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مجلس اإلدارة للعام 20١8م

معالي المهندس / خالد بن صالح بن محمد المديفر
نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشئون التعدين

رئيس مجلس اإلدارة

من تاريخ 2018/11/19م

سعادة الدكتور/ عبدالوهاب بن سعيد بن محمد
أبو داهش القحطاني
عضو مجلس االدارة

سعادة األستاذ / عبداهلل بن علي بن محمد عقيل العقيل
المستشار والمشرف العام لمكتب وزير التجارة واالستثمار

نائب رئيس مجلس االدارة

سعادة األستاذ / محمد بن سليمان بن سلطان العنقري
عضو مجلس االدارة

سعادة اللواء / محمد بن عبداهلل بن سالم البسامي
مدير اإلدارة العامة للمرور

عضو مجلس االدارة

سعادة األستاذ / صالح بن عبدالرحمن بن صالح الفضل
عضو مجلس االدارة

سعادة األستاذ / سليمان بن عبداهلل بن سليمان التويجري
مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية

عضو مجلس االدارة

حتى تاريخ 2018/03/17م

سعادة المهندس / خالد بن عبداهلل بن حمد الحقيل
العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي

معالي المهندس / سعد بن عبدالعزيز بن ناصر الخلب
نائب وزير النقل

رئيس مجلس اإلدارة

من تاريخ 2018/03/18م وحتى تاريخ 2018/06/01م

سعادة األستاذ / عبدالعزيز بن سعد بن حجر الغامدي
عضو مجلس االدارة

سعادة المهندس / هذلول بن حسين بن صالح  الهذلول
وكيل وزارة النقل للتخطيط االستراتيجي للنقل

رئيس مجلس اإلدارة

حتى تاريخ 2018/03/17م

سعادة األستاذ / عالء بن عبداهلل بن عبدالرحمن الفدي
مستشار تنفيذي للتخطيط المالي والميزانية بوزارة المالية

من تاريخ 2018/03/18م
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

يسعدني أن أرحب بكم أصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة أن أقدم لكم التقرير السنوي للسنة 
المنتهية في ٣١ ديسمبر 20١8م والذي يسلط الضوء على أداء وأبرز إنجازات الشركة ونتائجها المالية الموحدة وتقرير 

مراقب الحسابات عن العام المالي 20١8م.

األخوة الكرام.. بحمد اهلل وتوفيقه واستمرارًا لخطط وأنشطة الشركة التشغيلية عززت »سابتكو« من حضورها خالل 
العام المالي 20١8م رغم ما شهده العالم من أحداث متسارعة وتحوالت في األوضاع االقتصادية العالمية والتي يمثل قطاع 
النقل العام أحد أهم مرتكزاتها األساسية وتأثرًا بها واستطاعت الشركة - بتوفيق من اهلل - مواجهة تلك التحديات 

وتحقيق العديد من األهداف، حيث شهد عام 20١8م عددًا من اإلنجازات واألعمال لعل من أبرزها:
- تقديم خدمة النقل العام البديلة للخدمة المقدمة من الحافالت األهلية )خط البلدة( في مدينتي الرياض و جدة مما 

أسهم في توفير التنقل اآلمن بحافالت حديثة والتقليل من االزدحام المروري بصفة عامة.
- تطوير الخدمة المميزة وتدعيمها بعدد )50( حافلة طراز مرسيدس ترافيقو فاخرة تمثل الجيل األحدث واألكثر تطورًا

وبمميزات جديدة وأنظمة ترفيهية تتناسب مع جميع الفئات واألعمار.
- إطالق خدمة العمرة الشاملة للقادمين من الخارج بعد أن حصلت الشركة  على ترخيص مزاولة هذا النشاط من مقام

وزارة الحج والعمرة.
- فوز شركة مترو العاصمة )احدى الشركات التابعة لسابتكو بالتحالف مع شركة RATP Dev الفرنسية( بعقد تشغيل

وصيانة مسارين لقطار الرياض في إطار مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بالرياض.
- فوز شركة سيتكو )إحدى الشركات التابعة لسابتكو بالتحالف مع شركة مواصالت االمارات( بعقدي تنفيذ وتشغيل 
خدمات النقل المدرسي بالمنطقة الشرقية وتبوك لتضاف إلى العقود السابقة القائمة وتعزيز دور الشركة بالتوسع 

واإلنتشار بنسبة تقارب )١٧٪( من الحصة السوقية.
األخوة المساهمين الكرام على الرغم مما تحقق من أهداف خالل العام 20١8م إال أن األوضاع االقتصادية التي شهدتها 
المنطقة وتأثيرها على خدمات النقل بشكل عام انعكست على األداء المالي للشركة وزيادة المنافسة التي أصبح يشكلها 
 )١,٤5٦( 20١8م مبلغ  عام  التشغيلية خالل  اإليرادات  بلغت  المتعددة، حيث  بين شركاته  والمنافسة  االقتصادي  الطيران 

مليون ريال، بلغت األرباح الصافية لعام 20١8م مبلغ )22,9٣( مليون ريال.

اإلخوة المساهمين الكرام.. تعمل الشركة على خطط استراتيجية محددة األهداف وذات أبعاد اقتصادية ستسهم في تقليل 
أثر المنافسة في جميع األنشطة ال سيما وأن المملكة تشهد ازدهارًا ونموًا متواصاًل في قطاع النقل العام، باإلضافة إلى 
العمل على تحقيق نتائج إيجابية تنسجم مع تطلعات المساهمين، ولعل أبرز تلك الخطط تنفيذ عدد من المشروعات 
والمبادرات التي ستكون لها بمشيئة اهلل نتائج ايجابية منها تنفيذ برامج التحول االستراتيجي للشركة ووضع الهيكلة 
والخطط والمبادرات لتقليص المصروفات العامة وتطوير األعمال في الوحدات التشغيلية وبما يمكنها من تحقيق أهدافها 

التشغيلية واالستثمارية على الوجه المنشود في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها في المرحلة الحالية والقادمة.

وفي الختام.. ال يسعنا إال أن نتقدم باسم أعضاء مجلس اإلدارة ومنسوبي الشركة ومساهميها بجزيل الشكر والعرفان 
األمير الملكي  السمو  األمين صاحب  عبدالعزيز وسمو ولي عهده  بن  الملك سلمان  الشريفين  الحرمين  لمقام خادم 

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما اهلل - على ما تحظى به الشركة من دعم غير محدود في مسيرة امتدت ألكثر 
من أربعة عقود، وجزيل الشكر والتقدير لمساهمي الشركة وعمالئها على ثقتهم مؤكدين حرصنا على بذل المزيد 
من الجهود والعطاء لتحقيق التطلعات والشكر لزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة وجميع منسوبي الشركة على جهودهم 

المباركة.
 

وأسال اهلل التوفيق والسداد،

                                                                                                                            رئيس مجلس اإلدارة





تقرير مجلس اإلدارة للسادة مساهمي 
الشركة السعودية للنقل الجماعي
عن السنة المنتهية في 20١8/١2/٣١م 
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أواًل: ما ُطبق من أحكام هذه الالئحة وما لم ُيطبَّق وأسباب ذلك: 
أعدت الشركة الئحة حوكمة خاصة بها تم إقرارها من الجمعية العامة العادية للمساهمين الثانية والثالثين )الثانية( 
التعديالت  المنعقدة بتاريخ ١٤٣2/0٤/29هـ الموافق 20١١/0٤/0٣م وقد تم تعديل الئحة حوكمة الشركة وتم إقرار 
الجمعية  واجتماع  20١٧/١2/0٤م   بتاريخ  والثالثين  التاسعة  الشركة  لمساهمي  العادية  العامة  الجمعية  اجتماع  في 
األحكام  بتطبيق جميع  الشركة  20١8/١2/١2م. وتلتزم  بتاريخ  الحادية واألربعين  الشركة  العادية لمساهمي  العامة 
الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 8-١٦-20١٧ وتاريخ 
١٤٣8/05/١٦هـ الموافق 20١٧/02/١٣م بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ١٤٣٧/0١/28هـ 

المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٣-٤5-20١8 وتاريخ ١٤٣9/8/٧هـ الموافق 20١8/٤/2٣م.

ثانيًا: أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة 
ومؤهالتهم وخبراتهم.

أ(جدول يوضح أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم في 20١8/١2/٣١م

الخبرات والمؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةاسم العضوم

١
المهندس/ هذلول 

بن حسين  بن صالح 
الهذلول *

وكيل وزارة 
النقل للتخطيط 

االستراتيجي للنقل - 
رئيس مجلس اإلدارة

مهندس مستشار 
تخطيط - وزارة 

النقل

بكالوريوس هندسة مدنية )جامعة وسكانسن ( ١)
الواليات المتحدة ١98٣م(.

ماجستير هندسة مدنية )جامعة الملك سعود ١99١م(.( 2)
تدرج بوزارة النقل من وظيفة مهندس مدني ( ٣)

إلى أن وصل إلى وظيفة وكيل وزارة النقل 
للتخطيط االستراتيجي للنقل.

2
المهندس/ سعد بن 

عبدالعزيز بن ناصر 
الخلب  **

رئيس الهيئة العامة 
للموانئ السعودية - 
رئيس مجلس اإلدارة

بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من 	 نائب وزير النقل
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

المهندس خالد بن صالح ٣
بن محمد المديفر ***

نائب وزير الطاقة 
والصناعة والثروة 
المعدنية لشئون 
التعدين  - رئيس 

مجلس اإلدارة

رئيس شركة 
التعدين العربية 

السعودية )معادن( 
وكبير المدراء 

التنفيذيين

بكالوريوس هندسة مدنية جامعة الملك فهد ( ١)
للبترول والمعادن.

ماجستير هندسة مدنية جامعة الملك فهد )2( 
للبترول والمعادن.

دبلوم الدراسات العليا في األعمال التجارية )٣( 
العالمية من جامعة اكسفورد.

تدرج بالوظائف في القطاعات الصناعية )٤( 
إلى أن وصل لوظيفة نائب وزير الطاقة 

والصناعة والثروة المعدنية لشئون التعدين.

األستاذ/ عبداهلل بن علي ٤
بن محمد عقيل العقيل

المستشار والمشرف 
العام لمكتب وزير 

التجارة  واالستثمار  
بوزارة التجارة 

واالستثمار

وكيل الوزارة 
للتجارة الداخلية 
- وزارة التجارة 

والصناعة

بكالوريوس إدارة جامعة الملك سعود ١٤02هـ.)١( 
تدرج في الوظائف بوزارة التجارة واالستثمار ( 2)

إلى أن وصل إلى وظيفته الحالية.

تقرير مجلس اإلدارة للسادة مساهمي الشركة السعودية 
للنقل الجماعي عن السنة المنتهية في 20١8/١2/٣١م
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الخبرات والمؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةاسم العضوم

اللواء/محمد بن عبداهلل 5
بن سالم البسامي  

مدير اإلدارة العامة 
للمرور 

مدير اإلدارة العامة 
لشئون الحج والعمرة 

بوزارة الداخلية

بكالوريوس علوم أمنية كلية الملك فهد )١( 
األمنية ١٤08هـ .

تدرج في الوظائف بوزارة الداخلية إلى أن )2( 
وصل لوظيفة مدير اإلدارة العامة للمرور.

٦
األستاذ/ سليمان بن 
عبداهلل بن سليمان 

التويجري ****

مساعد مدير عام 
مصلحة الجمارك 
للشؤون الجمركية

مدير عام جمرك 
مطار الملك خالد 

الدولي

ليسانس شريعة )جامعة اإلمام محمد بن ( ١)
سعود ١٤0٣هـ(.

ماجستير إدارة عامة )جامعة أركنساس )2( 
أمريكا ١٤١2هـ(.

تدرج في  وظائف مصلحة الجمارك إلى أن )٣( 
وصل إلى وظيفته الحالية.

٧
األستاذ/ عالء بن عبداهلل 
بن عبدالرحمن الفدي 

*****

مستشار تنفيذي 
للتخطيط المالي 

والميزانية - وزارة 
المالية

المدير المالي - هيئة 
االتصاالت وتقنية 

المعلومات

بكالوريوس في العلوم اإلدارية في )١( 
المحاسبة، جامعة الملك سعود.

درجة الماجستير في العلوم المالية التطبيقية، ( 2)
جامعة نيوكاسل - أستراليا 2009م.

تدرج في الوظائف بوزارة المالية إلى أن )٣( 
وصل لوظيفة مستشار تنفيذي للتخطيط 

المالي والميزانية.

األستاذ/عبدالعزيز بن 8
مستشار بوزارة أعمال خاصة سعد بن حجر الغامدي

المالية
ليسانس شريعة ١٣9٧هـ( ١)
لديه خبرات كبيرة في الشؤون الجمركية والمالية. ( 2)

9
الدكتور/ عبدالوهاب 
بن سعيد بن محمد 
أبوداهش القحطاني 

الرئيس التنفيذي 
شركة والية 

لالستثمار

مدير عام المحاسبة 
واالستثمار - 

مجموعة شركات بن 
جار اهلل الرياض

بكالوريوس علوم سياسية جامعة الملك ( ١)
سعود ١985م.

برنامج هارفاد للرؤساء التنفيذيين - برنامج ( 2)
تمويل برامج التخصيص في الدول الناشئة ١989م.

دكتوراه اقتصاد وتمويل التجارة الدولية ( ٣)
)الجامعة األمريكية كلية االقتصاد( أمريكا ١998م.

١0
األستاذ / محمد بن 
سليمان بن سلطان 

العنقري

موظف في القطاع 
الخاص

موظف في القطاع 
الخاص

دبلوم حاسب آلي برمجة سنة ١992م.( ١)
بكالوريوس اقتصاد سنة ١995م.( 2)
بكالوريوس إعالم سنة 20١0م.( ٣)
لديه خبرات واسعة في مجال إدارة المشاريع ( ٤)

الخاصة وتحليل واستشارات بالسوق المالية 
والتحليل االقتصادي.

١١
األستاذ/صالح بن 

عبدالرحمن بن صالح 
الفضل 

المدير المالي 
لشركة هرفي 

نائب رئيس كبير 
المدراء الماليين - 
شركة الراجحي 

المالية 

بكالوريوس إدارة أعمال جامعة الملك سعود 200٦م.( ١)
ماجستير في العلوم المالية جامعة الينوي ( 2)

الواليات المتحدة األمريكية 2009م.
ماجستير في العلوم المحاسبية جامعة الينوي ( ٣)

الواليات المتحدة األمريكية 20١0م.
الزمالة األمريكية للمحاسبين – سنة 20١0م.( ٤)
الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين سنة 20١٦م.( 5)
تدرج في الوظائف من مفتش بنكي بمؤسسة ( ٦)

النقد العربي السعودي إلى أن وصل إلى 
وظيفته الحالية.

المهندس/ خالد بن ١2
عبداهلل  بن حمد الحقيل 

العضو المنتدب 
 الرئيس التنفيذي 
للشركة السعودية 

للنقل الجماعي 

المدير العام  
للشركة السعودية 

للنقل الجماعي 

بكالوريوس هندسة مدنية	 
جامعة الملك سعود	 

* غادر مجلس اإلدارة بتاريخ ١٤٣9/0٦/29هـ الموافق 20١8/0٣/١٧م.
** انضم لمجلس اإلدارة بتاريخ ١٤٣9/0٧/0١هـ الموافق 20١8/0٣/١8م وغادر مجلس اإلدارة بتاريخ ١٤٣9/09/١٧هـ الموافق 20١8/0٦/0١م.

*** انضم لمجلس اإلدارة وتقلد منصب رئيس المجلس بتاريخ ١٤٤0/0٣/١١هـ الموافق 20١8/١١/١9م.
**** غادر مجلس اإلدارة بتاريخ ١٤٣9/0٦/29هـ الموافق 20١8/0٣/١٧م.

***** انضم لمجلس اإلدارة بتاريخ ١٤٣9/0٧/0١هـ الموافق 20١8/0٣/١8م.
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في  والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم  الحالية  اإلدارة ووظائفهم  لجان مجلس  أعضاء  أسماء  يوضح  ب( جدول 
20١8/١2/٣١م.

ب-١( لجنة المكافآت والترشيحات:

الخبرات والمؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةاسم العضوم

١
األستاذ / محمد بن 
سليمان بن سلطان 

العنقري 
موظف في القطاع الخاصموظف في القطاع الخاص

دبلوم حاسب آلي برمجة سنة ١992م.( ١)
بكالوريوس اقتصاد سنة ١995م.( 2)
بكالوريوس إعالم سنة 20١0م.( ٣)
لديه خبرات واسعة في مجال إدارة ( ٤)

المشاريع الخاصة وتحليل واستشارات 
بالسوق المالية والتحليل االقتصادي.

2
المهندس/ هذلول 

بن حسين  بن صالح 
الهذلول *

وكيل وزارة النقل 
للتخطيط االستراتيجي 

للنقل 

مهندس مستشار تخطيط 
- وزارة النقل

بكالوريوس هندسة مدنية )جامعة ( ١)
وسكانسن الواليات المتحدة ١98٣م(.

ماجستير هندسة مدنية )جامعة ( 2)
الملك سعود ١99١م(.

تدرج بوزارة النقل من وظيفة مهندس ( ٣)
مدني إلى أن وصل إلى وظيفة وكيل 

وزارة النقل للتخطيط االستراتيجي 
للنقل.

٣
المهندس/ سعد بن 

عبدالعزيز بن ناصر 
الخلب  **

رئيس الهيئة العامة 
نائب وزير النقلللموانئ السعودية

بكالوريوس في الهندسة الكهربائية 	 
من جامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن.

٤
األستاذ/ سليمان بن 
عبداهلل بن سليمان 

التويجري ***

مساعد مدير عام مصلحة 
الجمارك للشؤون 

الجمركية

مدير عام جمرك مطار 
الملك خالد الدولي

ليسانس شريعة )جامعة اإلمام محمد ( ١)
بن سعود ١٤0٣هـ(.

ماجستير إدارة عامة )جامعة ( 2)
أركنساس أمريكا ١٤١2هـ(.

تدرج في  وظائف مصلحة الجمارك ( ٣)
إلى أن وصل إلى وظيفته الحالية. 

5
األستاذ/ عبداهلل بن 

علي بن محمد عقيل 
العقيل

المستشار والمشرف العام 
لمكتب وزير التجارة  
واالستثمار  - وزارة 
التجارة واالستثمار

وكيل الوزارة للتجارة 
الداخلية - وزارة التجارة 

والصناعة

بكالوريوس إدارة جامعة الملك )١( 
سعود ١٤02هـ

تدرج في الوظائف بوزارة التجارة ( 2)
واالستثمار إلى أن وصل إلى وظيفته 

الحالية.

٦
اللواء/محمد بن 
عبداهلل بن سالم 

البسامي 
مدير اإلدارة العامة 

للمرور 

مدير اإلدارة العامة 
لشئون الحج والعمرة 

بوزارة الداخلية

بكالوريوس علوم أمنية كلية الملك ( ١)
فهد األمنية ١٤08هـ .

تدرج في الوظائف بوزارة الداخلية ( 2)
إلى أن وصل لوظيفة مدير اإلدارة 

العامة للمرور.

* غادر لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ ١٤٣9/0٦/29هـ الموافق 20١8/0٣/١٧م.
** انضم للجنة بتاريخ ١٤٣9/0٧/0١هـ الموافق 20١8/0٣/١8م وغادرها بتاريخ ١٤٣9/09/١٧هـ الموافق 20١8/0٦/0١م.

*** غادر لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ ١٤٣9/0٦/29هـ الموافق 20١8/0٣/١٧م.
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ب-2( لجنة المراجعة:

الخبرات والمؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةاسم العضوم

١
األستاذ/ عبدالعزيز 
بن سعد بن حجر 

الغامدي
مستشار بوزارة الماليةأعمال خاصة

ليسانس شريعة ١٣9٧هـ( ١)
لديه خبرات كبيرة في الشؤون ( 2)

الجمركية والمالية.

2
األستاذ/ عبداهلل بن 

علي بن محمد عقيل 
العقيل

المستشار والمشرف العام 
لمكتب وزير التجارة  
واالستثمار  - وزارة 
التجارة واالستثمار

وكيل الوزارة للتجارة 
الداخلية - وزارة التجارة 

والصناعة

بكالوريوس إدارة جامعة الملك سعود ( ١)
١٤02هـ

تدرج في الوظائف بوزارة التجارة )2( 
واالستثمار إلى أن وصل إلى وظيفته 

الحالية.

٣
األستاذ/ عالء 
بن عبداهلل بن 

عبدالرحمن الفدي

مستشار تنفيذي 
للتخطيط المالي 

والميزانية - وزارة 
المالية

المدير المالي - هيئة 
االتصاالت وتقنية 

المعلومات

بكالوريوس في العلوم اإلدارية في ( ١)
المحاسبة، جامعة الملك سعود.

درجة الماجستير في العلوم المالية )2( 
التطبيقية ، جامعة نيوكاسل - 

أستراليا 2009م.
تدرج في الوظائف بوزارة المالية إلى )٣( 

أن وصل لوظيفة مستشار تنفيذي 
للتخطيط المالي والميزانية.

٤
األستاذ /صالح بن 

عبدالرحمن بن صالح 
الفضل

المدير المالي لشركة 
هرفي

نائب رئيس كبير 
المدراء الماليين - شركة 

الراجحي المالية

بكالوريوس إدارة أعمال جامعة ( ١)
الملك سعود 200٦م.

ماجستير في العلوم المالية جامعة ( 2)
الينوي الواليات المتحدة األمريكية 

2009م.
ماجستير في العلوم المحاسبية جامعة ( ٣)

الينوي الواليات المتحدة األمريكية 20١0م.
الزمالة األمريكية للمحاسبين سنة 20١0م.( ٤)
الزمالة السعودية للمحاسبين ( 5)

القانونيين سنة 20١٦م.
تدرج في الوظائف من مفتش بنكي ( ٦)

بمؤسسة النقد العربي السعودي إلى 
أن وصل إلى وظيفته الحالية.

5
األستاذ/ سليمان بن 
عبداهلل بن سليمان 

التويجري *

مساعد مدير عام مصلحة 
الجمارك للشؤون 

الجمركية

مدير عام جمرك مطار 
الملك خالد الدولي

ليسانس شريعة )جامعة اإلمام محمد )١( 
بن سعود ١٤0٣هـ(.

ماجستير إدارة عامة )جامعة أركنساس )2( 
أمريكا ١٤١2هـ(.

تدرج في  وظائف مصلحة الجمارك )٣( 
إلى أن وصل إلى وظيفته الحالية.

٦
األستاذ/مازن 
بن عبداهلل بن 

عبدالرحمن الفريح 
**

محلل - صندوق 
اإلستثمارات العامة

محلل - صندوق 
اإلستثمارات العامة

بكالوريوس جامعة الملك فهد ( ١)
للبترول والمعادن تخصص مالية.

ماجستير إدارة أعمال من جامعة لندن )2( 
لألعمال.

* غادر لجنة المراجعة بتاريخ ١٤٣9/0٦/29هـ الموافق 20١8/0٣/١٧م.
**عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس اإلدارة.
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ب-٣( لجنة االستثمار واالستراتيجية

الخبرات والمؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةاسم العضوم

١
المهندس/ سعد بن 

عبدالعزيز بن ناصر 
الخلب  *

رئيس الهيئة العامة 
بكالوريوس في الهندسة الكهربائية 	 نائب وزير النقلللموانئ السعودية

من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

2
األستاذ/ عبداهلل بن 

علي بن محمد عقيل 
العقيل

المستشار والمشرف العام 
لمكتب وزير التجارة  
واالستثمار  - وزارة 
التجارة واالستثمار

وكيل الوزارة للتجارة 
الداخلية - وزارة التجارة 

والصناعة

بكالوريوس إدارة جامعة الملك سعود ( ١)
١٤02هـ

تدرج في الوظائف بوزارة التجارة ( 2)
واالستثمار إلى أن وصل إلى وظيفته 

الحالية.

٣
األستاذ / محمد بن 
سليمان  بن سلطان 

العنقري
موظف في القطاع موظف في القطاع الخاص

الخاص

دبلوم حاسب آلي برمجة سنة ١992م.( ١)
بكالوريوس اقتصاد سنة ١995م.( 2)
بكالوريوس إعالم سنة 20١0م.( ٣)
لديه خبرات واسعة في مجال إدارة ( ٤)

المشاريع الخاصة وتحليل واستشارات 
بالسوق الملية والتحليل اإلقتصادي.

٤
الدكتور/ عبدالوهاب 
بن سعيد بن محمد 
أبوداهش القحطاني 

الرئيس التنفيذي شركة 
والية لالستثمار

مدير عام المحاسبة 
واالستثمار - مجموعة 
شركات بن جار اهلل 

الرياض

بكالوريوس علوم سياسية جامعة ( ١)
الملك سعود ١985م.

برنامج هارفاد للرؤساء التنفيذيين - ( 2)
برنامج تمويل برامج التخصيص في 

الدول الناشئة ١989م.
دكتوراه اقتصاد وتمويل التجارة ( ٣)

الدولية الجامعة األمريكية كلية 
االقتصاد أمريكا ١998م.

5
المهندس / خالد بن
عبداهلل بن حمد 

الحقيل

العضو المنتدب - الرئيس 
التنفيذي للشركة 

السعودية للنقل الجماعي

المدير العام للشركة 
السعودية للنقل الجماعي

بكالوريوس هندسة مدنية جامعة 	 
الملك سعود

* انضم للجنة بتاريخ ١٤٣9/0٧/0١هـ الموافق 20١8/0٣/١8م وغادرها بتاريخ ١٤٣9/09/١٧هـ الموافق 20١8/0٦/0١م.
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ج( جدول يوضح أسماء اإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم في 20١8/١2/٣١م

الخبرات والمؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةاالسمم

م/ خالد بن عبداهلل ١
الحقيل

العضو المنتدب 
 الرئيس التنفيذي للشركة 
السعودية للنقل الجماعي 

المدير العام  للشركة 
بكالوريوس هندسة مدنيةالسعودية للنقل الجماعي 

أ/ أحمد بن عايد 2
الجهني

نائب الرئيس التنفيذي 
 الشركة السعودية للنقل 

الجماعي

نائب الرئيس للمساندة - 
الشركة السعودية للنقل 

الجماعي
ماجستير علوم في نظم المعلومات 

أ/فراس بن عبد العزيز ٣
أبا الخيل

نائب الرئيس للتسويق
 الشركة السعودية للنقل 

الجماعي

مدير عام التسويق 
والتواصل المؤسسي - 

الصادرات السعودية
ماجستير في التسويق الدولي 

أ/ يوسف بن مسند ٤
المطيري

مدير قطاع الشؤون المالية
 الشركة السعودية للنقل 

الجماعي

مدير إدارة الميزانية 
والتقارير المالية - الشركة 

السعودية للنقل الجماعي
بكالوريوس محاسبة

أ/ غسان طاهر محمد 5
سكتاوي

مدير عام قطاع الموارد  
البشرية الشركة السعودية 

للنقل الجماعي

مدير عام الموارد  البشرية 
- شركة السالم للطائرات

- بكالوريوس علوم تخصص نظم المعلومات 
اإلدارية ، فلوريدا الواليات المتحدة 

األمريكية
- ماجستير إدارة أعمال ، الجامعة األمريكية.
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ثالثًا: أســماء الشــركات داخــل المملكــة أو خارجهــا التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الشــركة 
عضــوًا فــي مجالــس إداراتهــا الحاليــة والســابقة أو مــن مديريهــا:

جدول يوضح أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في مجالس 
إداراتها الحالية والسابقة أو من مديريها في 20١8/١2/٣١م

اسم العضوم
العضوية في 
الشركات 

المساهمة األخرى

العضوية السابقة في الشركات 
المساهمة األخرى

مدير في الشركات 
المساهمة األخرى

المهندس/ هذلول بن حسين بن صالح ١
ال يوجدال يوجدال يوجدالهذلول *

المهندس/ سعد بن عبدالعزيز بن 2
ال يوجدال يوجدال يوجدناصر الخلب  **

المهندس خالد بن صالح بن محمد ٣
المديفر ***

عضو مجلس إدارة 
شركة التعدين 

العربية السعودية 
)معادن(

١. عضو في مجلس إدارة شركة 
أسمنت القصيم.

2. عضو في مجلس إدارة الشركة 
العربية السعودية للسكك الحديدية 

)سار(.

ال يوجد

األستاذ/ عبداهلل بن علي بن محمد ٤
ال يوجدال يوجدال يوجدعقيل العقيل  

اللواء/ محمد بن عبداهلل بن سالم 5
ال يوجدال يوجدال يوجدالبسامي 

األستاذ/ سليمان بن عبداهلل بن ٦
ال يوجدال يوجدال يوجدسليمان التويجري  ****

األستاذ/عالء بن عبداهلل بن ٧
ال يوجدعبدالرحمن الفدي *****

١. عضو في مجلس إدارة شركة دار 
التمليك.

2. عضو في مجلس إدارة شركة 
أسمنت الشرقية.

ال يوجد

األستاذ/ عبدالعزيز بن سعد بن 8
ال يوجدحجر الغامدي

١. عضو في مجلس إدارة شركة جدة 
للتنمية والتطوير العمراني.

2. عضو في مجلس إدارة شركة خزام.
ال يوجد

الدكتور/ عبدالوهاب بن سعيد بن 9
شركة والية ال يوجدال يوجدمحمد أبوداهش القحطاني 

لالستثمار

األستاذ / محمد بن سليمان بن ١0
سلطان العنقري

األولى جوجيت 
ال يوجدال يوجدللوساطة المالية

األستاذ/صالح بن عبدالرحمن بن ١١
شركة هرفي ال يوجدال يوجدصالح الفضل

لألغذية

المهندس/ خالد بن عبداهلل بن ١2
ال يوجدال يوجدال يوجدحمد الحقيل 

* غادر مجلس اإلدارة بتاريخ ١٤٣9/0٦/29هـ الموافق 20١8/0٣/١٧م.
** انضم لمجلس اإلدارة بتاريخ ١٤٣9/0٧/0١هـ الموافق 20١8/0٣/١8م وغادر مجلس اإلدارة بتاريخ ١٤٣9/09/١٧هـ الموافق 20١8/0٦/0١م.

*** انضم لمجلس اإلدارة وتقلد منصب رئيس المجلس بتاريخ ١٤٤0/0٣/١١هـ الموافق 20١8/١١/١9م.
**** غادر مجلس اإلدارة بتاريخ ١٤٣9/0٦/29هـ الموافق 20١8/0٣/١٧م.

***** انضم لمجلس اإلدارة بتاريخ ١٤٣9/0٧/0١هـ الموافق 20١8/0٣/١8م.
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رابعًا: تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - 
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء أربعة منهم يمثلون الحكومة من بينهم الرئيس يتم تعيينهم 
بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناًء على اقتراح وزير النقل، وخمسة أعضاء يمثلون القطاع الخاص تختارهم الجمعية 
العامة للمساهمين ، ويعين أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم لمدة أو لمدد أخرى، والجدول 

التالي يوضح صفة العضوية ألعضاء مجلس اإلدارة.

جدول يوضح صفة العضوية ألعضاء مجلس اإلدارة في 20١8/١2/٣١م

صفة العضويةاسم العضوم

المهندس/ هذلول بن حسين بن صالح  الهذلول  - وكيل وزارة النقل للتخطيط ١
عضو مجلس إدارة غير تنفيذياالستراتيجي للنقل رئيس مجلس اإلدارة *

المهندس/ سعد بن عبدالعزيز بن ناصر الخلب   - نائب وزير النقل رئيس مجلس اإلدارة 2
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي**

المهندس/ خالد بن صالح بن محمد المديفر  - نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة ٣
عضو مجلس إدارة غير تنفيذيالمعدنية لشئون التعدين رئيس مجلس اإلدارة ***

األستاذ/ عبداهلل بن علي بن محمد عقيل  العقيل  - المستشار والمشرف العام لمكتب ٤
عضو مجلس إدارة غير تنفيذيوزير التجارة واالستثمار    

عضو مجلس إدارة غير تنفيذياللواء/ محمد بن عبداهلل بن سالم البسامي - مدير اإلدارة العامة للمرور 5

األستاذ/ سليمان بن عبداهلل بن سليمان التويجري - مساعد مدير عام الجمارك للشؤون ٦
عضو مجلس إدارة غير تنفيذيالجمركية ****

عضو مجلس إدارة غير تنفيذياألستاذ/عالء بن عبداهلل بن عبدالرحمن الفدي *****٧

عضو مجلس إدارة مستقلاألستاذ/عبدالعزيز بن سعد بن حجر الغامدي8

عضو مجلس إدارة مستقلالدكتور/ عبدالوهاب بن سعيد بن محمد أبو داهش القحطاني9

عضو مجلس إدارة مستقلاألستاذ / محمد بن سليمان بن سلطان العنقري١0

عضو مجلس إدارة مستقلاألستاذ/ صالح بن عبدالرحمن بن صالح الفضل١١

عضو مجلس إدارة تنفيذيالمهندس/ خالد بن عبداهلل بن حمد الحقيل ١2

* غادر مجلس اإلدارة بتاريخ ١٤٣9/0٦/29هـ الموافق 20١8/0٣/١٧م.
** انضم لمجلس اإلدارة بتاريخ ١٤٣9/0٧/0١هـ الموافق 20١8/0٣/١8م وغادر مجلس اإلدارة بتاريخ ١٤٣9/09/١٧هـ الموافق 20١8/0٦/0١م.

*** انضم لمجلس اإلدارة وتقلد منصب رئيس المجلس بتاريخ ١٤٤0/0٣/١١هـ الموافق 20١8/١١/١9م.
**** غادر مجلس اإلدارة بتاريخ ١٤٣9/0٦/29هـ الموافق 20١8/0٣/١٧م.

***** انضم لمجلس اإلدارة بتاريخ ١٤٣9/0٧/0١هـ الموافق 20١8/0٣/١8م.
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خامسًا: اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - 
الشركة وأدائها: المساهمين وملحوظاتهم حيال  علمًا بمقترحات 

تتم اإلحاطة عبر وسائل متعددة، حيث يتم حصر توصيات ومالحظات المساهمين من خالل الجمعيات العامة للمساهمين 
العادية وغير العادية، ومن خالل تلقي مالحظاتهم عبر موقع الشركة اإللكتروني، أو من خالل االتصاالت الهاتفية  
المساهمين من  اإلدارة بتوصيات ومرئيات ومالحظات  يتم إخطار أعضاء مجلس  اإللكتروني، حيث  البريد  أو عبر 
عبر  أو  الهاتفية  االتصاالت  وعن طريق  اإلدارة،  مجلس  من  المنبثقة  اللجان  واجتماعات  المجلس  اجتماعات  خالل 

البريد اإللكتروني.

سادسًا: وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها، مثل لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات 
ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها 

وبيانات الحضور لألعضاء لكل اجتماع:

شكل مجلس إدارة الشركة ثالث لجان من أعضاء مجلس اإلدارة لمتابعة عمل الشركة بما يتماشى مع حاجة الشركة 
وظروفها وذلك وفق إجراءات عامة وضعها مجلس اإلدارة تتضمن تحديد مهمة كل لجنة، وهي كما يلي: 

١- لجنة المكافآت والترشيحات 
على  بناء  2009/0٤/05م  الموافق  ١٤٣0/0٤/09هـ  بتاريخ  المنعقدة  )الثانية(  الثالثون  العادية  العامة  الجمعية  أصدرت 
اقتراح من مجلس اإلدارة - قواعد اختيار أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات وأسلوب عمل اللجنة، وتم إجازة الئحة 
بتاريخ  والثالثين  التاسعة  العادية  العامة  الجمعية  اجتماع  في  الشركات  حوكمة  الئحة  مع  تماشيًا  اللجنة  عمل 

اآلتي: والترشيحات في  المكافآت  لجنة  أهم مهام ومسؤوليات  20١٧/١2/0٤م وتتلخص 

إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية ، ورفعها إلى - 
مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدًا العتمادها من الجمعية العامة ، على أن يراعي في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط 

باألداء ، واإلفصاح عنها ، والتحقق من تنفيذها.

توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة .- 

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

بالشركة وفقًا -  التنفيذيين  المنبثقة عنه وكبار  اإلدارة واللجان  اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس  التوصية لمجلس 
. المعتمدة  للسياسة 

اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.- 

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة ، مع مراعاة عدم - 
ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة .

إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية .- 
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تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة .- 

المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.- 

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

 التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية - 
مجلس إدارة شركة أخرى .

 وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين .- 

 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 20١8م:

اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحاتالوظيفةاالسمم
اإلجماليالرابعالثالثالثانياألول

٤حضرحضرحضرحضررئيسًااألستاذ/محمد بن سليمان بن سلطان العنقري١

المهندس/ هذلول بن حسين بن صالح 2
انتهت حضرعضوًاالهذلول*

عضويته
انتهت 
عضويته

انتهت 
١عضويته

المهندس/ سعد بن عبدالعزيز بن ناصر ٣
انتهت لم يحضرلم ينضمعضوًاالخلب  **

عضويته
انتهت 
-عضويته

2حضرحضرلم يحضرلم يحضرعضوًااألستاذ/ عبداهلل بن علي بن محمد عقيل  العقيل ٤

انتهت حضرعضوًااألستاذ/سليمان بن عبداهلل التويجري ***5
عضويته

انتهت 
عضويته

انتهت 
١عضويته

٤حضرحضرحضرحضرعضوًااللواء/ محمد بن عبداهلل بن سالم البسامي٦

* غادر اللجنة بتاريخ ١٤٣9/0٦/29هـ الموافق 20١8/0٣/١٧م.
** انضم للجنة بتاريخ ١٤٣9/0٧/0١هـ الموافق 20١8/0٣/١8م وغادرها بتاريخ ١٤٣9/09/١٧هـ الموافق 20١8/0٦/0١م.

*** غادر اللجنة بتاريخ ١٤٣9/0٦/29هـ الموافق 20١8/0٣/١٧م. 

20١8/0١/29م   بتاريخ  األول  االجتماع  20١8م  عام  خالل  اجتماعات   )٤( عدد  والترشيحات  المكافآت  لجنة  عقدت  وقد 
20١8/١2/١١م. بتاريخ  والرابع  20١8/١١/0٤م  بتاريخ  والثالث  20١8/0٣/2٧م  بتاريخ  والثاني 
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2-  لجنة المراجعة 
أصدرت الجمعية العامة العادية الخامسة عشر لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ ١٤١٤/١١/2٤هـ، الموافق ١99٤/05/05م 
بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة وأسلوب عمل اللجنة وتم إجازة الئحة عمل 
اللجنة تماشيًا مع الئحة حوكمة الشركات  في اجتماع الجمعية العامة العادية رقم ٣9 بتاريخ 20١٧/١2/0٤م واجتماع 
الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الحادية واألربعون بتاريخ 20١8/١2/١2م تختص لجنة المراجعة بمراقبة 
أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتتلخص أهم 

مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة في اآلتي:

 التقارير المالية: أ( 

دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية - 
في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

إبداء الرأي الفني - بناًء على طلب مجلس اإلدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية - 
تقييم  والمستثمرين  للمساهمين  تتيح  التي  المعلومات  وتتضمن  ومفهومة  ومتوازنة  عادلة  للشركة 

وإستراتيجيتها. عملها  ونموذج  وأدائها  للشركة  المالي  المركز 

دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.- 

االلتزام في -  أو مسؤول  أو من يتولى مهامه  المالي للشركة  المدير  يثيرها  البحث بدقة في أي مسائل 
الحسابات. مراجع  أو  الشركة 

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:ب( 

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.- 

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

الرقابة واإلشراف على أداء المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد الالزمة وفعاليتها - 
في أداء األعمال والمهام المنوطة بها. 

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.- 

 مراجع الحسابات: ج( 

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق - 
من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
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التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع األخذ في - 
االعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمااًل فنية أو إدارية تخرج عن - 
نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.- 

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

 ضمان االلتزام:د( 

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

التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.- 

مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال - 
ذلك إلى مجلس 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 20١8م:

االسمم

فة
ظي

لو
اجتماعات لجنة المراجعة ا

ول
األ

ني
لثا

ا

لث
لثا

ا

بع
لرا

ا

مس
لخا

ا

دس
لسا

ا

لي
جما

اإل

٦حضرحضرحضرحضرحضرحضررئيسًااألستاذ/ عبدالعزيز بن سعد بن حجر الغامدي١

٦حضرحضرحضرحضرحضرحضرعضوًااألستاذ/ عبداهلل بن علي بن محمد عقيل العقيل2

ليس عضوًااألستاذ/عالء بن عبداهلل بن عبدالرحمن الفدي٣
عضوًا

لم 
لم حضريحضر

يحضر
لم 

2حضريحضر

لم حضرحضرعضوًااألستاذ /صالح بن عبدالرحمن بن صالح الفضل٤
5حضرحضرحضريحضر

انتهت حضرعضوًااألستاذ/سليمان بن عبداهلل التويجري *5
عضويته

انتهت 
عضويته

انتهت 
عضويته

انتهت 
عضويته

انتهت 
١عضويته

٦حضرحضرحضرحضرحضرحضرعضوًااألستاذ/مازن بن عبداهلل  بن عبدالرحمن الفريح **٦

* غادر اللجنة بتاريخ ١٤٣9/0٦/29هـ الموافق 20١8/0٣/١٧م.
** عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس اإلدارة.

وقد عقدت لجنة المراجعة عدد )٦( اجتماعات خالل عام 20١8م االجتماع األول بتاريخ 20١8/0١/29م والثاني بتاريخ  
20١8/0٣/2٦م والثالث بتاريخ 20١8/0٤/٣0م والرابع بتاريخ 20١8/0٧/2٦م والخامس بتاريخ 20١8/١0/25م والسادس 

بتاريخ 20١8/١2/١١م.
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٣- لجنة االستثمار واالستراتيجية
تتلخص مهام ومسؤوليات اللجنة فيما يلي:

١- استثمار السيولة النقدية الفائضة والمراجعة المستمرة لموقف السيولة وفقًا للضوابط التالية:
أن تكون متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.أ- 
أن تكون قابلة للتسييل السريع عند الحاجة.ب- 
أن تكون ذات مخاطر متدنية.ج- 
أن يكون االستثمار في السوق المحلي وبالريال السعودي.د- 
أن يدار االستثمار بواسطة إحدى المؤسسات المالية المرخص لها بمزاولة المهنة.ه- 
أن يكون االستثمار جزءًا من السيولة المتوفرة.و- 

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

٣- تقييم االستثمارات القائمة بشكل دوري والرفع بالتوصيات المناسبة للمجلس.

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

5- التوصية لمجلس اإلدارة  بالدخول في المشاريع االستثمارية الجديدة ومشاريع تنويع مصادر الدخل وفقًا
    الستراتيجيات الشركة.

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

٧- متابعة تنفيذ الخطط اإلستراتيجية للشركة بمختلف أنواعها.

بيان بأسماء وحضور اجتماعات لجة االستثمار واالستراتيجية خالل العام 20١8م:

اجتماعات لجنة االستثمار واالستراتيجيةالوظيفةاالسمم
اإلجماليالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألول

األستاذ/ سعد بن عبدالعزيز ١
انتهت حضرلم يحضرلم ينضمرئيسًابن ناصر الخلب *

عضويته
انتهت 
عضويته

انتهت 
١عضويته

األستاذ/ عبداهلل بن علي بن 2
2لم يحضرلم يحضرلم يحضرلم يحضرحضرحضرعضوًامحمد عقيل العقيل ***

األستاذ /محمد بن سليمان ٣
٦حضرحضرحضرحضرحضرحضرعضوًابن سلطان العنقري

الدكتور/عبدالوهاب بن ٤
٦حضرحضرحضرحضرحضرحضرعضوًاسعيد القحطاني **

المهندس/ خالد بن عبداهلل 5
٦حضرحضرحضرحضرحضرحضرعضوًابن حمد الحقيل

* انضم للجنة بتاريخ ١٤٣9/0٧/0١هـ الموافق 20١8/0٣/١8م وغادرها بتاريخ ١٤٣9/09/١٧هـ الموافق 20١8/0٦/0١م.
** ترأس بالنيابة اجتماعات لجنة االستثمار واالستراتيجية 20١8م من االجتماع الرابع إلى السادس.

*** ترأس اجتماعي لجنة االستثمار واالستراتيجية 20١8م األول والثاني.

وقد عقدت لجنة االستثمار واإلستراتيجية عدد )٦( اجتماعات خالل عام 20١8م االجتماع األول بتاريخ  20١8/0١/28م 
والثاني بتاريخ 20١8/0٣/2٦م والثالث بتاريخ 20١8/0٤/29م والرابع بتاريخ 20١8/09/0٣م والخامس بتاريخ 20١8/09/١0م 

والسادس بتاريخ 20١8/١١/2٧م.
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لجانه  وأداء  أدائه  تقييم  في  اإلدارة  عليها مجلس  اعتمد  التي  الوسائل  ينطبق،  سابعًا: حيثما 
وجدت: إن  بالشركة،  وعالقتها  بالتقييم  قامت  التي  الخارجية  والجهة  وأعضائه، 

الحاجة لالنعقاد ويكون هنالك  العام وعند  المنبثقة خالل  الشركة وللجانه  إدارة  دورية لمجلس  اجتماعات  تتم 
حصر للمهام واإلنجازات التي تتم خالل العام حيث يكون هنالك تقييم مستمر ألداء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة 
من خالل االجتماعات التي تتم وسجل الحضور والقرارات التي تتخذ ومتابعة تنفيذها واإلنجازات التي تتم وال توجد 

جهة خارجية لتقييم أداء المجلس ولجانه.

ثامنًا: اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقًا لما هو منصوص عليه 
في المادة الثالثة والتسعين من هذه الالئحة: 

كبار  من  وخمسة  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  صرفها  تم  التي  والمكافآت  والبدالت  الرواتب  التالية  الجداول  توضح 
المالي: والمدير  التنفيذي  الرئيس  فيهم  بما  20١8م  عام  والتعويضات خالل  المكافآت  أعلى  تلقوا  ممن  التنفيذيين 
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 )المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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أواًل: األعضاء المستقلين

2٤5١8,٣٦-200--200--٤5---2٧١8-١. أ. عبدالعزيز بن سعد بن حجر الغامدي
2. د. عبدالوهاب بن سعيد بن محمد أبو داهش 

-2٤2-200--200--٤2---2٤١8-القحطاني

25٤28,٣8-200--200--5٤---2٤٣0-٣. أ. محمد بن سليمان بن سلطان العنقري

-2٣٦-200--200--٣٦---2١١5-٤. أ. صالح بن عبدالرحمن بن صالح الفضل

9٧٧٤٦,٧٤-800--800--١٧٧---9٦8١-المجموع

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين

20٦٣١,٧2-200--200--٦---٣٣-١. م. هذلول بن حسين الهذلول*

-9-------9---٦٣-2. م. سعد بن عبدالعزيز الخلب **

-٣-------٣---٣-٣. م. خالد بن صالح المديفر  ***

20928,٣8-200--200--9---٣٦-٤. سليمان بن عبداهلل التويجري ****

-2٤-------2٤---١8٦-5. أ. عالء بن عبداهلل الفدي

25٤٣٦,٧2-200--200--5٤---2٤٣0-٦. أ. عبداهلل بن علي بن محمد عقيل العقيل

-٣0-------٣0---١8١2-٧. اللواء محمد بن عبداهلل بن سالم البسامي

٧٣59٦,82-٦00--٦00--١٣5---٧5٦0-المجموع

ثالثًا: األعضاء التنفيذيين

-٣95-200--200--١50١95--2٧١8-١. م. خالد بن عبداهلل بن حمد الحقيل

2١0٧١٤٣,5٦-١٦00--١٦00--١5050٧--١98١59-المجموع الكلي

* غادر مجلس اإلدارة بتاريخ ١٤٣9/0٦/29هـ الموافق 20١8/0٣/١٧م.
** انضم لمجلس اإلدارة بتاريخ ١٤٣9/0٧/0١هـ الموافق 20١8/0٣/١8م وغادر مجلس اإلدارة بتاريخ ١٤٣9/09/١٧هـ الموافق 20١8/0٦/0١م.

*** انضم لمجلس اإلدارة وتقلد منصب رئيس المجلس بتاريخ ١٤٤0/0٣/١١هـ الموافق 20١8/١١/١9م.
**** غادر مجلس اإلدارة بتاريخ ١٤٣9/0٦/29هـ الموافق 20١8/0٣/١٧م.

***** بدل حضور جلسات المجلس تشمل اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعيات العمومية للمساهمين.



27التقرير السنوي 2018

مكافآت أعضاء اللجان
 )المبالغ بآالف الرياالت السعودية (

المكافآت الثابتة
)عدا بدل حضور الجلسات(

بدل حضور 
المجموعالجلسات

أعضاء لجنة المراجعة
١١00١8١١8. أ. عبدالعزيز بن سعد بن حجر الغامدي 

2١00١8١١8. أ. عبداهلل بن علي بن محمد العقيل 
٣50٦5٦. أ. عالء بن عبداهلل بن عبدالرحمن الفدي 
٤١00١5١١5. أ. صالح بن عبدالرحمن بن صالح الفضل

5١٧٣20. أ سليمان بن عبداهلل التويجري *
٦١00١8١١8. أ. مازن بن عبداهلل بن عبدالرحمن الفريح**

٤٦٧٧85٤5المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

١50١2٦2. أ. محمد بن سليمان بن سلطان العنقري
2١2,5٣١5,5. م. هذلول بن حسين الهذلول ***

٣١2,5٣١5,5. سليمان بن عبداهلل التويجري  ****
٦٦-٤. أ. عبداهلل بن علي العقيل 

550١2٦2. اللواء. محمد بن عبداهلل البسامي
١25٣٦١٦١المجموع

أعضاء لجنة االستثمار واإلستراتيجية
١8,٣٣١١,٣. أ. سعد بن عبدالعزيز الخلب *****
250١8٦8. د. عبدالوهاب بن سعيد القحطاني

٦٦-٣. أ. عبداهلل بن علي العقيل
٤50١8٦8. أ. محمد بن سليمان بن سلطان العنقري

550١8٦8. م. خالد بن عبداهلل بن حمد الحقيل
١58,٣٦٣22١,٣المجموع

* غادر لجنة المراجعة بتاريخ ١٤٣9/0٦/29هـ الموافق 20١8/0٣/١٧م.
**عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس اإلدارة.

*** غادر لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ ١٤٣9/0٦/29هـ الموافق 20١8/0٣/١٧م.
**** غادر لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ ١٤٣9/0٦/29هـ الموافق 20١8/0٣/١٧م.

***** انضم للجنة بتاريخ ١٤٣9/0٧/0١هـ الموافق 20١8/0٣/١8م وغادرها بتاريخ ١٤٣9/09/١٧هـ الموافق 20١8/0٦/0١م.

سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من المجلس: )أ ( 

-  طبقًا للمادة )22( من النظام األساس للشركة يمنح كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة سنوية قدرها )200( 
ألف ريال بعد موافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة.

-  بخصوص المكافأة السنوية ألعضاء اللجان المنبثقة من المجلس حدها األقصى )١00( ألف ريال للجنة المراجعة 
كاملة  واستحقاقها  واإلستراتيجية  واالستثمار  والترشيحات  المكافآت  للجنتي  ريال  ألف   )50( األقصى  وحدها 

العضو. اللجنة ٧0٪ فأكثر من قبل  مرتبط بتحقيق نسبة حضور اجتماعات 

-  يتم منح مكافأة بدل حضور لكل عضو عن كل اجتماع من اجتماعات مجلس اإلدارة أو اللجان أو الجمعيات العامة 
مبلغ ثالثة آالف ريال.

-  في جميع األحوال ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ 
خمسمائة ألف ريال سنويًا حسبما ورد في نظام الشركات.



التقرير السنوي 2018 28

مكافأة كبار التنفيذيين
)من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي(

المكافآت والتعويضات المدفوعة لـ )5( من كبار التنفيذيين في الشركة للعام المنتهي في ٣١ ديسمبر 20١8م

)المبالغ بآالف الرياالت السعودية (

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة

مكافأة
نهاية

الخدمة

مجموع 
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5٤,2٤02,9٦٦٤٦0٧,٦٦٦2,09502,2٧200٤,٣٦٧٤٧٤١50١2,٦5٧ من كبار التنفيذيين

* تتضمن التعويضات والمزايا األخرى )االنتدابات والتذاكر والتأمين الطبي(

سياسة مكافآت كبار التنفيذيين: )ب ( 

تنقسم المكافآت الممنوحة لكبار التنفيذيين إلى اآلتي:

-  مكافأة سنوية معتمدة من مجلس اإلدارة بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات تصرف وفقًا للمستهدف 
للشركة. المخطط 

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

- مكافأة سنوية يتم منحها تبعًا للجهود المبذولة وذلك حسب الصالحيات الممنوحة للرئيس التنفيذي للشركة من 
مجلس اإلدارة يتم تقييمها من قبل اإلدارة العليا خالل العام المالي.

تاسعًا: أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة 
أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها 

وسبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل:  

ال توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة 
إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خالل العام المالي 20١8م.
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عاشرًا: نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي 
لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة: 

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

المراجعة الداخلية للفترة المالية محل الفحص.

أحد عشر: توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة 
في حال عدم وجوده:

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

ثاني عشر: توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو 
التي رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه 
وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها:

ال يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة.

ثالث عشر: تفاصيل المساهمات االجتماعية للشركة، إن وجدت:

اإلجتماعية  المسؤولية  برامج  تفعيل وتحقيق  الجماعي على  للنقل  السعودية  الشركة  حرصًا من 
من خالل دورها الرائد في مجال النقل في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم الشركة بالعديد 
من المشاركات في البرامج واألنشطة المجتمعية والمساهمة في المناسبات الوطنية واالجتماعية 
لتقديم خدمات النقل بالحافالت للعديد من الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية باإلضافة إلى 

المساهمة باإلعالن على حافالت سابتكو لهذه المناسبات.
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رابع عشر: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة 
وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

تم خالل العام المالي 20١8م عقد )٤( اجتماعات للجمعية العامة لمساهمي الشركة السعودية للنقل الجماعي.

تاريخ انعقاد نوع الجمعية
أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرينالجمعية

جمعية عامة 
20١8/0٤/29معادية

١- م/سعد بن عبدالعزيز بن ناصر الخلب * - رئيس مجلس اإلدارة ورئيس االجتماع.
2- أ/ عبداهلل بن علي بن محمد عقيل العقيل - عضو مجلس اإلدارة.

٣- أ/عبدالعزيز بن سعد بن حجر الغامدي - عضو مجلس اإلدارة.
٤- د/ عبدالوهاب بن سعيد بن محمد أبوداهش القحطاني - عضو مجلس اإلدارة.

5- أ/ محمد بن سليمان بن سلطان العنقري - عضو مجلس اإلدارة.
٦- م/ خالد بن عبداهلل بن حمد الحقيل - عضو مجلس اإلدارة - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.

جمعية عامة 
20١8/١0/١5مغير عادية

١- أ/عبدالعزيز بن سعد بن حجر الغامدي - عضو مجلس اإلدارة ورئيس االجتماع المكلف.
2- أ/عالء بن عبداهلل بن عبدالرحمن الفدي - عضو مجلس اإلدارة.

٣- د/ عبدالوهاب بن سعيد بن محمد أبوداهش القحطاني - عضو مجلس اإلدارة.
٤- أ/صالح بن عبدالرحمن بن صالح الفضل - عضو مجلس اإلدارة.

5- م/ خالد بن عبداهلل بن حمد الحقيل - عضو مجلس اإلدارة - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.

جمعية عامة 
20١8/١2/١2معادية

١- أ/ عبداهلل بن علي بن محمد عقيل العقيل - نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس االجتماع.
2- أ/عبدالعزيز بن سعد بن حجر الغامدي - عضو مجلس اإلدارة.

٣- د/ عبدالوهاب بن سعيد بن محمد أبوداهش القحطاني - عضو مجلس اإلدارة.
٤- أ/ محمد بن سليمان بن سلطان العنقري - عضو مجلس اإلدارة.
5- أ/صالح بن عبدالرحمن بن صالح الفضل - عضو مجلس اإلدارة.

٦- م/ خالد بن عبداهلل بن حمد الحقيل - عضو مجلس اإلدارة - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.

جمعية عامة 
20١8/١2/١2مغير عادية

١- أ/ عبداهلل بن علي بن محمد عقيل العقيل - نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس االجتماع.
2- أ/عبدالعزيز بن سعد بن حجر الغامدي - عضو مجلس اإلدارة.

٣- د/ عبدالوهاب بن سعيد بن محمد أبوداهش القحطاني - عضو مجلس اإلدارة.
٤- أ/ محمد بن سليمان بن سلطان العنقري - عضو مجلس اإلدارة.
5- أ/صالح بن عبدالرحمن بن صالح الفضل - عضو مجلس اإلدارة.

٦- م/ خالد بن عبداهلل بن حمد الحقيل - عضو مجلس اإلدارة - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.

* غادر مجلس اإلدارة بتاريخ ١٤٣9/09/١٧هـ الموافق 20١8/0٦/0١م.

التابعة، وفي حالة وصف  خامس عشر: وصف ألنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركاتها 
نوعين أو أكثر من النشاط يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة 

النتائج:  وإسهامه في 

الكريم رقم م/١١ بتاريخ ١٣99/٣/٧هـ  وذلك  الملكي  السعودية للنقل الجماعي بموجب المرسوم  تأسست الشركة 
لغرض نقل الركاب بالحافالت على شبكة الطرق العامة بالمملكة داخل المدن ، وفيما بينها ، وخارج المملكة ، ونقل 
الطرود وترحيل البضائع والمهمات ، والنقل المدرسي ، ونقل المعلمات ، وتأجير السيارات  . وقد اتبع ذلك بمرسوم 
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الجماعي )شركة مساهمة  للنقل  السعودية  الشركة  مانحًا  ١٣99/١2/2٣هـ،  )م/٤8( وتاريخ  ملكي كريم آخر برقم 
الشركة  بين  المبرم  االلتزام  لعقد  لمدة خمس عشرة سنة هجرية وفقًا  بالحافالت  الركاب  نقل  التزام  سعودية( 
ووزارة النقل . وتم تمديده عدة مرات كان آخرها بتاريخ ١٤٣٦/١2/29هـ الموافق 20١5/١0/١2م وذلك لمدة خمس 

سنوات اعتبارًا من ١٤٣٧/0٧/0١هـ .

حدد النظام األساس للشركة رأسمالها بمبلغ )١,000,000,000( ألف مليون ريال سعودي تم زيادته إلى )250,000,000,١( 
ألف ومائتين وخمسون مليون ريال سعودي خالل عام 200٧م. بلغ عدد مركبات أسطول الشركة )٣,٧95( مركبة  في 

٣١ ديسمبر 20١8م.

تتحقق إيرادات الشركة من األنشطة الرئيسية التالية:

قطاع نقل الركاب: ويشمل خدمات النقل المجدولة والمتمثلة في خدمات نقل الركاب بين المدن - ١
وداخل المدن والنقل الدولي، ويساهم هذا النشاط بمعدل 5٦,85٪ في إيرادات الشركة. 

قطاع العقود والتأجير: ويشمل خدمات النقل بموجب عقود التأجير التي تبرمها الشركة مع الغير - 2
سواء حكومية أو غير حكومية، وذلك داخل المملكة أو خارجها، ويساهم هذا النشاط بمعدل ٪28,92 

في إيرادات الشركة.

اإلدارة العامة: وتشمل الوحدات المساندة والمشاريع اإلستراتيجية، والمتمثلة في خدمات الشحن - ٣
لنقل البضائع وخدمات الليموزين الفاخر، بجانب مشروع النقل العام، وتساهم بمعدل ١٤,2٣٪ في 

الشركة. إيرادات 

الهيكلية  التغييرات  ذلك  في  )بما  المهمة  الشركة  وقرارات  لخطط  وصف  عشر:  سادس 
الشركة: ألعمال  المستقبلية  والتوقعات  عملياتها(  وقف  أو  أعمالها،  توسعة  أو  للشركة، 

 

تهدف إستراتيجية وخطط الشركة لتقوية مركزها المالي  وزيادة حصتها السوقية في قطاع النقل، وتلبية متطلبات 
لخدماتها  المستمر  والتطوير  التحسين  خالل  من  لمساهميها  مناسبة  عوائد  وتحقيق  شرائحهم  بمختلف  عمالئها 
والتوسع في أعمالها وزيادة أسطولها بشراء أصول تشغيلية جديدة وتحسين القديم منها  والتنوع في أنشطتها، حيث 

تم خالل العام 20١8م شراء عدد )٤92( مركبة.
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سابع عشر: المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة )سواء كانت مخاطر تشغيلية 
أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق( وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

إدارة المخاطر:

  المخاطر التشغيلية والسوقية:. ١

تخضع الشركة لمخاطر نشاط النقل والمتمثلة في حالة عدم االستقرار واالضطرابات وانتشار األمراض - 
واألوبئة وتغيُّر أسعار صرف العمالت لعمالء الحج والعمرة، ودخول منافسين جدد في سوق النقل. 

الشمال -  المنورة( وتشغيل قطار  المدينة   - )-مكة - جدة  الحرمين  المترتبة على تشغيل قطار  المخاطر 
األولى. المملكة وشمالها في مرحلته  بين وسط  والذي يربط 

المخاطر المرتبطة بتوقع زيادة التكاليف التشغيلية للعام القادم 20١9م الناتج ارتفاع أسعار الوقود باإلضافة - 
لتوقع انخفاض اإليرادات المرتبط بفرض الرسوم على العمالة الوافدة ومرافقيها. 

صدور موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ١٤٣٦/١2/29هـ الموافق 20١5/١0/١2م على تمديد عقد االلتزام المبرم - 
بين الحكومة و الشركة )لنقل الركاب بالحافالت على شبكة الطرق العامة بالمملكة داخل المدن وفيما 
بينها( الصادر في شانه المرسوم الملكي رقم )م/٤8 وتاريخ ١٣99/١2/2٣هـ( وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا 
من ١٤٣٧/0٧/0١هـ، والمتضمنة عدم إعطاء الشركة ميزه تنافسيه عند اكتمال الدراسات الالزمة لتقديم 

خدمة النقل العام بالحافالت بين مدن المملكة.

  المخاطر المالية: . 2

أن الشركة ملتزمة باستثمار النقد لدى بنوك محلية ذات تصنيفات ائتمانية قوية. والشركة تتمتع بمركز 
العمالت األجنبية في إطار  للتقلبات في أسعار صرف  الشركة ال تتعرض بصورة جوهرية  مالي قوي وأن 
أعمالها العادية حيث أن معظم المعامالت تتم بالريال السعودي والدوالر الثابت سعر صرفه مقابل الريال السعودي.

  مخاطر االئتمان: . ٣

تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خسارة      
مالية. تقوم الشركة بالحد من مخاطر االئتمان الخاصة بها والمتعلقة بالوكالء وذلك بوضع حدود لالئتمان 

لكل وكيل، ومراقبة الذمم المدينة القائمة.

  مخاطر السيولة: . ٤

تقوم الشركة بالحد من مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية والالزمة 
للوفاء بأية إلتزامات مستقبلية.
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ثامن عشر: خالصة على شكل جدول أو رسم بياني ألصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها 
في السنوات المالية الخمس األخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر:

الجداول الموضحة أدناه تستعرض ملخص قائمتي المركز المالي والدخل للسنوات الخمس األخيرة 

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

20١٤م20١5م20١٦م20١٧م20١8مالبيان

8١9,٤509٦٤,١95١,09٤,٧٦5١,0٦0,98٤55١,٦59 الموجودات المتداولة

2,28٧,9٦2١,9٤٤,٤٦٧١,٦9٧,٤82١,5٦0,0٦٣١,5٣٧,5٣8 الموجودات غير المتداولة

٣,١0٧,٤١22,908,٦٦22,٧92,2٤٧2,٦2١,0٤٧2,089,١9٧إجمالي الموجودات

٧٦٤,١١5505,0١0٤٣8,9٤0٤٦5,١١٣٤١9,5١8 المطلوبات المتداولة

١٦٤,٧٤9١٧١,5٧5١٣٧,98١50,١٦١٦٣,٤99قروض مرابحة طويلة األجل

-٤20,٦09٤٤9,٤2١٤59,50٦٤5٤,٧9٦دفعة مقدمة من عميل - الجزء غير المتداول

١5٧,٤88١52,٤١٧١٤5,٣85١2٧,٧٦٧١١2,09٣التزام المنافع المحددة للموظفين

٧,٦825,02٤٤,٧0١9٧١٧28إيرادات مؤجلة -  الجزء غير المتداول

٧50,528٧٧8,٤٣٧٧٤٧,5٧٣٦٣٣,٦95١٧٦,٣20إجمالي المطلوبات غير المتداولة

١,5١٤,٦٤٣١,28٣,٤٤٧١,١8٦,5١٣١,098,808595,8٣8إجمالي المطلوبات

١,250,000١,250,000١,250,000١,250,000١,250,000رأس المال

١٧9,9٣9١٧٧,89٧١٧0,00٦١5٧,2٤8١٣٦,١٦2احتياطي نظامي

٤2,٧٣0٤2,٧٣0٤2,٧٣0٣٦,٣5١٣٣,٣08احتياطي اتفاقي

١٣0,5٦2١٧٦,0٤8١٧0,٤٦2١١٧,0٧588,٣92األرباح المبقاة

)١٤,50٣()٣8,٣5٤()٣0,١59()2٦,982()١8,502(احتياطي اعادة تقويم االستثمارات

-)8١(8,0٤05,5222,٦95حقوق الملكية غير المسيطرة

١,592,٧٦9١,٦25,2١5١,٦05,٧٣٤١,522,2٣9١,٤9٣,٣59إجمالي حقوق الملكية

٣,١0٧,٤١22,908,٦٦22,٧92,2٤٧2,٦2١,0٤٧2,089,١9٧إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

مالحظة: بيانات العام المالي 20١5م و20١٦م و20١٧م و20١8م متضمنة نتائج الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها )شركة 
المواصالت العامة(
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بيان مقارن )ملخص( لقائمة الدخل للخمس سنوات األخيرة
) المبالغ بآالف الرياالت السعودية (

20١٤م20١5م20١٦م20١٧م20١8مالبيان

١,٤55,٤5٣١,١2٧,5٣0١,١5١,٦٤١١,١02,٣09١,0١9,20٣إيرادات األعمال الرئيسية
)95١,05١()١,0١0,2٤9()١,0٦2,288()١,١08,٣2٧()١,٤82,5٧0(إجمالي التكاليف

٦8,٦22٧١,88055,٧0٦٣9,2٣٣٣٧,٦٦٦إيرادات أخرى
-)٧,٤59(--)8,295(خسارة انخفاض في قيمة استثمار في الشركة الزميلة

-١١8,80٧---أرباح نزع ملكية أرض
-2,08١)١,58٣(2,5١82,82٧حصة حقوق األقلية في صافي خسارة شركة تابعة

)٣,٧٦٤()٣٣,8٦0()١2,5٧٤()١2,١٧٣()١2,٧95(الزكاة الشرعية
22,9٣٣8١,٧٣٧١٣0,9022١0,8٦2١02,05٤صافي ربح العام

الجماعي  للنقل  السعودية  الشركة  نتائج  متضمنة  و20١8م  و20١٧م  و20١٦م  20١5م  المالي  العام  بيانات  مالحظة: 
العامة(     المواصالت  )شركة  لها  التابعة  والشركة 

تاسع عشر: تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

جدول يوضح التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة )بآالف الرياالت(

في 20١8/١2/٣١م

إجمالي إيرادات البيان
المنطقة الوسطى

إجمالي إيرادات 
المنطقة الشرقية

إجمالي إيرادات 
المنطقة الغربية

إجمالي إيرادات 
المنطقة الجنوبية

إجمالي إيرادات 
الشركة

٧28,٧25١١8,٣9٣٦00,٣0٧٧9,١٦8١,52٦.59٣إجمالي اإليرادات

عشرون: إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي 
الشركة: أعلنتها  توقعات 

للشركة  التشغيلية  اإليرادات  زادت  فقد  السابق   العام  20١8م مع  المالي  للعام  التشغيلية  النتائج  بخصوص مقارنة 
خالل عام 20١8م مقارنة بالعام السابق بمبلغ )٣2٧,92( مليون ريال وبمعدل )29,08٪( مما أدى إلى زيادة مجمل الربح 
من التشغيل خالل عام 20١8م مقارنة بالعام السابق بمقدار )0,٤( مليون ريال أي بمعدل )0,2٣٪(، كما أن مصروفات 
التشغيل ارتفعت في عام 20١8م بمبلغ )٣2٧,5( مليون ريال مقارنة مع العام السابق أي بنسبة )٣٤,2٦٪(. فيما بلغت األرباح 
الصافية التي حققتها الشركة خالل عام 20١8م )22,9٣( مليون ريال، مقابل  )8١,٧٤( مليون ريال للعام المالي السابق 

بانخفاض قدره )58,8( مليون ريال وبنسبة )٧١,9٤٪( عن أرباح العام السابق.
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ويعزى انخفاض صافي الربح للعام المالي 20١8م مقارنًة مع العام السابق لآلتي:

ارتفاع المصاريف العمومية واإلدارية.- ١

تسجيل خسائر هبوط في قيمة موجودات محتفظ بها للبيع.- 2

تحقيق خسائر في شركة زميلة )شركة مترو العاصمة المحدودة - كامكو( والتي لم تبدأ التشغيل.- ٣

انخفاض دخل التمويل.- ٤

جدول يوضح النتائج التشغيلية لعام 20١8م مقارنة مع العام السابق 20١٧م:
)المبالغ بآالف الرياالت(

التغيرات + أو عام 20١٧معام 20١8مالبيان
نسبة التغير ٪)-(

29,08٪١,٤55,٤5٣١,١2٧,5٣0٣2٧,92٣اإليرادات التشغيلية
٣٤,2٦٪١,28٣,520955,998٣2٧,522المصروفات التشغيلية

0,2٣٪١٧١,9٣٣١٧١,5٣2٤0١إجمالي الربح من التشغيل
٣٤,2٧٪١٧8,822١٣٣,١8٣٤5,٦٣9مصروفات األعمال الرئيسية

-١١٧,9٦٪)٤5,2٣8(٣8,٣٤9)٦,889(الربح )الخسارة( من العمليات الرئيسية
-2٣,٣٪)١2,9٤٤(٤2,٦١٧55,5٦١اإليرادات/المصروفات األخرى

5,١١٪١2,٧95١2,١٧٣٦22يخصم : الزكاة أو الضريبة
-٧١,9٤٪22,9٣٣8١,٧٣٧58,80٤صافي الربح )الخسارة(

واحد وعشرون: إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

ال يوجد أي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن مراجعة وتقييم 
القوائم المالية للشركة.
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اثنان وعشرون: اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، 
والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها:

توجد شركة تابعة )شركة المواصالت العامة المحدودة( وشركتان زميلتان )شركة النقل السعودية البحرينية 
المحدودة( و )شركة مترو العاصمة المحدودة - كامكو( ومشروع مشترك )الشركة السعودية اإلماراتية للنقل 

المتكامل المحدودة - سيتكو( وبياناتهم كما يلي:

شركة  النقل السعودية اسم الشركة 
البحرينية المحدودة *

الشركة السعودية 
اإلماراتية للنقل المتكامل 

المحدودة - سيتكو

شركة المواصالت العامة 
المحدودة

شركة مترو العاصمة 
المحدودة - كامكو

)١8,000,000( ريال سعودي)١0,000,000( ريال سعودي)١00,000( ريال سعودي)١0,000,000( ريال سعوديرأسمالها

نسبة ملكية 
المصدر فيها

20٪ من رأس المال80٪ من رأس المال50٪ من رأس المال٤0٪ 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 ١0٦08٣5١١٤٧٣٤٧ 
وتاريخ ١٤٣٦/١١/8هـ

أعمال إنشاء الطرق 
وصيانة الطرق بموجب 

ترخيص الهيئة 
العامة لالستثمار رقم 

١020٦٣8١١٧٧١٤2 وتاريخ 
١٤٣8/١١/٣هـ

الدولة المحل 
الرئيس لعملياتها

المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعوديةمملكة البحرين

الدولة محل 
تأسيسها

المملكة العربية السعودية  
)تحت السجل التجاري 

رقم 20500١٦5٤٦( ومملكة 
البحرين تحت السجل 

التجاري )١٧٧٧٧(

المملكة العربية السعودية  
)تحت السجل التجاري 

رقم ١0١0٤0٣٦88(

المملكة العربية السعودية  
)تحت السجل التجاري 

رقم ١0١0٤29250(

المملكة العربية السعودية  
)تحت السجل التجاري 

رقم ١0١0٦١١٣١١(

تكتمل  ولم  القانونية  اجراءاتها  واستكمال  الشركة  تصفية  20١5/١2/٣١م  بتاريخ  للشركاء  العادية  غير  العامة  الجمعية  قررت   *
اآلن. حتى  التصفية 

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

١- الشركة السعودية البحرينية:

يتكون رأسمال شركة النقل السعودية البحرينية من عشرة آالف حصة نقدية قيمة الحصة الواحدة ألف ريال سعودي 
وتمتلك الشركة السعودية للنقل الجماعي )٤,000( حصة بقيمة )٤( مليون ريال سعودي أي بنسبة )٤0٪( من رأسمال  
شركة النقل السعودية البحرينية الذي يبلغ )١0,000,000( ريال سعودي ) عشر ماليين ريال سعودي ( وال توجد أدوات 

دين صادرة للشركة السعودية البحرينية.   

المنعقد  اجتماعها  في  المحدودة  البحرينية  السعودية  النقل  شركة  لشركاء  العادية  غير  العامة  الجمعية  اتفقت 
بتاريخ 20١5/١2/٣١م على حل وتصفية الشركة وتعيين مصفي لتصفيتها. وال تتوقع الشركة أن يكون للتصفية أثر 

المالية. القوائم  جوهري على 
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2- الشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل المحدودة:

يتكون رأسمال الشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل المحدودة من مائة حصة نقدية، قيمة الحصة الواحدة 
)١,000( ريال سعودي، وتمتلك الشركة السعودية للنقل الجماعي خمسين حصة نقدية بقيمة )50,000( ريال سعودي 
أي بنسبة )50٪( من رأس مال الشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل المحدودة. وال توجد أدوات دين صادرة 

للشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل.

٣- شركة المواصالت العامة المحدودة:

يتكون رأس مال شركة المواصالت العامة المحدودة من )١,000,000( حصة نقدية قيمة كل حصة نقدية عشرة رياالت 
سعودية، وتمتلك الشركة السعودية للنقل الجماعي )800,000( حصة نقدية بقيمة )8,000,000( ريال سعودي أي بنسبة 
)80٪( من رأس مال شركة المواصالت العامة المحدودة . وال توجد أدوات دين صادرة لشركة المواصالت العامة المحدودة.

٤- شركة مترو العاصمة المحدودة - كامكو:

يتكون رأسمال شركة مترو العاصمة المحدودة - كامكو من )١8,000( حصة نقدية، قيمة كل حصة نقدية )000,١( 
ريال سعودي،  وتمتلك الشركة السعودية للنقل الجماعي )٣,٦00( حصة نقدية بمبلغ )٣,٦00,000( ريال سعودي أي 
بنسبة )20٪( من رأس مال شركة مترو العاصمة المحدودة - كامكو، وال توجد أدوات دين صادرة لشركة مترو 

العاصمة المحدودة - كامكو.

أربعة وعشرون: وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم:

ذلك  في  بما  األخرى  والتكاليف  العمومية  المصروفات  جميع  خصم  بعد  الصافية  السنوية  الشركة  أرباح  توزع 
التالي: الوجه  على  االستهالك  احتياطي 

تجنب الزكاة المقررة. - ١

يجنب ١0٪ من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ - 2
االحتياطي المذكور نصف رأس المال. 

اإلدارة - ٣ مجلس  يحددها  التي  لألغراض  يخصص  اتفاقي  احتياطي  لتكوين  الصافية  األرباح  من   ٪5 يجنب 
المال. رأس  من   ٪25 المذكور  االحتياطي  بلغ  إذا  التجنيب  هذا  ويوقف 

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5٪ من رأس المال المدفوع.- ٤

في حالة حصول توزيع أرباح سنوية صافية عن غير طريق اإلعانة الحكومية، يجنب بعدما تقدم نسبة ال - 5
تزيد عن ١0٪ توزع كمكافأة على أعضاء مجلس اإلدارة.

 يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية.- ٦

أوصي مجلس ادارة الشركة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 20١8م؛ وذلك بسبب توجه - ٧
المجلس لدعم المركز المالي للشركة وتوفير السيولة النقدية لتمويل توسعاتها الحالية ومشروعاتها 
المستقبلية وفق الخطة االستراتيجية للشركة التي تهدف إلى تعزيز وتنويع مصادر دخلها ومنتجاتها بما 

يتماشى مع األهداف االستراتيجية وتطلعات المستثمرين.
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خمسة وعشرون: وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص 
بتلك  الشركة  أبلغوا  وأقرباءهم(  التنفيذيين  وكبار  الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء  )عدا 
الحقوق بموجب المادة الثامنة والستون من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، 

وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة:

ال توجد أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت أو أي أدوات دين تعود ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين 
وأقربائهم أو ألي أشخاص من الغير حيث أن الشركة حاليًا ليس لديها أدوات دين قابلة للتحول إلى أسهم.

ستة وعشرون: وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس 
من  أي  أو  الشركة   دين  أدوات  أو  أسهم  في  وأقربائهم  التنفيذيين  الشركة وكبار  إدارة 
شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة  أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة:

)١( 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

نهاية العامبداية العام

عدد اسم من تعود له المصلحةم
األسهم

أدوات 
الدين

عدد 
األسهم

أدوات 
الدين

صافي 
التغير

نسبة 
التغير

0 ٪-----م / هذلول بن حسين بن صالح الهذلول*١

0 ٪-----م / سعد بن عبدالعزيز بن ناصر الخلب  **2

0 ٪-----م/خالد بن صالح بن محمد المديفر ***٣

0 ٪-----أ/ عبداهلل بن علي بن محمد عقيل العقيل٤

0 ٪-----اللواء/محمد بن عبداهلل بن سالم البسامي5

0 ٪-----أ/ سليمان بن عبداهلل بن سليمان التويجري ****٦

0 ٪-----أ/ عالء بن عبداهلل بن عبدالرحمن الفدي ٧

0 ٪--١000-١000أ/ عبدالعزيز بن سعد بن حجر الغامدي8

0 ٪--١000-١000د/ عبدالوهاب بن سعيد بن محمد أبوداهش القحطاني9

0 ٪--١000-١000أ/ محمد بن سليمان بن سلطان العنقري١0

0 ٪--١000-١000أ/ صالح بن عبدالرحمن بن صالح الفضل١١

0 ٪--١000-١000م/ خالد بن عبداهلل بن حمد الحقيل١2

* غادر مجلس اإلدارة بتاريخ ١٤٣9/٦/29هـ الموافق 20١8/٣/١٧م.
** انضم لمجلس اإلدارة بتاريخ ١٤٣9/٧/١هـ الموافق 20١8/٣/١8م وغادر مجلس اإلدارة بتاريخ ١٤٣9/9/١٧هـ الموافق 20١8/٦/١م.

*** انضم لمجلس اإلدارة وتقلد منصب رئيس المجلس بتاريخ ١٤٤0/٣/١١هـ الموافق 20١8/١١/١9م.
**** غادر مجلس اإلدارة بتاريخ ١٤٣9/٦/29هـ الموافق 20١8/٣/١٧م.
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)2( وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة:

جدول يوضح مصلحة كبار التنفيذيين في أسهم وأدوات دين الشركة

نهاية العامبداية العام

عدد اسم من تعود له المصلحةتسلسل
األسهم

أدوات 
الدين

عدد 
األسهم

أدوات 
الدين

صافي 
التغير

نسبة 
التغير

0 ٪--١000-١000م/ خالد بن عبداهلل بن حمد الحقيل١

سبعة وعشرون: المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة ) سواء كانت واجبة السداد 
عند الطلب أم غير ذلك ( وكشف بالمديونية اإلجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي 
مبالغ دفعتها الشركة سدادًا لقروض خالل السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة 
لها ومدته والمبلغ المتبقي. وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار 

بذلك:

تمثل هذه العقود عقود مرابحة إسالمية من بعض البنوك المحلية وذلك لشراء مركبات للشركة تسدد على أقساط 
شهرية لمدة ثالث سنوات أو خمس سنوات ، وضمانات سداد القرض تتمثل في توقيع الشركة لسندات ألمر سلمت 
للبنك. فقد أبرمت الشركة اتفاقية تمويل بالمرابحة اإلسالمية مع مصرف الراجحي والبنك السعودي البريطاني 

)ساب( والبنك العربي الوطني لشراء حافالت، وذلك على النحو التالي:

تم توقيع اتفاقية مرابحة إسالمية مع مصرف الراجحي بتاريخ 20١5/08/20م لشراء عدد )١50( حافلة كينج - ١
لونج موديل 20١٦م ، تم استالمها خالل العام المالي 20١5م وأصل مبلغ القرض )٦١,8( مليون ريال ويسدد 
القرض على مدى ثالث سنوات من تاريخ استالم الحافالت حيث تم سداد أول قسط للدفعة األولى المستلمة 

بتاريخ 20١5/09/2٤م وسدد آخر قسط بتاريخ 20١8/09/09م. 

تم توقيع اتفاقية مرابحة إسالمية مع مصرف الراجحي بتاريخ 20١٦/05/0٣م لشراء عدد )٣00( حافلة كينج - 2
لونج موديل 20١٦م ، تم استالمها خالل العام 20١٦م أصل مبلغ القرض )١08( مليون ريال ويسدد القرض على 
مدى ثالث سنوات من تاريخ استالم الحافالت حيث تم سداد أول قسط بتاريخ 20١٦/0٦/05م وسيسدد آخر 

قسط بتاريخ 20١9/05/05م. 
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تم توقيع اتفاقية مرابحة إسالمية مع مصرف الراجحي بتاريخ 20١٦/09/0١م لشراء عدد )١00( حافلة مرسيدس - ٣
ترافيجو موديل 20١٧م ، تم استالمها خالل العام المالي 20١٦م وأصل مبلغ القرض )١١٧,5( مليون ريال ويسدد 
20١٦/١0/02م  بتاريخ  أول قسط  تم سداد  الحافالت حيث  استالم  تاريخ  القرض على مدى ثالث سنوات من 

وسيسدد آخر قسط بتاريخ 20١9/09/0١م. 

تم توقيع اتفاقية مرابحة إسالمية مع البنك العربي الوطني بتاريخ 20١٧/0١/08م لشراء عدد )١00( حافلة - ٤
القرض على مدى ثالث  )١١٧,9( مليون ريال ويسدد  القرض  20١٧م أصل مبلغ  ترافيجو موديل  مرسيدس 
سنوات من تاريخ استالم الحافالت حيث تم سداد أول قسط بتاريخ 20١٧/02/0١م وسيسدد آخر قسط بتاريخ 

2020/0١/0١م.

البريطاني )ساب( بتاريخ 20١٧/05/08م لشراء عدد - 5 البنك السعودي  اتفاقية مرابحة إسالمية مع  تم توقيع 
)١20( حافلة كينج لونج موديل 20١٧م أصل مبلغ القرض )٤٣,١( مليون ريال ويسدد القرض على مدى ثالث 
سنوات من تاريخ استالم الحافالت حيث تم سداد أول قسط بتاريخ 20١٧/0٦/08م وسيسدد آخر قسط بتاريخ 

2020/05/١0م.

تم توقيع اتفاقية مرابحة إسالمية مع مصرف الراجحي بتاريخ 20١٧/05/2٣م لشراء عدد )٣52( حافلة كينج - ٦
لونج موديل 20١٧م ، وأصل مبلغ القرض )١2٤,9( مليون ريال ويسدد القرض على مدى ثالث سنوات من تاريخ 

استالم الحافالت حيث تم سداد أول قسط بتاريخ 20١٧/0٧/02م وسيسدد آخر قسط بتاريخ 2020/0٦/0٧م. 

تم توقيع اتفاقية مرابحة إسالمية مع مصرف الراجحي بتاريخ 20١8/0١/0١م لشراء عدد )50( حافلة ترافيجو، - ٧
وأصل مبلغ القرض )٦١,5( مليون ريال ويسدد القرض على مدى خمس سنوات من تاريخ استالم الحافالت 

حيث تم سداد أول قسط بتاريخ 20١8/02/0١م وسيسدد آخر قسط بتاريخ 202٣/0١/0١م. 

تم توقيع اتفاقية مرابحة إسالمية مع مصرف الراجحي بتاريخ 20١8/05/١0م لشراء عدد )٣50( حافلة كينج - 8
لونج موديل 20١9م ، وأصل مبلغ القرض )١٣٦,٦( مليون ريال ويسدد القرض على مدى خمس سنوات من 
تاريخ استالم الحافالت حيث تم سداد أول قسط بتاريخ 20١8/0٦/١0م وسيسدد آخر قسط بتاريخ 202٣/05/١0م. 

جدول يوضح موقف )القروض( القائمة 
في 20١8/١2/٣١م

)بآالف الرياالت (

القيمة في اسم البنك
20١٧م 

قرض جديد 
مضاف خالل 

عام 20١8م

ما تم سداده 
خالل عام 

20١8م

المتبقي حتى        
20١8/١2/٣١م

١٤,٣5٤20,٣٦١-٣٤,٧١5البنك السعودي البريطاني

2٤١,58٧١98,098١58,22٣28١,٤٦2مصرف الراجحي )ستة عقود مرابحة(

٣9,2٧٣٤2,5٧5-8١,8٤8البنك العربي الوطني

٣58,١50١98,0982١١,850٣٤٤,٣98إجمالي القروض

ملحوظة: هذا العرض ال يتضمن تكلفة التمويل الخاصة بالقرض.



41التقرير السنوي 2018

ثمانية وعشرون: وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية  
أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية 

مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:

أو حقوق مشابهة  أو مذكرات حق اكتتاب  أي حقوق خيار  أو  أسهم،  إلى  للتحويل  قابلة  دين  أدوات  أي  ال توجد 
المالية. السنة  خالل  منحتها  أو  الشركة  أصدرتها 

تسعة وعشرون: وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو 
أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

ال توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أي حقوق خيار أو مذكرات 
حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل السنة المالية .

ثالثون: وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة  لالسترداد، 
وقيمة األوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة 

وتلك التي اشترتها شركاتها 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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واحد وثالثون: عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي ُعقدت خالل السنة المالية األخيرة، وتواريخ 
انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحًا فيه أسماء الحاضرين:

عقد مجلس إدارة الشركة )٦( اجتماعات خالل العام المالي 20١8م، وذلك حسب الحضور التالي:

سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 20١8م

اسم العضوم
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٣٣
م 2
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2م
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8/0

9/١
١
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تما
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ا
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م ٦
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0١
8/١

١/0
٤
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ا

٣٣
م ٧

رق
2م

0١
8/١

2/١
١

لي
جما

اإل

انتهت حضرم / هذلول بن حسين بن صالح الهذلول *١
عضويته

انتهت 
عضويته

انتهت 
عضويته

انتهت 
عضويته

انتهت 
١عضويته

لم ينضم م / سعد بن عبدالعزيز بن ناصر الخلب **2
انتهت حضرللمجلس

عضويته
انتهت 
عضويته

انتهت 
عضويته

انتهت 
١عضويته

لم ينضم م / خالد بن صالح بن محمد المديفر ***٣
للمجلس

لم ينضم 
للمجلس

لم ينضم 
للمجلس

لم ينضم 
للمجلس

لم ينضم 
١حضرللمجلس

٦حضرحضرحضرحضرحضرحضرأ/عبداهلل بن علي بن محمد عقيل العقيل٤

٦حضرحضرحضرحضرحضرحضراللواء/ محمد بن عبداهلل بن سالم البسامي5

أ/سليمان بن عبداهلل بن سليمان  التويجري ٦
انتهت حضر****

عضويته
انتهت 
عضويته

انتهت 
عضويته

انتهت 
عضويته

انتهت 
١عضويته

لم ينضم أ/عالء بن عبداهلل بن عبدالرحمن الفدي *****٧
5حضرحضرحضرحضرحضرللمجلس

٦حضرحضرحضرحضرحضرحضرأ/عبدالعزيز بن سعد بن حجر الغامدي8

د/عبدالوهاب بن سعيد بن محمد أبوداهش 9
القحطاني  

لم 
5حضرحضرحضرحضرحضريحضر

٦حضرحضرحضرحضرحضرحضرأ/ محمد بن سليمان بن سلطان العنقري١0

لم حضرحضرحضرأ/ صالح بن عبدالرحمن بن صالح الفضل١١
5حضرحضريحضر

٦حضرحضرحضرحضرحضرحضرم/ خالد بن عبداهلل بن حمد الحقيل١2

*غادر مجلس اإلدارة بتاريخ ١٤٣9/0٦/29هـ الموافق 20١8/0٣/١٧م.
** انضم لمجلس اإلدارة بتاريخ ١٤٣9/0٧/0١هـ الموافق 20١8/0٣/١8م وغادر مجلس اإلدارة بتاريخ ١٤٣9/09/١٧هـ الموافق 20١8/0٦/0١م.

*** انضم لمجلس اإلدارة وتقلد منصب رئيس المجلس بتاريخ ١٤٤0/0٣/١١هـ الموافق 20١8/١١/١9م.
**** غادر مجلس اإلدارة بتاريخ ١٤٣9/0٦/29هـ الموافق 20١8/0٣/١٧م.

***** انضم لمجلس اإلدارة بتاريخ ١٤٣9/0٧/0١هـ الموافق 20١8/0٣/١8م.
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اثنان وثالثون: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها: 

تم طلب سجل المساهمين خالل العام المالي 20١8م )٧( مرات بيانات الطلبات كما يلي:

سبب الطلبتاريخ الطلبم
إجراءات الشركة20١8/0١/١١م١

أخرى20١8/0٤/08م2

ملف األرباح20١8/0٤/٣0م٣

إجراءات الشركة20١8/08/0٧م٤

أخرى20١8/09/١٧م5

إجراءات الشركة20١8/١١/2١م٦

إجراءات الشركة20١8/١2/05م٧

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

يشمل الطرف ذي عالقة بالشركة كل من )عضو مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو مساهم أو فرد( باإلضافة إلى 
الشركة التابعة )شركة المواصالت العامة( والشركتين الزميلتين )شركة النقل السعودية البحرينية المحدودة( 
وشركة )مترو العاصمة المحدودة - كامكوCAMCO(، والمشروع المشترك )الشركة السعودية اإلماراتية للنقل 

المتكامل المحدودة - سيتكو(.

قامت الشركة خالل عام 20١٤ بتمويل العمليات التشغيلية للشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل المحدودة 
)سيتكو( بمبلغ ٣0 مليون ريال سعودي. إن هذا المبلغ غير خاضع ألي فوائد وسيتم استرداد المبلغ خالل ٤ سنوات 
ابتداء من شهر يوليو 20١5، قامت سيتكو بسداد مبلغ ١,9 مليون ريال سعودي خالل العام الحالي، اتفق الشركاء على تأجيل 
باقي دفعات السداد لتبدأ من يناير 2020م. لقد تم تسجيل هذا القرض بالقيمة العادلة على أساس أسعار العمولة السائدة 

في السوق. تم إدراج دخل التمويل على هذا القرض في قائمة الدخل الموحدة.

باإلضافة إلى ذلك، قامت الشركة خالل العام 20١٦م بتقديم تمويلين إضافيين بمبلغ إجمالي قدره ٤0 مليون ريال 
سعودي وذلك لتمويل عمليات التشغيل لتنفيذ عقود النقل المدرسي الحكومي. حيث إن هذا المبلغ غير خاضع ألية 

فوائد وسيتم استرداد المبلغ فور استالم مستحقات الشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل المحدودة.
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أربعة وثالثون: معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفًا فيها، أو كانت فيها 
مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة 
بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين باألعمال أو العقود، وطبيعة هذه األعمال أو العقود 
وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم 

إقرار بذلك:

ال يوجد معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفًا فيها ويقر مجلس اإلدارة بعدم وجود عقد تكون 
الشركة طرفًا فيه أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير 

المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.

خمسة وثالثون: بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة  
أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت:

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

ستة وثالثون: بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق 
في األرباح:

  
لم يتم عمل أي ترتيبات أو اتفاقات تنازل تّم بموجبها تنازل أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.

أو  زكاة  أي  لسداد  والمستحقة  المسددة  النظامية  المدفوعات  بقيمة  بيان  وثالثون:  سبعة 
ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع 

أسبابها: وبيان  لها  وصف موجز 

جدول يوضح المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة للجهات المختلفة بالدولة

كما في 20١8/١2/٣١م )بآالف الرياالت السعودية(

المسّددةالمستحقة
20١٧م20١8مالبيان20١٧م20١8مالبيان

28,90١٤,٧52الزكاة والضريبة١9,٤29١٧,555الزكاة والضريبة

25,٤٤02٦,٤١8التأمينات االجتماعية2,2٦92,٣89التأمينات االجتماعية

5٤,٣٤١٣١,١٧0اإلجمالي2١,٦98١9,9٤٤اإلجمالي
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وتمثل هذه المبالغ الزكاة والتأمينات االجتماعية المستحقة على الشركة المسددة خالل عام 20١8م والتي لم تسدد 
حتى نهاية العام المالي 20١8م، علمًا بأن الشركة حصلت على شهادة الزكاة النهائية وانتهى بموجبها وضعها الزكوي 
حتى نهاية عام 20١2م وذلك بعد أن استلمت الشركة الربط الزكوي النهائي من مصلحة الزكاة والدخل لألعوام 
من 2005م وحتى 20١2م، كما تم تقديم اإلقرارات الزكوية عن األعوام من 20١٣م حتى 20١٧م وتم سداد المستحق 
بموجبها. بينما تمثل التأمينات االجتماعية مبلغ التأمينات المستحقة على الشركة عن شهر ديسمبر 20١8م  وتم دفعه 

خالل النصف األول من شهر يناير 20١9م.

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:
أن سجالت الحسابات أُُعّدت بالشكل الصحيح.- ١
أن نظام الرقابة الداخلية أُُعّد على أسس سليمة وُنّفذ بفاعلية.- 2
أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.- ٣

أربعون: إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب 
أن يوضح تقرير مجلس اإلدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها:

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

الفترة  انتهاء  قبل  الحسابات  بتغيير مراجع  اإلدارة  واحد وأربعون: في حال توصية مجلس 
بالتغيير: التوصية  بيان أسباب  التقرير على ذلك، مع  المعين من أجلها، يجب أن يحتوي 

لم يوص مجلس اإلدارة باستبدال مراجع الحسابات قبل انتهاء ثالث سنوات مالية متتالية.





أعمال وأنشطة سابتكو
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أعمال وأنشطة
سابتكو

بدأت الجهود لترسيخ مفهوم النقل العام في المملكة مع صدور المرسوم الملكي الكريم رقم 
مساهمة  )شركة  الجماعي  للنقل  السعودية  الشركة  بتأسيس  1399/3/7هـ  وتاريخ  )م/11( 
سعودية( وأتبع ذلك بمرسوم ملكي كريم آخر برقم )م/48( وتاريخ 1399/12/23هـ، منحت 
بموجبه الشركة التزام نقل الركاب بالحافالت داخل المدن وفيما بينها لمدة خمس عشرة سنة 

هجرية.

بـ  رأسـمالـها  للشـركة  األسـاسـي  النظـام  حدد  الالزمة،  المالية  الموارد  توفير  ولغرض 
ومائتين  ألف   )1.250.000.000( إلى  زيادته  تم  سعودي  ريال  مليون  ألف   )1.000.000.000(
وخمسين مليون ريال سعودي خالل عام 2007م، كما حدد غرضها الرئيسي في نقل الركاب 

بالحافالت على شبكة الطرق العامة داخل المدن وفيما بينها.

1414/6/1 هـ 1437/7/1 هـ1399/12/23 هـ 1434/7/24 هـ1429/5/21 هـ
تجديد

عقد االلتزام
تمديد

عقد االلتزام
تمديد

عقد االلتزام
تمديد

عقد االلتزام
منح

عقد االلتزام

سنة
15

سنة
15

سنوات
3

سنوات سنوات
5 5
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مختلفة النوع والمواصفات. ومزودة بأحدث التقنيات وأنظمة تتبع المركبات.

يتكون أسطول الشركة من

3,795 مركبة
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1- خدمات النقل العام داخل المدن
نقل الركاب على خطوط محددة ومرسومة على شبكة الطرق داخل المدن الرئيسية )الرياض، 
وتقاطر  تشغيلية  بتعريفة محددة وفق جداول  الدمام(  المنورة، جدة،  المدينة  المكرمة،  مكة 

منتظم.

أواًل: نقل الركاب بالحافالت

عدد كيلومترات خدمات النقل داخل المدن
منذ عام 2014م وحتى عام 2018م / باآلالف

عدد ركاب خدمات النقل داخل المدن
منذ عام 2014م وحتى عام 2018م / باآلالف
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25,751,00022,837,000
عدد الكيلومترات المقطوعةعدد الركاب



51التقرير السنوي 2018

- تشغيل خدمة نقل عام منتظمة ومدعومة في كل من الرياض وجدة.
- نظام البيع والتحصيل االلكتروني على خدمات النقل العام بكل من المدينة المنورة 

والرياض وجدة.

أبرز اإلنجازات

عدد كيلومترات خدمات النقل داخل المدن
منذ عام 2014م وحتى عام 2018م / باآلالف

عدد ركاب خدمات النقل داخل المدن
منذ عام 2014م وحتى عام 2018م / باآلالف

6,
90
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7,
14
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عدد الكيلومترات المقطوعةعدد الركاب
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2- خدمات النقل بين المدن
هذه  أهمية  وتأتي  المملكة  وقرى  مدن  بين  ما  تربط  التي  الطرق  شبكة  علي  الركاب  نقل 

الخدمات نظرًا التساع رقعة المملكة وترامي أطرافها.
تعتبر خطوط النقل بين المدن داعم رئيسي لتنويع خيارات السفر وتنمية الحركة بين مدن 

المملكة. 

- التوسع بمشروع الرحالت المباشرة.
- ترقية نوع الحافلة لعدد من الخطوط وتشغيلها بحافالت متطورة من نوع ترافيجو. 

- تحسين عدد من محطات الشركة مثل )تبوك(.

أبرز اإلنجازات

عدد كيلومترات خدمات النقل بين المدن
منذ عام 2014م وحتى عام 2018م / باآلالف

عدد ركاب خدمات النقل ما بين المدن
منذ عام 2014م وحتى عام 2018م / باآلالف
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عدد الكيلومترات المقطوعةعدد الركاب

رحلة / يوميًا مدينة وقرية خطًاوكيلمحطة
13157387700110
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.GOBUS التعاقد مع كبريات شركات النقل بمصر كشريك جديد ناقل شركة -
- تطوير تشغيل خطي األردن واإلمارات بحافالت فاخرة VIP 30 مقعد مع خدمات ملحقة.

- التعاقد مع شركة بن معمر كناقل دولي إلى اليمن.

أبرز اإلنجازات

3- خدمات النقل الدولي
 - البحرين    - - األردن  اإلمارات   - الجوار )مصر  الدولي لسبع من دول  النقل  تقديم خدمات 

الكويت - السودان - اليمن(.

عدد كيلومترات الخدمات الدولية
منذ عام 2014م وحتى عام 2018م / باآلالف

عدد ركاب الخدمات الدولية
منذ عام 2014م وحتى عام 2018م / باآلالف
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عدد الكيلومترات المقطوعةعدد الركاب

رحلة / يوميًا خطًادول
72121
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4- الخدمة المميزة
م فيها خدمات خاصة للركاب داخل  هي رحالت مميزة رفيعة المستوى مباشرًة دون توقف وتقدَّ

الحافلة طوال الرحلة وتتراوح مدة الرحالت بين قصيرة ومتوسطة.

البحرين
ينبع

الصناعية
المدينة
المنورة

جدة

مكة
المكرمة

الرياض

الخبر
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- التوسع في الخدمة المميزة بزيادة رحالتها وجدولتها بما يتناسب مع رغبات العمالء.
- تدعيم أسطول الشركة بعدد 50 حافلة فاخرة VIP جديدة مخصصة للخدمة المميزة.

- التطوير الشامل للخدمة لتقديمها بشكل حديث ورؤية مختلفة.

أبرز اإلنجازات

عدد الركاب

264,000
عدد الكيلومترات المقطوعة

8,696,000

مميزات الخدمة

قنوات مشروبات
ساخنة

انترنت وجبة
خفيفة

منافذصحف
شحن

رحالت
مباشرة
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1- خدمات التأجير
تقدم الخدمة لمنظمي البرامج الخاصة ونقل المعتمرين والحجاج في كل من مكة المكرمة 
والمدينة المنورة والتأجير للرحالت الخاصة وللمناطق السياحية واألثرية داخل المدن وبين 

المدن ونظام التأجير القصير بنظام اليوم أو الساعة.

ثانيا: العقود والتأجير

خدمات التأجير التأجير للجوالت السياحية
ورحالت المدارس والجامعات

التأجير بنظام الساعة

التأجير للتوصيالت
بين المدن

التأجير بنظام اليوم

تصميم حسب
طلب العميل

- استقطاب عمالء جدد من خالل عمل عروض ترويجية لخدمات الشركة.

أبرز اإلنجازات
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2- خدمات التأجير للمشاعر المقدسة 
هي خدمة نقل الحجاج إلى مناطق الحج بمكة المكرمة حيث تقوم الشركة بدور هام ومؤثر 
في نشاطات نقل الحجاج في جميع مراحلها لتسهيل انتقاالتهم وتيسير أداء مناسكهم للتصعيد 

إلى المشاعر المقدسة )منى - عرفات - مزدلفة(.

- التوسع في خدمات التأجير للمشاعر بنسبة )20%(.

أبرز اإلنجازات
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3- خدمات التأجير بخدمة الصلوات    
هي خدمة نقل المصلين )المعتمرين والحجاج( من مقر إقامتهم داخل أحياء مكة المكرمة وإلى 

المسجد الحرام والعودة على مدار الساعة. 

- زيادة في خدمة الصلوات خالل موسم الحج عن العام السابق بنسبة )2.5%(.
- المحافظة على العمالء الدائمين خالل موسم العمرة رغم شدة المنافسة. 

- التعاقد لخدمات نقل السياح من البواخر السياحية في مملكة البحرين.
- توقيع مع وكيل جديد للشركة بدولة الكويت لتسويق خدمات الشركة وفتح أسواق جديدة.

أبرز اإلنجازات

الخدمات

4- خدمات التأجير للنقل الدولي 
هي خدمة تأجير الحافالت لنقل الحجاج والمعتمرين و الزوار برحالت خاصة إلى دول الجوار 

التي تصلها خدمات الشركة من خالل مكاتب مبيعاتنا ووكالء الشركة و مكاتب سياحية.

الخدمات

أبرز اإلنجازات

التأجير في
موسم العمرة

التأجير في
موسم الحج

التأجير
للنقل الترددي

العمرة الدولية
والمزارات

من داخلنقل الحجاج
الدول المجاورة
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5- النقابة العامة للسيارات 
هي خدمة نقل الحجاج لتسهيل انتقاالتهم وتيسير أداء مناسكهم وقد استطاعت سابتكو من خالل 
عضويتها في النقابة العامة للسيارات المشاركة المثلى في عمليات نقل الحجاج من المطارات 

والتنقل بين )جدة - مكة المكرمة - المدينة المنورة( وبين المشاعر المقدسة.

- تشغيل خدمة نقل الفرادى حصريًا للشركة على مستوى المدن الثالثة )مكة - المدينة - جدة(.
الدولي بجدة إلى  )VIP( من مطار الملك عبدالعزيز  - المشاركة في تشغيل خدمة حافالت 

مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أبرز اإلنجازات

الخدمات

التأجير للدورة بين (جدة - مكة المكرمة -
المدينة المنورة) قبل وبعد أيام التصعيد

التأجير خالل أيام
التصعيد والنسك
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6- العقود المستمرة   

7- خدمات المعتمرين

والمؤسسات  الشركات  لتحقيق رغبات عدة شرائح من  تعاقدات سنوية  نقل وفق  هي خدمات 
والمدارس والجامعات وتبرز أهمية هذه الخدمة في تسهيل عملية التنقل بكل يسر وسهولة.

هي خدمة متكاملة تشمل النقل واإلقامة واإلعاشة.

- توقيع عقد لشركة أرامكو إلدارة التوزيع لنقل الموظفين من الدمام إلى الجبيل.
- تجديد عقد نقل الموظفين والمتدربين للشركة السعودية للكهرباء.

- توقيع عقد نقل موظفي شركة طاقة رابغ لنقل الموظفين.

- فتح نشاط جديد )الخدمات الشاملة للمعتمرين(.

أبرز اإلنجازات

أبرز اإلنجازات

عمالؤنا

الخدمات

النقل المدرسينقل الموظفين
والجامعي والمتدربين

النقل للعقود
المتكاملة
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خدمة سيارة مع السائق 
بأسطول  واألمان  والرفاهية  الراحة  مستويات  بأعلى  بسائق  الفاخر  الليموزين  خدمة  تقديم 
متنوع من السيارات الفاخرة والعائلية واإلقتصادية من خالل منافذ البيع في المطارات الرئيسية 

والفنادق والمؤتمرات وحسب طلب العميل.

ثالثًا: سابتكو ليمو

الخدمات

الليموزين من
المطارات الرئيسية

المؤتمرات والمعارضالليموزين بالفنادق

تأجير سيارة بسائقحجاج الفرادى
يومي وشهري
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- تجديد عقد شركة CH2 لمدة عام ميالدي.
- توقيع عقد مع شركة إعمار بمدينة الملك عبد اهلل االقتصادية.

- توقيع عقد مع شركة ديناميك لتوصيل موظفين من المطار إلى الشركة بالجبيل.

أبرز اإلنجازات

عدد المركبات

304 سيارة

مطار الملك
خالد الدولي

فندق
الهيلتون
بالمدينة
المنورة

فندق
دار التقوى
بالمدينة
المنورة

مطار األمير
محمد بن
عبدالعزيز

الدولي

مطار الملك
فهد الدولي

مطار الملك
عبدالعزيز

الدولي

أبراج الساعة
بمكة المكرمة
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الشركة السعودية االمارتية للنقل المتكامل )سيتكو(

خدمات النقل التعليمية 
تشغيل وتنفيذ خدمات النقل المدرسي )النقل اآلمن للطالب بالحافالت( من وإلى المدراس وفق 

شروط ومواصفات مع شركة تطوير)كممثل لوزارة التعليم فيما يتعلق بشؤن النقل(.

2407
حافلة مملوكة للشركة
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مناطق التغطية

- تعزيز دور الشركه بالتوسع واالنتشار بتحقيق عدد إركاب اجمالي )198,693( طالب،  
    بنسبة تقارب %17 من الحصة السوقية.

- فوز الشركة بعقد نقل طالب منطقة الباحة والمخواه بعدد اجمالي )14,709( طالب.
- تجديد عقدين رئيسين في المنطقة الشرقية وتبوك لعدد )105,000( طالب.

أبرز اإلنجازات

الخفجيالجبيل
تبوك

حقل

تيماء

العيص

العال

الوجه

املج
ينبع البحر

ينبع النخل

الباحة

المخواة
بالجرشي

الهفوف

البطحاء

مبرز

الدمام الخبر

االحساء

القرية العلياحفر الباطن
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 PTC شركة المواصالت العامة

النقل العام داخل مدينة الرياض
توريد وتشغيل وصيانة حافالت الرياض

842
مناطق التغطيةعدد المركبات

داخل مدينة الرياض
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- نسبة اإلنجاز لمرحلة بناء الكراجات الغربي والشرقي )60%(.
- توريد %50 من حافالت المرحلة االولى وعددها 310 حافلة.

- البدء في استقطاب السائقين والعمل على تدريبهم.

أبرز اإلنجازات

محطات رئيسية مواقف

5خط
100

4

إنطالق المشروع مدة العقد
2017عامًا 12

موظف
4,500

حافلة
1000

راكب
120مليون

شرکة املواصالت العامة
Public Transportation Co
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الشؤون الفنية

معنية بتجهيز المركبات وتنفيذ 
برامج الصيانة الدورية والوقائية

مناطق عملياتورش مركزيةمناطق كبرى

معنية بتخطيط برامج الصيانة 
وجدولتها وُتعنى أيضًا بالدراسات 

الفنية والمواصفات الخاصة 
بالمركبات

معنية بإمداد الورش والعمليات 
بقطع الغيار والزيوت وكافة 

متطلبات الصيانة

عدد الورش بجميع أنواعها

عمليات الصيانة

التخطيط والدراسات 

المستودعات

عدد الورش المتنقلة

629

ونشورشة صغيرةورشة كبيرة
6217 12

950
فني
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- تدعيم أسطول الشركة بأكثر من 400 حافلة خالل العام 2018م بأحدث المواصفات الفنية
ووفق متطلبات التشغيل و متطلبات النقابة العامة للسيارات.

- زيادة جاهزية األسطول التشغيلي بنسبة تجاوزت 96%.
- خفض أعطال الطريق بنسبة تجاوزت 8%.

- مشروع التحكم اآللي في منصرف الوقود )تطبيق جزئي(.

أبرز اإلنجازات
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الموارد الالزمة لإليفاء بمتطلبات الشركة من  البشرية بتحديد حجم ونوعية  الموارد  تقوم 
كفاءة  ورفع  البشرية  للموارد  األمثل  االستخدام  على  التركيز  خالل  من  البشري  العنصر 

العاملين وإنتاجيتهم.

الموارد البشرية

إداري             تشغيلي               فني

سائق             اإلجمالي      نسبة السعودة

962            630           701

20.31%       6,175        3,882

توزيع العمالة حسب الفئات الوظيفية
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إضافة إلى إنتاج
المواد اإلعالمية

واإلصدارات المرئية:

مشاركة سابتكو في مؤتمر االتحاد العالمي للمواصالت العامة في مدينة دبي

فيديو خدمات النقل الترددي
لزوار مهرجان الجنادرية ٣٣

مقاطع تعريفية
ألسطول سابتكو

فيديو لخدمات
العمرة الشاملة

فيديو خدمات النقل الترددي
لزوار مهرجان الجنادرية ٣٣

مقاطع تعريفية
ألسطول سابتكو

فيديو لخدمات
العمرة الشاملة

فيديو خدمات النقل الترددي
لزوار مهرجان الجنادرية ٣٣

مقاطع تعريفية
ألسطول سابتكو

فيديو لخدمات
العمرة الشاملة

سابتكو تستضيف نائب عمدة موسكو

حفل االفطار الرمضاني زيارة طالب المدارس

ولتدعم برامج االتصال الفعال تم تنظيم العديد 
من االجتماعات واالحتفاالت والزيارات

األنشطة والمناسبات





نتائج أعمال الشركة 
20١٤ - 20١8م
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بيان مقارن بقائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر للسنوات الخمس األخيرة )بآالف الرياالت السعودية(

20١٤م20١5م20١٦م20١٧م20١8م
الموجودات المتداولة
2٤١,8٤85٧٤,285٦٦٧,28٧8٣٣,٤85٣٧9,٣٧9نقدية وشبه نقدية

-٤٧,09١52,٤9٧50,١١92٦,552مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة - الجزء  المتداول
0١0١,٤9200-استثمارات في عقود مرابحة

٤٧٤,٦٦٤289,200225,982١٤٧,٤٣٦١١٦,059مدينون ومبالغ مدفوعة مقدمًا
٤١,8٤٧٤8,2١٣٤9,8855٣,5١١5٦,22١مخزون قطع الغيار

----١٤,000موجودات محتفظ بها للبيع
8١9,٤509٦٤,١95١,09٤,٧٦5١,0٦0,98٤55١,٦59إجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة
١2٤,١١9١02,0١0---استثمارات 

--١١٤,٦٣٦٧١,85528,5٤١استثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك
استثمارات في أدوات حقوق الملكية المخصصة قيمتها 

--٧٧,8٦9١١٧,٧29١١٤,552العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

2٧,9٣920,0٤02١,8٣٣٣0,000٣0,١5٣مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة - الجزء غير المتداول
١,٣52,0١٣١,٣95,90١١,١98,٧9٧١,٣88,288١,٤05,٣٧5ممتلكات وآالت ومعدات
--٦٣,2٧٧2٤,0٦0١8,059موجودات غير ملموسة

--٣0٧,١22٣0٧,١22٣0٧,١22استثمارات عقارية
-١٧,٦5٦---مصاريف مؤجلة

----٣٣8,١٦٤ذمم مدينة غير مفوترة جزء غير متداول
--٦,9٤2٧,٧٦08,5٧8موجودات غير متداولة أخرى

2,28٧,9٦2١,9٤٤,٤٦٧١,٦9٧,٤82١,5٦0,0٦٣١,5٣٧,5٣8إجمالي الموجودات غير المتداولة
٣,١0٧,٤١22,908,٦٦22,٧92,2٤٧2,٦2١,0٤٧2,089,١9٧إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات المتداولة

٣5٦,0٤٤١8٣,0٤١١8٦,80٤255,8٤٧229,5٦٧دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
2٣0,٧0١١8٦,5٧٤١09,٣92٦9,٤١5١0١,8٣٣قرض مرابحة - الجزء المتداول

-٣8,89٧١0,0850١٦,5٤٤دفعة مقدمة من عميل - الجزء المتداول
9١,58890,28٧88,28٧85,٣١٧80,2٤١توزيعات أرباح مستحقة

--١٤,008١2,589١2,2٤٧إيرادات مؤجلة - الجزء المتداول
--١٣,٤٤8٤,8٧92٤,9١5مبالغ مستحقة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة لشركة تابعة

١9,٤29١٧,555١٧,295٣٧,990٧,8٧٧مخصص الزكاة والضريبة
٧٦٤,١١5505,0١0٤٣8,9٤0٤٦5,١١٣٤١9,5١8إجمالي المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة

١٦٤,٧٤9١٧١,5٧5١٣٧,98١50,١٦١٦٣,٤99قرض مرابحة ألجل
١5٧,٤88١52,٤١٧١٤5,٣85١2٧,٧٦٧١١2,09٣التزام المنافع المحددة للموظفين

٧,٦825,02٤٤,٧0١9٧١٧28إيرادات مؤجلة - الجزء غير المتداول
-٤20,٦09٤٤9,٤2١٤59,50٦٤5٤,٧9٦دفعة مقدمة من عميل - الجزء غير المتداول

٧50,528٧٧8,٤٣٧٧٤٧,5٧٣٦٣٣,٦95١٧٦,٣20إجمالي المطلوبات غير المتداولة
١,5١٤,٦٤٣١,28٣,٤٤٧١,١8٦,5١٣١,098,808595,8٣8إجمالي المطلوبات
حقوق المساهمين

١,250,000١,250,000١,250,000١,250,000١,250,000رأس المال
١٧9,9٣9١٧٧,89٧١٧0,00٦١5٧,2٤8١٣٦,١٦2احتياطي نظامي
٤2,٧٣0٤2,٧٣0٤2,٧٣0٣٦,٣5١٣٣,٣08احتياطي اتفاقي
١٣0,5٦2١٧٦,0٤8١٧0,٤٦2١١٧,0٧588,٣92األرباح المبقاة

)١٤,50٣()٣8,٣5٤()٣0,١59()2٦,982()١8,502(احتياطي إعادة تقويم االستثمارات
١,58٤,٧29١,٦١9,٦9٣١,٦0٣,0٣9١,522,٣20١,٤9٣,٣59إجمالي حقوق المساهمين

)8١(8,0٤05,5222,٦95حقوق الملكية غير المسيطرة
٣,١0٧,٤١22,908,٦٦22,٧92,2٤٧2,٦2١,0٤٧2,089,١9٧إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

مالحظة: بيانات العام المالي 20١5م و 20١٦م و 20١٧م و 20١8م متضمنة نتائج الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها 
)شركة المواصالت العامة(.
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بيان مقارن بقائمة الدخل كما في ٣١ ديسمبر للخمس سنوات األخيرة )بآالف الرياالت السعودية(

20١٤م20١5م20١٦م20١٧م20١8مالبيان
١,٤55,٤5٣١,١2٧,5٣0١,١5١,٦٤١١,١02,٣09١,0١9,20٣اإليرادات

١,28٣,520955,9989١0,٧928٧١,2228٣١,٦١2التكاليف المباشرة

١٧١,9٣٣١٧١,5٣22٤0,8٤92٣١,08٧١8٧,59١مجمل ربح النشاط

يخصم مصاريف األعمال الرئيسية

١١٧,٧٧٤١00,92599,٧٤98٧,١٤٦80,88٧مصاريف عمومية وإدارية

٣٣,5٧0٣2,258٤٣,5٤١٤5,0٤5٣٣,١٣2مصاريف تسويقية

----2٧,٤٧8انخفاض في قيمة الموجودات المحتفظ بها للبيع
١٧8,822١٣٣,١8٣١٤٣,290١٣2,١9١١١٤,0١9إجمالي مصاريف األعمال الرئيسية

٣8,٣٤99٧,55998,89٦٧٣,5٧2)٦,889(صافي ربح النشاط الرئيسي

20,228١9,١٤٦8,20٦٦,8٣٦5,٤20أعباء مالية

١٤8)٧,٤59(--)8,295(حصة الشركة في أرباح الشركة الزميلة

٤2,٧8١٤٣,٣١٤١5,2١5١١,٤١9١,00٤حصة الشركة في أرباح مشروع مشترك

2٤,٦8٦22,١202٣,٦9929,895٣٦,5١٤إيرادات أخرى

-١١8,80٧---أرباح نزع ملكية أرض

--٣,٦٧٣9,2٧٣١5,209دخل تمويل

٣5,٧289٣,9١0١٤٣,٤٧٦2٤٤,٧22١05,8١8صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

١2,٧95١2,١٧٣١2,5٧٤٣٣,8٦0٣,٧٦٤الزكاة الشرعية وضريبة الدخل

22,9٣٣8١,٧٣٧١٣0,9022١0,8٦2١02,05٤صافي ربح العام 
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)شركة المواصالت العامة(.
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