمسار الثاني

المحطات

3
عدد العرباتمراكز المبيت

عربة للمسار 4 41
عربة للمسار 2 26

C A P I T A L  M E T R O  C O M P A N Y
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تشــغيل وصيانــة مشــروع قطــار الريــاض للمســارين األول والثانــي مــن المســارات الســتة لمشــروع قطــار الريــاض التابــع 
للهيئة الملكية لمدينة الرياض بشركة RATP dev الفرنسية بنسبة %80 وشركة سابتكو العام بنسبة 20% ٫

أبرز اإلنجازات

   تأسيس مقر تشغيلي لشركة مترو العاصمة ومقر تدريب لتنفيذ الدورات التأهيلية.

.(RATP Dev ) البدء في استقطاب كبار المهندسيين والفنيين من شركة   

   نسبة اإلنجاز من مرحلة التوظيف وإستقطاب القوى العاملة ذات الخبرات 26,19%.
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موظفًا

مركزين للمسار األول
ومركز للمسار الثاني

المحطات
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عدد العرباتمراكز المبيت

عربة للمسار 4 41
عربة للمسار 2 26

C A P I T A L  M E T R O  C O M P A N Y
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بيان مقارن بقائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر للسنوات الخمس األخيرة )بآالف الرياالت السعودية(

2015م2016م2017م2018 م2019 مالبيان

الموجودات المتداولة

338,438241,848574,285667,287833,485نقدية وشبه نقدية

35,58747,09152,49750,11926,552مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة - الجزء  المتداول

-101,492---استثمارات في عقود مرابحة

446,730474,664289,200225,982147,436مدينون ومبالغ مدفوعة مقدمًا

30,75241,84748,21349,88553,511مخزون قطع الغيار

---14,000-موجودات محتفظ بها للبيع

851,507819,450964,1951,094,7651,060,984إجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة

124,119----استثمارات 

-138,352114,63671,85528,541استثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك

استثمارات في أدوات حقوق الملكية المخصصة قيمتها العادلة 
-90,10177,869117,729114,552من خالل الدخل الشامل األخر

67,14527,93920,04021,83330,000مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة - الجزء غير المتداول

1,257,3771,352,0131,395,9011,198,7971,388,288ممتلكات وآالت ومعدات

-345,95563,27724,06018,059موجودات غير ملموسة

-307,122307,122307,122307,122استثمارات عقارية

17,656----مصاريف مؤجلة

---1,032,945338,164ذمم مدينة غير مفوترة جزء غير متداول

-5,3066,9427,7608,578موجودات غير متداولة أخرى

3,244,3032,287,9621,944,4671,697,4821,560,063إجمالي الموجودات غير المتداولة

4,095,8103,107,4122,908,6622,792,2472,621,047إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات المتداولة

385,175356,044183,041186,804255,847دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

----1,779إلتزامات عقود اإليجار الجزء المتداول

423,390230,701186,574109,39269,415قرض مرابحة - الجزء المتداول

48,90138,89710,085016,544دفعة مقدمة من عميل - الجزء المتداول

89,57691,58890,28788,28785,317توزيعات أرباح مستحقة

-16,85214,00812,58912,247إيرادات مؤجلة - الجزء المتداول

-12,11813,4484,87924,915مبالغ مستحقة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة لشركة تابعة

29,44719,42917,55517,29537,990مخصص الزكاة والضريبة

1,007,238764,115505,010438,940465,113إجمالي المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة

336,663164,749171,575137,98150,161قرض مرابحة - الجزء الغير متداول

137,516157,488152,417145,385127,767التزام المنافع المحددة للموظفين
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مالحظة: البيانات متضمنة نتائج الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها )شركة المواصالت العامة(.

مالحظة: البيانات متضمنة نتائج الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها )شركة المواصالت العامة(.

2015م2016م2017م2018 م2019 مالبيان

----8,529التزامات عقود اإليجار - الجزء الغير متداول 

6,6397,6825,0244,701971إيرادات مؤجلة - الجزء غير المتداول

959,078420,609449,421459,506454,796دفعة مقدمة من عميل - الجزء غير المتداول

1,448,425750,528778,437747,573633,695إجمالي المطلوبات غير المتداولة

2,455,6631,514,6431,283,4471,186,5131,098,808إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية

1,250,0001,250,0001,250,0001,250,0001,250,000رأس المال

183,471179,939177,897170,006157,248احتياطي نظامي

42,73042,73042,73042,73036,351احتياطي اتفاقي

163,801130,562176,048170,462117,075األرباح المبقاة

)38,354()30,159()26,982()18,502()6,495(احتياطي إعادة تقويم االستثمارات

1,633,5071,584,7291,619,6931,603,0391,522,320إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

)81(6,6408,0405,5222,695حقوق الملكية غير المسيطرة

4,095,8103,107,4122,908,6622,792,2472,621,047إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

بيان مقارن بقائمة الدخل كما في ٣١ ديسمبر للسنوات الخمس األخيرة )بآالف الرياالت السعودية(

2015م2016م2017م2018 م2019البيان

1,711,8911,455,4531,127,5301,151,6411,102,309اإليرادات

1,484,3521,283,520955,998910,792871,222تكلفة اإليرادات

227,539171,933171,532240,849231,087إجمالي الربح

يخصم مصاريف األعمال الرئيسية

131,842117,774100,92599,74987,146مصاريف إدارية

47,04833,57032,25843,54145,045مصاريف بيع وتوزيع

---27,478-انخفاض في قيمة الموجودات المحتفظ بها للبيع

178,890178,822133,183143,290132,191إجمالي مصاريف األعمال الرئيسية

38,34997,55998,896)6,889(48,649صافي ربح النشاط الرئيسي

36,74620,22819,1468,2066,836تكاليف تمويل

)7,459(--)8,295(1,728حصة الشركة في أرباح الشركة الزميلة

18,74142,78143,31415,21511,419حصة الشركة في أرباح مشروع مشترك

17,31424,68622,12023,69929,895إيرادات أخرى

118,807---أرباح نزع ملكية أرض

-1,4653,6739,27315,209دخل تمويل

51,15135,72893,910143,476244,722صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

17,22712,79512,17312,57433,860الزكاة الشرعية وضريبة الدخل

33,92422,93381,737130,902210,862صافي ربح العام 
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